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Et blikk på norsk antisemittisme 
Forsøket på nazifisering av norsk samfunnsliv og norske tros- og 
livssynssamfunn kom brått og brutalt med okkupasjonen 9. april 1940. Men 
antisemittisme og antijudaisme har en forhistorie, som er en viktig grunn til at 
den nazi-tyske okkupasjon kunne gjennomføre sitt Holocaust på norsk jord – 
uten å bli stoppet av norsk politi eller de norske trossamfunn.   
Det felleskristne «Kristent Samråds» taushet fram til 10. november 1942 er 
uforståelig. Politiets rolle den 26. november 1942 ga forbrytelsen en ferniss av 
lovlighet og ble utført med letthet. Det er 75 år siden dette rammet det norske 
samfunn og de norske jøder: det største tap av norske liv under krigen.  

 
Av Peder-Martin Idsøe Liland 

 

 
Misjonsskolen/Baptistenes Teologiske Seminars avgangskull i 1939, vi ser Arnold Øhrn sentralt i bildet bakerst, femte 
fra høyre. Senere det året deltar han i BWA-kongressen i Atlanta, der han fremmer uttalelsen mot nazismen og mot alle 
former for diskriminering på grunnlag av rase. Foto: ukjent, hentet fra privat album. 
  
Norsk antisemittisme1 og spesielt den nazi-tyske okkupasjons overgrep mot norsk rettssikkerhet er 
                                                 
1 Se Nils Johan Lavik, Rasismens Intellektuelle Røtter. Rase, psykiatri og vitenskap – et historisk perspektiv, 1998. 

Side 179 summerer Lavik 1900-tallets historie slik: Vitenskap «har blitt grovt misbrukt av totalitære ideologier. De 
bør utvises vaktsomhet slik at det ikke gjentar seg.».  

      Antisemittisme er jødehat, som slår ut i folkemord – en rasisme rettet mot jøder. Antisemittisme og andre former 
for  rasisme utgir seg som en legitim fordømmelse av disse, eller folkemord eller «etnisk rensing». Begrepet 
antijudaisme, gjelder mer en mer teoretisk begrunnet fordømmelse av jødedommen og jødene, enten de selv regner 
seg som jøder eller ikke. Dette kan finnes spesielt innen kristne trossamfunn med en historie av undertrykkelse og 
fordømmelse. Både selve jødedommen fordømmes, og jøders rett til tros- og samvittighetsfrihet. Jødedom dreier seg 
om mye mer enn en avvisning av Jesus som Messias for 2000 år siden. Den ble akseptert som en verdig religion 
flere hundreår før den kristne kirke fikk sin maktposisjon på 300-tallet. Fortsatt etter 2000 år er Jesus en skikkelse i 
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et tema som må belyses fra mange hold, også fra vårt hold som norske baptister. Arkiver er åpnet og 
innbyr oss til en bedre forståelse av okkupasjonstiden. Men vi savner en rekke kilder i vår 
sammenheng om den rolle vi som tros- og livssynssamfunn faktisk spilte, skal vi kunne få et et 
klarere bilde av den tiden. Uten dette vil historien tegne oss som sløve tilskuere til den groveste 
forbrytelse i norsk rettshistorie, både da det skjedde, og nå i ettertid. Som nasjon tok det oss 70 år å 
ta dette inn over oss, før minnesmerker ble reist. 

 
Familien Becker omkom i Auschwitz. Det kom aldri noen dødsannonse i Stavanger Aftenblad. Sønnen Herbert flyktet til 
Storbritannia, var navigatør for RAFs bombefly. Snublesteinene er i fortauet ved Biskop Njålsgate 30 i Stavanger. Foto: 
Peder MIL 
 
VI BLE FILLERISTET 
 
Nazi-Tysklands okkupasjon var ikke minst et angrep på norsk rettssikkerhet. Sammenbruddet av 
norsk rettssikkerhet rammet i prinsippet alle innbyggere. Krigen satte folk på valg som kunne splitte 
familier og venner – både under og etter krigen. Sammenbruddet av rettssikkerheten rammet 
primært de norske jøder. De 767 personer av de utvalgte innbyggerne som norsk politi greide å 
arrestere, ble overlatt til nazi-tysk deportasjon og den visse død i Auschwitz og andre dødsleirer. 
Den største transporten skjedde den 26. november 1942. 32 av dem overlevde fornedrelsen – mot 
alle odds. Fra dødens forgård kom de hjem som livsvitner om nazismens forbannelse. Også de er 
døde nå, og vi skylder å minnes alle sammen. Kunne norske tros- og livssynssamfunn ha varslet 
                                                                                                                                                                  

den jødiske troshistorie. Det merkes spesielt der jøder og kristne er i dialog. Historien rommer likevel dette 
illegitime og brutale, at kristne i maktposisjoner lot troen på Jesus som Herre og Frelser bli en grunn til å 
diskriminere og forfølge jøder og andre med en annen tro, enn den Staten aksepterte og forsvarte med makt. Der 
kristne trossamfunn lar pogromer, tvangsdåp og andre overgrep skje i Guds navn, er det ikke lenger antijudaisme 
eller fordomsfull teori, men regelrett antisemittisme.  

           Antijudaisme kan også opptre med intolerant «misjonsiver», der kristne trossamfunn utøver et hensynsløst 
påtrykk mot og infiltrering av en jødisk befolkning. Da vil den gjensidige respekt som gjelder all kommunikasjon 
mellom likeverdige mennesker, gå tapt. Prinsippet om trosfrihet og respekten for menneskers valgfrihet er ingen ny 
oppfinnelse. Det kjennetegner hele det bibelske grunnlaget, som jøder og kristne baserer seg på. De universelle 
menneskerettigheter av 1948 reflekterer nettopp jøde-kristne verdier og dekker bord for en gjensidig åpenhet og 
dialog mellom alle trosretninger. Den trosmessige usikkerhet og umodenhet som gjerne preger antijudaismen, bør 
vendes fra å ende i antisemittisme, til dialog og klargjøring av likheter, forskjeller og det felles ansvar alle uansett 
religion og etnisitet har, for å oppnå fred og rettferdighet for alle. Det må sikres sosial samhandling og respekt for 
menneskelig likeverd. Dette må skje i det daglige samkvem, slik at eventuelle kriser i menneskesamfunnet kan 
møtes i fellesskap. Verdikommisjonen ved årtusenskiftet minnet oss sterkt om alles ansvar for å skape fred. Det må 
utvikles en bevissthet om de felles grunnleggende etiske verdier. Allerede nå er vi et pluralistisk samfunn i Norge, 
og det forplikter. Mennesker av ulike religiøse, etniske og politiske kjennetegn har et stort felles ansvar for å sikre 
fred og velferd for alle. Nye innbyggere skal kjenne seg mottatt og bli integrert med sin bakgrunn, uansett hvilke 
valg de ellers har tatt eller tar, når de gjelder tro og livssyn. For den totalitære nazismen var dette utenkelig. 
Nazismen stilte den norske befolkningen overfor ett valg, mens de som ble utpekt som jøder, fikk intet valg. 
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dem i tide? Hvorfor kom ikke den norske protesten i tide til at forbrytelsen kunne blitt avverget? 
Som rettsstat kjente vi oss som filleristet. Men vår svikt som samfunn tillater ingen glemsomhet.2 
Hva er det Kjersti Dybvik ser, som får henne til å snakke om den «brune» lavkirkeligheten? Lot den 
seg kue til passivitet eller lydighet? Ingen hindret utvelgelsen, den kom brått og møtte ingen 
motstand fra medborgerne i Stavanger.3   

                                                 
2 Kjersti Dybvig, Jøder og politi i Stavanger. Glemselens bekvemmelige letthet, 2012 (Dybvig 2012) har spesielt nevnt 

minnesteinen som i 2010 ble reist på Eiganes Gravlund i Stavanger over Rogalands jøder, der 22 personer er nevnt. 
En er ikke nevnt. En av de utvalgte, Edith Rabinowitz Reichwald, 25 år, var høygravid i november og kan ha født 
sitt barn i Auschwitz. Ediths barn er ikke nevnt og ikke regnet med. Ellers viser Dybvig at alle norske miljøer har 
grunn til å gjøre seg kjent med det som faktisk skjedde i vårt okkuperte land. Brutaliteten kom ikke bare fra 
okkupantene. Hun bruker begrepene antisemittisme og antijudaisme om det hun ser av holdninger innen norske 
miljøer, også de kirkelige. De kom til uttrykk både i forkant av og under og etter det norske Holocaust.  
Deportasjonen fant sted med frakteskipet «Donau» fra Oslo den 26. november 1942. Leirledelsen i Auschwitz 
bekrefter den 1. desember 1942 at den har tatt imot «532 Juden aus Norwegen». Bekreftelsen gjelder ankomst 
nummer 1622. Av dem var 49 personer 16 år eller yngre, de to aller yngste var fire og seks måneder gamle, og en ble 
ikke nevnt. Den eldste om bord var 81 år gammel. Antall kvinner over 16 år utgjorde 188, menn 294, forteller Oskar 
Mendelsohn i Jødene i Norge. Historien om en minoritet, 1992 (Mendelsohn 1992), side 106. Det er disse dette 
tallmaterialet gjelder. I tillegg ankom det 235 norske jøder før eller etter denne ankomsten 1. desember 1942.  

       Dybvig tegner et bredt bilde av hvordan norsk kristenhet som helhet forholdt seg til antisemittismen og den 
voksende faren etter 9. april 1940. Hvem ventet en kommende deportasjon av norske jøder? Som kristen minoritet i 
Norge har baptister et ansvar for å klargjøre sin del av historien, ikke minst med tanke på framtida som aktører i et 
pluralistisk samfunn. I likhet med norsk/luthersk folkekirkelighet, både høy- og lavkirkelighet, ble vi som 
trosfellesskap forsøkt forført av en aggressiv antisemittisme. Antisemittismen skyldtes ikke bare Ministerpresident 
Vidkun Quisling og Reichsführer-SS-kommandant Heinrich Himmler, skal vi tro Nils Johan Laviks skildring av 
rasisme-historien. Selv naboer til mennesker med et «jødisk» utseende kunne i Stavanger bli gjenstand for angiveri 
av naboer, og disse ble så utsatt for norsk politikontroll. Det husker folk i dag. Angiveriet rammet også personer med 
faktisk jødisk etnisitet. Dybvig omtaler dette, se Dybvig 2012, side 50 ff. Etter å ha mistet sin etnisk norske ektefelle 
ved dødsfall, ble han arrestert og havnet i Auschwitz. Det gjelder Karl Ajzenberg, som bekjente troen og ble døpt 
luthersk i St. Petrikirken. Han underviste i flere språk ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Grensen mellom 
antisemittisme og antijudaisme er i slike tilfeller uten interesse. Konsekvensene er de samme fatale - i 1942. 

3 Som trosfellesskap var baptistmenigheten i Stavanger en del av et kirkesamfunn på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
Menigheten utgjorde rundt 280 medlemmer under krigen, og drev en søndagsskole på over 300 barn, de fleste fra 
familier i nærmeste bydel. Menigheten var ung fra 1913/1923 med et nyinnkjøpt lokale i 1932, som den ble kastet ut 
av i 1941 for å gi lagerplass til byens radio-apparater (Se Magnar Mæland, Stavanger Baptistmenighet 100 år, 2013 
(Mæland 2013) side 163). Nå som den gang er det lett å være seg selv nok, om en faller for fristelsen til å svikte 
budet om kjærlighet til medmennesker. Konstant krever troen troskap. Som alle andre levde også baptistene i 
skyggen av første verdenskrig, revolusjonen i Russland, og ettervirkningene av et økonomisk krakk på verdensplan. 
Krigen ble i norske aviser omtalt nærmest i nazistisk stil som et oppgjør med «verdensjødedommen». Jødene var en 
utsatt minoritet i mange land, og fikk skylda for det meste. Hvordan stilte vi oss til dette?  Kilder fra den tiden kan gi 
oss svar. Ett av svarene er nevnt i Pierard, Tichard V., Baptists Together In Christ 1905-2005, (Pierard 2005), side 85 
ff, om Det tedje rikets manipulering av de tyske baptister. De fikk mer oppmerksomhet på en måned i 1934, enn hva 
de som diskriminert minoritet hadde hatt gjennom hundre år, men de ble forrådt. Flere av baptistene som gikk ut mot 
nazismen, måtte betale en høy pris, noen ved å gå i eksil som ungdomsleder Herbert Gezork, senere professor ved 
Andover Newton Theological School i Boston, Mass. USA. 

       Baptistpresten Dr. Martin Luther King jr. gjorde bruk av krigens tragiske erfaring under borgerrettskampen en 
snau generasjon etter. I sin preken «But if not» i Ebenezer Baptist Church i november 1967, hevder han at troen på 
den levende Gud gir grunnlag for sivilt mot og ikke-voldelig handlekraft - uten andre hensyn enn det å vise 
medmenneskelighet. Prekenen er lagt ut på Facebook og fanger opp gjennomgangstonen i hans budskap. Han retter 
søkelyset mot en tilskuermentalitet, som under nazismen fikk folk til å akseptere volden og uretten. Antisemittismen 
og umenneskeligheten blir det «normale». Holocaust eller utslettelsen av millioner av uskyldige mennesker er 
«lovlig» og skjer nesten uten at de fleste virkelig ser og reagerer. Med dette bakteppet utfordret King rasismen eller 
borgerretts-situasjonen i USA og en hel verden.  Hva gjorde norske og andre europeiske baptister i 1942?  Finner v  
kilder som gir svar ? Et svar kommer til uttrykk i John H.Y. Briggs, A Dictionary of European Baptist Life and 
Thought, (Briggs 2009), der det som gjelder rasisme, etnisk rensning, folkemord, antisemittisme, antijudaisme og 
apartheid blir kun nevnt i noen forholdsvis korte artikler. Men på side 16 nevner han at kristenheten i vest, som jo 
gjelder baptistene, har opplevd tyngden av skyld for sin manglende aktivitet overfor de forfulgte jøder. Der forelå en 
taushet om deres skjebne og egen svikt, som ikke kan bli forklart med at «vi visste ikke.» De enkelte heroiske 
tilfeller av kristne som reddet jøder, endrer ikke dette bildet av en overveiende kristen passivitet overfor autoritære 
og forbryterske regimer. Dette kan aldri glemmes, og det må vekke oss i møte med tilsvarende regimer i vår egen 
samtid, som fortsatt ikke viker tilbake for folkemord. 
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Hva ser vi selv i våre kilder av eksempler på en slik avvisning av det folk, som hadde sin 
begynnelse med kallet til Abraham og Sara, og som gjennom over tredve århundrer fikk stadig 
klargjort sitt ansvar som paktsfolk til beste for hele menneskeheten? Har vi fåfengt lest Bibelen og 
oversett, at selv straff og eksil, ødeleggelse og forkastelse aldri var det siste ord, men var et ledd i 
forløsningen? Det viser ikke minst Jeremias (Jer. 31:32, 32:40) og Paulus (Rom 11:1ff), uten at vi 
skal utbrodere dette her. Poenget er at anti-judaisme er like klart anti-kristendom. Den såkalte 
erstatningsteologi er en misforståelse av de bibelske tekster. Ser vi med fordømmelse på det jødiske 
folk og ethvert annet folk, er vi i konflikt med kjernen i det bibelske budskap om fred og forsoning. 
Det kreves både teologisk klarhet og praktisk handlekraft for å møte totalitære regimer som 
nazismen, med dens form for rasisme og forvrengte forestillinger om egen fortreffelighet. Dette må 
konfronteres og avvises.4.   

Med utgangspunkt i Dybviks bok, er det grunn til å gå inn på hva hva våre kilder sier.  
Som trossamfunn var vi et nettverk av menigheter utenfor det tidligere statskirkesystemet. Men ved 
vår leder Arnold T. Øhrn deltok vi under krigen i et uformelt samråd av ledere fra de øvrige kristne 
trossamfunn. I fellesskap ville de motvirke nazifisering og overgrep.5 Samtidig var vi en del av et 
verdensomspennende nettverk av menigheter. Som historisk bevegelse oppstod vi rundt tre hundre 
år tidligere i Europa, nærmere bestemt i Amsterdam i 1609. Det var en by med religionsfrihet, som 
ga plass både til forfulgte jøder og kristne. Her fantes det plass for reformasjonstidens kristne 
døperbevegelser, bl.a. Mennonitter, en rest etter 1500-tallets forfølgelser. Britiske kristne 
separatister kom dit på denne tiden som samvittighets-flyktninger. Den omsorgsfulle kontakten med 
Mennoniter-menigheten ble snart starten på det vi nå kaller «baptismen i nyere tid», det som i dag 
omfatter rundt 200 000 menigheter verden over.6  

Personer fra vår del av kristenheten, baptismen, kunne ikke immigrere til Norge, etablere 
menighet og bli en lovlig del av norsk samfunnsliv. Prinsippet om religionsfrihet var blitt avvist av 
Grunnlovsfedrene i 1814. En lovlig etablering av andre konfesjoner kom først med Dissenterloven i 
1845.  Før dette var baptister og alle andre ikke-lutherske konfesjoner like ekskludert fra landet som 

                                                 
4 Vi har et eksempel på 1960-tallet, da en ung baptistprest i Norge gikk ut i dagspressen og sjokkerte baptister og 

andre med den typiske antijudaistiske påstand, at Holocaust skyldtes jødenes avvisning av Jesus. Dette tilsvarer det 
bilde Kjersti Dybvig finner før og under krigen av antijudaisme og antisemittisme, både  innen statskirken, hos 
lavkirkeligheten og det hun kaller «frimenighetene».   Den historiske «glemselen» er avslørt, forbrytelsen fant sted 
og kan aldri forsvares. Hadde baptistprestens rektor sett dette utsagnet, ville han ha svart mer brutalt enn Thorleif 
Boman i sin bok JESUS, Jødenes Konge. Fantast eller realist ?,1967, side 12f: «I århundrenes løp er det jødiske 
folk blitt gjort ansvarlig for Jesu død og kalt hans (folk) mordere. Det er like tåpelig som å gi det greske folk i vår tid 
skylden for dødsdommen over den rettferdige Sokrates ... den kristne kirke har noe å lære av jødedommen, før 
kristendommen har fått en slik form at den er blitt fullt bibelsk.»   Skulle vi gjort noe effektivt, måtte vi vært villige 
til å ofre finanser og liv, som dem, som spontant dannet Carl Fredriksens Transport fra Oslo til Sverige. Se Mats 
Tangenstuen, Carl Fredriksens Transport – krigens største redningsbragd, 2012. 1000 ettersøkte ble reddet unna på 
fem uker, halvparten av dem var jøder. Enkelte av dem som ble reddet, ikke minst jøder, kom likevel tilbake, og fikk 
reddet flere i sikkerhet. Kjenner vi eksempler på  noe tilsvarende, som viser at det blant kristne var reell forståelse av 
nazismens galskap og som hadde offervilje og  handlekraft nok, til tross for denne påstått «normal-kristne» 
antijudaismen ?   

5 Arnold Theodore Øhrn underviste ved baptistenes misjonsskole av 1910 gjennom tretti år. Han var en tid leder for 
Det norske baptistsamfunn og Dissentertinget. Hans framlegg i 1938 om Jesu bergpreken tok et oppgjør med 
problematiske fortolkninger av Det nye testamente og stilte krav til kristne om etisk handling. Den kom på norsk i 
1939 og på engelsk i 1948. Han ble generalsekretær for Baptist World Alliance av 1905 mellom 1948 og 1960. Se 
kort omtale i Pierard 2005, side 116. 

6 Se Ian M. Randall, Communities of Conviction, Baptist Beginnings in Europe, 2009. Det understreker at baptisters 
erfaring med diskriminering ga dem et ekstra ansvar, når de ble vitner til urett rettet mot minoriteter.  Se også 
Neville Callam, From Fragmentation to Wholeness. Race, Ethnicity and Communion, 2017, der han går i dybden 
når det gjelder teologisk forståelse og avvisning av all rasisme og all legitimering av slaveri og andre former for 
undertrykkelse. Boken viser vei til samkvem i pluralistiske samfunn verden over, og spesielt i hans hjemland 
Jamaica. Dr. Neville Callam har som teolog deltatt i økumenisk arbeid på verdensplan gjennom mange år, og var 
med under Faith and Order-møtet i Stavanger i 1987. Han er nå ved slutten av sin tjeneste som generalsekretær for 
Baptistenes Verdensallianse (BWA). Boken gir et godt bilde av de verdier, som forener alle kristne, ikke bare oss 
som kalles baptister. Vi trenger å ha et klart verdigrunnlag for å kunne avverge og avvise umenneskelighet, når vi 
møter den – uansett hvor det er. 
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jødene. De som i 1818 provoserte hele statskirkesystemet og trosset den eksklusive Luther-
paragrafen som statskirkesystemet var basert på, brøt barrieren.  Haugianismens krav om retten til 
fritt trosliv undergravde nok statskirkesystemets troverdighet. Med kvekerne kom kravet om rett til 
å etablere sitt trosliv utenfor statskirkesystemet og statens kontroll, og det førte fram til 
Dissenterloven. Jødeparagrafen ble først slettet i 1852 etter press fra mange hold. 200 år etter er 
skillet mellom kirke og stat og prinsippet om tros- og samvittighetsfrihet ingen selvfølge. Men dette 
rettsgrunnlaget må overvåkes og gjøres gjeldende på stadig nye områder. I 1942 gjaldt det 
konfrontasjon med nazismens brutale utvelgelse av norske borgere med jødisk identitet.7 
  
FRA ANTIJUDAISME OG AMTISEMITTISME TIL FOLKEDRAP. 
Det fantes et par tusen jøder i Norge ved krigsutbruddet i 1940. De var få i antall, og det var vel 
ikke så mange som kjente dem personlig. Men Dybvig nevner flere som viste motstand og avviste 
jødehetsen i norske avisartikler før krigen. Aviser og avislesere var oppmerksomme på hvordan 
Adolf Hitler kom til makten i 1933, og visste at han målbevisst gjennomførte sine grep, for å rasere 
det nazismen så på som mindreverdig i forhold til sin fiksjon om «den ariske rase». Dette rammet 
spesielt den del av Europas befolkning, som ble stemplet som «jøder», uansett deres trosforhold.  
De tyske Nürnberglovene av 1935 innebar yrkesforbud, ekteskapsforbud med «ariere» eller såkalte 
riksborgere, og studieforbud for jødisk ungdom. «Krystallnatten» 9. november 1938 kom plutselig, 
og den var et godt planlagt og målrettet anslag mot Europas jødedom. Den ble utløst helt tilfeldig av 
et jødisk attentat mot en representant for de nazi-tyske myndigheter i Paris. «Krystallnatten» fikk i 
propagandaen karakter av å være hele den tyske sivilbefolknings spontane og legitime oppgjør eller 
pogrom mot den jødiske del av befolkningen. De første konsentrasjonsleirer var allerede blitt 
etablert. De ble omtalt som en human ordning for å få arbeidsløse i arbeid. Det kom til og med en 
tysk baptistpastor til Oslo rett før krigsutbruddet. Han snakket rosende om arbeidsleirer og om Det 
tredje rikes store betydning for framtidens Europa.8  

Den jødiske del av befolkningen forsøkte å flykte. I praksis var det nå forbundet med 
dødsstraff å være jøde, for nå var de mennesker uten livsrett, uten oppholdsrett eller rett til arbeid 
og eiendom innen alle de land Nazi-Tyskland kontrollerte. Det voksende flyktningepresset førte til 
at grenser ble stengt for jøder og andre flyktninger. Dramatikken eller alvoret i dette nyhetsbildet 
ble underkommunisert til norske avislesere, men ingen kunne overse at jøder og kommunister var 
spesielt utsatt, og det samme gjaldt dem som skjulte de ettersøkte.  Nazismen og de ulike politiske 
partier, ikke bare partiet Nasjonal Samling, bidro til å definere jøder og andre flyktninger som et 
problem, som ikke kunne løses av et lite land som Norge.  

Det oppsto en manglende forståelse av faren i befolkningen, og en sviktende omsorg for 
dem som var utsatt. Det er et faktum at Stavanger-politiet lot seg villig bruke til å fange inn samtlige 
17 jøder i byen. I Norge på landsbasis ble førti prosent den jødiske del av befolkningen arrestert 
under aksjonen i 1942, mens andelen arresterte under den tilsvarende aksjonen i Danmark rundt ti 
måneder senere – på høstjaktens første dag i 1943, var seks prosent. 9 
                                                 
7 Poenget her er at kvekere og andre konfesjoner, som hadde opplevd kamp for trosfrihet på kroppen, kunne ha lettere 

for å forstå den situasjon, som den 12. mars 1942 rammet de norske jøder. Dissentertinget påtok seg derfor et 
spesielt ansvar for å oppnå en offentlig protest fra Kristent Samråd. Det er grunn til å arbeide videre med det Dybvig 
allerede har observert, at det fantes trossamfunn som ikke godtok den omtalte antijudaismen. Norsk passivitet bidro 
til at forbrytelsen kunne gjennomføres uten å hindres av det brede engasjementet, som i så stor grad sikret dansk 
jødedom noen få måneder etter det norske Holocaust. 

8  Liv Kyllingstad Godin har bekreftet at dette fant sted i Baptistkirken Tabernaklet i Hausmannsgaten 24.               
Kilde er et notat fra vår samtale om okkupasjonstiden i juni 2009, som hun godtok. Hun var da under lærerutdannelse i 
Oslo.  
9 En rekke slike opplysninger kommer fram i  Dybvig 2012,  spesielt dette, at poltiet grep samtlige registrerte jøder i 

Stavanger, og varslet ingen, selv om de hadde god anledning til det. Det ble av politiet og kanskje av mange i 
befolkningen oppfattet som en helt normal og lovlig arrestasjon. Men Dybvig nevner at enkelte politifolk ga uttrykk 
for at «dette var skammelig». Samtlige ble arrestert og sendt. Ingen vitner kan ha tenkt, at disse medborgerne ville 
en dag  komme hjem igjen. Arrestasjonene skjedde bestemt og «humant», sier politirapporten. Men det kom som et 
sjokk på venner og naboer, og hva tenkte de?  Noen forstod og handlet. To nyfødte barn fra familien Joseffs to døtre 
ble reddet/adoptert i siste liten. Dette krevde mot og innsats spesielt fra katolikker, kommunister, kanskje også fra 



6 
 

BEGREPET «BRUN» LAVKIRKELIGHET. 
Kjersti Dybvig retter søkelys i mange retninger for å finne svar på hvem som hadde innflytelse på 
forbrytelsen i 1942. Spørsmålet om hvem som faktisk kan omfattes av betegnelsen «brun» 
lavkirkelighet, er aktuelt allerede etter de funn Dybvig viser til i sin bok. 

Dybvig bruker begrepet «lavkirkelighet» om deler av norske kristne miljøer, der hun mener 
å ha funnet spor av antisemittisme og antijudaisme.  Hun finner det selvsagt også andre steder, ikke 
minst innen norsk politi. Der kan hun nå lete i åpne arkiver. Her rører hun ved en nerve som angår 
kristne innen frikirker, innen ikke-lutherske tradisjoner eller de som i en statskirkesammenheng 
kalles «dissentere». Vi snakker her om kvekere, metodister, baptister, adventister, pinsevenner, frie 
evangeliske, katolikker og kristne fra andre tradisjoner. Hun henviser ikke til noe konkret 
kildemateriale i denne sammenheng, men henviser til det hun oppfatter som en tradisjonell kristen 
antijudaisme. Hun omtaler det som en tradisjonell fordom mot jøder. Etter hennes skjønn kan dette 
tilskrives alle kristne og alle kirkesamfunn. Dersom hun har rett, kan selvsagt et bakteppe av 
antipati mot «fremmede» ha gjort forbrytelsen mot norske jøder lettere å gjennomføre - uten fare for 
noen protest fra «de kristne». Hun ser for seg en passiv og aksepterende kristenhet, og undres på om 
den med sin antijudaisme faktisk sviktet sin jøde-kristne moral og unnlot å avvise nazismens brutale 
rasisme og overgrep: «Kristendommen har alltid stått sterkt på Sør-Vestlandet, og jeg lurer på i 
hvor stor grad anti-judaismen fikk innflytelse på overgrepet mot jødene i 1942.«    10   

 Det er nødvendig å få dette klargjort. La oss først se hva Dybvig sier om kristendom og 
kirkesamfunns holdninger til jøder og jødedommen. Vi kjenner ikke til motivet til den jødevennlige 
NS-lensmannen i Sand, eller NS-politikeren Steinar Klevar, som oppnådde amnesti fra Vidkun 
Quisling for den eneste jøden i Rogaland, som ble reddet av nasister fra den neste deportasjonen i 
1943. Han ble nok delvis reddet, fordi kommunen trengte en god lege. Alle tre unnlot å handle 
antisemittisk i dette tilfellet. Kanskje var de både luthersk lavkirkelige og høykirkelige. Men uansett 
om de normalt kunne betegnes som antisemittiske og antijudaistiske, utførte de det som framstår 
som en medmenneskelig handling. Normalt er empati det som kjennetegner all praktisk 
medmenneskelighet, uansett menneskers tro eller konfesjon.11 

Dybvigs påstand om den antijudaistiske kristenhet illustreres av Quislings publisering i 
norske aviser den 26. november 1942 av Martin Luthers grove angrep på jøder og jødedom i skrifter 
fra 1538, 1543 og 1544, men hun avdekker likevel ingen konkrete historiske funn om dette i 1942. 
Antisemittismen hos lavkirkeligheten kan selvsagt ha lammet en normal solidaritet overfor jødiske 
medborgere. Dybvik har heller ikke visst om den lutherske høykirkeligheten var mer villig enn den 
lutherske lavkirkeligheten til å avvise jøder på grunn av deres jødedom, og svikte det 
medmenneskelig ansvar for å hindre at uskyldige medmennesker ble sendt i døden. Hun har heller 
ikke vist at personer fra andre konfesjoner hadde det lettere enn de lutherske kristne for å innse, at 
antisemittisme er jødehat, og at folkemord må stoppes for enhver pris.12   
 
 

                                                                                                                                                                  
enkelte lavkirkelige, uten at de sistnevnte er nevnt (Se Dybvig 2012, side 39 ff.). Det fantes altså de, som skjønte 
alvoret og handlet effektivt. Som kristne viste de ingen tegn på antijudaisme, rasisme eller fremmedfrykt. 

10 Se Dybvig 2012, side 149.  Se også Arne Vestbø, Øverst På Nazistenes Liste. Historien om Moritz Rabinowitz,2017 
(Vestbø 2017). Hans historie viser hvor vel orientetert Gestapo var om mange norske jøder. Enkelte ble oppsøkt av 
nazi-tysk etterretning allerede tidlig på morgenen den 9. april 1940. Rabinowitz var stolt over sin jødedom, men han 
kjente nazismen som en reell trussel. Under flukt tidlig på morgenen den 9. april sa han til sin medhjelper Lars 
Engelsen: «Nazistene vil ta meg fordi jeg er jøde» (Vestbø 2017, side 99). Ikke alle så faresignalene så klart som 
Moritz Rabinowitz. Han hadde ført debatt både om trosfrihet, antisemittisme og nazisme i lang tid, og hadde utgitt 
bøker for å vise at Norge hadde ingen grunn til å tro at jøder var farlige for landet. Se Vestbø 2017, side 82. 

11 Legen Abraham Wulf Ramson fikk amnesti og ble av Vidkun Quisling strøket fra jøderegisteret den 18. januar 1943. 
Se Dybvig 2012, side 73.  

12 En mer omfattende omtale finnes Trond Berg Eriksen, Håkon Harket og Einhart Lorenz  Jødehat. Antisemittismens 
historie fra antikken til i dag, 2005 (Jødehat 2005), der antisemittismen i Norge omtales mest som et skriftlig 
fenomen, noe som bare lå latent. Den kunne være situasjonsbestemt, nærmest en type reservasjon, en 
fremmedfiendtlighet som lett kunne få ny næring fra utenlandsk propaganda. (Jødehat 2005, side 401 ff). 
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Snur vi spørsmålsstillingen, kan vi lete etter dokumentasjon av reell motstand hos de kirkesamfunn, 
som klart avviste både antijudaisme og antisemittisme, ved å forsvare norske jøders rettigheter på 
linje med alle norske borgere, og ved å redde liv. Kan vi innen norsk-luthersk lavkirkelighet eller 
høykirkelighet eller innen de andre tros- og livssynssamfunn påvise positive utsagn og handlinger, 
som klart uttrykker humanitet og solidaritet og avviser de nazistiske rase-teorier som en 
himmelropende krenkelse av menneskeverdet? 13 

Poenget for oss er å peke på forhold, som hun ikke har eksplisitt vurdert, men som blir til 
aktuelle spørsmål for oss som kristne personer og kirkesamfunn. Kan vi finne spor av det motsatte 
av hva denne påståtte «brune» lavkirkeligheten slo seg til ro med og godtok som uavvendelig? 
Kunne de virkelig bare se på at norsk politi fratok norske borgere deres rettigheter, fordi de ble 
stemplet som jøder?  Politiet hadde god anledning til å varsle samtlige jøder i Stavanger et par dager 
før aksjonen, men det skjedde ikke. Det kan neppe skyldes at politiet var spesielt høy- eller 
lavkirkelige eller dissenterende frikirkelige, men politiet selv var i sterk grad «brunt». Kan vi påvise 
holdninger og uttalelser i kirkelige sammenhenger utenfor den tidens statskirkeordning, de som 
først etter 1845 var beskyttet av norsk rett til trosfrihet, til tross for den eksklusive Luther-
paragrafen av 1814 ? Finner vi hos disse en klar avvisning av antijudaisme og antisemittisme, og et 
klart angrep på den nazistiske rasismens klare trussel om deportasjon og folkemord ? 14 
 
«HEBREERBREVET» 
Arnold T. Øhrn hadde allerede gått sterkt ut mot nazismens angrep på jødene ved blant annet å 
fremme uttalelser fra to internasjonale kongresser for verdens baptister i mellomkrigstiden, den 
første i Berlin 1934. Nå var tiden inne til å ytre seg like klart sammen med andre trossamfunn mot 
det som var i ferd med å skje - også i Norge. Uttalelsen er gjerne kalt «Hebreerbrevet». Men den 
kom svært sent, den 10. november 1942.15 På et langt tidligere tidspunkt kunne protesten ha blitt et 

                                                 
13 Dette er en krevende oppgave, som ikke kan løses av en artikkel. Men vi har hatt en tilsvarende debatt i Vest-

Tyskland, der katolikken og politikeren Konrad Adenauer uttalte en hard dom over katolsk antisemittisme og de 
katolske lederne under andre verdenskrig, spesielt pave Pius X11:  «Jeg tror at hvis alle biskopene i fellesskap hadde 
kommet med en offentlig kunngjøring fra prekestolene samtidig, ville mye kunne ha vært forhindret. Det skjedde 
ikke, og det finnes det ingen unnskyldning for.» Adenauer skrev dette til en tysk pastor i 1946. Se Jødehat 2005, side 
526. Det leder selvsagt til spørsmålet: Hvorfor lot «Kristent Samråd» oppgjøret med  jødehatet utebli helt til den 10 
november 1942 ?  Fikk vi i 1946 et liknende oppgjør med samrådets «strategiske forsiktighet» ?  Glemte vi vår svikt  
og det faktum, at den største kontingenten av norske borgere som ble henrettet under krigen, døde ved ankomsten til 
Auschwitz den 1. desember 1942 ? 

14 Dybvig 2012 har vært inne på ett konkret eksempel på motstand mot nazismen i sitt møte med ass. professor Hans 
Eirik Aarek ved Vennenes Samfunn. Han gjorde henne oppmerksom på innsatsen fra en rekke personer innen deres 
krets, spesielt når det gjaldt flukthjelp for jøder i Norge og andre land. Arbeidet er dokumentert i arkivene til 
Vennenes Samfunn og viser bl.a. rektor O.F. Oldens bistand. Vi vet at Arnold T. Øhrn besøkte Stavanger en gang i 
1941/1942 for å øve tilsyn med sin menighet, som måtte finne nytt samlingssted. Han besøkte menigheten og møtte 
venner og foretok en barnevelsignelse. Vi vet ikke om han som leder av Dissentertinget kontaktet andre i Stavanger 
for å drøfte behovet for en offentlig protest mot det økende presset mot de norske jøder. Vi vet at det var hett tema i 
Kristent Samråd på denne tiden. Det får meg til å huske vår nabo, styrmann og maler Rasmus Jørstad Sandstøl, et 
eksempel på personer i frikirkelige menigheter  i Stavanger som handlet solidarisk med jøder. Det er uvisst om vi 
finner kilder som viser Kristent Samråds, Dissentertingets og Det norske baptistsamfunns arbeid med å stoppe det 
som snart ble et norsk Holocaust. 

15 Se Oskar Mendelsohn, Jødene i Norge. Historien om en minoritet, som kom ut i et trebindsverk i 1969, og som 
forkortet ettbindsutgave i 1992. Dette verket gir svar på spørsmålet om hvor sterkt andre kristne minoriteter 
opplevde forsøket på nazifiseringen av norsk samfunnsliv og angrepet på norske jøder og norsk jødedom. I avsnittet 
om kristen protest mot loven av 26. oktober 1942 om inndraging av jødiske formuer,  kommer omtalen av 
henvendelsen til Quisling den 10. november 1942, forøvrig Martin Luthers fødselsdag og dagen for Krystallnatten. 
Den midlertidige kirkeledelse for Den norske kirke og biskopene stod for dette, sammen med de to lutherske 
teologiske fakulteter, nitten tildels lavkirkelige og landsomfattende religiøse organisasjoner og seks frikirkesamfunn 
(Mendelsohn 1992, side 97ff). Mendelsohn observerer også de tidligere protester fra dette holdet både året før og i 
mars-april 1942, og det faktum at det fantes de som ikke ville la strategiske hensyn for å beskytte den norske 
kristenhet gå foran hensynet til jødene. De ville aksjonere og protestere allerede da det gamle grunnlovfestede 
jødeforbudet av 1814 ble gjeninnført 12. mars 1942. Dette påtrykket fra Dissentertinget er et dokumentert historisk 
faktum. 
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effektivt svar som ville gitt handlingsrom og ikke minst nådd fram til hele befolkningen, slik det 
effektivt skjedde med den felles bekjennelsen «Kirkens Grunn». Men nå kom protesten. 
Samrådsmedlemmene var neppe klar over at SS og norsk politi allerede var klare til å gå til aksjon 
bare 16 dager etter.  

For Dissentertinget og «Kristent Samråd», som også inkluderte høy og lav innen norsk 
lutherdom, var dette en helt avgjørende og påtrengende viktig markering, som gjerne kan minne om 
Martin Luthers påtrengende reformkrav med de høyaktuelle tesene av 31. oktober 1517.  

Luthers siktemål var ikke etablering av en ny kristen kirke, men å forsvare den ene, hellige 
katolske og apostoliske kirke i det han oppfattet som en dyp krise. Det felleskristne grunnlaget for 
protest mot nazismens jødehat i 1942 var blitt selvinnlysende, og det forelå illevarslende tegn på at 
det ville komme et angrep på de norske jøder. Appellen den 10. november 1942 er ren for 
antijudaistiske forbehold. En eventuell antijudaisme kan selvsagt ha spilt en rolle når det gjaldt 
tidspunktet. Det viktigste var forsvar av norsk kristenhet mot nazismen – før forsvar av de norske 
jødene. Dermed fikk vi ikke et spontant kristent svar etter 12. mars 1942, da  «jødeparagrafen» ble 
«gjeninnført» av Quisling. Men det utløste behovet for å komme med en felleskristen 
trosbekjennelse mot nazismen få uker etter, «Kirkens Grunn» den 5. april 1942. Hadde 
«Hebreerbrevet» kommet samtidig, kunne historien blitt en annen. De kirkesamfunn som i 
mellomkrigstiden og under krigen var tilsluttet Dissentertinget, viser her en sterk og utholdende 
interesse for jødenes situasjon. Den kommer til uttrykk som en felles kristen protest, og ikke bare 
fra Dissentertingets norske minoritetssamfunn.16 

Under krigen ble Dissentertinget som nevnt ledet av teologen, pedagogen og misjonslederen 
Arnold T. Øhrn i Det Norske Baptistsamfunn. Som Dissentertingets leder og motstandsmann mot 
nazifiseringen, var han med i nettverket rundt «Kristent Samråd». Det ble dannet den 25. oktober 
1940 med biskop Eivind Berggrav som den viktigste talspersonen. Det var et forum som samlet 
ledere som ellers kunne ha vansker med å enes i alle spørsmål. Men deres enhet overfor nazismen 
står bak bekjennelsen «Kirkens Grunn». Den har karakter av bekjennelse av tro mer enn av å være 
en politisk front. Den er ikke bare en statskirkelig eller luthersk ytring, for den reflekterer de 
grunnleggende holdninger som fantes innen de ulike konfesjoner innen Dissentertinget.17  Tinget 

                                                                                                                                                                  
     Jeg vil her peke på det forhold, at jeg i skrivende stund ikke har tilgang til noe arkiv for baptistene på denne tiden. 

Selv ikke samfunnsorganet «Banneret» er digitalisert og lett tilgjengelig. Det er derfor problematisk å hevde – uten 
et mer konkret grunnlag, at antijudaisme ikke lar seg spore blant norske baptister. Det finnes likevel en del 
tilgjengelige forhold, som gir et foreløpig svar. «Banneret» ble redigert av personer tilknyttet Misjonsskolen eller det 
som på fra 1958 ble kalt Baptistenes Teologiske Seminar. Det er god grunn til å feste seg ved hva redaksjonen og 
andre sentrale pastorer ga uttrykk for. Det gjelder synet på jødedommen, på det israelske folk, og det som gjelder 
den tradisjonelle og dagsaktuelle antisemittisme og nazismens folkemord. Gjennom baptismens historie har det vært 
en rekke sentrale personer med jødisk bakgrunn, som har hatt store oppgaver innen europeisk baptisme, som den 
danske baptistpresten Julius Købner.  

      Når Anne Sender i sin Vår Jødiske Reise, 2013 (Sender 2013, side 19) gir sin versjon av hva hun oppfatter som 
«kristne holdninger til jødedommen», lyder det svært fremmed for baptister: «Kirken holdt på med sin veletablerte 
antijudaisme, og så det ikke i sin interesse å forsvare jødene-«de hadde i grunnen seg selv å takke når de ikke 
engang hadde tatt imot Jesus». Etterhvert, men for sent, protesterte noen mot nazismens umenneskelighet». Senders 
kommentar henspiller her på protesten «Hebreerbrevet», som mest av alt skyldtes påtrykk fra Dissentertingets 
ledelse. Senders oppfatning av kristnes syn på jøder og jødedommen samstemmer godt med det Dybvig 2012 gir 
uttrykk for i kapitlet om norsk antisemittisme. Hun nevner den lutherske Israelsmisjonen som ble dannet et par år 
etter at Konventikkelplakaten ble opphevet i 1842. Plakaten hadde siden 1741 vært det tvangsmiddel som holdt 
luthersk «lavkirkelighet» under statlig og embedskirkelig kontroll, samtidig som den skulle åpne for herrnhuternes 
veiledning til ekte fromhet, kristenliv, undervisning og misjon. Men sitater fra misjonslederen Gisle Johnson fra 
1938 er på ingen måte representative for andre enn han selv, der han faktisk gir støtte til Hitlers kamp mot 
«jødeliberalismen». Generelt vil frikirkelige trossamfunn insistere på full tros- og samvittighetsfrihet, og aldri 
akseptere tvangsliknende påtrykk eller innta den type grove angrep på andre tros- og livssyn som Gisle Johnsen 
kommer med i sin artikkel i Fædrelandsvennen den 27.08.1935, og som gjengis av Dybvig.   

16  Dissentertinget ble først etablert i 1902, og er fra 2006 en integrert del av Norges Kristne Råd.  
17 Torleiv Austad, Kirkens Grunn, analyse av en kirkelig bekjennelse fra okkupasjonstiden 1940-45, 1974 (Austad 

1974) side 157 understreker at denne bekjennelsen var et uttrykk for Jesu Kristi kirke i Norge i 1942, der en med 
Kristi legeme ikke tenker på Den norske kirke som institusjon, en institusjon som ble forsøkt  brukt som en sentral 
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representerte de deler av den norske befolkning og kristenhet som hadde opplevd rollen som norske 
minoriteter gjennom flere generasjoner i over hundre år. 18   

Av den grunn kunne de kanskje lettere identifisere seg med andre livssynsminoriteter som de 
norske jøder, spesielt etter at Quisling med et pennestrøk fratok dem deres rettigheter den 12. mars 
1942. Samtidig representerte dissenterne andre tradisjoner enn den lutherske, slik som baptistene, 
hvis tradisjon hadde markert seg med sterke krav om trosfrihet i Tyskland i 1524, i England i 1612 
og i Rhode Island i 1636. Her kom prinsipper til uttrykk, som baptister i USA fikk videreført i Den 
amerikanske grunnlovens skille mellom kirke og stat i 1789, altså med full tros- og 
samvittighetsfrihet. Denne grunnloven ble brukt som et forbilde under grunnlovsarbeidet i Norge i 
1814. Men den tidligere dansk-norske embedskirken ble vurdert av spesielt de prestelige 
grunnlovsfedre, som altfor svak til å kunne tåle et skille mellom kirke og stat.  

Arnold T. Øhrn hadde i flere år vært sterkt opptatt av rasisme-problemet både i Europa og 
USA, og han hadde sammen med baptister fra hele verden reist problemet under Baptistenes 
Verdensallianses (BWA) kongresser i Berlin i 1934 og i Atlanta i 1939, der uttalesene kom på 
bakgrunn av Krystallnatten i 1938. Baptistenes Verdensallianses kongress reiser en sterk kritikk av 
overgrepene og antisemittismen i Tyskland. Dette ble publisert over hele verden, og det ble spesielt 
vel mottatt av verdens jøder. Uttalelsene hadde klar adresse til det nye Hitler-Tysklands brutale 
rasepolitikk og til de tyske baptister og de øvrige tyske kirkesamfunn og deres holdning til 
Nürnberglovene av 15. september 1935. Uttalelsen fra 1939 blir gjengitt i fotnote i etterkant av 
disse kommentarene.19 
 
ALDRI MER 
Dybvig gir gripende eksempler fra den lokale historien i Stavanger. Dette er klare eksempler som 
hører hjemme i den lange historien om kampen for trosfrihet og respekt for menneskerettighetene i 
Norge, i Europa og resten av verden. Den selvfølgelige rett til liv og trosfrihet kom i 1948 til 
uttrykk i  Den universelle menneskerettighets-erklæringen. Den avspeiler ikke minst jødiske og 
kristne holdninger. Dette er selvfølgelige rettigheter som ble nektet utallige mennesker under 
nazismens målrettede og nådeløse rasisme mellom 1933 og 1945. Men det er fortsatt nødvendig å 
                                                                                                                                                                  

brikke i nazifiseringen av Norge. Dette samstemmer godt med flere direkte utsagn fra Eivind Berggrav, når han 
skildrer sin erfaring med den åpne og samarbeidsvillige tonen innen «Kristent Samråd». Se Eivind Berggrav, Front-
fangenskap-Flukt 1942-1945, 1966, og i hans Da kampen kom, 1945. 

18 Se Aarek 2015. Her behandles spesielt kvekerne som aktive i den demokratiske utvikling av Norge gjennom 200 år. 
Hjemvendte kvekere som i 1814 kom tilbake fra britisk krigsfangenskap, fikk etterhvert dannet sin første menighet i 
1818. Et halvt hundre av dem fant ikke den frihet i Norge, som de krevde. I 1825 emigrerte de til USA - som de 
første emigranter fra Norge. Vennenes Samfunn var først ute og har  alltid vært en viktig del av norske dissentere, og 
deres innsats for fred internasjonalt ble markert med Nobels Fredspris etter krigen. Men allerede under krigen viste 
de aktiv motstand mot nazifisering og overgrep, noe Dybvig nevner som spesielt i sin vurdering av det hun kaller 
den norske kristne antijudaismen. 

19 Arnold T. Øhrn hadde rett før krigen gitt et tilsvar til norsk lutherdom, som tilskrev norsk baptisme en «lovisk» 
kristendomsforståelse. Boken bar titelen «Er Bergprekenen Evangelium ?», 1939. Her tar han et oppgjør med norsk 
lutherdoms manglende åpenhet overfor andre konfesjoner, og henspiller direkte til Martin Luthers programpreken 
(Se Martin Luther Works, vol 21,«The Sermon on the Mount and the Magnificat», 1999, side 254 ff.) Her blir 
reformasjonstidens anabaptister/døpere feilaktig tillagt en falsk forståelse av det kristne budskap. Men det mest 
avgjørende for Øhrn er at selveste Jesu bergpreken blir revet i stykker av det lutherske skjema om lov/nåde.  

      Øhrn går i dybden for å avklare det nytestamentlige tekstmaterialet, samtidig som han viser at evangeliet skal 
anvendes på det virkelige liv: «Guds rettferdighet åpner et fremtidsperspektiv mot den endelige frelsens dag da Gud 
i sin allmakt gjør alle ting nye. Men når Jesus i Bergprekenen har lært oss å be annen og tredje bønn i Fadervåret, 
så innebærer det i virkeligheten at Gud har en plass for vår medvirken under virkeliggjørelsen av sin verdensplan. 
Ingen kristen kan i ærlighet be: «Komme ditt rike!» uten å kjenne sig forpliktet til å utbrede Guds rike med de midler 
Gud har stillet til hans rådighet... uten å se et personlig ansvar ... for å forandre de forhold i verden som strider mot 
Guds vilje.» (Øhrn 1939, side 84). En annen markant skikkelse innen norsk baptisme på den tiden, er Jacob A. Øhrn, 
og hans prekensamling fra 1934 avspeiler ingen utsagn som går i retning av en såkalt erstatningsteologi, der det 
jødiske folk og jødedommen er forkastet som Guds folk og erstattet av «den kristne kirke» eller den konfesjon, som 
påtar seg en slik rolle. Hans bok «Ved Nådens Kilder» inneholder  femten prekener som gir en pekepinn om hva 
baptister anså som viktig på den tiden. Det gjenstår selvsagt å finne og gå gjennom en rekke andre kilder for å 
vurdere hvilken rolle den omtalte antijudaismen eventuelt  har hatt innen norsk baptisme. 
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minne om at nazismen hadde markert sine hensikter både før og etter at raselovene fra Nürnberg 
kom den 15. september 1935. «Krystallnatten» fant sted den 9. til 10. november 1938, og Wannsee-
konferansen ble avholdt den 20. januar 1942 med de to påfølgende konferanser i mars og oktober 
samme år. Alt dette dreide seg om den nådeløse og effektive gjennomføring av et rasistisk 
massemord av dem som ble stemplet som representanter for bestemte «raser», de som Nazi-
Tyskland regnet som mindreverdige. Protest mot denne forbrytelsen markeres årlig under den 
internasjonale Holocaust-dagen den 27. januar: «Aldri mer».   
 
I Norge hadde alle, også en rekke norske minoriteter, deltatt i utviklingen av det norske samfunn. 
Blant disse finner vi selvsagt jøder, som siden 1851 har hatt full adgang til landet. Norske jøder er 
selvsagt i likhet med alle andre innbyggere, primært norske  innbyggere, med de plikter og 
rettigheter det innebærer. De ble med et pennestrøk fratatt sine rettigheter den 12. mars 1942. Det er 
en illegitim og kriminell gjeninnføring av en i utgangspunktet kontroversiell paragraf, som fantes i 
den opprinnelige Grunnloven av 17. mai 1814, og som ble slettet i 1851. 1942-versjonen var ikke 
bare diskriminerende og avvisende som den av 1814. Den tilsvarende av 1942 var direkte forbundet 
med dødsstraff, tap av liv og inndraging av alle verdier – uten noen menneskelige hensyn. Det 
gjaldt ikke bare dødsstraff, men dødsstraff i en form verden aldri hadde sett, med deportasjon og 
massehenrettelser av mennesker i alle aldre, dødsstraff i form av dødsleirer, der menneskers 
arbeidskraft ble utnyttet på en slik måte, at døden ble en frihet fra et drepende slaveri og alle former 
for umenneskelig degradering. Dette viser nazismens sanne ansikt. En slik krenkelse av 
menneskeverdet er så ekstrem, at det dødelige alvoret som kjentes lenge før 9. april 1940, var ikke i 
nærheten av den ondskapens virkelighet vi ser konturene av i bildene fra Auschwitz.  
I ettertid er det uforståelig at norsk politi og alle andre bevisste mennesker kunne la seg forføre og 
true til den sløvhet som lot forbrytelsen skje med letthet, og som Kjersti Dybvik dokumenterer i 
Stavanger. Men selv så sent som i 2017 har vi sett eksempler på manglende historisk bevissthet, når 
politiet i Kristiansand lar en minoritet marsjere gjennom norske gater  – med  hakekors, og går til 
pågripelse av fredelige protestanter – av  redsel for bråk. Forbrytelsen som ble forsøkt gjort til 
legitim lov fra 12. mars 1942, gjorde det nødvendig for norsk politi, de politiske myndigheter og 
alle de kristne kirker i Norge å gi sine uforbeholdne beklagelser i 2012 – 70  år etter deportasjonen. 
Uansett hva vi kaller oss, er det smertelig å innse, at dette faktisk kunne skje på norsk jord, uten at 
vi som menneskesamfunn fikk effektivt avvist forbryterne og sikret norsk rettssikkerhet. Vi må ta 
lærdom, før vi går videre. 

Vi kan nok henvise til teologiske forskjeller og tildels konflikter mellom jøder og kristne 
helt tilbake til tiden før år 100 etter Kristus. Vi ser at dette har i tidens løp blitt misbrukt som en 
legitimering av antisemittisme, pogromer (ødeleggelse), tvangsdåp, henrettelser og alle mulige 
former for diskriminering og menneskelig degradering gjennom nærmere to tusen år. Slike overgrep 
krenker menneskers tro- og samvittighetsfrihet, mest av alt de som rammes. Men det rammer like 
klart dem som gjør seg til håndtlangere for slike menneskerettighetsbrudd.  

Okkupasjonen førte til at nyskapningen «Kristent Samråd» ble dannet den 25. oktober 1940, 
men den kom til kort i møtet med Vidkun Quislings illegitime og krenkende endring av 
Grunnloven, når det gjaldt jødene. Han påberopte seg å ha sin kirkefader Martin Luther i ryggen, da 
han samme dag som jødedeportasjonene fant sted,  den 26. november 1942, publiserte Martin 
Luthers flammende ord fra 1543 i norske aviser landet over: « Om Jødene og deres Løgner»/«Von 
den Juden und ihren Lügen».  

Ingen ting kunne virke mer fremmed, mer ikke-norsk, mer udemokratisk og mer 
umenneskelig enn å ville legitimere deportasjonen til Auschwitz med ord fra en annen gal fortid av 
overgrep mot jøder i Guds navn.  
Mens denne nazistiske propagandaen brettes ut i nazistiske aviser i Norge den 26. november 1942, 
følger rabbi Isak Julius Samuel, menighetens hyrde, sin flokk ombord i «Donau» og transporten like 
til Auschwitz. En norsk kvinne hadde overtatt ansvaret med å redde hans familie over til Sverige 
samme høst. Rabbi Samuel står i våre øyne som en søyle av mot og hyrde-ansvarlighet, idet han og 
hans menighet går mot døden – oppreist og i protest mot all urett og umenneskelighet. 
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ET INTERNASJONALT SVAR PÅ ANTISEMITTISMEN 
Blant verdens kristne var baptister spesielt blitt advart mot den totalitære nazismens trussel, ikke 
bare mot kristne, men spesielt dens angrep på jødene. Delvis skyldtes det Arnold T. Øhrn, som 
fremmet resolusjoner mot antisemittisme og rasisme ved de internasjonale kongressene for 
baptistene i Berlin i 1934 og i Atlanta i 1939. I begge fall utløste dette en skarp nazi-tysk reaksjon 
overfor baptistene i Tyskland. Vi har allerede henvist til Øhrns foredrag i Stockholm i 1938, som 
året etter ble publisert i utvidet form på norsk, og etter krigen på engelsk. Indirekte er dette et 
oppgjør med antisemittismen, selv om det primært tar et oppklarende oppgjør med lutherdommens 
overdrevne skjema om motsetningen mellom lov og nåde. 

Da Arnold T. Øhrn holdt sin kongresstale i Atlanta i 1939 om apostolisk kristentro, 
poengterte han allerede i andre avsnitt at «The Christian protest against racialism or against any 
form of tyranny rests on the Christian valuation of man. This grows out of the Christian idea of 
God, and this again rests upon the revelation given in Christ...» 20  

Under kongressen ble resolusjonene mot rasisme og tyranni fra den forrige kongressen i 
Berlin i 1934 forsterket, og den ble på ny publisert verden over. I løpet av denne tiden ble det klart, 
at forsikringene fra Nazi-Tyskland om å respektere baptistenes integritet som kirkesamfunn, ble 
ikke fulgt opp i praksis. Nazismen videreførte sine hensikter om nazifisering av alle protestantiske 
kirkesamfunn, ikke bare av de etablerte landskirker under den famøse nazi-riksbiskop Ludwig 
Müller.  

Under kongressen i Atlanta i 1939 møtte også lederen for Det mosaiske trossamfunn i USA, 
rabbiner David Marx. Han ga sterkt uttrykk for sin verdsetting av baptistenes posisjon for toleranse 
og fordømmelse av antisemittismen og despotiet i Tyskland, og kunne fortelle at uttalelsene i 1934 
hadde blitt mottatt av jødenes synagoger i alle deler av Europa. 21 
                                                 
20 Det utsagnet kan oversettes slik: «Den kristne protest mot rasisme eller mot enhver form for tyranni, hviler på den 

kristne verdsetting av mennesket. Det vokser fram av den kristne forståelse av Gud, og dette hviler på den 
åpenbaring som  er gitt oss i Kristus...» 

21 Uttalelsene vi henviser til, finnes i rapportboken for «Sixth Baptist World Congress» Atlanta, Georgia July 22-28, 
1939, side 12-16. Her fastholdes og gjentas de uttalelser som ble gitt i Berlin i 1934.  Vi gjengir uttalelse nr F side 
15, og uthever og omsetter i halvfete typer det viktigste avsnittet: 

 Racialism. The Sixth Baptist World Congress, assembled in Atlanta, Ga., is constrained to express the 
judgement of Baptist people on the question of race relationship. The members rejoice that the preparations for the 
present Congress have been carried through by a joint committee of the races, and in perfect harmony. The Congress 
finds that the strong and unwavering convictions which govern the attitude and policy of the Baptist World Alliance are 
clearly and adequately expressed in the Resolution adopted by the Fifth World Congress which met in Berlin in 1934. 
  It therefore solemnly reaffirms what was then stated in the following terms: 
 «This Congress representing the World-wide, Inter-racial Fellowship of Baptists, rejoices to know that despite 
all differences of race, there is in Christ an all-embracing unity, so that in Him it can be claimed with deepest truth 
there is «neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond or free, but Christ is all in 
all.' 

«This Congress deplores and condemns as a violation of the law of God the Heavenly Father, all racial 
animosity, and every form of oppression or unfair discrimination toward the Jews, toward coloured people, or toward 
subject races in any part of the world.» 
 (Omsatt: Denne Kongressen beklager og fordømmer det som et brudd på Gud vår himmelske Fars lov – all 
rasemessig fiendskap og enhver form for undertrykkelse eller urettmessig diskriminering av jøder, av  fargede 
mennesker, eller av mennesker av en hver rase hvor som helst i verden.) 
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Det er verd å merke seg at Baptistenes Verdensallianse (BWA) har siden dannelsen i 1905 vært et 
åpent forum for kontakt og samarbeid blant baptistenes kirkesamfunn i en lang rekke land verden 
over. Det er ingen superstruktur av et kirkesamfunn, men et forum for samarbeid basert på 
demokratiske prinsipper. De ulike kirkesamfunn er fordelt i regioner som bl.a. Europa, og hver av 
dem består primært av lokalmenigheter, som selv er selvstendige og ansvarlige for sitt lokale arbeid. 
Men menighetene er knyttet sammen i større fellesskap og samarbeid om oppgaver av felles 
interesse. En av de mest kjente baptister i vårt land, er nok Dr. Martin Luther King jr. 
 
 
UNDERVEIS 
I likhet med baptister i en rekke andre land i Europa og andre deler av verden har en konfesjonell 
minoritet som norske baptister vært avhengig av en sterk bevissthet om egen konfesjonell identitet, 
selv om de særlig sammen med norsk luthersk lavkirkelighet kan ha delt og deler en sterk felles 
norsk bevissthet om kristenlivet. Kristenlivet gjelder en personlig bevissthet om troen, en 
akseptering av troens innhold, og en praktisering av troen på Jesus Kristus i eget liv og ikke minst i 
fellesskap med andre troende, men alltid med full respekt for alle mennesker. 
 
Dette er samtidig ingen stillstand. I likhet med lutherdommen startet baptismen som en protest og 
positiv bekjennelse innen den kristne kirke, ikke for å etablere et nytt kirkesamfunn, men for å sikre 
den kristne kirkes ekthet og troverdighet som kirke, og dermed være åpen overfor alle mennesker, 
ikke minst det jødiske folk. Vår identitet som kristne døpere gjelder ikke bare dåpen på bekjennelse 
av tro. Som trosfellesskap har vi all bibelsk og historisk grunn til å se på oss selv som en åndelig 
bevegelse innen den ene, hellige, katolske og apostoliske kirke, med klar front mot ethvert «isme» 
eller hva det måtte være, som vil spore oss av fra den gode veien.  
 
Med takknemlighet har vi her lyttet til Kjersti Dybvigs utfordring om å finne fram til våre egne spor 
i forhold til forbrytelsen mot norske jøder og norsk jødedom. All antisemittisme og antijudaisme og 
rasisme må fordømmes og effektivt avvises. Dette gjelder både vår historie og vår egen framtid som 
ansvarlige kristne i verden. 
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