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INLEDNING 
”Dess huvudbeståndsdelar var rasism, antisemitism, nationalism och antibolsjevism samt en 
uppfattning av historien som kamp mellan raserna och livet som den starkares rätt och 
överlevnad (socialdarwinism). Ändamålet var att skaffa livsrum åt den tysk-ariska rasen”.1  
 
Kristna inom den svenska frikyrkan betonade under slutet av 1920- och början av 1930-talet 
att de bekände sig till den ”högsta freds- och broderskapsläran som någonsin sett dagen”.2 De 
menade att församlingens sätt att överskrida de gränser som ras, nation och stat dragit vittnade 
om vad Gud kan göra i en värld som ”sönderslits av nationalism och rashat”.3  
 
Sveriges förhållningssätt till nazismen har belysts på många sätt men framförallt har den 
svenska politiken varit föremål för undersökningar. Då samhället, förutom politiken, består av 
många olika institutioner, grupper och rörelser är det intressant att också belysa någon av 
dessa för att om möjligt ge en bredare bild. Kyrkan är och har under en mycket lång tid varit 
en del av det svenska samhället. Dess direkta inflytande i statens angelägenheter och i den 
enskildes liv har varierat och förändrats över tid. Under 1930- och 1940-talet var Svenska 
kyrkan starkt knuten till staten och de flesta av Sveriges invånare var medlemmar av den. 
Under samma period var frikyrkan en stor del av svensk kristenhet och en av de största 
folkrörelserna i Sverige. Den når sin hittills största utbredning sett till medlemsantalet vid 
denna tid, 300 000 – 400 000 medlemmar.4 Då kyrkan är och var en så viktig del av det 
svenska samhället ser jag det angeläget att studera dess åsikter kring, och förhållningssätt till, 
nazismen. Denna uppsats kommer därför att belysa frikyrkans5 förhållningssätt till nazismen. 
Nazism6 betecknar i denna uppsats förutom ideologi även fenomen i Tyskland under 1933-
1945 som har en koppling till nazismen och nazisternas regering.  
 
När svensk frikyrka möter den tyska nazismen under 1930-talet är det inte förvånande, med 
tanke på ovan nämnda beskrivningar, att frikyrkligt kristna tidigt tog avstånd från nazismen 
på många områden. Det väcker inte några större frågor särskilt som kritiken förekom redan 
vid Nazisternas maktövertagande våren 1933. Det intressanta i sammanhanget är dock att det 
också förekom positiva utlåtanden om den tyska nazismen. Det fanns de som såg många 
fördelar med det som pågick i Tyskland under 1930-talets början. Även de som var mycket 
kritiska kunde hitta ljusa sidor.  
 
Den svenska frikyrkan och den tyska nazismen skulle kunna liknas vid två skilda vägar. Det 
ska dock påpekas att det inte bara är två vägar, det är dessutom två vägar som leder till två 
helt olika mål. Ändå så verkar det som om de, ur de frikyrkligas synvinkel, korsas eller vidrör 
varandra och delar en liten del av vägbanan. Uppsatsens problem utgörs främst av detta 
korsande eller vidrörande. Därmed kommer huvudintresset inte att vara nazismen i sig. Fokus 
                                                
1 Lammers, K.C. (1994), Sökord: ”Nazism”, Nationalencyklopedin, Band 14, s. 77. Parentesen ingår i citatet. 
2 Frikyrkomötet 1929 : Förhandligar och föredrag vid femte allmänna frikyrkomötet i Stockholm den 5-7 mars 
1929, (1929), s.194. 
3 Frikyrkosamfunden och tidsläget : föredrag vid sjätte allmänna frikyrkomötet, (1934), s. 118. 
4 Kristenson, Nils (1976), Sociala och politiska frågor i svensk kristen samfundspress under 
1930-talet, i Religioner och kyrkor i 30-talets sociala kris. s. 67, se även Frikyrkliga Samarbetskommittén 
(1925), De frikyrkliga samfundens utbredning i Sverige, - (1958), De fria kristna samfunden i Sverige och 
enskilda samfund årsböcker från den aktuella perioden. Siffrorna är, som Kristensen och förorden i de nämnda 
titlarna påpekar, osäkra. 
5 Med frikyrkan menas här samfund som inte är formellt underställda Svenska kyrkan. 
6 Då det inte är uppsatsens syfte att diskutera nazismen i sig utan förhållningssätt till, och bilden av, nazismen så 
kommer inte detta fenomen att definieras här.  
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ligger istället på frikyrkans möte med nazismen och de bilder och reaktioner som detta möte 
framkallade hos dem.  
 
Antisemitismen är en av huvudbeståndsdelarna i nazismen men förekom även utanför denna 
politik och ideologi, före och under men även efter mellankrigstiden. Kyrkan är i detta fall 
inget undantag och den har dessutom ett religiöst släktband till det judiska folket då den är 
sprungen ur judendomen. Detta gör det relevant att i uppsatsen särskilt belysa frikyrkans 
förhållningssätt till judarna och antisemitismen. 

FORSKNINGSLÄGE 
Forskningen som behandlar Sveriges relation till den tyska nazismen är alltför omfattande för 
att kunna presenteras heltäckande. En översiktlig genomgång på alla områden kan heller inte 
motiveras med tanke på uppsatsens problem. För en överblick se exempelvis Sweden's 
relations with nazism, Nazi Germany and the holocaust : a survey of research. 7 Här kommer 
främst forskning kring svensk kristenhet och nazism och folkrörelserna och nazismen beröras, 
med syfte att visa på luckor i forskningen. Antisemitismens framträdande roll inom nazismen 
ger anledning att särskilt belysa dess förekomster i Sverige under 1900-talet första hälft. 

Forskning om svensk antisemitism 
Det bör noteras att följande forskningsgenomgång rörande svensk antisemitism inte är 
heltäckande utan ger en inledande översikt och kontext till uppsatsens problem.8  
 
Enligt Zygmunt Baumans bok Auschwitz och det moderna samhället leder modernitetens 
avskaffande eller nedtonande av tydliga gränser mellan sociala och etniska grupper till att 
även de praktiker som skiljde judarna från det övriga samhället försvinner. De kristna 
doktrinerna räcker inte längre till för att upprätthålla dessa gränser. Enligt författaren 
behövdes det en modern metod för att fylla de behov som moderniteten skapade. Rasläran och 
till den kopplade antisemitismen gav ett alternativt sätt att motverka otydligheten och dämpa 
otryggheten och osäkerheten som avskaffandet/nedtonandet ledde till.9 Även i Sverige 
skapade moderniteten behov av att upprätta och befästa gränser och nationell och kulturell 
identitet.10 Lars M. Andersson studerar bilden av ”juden” i den svenska skämtpressen 1900-
1930 och ser där deras funktion som befästare och spridare av ”juden” som ”rastyp”. 
Tidningarnas bilder tydliggör inte bara bilden av ”juden” utan tydliggör även en gräns mellan 
”juden” och ”svensken”, det ”judiska” och det ”svenska”, en gräns som är omöjlig att 
överskrida. Inte ens dopet, att judarna blir kristna, påverkar det ”judiska” (exempel på 
stereotyper av ”juden” presenteras under rubriken Teori och metod). Andersson påpekar att 
denna antisemitism hade väldigt lite med de svenska judarna att göra. Författaren kopplar den 
i stället till de behov som moderniseringsprocessen skapade.11  
 
För de ”propagandistiska” antisemiterna under 30-talet utgjorde juden genom ”sina 
konspiratoriska strävanden efter världsherravälde, ett politiskt, ekonomiskt och rasmässigt hot 

                                                
7Ekman, Stig & Åmark, Klas (2003), Sweden's relations with nazism, Nazi Germany and the holocaust: a survey 
of research, passim. 
8 Antisemitismen är inte heller uppsatsens huvudproblem.  
9 Bauman, Zygmunt (1998), Auschwitz och det moderna samhället, kap. 2 och 3, särskilt s. 90-103. 
10 Andersson, Lars M. (2000), En jude är en jude är en jude : representationer av "juden" i svensk skämtpress 
omkring 1900-1930, s. 478. 
11 Andersson (2000), s. 473, 485. 
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mot det nya samhälle som eftersträvades”, enligt Lena Berggren.12 ”Propagandisterna” 
hävdade vidare att juden försökte på alla sätt fördärva det rena, livskraftiga svenska blodet 
genom rasblandning och moraliskt och kulturellt förfall. Författarens undersökning visar att 
dessa åsikter inte bara spreds av dem som var anslutna till den svenska nazismen eller aktivt 
stödde den utan även av avståndstagare. Antisemitismen drevs följaktligen även utanför 
nazismen och enligt Berggren drevs den starkare utanför än inom den svenska nazismen.13 
 
Mikael Byström studerar debatten kring svensk flyktingpolitik 1942-1947, en period som 
tidigare har betecknats som präglad av attitydförändringar (i positiv riktning) gentemot 
invandrare. (Från att under 1930-talet varit mycket restriktiv öppnas den upp under 1942). 
Författaren anser att attitydförändringarna är överdrivna och pekar istället på att debatten till 
stor del är präglad av ”den nordiska tanken” där det främst är brödrafolken, nordborna, som är 
välkomna. Det är främst utifrån ett kulturellt perspektiv som ”den nordiska tanken” drivs men 
rasnära begrepp förekommer dock. Särskilt diskussionen kring judarna framhåller 
främlingskapet och begrepp som det ”judiska blodet” förekommer. Byström betonar dock 
återigen det kulturella draget i argumentationen men pekar även på att det hade sitt ursprung i 
antisemitiska föreställningar.14 ”Debattörerna blev under perioden väl medvetna om de 
moraliska, humanitära och demokratiska katastrofer som antisemitismen inneburit och de 
uttryckte sin avsky inför det våld som utmärkte den nazistiska antisemitismen” skriver 
författaren och konstaterar att de samtidigt utan att uppfatta det använde tankestrukturer som 
var hämtade från antisemitismen.15 Byström förklarar detta agerande med att det under den 
undersökta perioden fanns ett ”antisemitiskt bakgrundsbrus” som de inte var medvetna om.16 

Forskning om folkrörelserna och nazismen 
Forskningen kring de övriga folkrörelsernas relation till nazismen är knapp, därför har även 
ickevetenskapliga studier tagits med. Journalisten Anna-Lena Lodenius har skrivit om 
fackföreningsrörelsens syn och reaktioner på både den tyska och den svenska nazismen, men 
även på kommunismen.17 Författaren anser sin huvudinriktning vara hur nazismen hotade 
fackföreningarnas agerande. Hotet utgörs främst av den tyska nazismens nedbrytande av alla 
demokratiska krafter, varav fackföreningsrörelsen var en del.18 Dock behandlar den del av 
boken, som berör nazismen, främst rörelsens aktioner mot nazism (både svensk och tysk). 
Lodenius skriver att undersökningen inte berör rasförtryck och förföljelsen mot judarna.19 
Enligt min läsning sker detta på grund av att författaren tar för givet att något stöd för detta 
inte förekom inom fackföreningsrörelsen. Det är synd då forskning pekar på att 
mellankrigstiden och särskilt 1930-talet var präglat av rasism och antisemitism.20 Dessutom 
har Björn Horgby visat att främlingsfientlighet förekom inom svensk fackförening.21 Håkan 
Blomqvist visar i sin avhandling att det under 1920- och 1930-talet förekom röster inom den 
                                                
12 Lena Berggren (1999), Nationell upplysning: drag i den svenska antisemitismens idéhistoria. s. 341. ”Med 
propagandistisk antisemitism menar jag [förf.] en antisemitism som är långtgående, tydligt och klart uttalad och 
som artikuleras på ett propagandistiskt sätt”, s. 9. 
13 Berggren (1999), s. 340 ff. 
14 Byström, Mikael (2006), En broder, gäst och parasit. s. 254. 
15 Byström (2006), s. 30, 241-260. 
16 Byström (2006), s. 255. 
17 Lodenius, Anna-Lena (2002) Tvåfrontskrig. Fackets kamp mot nazism och kommunism. Det ska noteras att det 
inte är en vetenskaplig studie och att den är beställd av LO. 
18 Lodenius (2002), s. 28 ff. 
19 Lodenius (2002), s. 28. 
20 Hammar, Tomas  (1964), Sverige åt svenskarna. Invandrarpolitik, utlänningskontroll och asylrätt 1900-1932, 
passim. Lindberg, Hans (1973), Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941, passim. Andersson 
(2000), passim.  
21 Horgby, Björn (1996), Dom där: främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960, passim. 
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svenska arbetarrörelsen som använde nationalistiska, rasistiska och även antisemitiska 
argument för sin sak. Författaren ser inte dessa åsikter som ”gåtfulla nyckfullheter” i 
arbetarrörelsens ideologiska spektrum. Snarare användes ”socialistiskt och marxistiskt 
idégods […] för att tolka det borgerliga samhällets rasvetenskap, nationella värden och 
eurocentrerade perspektiv till arbetarrörelsens fördel”.22 Det ska noteras att detta inte är 
representativt för hela arbetarrörelsen men det visar dock att det kunde förekomma.  
 
Nykterhetsrörelsen berörs i en studie av Staffan Hübinette. Fokus ligger på rörelsens 
förhållningssätt till de utmaningar som demokratin mötte mellan 1933 och 1945. Denna fråga 
har sin bakgrund i folkrörelsens påverkan på demokratiseringen av Sverige. Främst som ett 
försvar för demokratin men också utifrån rörelsens broderskapsprincip – principen om allas 
((för vissa) även judarnas) lika värde – togs, enligt författaren, ett tydligt ställningstagande 
mot nazismen.23 I studien framkommer att vissa företrädare, under 1930-talet, argumenterade 
för att rashygieniska rön och metoder skulle användas i kampen mot alkoholismen. Detta 
diskuteras dock inte i relation till broderskapsprincipen eller judarna.24 Dessutom propagerade 
en ledande representant för svensk nykterhetsrörelse att den tyska motsvarigheten skulle anses 
hålla sig till broderskapsprincipen trots att de uteslöt alla judar ur organisationen, eftersom de 
var så få. Motivet var att bevara rörelsen i Tyskland och det internationella samarbetet.25 
Studien ger tyvärr ingen närmare redogörelse för synen på judarna och andra människor i 
relation till broderskapsprincipen eller nazismen. Enligt Hübinette var huvuddiskussionen 
inom rörelsen huruvida ordnarna skulle ta någon ställning i frågan om nazismen med tanke på 
nykterhetsrörelsens apolitiska hållning.26 

Forskning om svensk kristenhet och nazismen 
Forskningen inom området har till stor del intresserat sig för schartauanismen, trots dess 
begränsade omfattning och representativitet.27 Det skulle till viss del kunna förklaras av deras, 
i stort, positiva hållning till nazismen. Martin Lind berör dem i en exkurs till sin avhandling 
som framförallt är teologisk, samt i en artikel.28 I Schartauanismen och samhället studerar 
Oskar Hörmander, som titeln avslöjar, samma rörelse. Han undersöker om det finns någon 
relation mellan lärouppfattning och politiska ställningstaganden mellan 1890-1933.29 Enligt 
författaren fanns det en benägenhet att överföra ett religiöst auktoritetstänkande till samhällets 
område vilket kunde leda till en politisk konservatism. Det kunde uttryckas i en övervägande 
positiv hållning gentemot nazismen 1933.30 Forskningen har även visat stort intresse för 
Anders Nygren, professor i teologi, och Gustaf Aulén, biskop i Strängnäs, båda flitiga 
debattörer. Martin Lind berör dem båda i sin avhandling och i sin artikel, där de framställs 
som negativa till nazismen.31 Grupper och tidningar som inte berörts i lika hög grad som de 
                                                
22 Blomqvist, Håkan (2006), Nation, ras och civilisation, s. 372-381. 
23 Hübinette, Staffan (1999), Nykterhetsrörelsen, nazismen och demokratin – Nykterhetsrörelsen och kampen för 
demokratin 1930-1945, s.9 ff., 39, 41 f., 44, 63, 190. Det ska noteras att det inte är en vetenskaplig studie. 
24 Hübinette (1999), s. 29-36. 
25 Hübinette (1999), s. 46-61. 
26 Hübinette (1999), s. 9 ff. 
27 Denna del är en omarbetad version av forskningsläget i Thörn, Andreas (2005), Svensk frikyrka och tysk 
nazism. Frikyrkans förhållningssätt till nazismen som den framkommer i Vecko-Posten, Missionförbundet, 
Missions-Baneret och Bibliskt Månadshäfte 1933. s. 2 ff. B-uppsats i historia vid Örebro Universitet. 
28Lind, Martin (1975), Kristendom och nazism. s. 152 f. - (1982), ”En ideologikonfrontation Kyrkan och 
nazismen i Sverige 1933-1945”, i Larsen, S. U. & Montgomery, I (red.), Kirken, krisen och krigen, s. 295 f. 
Linds artikel framstår som förenklad då det inte framgår vilka frågor som ställts, vilket källmaterialet är och 
vilken metod som använts. Den del som berör schartauanismen bygger på hans avhandling från 1975. 
29 Hörmander, Oskar (1980), Schartauanismen och samhället. s. 9 f. 
30 Hörmander (1980), s. 260. 
31 Lind (1975), s. 155-174. 
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två tidigare är den ekumeniska rörelsen, tidskrifterna Gymnasisten och Vår Lösen. Nils 
Karlström berör Svenska Ekumeniska Nämndens32 och internationella ekumeniska aktioner 
under 1933-34.33 I artikeln Kan en kristen vara national-socialist? studerar Einar Petander 
tidskriften Gymnasisten, med särskilt intresse för en debatt under 1932-34 kring den fråga 
som rubriken utgörs av.34 Björn Ryman berör Vår Lösens relation till nazismen och skriver att 
tidskriften tidigt tog avstånd ifrån nazismen och antisemitismen främst på grund av 
behandlingen av judarna.35 Förhållandet till antisemitismen problematiseras dock när 
författaren visar på att samtidigt som det togs avstånd ifrån förföljelsen framställdes en 
teologi som i sin förlängning kan leda till förföljelse.36  
 
Den mest omfattande forskningen om svensk kristenhet och nazismen står Lars Gunnarsson 
för. Hans avhandling undersöker ett stort antal tidningar och tidskrifter37 inom Svenska 
kyrkan. Ett undantag är dock Svenska Morgonbladet, en dagstidning som, enligt Gunnarsson, 
var ett organ för frikyrkligheten och verkade som en profan dagstidning.38 Den var dock inte 
organ för, eller direkt knuten till, något frikyrkosamfund. Gunnarssons avsikt med 
forskningen är att tydliggöra samband mellan teologiska uppfattningar och politiska 
ställningstaganden under 1919-1945.39 Han anser att debattörernas ståndpunkt gentemot 
nazismen samverkade i stor utsträckning med deras syn på demokratin. De debattörer som var 
positiva till kristendomens inblandning i politiska samanhang värderade demokratin högt och 
de som var negativa värderade den lågt.40 Gunnarsson skiljer i sin studie på teologisk och 
politisk nivå bland ståndpunkterna vilket inte gjorts i tidigare forskning.41 En sådan 
särskiljning visar, enligt författaren, att det fanns de som tog avstånd från nazismen på kyrklig 
nivå men förhöll sig neutrala till nazismen på politisk nivå (exempelvis Anders Nygren). Det 

                                                
32Ekumenik – Enhetssträvan inom kyrkan. Nämnden bildades genom en sammanslagning av svenska 
ekumenikrörelsens tre grenar. Dess ordförande var under början av 1930-talet ärkebiskop Erling Eidem. (Se även 
Gunnarsson, Lars (1995), Kyrkan, nazismen och demokratin. s. 46 ff.) Nämnden blev mer och mer officiell 
mötesplats för gemensamt arbete mellan kyrkor och samfund (för mer fakta se Nationalencyklopedin, sökord 
”ekumenik” och ”Svenska Ekumeniska Nämnden”).  
33 Det rör sig i huvudsak om internationella aktioner, där den Svenska Ekumeniska Nämnden genom ärkebiskop 
Erling Eidem var en aktiv del.   
34 Petander, Einar (1996), ”Kan en kristen vara national-socialist?”,  s. 129. 
35 Ryman, Björn (2000), ”Vår Lösen och nazi-Tyskland 1933-1946”, i Thunberg, A-M (red.), 
Tradition i rörelse. s. 201 ff., en jubileumsbok utgiven med anledning av tidningens 90åriga existens och 
millennieskiftet. Vår Lösen var organ för Ungkyrkorörelsen. 
36 Ryman (2000), s. 203. 
37 De tidningar och tidskrifter som avhandlingen behandlar är: Göteborgs Stifts-Tidning: organ för schartauanska 
delen av gammalkyrkligheten, Svensk Kyrkotidning: Allmänna Svenska Prästföreningens organ, Kyrkor under 
Korset: organ för Lutherska Världskonventets Svenska Landskommitté, Församlingsbladet: veckotidning 
utgiven av Svenska kyrkans diakonstyrelse, Vår Lösen: kristen kulturtidskrift och organ för ungkyrkorörelsen, 
Gymnasisten: språkrör för Sveriges kristliga gymnasierörelse, Kyrka och Folk: Kyrkliga Förbundet för 
Evangelisk-luthersk tro, Stiftskrönikan: organ för folkkyrkligheten inom Göteborgs stift, Kristen Gemenskap: 
Nordiska Ekumeniska Institutet, Kristet Samhällsliv: Förbundet för Kristet Samhällsliv, Broderskap: Sveriges 
Kristna Socialdemokraters Förbund, Årsbok för Kristen Humanism: språkrör för Förbundet för Kristen 
Humanism, Religion och Kultur: organ för Sveriges Religiösa Reformförbundet. Förutom tidningar och 
tidskrifter även Svenska Kyrkans Årsbok och Svensk Teologisk Kvartalsskrift. Gunnarsson (1995), s. 37ff, 
Gunnarsson delar in ett antal av dessa i tre teologiska grupperingar, s. 41-74. 
38 Gunnarsson (1995), s. 39. 
39 Det har riktats kritik mot avhandlingens uppdelning i tre åsiktslinjer som enligt kritikerna inte ger en rättvis 
bild. Anders Jarlert påpekar i sin recension att Gunnarsson har hämtat detta åsiktsschema från en av Auléns 
debattartiklar för Lundateologin och låtit den stå utan kritisk reflektion, Jarlert (1996) s. 226, se även Oredsson 
(1995), s. 283. 
40 Gunnarsson (1995), s. 230. 
41 Gunnarsson (1995), s. 19 ff.  
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fanns också de som var positiva till nazismen som politisk ideologi men negativa till 
nazismen inom kyrkan (exempelvis schartauanismens Göteborgs Stifts-Tidning).42 
 
Den senaste större studien är en (återtagen) avhandling gjord av Birgitta Brodd. Den 
behandlar Svenska kyrkans agerande i utrikespolitiska frågor i relation till Tyskland och 
England under åren 1930 till 1945. En av huvudfrågorna för studien rör relationen mellan 
Svenska kyrkan och den svenska staten (riksdag och regering) i ett utrikespolitiskt 
samanhang. I slutsatserna skriver författaren att relationen ”uppvisade en enhet utåt” vilket 
enligt Brodd betyder att Svenska kyrkan som statskyrka följde riksdag och regering när det 
gäller ”fred, alliansfrihet, neutralitet och nationell samling”. Med utgångspunkt i slutsatsen 
förkastas hypotesen att kyrkans förhållningssätt styrdes utifrån en gestaltning av den kristna 
tron på samma sätt som politikerna inte handlade utifrån politisk ideologi. Med andra ord 
hade inte den kristna tron någon direkt inverkan på utrikespolitiska frågor som rörde 
nazityskland.43  
 
Forskning som primärt behandlar svensk frikyrka och tysk nazism är mycket knapp. Göran 
Gunner berör national-socialismen i sin teologiska avhandling rörande den frikyrkliga 
litteraturens uppfattning av det judiska folkets och staten Israels roll i tolkningen av 
eskatologin44 1912-1990. Det ska dock poängteras att relationen till nazismen inte är studiens 
huvudfråga.45 Författaren ser en förändring i förhållningssättet mot judarna, i slutet av 
perioden 1933-1948, vilket uttrycks i att judarna berörs även utanför ett eskatologiskt 
sammanhang. Det skulle enligt författaren kunna bero på att de inte längre såg judarnas 
situation som en teologisk, utan främst som en humanitär eller politisk. Andra sätter in 
judarnas situation under nazismen i de rådande eskatologiska schemana. Det finns då vissa 
som förstår Hitler och nazismen som redskap i Guds hand. Förklaringen till antisemitismen 
blir att Gud tillåter den, det blir ett straff för judar som inte tror på Jesus som Messias.46  

Sammanfattning av forskningsläget 
Genomgången av det rådande forskningsläget visar att främst den svenskkyrkliga delen av 
svensk kristenhet har studerats utifrån relationen till nazismen. De svenska folkrörelsernas 
relation till nazismen har inte heller varit heltäckande. Det innebär att den frikyrkliga delen av 
kyrkligheten och folkrörelsen helt eller delvis är outforskad när det gäller arbetets 
föreliggande problem. Forskningsläget ger även vid handen att främst argument och åsikter 
men även i undantagsfall praktiskt handlande studerats. Inom det svenskkyrkliga området har 
det visat sig att den kristna bekännelsen påverkat åsikter i politiska frågor gällande den tyska 
nazismen men inte påverkat det politiska handlandet (bland kyrkans ledare) i någon högre 
grad. Argumenten bland de positiva till nazismen har främst gällt hot från kommunism, låg 
moral och en splittrad kyrka. Hos de negativa var demokratin, kristna värderingar, kyrkans 
frihet och kristendomens existens vanliga argument mot. Det har tagits hänsyn främst till 
inflytande från politik och teologi, dock har dessa inte i någon större utsträckning tagit hänsyn 
till eventuella sociologiska aspekter. I studierna om folkrörelserna antyds det att det främst 

                                                
42 Gunnarsson (1995) s. 150. Enligt min mening är det svårt att följa hans resonemang då han tycks använda sig 
av begreppen ”politik” och ”kyrkligt” på ett inkonsekvent sätt. Det blir tydligt på sida 150 där politik avser dels 
struktur, dels ideologi och dels utgångspunkt för argument. Begreppet ”kyrka” används på samma sida och avser 
då dels struktur, dels utgångspunkt för argument och dels ideologi. 
43 Brodd, Birgitta (2004),  Var Sveriges sak också kyrkans?: Svenska kyrkans utrikespolitiska aktivitet 1930-
1945. En tidslägesorienterad analys, s. 19 ff, (citaten) 508 ff. 
44 Läran om framtiden, främst den tid som ligger nära Jesus återkomst. 
45 Gunner, Göran (1996), När tiden tar slut.  s. 17, 117-146. 
46 Gunner (1996), s. 143 ff. 
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var frågor eller områden som låg nära egna intressen som väckte reaktioner och engagemang 
mot nazismen. 
 
Forskningen om antisemitism visar på vikten av att skilja på inställningen till nazismen 
respektive judarna då det inte är givet att en negativ inställning till nazismen innebär en 
positiv inställning till judarna. Även om frågan har berörts i tidigare studier har den inte fått 
något större utrymme i undersökningarna. För att kunna ge en så heltäckande blid som möjligt 
angående förhållningssättet bör undersökningen behandla synen på judarna delvis skilt från 
nazismen.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Då forskningsläget visar att frikyrkorörelsen inte varit föremål för närmare studier i relation 
till problemformuleringen kommer denna uppsats att studera svensk frikyrkas hållning 
gentemot den tyska nazismen. Studien syftar till att analysera den frikyrkliga gränsdragningen 
i förhållande till nazismen med hjälp av sociologisk teori om gruppidentitet. Analysen ska 
behandla det problem som presenterades i uppsatsens inledning genom att svara på följande 
övergripande frågor:   

1. Drar respektive samfund/rörelse/åsikt en gräns mot den tyska nazismen och 
judarna under 1933-1945? Om ja, var dras den? 
2. Varför dras gränsen gentemot den tyska nazismen och judarna där den dras 
och hur motiveras den?  

Dessa frågor kommer även att diskuteras i förhållande till eventuella tolkningsramar. Med 
tolkningsramar menas här explicita och övergripande teologiska perspektiv vilka ger tydliga 
riktlinjer för tolkning av samtiden. De övergripande frågorna kommer främst att besvaras 
under rubriken ”Diskussion och slutsatser” men också utgöra grunden för de, utifrån 
uppsatsens teoridel utformade, undersökningsfrågor som utgöra studiens metod. De 
presenteras närmare under nästkommande rubrik. 

TEORI OCH METOD 
Den tidigare forskningen antyder att olika individer eller grupper som har tagit ställning för 
eller mot nazismen har gjort det i hög utsträckning utifrån den egna grupps intressen. Den 
tidsperiod som uppsatsen behandlar var även en tid präglad av uppdelningar och 
klassificeringar av människor, bland annat genom rasläror. Med tanke på detta och uppsatsens 
frågeställningar gällande gränsdragning blir det relevant att belysa funktionen av kollektiv 
identitet, det vill säga hur en grupp konstruerar sin identitet och hur gruppen (”vi”) skiljer sig 
från en annan (”de”). En av de i Sverige mest använda gruppteoretikerna är sociologen 
Zygmunt Bauman. Den teoretiska metod- och analysdiskussionen baseras därför på boken Att 
tänka sociologiskt. Den sociologiska teorin som diskuteras nedan kommer att ha tre ändamål. 
Den kommer att styra urvalet av artiklar, tolka innehållet i artiklarna och utgöra generell 
förklaringsgrund. Med tanke på detta kommer en viss analys/diskussion av empirin behöva 
genomföras i uppsatsens undersökningsdel.  

In- och utgrupper 
Enligt Bauman kan inte ett ”vi” existera utan ett ”de”. Begreppen får sin relevans utifrån 
motsatsförhållandet. För att kunna ringa in sin egen grupps identitet och göra den verklig 
behövs något att ta avstånd eller utskilja sig ifrån. Det är motsättningarna som gör det möjligt 
att dela in världen i olika kategorier.47 
 

                                                
47 Bauman, Zygmunt (1992), Att tänka sociologiskt, s. 54. 
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Enligt Bauman är ”oss” och ”de” den kategorisering som mest påverkar individens relation 
till övriga människor. Den indelningen har inte bara en praktisk funktion för indelning utan 
står även för olika attityder: ”å ena sidan förtroende, tillgivenhet, trygghet, samarbetsvilja och 
å den andra misstänksamhet, motvilja, rädsla, stridslystnad”.48 ”Vi”-gruppen, vilken även 
benämns ingruppen, utgörs av den grupp som jag anser mig tillhöra, den är känd och trygg. 
Jag tillhör inte ”de”-gruppen, vilken även benämns utgrupp, och vill det inte heller. På samma 
sätt som ”vi” är känt och tryggt är ”de” främmande och osäkert. Bristen på kunskap och 
erfarenhet av ”dem” gör att de upplevs skrämmande och hotfulla.49 En av huvudpoängerna 
med teorin är att ”en utgrupp är just den imaginära motsats till sig själv som ingruppen 
behöver för sin identitet, för sin sammanhållning, för sin inre solidaritet och känslomässiga 
trygghet”.50 Detta innebär att utgruppen inte nödvändigtvis behöver vara tydlig för andra 
betraktare, den kan lika gärna vara skapad för att ge en tydlighet i gränsdragningen. 
 
Bauman delar in ingruppen i två kategorier. Den ena kategorin utgörs av de grupper där 
medlemmarna kan ha täta möten, fysisk närhet och direktkontakt. Dessa grupper som av 
praktiska skäl måste vara små, benämns face-to-face-grupp. Inom denna grupp kan 
idealbilden om ”vi”, som medlemmarna har, lätt prövas men även forma gruppen på ett direkt 
sätt. Baumans andra kategori utgörs av stora grupper där medlemmarna är utspridda. Till den 
hör exempelvis klass och nation. Gemenskapen i dessa grupper är till skillnad från face-to-
face helt imaginär, endast en tankebyggnad, enligt författaren. För att skapa någon som helst 
samhörighet måste skillnaden inom de stora grupperna tonas ner och enheten ständigt 
predikas.51  

In- och utgrupper, ”världen” och tolkningsramar 
Hur ska då den svenska frikyrkan relateras till teorin? De frikyrkliga samfunden består av ett 
antal fria församlingar där varje medlem medvetet och personligt tagit ställning för Jesus 
Kristus och valt att gå med i församlingen. Det kunde beskrivas som att ”tillhöra ett nytt 
folk”, Guds folk. Att ansluta sig till ett nytt folk innebär också att lämna ett annat. Vid 
exempelvis dopet, inträdet52 i det nya folket (kan också benämnas riket) talar frikyrkliga om 
att lämna ”världen” för att följa Jesus Kristus.  Församlingen skulle här, utifrån Baumans 
teori, vara ingruppen och utgruppen blir ”världen”. Ett sådant sätt att koppla församlingen och 
”världen” till in- och utgrupp blir dock förenklat och oanvändbart i denna studie. För det 
första kan medlemmarna i ingruppen ”församlingen” se sig själva i flera olika ingrupper som 
är kopplade till den kristna tron och fortfarande ha ”världen” till utgrupp, exempelvis ”de 
kristna”, ”frikyrkliga” och ”samfundet”. ”Världen” som utgrupp är dessutom allt för oprecist 
för att vara användbart och det är inte givet att en utgrupp i det här sammanhanget alltid måste 
vara synonymt med eller tillhöra ”världen” på ett direkt sätt. Låt säga att ingruppen utgörs av 
det egna samfundet och de andra samfunden som är allt för uppbundna till samhället eller inte 
är tillräckligt andliga (eller tvärt om), skulle kunna ses som utgrupp. En enskild församling 
skulle även kunna urskilja sig från de övriga församlingarna, även inom det egna samfundet. 
Ingruppen kan även utgöras av medlemmar i olika församlingar som ser en tillhörighet till en 
viss rörelse eller åsikt både inom men även över samfundsgränser. Det är dock tveksamt om 
dessa utgrupper skulle sägas tillhöra ”världen”. I föreliggande arbete kommer ingruppen 
troligtvis främst bestå av samfund, rörelse eller åsiktsriktning.  
 

                                                
48 Bauman (1992), s. 53. 
49 Bauman (1992), s. 53. 
50 Bauman (1992), s. 55. 
51 Bauman (1992), s. 57 f. 
52 I de baptistiska församlingarna. 
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De frikyrkligas förhållande till ”världen” är komplext mycket på grund av att begreppet har en 
bred betydelse där hotet bara utgör en del. De kristna uppmanas i Bibeln att inte leva av 
världen men i den. Förhållande till ”världen” blir därför kluvet, det är både ett hot och en 
arena för de kristna att utföra uppdrag på. Bland de frikyrkliga har detta att tillhöra ett nytt 
”rike” eller folk samtidigt som man lever i exempelvis det svenska samhället (”världsligt 
rike”) beskrivits som ett främlingskap. Den kristne ses som en främling eller gäst i det 
”världsliga riket”. Komplexiteten påverkas även av att betäckningen används på olika sätt i 
Bibeln. Där har ”världen” betydelsen som Guds skapelse, vilken ses som god och omfattar 
hela mänskligheten, hela jorden. Begreppet står även för den fallna skapelsen som vänt sig 
mot Gud. Etikern Björn Cedersjö ger i sin forskning rörande frikyrklig etik exempel där 
”världen” ses som ett hot men även exempel på ”positiv delaktighet i omvärlden”. 
Delaktigheten utgörs bland annat av ”positiva vardagskontakter” (goda relationer till ”icke 
kristna”), ”engagemang i andra rörelser” (naturligt att delta i fackligt och politiskt arbete i 
varierande grad53), ”social hjälpverksamhet och skola” (engagemang för utslagna 
människor).54 Cedersjös användning av omvärlden istället för ”världen” är avsiktligt då 
begreppet sällan eller aldrig förekommer i relation till frikyrkliga och samhällsengagemang.55 
Begreppet ”världen” används däremot flitigt för att beteckna de hot som den kristne ska 
avgränsa sig ifrån. ”Världsmänniskan”, den som inte söker frälsning hos Gud och inte vill 
leva efter Guds vilja, framställs i motsatts till den troende. Andra exempel är ”världslig 
aktivitet” (vissa beteenden som rökning, närvaro och deltagande i vissa aktiviteter på vissa 
platser, exempelvis dans) och ”världsligt tankesätt” (oro över inställningen till moraliska 
frågor som uppfattas gå ifrån kristen moral och etik). ”Världen” kan även beteckna onda 
makter och fientligheter mot Gud, vilken kan ta sig uttryck som både en aktivitet eller 
mentalitet.56  
 
Den ovan beskrivna indelningen av samhället i ”omvärlden” och ”världen” visar på 
nödvändigheten av en differentiering för att församlingarna ska kunna leva i samhället. Vid 
användandet av ett mer homogent avståndstagande förhållningssätt till det som ligger utanför 
församlingen blir aktiviteter där svåra (dras denna riktning ytterligare uppstår 
”församlingssamhällen” avskilda från övriga världen likt Amish). Den komplexa relationen 
till ”världen” illustreras av Cedersjö på följande sätt: 

Figur 1 Församlingen och "världen". 
 
 
 
 
 
 
Den inre ellipsen representerar, för författaren, församlingen, vilken finns i den yttre ellipsen 
som representerar ”världen”. Frågan för församlingen/samfundet är enligt Cedersjö: ”Hur 
perforerad ska församlingens omkretslinje vara? Hur starkt betonade ska dessa gränser 
vara?”57 Han skriver även att gränserna verkade ha olika innebörd eller bakomliggande motiv. 
Det kunde vara att forma eller synliggöra den egna identiteten (individens och gruppens) eller 

                                                
53 Det ska dock påpekas att Cedersjös undersökning har sin tyngdpunkt mellan 1940- och 1990-talet. 
54 Cedersjö, Björn (2001), Bortom syndakatalogen: en studie av svensk frikyrklig etik från 1930-talet till 1990-
talet, s. 121. 
55 Cedersjö (2001), s. 122, 139. 
56 Cedersjö (2001), s. 122 ff. 
57 Cedersjö (2001), s. 117. 
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att minska risken för förförelse från ett ”lockande” område. Gränsen kunde även användas för 
att tydliggöra prioriteringar och som nämnts tidigare markera ”sann kristendom”.58 
Innebörderna och de bakomliggande motiven påverkades troligen starkt av den övergripande 
tolkningsram som församlingen/samfundet fanns inom. 
 
Enligt Baumans teori skapas inte ingruppen av sig själv i en stor och utspridd grupp (till vilka 
denna studies objekt räknas), utan måste göras till en sådan. Det sköts av en grupp i gruppen, 
benämnd kåren, som formulerar vad det innebär att tillhöra ingruppen (tydliggör gänserna) 
och ständigt argumenterar för enhet.59 I det frikyrkliga sammanhang som uppsatsen studerar 
utgörs kåren av de olika organen.  
 
Utifrån ovanstående resonemang framträder några intressanta frågor att ställa till det 
empiriska materialet. Framträder det några tydliga in- respektive utgrupper i de artiklar som 
berör den tyska nazismen? Om så skulle vara fallet blir följdfrågan: Hur framställs och 
används de? Förekommer andra ingrupper förutom samfundet/rörelsen/åsiktsströmmen? 
Vilka/varför? Betecknas nazismen tillhöra världen? Varför/varför inte? För att kunna belysa 
varförfrågorna kommer följande frågor riktas till materialet: Vilken tolkningsram används vid 
gränsdragningen? Är de implicita eller explicita? Framträder någon/några 
uttryckliga/underliggande innebörder eller motiv i gränsdragningen? 
 
För att göra begreppet tysk nazism mer användbart och ta hänsyn till detta fenomens 
komplexitet kommer det att delas in i fyra undersökningsområden som är belysande för denna 
studie. 1. Rasism - idéer och verksamheter som bygger på raslära, exempelvis antisemitism. 2. 
Moral - exempelvis moralisk fostran. 3. Religion – det som eventuellt uppfattades som 
religiösa drag hos nazismen och dess förhållande till religioner (särskilt kristendomen). 4. 
Politik - ledarstil, inrikes- och utrikespolitik, användandet av våld. Eftersom Gunnarssons 
tidigare forskning pekar på att förhållningssättet ofta skiljde mellan nazismens verksamhet i 
de tyska kyrkorna och verksamheten i övriga samhället kommer en sådan differentiering att 
användas i undersökningen.  

In- och utgrupper, judar, främlingar och stereotypbilder  
Då judarna spelar en särskild roll för nazismen kommer de att belysas utifrån det tidigare 
nämnda delområdet Rasism, men också utifrån frikyrkans bild av och förhållningssätt till 
dem. Detta blir särskilt relevant i ljuset av den forskning som menar att antinazister kunde 
vara antisemiter. Undersökningen kommer att försöka fastställa bilden av judarna utifrån 
karaktär (”juden”) och religion (judendom). Denna uppdelning är till för att tydliggöra på 
vilka sätt judarna beskrivs och bedöms. Med karaktär menas här de bilder eller 
förhållningssätt som är kopplade till tanken om raser och deras egenskaper. På 
karaktärsområdet kommer undersökningen att studera förekomsten av stereotyper som 
tidigare forskning visat var utbredda under den aktuella tidsperioden och av eventuellt nya. 
Till området religion hör åsikter och argument av religiös/teologisk karaktär .  
 
Lars M. Andersson presenterar i inledningen till sin avhandling om bilden av juden i svenska 
skämtpress under början av 1900-talet en lista över framträdande stereotypbilder hämtad från 
Helen Fine. Den listan kommer här att presenteras och kompletteras med ytterligare från 
Anderssons egen forskning.  
Juden är: 

                                                
58 Cedersjö (2001), s. 127 ff. 
59 Bauman (1992), s. 59 f. 
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1. en förrädare och konspiratör 
2. en utsugare som personifierar ocker eller den moderna kapitalismen 
3. skeptikern, en ikonoklast, en revolutionär som undergräver tron och auktoriteter 
4. en ickemänsklig eller diabolisk mördare, förgiftare och förorenare 
5. en sexualbesatt våldsverkare och pornograf (och den judiska kvinnan en förförerska)60 

 
Stereotypbilden av ”juden” i dess relation till kristendomen är, enligt Andersson, det 
förhärdade folket61 som vänder sig bort från Gud. Detta kopplas till ”juden” som ras. 
Författaren pekar även på att Jesus aldrig framställs som ”jude” vilket sker med de övriga 
bibliska gestalterna och då som krassa materialister, enbart inriktade på avkastning. 
Judendomen beskrivs som kärleks- och känslolös, en materialistisk religion till vilken 
utövarna förhåller sig praktiskt.62 Stereotyperna pekar även på att konvertering till 
kristendomen inte kan ändra karaktären hos ”juden”, ”juden” kommer för alltid att vara en 
”jude”.63 Stereotyperna behandlar inte enbart egenskaper och religion utan även utseende och 
beteende. Vissa drag, rörelser och hållningar ses då som karakteristiska och förstoras upp för 
att göra ”juden” urskiljbar. De karakteristiska dragen förekommer även i relation till den 
judiska religionen där bibliska gestalter framställs med dessa drag, vilket enligt Andersson 
betonar en oföränderlighet hos ”juden” som knyts mer till biologiska än till religiösa 
aspekter.64 Både Fines lista och Anderssons beskrivning av stereotyper rörande judarnas 
religion återfinns även i Lena Berggrens forskning på svensk propagandistisk antisemitism.65 
Förutom de fem stereotypbilderna ovan kommer även förekomsten av ”juden” som förhärdad, 
som oförändrad och med det karakteristiska utseendet att undersökas. 
 
Andersson menar att stereotypbilderna av ”juden” används för att konstruera det ”svenska”.66 
”Juden” framställs då som motsatsen till det ”svenska” för att som, teorin om ”in-” och 
”utgrupp” hävdar, ett ”de” måste finnas för att det ska vara möjligt att konstruera ett ”vi”.  Det 
som talar för ”juden” som utgrupp är det ”faktum” att kristendom och judendom kan ses som 
två skiljda religioner mellan vilka motsättningar har funnits. Det som problematiserar frågan 
är kristendomens speciella relation till judendomen i det att den senare har sitt ursprung i den 
förra och ser juden i den särskild relation till Gud. Då denna relation föreligger är det relevant 
att beröra den i förhållande till Baumans begrepp ”Främling”. Begreppet står för den eller de 
som varken är vän eller fiende och som genom svårigheten att kategoriseras framkallar 
osäkerhet. Främlingen är till skillnad från en tydlig utgrupp tämligen bekant och kommer i 
kontakt med mig på nära håll. Det leder till att Främlingen blir en gränsöverskridare som just 
genom detta överskridande ”ifrågasätter” gränsen mellan in- och utgrupp.  
 
Utifrån teorin uppstår följande frågor: Förekommer stereotybilder av ”juden”? Framträder 
judarna som in- respektive utgrupper eller som Främling i de artiklar som berör den tyska 
nazismen. Hur framställs och används de? Betecknas judarna tillhöra världen? Varför/varför 
inte? Vilken tolkningsram används vid gränsdragningen? Är de implicita eller explicita? 
Framträder någon/några uttryckliga/underliggande innebörder eller motiv i gränsdragningen? 

                                                
60 Andersson (2000), s. 85. 
61 Uttrycket har sin bakgrund i tanken om att judarna motsätter sig det Gud vill göra bland folket och att de gjort 
det enda sedan Gamla testamentets tid, vilket lett till att de med tiden har blivit hårdhjärtade. 
62 Andersson (2000), s. 193, 212, 223 f. 
63 Andersson (2000), s. 228. 
64 Andersson (2000), s. 86-164. 
65 Berggren (1999), s. 154, 171 ff., 322 ff. 
66 Andersson (2000), s. Framförallt 473 f., men även 254, 269, 290 och 299. 
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KÄLLOR 
Källorna som kommer att användas för att genomföra studien är två samfunds-
/föreningsorgan67 och en tidskrift vilken fungerade som organ för en bibelsynsrikting. Valet 
av källor motiveras av att de i stor utsträckning utgör den grupp som formulerar och befäster 
enheten i respektive ingrupp (se Teori och metod). För övrigt är de åtkomliga och ger en 
övergripande bild av allmänt förekommande åsikter inom respektive samfund/riktning. Jag är 
dock medveten om det fanns församlingar som på olika områden skilde sig från respektive 
huvudfåra.  
 
Tidning/tidskrift  Organ för: 
Vecko-Posten (VP)  Svenska Baptistförbundet (SBF) 
Missions-Baneret (MB)  Örebro Missionsförening (ÖM) 
Bibliskt Månadshäfte (BM)  biblisk tro och forskning 
 
Det valda källmaterialet representerar genom VP de äldre samfunden (dit räknas även 
Svenska Missionsförbundet) och genom MB den yngre karismatiska68 rörelsen som uppstod i 
början av 1900-talet (till den hör även Pingströrelsen). De båda samfunds-/föreningsorganen 
företräder även en av de största och en av de minsta frikyrkosamfunden/missionsföreningarna 
i Sverige. Det faktum att Örebro Missionsförening lämnar modersamfundet (Svenska 
Baptistsamfundet) 1937 gör det dessutom intressant att jämföra dessa tidningar. BM är 
relevant då den representerar en samfundsöverskridande strömning i fråga om bibelsyn. 
Tidningarna/tidskrifterna representerar således en bredd sett till storleken. De representerar 
även både äldre och yngre rörelser inom svensk frikyrklighet samt åsiktsströmningar som 
fanns över samfundsgränserna. 
 
Vecko-Posten (VP) och Missions-Baneret (MB) utkom veckovis och inriktade sig främst på 
att informera om rörelsens missionsarbete, men även att undervisa läsaren i den kristna tron. 
Vecko-Posten hade en upplaga som under 1930-talet befann sig runt 14.000 exemplar, 
medlemsantalet var vid 1930 63.000, 1935 68.000 och 1938 54.000. Missions-Baneret 
började ges ut 1921 upplagan var vid 1930 ca 12.000 exemplar och vid 1938 ca 17.000 
exemplar, medlemsantalet var vid samma år 930 respektive 1733.69 De båda 
samfundsorganen skulle kunna delas in i fyra huvuddelar. 1. Predikan, betraktelser, 
bibelstudier, vittnesbörd och ledare. 2. Rapporter och berättelser från inre och yttre mission. 3. 
Artiklar av blandat innehåll. 4. Korta notiser från lokalförsamlingar och predikoturer. Det 
förekommer även nyheter av mer ”allmän” karaktär särskilt i Vecko-Posten men även i 
Missions-Baneret, dock mycket begränsat. Tidningarna har även en avdelning riktad speciellt 
till ungdomar. Debatter och debattartiklar saknas däremot nästan helt i samfundsorganen. 
     
Bibliskt Månadshäfte (BM) är en månatlig tidskrift och den ville ge röst åt en bibelsyn som 
var samfundsöverskridande.70 Bibelsynen betonade att bibeltexterna skulle tolkas ”ordagrant” 
eller ”bibeltroget” i kontrast mot den ”bibelkritiska” eller liberala forskningen. BM har ett 
mer teologisk innehåll och är mer vetenskaplig till sin karaktär, vilket gör att den inriktar sig 
mot en mindre grupp av teologiskt skolade eller intresserade, exempelvis pastorer och 

                                                
67 Under den aktuella tiden kallas inte Örebro Missionsförening samfund. 
68 Betoning av den helige Andes funktion och gåvor (exempelvis tungotal och profetiska budskap). Enligt 
Torsten Bergsten var även bokstavstrogen bibeltolkning, livfull sång och musik och helandeförkunnelse 
framträdande drag. Bergsten, Torsten (1995), Frikyrkan i samverkan: den svenska frikyrkoekumeniken 1905-
1993, s. 86. 
69 Uppgifterna är hämtade ur Kristenson, Nils (1997), Rädda Familjen, s. 26.  
70 Några säkra siffror för tidskriftens upplaga har inte kunnat fastställas. 
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predikanter. Tidskriften innehåller bland annat följande delar: Ledande artiklar, Israels 
historia, Vårt bibelstudium (bibelstudier), Exegetik71 och isagogik, Bibelns inspiration, 
Söndagsskolands avdelning, Eskatologiska ämnen och Från väktarens torn (”Kortare notiser 
om händelser och förhållanden på det andliga livets områden i olika länder”).72 
 
För att materialet, som är av intresse för uppsatsens syfte, ska bli tillräckligt omfattande 
behöver artiklar hämtas från alla de ovan nämnda delarna i tidningen/tidskriften. Det betyder 
att inte enbart ledare kommer att studeras. 

AVGRÄNSNING 
För att avgränsa det valda källmaterialet har fyra framträdande händelser valts ut från 
perioden 1933-1945. Med framträdande händelser menas inträffanden som ofta lyfts fram i 
litteratur rörande nazismen och andra världskriget och som sker vid en specifik tidpunkt. I 
beteckningen ligger även ett antagande att dessa händelser rimligtvis väckte reaktioner i de 
aktuella tidningarna. De är även utsedda med tanke på att eventuella förändringar ska kunna 
undersökas över tid. En tidsperiod av fyra till nio månader från och med hädelsen kommer att 
studeras. Detta sker utifrån antagandet att organen inte berör händelserna direkt (då de inte är 
nyhetstidningar), utan först när det börjar sjunka in i samhälle och samfund. De händelser 
som valts är följande: 1. 30 januari 1933, en regering bestående av NSDAP och de 
tysknationella tillträder med Hitler som rikskansler. Den undersökta tiden sträcker sig fram 
till 31 oktober 1933, för BM till 31 december.73 2. Från natten mellan 9-10 november 1938, 
Kristallnatten, till 28 februari 1939. 3. Från 1 september 1939, Tyskland anfaller Polen, fram 
till 31 december 1939, för BM till 30 april. 4. Från 27 januari 1945, Röda armén befriar 
koncentrationslägret i Auschwitz, fram till 30 juli 1945.74 Då BM utgivning upphörde 
december 1944 kommer hela det sista året att studeras för att eventuella förändringar över tid 
ska kunna noteras.  

BAKGRUND 
SVENSK FRIKYRKA 
De frikyrkliga trossamfunden har huvudsakligen sina rötter i tre traditioner.75 Svenska 
Baptistförbundets (SBF) första församlingar uppstod 1848 och har sina rötter inom den från 
Nordamerika och Tyskland härstammande baptistiska traditionen, vilka praktiserade 
troendedopet, en praktik som betonade individens personliga omvändelse och tro. Baptisterna 
hävdar också den lokala församlingens frihet från statlig och kyrklig överhöghet. Inom den 
svenska baptismen var det även vanligt att pacifismen betonades, särskilt under första hälften 
av 1900-talet. Förgrundsgestalten inom denna rörelse, Anders Wiberg, var tidigare präst inom 
Svenska kyrkan. Inom baptistsamfundet bildas 1892 en missionsförening under namnet 
Örebromissionen (ÖM) av John Ongman. ÖMs huvudförsamling Filadelfiaförsamlingen i 
Örebro lämnar den 22 mars 1937 baptistsamfundet. Det man vände sig emot var framförallt 

                                                
71 Exegetik – disciplin inom teologin som är inriktad på metodisk tolkning av bibliska texter. Isagogik – 
vetenskapsgren som behandlar bibelböckernas bakgrund. 
72 Biblisk Tidskrift 1926 jan s. 2. 
73 Då BM endast utkommer månadsvis utökas tiden undersökta perioden, utom perioden 1938 då källmaterialets 
mängd ändå är tillfredsställande. Ettårsperioden täcker bland annat också in riksdagshusbranden 27 feb, omvalet 
5 mars, upplösning och förbud mot andra partier, förföljelse och diskriminering av judarna, början på 
kyrkostriden (bland annat kring arierparagrafen) och Tysklands utträde ur N.F. 
74 Perioden täcker bland annat också in svenska Röda korsets insatser kring koncentrationslägren i Tyskland och 
Tysklands kapitulation 7-8 maj 1945.  
75 Denna del innehåller omarbetade stycken från avsnittet Bakgrund i Thörn, Andreas (2005), s. 2 ff. 
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samfundets deltagande i ekumeniskt arbete, dess kritik av Pingstväckelsen och dess 
utveckling mot ett kyrkosamfund. Från baptismen kommer även Pingströrelsen (PR) 1913. 
Den Evangeliskt-Lutherska pietismen76, utgör den andra traditionen ur vilken Evangeliska 
Fosterlands Stiftelsen (EFS) och Svenska Missionsförbundet (SMF) kommit. SMF blidas 
1878 och betonade bland annat lekmannaverksamhet och en alternativ linje beträffande 
försoningsläran. De två förgrundsgestalterna inom SMF, P.P. Waldenström och E.J. Ekman, 
var även de tidigare präster inom Svenska kyrkan. Den tredje stora traditionen inom frikyrkan 
är metodismen som uppstod som en väckelserörelse inom anglikanska kyrkan i 
Storbritannien. Ur denna uppstår Metodistkyrkan (MK) 1868.77 
 
SMF, SBF och MK engagerade sig mycket i nykterhetsarbete och politiskt arbetet under 
1910- till 1930-talet. Dessutom hade de mot slutet av 20-talet och framåt en positiv inställning 
gentemot arbetarrörelsen.78 Ett tydligt exempel på hållningen till politiskt och socialt arbetet 
är det positiva mottagande av ett föredrag under Frikyrkomötet 1919 som propagerade för att 
den kristna uppgiften, förutom individens frälsning, även gällde att omvandla 
samhällsförhållandena, att omskapa omoraliska ekonomiska system och att undanröja lagar, 
sedvänjor och åsikter som stod i strid med kristendomen.79 Beslut som dessa ökade SMF:s, 
SBF:s och MK:s avstånd till mer karismatiska rörelser som såg en koppling mellan det sociala 
evangeliet och liberalteologin80. Den karismatiska rörelsen som växer fram under perioden ser 
utifrån sin apokalyptiska81 syn tiden som för knapp för ett större engagemang i samhället och 
dessutom ses den kristne främst som medborgare i, och engagerad för, Guds rike.82 I ett brev 
till Örebro Kristliga Socialdemokratiska Grupp skriver John Ongman till svar på deras fråga 
om en kristen kunde vara socialist att då tiden var så kort och då Jesus skulle komma tillbaka 
så snart var allt politiskt engagemang onödigt.83 
 
Medan de äldre samfunden kämpar mot vikande medlemssiffror så genomgår den 
karismatiska rörelsen en period av tillväxt under 1930-talet.84 De äldre samfunden framfördes 
explicit kritik av PR och den karismatiska rörelsen. De sågs som subjektivt formlösa, 
dömande antiintellektuella och missbrukare av talet om Anden.85 Lewi Pethrus, 
förgrundsgestalten inom PR, tog å sin sida avstånd från de äldre samfunden utifrån kritik 
gällande obibliska samfundsstrukturer, deras bruk av liberalteologi, bibelkritik och bristfällig 
församlingstukt och andlighet. På församlingsnivå fanns dock sympatier för den karismatiska 
rörelsen.86 Rörelsen fick redan när den nådde Sverige i början av 1900-talet kritik också från 

                                                
76 Pietism: (trohet, fromhet), förnyelserörelse som betonade lekmannaaktivitet, böne- och bibelstudiegemenskap 
i konventiklar.  
77 Lindberg, Alf (1985), Väckelse Frikyrklighet Pingströrelse, s. 11-132. 
78 Bergsten (1995), s. 54 ff. 
79 Bergsten (1995), s. 49. 
80 Teologi som skapas utifrån en historiekritisk metod. 
81 Av apokalyptik – ”betecknar dels en religiös litteraturart, som på grundval av gudomlig uppenbarelse vill 
tolka världsloppet och framför allt avslöja dess slut, dels den tankeriktning som är förbunden med sådana 
spekulationer. Apokalyptik tar gärna form av visioner, som i allegoriska bilder framställer historiens gång, eller 
av en himmelsresa, där siaren invigs i gudomliga hemligheter”. Ringgren, Helmer (1989), ”Apokalyptik”, i 
Nationalencyklopedin, band 1, s. 454. 
82 Pethrus, Lewi (1912), Jesus kommer, s. 9-22, Sahlberg, Carl-Erik (1977), Pingströrelsen och tidningen Dagen 
– från sekt till kristet samhälle 1907-63, s. 43 ff. 
83 Örebro Kristliga Socialdemokratiska Grupp, styrelseprotokoll 270907. 
84 Sahlberg, Carl-Erik (1977), Pingströrelsen och tidningen Dagen: från sekt till kristet samhälle 1907-63, s. 57 
ff. 
85 Bergsten (1995), s. 87 f.  
86 Bergsten (1995), s. 89 f. 
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övriga samhället främst genom tidningspressen.87 Av teologiska skäl ville varken PR eller 
ÖM hålla ihop sina rörelser och sin identitet genom samfundsstrukturen. Dock förekom starka 
enhets- och identitetsskapande verksamheter och idéer – tydlig betoning på vissa lärofrågor 
och praktiker, framträdande (ickeformella) ledare88, eget förlag, egen tidning och 
återkommande rikskonferenser.89 
 
Mot slutet av 1930-talet börjar det apokalyptiska draget i den de karismatiska rörelserna att 
nedtonas, det framträder särskilt tydligt i PR:s organ Evangelii Härold.90 PR börjar även att 
bli mer och mer etablerat och samhällsengagemanget börjar bli en del av dess verksamhet.91 
Något senare tog det sig bland annat utryck i politiska engagemang som tidningen Dagen från 
1945 och partiet Kristen Demokratisk Samling (KDS) från 1964.92 Från mitten av 1940-talet 
medverkar ÖM och senare även PR i det frikyrkliga ekumeniska arbetet, Frikyrkliga 
Samarbetskommittén (FSK).93 
 
Under första hälften av 1900-talet och särskilt i slutet av 1920- och början av 1930-talet 
pågick en debatt inom frikyrkorörelsen kring bibelsynen.94 Den gällde olika syn på den 
historisk-kritiska metoden, som tidigare börjat ta över inom den svenska exegetiken. Inom 
framförallt SMF var striden hård men den förekom även inom och mellan de andra frikyrkliga 
samfunden och rörelserna. Striden stod främst mellan att anamma denna ”vetenskapliga” 
metod eller hålla sig till en mer ”bibeltrogen” läsning, så kallad fundamentalistisk bibelsyn. 
ÖM sällar sig tillsammans med BM till den mer ”bibeltrogna” läsningen medan SMF 
vacklade i sin hållning, under 30-talet betonas dock mer den historisktkritiska synen. SBF 
hållning skulle kunna placeras mellan dessa. 

SVERIGE, TYSKLAND OCH NAZISM 
Sverige hade under 1900-talets början etablerat relationer med Tyskland som omfattade 
handel, industri, kultur och vetenskap. Även inom försvarsmakten framstod Tyskland under 
mellankrigstiden som en förebild. På det språkliga området började tyskan ta över franskans 
roll som de bildades språk. Janne Flyghed liknad den dominans som tysk kultur hade i 
Sverige vid den dominans som den amerikanska kulturen har i början av 1990-talet. Utifrån 
det drar författaren slutsatsen att det fanns en utbredd tyskvänlighet i Sverige decennierna 
innan andra världskriget. Det var snarare denna tyskvänlighet än bristen på information 
gällande utvecklingen i nazityskland som förklarar den höga frånvaron av negativa reaktioner 
mot nazismens utveckling i Tyskland. Det fanns nämligen en omfattande rapportering från 
Tyskland att ta del av både i press och i litteratur redan från 1933, enligt Flyghed. Den 
pågående utrotningen av judarna kom dock till allmänhetens kännedom först under sommaren 
1942.95 
 
Den positiva hållningen till Tyskland som beskrivs visar sig dock inte automatiskt leda till en 
positiv syn på nazismen under 1930- och 1940-talet. Svensk organiserade nazismen var 
snarare en splittrad rörelse som framförallt hade sin ”storhetstid” runt 1934. Geografiskt sett 

                                                
87 Sahlberg (1977), s. 10 ff, Sundstedt, Arthur (1971), Pingstväckelsen och dess vidare utveckling 2, s. 168-176. 
88 ÖM hade tidigare, men inte under 1930-talet, en stark ledare i grundaren John Ongman. 
89 Lindberg (1985), s. 115-132, 171. 
90 Sahlberg (1977), s. 57 ff. 
91 Sahlberg (1977), s. 59. 
92 Sveriges kyrkohistoria, 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid, Ingemar Brohed,  (2005), s. 149 ff., 206. 
93 Bergsten (1995), s. 119 f., 189 ff. 
94 Denna del i bakgrunden är baserad på Dahlén, Rune W. (1989), Bibelsynsfrågan i den svenska ekumeniken. 
95 Flyghed, Janne (1992), Rättsstaten i kris. Spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget. s. 59 ff. 
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var de svenska nazisterna mest märkbara i Göteborgsområdet och Värmland.96 Det bästa 
valresultatet till riksdagen gjordes 1934 då de erhöll 0,9 % av röstena.97 

UNDERSÖKNING 
GRÄNSEN MELLAN SAMFUND/RÖRELSE OCH NAZISM 
Undersökningen är uppdelad i två huvuddelar där den första belyser de frågor kring in-, 
utgrupp, världen och tolkningsram i relation till nazismen som presenterats under rubriken 
Teori och metod. Den andra delen belyser frågorna i relation till judarna. Varje 
tidning/tidskrift redovisas var för sig. 

Bibliskt Månadshäfte 
För BM innebär den ”bibeltrogna” bibelsynen att vissa texter i Bibeln av eskatologisk98 och 
apokalyptisk99 karaktär ska tolkas som exakta beskrivningar av framtiden eller mer specifikt 
”den sista tiden” – den tidsperiod som är närmast före det att Jesus Kristus kommer tillbaka. 
Med bakgrund i en sådan tolkningsram tolkas platser och skeenden över världen som verkar 
överensstämma med texternas beskrivningar också utifrån dessa. Exempelvis tolkas 
apokalyptiska texter som talar om olika djur med specificerade antal horn och ögon i 
Danielsboken kapitel sju och Uppenbarelseboken kapitel sjutton som olika riken som avlöser 
varandra. Flera av de antika rikena så som det Babyloniska, Grekisk-Makedonska, och 
Romerska riket men även, för skribenterna, kommande riken tolkas in i dessa visioner eller 
förutsägs utifrån dem.100 I detta arbete kommer denna tolkningsram att betecknas 
eskatologisk/apokalyptisk. I BM:s fall behöver tolkningsramen kompletteras med ett 
”främling”-perspektiv (inte att förväxla med Baumans begrepp). I inledningskapitlets del om 
teori och metod beskrivs uppdelningen mellan ”världen” och församlingen där den kristne har 
lämnat den förra för att leva för Gudsriket i församlingen.101 BM betonar tillhörigheten till 
församlingen och det kommande riket vilket leder till att de ser sig som ”främlingar” eller 
”gäster” i de jordiska rikena. 
 
Nazismen utgör hos BM ingen tydlig utgrupp. Det finns snarare ett försvar för nazismen. Den 
enda negativa kritiken som framkommer under 1933 är problemet med att människor bär 
hakkorset eftersom bärandet av alla typer av ”firmamärken” ogillas.102 Argumenten till 
försvaret för nazismen är främst nationalsocialismens kamp och framgångar mot omoral som 
smuttslitteratur och mot hemliga ordnar, (korrumperad) fackrörelse, kommunism och 
nyhedendom i det tyska samhället.103 Alla de områden som lyfts fram har en tydlig relation 
till samtida hot mot den kristna tron, förutom fackföreningarna.104 Dock har 
ställningstagandet av det här slaget inte en avgörande betydelse för tidskriften utan det är 

                                                
96 Berggren (1999), s. 74-80. 
97 Flyghed (1992), s. 61. 
98 Av eskatologi – läran om de yttersta tingen (teologi som berör det som kallas Jesus andra tillkommelse, Jesus 
återvändande). 
99 Allegoriska bilder som uttyder tidens skeenden, se även not 81. 
100 Se exempelvis BM 3312 Tysklands utträde... 
101 Se avsnittet ”In- och utgrupper, ’världen’ och tolkningsramar” s. 9. 
102 BM 3309 Kampen mot hemliga... Här är det inte främmande att tänka sig en anknytning till vilddjurets märke 
i Uppenbarelseboken kap. 13. 
103 BM 3304 En blick på det..., 3307 Hetsen mot Tyskland, 3309 Kampen mot henliga... 
104 De reaktioner som här rör fackföreningarna känns inte igen från sekundärlitteraturen. Den skulle kunna 
förklaras med föreningarnas nära relation till socialism och kommunism. 
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snarare hur nazismen och framförallt Tyskland tolkas med hjälp av Bibeln.105 Detta låg i linje 
med tidskriftens syfte att värna det de uppfattar som en ”bibeltrogen” bibelsyn och 
bibelanvändning. Det sätt på vilket nazityskland förstås med utgångspunkt i Bibeln tydliggör 
även på vilket sätt Bibeln används.106 Kritiken, vare sig positiv eller negativ, framstår som en 
sidofråga som dessutom inte främst avgörs av bibliska resonemang utan av politiska. På 
grund av den eskatologiska/apokalyptiska tolkningsramen blev det under året även möjligt för 
BM att skriva att Tyskland skulle få en blomstringstid under en gudfruktig ledare. Det 
uppfattades också positivt att Tyskland lämnade Nationernas Förbund (N.F.) eftersom det, 
utifrån tolkningsramen, antogs vara det kommande förbund, det ”nya romarriket”, ur vilken 
”Antikrist”107 kommer att uppstå.108 Det är även med utgångspunkt i det detaljerade 
tolkningsschemat som BM kan säga att Hitler är den störste sionisten109 och nazismen ett 
verktyg i Guds hand för att återsamla judarna och frälsa dem.110  
 
I BM förekommer ingen kritik som kopplar nazismen på explicit sätt till ”världen”. 
Tidskriften intar dock en viss distans till nazismen genom att säga att de kristna tillhör ett 
annat rike och därför inte är upptagna med politik.111 Genom att säga att nazismen eller den 
tyska staten och för all del även den svenska inte är en del av riket placeras den i ”världen” på 
ett implicit och inte lika kritiserande sätt. Det leder till att BM kan skriva att ”[l]iksom ett 
sändebud från ett annat land icke blandar sig i det lands affärer, dit det är skickat, men dock 
kan och bör bedja både för detta land och sitt eget och glädjas över att stäckandet av det onda, 
så är det ock en kristens förmån att tänka och handla på samma sätt här i världen, medan han 
väntar på staden med de fasta grundvalarna, vars Skapare och Byggmästare Gud är.”112 Det 
bästa för landet i det här sammanhanget är som det har nämnts tidigare, att bekämpa omoral 
men även att förhindra den antikristliga kommunismen. 
 
Under perioden kring Kristallnatten är det mycket få artiklar där nazismen är huvudämnet, i 
stället är det judarna som fokuseras. Det som skrivs om Tyskland och nazismen handlar i stor 
utsträckning om deras roll i den sista tiden.113 Synen på nazismens roll har inte förändrats 
sedan 1933, förutom att det vid ett tillfälle framkommer något av negativ kritik gällande 
nazismens ”grymheter” mot judarna.114 Den eskatologiska/apokalyptiska tolkningsramen 
påverkar inte bara BM:s sätt att tolka omvärlden utan även dess sätt att uppmana till reaktion 
inför världsläget och främst i förhållande till nazismen och Tyskland. Utifrån tolkningsramen 
finns det ingen möjlighet för människor att ingripa eller påverka det som sker i världen 
eftersom det är Guds plan som förverkligas - det är Gud som leder historien för sina syften. 
Protester mot nazismen blir därför meningslösa och försvårar snarare för judarna.115 Under 
perioden förekommer även artiklar som dementerar den negativa kritik som BM uppfattat mot 
nazismen bland annat gällande kyrkornas situation. Följande skrivs om läget för kyrkorna 
                                                
105 Detta framträder inte tydligt i någon enskild artikel utan då de artiklar som framför kritik exempelvis 3304 En 
blick på det…, 3307 Hetsen mot Tyskland och 3309 Kanpen mot henliga… ställs mot de övriga undersökta. 
106 BM 3304 En blick på det…, 3312 Tysklands utträde... 
107 Antikrist – ”’Mot-Kristus’, en som sätter sig upp emot Kristus och själv utger sig för att vara Gud eller 
Kristus. I den yttersta tiden koncentreras i A. motståndet mot Gudsriket. […] I den tidiga kristna kyrkan såg man 
ibland A. i den romerske kejsaren eller den romerska staten”. Nationalencyklopedin (1989), uppslagsord 
”Antikrist”, band 5, s. 427. 
108 BM 3304 En blick på det…, 3312 Tysklands utträde ur... 
109 Av sionism - politiskt arbete för att genomföra judarnas återvändande till Israel (Palestina). 
110 BM 3310 Hitler den största..., 3311 Hitler i Lillehammer. 
111 BM 3307 Hetsen mot Tyskland, 3311 Hitler i Lillehammer. 
112 BM 3311Hitler i Lillehammer. 
113 BM 3811 Födslovondornas…, 3901 Gog… 
114 BM 3811 Judafolkets närvarande… 
115 BM 3901 Judarna och den mosaiska. 
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(artiklarna utgör skildringar av redaktörens resor i Tyskland): ”Själv hade jag ju fullständig 
frihet att predika, men jag kunde från s. k. bekännelsekyrkligt håll förspörja en viss opposition 
mot den rådande regimen”.116 ”Den kyrkliga frågans kärna för Tysklands vidkommande är, 
huruvida Niemöller och Bekännelsekyrkans män vilja inskränka sig till att predika ett ’rent 
evangelium’, eller om de kräva frihet att därjämte kritisera den nationalsocialistiska 
regeringen. Det synes som om det senare vore fallet”.117 Med andra ord utgörs problemen för 
kyrkan inte av dess andliga verksamhet utan är självförvållade genom politisk opposition. 
Den positiva kritiken är mot slutet av 1938 inte lika dominerande men förekommer och gäller 
då nazismens framgångar när det gäller arbeten och ordning.118 
 
Även efter krigsutbrottet används den eskatologiska/apoklyptiska tolkningsramen. Det leder 
till att Italien och England anses som farligare än Tyskland eftersom de, men inte Tyskland, 
kommer att tillhöra det ”nya romarriket”.119 Tysklands roll i samtiden tonas även ned i 
relation till Ryssland då profetiorna pekar på att Ryssland kommer att få en mer framträdande 
roll i ”den sista tiden”.120 Under perioden skrivs det även att kriget, trots att det enligt BM är 
ett brott mot Guds kärlek, fungerar som en straffdom för ”världen” – i betydelsen skapelsen 
som vänt sig mot Gud.121 Nazismen kopplas dock inte explicit till detta. Den positiva kritiken 
är nu inte längre synlig på samma sätt som tidigare. 
 
Den positiva kritiken till nazismen framträder inte heller under 1944. Avsaknaden av positiva 
utlåtanden från och med 1938 kan, men behöver dock inte, innebära en större förändring i 
synsättet med tanke på avsaknaden av explicit negativ kritik. Däremot behandlas världsläget 
utifrån samma tolkningsram som tidigare. Enda gången nazismen nämns explicit är i samband 
med att frågan om ”Antikrist” diskuteras. Nazismen kopplas dock inte till ”Antikrist”. BM 
skriver att det inte är ur politiska ytterligheter som nazismen, kommunismen eller demokratin 
utan genom avfall från kristendomen som ”antikristendom” och ”Antikrist” ska komma.122 
Utifrån tolkningsramen beskrivs det pågående kriget som det sista innan det slutgiltiga kriget 
mellan ”Antikrist” och ”Kristus”.123 På samma sätt som 1939 beskrivs kriget som ett straff 
från Gud.124 
 
När inte nazismen används som en tydlig utgrupp uppstår frågan: Vad eller vilka är det som 
tidskriften främst markerar sig emot i dessa texter? Utgruppen utgörs främst av de som inte 
                                                
116 BM 3901 En ny färd…  
117 BM 3902 En ny färd… ”I början av 1930-talet slöt sig de nazistvänliga prästerna samman i trosrörelsen 
Deutsche Christen (D.C. i undersökningen även tyska-kristna). D.C. ville överföra nazismens politiska 
organisation till kyrkan. På organisationens riksstämma i april 1933 framfördes krav på att de evangeliska 
landskyrkorna skulle förenas i en rikskyrka med en riksbiskop i ledningen. När stridigheter började uppstå inom 
rörelsen tillsattes av kulturministern en statskommissarie med polisiära befogenheter över kyrkan. De som inte 
var trogna D.C:s linje avsattes. Vid det allmänna kyrkovalet vann D.C. med Hitlers stöd en förkrossande seger. 
Vid ett D.C.-möte i november 1933 krävde en radikal grupp att arierpragrafen skulle tillämpas inom kyrkan. De 
krävde också att Gamla Testamentet skulle avskaffas eftersom det var judiskt. Mötet blev en skandal och hård 
kritik riktades mot D.C. Riksbiskopen fick lova att söka stöd från riksregeringen. Inrikesministern utfärdade en 
förordning som förbjöd offentlig kritik av rikskyrkoledningen. En opposition som växte fram efter 
novembermötet fanns i Bekännelsekyrkan.” Thörn (2005), s. 11. Arierparagrafen – tillämpad inom kyrkan 
förbjöd den icke-arier att inneha tjänster som präster eller ämbetsmän. Niemöller var präst och förkunnade ofta 
mot nazismen, blev också fängslad på grund av det. 
118 BM 3902 En ny färd… 
119 BM 3911 Hän mot Harmageddon. 
120 BM 3912 Tyskland delas? 
121 BM 3911 Hän mot Harmageddon, 4004 Huru se vi… 
122 BM 4404 Antikrist… 
123 BM 4405 Vår tids… 
124 BM 4401 Varför har Sverige… 
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delar BM:s sätt att se på och tolka Bibeln. Ingruppen är då de som har rätt bibelsyn och 
använder Bibeln på rätt sätt, vilket leder till att samtiden även förstås på rätt sätt. En artikel 
avslutas på följande sätt: ”Må vi därför vara vakande och bedjande i denna tid! Och betänka: 
Vi hava det fasta profetiska ordet, som för oss är ett skinande ljus i ett mörkt rum!”125 
 
BM:s kritik och förekomsten av en explicit tolkningsram kan sammanfattas i följande figur: 
Figur 2 BM:s tolkningsram och kritik till nazismen. 

Bibliskt Månadshäfte 1933 1938 1939 1944 
Tolkningsram E/A E/A E/A E/A 

Positiv och negativkritik 
gällande nazismen:       

Rasism allmänt (-) (-) (-) (-) 
antisemitism (-/P) (-/N) (-) (-) 

Moral P P (-) (-) 
Religion allmänt (-) (-) (-) (-) 

mot kyrkan (-) (-) (-) (-) 
Politik allmänt P P (-) (-) 

diktatur P (-) (-) (-) 
våldet (-) (-) (-/N) (-) 

E/A=Eskatologisk/Apokalyptisk tolkningsram, (-)=inte berörd, (-/N)/(-/P)=Mycket liten förändring från 
föregående år, P=Positiv kritik och N=Negativ kritik. 
 
De fyra undersökningsområdena har, för att göra figuren tydligare, delats in i ytterligare 
underkategorier där det har varit relevant. Underkategorierna ”allmänt” syftar exempelvis på: 
Raslära (Rasism), religiösa drag (Religion) och nationalism eller arbetstillfällen (Politik). 
”Mot kyrkan” syftar både till den nazistiska statens påverkan på kyrkan och spridningen av 
nazistiska idéer inom den samma. Figuren visar inte hur ofta en viss kritik förekom under 
respektive period. 

Missions-Baneret 
Den eskatologiska/apokalyptiska tolkningsramen som beskrevs i avsnittet om BM är den ram 
inom vilken även MB ser på nazismen och övriga händelser i världen.126 Hos BM var den 
dominerande under alla undersökta perioderna men hos MB är det främst 1933 som präglas 
av denna tolkningsram. MB skiljer sig även från BM genom att inte lägga samma betoning på 
”främlingskapet”, även om det finns med, i förhållande till händelserna i Europa. 
 
Genom att utgå ifrån en i huvudsak liknande tolkningsram som BM får nazismen en liknande 
funktion som hos den, särskilt under 1933. Det innebär att fokus ligger på att förstå och tolka 
världshändelserna rätt, mer än att inta en tydlig ställning gentemot exempelvis nazismen.127 
Det konstateras att nazismen driver judarna mot Palestina, vilket passar in i det eskatologiska 
schemat.128 Den positiva och negativa kritiken är till största delen inte explicit kopplat till den 
eskatologiska/apokalyptiska tolkningsramen utan har andra utgångspunkter. Den positiva 
kritiken gäller den nazistiska diktaturens kamp mot den antikristna kommunismen och den 
låga moralen i samhället.129 Det kan noteras att den artikel som främst framför positiv kritik 
är skriven av BM:s redaktör. Den negativa kritiken vänder sig mot att nazismen i omdanandet 

                                                
125 BM 3312 Tysklands utträde ur… Hela originaltexten är kursiverad, fetstil är tillägg.  
126 Se särskilt artiklarna från 1933. 
127 MB Se särskilt 330309 Ryssland…, 330309 Tyska judar och 330413 En blick på det...   
128 MB 330810 Förföljelsen av judarna. 
129 MB 330413 En blick på det... 
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av samhället går det ”blodiga våldets väg”, att det israeliska folket (judarna) med vilka Gud 
slöt förbund i Gamla Testamentet (”förbundsfolket”) behandlas illa och att nazismen vill styra 
kyrkan eftersom kyrklig fascism enligt MB är värre än kommunism.130 Den kritik som har 
koppling till tolkningsramen är negativ och gäller nazismens sätt att upphöja ”det mänskliga” 
till nivå med ”det gudomliga”.131 Den positiva kritiken förekommer endast i början av 1933 
medan den negativa återkommer under hela den undersökta perioden. På samma sätt som den 
positiva kritiken förekommer under 1933 är även det explicita användandet av den 
eskatologiska/apokalyptiska tolkningsramen koncentrerat till den delen av materialet.132  
 
Perioden efter Kristallnatten skrivs mycket lite om nazismen. Artikeln som berör frågan i MB 
är kritisk mot nazismens ”barbariska” handlingssätt mot judarna.133 Det ska dock noteras att 
artikeln inte behandlar nazismen utifrån den eskatologiska/apokalyptiska tolkningsramen. 
Från och med denna period förekommer tolkningsramen mycket sällan i materialet. Endast tre 
av tjugo artiklar behandlar nazismen utifrån en explicit eskatologisk/apokalyptisk 
tolkningsram efter krigsutbrottet 1938.134 Det kan jämföras med åtta av elva under 1933. 
 
Från och med krigsutbrottet framträder ett tydligare förhållningssätt gentemot det nazistiska 
Tyskland. Det blir synligt i en ökning av antalet ledare som behandlar ämnet.135 Särskilt 
ledarna men även andra skrivelser tar ställning och drar en tydlig gräns mellan främst kriget 
eller dess grund – självhävdelsen, och kärleken – den osjälviska lidande kärleken.136 Till den 
första räknas främst Tyskland som startat kriget men även andra stater som deltar. Till den 
senare hör Jesus Kristus och de troende. Det som talar för att detta kan förstås som en in-, 
utgruppsrelation är att nazismen och kriget explicit kopplas till ”världen”.137  Det skrivs att 
”hela världen är i den ondes våld” och att det inte längre är Hitler eller Stalin som har 
kontrollen utan att det är mörkrets makter som råder.138 Krigets ande – självhävdelse till varje 
pris, ställs mot Kristi ande – osjälvisk kärlek.139 Utgruppen beskrivs också som (människor 
styrda av) gudlöshet140, vilket leder till krig, våld och sammanbrott. Enbart det som ingruppen 
har, nämligen ”levande”141 kristendom, leder till ”frid och segerkraft, samhällelig och 
nationell lycka”.142 Syftet med gränsdragningen verkar vara att uppmuntra läsarna att inse att 
de tillhör det rätta laget, de som har övertaget och som kommer att vinna även om det inte ser 

                                                
130 MB 330504 Allvarstider, 330518 Redaktionen (i fortsättningen Red.): Några uppgifter, 330622 Red.: 
Antikrists ande, 330810 Förföljelsen av judarna. 
131 MB 330622 Red.: Antikrists ande. 
132 Se särskilt i relation till artiklarna från september 1939. 
133 MB 390112 Att den… 
134 MB 391102 Vad som stundar, 391123 Guds ande och... 
135 Fem av tio artiklar som behandlar nazismen är ledare mellan september och december 1939.  
136 MB 390907 Kriget och kristendom, 390928 Gud som välsignat…, 391012 Krigets ande och…, 391207 
Gudlöshetens nederlag. 
137 MB 390907 Kriget och kristendom, 390928 Nu råder…, 391012 Krigets ande och…, 391102 Vad som 
stundar.  
138 MB 390907 Kriget, 390928 Nu råder… 
139 MB 391012 Krigets ande och... 
140 Gudlösheten framställs i materialet som en opersonlig kraft. Den kan dock, enligt min förståelse, inte 
framträda utom genom människor. Det är utifrån denna tanke och med hänsyn till materialet som orden 
”människor styrda av” står inom parentes.   
141 Uttrycket ”levande” står här för en tro på Jesus Kristus som är praktiserad och påverkar den troende på olika 
sätt. En motsatsen till ”levande” kristendom är ”namn”-kristendom, vilket står för att det kristna till största delen 
eller endast är ett kulturellt arv som inte påverkar den enskilde i någon större utsträckning.  
142 MB 391207 Gudlöshetens nederlag. 
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ut så för tillfället.143 Den har även funktionen av att mana till fördjupad överlåtelse, bot och 
bön, men även till krafttag i arbetet för Kristi sak.144  
 
Det tydliga förhållningssättet fortsätter även under våren 1945 då skulden inte bara läggs på 
Hitler utan på alla som vänt Gud ryggen.145 Utgruppen som beskrevs ovan framställs nu 
(även) som förvillad, ytterst av satan. I kontrast till det framställs ingruppen som de som 
ser.146 Den tydliga uppdelningen framträder även när koncentrationslägrens bakgrund ska 
analyseras. Då ställs den moderna hedendomen med dess biologiska människovärde mot 
kristendomen som ger ett människovärde som skiljer människan från djuren.147 Den enda 
räddningen för den samtida kulturen vars uppgift var att ge så effektiva ”bödelsredskap” som 
möjligt, är enligt MB den ”levande” kristendomen.148  
 
Figuren nedan visar i översikt när tolkningsramen användes och när och mot vad den positiva 
respektive negativa kritiken riktades: 
Figur 3 MB:s tolkningsram och kritik till nazismen.149 

Missions-Baneret 1933 1938 1939 1945 
Tolkningsram E/A (-) (-E/A) (-) 

Positiv och negativkritik 
gällande nazismen:      

Rasism allmänt (-) (-) (-) N 
antisemitism N N (-) N 

Moral P (-) (-) (-) 
Religion allmänt N (-) (-) (-) 

mot kyrkan N N (-) (-) 
Politik allmänt (-) (-) N (-) 

diktatur P (-) (-) N 
våldet N N N N 

E/A=Eskatologisk/Apokalyptisk tolkningsram, (-)=inte berörd, (-/N)/(-/P)=Mycket liten förändring från 
föregående år, P=Positiv kritik och N=Negativ kritik. 

Vecko-Posten 
I VP framkommer ingen explicit och övergripande tolkningsram på det sätt som det gör i BM 
och MB.  Tidningen betonar heller inte ”främlingskapet” på samma sätt som BM även om det 
likt MB ändå finns med. Materialet antyder dock att vissa värden kan ha haft betydelse för 
VP:s förhållningssätt till nazismen. Ett värde som antyds är det demokratiska idealet och 
därmed även ansvaret för att bygga samhället. Pacifistiska värden kan också indikeras. Dessa 
värden återfinns även i den baptistiska traditionen. Det är emellertid viktigt att lägga märke 
till skillnaden mellan tolkningsram och värde, där den senare inte är lika framträdande och 
avgörande som den förra. 
 

                                                
143 MB Se exempelvis 390907 Kriget och kristendomen och 390928 Nu råder… 
144 MB Se 391012 Krigets ande och… och 391123 Guds ande och... 
145 MB 450208 Krigsförbrytarnas dom. 
146 MB 450412 Förvillande. 
147 MB 450509 Det realiserade… 
148 MB 450509 Det realiserade… 
149 De fyra undersökningsområdena har, för att göra figuren tydligare, här delats in i ytterligare underkategorier 
där det har varit relevant. Underkategorierna ”allmänt” syftar exempelvis på: Raslära (Rasism), religiösa drag 
(Religion) och nationalism eller arbetstillfällen (Politik). ”Mot kyrkan” syftar både till den nazistiska statens 
påverkan på kyrkan och spridningen av nazistiska idéer inom den samma. Figuren visar inte hur ofta en viss 
kritik förekom under respektive period. 
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Från början av 1933 skrivs det att nationalistisk germanism – ”en farlig våldets nationella 
hedendom” – inte har någon samhörighet med kristendomen.150 Det skrivs även att 
nationalsocialistisk världssyn har markerat sig gentemot omvärlden, vilket visar sig i 
antiliberalism, antikatolicism, antikristendom och antisemitism.151 Motsättningen är 
framträdande under alla fyra delperioderna och kan sammanfattas i följande dikotomier: Gud 
– Hitler, kristendomen – nazismen, kristen tro – lojalitet mot staten, våldets princip – 
efterföljelse av Jesus och kristendomen – nationalismen (som religion).152 Det konstateras 
även att nazismen inte bara är helt skild från kristendomen utan att den också utgör ett hot.153  
De tyska baptisterna som i sammanhanget betecknas som ”de våra”, undgår inte kritik eller 
ifrågasättande på de punkter där de är positiva till nazismen.154 Avståndstagandet visar sig 
även som kritik mot antisemitismens våld och politisk terror mot bland annat kommunister 
och socialister.155 Framhållandet av en explicit gräns mellan kristendomen och nazismen är ett 
återkommande förhållningssätt under 1933 och 1938. VP berör återkommande den tyska 
kyrkans relation till den nazistiska staten där även en skiljelinje framträder. Där ställs den 
kyrka som anpassar sig efter staten och tar in nazismen mot martyrkyrkan och de vakna 
kyrkoherdar som är tveksamma till det som pågår och som sitter i koncentrationsläger för sin 
lydnads skull.156 Det poängteras också att det är martyrkyrkan som paradoxalt nog är 
mäktigast.157 
 
Under 1933 används inte ”världen” explicit förutom i en artikel där begreppet 
”världsmänniskan” används. Det skrivs då om ”världsmänniskans” svårighet att förstå 
behovet av kristendomen för att kunna bygga samhället.158 
 
Efter krigsutbrottet ställs inte kristendomen mot nazismen som ett enskilt fenomen utan mot 
mer omfattande begrepp. Krig, ondska, ”denna världens riken” och våldets princip ställs mot 
den kristna och de kristnas väg, vilken består av efterföljelse till Jesus Kristus. Detta sätt att 
beskriva nazismen och kriget blir särskilt tydligt i en notis som beskriver samtiden som ”två 
fronter, den ena är diktatorisk, kollektivistisk, biologiskt-hednisk och nationalistisk – den 
andra demokratisk, individualistisk, kristligt-humanistisk och internationalistisk”.159 Dock 
utesluter inte de vidgade begreppen beskrivningar av konkreta händelser som exempelvis 
folkförflyttningarna vilka beskrivs som en fruktansvärd folktragedi. Det utesluter inte heller 
att frågor om till exempel skulden till krigsutbrottet ses som komplicerade eller att de kristna 
församlingarna har ett medansvar till det som skett. Under perioden förekommer även en 
gränsdragning mellan praktiserande kristna som tar sin tro på allvar och ”namnkristna” – de 
som är kristna främst för att det tillhör en kultur med kristen tradition och inte därför att det 
tror. Dessa båda framkommer i en text som sätter de fängslade kristna, som straffas på grund 
av att de stått upp för den andliga lagen i, kontrast till dem som tänker och handlar 

                                                
150 VP 330302 Glimtar (fortsättningsvis Gli.): Det vrängda korsets... 
151 VP 330223 Antisemitism. 
152 VP 330302 Gli.: Det vrängda korsets…, 330323 Antisemitism, 330420 Kommunism och…, 330907 Gli.: 
Tyska tänkespråk (m. fl.), 330914 Gli.: När domen…, 390223 Nazismen…, 390223 Nationalismen 450503 
Babylons fall.  
153 VP 330223 Antisemitism, 391026 Tidens fullbordan. 
154 VP 330928 Baptisterna och den nya tyska kyrkan. 
155 VP 330323 Gli.: Terror (m. fl.), 330406 Tyskarna och judarna. 
156 VP 330824 Ett modigt brev, 330907 Gli.: Tyska tänkespråk (m. fl.), 390209 Med Aron i…, 390223 
Nazismen…, (Jämför med: 450322 Det hände nyligen: Gud och… och 450426 Gli.: Staten som... 
157 VP 330824 En reformators teser. 
158 VP 330803 Hakkorset och... 
159 VP 391116 Två linjer. 
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hedniskt.160 Gränsdragningen mellan kristendom och nazismen som religion förekommer 
också.161  
 
Under våren 1945 förekommer ofta en slags analys till det som skett från 1933, i vilken det 
vid något tillfälle finns antydningar till en eskatologisk/apokalyptisk tolkningsram. Tidningen 
skriver då exempelvis att ”för oss kristna” framstod Hitler som Människoguden som satt sig i 
den ”Allsmäktiges” (Guds) ställe. Skribenten ser i det en parallell till Uppenbarelseboken och 
skriver att det som ska ske i ”den sista tiden” sker gång på gång i mindre omfattning.162 Det 
var just avsaknaden av Gud i de mänskliga projekten som gav utrymme till nazismen som ”i 
sin djävulska ondska, sin sadistiska grymhet och sitt vanvettiga övermod”, var ”gudlösheten i 
dess yttersta konsekvens hittills”.163 Även mordet på miljontals judar leds från Himmler och 
nazismen via darwinismen och ”nietzscheainismen” till den yttersta orsaken – gudlösheten.164 
På samma sätt beskrivs demokratin som osäker utan kristendomen.165 Analysen pekar också 
på att Tyskland nu inte ska mötas med, och freden inte heller byggas på, hat utan på kärlek 
och dessutom döms inte hela Tyskland då det fanns de som kämpade för frihet.166 
Gränsdragningen mellan de kristna som lyder Gud och de som viker sig för staten 
förekommer även under perioden.167 De ”tysk-kristna”168 betecknas som avfällingar med sin 
nazistiska hedendom.169 
 
Gränsen mot nazismens våld, antisemitism, diktatur, och religiösa karaktär men också mot 
krigets ondska och ”namnkristendomen” till förmån för kristendomen och ”levande” 
praktiserad kristen tro framstår som tydlig och oöverskridlig. Dock finnas det enligt VP 
öppningar mot nazismen i deras vilja till och resultat i arbetet mot omoralen, exempelvis 
omnämns det urartade nöjeslivet som de tagit tag i, erotisk litteratur som försvinner från 
butikerna och ett uppvärderande av trohet i äktenskapet.170 Det ska emellertid noteras att detta 
förekommer i en notis augusti 1933 för att sedan inte återkomma. 
 
Ingruppen i VP utgörs framförallt av praktiserande kristna, de som tar sin tro på allvar. Det 
innebär att det inte är givet att alla VP:s läsare med säkerhet tillhör ingruppen vilket 
förmodligen är avsikten. Det finns både explicita och implicita exempel där artiklarna och 
notiserna utmanar läsarna att ta sin tro på allvar, att omvända sig, söka Gud i bön och 
syndabekännelse.171 På ett liknande sätt skrivs det om medlemmarna i systersamfunden i 
Tyskland. ”De våras”, som de benämns, äkthet i tron tas inte för given utan ifrågasätts och 
prövas utifrån deras sätt att agera i situationen. Under 1945 blir motivet även att visa på den 
kristnes ansvar i byggandet av ett samhälle präglat av Gud.172 
 
Följande figur ger en sammanfattning av VP:s förhållningssätt genom att tydliggöra när 
respektive områden berördes av positiv och negativ kritik: 

                                                
160 VP 390914 Vem är den skyldige, se även 390209 Med Aron i…, 390223 Nazismen… 
161 VP 391026 Tids fullbordan. 
162 VP 450531 Himmlers profeter. 
163 VP 450419 Grenen och trädet.  
164 VP 450531 Himmlers profeter. 
165 VP 450419 Grenen och trädet. 
166 VP 450614 Det får icke…, 450622 Det hände nyligen: Vinner Hitler… 
167 VP 450426 Gli.: Staten som jag duar. 
168 Se not 117. 
169 VP 450322 Det hände nyligen: Gud och Kejsaren... 
170 VP 330831 Gli.: Nazismen och… 
171 VP se exempelvis 390223 Nationalism… och 390914 Vem är den skyldige? 
172 VP 450419 Grenen och trädet. 
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Figur 4 VP:s tolkningsram och kritik till nazismen.173 

Vecko-Posten 1933 1938 1939 1945 
Tolkningsram (-) (-) (-) (-) 

Positiv och negativkritik 
gällande nazismen:      

Rasism allmänt N (-) (-) N 
antisemitism N N N N 

Moral P (-) (-) (-) 
Religion allmänt N N N N 

mot kyrkan N N N N 
Politik allmänt N N N N 

diktatur (-) (-) N N 
våldet N N N N 

E/A=Eskatologisk/Apokalyptisk tolkningsram, (-)=inte berörd, (-/N)/(-/P)=Mycket liten förändring från 
föregående år, P=Positiv kritik och N=Negativ kritik. 

GRÄNSEN MELLAN SAMFUND/RÖRELSE OCH JUDARNA 
Förutom de frågor som berör in-, utgrupp och eventuell tolkningsram kommer även denna del 
i undersökningen behandla förekomsten av eventuella stereotypbilder av judarna, se Teori och 
metod. Tidningarna redovisas var för sig. 

Bibliskt Månadshäfte 
Bevarandet av en konservativ bibelsyn leder i BM:s fall till en detaljerad tolkning av 
eskatologiska och apokalyptiska bibeltexter, tidigare i arbetet betecknat 
ekatologisk/apokalyptisk tolkningsram. Utifrån den tolkningsramen får judarna en mycket 
avgörande roll i BM. Det blir tydligt när endast ett fåtal av artiklarna som berör nazismen 
eller Tyskland inte berör judarna.174 I de övriga artiklarna är det främst nazitysklands 
påverkan på det judiska folket som nämns och kommenteras.  
 
I BM:s artiklar som behandlar nazismen och judarna förekommer flera återkommande 
stereotypbilder av judarna under alla perioderna utom 1939. Vid krigsutbrottet talas det dock 
om att judarna försöker förbättra sin situation genom ”internationell presspropaganda”.175 De 
övriga perioderna sammanfattas här i övergripande stereotyper som även återfinns i tidigare 
forskning. En bild som framträder i materialet är judarna som försöker ta över världen – den 
konspirerande juden.176 Det skrivs om en hemlig orden, där medlemmarna är judar, som 
jobbar för att en judestyrd världsrepublik.177 En annan artikel talar om judeledd internationell 
kommunism som utvalt Ryssland till försöks- och utgångsland.178 Judarna beskrivs även som 
giriga (också benämnt ”judeanda”) och de sägs ha tagit inkomst av andras hårda arbete vilket 
känns igen i den vanliga stereotypen av juden som utsugare och personifiering av ocker.179 En 
annan stereotyp som återfinns i BM och i tidigare forskning är judarnas upplösande och 

                                                
173 De fyra undersökningsområdena har, för att göra figuren tydligare, här delats in i ytterligare underkategorier 
där det har varit relevant. Underkategorierna ”allmänt” syftar exempelvis på: Raslära (Rasism), religiösa drag 
(Religion) och nationalism eller arbetstillfällen (Politik). ”Mot kyrkan” syftar både till den nazistiska statens 
påverkan på kyrkan och spridningen av nazistiska idéer inom den samma. Figuren visar inte hur ofta en viss 
kritik förekom under respektive period. 
174 BM 3307 Hetsen mot Tyskland. 
175 BM 3911 Hän mot… 
176 BM 3311 Kan en kristen…, 4401 Varför har… 
177 BM 3309 Kampen mot henliga... 
178 BM 3901 Gog… 
179 BM 3310 Hitler den…, 3811 En judisk…, 3901 Den moderna…, 4401 Varför har…, 4406 Krist och … 
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ödeläggande inflytande, att de sprider propaganda mot allt som kallas heligt.180 Det sägs 
exempelvis att bibelkritiken och otron har sina upphovsmän bland judarna. En återkommande 
beskrivning, som i BM kopplas till Bibeln och historien, är judarna som halsstarriga, 
förstockade och förhärdade.181 Detta knyts till berättelser i GT men främst till judarnas ovilja 
att erkänna Jesus som Messias och Frälsare. BM anser att juden är den samma som på Gamla 
Testamentets tid, bland annat med tanke på deras ovilja att lyda Gud.182 Under 1944 skrivs det 
att ”Antikrist” kommer att vara jude eftersom judarna var de första ”antikristna” genom att 
vända sig mot Jesus när han kom bland dem. Den judiske ”antikrist” kommer enligt artikeln 
att vara ”den kulturella mänsklighetens självdyrkan” personifierad.183 Under samma period 
beskrivs även den samtida judendomen som materialistisk, – det mänskliga har blivit det 
viktiga istället för det andliga, en bild av religionen som även förekommer i L. M. Anderssons 
material.184 De ovan presenterade stereotypbilderna kan sammanfattas i följande figur, där 
markeringen visar i vilken period respektive stereotyp förekommer: 

Figur 5 Antisemitiska stereotyper i BM. 
Bibliskt Månadshäfte 1933 1938 1939 1944 
Förrädare/Konspiratör      

Utsugare/Ockrare /Kapitalist     

Skeptiker/Revolutionär/Kommunist       

Ickemänsklig mördare/Förgiftare      
Sexualbesatt våldsverkare         
Materialistisk religion     

Förhärdade      

Utseende      
Oförändrad        
 
Stereotypkategorierna är de som presenterades i inledningskapitlet under rubriken In- och 
utgrupper, judar, främlingar och stereotypbilder. Figuren redovisar inte hur ofta varje bild 
förekom under respektive period.   
 
I kontrast till stereotypbilderna framträder samtidigt positiva bilder av judarna, under alla fyra 
perioderna. Det poängteras att Gud älskar judarna och att de är Guds ”förbundsfolk” genom 
vilka Gud ska välsigna hela världen, de är dessutom en förebild för de kristna i sin religiösa 
trohet.185 Det innebär för tidskriften att ”en sann kristen inte [kan] göra sig skyldig till det 
hätska judeföraktet, som icke skyr att taga de avskyvärdaste former”, för då ”skulle han 
förneka sin Herre och Mästare”.186 BM poängterar också att Jesus inte bara var en jude utan 
att han är en jude.187 I frågan om Palestina och den pågående utvandringen dit argumenterar 
tidskriften utifrån Bibeln för judarnas rätt till landet.188 BM skriver även att det inte är 
rasbiologin som ligger bakom den motsättning som finns mellan hedningar och judar. Det 
beskrivs i stället som en motsättning skapad av Gud för att få judarna att vända om och tro på 
Jesus Kristus.189 
 
                                                
180 BM 3311 Kan en… 
181 BM 3310 Hitler den…, 3311 Kan en…, 3811 Israel…, 3901 Judarna och…, 4401 Varför har…,  
182 BM 3811 Jona. 
183 BM 4406 Krist och… 
184 BM 4405 Judefrågan… 
185 BM 3311 Kan en…, 3902 Guds… 
186 BM 3311 Kan en… 
187 BM 3902 Guds… 
188 BM 3812 Israels rätt…, 4410 Palestina… 
189 BM 3811 Födslovondornas…, 4406 Krist… 
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BM verkar presentera två förhållandevis motsägande bilder i det undersökta materialet. Det 
väcker frågan om hur dessa bilder hänger ihop eller ryms i samma tidskrift. Ett avgörande 
svar på den frågan ges i en artikel med rubriken ”Kan en kristen vara antisemit?”.190 Där dras 
en tydlig gräns mellan den religiösa, troende juden och den ateistiska juden. Följande skrivs 
om den förra gruppen: ”En ortodox israelit, som iakttager lagen och strävar efter att uppfylla 
Guds bud, är en vederkvickande företeelse”. Kontrasten blir påfallande när artikeln beskriver 
den judiske ateisten som ”någonting förskräckligt. På ett gåtfullt sätt har den judiska andens 
och det judiska blodets kraft bevarats, och då denna koncentrerade energi vänder sig mot Gud, 
komma fruktansvärda yttringar i dagen”. Dessa yttringar återfinns bland de beskrivna 
stereotyperna ovan. De motsatta bilderna beskriver inte judarna som en grupp utan istället 
bilden av två olika grupper. 
 
För att få en tydligare bild av BM:s förhållningssätt till judarna behöver även deras syn på 
judarnas roll i världshändelserna och deras uppmaningar till läsarna beskrivas. Det har 
tidigare nämnts att judarna hade en huvudroll i världsdramat. BM:s beskrivning av detta, 
vilken finns med under alla undersökta perioder, skulle kunna sammanfattas på följande sätt: 
Gud utväljer ett folk, judarna, genom vilken Gud ska uppenbara sig för hela världen. Gud 
låter Messias, Jesus Kristus, komma ur det judiska folket. Folket tror dock inte på denna 
Messias utan väntar en annan. På grund av det låter Gud folket förlora sitt land och spridas ut 
bland de övriga folken där de får lida mycket. När Jesus andra tillkommelse närmar sig 
kommer Gud att samla alla judar till Israel (Palestina). Judarna som då fortfarande är otroende 
kommer att söka ett förbund med den sista världshärskaren, ”Antikrist”. När det judiska folket 
tror att de är som tryggast i detta förbund kommer alla folk att vända sig emot Israel för att 
utplåna dem. I den nöden kommer de att söka Gud och bli räddade.191 Med denna berättelse 
som en del i tolkningsramen uppfattar BM judarnas assimilation i de europeiska länderna som 
ett stort problem, större än antisemitismen.192 Antisemitismen, genom exempelvis 
Arieparagrafen193, blir snarare ett av redskapen i Guds hand för att få judarna att återvända till 
Palestina (det andra redskapet utgörs av sionismen194).195 Huvuduppgiften för den kristne blir 
enligt BM:s uppmaningar att be för judarna och missionera bland dem.196 Det framgår också 
att det är en kristens plikt att vara på sin vakt mot, och varna för, den ateistiska judens 
inflytande.197 På samma sätt är det en nations plikt att skydda sig mot ”det d å l i g a 
inflytandet från vissa judiska håll”.198 Protester är dok meningslösa och försvårar bara för 
judarna enligt tidskriften. Den enda bestående lösningen är att judarna kommer till tro på 
Jesus Kristus.199 
 
Fungerar då judarna som en in-, utgrupp eller Främling? Endast BM:s sätt att ta ställning för 
det judiska arvet i kristendomens talar för att de skulle kunna ses som ingrupp. I övrigt räknas 
inte ens de troende judarna till ”vi”. De troende judarna framträder inte heller som en tydlig 
främling då deras handel och vandel i stort kan förstås utifrån det världsdrama som 
tolkningsramen ger och då inte framkallar någon osäkerhet hos BM. Den ateistiska 
stereotypjuden utgör dock ett explicit hot vilket skulle kunna peka på att den ses som utgrupp. 
                                                
190 BM 3311 Kan en… 
191 BM 3811 Födslovåndornas…, 4401 Varför har… 
192 BM 3310 Hitler den…, 3311 Hitler…, 3811 Judefolkens…, 4001 Ett Guds… 
193 Arierparagrafen utestängde judar från statlig tjänst m.m. 
194 Se not 109. 
195 BM 4001 Ett Guds…, 4401 Varför har… 
196 BM 3811 Födslovåndornas…, 4401 Det överhoppande…, 4402 Det överhoppade… 
197 BM 3311 Kan en… 
198 BM 3811 Födslovåndornas…, 4406 Krist och… 
199 BM 3901 Den moderna…, 4410 Palestina… 
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Det som talar för Främling som en bättre beskrivning är den ateistiske judens dubbelhet i att 
både vara känd och svårfångad. Juden tillhör då Gudsfolket genom att vara av judisk släkt 
men samtidigt är juden en religionsmotståndare och en världsomstörtare genom sitt 
förnekande av sig själv och Gud.  

Missions-Baneret 
MB förstår historien, samtiden och framtiden och därmed även judarna utifrån den 
eskatologiska/apokalyptiska tolkningsramen. Det ger en story om Gud och det judiska folket 
som liknar den som framkommer i BM. Där är huvudrollsinnehavarna varken nazismen eller 
de kristna utan judarna, de har enligt MB hand om ”världsfrid och framtid”.200 Tidigare 
noterades det att den eskatologiska/apokalyptiska tolkningsramen dominerat främst 1933. Det 
är också under den perioden som det skrivs mest om judarna i BM. De berörs även under de 
övriga perioderna men dock inte lika frekvent.  
 
I början av 1933 konstaterar tidningen att hatet mot judarna i Tyskland och Ryssland passar in 
i schemat för den sista tiden. Utifrån tolkningsramen kan de även säga att hatet kommer att 
växa.201 Till stöd för deras tolkning av Bibeln och samtiden blir också att den stora 
utvandringen av judar från Tyskland, särskilt då andra länder i Europa inte är öppna för någon 
större invandring, troligtvis kommer att leda till judarnas återsamlande i Palestina.202 Gud 
använder enligt BM nazismen för att få judarna till rätt plats.203 Situationen kan även 
kommenteras med att den ”starkt kommer att gynna den judiska emigrationen till 
Palestina”.204 Från mitten av 1933 framkommer mer kritiska kommentarer till judarnas 
situation. Enligt tidningen behandlas judarna, som kallas det ”gamla förbundsfolket”, mycket 
illa av nazismen. Det faktumet kopplas till flera företeelser som tillsammans pekar på att 
”Antikrist” rike är på intågande.205 Det är även med beklagande tidningen kommenterar texter 
som talar om att även messiastroende judar är utsatta och till och med hatade av de kristna 
som trodde på Bibeln.206  
 
Stereotypbilder av judarna förekommer inte i någon större utsträckning i materialet. Det är 
dock en lång artikel införd i augusti 1933 bestående av en predikan översatt från engelska 
som skiljer sig från mängden.207 Där beskrivs judarnas historia från GT:s tid och framåt. De 
benämns i den beskrivningen som ”tidernas underverk” då allt på något sätt har med detta 
folk att göra och då de är främst när det gäller litteratur, vetenskap, statsstyre och musik. 
Orsaken till den fiendskap som judarna har fått uppleva och upplever i alla nationer beror på 
dessa förmågor som lett till att de ägt, vetat och utfört mer än folket. Längre fram i artikeln 
konstateras det även att deras kontroll över världsfinanserna, som de lurat till sig, väcker hat 
mot dem.208 Förutom stereotypen av juden som den orättfärdiga och konspirerande herre över 
ekonomin nämns även judarnas typiska utseende som inte har förändrats på tusentals år:  

Juden har bibehållit samma ansiktsutryck ända sedan Jesaja uttalade denna profetia – ’Deras 
uppsyn vittnar emot dem.’ Alla nationer och folk hava förändrats – du vet icke alls, huru dina 
förfäder sågo ut. Och du är en dåre om du försöker finna ut det. Men mina vänner, om jag kunde få 
liv i gamle Jakob, som vilar i Markpelas grotta, och förde honom hit fram till talarstolen i denna 

                                                
200 MB 330810 Förföljelsen av… 
201 MB 330309 Ryssland och… 
202 MB 330309 Tyska judar, 330518 Red.: Några uppgifter… 
203 MB 330413 En blick på… 
204 MB 330511 Judefrågan. 
205 MB 330622 Red.: Antikrists ande. 
206 MB 330810 Mission… 
207 MB 330810 Förföljelsen av judarna. 
208 Efter judarna springer irländarna för att beröva dem världsfinanserna, enligt samma artikel.  
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kyrka och sedan gå ned till Houston Street och få tag i en gammal ortodox jude och ställde honom 
vid sidan av gamle Jakob, så skulle de vara lika som ett par tvillingar. Men om någon skulle 
tillkännagiva, att han skulle föra med sig till denna kyrka en av mina förfäder, som levde samtidigt 
med Jakob, så skulle jag, när de komme in genom den ena dörren, gå ut genom den andra, jag 
skulle inte alls förstå, att vi vore lika. Och du skulle icke heller förstå, att du vore lik dina förfäder. 

Artikeln vänder sig dock mot bilden av juden som Jesusmördaren och argumenterar för 
hedningarnas delansvar.209 Till skillnad från BM förekommer inte bilden av juden som 
förhärdad. Följande figur sammanfattare förekomsten av stereotypbilder i MB: 
Figur 6 Antisemitiska stereotypbilder i MB.210 
Missions-Baneret 1933 1938 1939 1945 
Förrädare/Konspiratör        
Utsugare/Ockrare /Kapitalist      
Skeptiker/Revolutionär/Kommunist          
Ickemänsklig mördare/Förgiftare      
Sexualbesatt våldsverkare         
Materialistisk religion      
Förhärdade         
Utseende      
Oförändrad        
 
Efter kristallnatten skrivs mycket lite om judarna, dock förekommer kritik i en notis som talar 
om att Tyskland drar en dom över sig genom sitt barbariska handlingssätt mot judarna, som 
trots att de inte vill tro på Jesus Kristus, fortfarande är under Guds beskydd.211 Förutom ett 
citat som handlar om den kompetens och ekonomiska resurs som Tyskland mister med 
judarna återfinns inga tydliga kommentarer till kristallnatten.212 Av de få artiklar som 
kommenterar judarna under de övriga perioderna berör ett flertal judarna som tidstecken 
(särskilt i relation till Palestina) och då även som bärare av välsignelse för alla folk.213  
 
Materialet från BM som handlar om judarna faller inte tydligt in i arbetets teoretiska modell. 
Förekomsten av stereotypbilder antyder att judarna skulle kunna placeras i utgruppen. Detta 
blir dock problematiskt då judarna samtidigt ses som ”förbundsfolket” och ”det främsta 
folket”, dessutom bör det noteras att stereotypbilderna förekommer i endast en artikel och 
präglar därmed inte innehållet för övrigt under 1933 eller under senare perioder. I BM blir 
materialet i vissa delar möjligt att sortera med hjälp av teorin på grund av den explicita 
uppdelningen av judarna i troende och ateister. Denna eller en liknande uppdelning 
förekommer inte i MB. MB skiljer sig även från BM i fråga om det hot som i BM kopplas till 
de judar som beskrivs med stereotypbilderna. Därmed framträder inte heller den osäkerhet i 
förhållande till judarna, som observerats i BM. Den dubbelsidiga beskrivningen, som 
förekommer i artikeln med stereotypbilder, talar för att judarna sågs som Främlingar som inte 
lätt kunde definieras, utan var både kända och okända. Detta sätt att se på judarna präglar 
emellertid inte det övriga materialet. Den grupp som då återstår är ingruppen. Dock talar 
avsaknaden av ett inkluderande språk och den distanserade hållning som framträder mot 
tillhörighet till ingruppen.  

                                                
209 MB 330810 Förföljelserna av judarna. 
210 Stereotypkategorierna är de som presenterades i inledningskapitlet under rubriken In- och utgrupper, judar, 
främlingar och stereotypbilder. Figuren redovisar inte hur ofta varje bild förekom under respektive period. 
211 MB 390112 Att den… 
212 MB 390112 Judarnas fördrivande… , se även Red.: Att den tyska… 
213 MB 391123 Guds ande och…, 450628 När troner vackla…, 450705 Red.: Diktatur och.... 
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Vecko-Posten 
Den första artikeln som berör judarna efter den 30 januari 1933 berör bland annat 
antisemitismens orsaker. En av de orsaker som presenteras är judens förmåga att ta sig fram 
och klara sig där andra inte gör det. Fördomar från både den judiska och den kristna sidan 
lyfts fram som en bidragande förklaring. Artikeln presenterar även ett par påstådda orsaker, 
såsom judarnas opålitlighet i relationen till den nation där de levde eller att de skulle vara 
orsak till den moraliska dekadansen. Det senare påståendet kommenteras med att det finns 
unga judar som förlorat sin tro och blivit radikala ateister som lämnat alla religiösa former 
och moraliska normer. Det ska dock noteras att artikelns lösning, att det inte är judarna som 
ska bli kristna utan att de kristna ska bli ”kristna”, antyder att det inte är judarna som är den 
främsta orsaken till antisemitismen utan de kristna folkens.214  
 
Övriga artiklar och notiser under 1933 framför kritik och oro för det som sker med judarna i 
Tyskland. Kritiken gäller våldet mot judarna och att judarna stängs ut från kyrkan. Det 
betonas att judarna är Guds egendomsfolk, det folk genom vilken uppenbarelsen gavs, Jesus 
Kristus kom, och den första missionen utgick.215 VP refererar teologen Karl Barth216 som 
bland annat skriver att ”[o]m den tyska evangeliska kyrka skulle utesluta judiska kristna eller 
behandla dem, för rasens skull, som lägre stående, som ’andrahandskristna’, då har hon 
upphört att vara en kristen kyrka”.217 Efter referatet i notisen utrycks tacksamhet till Gud för 
”sådana toner!”. Tidningen anser också att antisemitismen kastar skugga över det ”(namn) 
kristna namnet”.218 Genom att skriva ”namn” inom parentes före ”kristna namnet” markerar 
de dock att det inte borde drabba eller orättvist drabbar den rätt praktiserade kristna tron. Det 
argumenteras även 1933 mot antisemitismens rashat. Argumenten hämtas bland annat från 
bibliska texter där det menas att Jesus kände till rashatet men tog avstånd.219 Ett citat från en 
annan tidning menar att rasen är tillfällighet och att människovärdet fås genom ”karaktären, 
själen”.220 
 
Efter kristallnatten intensifieras skrivandet om judarna och de flesta artiklarna och notiserna 
beskriver situationen för dem. Det rapporteras om sönderslagna affärer, brända synagogor, 
rättslöshet, obefintliga möjligheter för judarna att leva i Tyskland och att de förs bort i 
tusental till koncentrationsläger.221 Vid ett par tillfällen berättas det om att det svåra läget lett 
till att judar tagit sina och sina barns liv.222 Situationen för judarna väcker några olika 
reaktioner hos VP. En återkommande reaktion är förvåningen och bestörtningen över hur 
något sådant kan ske i en kulturellt högtstående västerländsk rättsstat. Det beskrivs som en 
skam för hela mänskligheten.223 En annan reaktion är uppmaningarna till att sörja med och be 
för judarna. På ett uppslag står det med stor text mitt bland artiklarna: ”Bed för de jagade 
judarna!”.224 En praktisk konsekvens av det engagemanget blir för VP att uppmana läsarna att 
ta emot judiska flyktingbarn. Det rör sig om barn till troende och kristna judar. Läget för de 
kristna judarna beskrivs i sammanhanget som särskilt svårt då de inte får hjälp av vare sig 

                                                
214 VP 330323 Gli.: Terror (m. fl.). 
215 VP 330406 Tyskarna och…, 330720 Gli.: Tyska tidender (m. fl.). 
216 En av förgrundsgestalterna i Bekännelsekyrkan, se not 117. 
217 VP 330824 En reformators… 
218 VP 330406 Tyskarna och…  
219 VP 330504 I Kristus. 
220 VP 330824 Judefrågan. 
221 VP 381117 Israels nöd, 381124 Judarna och andra…, 390209 Med Aron… 
222 VP 381124 Judarna och andra…, 381201 Judarna. 
223 VP 381117 Israels nöd, 381124 Judarna och andra…, 381201 Hur ska det… 
224 VP 381117 Synagogorna…, 381117 Israels nöd, 381124 Judarna och andra…, 390105 Mot antisemitismen 
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kristna eller judar nere i Europa.225 Här framträder därmed en skillnad i synen på judarna som 
inte tidigare framkommit i tidningen. Reaktionerna i VP vänder sig även mot antisemitismen i 
sig själv genom att ta in en skrivelse från Ekumeniska Nämnden som menar att det i det 
kristet människovärde inte finns några rasskillnader och att Kristi kärlek inte tillåter 
nedvärdering av någon.226 
 
Förutom de rapporterande artiklarna förekommer även några artiklar som berör judarna 
utifrån den kristna missionen bland judarna i Europa. Förutom beskrivningar av det praktiska 
arbetet för att hjälpa de flyende judarna skrivs det om att judar kommer till tro på Jesus 
Kristus. Omvändelserna, som ses som en välsignelse i nöden, beskrivs som ett under då 
judarna tidigare varit ”så hårda”.227 Detta uttalande syftar troligtvis till bilden av judarna som 
förhärdade, en bild som är återkommande i BM. Förutom denna förekommer inga explicita 
stereotypbilder i VP, vilket blir tydligt i följande figur: 

Figur 7 Antisemitiska stereotypbilder i VP.228 
Vecko-Posten 1933 1938 1939 1945 
Förrädare/Konspiratör         
Utsugare/Ockrare /Kapitalist      
Skeptiker/Revolutionär/Kommunist          
Ickemänsklig mördare/Förgiftare      
Sexualbesatt våldsverkare         
Materialistisk religion      
Förhärdade        
Utseende      
Oförändrad         
 
Det som skrivs om judarna under perioderna 1939 och 1945 är främst hur judarna men också 
andra folk flyttas runt och används till tvångsarbete. Det betecknas som en av historiens mest 
fruktansvärda folktragedier. När koncentrationslägren öppnats rapporteras det hur många 
judar som funnits i ett land eller område och hur få som finns kvar.229 Lägren beskrivs och det 
rapporteras att även ett stort antal barn blivit mördade.230 
 
När judarna betraktas som en homogen grupp framstår de varken som VP:s utgrupp eller som 
en del av dess ingrupp. Betraktas däremot judarna som en heterogen grupp, vilket är mer 
rättvist mot materialet, så framträder de judiska kristna som en möjlig del av ingruppen. Den 
gruppen står dock inte i kontrast till troende eller ateistiska grupper av judar, vilka inte heller 
framstår som en utgrupp. Det finns däremot ett explicit avtagande från all antisemitism. 
Utgruppen utgörs snarare av de som förföljer judarna eller inte tar deras parti. På ett liknande 
sätt som VP använder gränsdragningen mot nazismen (se undersökningens förra del) prövar 
gränsdragningen mot antisemitismen om tron är levande, om det är en kristen kyrka. 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER  
Avsnittet kommer i huvudsak att besvara uppsatsens frågeställningar och jämföra resultaten 
med tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras några teoretiska aspekter. Ett sammandrag 
                                                
225 VP 381201 Judarna, 390119 Judarna fråga… 
226 VP 390105 Mot antisemitismen. 
227 VP 381124 Bland judarna…, 390109 Judarna fråga… 
228 Stereotypkategorierna är de som presenterades i inledningskapitlet under rubriken In- och utgrupper, judar, 
främlingar och stereotypbilder. Figuren redovisar inte hur ofta varje bild förekom under respektive period. 
229 VP 450322 Gud och kejsaren  
230 VP 450315 En kvarleva…, 450510 De som överlevde. 
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av slutsatserna presenteras i uppsatsens sammanfattning. När uttryck som exempelvis ”VP 
reagerar” eller ”MB förhåller sig” används ska detta inte uppfattas som 
tidningsredaktionernas hållning utan som den bild som det undersökta materialet från de 
enskilda organen ger.  

VAR DRAR RESPEKTIVE SAMFUND/RÖRELSE GRÄNSEN? 
Den inledande frågställningen lyder: Drar respektive samfund/rörelse/åsikt en gräns mot den 
tyska nazismen och judarna under 1933-1945? Om ja, var dras den? Frågan kommer att 
besvaras utifrån varje enskild tidning/tidskrift. Där större likheter föreligger förs emellertid 
materialet samman. Först behandlas gränsen mot nazismen och sedan gränsen mot judarna. 
För att tydliggöra förhållningssätten utgår diskussionen från enkla illustrationer av resultatet. 
Dessa bygger på grundstrukturen: gruppen som i artiklarna ställs mot nazismen/judarna till 
vänster och nazismen/judarna eller den grupp som den/de räknas till, till höger om gränsen. 
Det har tidigare nämnts att nazismen studeras utifrån undersökningsområdena Rasism, Moral, 
Religion och Politik.231 Figurerna visar främst ett sammanfattande förhållningssätt till 
nazismen men visar även, när materialet ger möjlighet, vilket eller vilka 
undersökningsområde som avståndstagandet gäller. Dessa och de områden som sågs som 
positiva diskuteras i den löpande texten. Gränsdragningen i figurerna kan indikera att 
nazismen sågs som utgrupp, men detta är dock inte alltid fallet. Linjen illustrerar framförallt 
respektive organs ställningstagande till nazismen. En streckad linje står då för en 
öppenhet/positiv kritik, och en heldragen linje representerar avsaknaden av positiva 
utlåtanden och linjens bredd och svärta visar hur explicit och ofta förekommande den 
negativa kritiken är (ju tunnare och ljusare nyans desto mer implicit och sällan förekommande 
och ju bredare och mörkare desto mer explicit och ofta förekommande). Relationen till 
judarna illustreras på ett liknande sätt. Figurerna visar då främst hur ”nära” judarna placeras 
de kristna, hur de kategoriseras och hur dessa kategorier förhåller sig till varandra. En 
streckad linje står då för en mer ”öppen”/”nära” relation och en heldragen linje för ett 
avståndstagande. Inte heller i det här fallet behöver (men kan) gränsdragningen innebära att 
judarna är en utgrupp. Då figurerna delvis illustrerar skillnader mellan de olika organen bör 
de betraktas i relation till varandra. Däremot relaterar inte figurerna (linjernas utseende) i 
avsnittet om nazismen (figurerna 8, 9 och 10) till figurerna i avsnittet om judarna (figurerna 
11, 12 och 13). 

Bibliskt Månadshäfte och nazismen 
Figur 8 BM:s gränsdragning mot nazismen. 

BM drar ingen explicit gräns mot nazismen inte ens om den betraktas utifrån vart och ett av 
de fyra undersökningsområdena: Rasism, Moral, Religion och Politik. Den distans som 
framträder i BM:s tal om främlingskap i ”världen” eller samhället och som i figur åtta är 
illustrerad av den svaga streckade linjen ska, enligt min mening, inte heller förstås som en 
markering mot nazismen utan som ett tydliggörande av ett allmänt förhållningssätt. Det är 
inte direkt avgörande vad för slags ideologi som styr staten, den kristne kommer ändå att vara 
                                                
231 Se s. 10. 

De kristna Naz. 

1933 och 1938 

De kristna Naz. 

1939 och 1944  
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en främling eller ”sändebud” för att använda ett av BM:s egna ord. Det är också med 
bakgrund i den kristnes främlingskap som nazismen sägs tillhöra ”världen”. Nazismen 
placeras inte i ”världen” som en tydlig markering utan för att tydliggöra att BM inte 
menar/tror sig ha några politiska intressen med det de skriver. De förhåller sig som det, enligt 
BM, ankommer på en god kristen – att be för landet och värna det goda. Det blir tydligt att 
BM:s bild av sändebudet/främlingen inte innehåller aspekter som att vara en kritisk röst eller 
att visa på alternativa sätt att leva. Enda undantaget är den kritiska tonen mot det 
antisemitistiska våldet som framkommer vid ett tillfälle under perioden 1938. BM:s hållning 
är i övrigt förhållandevis konstant över alla fyra perioderna. 

Mission-Baneret och nazismen 
Figur 9 MB:s gränsdragning mot nazismen. 

(Ra: = Rasism, all. = allmänt, anti. = antisemitism; Re: = Religion, all. = allmänt, ky. = mot/i kyrkan; Po: = 
Politik, all. = allmänt, dik. = diktatur, våld = våldet. Se även figur 3.) 
 
Som figuren visar blir MB:s gräns mot nazismen, till skillnad från BM:s, allt mer markerad 
och kritisk över tid. Från sporadisk kritik främst mot Politik - våldet, Rasism - våldet mot 
judarna, Religion - viljan att ta kontroll över kyrkan och nazismens människodyrkan till ett 
omfattande avståndstagande från Politik - kriget. Förändringen skulle kunna förstås som en 
kursändring eller en ny slags kritik. Mot det talar likheten i kritikens utgångspunkt. Den kritik 
som framförs 1933 riktar sig mot uttryck för självhävdelsen – människan ses som gudomlig, 
viljan att styra allt och våldet som används för att genomdriva idéerna. Efter krigsutbrottet 
kritiseras kriget, vilket explicit förklaras som ett uttryck för självhävdelse. Under de 
undersökta perioderna dras därmed gränsen i grunden mot nazismens självhävdelse. Det 
innebär att förändringen främst ska förstås som en förändring i intensitet. MB kopplar till 
självhävdelsen även gudlösheten, vilken skulle kunna uppfattas som samma sak från 1939. 
Under 1945 vidgas kritiken ytterligare, dock inte i styrka utan i omfång då den innefattar alla 
som vänt sig från Gud. På gränsens insida framträder i kontrast till självhävdelsen kärleken 
eller mer korrekt den osjälviska lidande kärleken. Denna kärlek har sin förebild i Jesus 
Kristus men blir för MB konkret i praktiserad kristendom.  
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Vecko-Posten och nazismen 
Figur 10 VP:s gränsdragning mot nazismen. 

(Ra: = Rasism, all. = allmänt, anti. = antisemitism; Re: = Religion, all. = allmänt, ky. = mot/i kyrkan; Po: = 
Politik, all. = allmänt, dik. = diktatur, våld = våldet. Se även figur 4.) 
 
VP drar tidigt en kritisk gräns mot områden Rasism, Politik och Religion, områden som även 
MB vänder sig emot. Dock skiljer sig VP:s förhållningssätt från MB:s genom att vara mer 
frekvent redan från 1933. VP skiljer sig även genom att redan från början av mars 1933 
beskriva en motsättning mellan nazismen och kristendomen. Denna motsättning är sedan 
beståenden fram till och med 1945 och håller även en förhållandevis konstant nivå. Perioden 
efter krigsutbrottet skrivs det även om motsättningen i vidare termer som ”denna världens 
riken” mot den kristne. I undersökningen beskrivs motsatsförhållande i fem dikotomier: Gud 
– Hitler, Kristendomen – Nazismen, Kristendomen – nationalism (som religion), Våldets 
princip – Efterföljelse till Jesus och Kristen tro – Lojalitet mot staten. De tre första paren 
indikerar att VP såg ett starkt religiöst drag i nazismen. Nazismen brukar dock beskrivas som 
ickereligiös och forskningen om Svenska kyrkan visar att nazismen inte i någon större 
omfattning betraktades som religiös. VP, men även MB, som också ser religiösa drag 
behandlar dock inte denna fråga främst i ideologiska sammanhang utan utifrån de sätt på vilka 
nazisterna agerar. Det är med andra ord inte nazismen ”i idévärlden”, utan uttryckt och 
praktiserad i det tyska samhället som väcker dessa reaktioner. Denna fokus på nazismen som 
religion skulle även kunna tolkas som ett av tidningen medvetet förandligande för att göra 
nazismen till en tydlig utgrupp för kristna. Tolkningar av det slaget får dock inte överbetonas 
då materialet även lyfter fram nazismen och dess aktiviteter på ett konkret och ofta 
rapporterande sätt. Dessutom ställs inte nazismen mot kristendomen som enbart idé utan som 
ett sätt att leva och agera. En övergripande sammanfattning av VP:s gräns mot nazismen 
skulle kunna beskrivas med tidningens egen summering av nazismen 1945, där det skrivs att 
Hitler (för de kristna) var människan som satte sig i Guds ställe. Detta sätt att koppla 
nazismen till självhävdelse, som i VP uttrycks som ”gudlöshet”, känns igen från MB. 
 
MB:s och VP:s kritik riktas mot samma undersökningsområden men betoningen inom de 
olika områdena skiljer dem åt. Båda tidningarna är kritiska mot det rasistiska inslaget i 
nazismen. MB riktar sig särskilt mot antisemitismen men berör inte rasismen i allmänhet 
förrän 1945, medan VP betonar den negativa kritiken mot antisemitismen men riktar även 
negativ kritik mot rasismen i allmänhet från 1933. Inom området Politik förhåller sig de båda 
tidningarna kritiska till våldet och kriget. Diktaturen kritiseras av också av båda, av VP från 
1939 och av MB 1945. VP skiljer sig även från MB genom att vara mer negativ mot politiken 
i allmänhet. Kritiken mot området Religion gäller både nazismens religiösa drag och 
nazismens vilja att styra över religionen. Hos VP är kritiken relativt konstant medan den hos 
MB betonas främst 1933 och 1938. Skillnaden mellan tidningarna skulle kunna förklaras med 
VP:s betoning på det demokratiska idealet. Förekomsten av kritik från BM mot allmän rasism 
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och diktaturen först 1945, kan uppfattas som en anpassning till den hållning som det övriga 
samhället hade, men även som resultatet av en utvärdering av diktaturen. 

Positiv kritik mot nazismen 
Alla tre tidningar/tidskrifter öppnar upp mot nazismen genom positiv kritik under främst 
1933, vilket illustreras av den streckade linjen i figurerna ovan. Den positiva kritiken handlar 
främst om nazismens moraliska fostran. Det finns flera möjliga förklaringar till varför just 
moralen blir uppmärksammad. Intresset för det svenska samhället riktas under den aktuella 
perioden ofta mot just det moraliska läget. Omoralen i samhället är även något som 
medlemmarna i de frikyrkliga församlingarna ofta försöker skydda sina medlemmar mot. Sett 
från det perspektivet finns en samstämmighet i intresset. Detta intresse skulle kunna förklaras 
utifrån resonemang som förekommer främst i BM, men även i de övriga, där det verkar vara 
viktigt att människans olydnad/uppror mot Gud begränsas eftersom ett lands sätt att leva kan 
påverka dess förhållande till Gud. Det ska emellertid noteras att det inte förekommer någon 
explicit motivering av den positiva kritiken utifrån detta resonemang. En annan tänkbar 
förklaring eller bidragande orsak är den beskyddande faktorn, där det omoraliska sättet att 
leva ses som skadligt för enskilda individer och/eller nationer. Tolkningsramen kan även ha 
påverkat MB och BM:s intresse för det moraliska läget i Tyskland, eftersom det moraliska 
tillståndet i samhället är en av indikatorerna för det eskatologiska läget (tolkningsramen och 
dess funktion behandlas utförligare under rubriken Varför dras gränsen…). 
 
Den positiva kritiken på området Politik omfattas inte av VP utan återfinns främst hos BM 
men även hos MB. Det som uppskattas är främst nazismens hindrande av kommunismen. 
Kopplingen till de kristnas svåra situation i det samtida Ryssland är mycket framträdande i 
sammanhanget. Kommunismens antireligiösa drag betonas starkt. Nazismen sätt att värna det 
nationella arvet blir även passande eftersom det i Tysklands fall förväntas innebära en 
renässans för den kristna tron. På det politiska området försvarar, främst BM men också MB, 
även det diktatoriska statsstyret. Det ska förstås utifrån samtidens osäkerhet inför den relativt 
unga demokratin. Förhållningssättet till den demokratiska modellen var till viss del 
fortfarande en öppen fråga. En fråga som i det här fallet angrips på ett pragmatiskt sätt. Den 
implicita fråga som ställs till demokratin är om den har fungerat efter uppställda krav, i det 
här fallet att motverka omoral och underlätta för den kristna trons möjligheter att existera, 
fördjupas och utbredas. Enligt främst BM har demokratin misslyckats på båda dessa punkter 
vilket ger utrymme för en diktatur som enligt tidskriften lyckats på båda punkterna. Det är 
även mycket möjligt att de svåra ekonomiska tiderna i slutet av 1920-, och början av 1930-
talet som präglade Europa påverkade bedömningen av de rådande demokratierna. Den 
positiva inställningen till diktaturen i Tyskland bör även förstås utifrån den ”tyskvänlighet” 
som präglade Sverige under den aktuella tiden. Under de övriga perioderna framträder inget 
positivt om nazismen hos MB och VP till skillnad från BM som även under 1938 är positivt 
inställd till den moraliska utvecklingen och hur landet byggs upp (Politik, allmänt). 
Avsaknaden av den positiva kritiken 1939 och 1944 betyder dock inte i BM:s fall att den 
negativa kritiken börjar framträda och tillta. Avsaknaden leder till att ”främlingskapet” eller 
distansen framstår som något tydligare. BM:s på flera områden positiva hållning parat med 
deras frånvaro av tydlig negativ kritik gör nazismen till en möjlig ingrupp för BM. Det som 
talat mot det är deras distanserande hållning som framträder i främlings-/sändebudsmetaforen.  
 
De reaktioner mot de olika delarna av nazismen som framkommit här återfinns även i 
forskningen om Svenska kyrkan. Det framträder dock skillnader främst gällande de 
frikyrkligas sätt att betona det allmänreligiösa draget hos nazismen där det inom Svenska 
kyrkan är framförallt nazismens påverkan på kyrkan som betonas. Gunnarsson pekar i sin 
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forskning på skillnader i förhållningssättet till nazismen som politik och som påverkan på 
kyrkan. I den undersökningen av materialet har inte en sådan differentiering framträtt. En 
möjlig förklaring till detta är den teologiska och praktiska skillnaden i relationen till staten. 
Ett framförallt kritiskt och med tiden tydligare avståndstagande förhållningssätt präglar både 
frikyrkan och statskyrkan under perioden. 

Bibliskt Månadshäfte och judarna 
Figur 11 BM:s gränsdragning mot judarna. 

BM:s förhållningssätt till judarna är komplicerat då flera olika gränser framträder i tidskriften 
(se figur 11). En indelning av judarna i två grupper och den religionshistoriska relationen 
mellan kristendomen och judarna bidrar till komplexiteten. De två grupperna utgörs av 
troende judar och ateistiska judar. Den senare gruppen beskrivs med stereotyper som känns 
igen från tidigare forskning. De har därmed inte främst anknytning till religiösa olikheter eller 
motsättningar utan relateras till judens tänkta egenskaper. Till detta läggs även mer direkt 
påverkan på den kristna tron från ateistiska judar. Både de negativa egenskaperna och 
inverkan på kristendomen ses inte enbart som historiska utan framställs som ett reellt, 
samtida, hot mot kristendomen och nationerna. Samtidigt tillhör dessa judar trots allt det 
judiska släktet, vilket är Guds folk. Det är kombinationen mellan det ateistiska och det 
religiösa som för BM utgör problemet. Då materialet inte indikerar att alla ateister utgör 
samma hot, kan inte de ateistiska judarna placeras tillsammans med de övriga som inte tror. 
Figuren ovan visar på denna uppdelning. Där utgör de som inte tror utgruppen medan de 
kristna utgör ingruppen. De troende judarna utgör varken ingruppen eller utgruppen. Genom 
det religiösa ”släktbandet” mellan judar och kristna och BM:s sätt att tolka omvärlden får 
dessa judar en speciell och nära relation till BM. Trots att de troende judarna inte så lätt 
kategoriseras ingår de inte enkelt i kategorin Främling. Enligt Bauman utgörs Främlingen av 
de som inte så lätt låter sig kategoriseras vilket stämmer väl in på de troende judarna. 
Baumans Främling ifrågasätter gränserna genom sitt sätt att överskrida gränser. Detta 
stämmer inte med den aktuella gruppen som just genom att vara troende judar håller sig till 
sin uppgift och roll i det drama som BM:s tolkningsram ger vid handen. Där har de kristna, 
judarna och de som inte tror, sina roller och genom att hålla sig till dessa utgör de inte något 
problem för BM. Det som väcker reaktioner är när judar lämnar sin uppgift och börjar blanda 
ihop judarnas och de otroendes roller. Denna osäkerhet inför blandning blir synlig också i 
BM:s syn på judarnas assimilation i de samhällen där de lever. Den dubbla tillhörigheten är 
det som främst kännetecknar Främlingen, vilket i BM:s fall inte återfinns hos de troende 
judarna utan hos de ateistiska judarna. 
 
BM ser flera positiva drag hos, och effekter med, nazismen. Ett av dessa är i viss mån 
antisemitismen. Denna hållning kan ses som koherent med tidskriftens syn på de ateistiska 
judarna men blir något motsägelsefull när deras syn på de troende judarna fokuseras. 
Betraktat utifrån BM:s tolkningsram blir dock motsättningen inte lika framträdande. Då är det 
judarnas (“gudsfolkets”) återvändande till Palestina som är det överordnade. Här blir effekten 
av nazismen och antisemitismen det viktiga - judarna tvingas iväg, många mot Palestina. Det 
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handlar inte för BM om ett utrensande av judarna för att bevara rasen utan för att befolka 
Palestina eller Israel. 

Missions-Baneret och judarna 
Figur 12 MB:s gränsdragning mot judarna. 

 MB:s gränsdragning mot judarna är inte lika komplex som BM:s då judarna inte på samma 
sätt delas in i några underkategorier. Judarna bemöts ofta som en grupp förutom i en artikel 
där det tals om ”messiastroende” judar (kristna judar). Trots att det vid ett tillfälle även 
förekommer en artikel med stereotyper så uppträder ingen explicit uppdelning eller 
återkommande uppdelning av judarna. Även om förekomsten av stereotypbilder är begränsad 
inte bara till en period utan även till en artikel, så antyder förekomsten att det under den 
aktuella perioden ansågs möjligt att ta in en sådan predikan utan redigering. 
 
Som figur 12 ovan illustrerar framstår MB:s hållning till judarna som lik BM:s hållning till de 
troende judarna. Det skulle kunna beskrivas som en religiös närhet utifrån historien och 
tolkningsramen, men dock inte som en ingruppsrelation. De begrepp som teorin 
tillhandahåller visar sig här inte tydligt täcka in MB:s förhållningssätt till judarna. 
Gränsdragningen skulle dock kunna indikera att MB underförstått menar troende judar eller i 
alla fall utesluter öppet ateistiska judar. En annan möjlig tolkning är att judarna förstås som 
judar eller ”gudsfolk” på grund av traditionen som ett av Gud utvalt folk, inte på grund av 
enskilda individers hållning till Gud eller religionen. Bilderna av ett nära släktskap eller en 
positiv hållning till den troende juden för BM och till judarna för MB ska dock nyanseras med 
den distanserade hållning som förekommer under alla fyra perioderna för BM och främst i de 
första för MB. Juden betraktas där främst som en kollektiv roll i det stora dramat som utspelar 
sig i världen och deras situation väcker ingen större reaktion. 
 

Vecko-Posten och judarna 
Figur 13 VP:s gränsdragning mot judarna. 

 
De vanliga stereotypbilderna som framträder mer eller mindre i de övriga 
tidningarna/tidskrifterna förekommer inte i VP förutom 1938 då det talas om judarna som 
”förhärdade”. Istället framkommer kritik och ifrågasättande av antisemitismen men även mot 
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de allmänrasistiska tankarna och verksamheterna. Argumentationen till kritiken hämtas främst 
från det bibliska/teologiska fältet. Distansen som präglar BM:s och MB:s hållning till judarna 
framkommer inte på samma sätt i VP. Tidningen rapportering om judarnas situation och 
kritiken mot den indikerar att VP skulle kunna ha ett intresse för judarna som människor, inte 
bara som religiöst kollektiv. För ett sådant förhållningssätt talar även uppmaningen att stödja 
judarna ekonomiskt och ta emot judiska barm.  
 
Från 1933 återfinns en uppdelning av judarna i kristna judar och judar (se figur 13). 
Uppdelningen har inte så stor inverkan på VP:s förhållningssätt som uppdelningen i hos BM 
har, då de inte framställs som motsatta eller behandlas på olika sätt i texterna. Den kristna 
gruppen judar berörs främst i texter där det rapporteras från den tyska kyrkan. Uppdelningen 
utökas implicit från 1938 med ytterligare en grupp – ateistiska judar, en grupp som även 
återfinns hos BM (se figuren ovan och jämför med den mer markerade gränsen mot ateistiska 
judar i figur 11). Den gruppen får emellertid inte samma betydelse för VP som för BM då den 
inte behandlas som en särskild grupp i artiklarna. Den uppstår istället implicit när tidningen 
talar om kristna och troende judar. Kategorierna används främst i texter som innehåller 
uppmaningar att ta emot judiska barn. Prioriteringen av barn till kristna judar motiveras 
utifrån det särskilda ansvar som kristna har för andra kristna och att de kristna judarnas 
särskilt svåra situation som kommer av kombinationen jude och kristen. Det framkommer 
dock ingen motivering till varför även troende judar ska prioriteras. Den implicita gruppen 
(ateistiska judar) antyder, vid en jämförelse med BM, att den relativt enhetliga hållningen till 
judarna kan förstås som riktad mot framförallt kristna och troende judar. Materialet som 
studerats ger emellertid inte tillräckligt med stöd för att en sådan slutsats ska kunna dras. Det 
som kan sägas är att det finns en uppdelning i tre grupper, om än implicit, där två av dessa är 
prioriterade för VP. 
 
I undersökningen berörs frågan om de kristna judarna kunde ses som tillhörande ingruppen 
(se figuren ovan). Det som skulle kunna tala emot ett jakande svar på den frågan är att de 
judekristna inte verkar benämnas som ”vi” och att samhället är präglat av en ett nationalistiskt 
och rasistiskt (i betydelsen präglat av raslära) tankesätt. Sättet att skilja mellan olika grupper 
skulle å andra sidan kunna förklaras med att artikelförfattaren försöker tydliggöra och hålla 
isär de olika aktörerna. Materialet är för begränsat, även på detta område, för att mer säkra 
slutsatser ska kunna dras. 
 
De stereotypbilder som framkommit i denna uppsatts återfinns även som tidigare noterats i 
forskningen om svensk antisemitism. Dock är de bilder som främst kopplas till religionen mer 
frekventa i undersökningens material än i exempelvis Anderssons och Berggrens material. 
Däremot saknas bilden av juden som sexualbesatt våldsverkare och pornograf. Emellertid kan 
den finnas som en implicit underkategori till de allmänt hållna anklagelserna mot de ateistiska 
judarna. Resonemanget om behovet att tydliggöra ”juden” som bland annat Bauman och 
Andersson använder för att förklara antisemitismen under första hälften av 1900-talet, känns 
igen i BM:s sätt att tala om de assimilerade judarna. Även hos BM blir otydligheten ett 
huvudproblem – dock inte för att det hotade tysk eller svensk identitet utan för att det hotade 
de judiska folkets identitet och existens, världsdramats utveckling och ytterst även Guds plan 
som även innefattade de kristna.  
 
Är då BM antisemitiskt? Förekomsten av typiska antisemitistiska stereotypbilder pekar på att 
det inom frikyrkan förekom antisemitistiska idéer. Dessa anpassades dock för att fungera i 
den aktuella tolkningsramen, exempelvis genom att inte riktas mot alla judar utan mot en viss 
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grupp. Det bör noteras att det inte råder konsensus kring definitionen av begreppet 
”antisemitism”. En redogörande diskussion på området ryms dock inte inom denna uppsats.  
 
Enligt Gunnarsson används inte antisemitismen som argument av de inom Svenska kyrkan 
som var positiva till nazismen. Däremot sågs Arieparagrafens tillämpning inom tyska kyrkan 
som något naturligt av samma grupp. Författaren ser en dubbel inställning hos de som var 
negativa till förföljelsen. Samtidigt som ett avstånd upprättades mellan religionerna 
framfördes kritik utifrån en moralisk utgångspunkt. Reaktionerna väcktes främst av 
antisemitismen inom kyrkan. Här framträder en skillnad mellan resultaten. Intresset för 
judarna är hos de undersökta organen jämförelsevis stort och det handlar då inte om ett 
specifikt område, så som kyrkans. En stor del av materialet är mer inriktat på judarna än på 
nazismen. Dessutom ger BM:s och MB:s tolkningsram ett annat förhållningssätt till judarna 
och antisemitismen. Det särskilda intresset tar sig även uttryck i uppdelningen av judarna i 
olika grupper, något som inte verkar förekomma inom Svenska kyrkan. En bidragande faktor 
till fokus på judarna är betoningen inom frikyrkan av den religiösa relationen och släktskapet. 
Detta har i sin tur en bakgrund i ett aktualiserande av det eskatologiska. Undersökningen visar 
dock att betoningen av det eskatologiska varierade men förekom inom alla de rörelser som har 
studerats. Till detta ska även, i likhet med tidigare resultat, ett moraliskt/empatiskt 
engagemang läggas.  

VARFÖR DRAS GRÄNSEN DÄR DEN DRAS? 
Uppsatsen andra fråga lyder: Varför dras gränsen gentemot den tyska nazismen och judarna 
där den dras, hur motiveras den? BM och MB kommer att behandlas tillsammans, skilda från 
VP. Uppsatsens resultat kommer även här att sammanfattas i enkla illustrationer som 
framförallt belyser relationen mellan ingrupp och utgrupp, i relation till nazismen. Den inre 
ellipsen representerar ingruppen och den yttre, utgruppen.   

Bibliskt Månadshäfte och Missions-Baneret 
I BM:s och MB:s fall har gränsdragningen både mot nazismen och mot juden påverkats av 
den eskatologiska/apokalyptiska tolkningsramen. Detta sätt att tolka samtiden, som behandlas 
i undersökningen, kan beskrivas som narrativt. Världshändelserna tolkas inte utifrån en 
modern och västerländsk tolkningsram utan efter en metaberättelse hämtad ur den normativa 
traditionen - Bibeln. Nazityskland, judarna, Ryssland, England, Hitler, N.F., sionisterna och 
Mussolini, för att nämna några, blir aktörer eller rollinnehavare i det stora världsdramat som 
regisseras av Gud. Detta sätt att tolka bidrar till tidningarnas/tidskrifternas distanserade 
hållning. (Betraktad utifrån framstår tolkningen som dramatisk och distanserad från 
vardagliga händelser eller “verklighetsfrånvänd”.) Särskilt BM, men även MB under 1933, 
tycktes lägga stor vikt vid tolkningen av händelserna, större vikt än vad som läggs på att ta 
ställning till dem. I BM:s fall passar vikten av rätt tolkning av Bibeln, som en rätt förståelse 
av världshändelserna kräver, med tidskriftens syfte att försvara en viss bibelsyn och 
användning. Tolkningen av bland annat nazismen och judarna ger uttryck för hur Bibeln 
används. In-, utgruppsrelationen utgörs därmed inte av BM eller kristna mot nazismen, utan 
av de som använder Bibeln rätt mot de som inte gör det. Tolkningen av exempelvis nazismen 
och judarna blir det som avgör tillhörigheten. En liknande funktion finns hos MB under 1933 
även om den inte är så framträdande som hos BM. Följande figur illustrerar detta förhållande: 
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Figur 14 BM:s och i viss mån MB:s syfte med gränsdragningen. 

Den eskatologiska/apokalyptiska tolkningsramen dominerar BM:s förståelse av nazismen och 
judarna under alla fyra perioderna. Samma tolkningsram dominerar MB under 1933 men 
återfinns endast sporadiskt under övriga undersökningsperioderna. Även om materialet inte 
ger någon förklaring till denna förändring bör några möjliga tolkningar nämnas. En liknande 
utveckling kan, enligt Salhberg, även noteras hos Evangelii Härold (EH) Pingströrelsens 
tidning (se Historisk Bakgrund). Salhberg förklarar förändringen i EH med den etablering 
som Pingströrelsen genomgår under 1930-talet. Detta är å ena sidan en möjlig förklaring då 
även Örebro Missionsförening (ÖM) räknas till den karismatiska rörelsen i Sverige, vilken 
Pingströrelsen utgör huvuddelen av. Även om ÖM hör till den etablerade karismatiken så är 
det knappast en etablerad rörelse då den bröt med Svenska Baptistsamfundet 1937 och under 
stora delar av sin existens som förening funnits som en alternativ och/eller ifrågasättande 
rörelse till modersamfundet. Å andra sidan finns inte det direkta behovet av att genom 
exempelvis MB driva en alternativ linje eller att vara en motvikt till modersamfundet som de 
1938 lämnat, vilket skulle kunna öppna för en nedtoning av den eskatologiska/apokalyptiska 
draget. Gunner ser också i sin undersökning att judarna under 1930-talet börjar behandlas 
utanför den eskatologiska litteraturen, vilket enligt författaren tyder på att judarnas situation 
började betraktas även ur humanitära och politiska perspektiv istället för enbart teologiska. En 
annan möjlig förklaring är att de detaljerade tolkningarna och ibland även förutsägelser av 
händelser visar sig med tiden inte vara användbara då de inte verkar vara korrekta. Det skulle 
innebära att nedtoningen var resultatet av en utvärdering. Är detta fallet innebär det att BM 
inte får samma resultat av utvärderingen eller inte utvärderar alls. BM:s fortsatta användning 
av tolkningsramen kan även antas ha påverkats av ramens nära relation/anknytning till 
bibelsynen och tidskriftens syfte. Dessa förklaringsmodeller kan förstås som ett övergivande 
av den religiöst präglade tolkningsramen. Det behöver dock inte betyda det då det även kan 
förstås som ett försök att göra tolkningen mer förståelig för samtiden. 
 
Efter 1938 används inte tolkningsramen lika frekvent som tidigare i MB, vilket leder till att 
inte lika stor vikt läggs vid förståelse och tolkning. Från 1939 ligger fokus på att förhålla sig 
till nazismen. Det leder till att, som figur 15 illustrerar, MB utpekar krigsmakterna och 
särskilt nazismen som är dominerad av självhävdelse till utgrupp för att tydliggöra de troende 
som följer Jesus Kristus. 
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Figur 15 MB:s syfte med gränsdragningen från 1939. 

Vecko-Posten 
Syftet med gränsdragningen mot nazismen verkar vara att synliggöra eller tydliggöra två 
grupper - å ena sidan de kristna som tar sin tro på allvar och lever den i det vardagliga livet 
och å andra sidan gudlösheten som tar gestalt i nazismen. Till den senare gruppen räknas även 
de kristna som böjer sig under staten och accepterar sådant som nazismen. I det syftet ligger 
även att mana läsarna till prövning av den personliga tron. Frågan som ställs är om den som 
läser verkligen hör till ingruppen. En fråga som även ställs till systersamfunden i Tyskland. 
Eftersom VP markerar sig mot antisemitismen och rasismen är det möjligt att även 
förhållningssättet till dessa och därmed till judarna markerade vad för en slags kristen man 
var. Från att ha haft vissa öppningar mot nazismen under 1933 sluts gränsen, vilket leder till 
en ännu tydligare kontrast (se figur 16 nedan). När kriget börjar gå mot sitt slut börjar texterna 
kring nazismen även att uppmana till engagemang i, och ansvar för, samhällets vidare 
utveckling. I VP:s artiklar, men även i BM och MB, finns en allmän kultur-/samhällskritik där 
det främst är grunden (och målet) för utvecklingen som ifrågasätts. Kritiken riktas mot att ett 
högt och lika värde för alla människor inte finns med i den/det västerländska 
kulturen/samhället. Det riktas även mot den krigshets eller vilja till upprustning som 
förekommer. Oftast uttrycks detta och andra brister med att demokratin och samhället inte är 
präglat av kristna värden. Prövningen av samtida händelser och fenomen sker utifrån tillsynes 
samtida värden som jämställdhet och demokrati. Dessa värden tillsammans med ett 
pacifistiskt anslag ses i VP främst ha sin grund i den kristna traditionen. 

Figur 16 VP:s syfte med gränsdragningen. 

 
Någon framträdande tolkningsram av liknande slag framkommer inte i forskningen om 
Svenska kyrkan. Hörmander ser dock en koppling mellan Schartauanismens lärouppfattning 
och politiska ställningstagande bland annat genom att det religiösa auktoritetstänkandet 
tenderade att överföras till samhällets område, vilket i Schartauanisternas fall ledde till en 
politisk konservatism och en i stor utsträckning positiv hållning till nazismen. Dessutom 
präglades den schatruanistiska förkunnelsen mycket av en polarisering mellan kyrkan och 

Praktiserande, 
”levande”, kristna 

Naz. 
Gudlöshet 

Kristna som 
följer staten 

1933 

Praktiserande, 
”levande”, kristna 

Naz. 
Gudlöshet 

Kristna som 
följer staten 

1945 

De troende 
(Lidande kärlek) 

Kriget 
Naz. 
(Självhävdel-
sen) 

1939 och 1945 



 41 

”världen” och av betoning på eskatologin. ”Världen” används dock främst i förhållande till 
kommunism och socialism men inte i förhållande till nazismen. Eskatologins betydelse för 
förhållningssättet till nazismen framkommer dock inte då Hörmander inte berör den aspekten. 
Gunnarsson ser i sin omfattande undersökning en relation mellan synen på demokratin och 
synen på nazismen. Mellan Hörmanders och Gunnarssons slutsatser finns kopplingar som 
även relaterar till uppsatsens slutsatser. Sättet att formulera tron och se på trons inverkan på 
och relation till samhället påverkar sättet att bemöta nazismen. Uppsatsens resultat visar dock 
att en förenklad koppling mellan exempelvis en konservativ kristen tro och en positiv syn på 
nazismen inte fungerar på alla fall och under hela perioden 1933-1945 (exempelvis MB), även 
om den visar på en viss tendens. Det bör poängteras att påverkan från trosinnehållet ledde i 
dessa fall till val av, i huvudsak, föreliggande alternativ, exempelvis demokrati – diktatur. 
Valet sker dock inte reservationslöst utan för- och nackdelar pekas ut och i vissa fall föreslås 
förändringar. Ett exempel är VP som ser flest fördelar (eller minst nackdelar) med demokratin 
men anser att den inte fungerar som sekulärt fenomen utan behöver kristendomen för att 
fungera. 

SLUTDISKUSSION 
Baumans teori, som denna studie har utgått ifrån, ger ett perspektiv som inte bara visar vad 
som skrevs om nazismen och judarna utan även hur nazismen och judarna användes. Enligt 
uppsatsens resultat användes nazismen i vissa fall som utgrupp och i vissa fall hade den inte 
den funktionen. Det betyder dock inte att nazismen, när det fungerade som utgrupp, användes 
som organets huvudsakliga utgrupp. Här skulle även tidningarnas/tidskrifternas övriga 
material behöva belysas för att se med vilken vikt övriga utgrupper framträder och hur de 
förhåller sig till varandra. Studien har visat att flera olika utgrupper kan urskiljas. Det behöver 
dock inte betyda att alla ligger på samma nivå då teorin inte tar hänsyn till detta. Det skulle 
vara möjligt att flera grupper eller nivåer förutom in-, utgrupp, Främling (och ingen av dessa) 
skulle ge en något mer nyanserad blid. Behovet av en utökad begreppsapparat blir särskilt 
tydlig med tanke på organens sätt att skriva om judarna. Där räcker inte teorins begrepp till 
för att ge en tillfredställande helhetsbild. Begreppet ”världen” i förhållande till Baumans teori 
visar sig inte fungera lika tydligt i relation till världshändelserna som i relation till de mer 
närliggande samhälleliga fenomenen som berördes under rubriken ”In- och utgrupper, 
’världen’ och tolkningsramar”. Även om begreppet förekommer är det mer implicit till 
skillnad från det explicita användandet i relation till moraliska och etiska frågor i den lokala 
kontexten. Tidigare forskning visar att det fanns områden som inte betraktas ur ett innanför – 
utanför perspektiv, exempelvis arbete och samhällsengagemang. Det är möjligt att nazismen 
placerades i ett politiskt fack, vilket gjorde det att den kunde behandlas på ett nyanserat sätt 
och därmed inte explicit kopplas till ”världen”. Ytterligare studier om förhållningssättet till 
exempelvis kommunism, arbetarrörelsen och andra politiska rörelser skulle kunna bidra med 
intressant material för korrelation.  
 
Tidigare forskning och studier av fackföreningsrörelsen men även av röster inom Svenska 
kyrkan visar, i likhet med denna studies resultat, att nazismen bemöts främst utifrån de 
områden som är av eget intresse. Inom fackföreningsrörelsen är det fackligt och demokratiskt 
arbete, inom Svenska kyrkan är det bland annat kyrkans relation till staten och inom frikyrkan 
är det bland annat judarna och moralen. När de egna intresseområdena är fokuserade inom de 
olika sammanhangen kan det, som uppsatsens resultat visar, vara intressant att se hur 
nazismen använts. Ett sådant perspektiv har dock inte varit prioriterat i forskning och studier. 
 
Resultatet i denna uppsats antyder att den religiösa tron inom frikyrkan i viss mån och inte 
utan inflytande från samtiden påverkade dess sätt att i ord förhålla sig till och använda 
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politiska världshändelser. Frågan, som även Brodd berör, är om dess åsikter verkligen 
påverkade handlandet och därmed blir synliga i bland annat det politiska arbete som 
frikyrkligt aktiva bedrev och i mottagandet och bemötandet av judiska barn? Forskning på 
dessa områden skulle behöva genomföras för att se hur orden var relaterade till handlingar. 

SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats är att analysera den frikyrklig gränsdragning i förhållande till 
nazismen med hjälp av sociologisk teori om gruppidentitet. På grund av att synen på judarna 
är avgörande för nazismen behandlas synen på judarna både avskilt från, och tillsammans 
med nazismen. De övergripande frågor som behandlar syftet ur detta dubbla perspektiv är: 1. 
Var drar respektive samfund/rörelse/åsikt gränsen mot den tyska nazismen och judarna under 
1933-1945? 2. Varför dras gränsen gentemot den tyska nazismen och judarna där den dras 
och hur motiveras den? Studiens metod byggs på Zygmunt Baumans teori om 
gränsdragningen mellan in- och utgrupper och utgör grunden för urval, tolkning och 
övergripande förklaring. Det empiriska materialet utgörs av två organ för frikyrkliga 
samfund/rörelser och ett organ som vill värna en viss bibelsyn.  
 
Undersökningens resultat visar att det främst inte var den nazistiska ideologin som väckte de 
mest omfattande reaktionerna bland de frikyrkliga. Den negativa kritiken som förekommer 
under hela perioden riktades främst mot praktiserad nazism på de områden som uppfattades 
som motsatta till den kristna tron, exempelvis våld, antisemitismen (men även rashatet i 
allmänhet), diktaturen och nazismens religiösa drag. Grunden för dessa uttryck och därmed 
för nazismen anses vara självhävdelsen. På grund av det kan det konstateras att en 
motsättning verkade existera för vissa av de frikyrkliga organ som studerats. Det som gjorde 
att de frikyrkliga trots denna kontrast kunde framföra positiv kritik var nazismens effekter, 
eller nazism praktiserad, på vissa områden. Det var med andra ord den nazistiska regimens 
påverkan på det tyska samhället och Europa som i vissa fall visade sig stämma med de 
frikyrkligas syn på världens gång. Den effekt som alla tre undersökta organ såg som positiv 
var förändringen av moralen i det tyska samhället. Det är dock företrädesvis under 1933 som 
detta påträffas. Denna positiva följd tillsammans med andra kopplas särskilt under 1933 i 
vissa fall till diktaturens förmåga att verka för det som sågs som fördelaktigt för kristna. 
Nazismens påverkan på det judiska folket lyfts även av vissa fram som något som 
överensstämde med det som tolkades som Guds plan för hela skapelsen. Detta har sin 
bakgrund i en tolkningsram som påverkades av bibelsynen och ledde till en betoning och 
detaljerad förståelse av det eskatologiska och apokalyptiska bibeltexterna. Gränsdragningen 
framstår därmed som mer markerad, och den negativa kritiken som mer framträdande, över 
tid. 
 
I undersökningens resultat konstateras även att förhållandet till det judiska folket var delat. Ett 
speciellt sätt att tala om judarna, i vissa fall ett engagemang för judarnas situation och en 
kritik mot de villkor som rådde för dem gestaltade sig i ett speciellt förhållningssätt, präglat 
av den religiösa relationen, som inte passar in i Baumans teori.  Särskilt i ett organ framställs 
de ateistiska judarna med hjälp av stereotypbilder som en hotade Främling till de kristna och 
det civiliserade samhället. 
 
Synen på, och eller gränsdragningen mot, nazismen användes på olika sätt i organen. I ett fall 
framstår nazismen som en motsats eller utgrupp till den kristna tron och många texter syftar 
till att pröva läsarens ställningstagande och tillhörighet till ingruppen. I de fall där tolkningen 
av nazismen och judarna är det prioriterade får synen på dessa funktionen av indikator för 
vilken grupp som läsaren tillhör. 
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Uppsatsens undersökning visar även att den teori som metoden byggde på inte på ett 
tillfredställande sätt kunde omfatta alla grupper som förekom i materialet och visar därmed på 
behovet av en utökad begreppsapparat. 
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