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Abstrakt 
 
I denna studie utreds hur Kyrkliga Folkpartiet och Kyrkliga Förbundet för Evangelisk Lutheransk Tro, 

via sina organ Göteborgs Stifts-Tidning och Kyrka och Folk såg på nationalsocialismen och judarna 

under perioden 1933-45. Fem stycken specifika händelser under perioden har valts ut och utgör de 

tidsperioder varifrån underlaget till studien hämtats. Studien börjar med att ge en 

bakgrundsbeskrivning och därefter förflyttas fokus till vad de två grupperna förmedlade för 

ståndpunkter. Studien visar på en komplicerad bild där Göteborgs Stifts-Tidning var klart positiva till 

nationalsocialismen på det politiska planet, medan man var kritiskt till dess inblandning i den tyska 

kyrkostriden. Däremot hade man inte samma inställning då det gällde den norska kyrkostriden. Kyrka 

och Folk gick från att vara allmänt politiskt positiv till negativ. Helst ville man dock inte ens befatta 

sig det politiska området, i sann luthersk anda. Då det gäller inställning till judarna kan man säga att de 

båda sade sig vara icke biologiskt antisemitiska. Däremot hade de bägge två en syn på judarna som var 

religiöst antisemitisk. 
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1.0 Inledning 
 
I början av förra seklet då demokratiseringsprocessen svepte över Europa kände sig den tidigare 

konservativa världen hotad. Olika delar inom den svenska kyrkan bemötte denna förändring på olika 

sätt. Det fanns de som mer eller mindre anpassade sig efter nya demokratiska samhället och det fanns 

de som starkt motsatte sig vad de ansåg vara det nya sekulariserade samhället. Framförallt fanns det 

inom den traditionella huvudinriktningen inom kyrkan, vissa riktningar där motståndet var särskilt 

stort. En av dessa riktningar var den så kallade gammalkyrkligheten där den lutherska bekännelsetron 

var som allra starkast. 

Inom gammalkyrkligheten fanns en stark tilltro på den lutherska tvåregementsläran. Enligt denna 

hade världen delats upp mellan staten och kyrkan i en världslig och en andlig del, vilket resulterade i 

ett avståndstagande från kyrkans inblandning i politiken. Därav skulle man kunna förvänta sig att man 

från gammalkyrkligt håll skulle hålla sig ifrån allt vad politik hette, men riktigt så var det ej. Även om 

man hade mottot att kyrkan inte skulle blanda sig i politiken, gällde detta inte enskilda personer som 

ville framhålla vissa politiska budskap. 

Inom gammalkyrkligheten fanns det grupperingar som hade mycket gemensamt i hur man såg på 

kyrkan och dess roll i världen. Därav skulle man ju kunna anta att deras förhållande till 

kommunismen, demokratin, nationalsocialismen, judarna samt situationen och utvecklingen i Europa 

och världen i övrigt under perioden 1930- och 1940-talen var likartad, eller var den inte det? Kunde 

grupperingar som i princip hade samma teologiska grundstomme komma fram till två vitt skilda 

åsikter vad gällde hur de till exempel förhöll sig till nationalsocialismen och judarna (antisemitismen)? 

Tidigare forskning har visat på pronazistiska influenser inte bara fanns inom den politiska världen i 

Sverige utan även inom vissa delar av kyrkan. I denna uppsats försöker jag utröna hur lika/olika 

inställningar två till synes väldigt likartade organisationer/grupper (inom den gammalkyrkliga 

riktningen) genom sina respektive organ Göteborgs Stifts-Tidning och Kyrka och Folk förmedlade 

under perioden 1933-45. 

 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att klarlägga skillnader och likheter mellan två olika gruppers språkrör, 

som definierade sig tillhöra samma kyrkliga inriktning, inom den svenska kyrkan vad gäller dess 

politiska och teologiska ställningstagande gentemot nationalsocialismen och judarna under perioden 

1933 till 1945. För att genomföra detta har jag arbetat utifrån följande frågeställningar: 

- Vilket ställningstagande till nationalsocialismen fanns? 

- Vilket ställningstagande till judarna och det som de utsattes för fanns? 

- Hur motiverades ställningstagandet? 

- Kan man se en förändring i ställningstagandet under den valda tidsperioden? 
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1.2 Material 
 
De två källor jag i denna uppsats använder mig av är två gruppers språkrör: 

gammalkyrkliga/schartauanska Göteborgs Stifts-Tidning, även organ för Kyrkliga Folkpartiet1, samt 

gammalkyrkliga Kyrka och Folk, organ för Kyrkliga Förbundet för Evangelisk Lutheransk Tro. Dessa 

båda tidskrifter har valts just därför att de tillhörde samma förgreningar inom den svenska kyrkan 

vilket även gör att man borde ha haft någorlunda homogen syn på hur man skulle se på världen, 

kyrkan och dess ställning i samhället. De är också valda eftersom de representerar och förmedlar 

kärnan i respektive grupps världsuppfattning. 

Den sedan år 1789 utkomne Göteborgs Stifts-Tidning var under denna tid en veckotidning 

(fredagar) och hade ett dagstidningslikt format med sedvanlig förstasida som förmedlade den 

viktigaste nyheten. Därtill förekom samhällsinformation, insändare, döds- och giftermålsannonser och 

annonser/reklam med mera såsom det gör i dylika dagstidningen. Redaktör var under denna period 

prosten i Säve Ivar Rhedin, som även var partiledare för Kyrkliga Folkpartiet. Den vände sig främst 

till en kyrklig allmänhet och var organ för den schartauanska delen av gammalkyrkligheten och en 

energisk försvarare av lutherska trosbekännelsen. Enligt tidningsstatistiken fanns det under 1930- och 

40-talet cirka 2 500 prenumeranter, samtidigt som man sålde ungefär samma mängd i lösnummer.2 

Den förde en aggressiv linje och var i konflikt med i stort sett allt som det moderna samhället stod för. 

Därför kan man även säga att den var representerade den konservatism som fanns på högerkanten. På 

grund av detta tog den också upp och behandlade politiska frågor och rent forskningsmässigt är den att 

betrakta som pronazistisk i sin läggning.3 Stiftstidningen kom helt enkelt att fungera som en brygga 

mellan politiken och kyrkan. 

Enligt Anders Jarlert (professor i kyrkohistoria och ordförande i Göteborgs stiftshistoriska 

sällskap) var det framförallt tack vare redaktören Ivar Rhedins eget intresse som gjorde att tidskriften 

skrev så mycket om och hade en så positiv inställning till Nazityskland.4 

Kyrka och Folk å sin sida utkom månadsvis och hade inte formen av en dagstidning. Istället kan 

man mer likna tidskriften med ett häfte där artiklarna framförallt hade en religiös tonart och där citat 

från bibeln användes flitigt. Tidskriften fokuserade framförallt på saker och ting som berörde den 

kristna sfären och inte alls så mycket på just det politiska. Det smög sig dock in en del politiska 

ställningstaganden då och då men dessa var oftast på något sätt anknutna till kyrkan och kristendomen 

som helhet. Framförallt gällde detta då man tog ställning mot kommunismens ateistiska och fientliga 

inställning till kristendomen. Dess redaktör var under denna period domkyrkokomministern i Uppsala 

Viktor Södergren. Tidskriften var även organ för gammalkyrkliga Kyrkliga Förbundet för Evangelisk 

                                                
1 Hübinette, T. 2002. Sid. 11 
2 Gustavsson, A. 2002. Sid. 99 
3 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 38 
4 Domellöf, M. 1998-04-09. GP. 
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Lutheransk Tro och vände sig i huvudsak till förbundets medlemmar. Den förmedlade framförallt en 

gammaluthersk grundsats och var både konfessionellt och politiskt konservativ samt rojalistisk. Kyrka 

och Folk var även starkt fosterländskt och kärleken till det egna landet sågs inte som ett avsteg från ett 

universellt kristet ideal utan istället som en naturlig del hos en kristen individ.5 

 
1.3 Metod 
 
Eftersom de båda organisationerna tillhörde den svenska protestantiska statskyrkan (och till och med 

samma traditionella teologiska inriktning) skulle man kunna säga att dessa två organisationer 

tillsammans med andra protestantiska organisationer i Sverige är att betrakta som en enda grupp. Detta 

vore att då att jämföra dem med grupper/grupperingar som till exempel ”svenskar” eller 

”hallänningar”. Detta anser jag dock inte är direkt lämpligt att göra i denna studie, mycket på grund av 

att den svenska statskyrkan ej var/är att betrakta som en enhetlig hierarkisk organisation.6 Man skulle 

dock även kunna argumentera för att de båda grupperna egentligen tillhöra samma gruppering inom 

kyrkan vilket i och för sig de gjorde, nämligen den gammalkyrkliga. Dock är det så att även om de 

bägge organisationer hade en hel del gemensamt, som till exempel att de båda tillhörde den 

gammalkyrkliga delen av den inriktning som kallas den traditionella teologin säger den befintliga 

forskningen att de särskiljde sig också på många olika sätt. Detta gör att det därför är svårt att se några 

mer direkt sammanbindande faktor än att de bägge gruppernas medlemmar var protestantiskt 

gammalkyrkligt kristna.7 Genom att betrakta dem som två olika separata grupper hoppas jag på ett 

bättre sätt kunna belysa de olikheter som faktiskt fanns mellan grupperingarna och försöka förklara 

varför det kunde komma sig att de skilde sig åt inom vissa områden. 

I denna studie är de båda gruppernas medlemmar således de som accepterat den egna 

organisationens kriterier för medlemskap i den egna gruppen samt de uppsatta gränsdragningarna till 

utomstående. Enligt Zygmunt Bauman är det den så kallade ”kåren” som skapar dessa kriterier och 

fiktiva gränser, och det är även den som upprätthåller gruppens trovärdighet. ”Kåren” kan alltså i det 

närmaste representera en grupps ställningstaganden och världsåskådning. Enligt Bauman utgörs 

vanligtvis ”kåren” av styrelsen i ett politiskt parti, fackförening eller företag. En annan vanligt 

förekommande ”kår” i världen är regeringen i en nationalstat.8 Allt detta skapar det som Bauman 

kallar en ”kultur”. En kultur med struktur och praxis som finns inom varje unik grupp.9 

Eftersom det är omöjligt att intervjua varje enskild person som bekänt sig till vardera organisation 

har jag därför i denna studie använt mig av Baumans kårterm för att på så sätt få fram vardera 

organisations ställningstaganden. Det som bäst kan representera de i min undersökning aktuella 

                                                
5 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 38 f, 90, 95 
6 Ibid. Sid. 153 
7 Ibid. Kap. 2 
8 Bauman, Z & May, T. 2001. Sid. 49 f 
9 Bauman, Z. (1999). Sid.  
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gruppernas kårer är respektive organisations organ/språkrör, Göteborgs Stifts-Tidning och Kyrka och 

Folk. På grund av diverse olikheter bör dessa båda grupper visa på två olika kulturer, även om de 

kanske på vissa områden förefaller vara snarlika. Att på detta sätt utgå ifrån aktörerna (i detta fall de 

två tidskrifterna) för att kunna karaktärisera dess åsikter som kommer till uttryck i materialet är enligt 

Dahlgren och Florén vanligt förekommande vid till exempel pressundersökningar.10 

Genom att göra en så kallad kvalitativ innehållslig idéanalys av de uttalanden som dess kårer gjort 

i artiklarna i respektive organ hoppas jag på så sätt fått fram ett material som väl speglar respektive 

organisations ställningstaganden gentemot nationalsocialismen och judarna. Detta är också gjort med 

baktanken om att det som tryckts i respektive tidsskrift ej går emot gruppens kärn/kåruppfattningar. En 

organisations organ/språkrör är ju i det närmaste att betrakta som en kanal utåt genom vilken en 

organisation förmedlar sina ståndpunkter och uppfattningar.11 

 
1.4 Avgränsning 
 
Den tidsmässiga avgränsningen är i denna uppsats gjord till en period mellan åren 1933 till och med 

1945. Därtill har jag gjort ytterliggare en avgränsning genom att titta på fem olika händelser under 

tidsperioden där jag tror respektive tidskrifts rapportering kan ge information i hur de två grupperna 

såg på nationalsocialismen och judarna. Dessa händelser är: 

- Det allmänna tyska kyrkovalet den 23 juli 1933. 

- Instiftandet av Nürnberglagarna den 15 september 1935. 

- Kristallnatten den 9 november 1938. 

- Den norska kyrkostriden under perioden 19 januari 1941 till och med 31 december 1942. 

- Krigets slutskede under våren 1945. 

 
Eftersom de båda tidskrifterna i denna undersökning skiljer sig åt vad gäller utformningen har jag 

också blivit tvungen att använda två olika tidsintervall då jag studerat dem. Göteborgs Stifts-Tidning 

som har en utformning som är väldigt snarlik en vanlig dagstidning har jag främst studerat 

källmaterialet under en period utav två till sex månader efter själva händelsen. 

Kyrka och Folk å sin sida som inte alls har en så kallad dagstidningsutformning och endast utkom 

en gång i månaden har jag däremot studerat källmaterialet under en större del av perioden (1933-1935, 

1938-1945) men med en fokusering på tiden närmast de ovannämnda händelserna. Detta är gjort med 

tanken om att tidskriften inte refererade till eller debatterade om de inträffade händelserna direkt, 

såsom en ren nyhets- och dagstidning vanligtvis brukar göra, vilket mer är fallet med Göteborgs Stifts-

Tidning. 

                                                
10 Dahlgren, S & Florén, A. 2008. Sid. 202 
11 Bauman, Z & May, T.2001. Sid. 47 ff 
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Vad gäller den fjärde händelsen (den norska kyrkostriden) har jag även i Göteborgs Stifts-Tidning 

tittat på en betydligt längre period. Detta är gjort på grund av att denna händelse också varade under en 

betydligt längre period. 

 
1.5 Tidigare forskning 
 
Det finns ett brett register som behandlar Sveriges relation till den tyska nationalsocialismen. Här 

inunder kommer dock endast den del som rör sambandet mellan svensk kristendom och 

nationalsocialismen presenteras eftersom det är det material som primärt är intressant för denna studie. 

Biskop Martin Lind har i sin avhandling från 1975 tagit upp och beskrivit fyra stycken tyska 

teologers förhållande till nationalsocialismen (två pronazistiska och två antinazistiska). Linds syfte 

med avhandlingen är att visa på dessa skillnader samt att nationalsocialistiska ideologin är oförenlig 

med kristendomen. Han gör detta genom att utgår från Hitlers Mein Kampf (1925) för att på så sätt 

definiera nationalsocialismens ideologi. Denna socialdarwinism ställer han sedan mot kristendomens 

kärleksbudskap och visar på så sätt deras oförenlighet. Han menar dock inte att nationalsocialismen är 

en rent historisk företeelse utan säger att kyrkans politiska uppgift är att bekämpa den.12 

I avhandlingens diskurs tar Lind även upp teologen Anders Nygrens ställningstagande gentemot 

nationalsocialismen. Nygrens kritik har nämligen tidigare av andra, bland annat den norska biskopen 

Arne Fjellbu, setts som ett demokratiförsvar. Lind säger dock att Nygren såg nationalsocialismen som 

en religion som konkurrerade med kristendomen Eftersom den inverkade på kyrkans område blev 

kyrkan, enligt Nygrens uppfattning, intvingad i ett religionskrig. Därför säger han att Nygrens 

antinazistiska ställningstagande inte alls var ett demokratiförsvar.13 Lind tar också upp biskop Gustaf 

Auléns starkt antinazistiska ställningstagande och betecknar det som en protest mot rättskränkningar 

(”rätten står i centrum”) samt som ett stöd till den norska kyrkan. Aulén menade att kyrkan helt enkelt 

skulle verka som världens samvete mot ”maktdemonien”.14 

Som motsats till Nygrens och Auléns inställning till nationalsocialismen tar Lind upp Göteborgs 

Stifts-Tidnings positiva ställningstagande till de samma. I en exkurs i sin avhandling beskriver han 

tidningen som antikommunistisk och att den uppmanade sina läsare att vara tacksamma för att 

nationalsocialismen bekämpade den. Judendomen sammankopplas ofta till bolsjevismen vilket liknar 

den nationalsocialistiska synen. Dock förespråkade den, enligt Lind, inte helt och hållet en biologisk 

antisemitism, även om den stundtals kom väldigt nära en rasmässig antisemitism. Det avgörande 

perspektivet var dock judarnas relation till kristendomen där de icke-kristna judarna representerade en 

antikristlig anda.15 

                                                
12 Lind, M. 1975. Sid. 11, 198 
13 Ibid. Sid. 155-163 
14 Ibid. Sid. 163-174 
15 Ibid. Sid. 152-155 
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I sin bok Om vi teg, skulle stenarna ropa från 1987 ger Steven Koblik en översikt av den svenska 

statens och svenska kyrkans inställning till Tyskland och de i Tyskland pågående judeförföljelserna. 

När han behandlar kyrkans roll är det framförallt ärkebiskop Erling Eidem göranden och icke 

göranden som han uppehåller sig vid. Detta på grund av att han, enligt Koblik, var landets andliga 

ledare trots att svenska kyrkan ej var någon ”nationell organisation”. Det var han som satte tonen för 

kyrkans uppträdande utåt. Eidem tog enligt Koblik avstånd från judeförföljelserna och antisemitismen 

och han menade bland annat att ”rashat är ett brott mot kristendomen”. Trots detta valde han att ändå 

stå politiskt neutral, vilket mycket berodde på att han ville ”hålla partipolitiken utanför kyrkan”. Detta 

gjorde också att han försökte dämpa hårdför kritik mot Tyskland på grund av ”Sveriges osäkra 

politiska läge”.16 

Nils Karlström (kyrkohistoriker) har även han koncentrerat sig på element inom den svenska 

kyrkan som var negativt inställda till nationalsocialismen. I sin avhandling Kyrkan och nazismen från 

1976 behandlar han den Svenska Ekumeniska Nämndens, med ärkebiskop Eidem som sekreterare, 

reaktioner och aktioner mot nationalsocialismen under perioden april 1933 till augusti 1934. Han 

lägger fram bevis på hur ekumenernas varnade den tyska kyrkan för judeförföljelserna inom och utom 

kyrkan och dess stöd för Bekännelsekyrkan (den opponentionella delen av den tyska kyrkan). Hans 

arbete kan betecknas som ett försök att försvara nämnden från anklagelser om att ha varit för veka i 

sina protester och ställningstaganden mot nationalsocialismen.17 

År 1993 kom Gunnar Appelqvists avhandling Luther samverkan i nazismen skugga ut som 

behandlar Sveriges förhållande till Lutherakademin i Sondershausen åren 1932 till 1945. 

Lutherakademin var en teologisk akademi grundats år 1932 och påstods i en tidningsdebatt, som tog 

fart i Sverige 1943, vara en täckmantel för nationalsocialistisk propaganda. Kyrkan hävdade å sin sida 

att akademin istället var ett ”andningshål” för den kyrkliga oppositionen mot nationalsocialismen i 

Tyskland. Anklagelserna var särkilt besvärande eftersom Sveriges ärkebiskop var ordförande för 

akademin under åren 1934 till 1943.18 

Appelqvist säger att den svenska kyrkans (om man nu kan tala om ”en” kyrka) inställning till 

framförallt kriget var att alla nationer var medskyldiga. Detta faktum och att Sverige under kriget 

”tvingades” göra eftergifter gentemot tyska önskemål framkallade ett neutralt förhållningssätt 

gentemot Tyskland från kyrkligt-teologiskt håll. Den försvarade sig ofta sina göromål med att kyrka 

och politik inte hade något att göra med varandra. 

Han kommer dock fram till att det svenska deltagandet i Sonderhausen framförallt bestod i att ha 

fortsatt kontakt med kristna i Tyskland. Av dessa fanns det personer som var klart pronazistiska men 

den största andelen var antinazistiska men med sympatier för Tyskland. Den grundläggande orsaken 

                                                
16 Koblik, S. 1987. Sid. 87, 93 
17 Karlström, N. 1976. 
18 Appelqvist, G. 1993. Sid. 11 
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till dessa gruppers stöd för Tyskland var skräcken för bolsjevismen, som man inte bara såg som ett hot 

mot Sverige utan för hela den västeuropeiska kristendomen. Hitlers aggressioner mot Ryssland sågs 

därför av många som en ”gudasänd kamp mot antikrist”. Appelqvist slutsats är att svenska kyrkan 

genom sitt engagemang i Sonderhausen stödde den tyska krigspropagandan men att akademin också 

för oppositionella kristna tyskar, men att detta andningshål egentligen finansierades av Goebbels.19 

Lars Gunnarsson vidareutvecklar i sin avhandling Kyrkan, nazismen och demokratin - 

åsiktsbildning kring svensk kyrklighet 1919-1945 som utgavs år 1995 kyrkans ställningstagande i 

politiska frågor i förhållande till dess teologiska inriktningar. Gunnarsson menar i sin avhandling att de 

kyrkliga debattörerna hade ett indirekt förhållande till politiken genom att de närmade sig politiska 

frågor via religionen. Detta skapar i sin tur ett speciellt tolkningsproblem. Tidigare har kyrkohistoriska 

forskningen endast tittat på hur den teologiska debatten påverkats av samhällsutvecklingen. Detta 

behövdes enligt Gunnarsson kompletteras med att man såg till hur teologiska frågeställningar 

påverkats av den politiska debatten, vilket då han gjort i sin avhandling. Tidigare forskning har enligt 

honom heller inte varit heltäckande utan har koncentrerat sig till enbart vissa åsiktsriktningar. För att 

kunna få en mer rättvis syn av åsiktsmönstret var det därför nödvändigt att omstrukturera ämnet på så 

sätt att kyrkans olika riktningar klassificerades efter deras tre grundläggande förhållanden till politik. 

Debatten var även tvungen att analyseras på en ideologisk nivå och på en politisk nivå och inte som 

det tidigare gjorts på en gemensam nivå, vilket enligt Gunnarsson, inte har givit oss en särskild rättvis 

syn på läget.20 

Gunnarsson säger att det rådde ett samband mellan teologi och politik vilket visades i 

debattörernas hänvisningar till kristendomen i sina politiska ställningstaganden. Detta är också 

avhandlingens teoretiska utgångspunkt. Då Gunnarsson sedan tar sig an den svenska kristendomen har 

han i avhandlingen börjat på 1920-talet med att bena ut olika uppfattningar om kyrkans förhållande till 

och användbarhet i politiken. Dessa delade han sedan in i tre stycken huvudriktningar; den 

traditionella, den idealistiska och lundateologin.
21

 Dessa inriktningars olika grupperingar går han 

sedan igenom och målar på så sätt upp en komplicerad bild hur mångfacetterad den Svenska kyrkan 

faktiskt var i sin inställning till nationalsocialismen och demokratin. 

   En som också försöker sig på att kartlägga och utreda Svenska kyrkans sätt att agera är Birgitta 

Brodd som i sin avhandling Var Sveriges sak och kyrkans? från 2004 framförallt koncentrerar sig på 

utrikespolitiska frågor under perioden 1930 till 1945. Hon har i avhandlingen arbetet utifrån tre 

stycken huvudfrågor: Hur såg relationerna i utrikespolitiskt avseende ut mellan Svenska kyrkan och 

Sveriges riksdag och regering? Varför, i vilka frågor och vid vilka tillfällen lade sig de tyska och 

engelska regeringarna i den Svenska kyrkans agerande? Hur såg det svenska utrikesdepartementet på 

                                                
19 Appelqvist, G. 1993. Sid. 163 f 
20 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 19 f 
21 Ibid. Sid. 72 
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Svenska kyrkans utlandsrelationer? På detta applicerar hon ett så kallat mentalitetsperspektiv för att på 

så sätt bättre kunna förklara, förstå och tolka ”det då rådande tidsläget”.22 

Avhandlingen består av en gedigen redogörelse för detta mentalitetsläge på tre viktiga områden, 

eller som Brodd benämner dem: dimensionerna: politik, kultur och kyrka. Därtill avhandlas den 

Svenska kyrkans olika delar förgreningar och viktiga personer samt deras individuella inställningar till 

de europeiska staterna och ideologierna. 

En annan bok som anknyter till UD och svensk utrikespolitik under denna period är Anders Jarlerts 

bok Judisk ”ras” som äktenskapshinder i Sverige från 2006. Författaren koncentrerar sig framförallt 

på hur UD accepterade de tyska raslagarna om äktenskapshinder och hur detta sedan påverkade olika 

personer. Från och med 1935 och ända fram tills 1945 beaktade svenska präster Nürnberglagarna då 

de skulle viga någon tysk medborgare i Sverige. Arierförsäkran var något som blev obligatorisk för 

parterna om en av dem kom från Tyskland. Syftet med boken är att visa på den effekt som de 

nationalsocialistiska raslagarna faktiskt hade för hinderprövningar i svenska kyrkan. I boken får vi 

följa fyra par som vägrades ingå äktenskap i Sverige. Många fler exempel finns dock och ger en bild 

om en politiskt, och inte teologiskt, styrd kyrka som blev ett hinder på vägen till lycka. Jarlert tar även 

upp hur andra länder (till exempel Nederländerna) i Europa ställde sig i denna fråga jämför dem med 

Sveriges ställningstagande och visar på så sätt alternativ till hur Svenska kyrkan kunde ha agerat. 

 
2.0 Bakgrundsbeskrivning utav inriktningen och händelserna 
 
Här inunder kommer en bakgrundsbeskrivning ges den för den kyrkligt traditionella teologiska 

inriktningen gammalkyrkligheten, som de båda organisationerna inordnades under. Därtill kommer 

även de händelser som är beskrivna under avsnittet Avgränsningar kort att beskrivas så att läsaren får 

en förståelse till vad dessa händelser innebar. Detta anser jag är viktig att känna till innan man som 

läsare tar sig an resultatet av källmaterialet. 

 
2.1 Gammalkyrkligheten 
 
Gammalkyrkligheten tillhörde den så kallade traditionella teologin, tillsammans med högkyrkligheten, 

folkkyrkligheten, ungkyrkligheten och ekumeniska rörelsen. Den traditionella teologin hade en 

opolitisk syn på kyrkan och kristendomen. Samtidigt uttryckte dock många av dess debattörer starka 

konservativa politiska värderingar. Även om de olika grupperingarna inom denna huvudinriktning var 

oense om många saker hade de det gemensamt att de alla satte kyrkan i centrum och höll sig med 

traditionella kyrkliga ramar. 

Gammalkyrkligheten grundade/grundar sig framförallt på den lutherska bekännelsetron och var 

framförallt stark i Västsverige (schartauanerna) men också i södra Sverige och i Västerbotten. 

                                                
22 Brodd, B. 2004. Sid. 19, 28 
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Schartauanerna utgick från teologen Henric Schartaus förkunnelse från början av 1800-talet och var en 

pietistisk inriktning med en stark ortodox bibelsyn. Det primära i dess religiösa verklighetsuppfattning 

var det personliga förbundet med Jesus, med tron som enda grund. Därför var man kritisk mot 

folkkyrkotanken där kyrkan skulle vara hela svenska folkets församling. Schartauanerna tog även 

avstånd från allt liberalteologi och allt som innebar en anpassning till det världsliga (ungkyrkligheten, 

kristen socialism, kristen pacifism, ekumeniken). Strävanden efter att förnya kyrkan sågs som en 

bristande tro på Bibeln och ansågs leda till att kristendomen blev för ytlig. Eftersom tilltron till den 

lutherska tvåregementsläran var stark tog man även avstånd från kyrkans inblandning i politiken, som 

betraktades som något orent.23 

I början av 1900-talet ansåg man den bibelförnekande teologin växt sig alltför stark och höll på att 

avkristna Svenska kyrkan inifrån. De såg också hur den så kallade liberala teologin kommit i majoritet 

i de teologiska fakulteterna samt hur predikandet ute i församlingarna alltmer började handla om 

kristendomens etiska och sociala innehåll. Allt detta åstadkom en växande oro bland de 

gammaltroende, samtidigt som de inte såg något stöd från Kyrkans ledning vilka de ansåg inte gjorde 

något åt detta förfall. Därför bildades den 9 oktober år 1923 Kyrkliga Förbundet för Evangelisk 

Luthersk Tro som en motreaktion med kyrkoherden i Vasa församling i Göteborg C. H. Thölén som 

förste ordförande.24 

Förbundet hade/har som sin primära uppgift att försvara den evangeliska trosuppfattningen och 

den traditionella kyrkosynen mot liberalteologin, andra reformförbund och frikyrkor. Stats- och 

folkkyrkan sågs också som ett hot.25 Allt detta skulle ske genom att bevara den evangelisk-lutherska 

apostoliska tron i enlighet med det sätt på vilka fäderna tagit emot den. Troheten mot Bibeln och den 

lutherska bekännelsen var med andra ord A och O inom förbundet och man betonade starkt det så 

kallade ”pietistisktortodoxa fromhetsarvet". Andra viktiga saker som man från start tog ställning för 

var en fortsatt ”samlevnad” mellan kyrka och stat och att man aktivt skulle bekämpa de krafter som 

man ansåg hotade att upplösa äktenskapet, hemmet och familjen.26 

Gammalkyrklighetens syn på politik var dock lite tvetydig. Samtidigt som man inte ville blanda in 

kyrkan i politiken så gjorde man klart politiska uttalanden och tog politiska ställningstaganden på den 

”världsliga” arenan. Ett exempel på detta var det antisocialistiska/kommunistiska, kulturkonservativa, 

pronazistiska och fosterländska politiska partiet Kyrkligt Folkparti, som bildades år 1930 av prosten 

Ivar Rhedin.27 Flera andra tongivande nationalsocialister i Västsverige kom även från schartauanska 

prästhem, till exempel Erik Fahl, nationalsocialisternas propagandachef och kretschef i Västsverige.28 

 

                                                
23 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 43, 51 
24 Johansson, S. 1974. Sid. 28 http://lbk.cc/biblicum/19741105.HTM 
25 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 52 
26 Johansson, S. 1974. Sid. 28 http://lbk.cc/biblicum/19741105.HTM 
27 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 52, Brodd, B. 2004. Sid. 176 
28 Domellöf, M. 1998-04-09. GP 
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2.2 Deutsche Christen och det allmänna tyska kyrkovalet den 23 juli 1933 
 
Inom den tyska evangelisk kyrkan rasade under 1930-talet en politisk och teologisk strid om dess 

förhållande till nationalsocialismen. De som tog ställning för de nationalsocialistiska tankegångarna 

kallade sig Deutsche Christen. Enligt dess grundare Emanuel Hirsch (professor i kyrkohistoria) skulle 

kyrkan ha en politisk funktion samt lära människorna om det nationella och kulturella tyska arvet. De 

såg nationalsocialisterna som befriare från styret av icke-tyskar och därför ansåg man att dessa även 

hade rätt att kräva lojalitet från kyrkan. De ville genom att förena alla evangeliska landskyrkor i en 

rikskyrka överföra nationalsocialismens politiska organisation till kyrkan. Riksbiskopen skulle enligt 

detta få en liknande roll för kyrkan som Führern hade för riket.29 

Till en början vann denna tanke ett mycket brett stöd hos befolkningen i Tyskland, i och med att 

bildningen av en rikskyrka ansågs stärka landskyrkornas ställning gentemot staten. Förslaget var att 

rikskyrkans lagstiftande församling skulle vara en nationalsynod (högsta beslutande organ) som utsågs 

genom allmänna kyrkoval. De skulle i sin tur välja en riksbiskop som skulle bistås av en 

rikskyrkoregering representerade av de tre olika konfessionerna (den luthersk, den evangeliska, den 

reformerta och de unierade kyrkan). Varje landskyrka skulle därmed få möjlighet att bevara sin 

konfessionella ställning. Valet i sig mynnade ut i att Deutsche Christen vann en förkrossande seger 

vilket gjorde att en minoritet inom kyrkan fick dominera den först nationalsynoden, som förlades till 

reformationsstaden Wittenberg den 27 september 1933.30 

Något som kom att bli viktig för den svenska opinionen var införandet av den så kallade 

arierparagrafen under samma månad.31 Genom denna förbjöds nämligen icke-arier att inneha tjänster 

som präster eller ämbetsmän i kyrkan vilket följde den allmänna rättsprincipen, att offentliga 

ämbetsinnehavare i Tyskland skulle vara av tysk art och härstamning. Detta gick i linje med Deutsche 

Christen som hade en teologi som innehöll rastankar. Ett renrasigt folk var nämligen det som ansågs 

överensstämma med skapelseordningen. Varje folk ansågs ha utvecklat ett särskilt släkte genom 

historien, med en gemensam historia och tänkande. Blodsgemenskapen inom detta folk hade sedan 

genom århundraden gett upphov till rasmässiga förskjutningar som ansågs viktiga att upprätthålla. 

Därför skulle den tyska kyrkan, enligt Deutsche Christen, endast vara en kyrka för tyskarna och 

eftersom tyskar och judar ej var ett och samma folk skulle de judekristna inte heller samordnas med 

tyskkristna.32 

Så småningom organiserade sig de oppositionella inom kyrkan i det som kom att kallas 

Bekännelsekyrkan (1934). De kom sedermera att proklamera sig som Tysklands rättmättiga 

evangeliska kyrka, vilket gjorde att Tyskland i praktiken fick två stycken rikskyrkoledningar. De var 

                                                
29 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 111 f 
30 Ibid. Sid. 113 f 
31 Koblik, S. 1987. Sid. 90 
32 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 114, Karlström, N. 1976. Sid. 64 ff, 79 ff 
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även starkt kritiska mot nationalsocialismen och Deutsche Christen vilket föranledde staten till att 

förfölja dem.33 

 
2.3 Instiftandet av Nürnberglagarna den 15 september 1935 
 
På partidagarna i Nürnberg 1935 godkändes och kungjordes de två så kallade Nürnberglagarna. Lagen 

”till skydd för det tyska blodet och den tyska äran” förbjöd äktenskap och sexuella förbindelser mellan 

judar och tyska riksmedborgare. Enligt den samtidigt utfärdade ”Reichsbürgergesetz” definierades att 

en så kallad ”riksmedborgare” var en person av tysk eller närbesläktad ras, som genom sitt uppförande 

bevisar, att han är villig och ägnad att i trohet tjäna det tyska folket och riket. Viktigt i denna definition 

var ”blodet” vilket var det man utgick ifrån. Vem som däremot definierades som ”jude”, tillkom den 

14 november samma år, och var den som härstammade från ”Minst tre i rashänseende heljudiska far- 

eller morföräldrar, eller från två heljudiska far- eller morföräldrar och tillhörande den judiska 

religionsgemenskapen eller var gift med en jude, samt den som var född i ett äktenskap med en 

jude”.34 

Att man använde sig av benämningen om far- och morföräldrars religiösa tillhörighet för att definiera 

människor som ”jude” berodde endast på att ingen folkbokfördes efter ”ras”. Judarna förlorade på 

samma gång sina medborgerliga rättigheter och förklarades vara ”Staatangehörige”, det vill säga 

statens undersåtar. Samtidigt utfärdades bestämmelser om att judiska statstjänstemän från och med 

den 31 december skulle gå i pension och att en jude inte kunde vara riksmedborgare samt att de inte 

längre hade någon rösträtt i politiska angelägenheter. De fick heller inte längre inneha ett offentligt 

ämbete, vilket låg i linje med det som införts med den så kallade arierparagrafen två år tidigare.35 

 
2.4 Kristallnatten den 9 november 1938 
 
Under 1930-talet stegrades judefientligheten i Europa, till exempel så infördes i november 1938 i 

Italien förbud mot giftermål mellan italienare och judar och i Litauen begränsades deras tillgång till 

universiteten. Under 1938 förvärrades judarnas situation drastiskt i Tyskland, deras egendomar 

konfiskerades och fler och fler skickades till koncentrationslägren Dachau, Buchenwald och 

Sachsenhausen. I oktober förklarade de polska myndigheterna att judar med polskt medborgarskap 

som levt utomlands under mer än fem år skulle förklaras statslösa. Tyskland svarade på detta genom 

att utvisa cirka 17 000 judar till Polen, som till en början vägrade att ta emot dem. 

Den 6 november 1938 for en sjuttonårig jude vid namn Herschel Grynszpan (bosatt i Frankrike), 

vars familj tillhörde de judar som utvisades från Tyskland, till den tyska ambassaden i Paris och sköt 

                                                
33 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 116 f 
34 Jarlert, A. 2006. Sid. 19 f 
35 Svanberg, I & Tydén, M. 1997. Sid. 91 f / Nürnberglagarna. 1935. 
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där ned den första tjänsteman han såg. Offret blev ambassadtjänstemannen, legationssekreteraren Ernst 

vom Rath som avled 3 dagar senare. 

Det tyska propagandaministeriet gjorde en stor politisk sak av händelsen och anklagelser mot såväl 

judarna som engelsmännen gjordes. Den 9 november kom så den nationalsocialistiska vedergällningen 

mot alla judar bosatta i Tyskland, Österrike och Sudetenland och gick till historien som Kristallnatten 

(det krossade glasets natt). Hundratals synagogor sattes i brand, judiska butiker plundrades och 

mängder med judar misshandlades. Nittioen judar miste under denna natt livet och direkt efteråt 

arresterades 30 000 judar och fördes till koncentrationsläger, där flera tusen mördades. De flesta som 

dock överlevde släpptes dock efter ett par månader. 

Tyskarna skyndade också på den så kallade ”ariseringen” av de tyska företagen och intensifierade 

isoleringen för att på så sätt driva dem till utvandring. Judarna krävdes också på en miljard mark som 

skadestånd för mordet på vom Rath och för skadegörelsen av gator och byggnader under 

Kristallnatten.36 

 
2.5 Den norska kyrkostriden åren 1941-1942 
 
Denna konflikt mellan den norska statsmakten (Vidkun Quisling och Nasjonal Samling (NS)), och den 

norska kyrkan (främst representerade utav dess biskopar) gällde framförallt tre stycken områden: 

Kyrkans frihet, rättsordningen och ungdomens fostran. 

Det hela började med att de norska biskoparna (sju stycken) den 15 januari 1941 inlämnade en 

skrivelse till kyrko- och undervisningsministern R. Skancke i vilken de protesterade mot tre saker: 

1) våldshandlingar begångna av den så kallade Hirden (NS:s politiska soldater, som omfattade cirka 8 

000 man). 

2) att Högsta domstolens (Høyesteretts) medlemmar tvingats lämna sina platser. 

3) att polisdepartementet genom en ny förordning skulle kunna upphäva prästernas tystnadsplikt. 

Samtidigt krävde de också att gällande rättsordning skulle upprätthållas. Detta på grund av att den 

nya inte bara stred mot norsk rätt, utan även mot folkrättsliga bestämmelser som även 

ockupationsmakten Tyskland erkänt. Allt detta presenterades också för prästerna och församlingarna 

genom att herdebrev utskickat under februari 1941.37 

Under hela 1941 förblev därav stämningen mellan kyrka och statsmakten spänd under vilket bland 

annat Skancke avskedade två biskopar och några präster. Man försökte också avtvinga biskoparna en 

deklaration om att Tysklands krig mot Sovjetunionen var ett kristet korståg mot bolsjevismen, vilket 

de vägrade.38 

                                                
36 Svanberg, I & Tydén, M. 1997. Sid. 136 f 
37 Aulén, G. 1942. Sid. 3 ff 
38 Ibid. Sid. 7 ff 
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Konflikten eskalerade sedan i början av 1942 genom att Quisling utfärdade två nya lagar som 

innebar att all ungdomar i Norge, mellan 10 och 18 år, skulle organiseras i en Hitlerjugend-liknande 

organisation. Alla norska lärare skulle även därav organiseras under NS:s ledning. Även detta 

protesterade biskoparna emot eftersom det bland annat genom skollagen var: ”skolens formål er å 

hjelpe til å gi barna en kristelig og moralsk opdragelse”.39 

Kyrkoministerns svar till biskoparna lät inte vänta på sig och genom att hänvisa till Luthers fjärde 

bud i den stora katekesen, där han talar om lydnad mot överheten och plikten att hålla den i ära, 

fördömde han biskoparnas protester och betecknade dem som bakåtsträvare som inte förstod den nya 

tiden och sitt eget folks bästa. 

En händelse i Trondheim den 1 februari 1942 kom att eskalera denna konflikt ytterliggare. Istället 

för den ordinarie gudstjänsten anordnades, genom departementet, en särskild gudstjänst för att fira 

Quislings maktövertagande. Den ordinarie gudstjänsten framflyttades därav, trots domprost Arne 

Fjellbu protester. För att uttrycka sitt stöd för kyrkan och protest mot staten kom en väldigt stor 

folkmassa till kyrkan vilket medförde att polisen stängde dörrarna till kyrkan. De församlade blev då 

kvar utanför och sjöng psalmer som fosterlandspsalmen och Norges nationalsång. Domprost Arne 

Fjellbu blev efter detta den 20 februari avskedad av Quisling, ”med øyeblikkelig virkning”.40 

Biskoparna reagerade på detta genom att den 24 februari i ett herdebrev till ”Norges menigheter og 

prester” tacka för det stöd man fått samt framhålla att staten brutit kyrkans ordning och fråntagit dem 

dess rättmätiga rätt att hålla gudstjänst. Därtill hade den felaktigt avskedat domprosten för något han 

hade lagligt stöd att utföra. Därför förklarade de också att kyrkan var lösgjord från staten eftersom den 

inte längre kunde medverka ”i en administratjon som på detta vis, utan spor av kirkelig grunn krenker 

menigheten og endog legger urett til vold”. Den norska kyrkan skulle däremot fortsätta med sin 

själsförsörjning men icke längre med en koppling till statsmakten. Statsmakten svarade på detta genom 

att avskeda samtliga biskopar och tillsätta en Quislingtrogen präst i varje stift att fungera som 

biskopsvikarie.41 

De norska prästerna förblev (med få undantag) trogna biskoparna och den 5 april 1942 lämnade de 

in en liknande deklaration som biskoparna tidigare avgivit. Statsmakten reagerade genom att kalla 

denna handling för ”en opprørshandling rettet mot Norges frihet og selvstendighet” och iscensatte en 

rad olika våldshandlingar gentemot kyrkans män. Samtidigt började man även omorganisera kyrkan 

och tillsätta egna pålitliga biskopar och präster.42 

                                                
39 Aulén, G. 1942. Sid. 10 
40 Ibid. 1942. Sid. 13 f 
41 Ibid. Sid. 15 ff 
42 Ibid. Sid. 19 ff 
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Från kyrkans sida menade man att denna kamp inte var av politisk eller kyrkopolitisk art utan 

målet var istället av andlig art. Man fastslog samtidigt att man ej kämpade för en splittring av 

statskyrkan eller för att upprätta en frikyrkan såsom statsmakten antydde.43 

 
2.6 Krigets slutskede under våren 1945 
 
Under våren 1945 kom läget för Tyskland att alltmer likna en katastrof. De sovjetiska trupperna ryckte 

allt närmare Berlin och samtidigt som de västallierade ryckte alltmer österut sedan de gått över floden 

Rhen. De tyska förbanden hade ont om allt från materiel och ammunition till bränsle. Trots detta hade 

den tyska ledningen beordrat alla att fortsätta kampen till det bittra slutet, eller i alla fall tills de nya 

undervapnen kom. Under denna tid upprättades även reservförband bestående av barn och åldringar 

till den så kallade ”Tyska landsstormen” och de sista vapen- och ammunitionsförråden delades ut. Att 

hålla Berlin hade även blivit en sorts fix idé och skulle ”försvaras till sista man och till sista patron”.44  

Lördagen den 21 april 1945 påbörjades slaget om Berlin och under söndagen den 22 april föll de 

första förstäderna söder om staden och den 25 april var hela staden helt och hållet inringad 45 

När allt såg ut att vara förlorat lät Hitler viga sig med Eva Braun den 29 april, därefter 

undertecknade han även sitt privata och sitt politiska testamente. I det senare gav han den 

internationella judendomen skulden för världskriget samt utsåg storamiral Dönitz till sin efterträdare. 

Dagen därpå klockan 05:00 stormades riksdagshuset och samma dag klockan 15:30, samtidigt som 

sovjetiska stridsvagnar kör upp på platsen framför rikskansliet, tog Hitler sitt liv tillsammans med 

maka Eva Braun.46 Deras lik bars sedan ut i rikskansliets trädgård och lades i en bombkrater där man 

hällde bensin på dem och tände på.47 

Den 2 maj klockan 15:00 kapitulerade så Berlins befälhavare general Weidling och onsdagen den 

9 maj undertecknades i det sovjetiska högkvarteret i Karlshorst Tysklands villkorslösa kapitulation.48 

Samma dag trädde även Tysklands kapitulation mot de västallierade igenom sedan generalöverste 

Jodl, med fullmakt från Dönitz, undertecknat kapitulationen två dagar tidigare.49 

Under denna slutperiod av kriget anlände de allierade trupperna till och befriade en mängd 

koncentrations- och dödsläger. Fredagen den 26 januari nådde en grupp ur den 1. ukrainska fronten 

fram till Auschwitz och befriade de cirka 7 500 interner som lämnats kvar av SS.50 

Onsdagen den 11 april befriade även soldater ur Pattons 3:e armé lägret Buchenwald och söndagen 

den 15 april anlände brittiska trupper till Bergen-Belsen. Där möttes man av den oerhörda synen av 

cirka 10 000 ännu icke begravda lik. Lördagen den 28 april i Dachau fann amerikanska soldater även 
                                                
43 Aulén, G. 1942. Sid. 28 
44 Piekalkiewicz, J. 1999. Sid. 121 
45 Piekalkiewicz, J. 1999. Sid. 36 f, 41 f 
46 Piekalkiewicz, J. 1999. Sid. 46 ff 
47 Bunting, E. (senior editor). 2001. Sid. 630 
48 Piekalkiewicz, J. 1999. Sid. 53 
49 Piekalkiewicz, J. 1999. Sid. 117 
50 Piekalkiewicz, J. 1999. Sid. 126 
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här tusentals på varandra staplade lik som ej begravts. Allt som allt dog mellan september 1939 och 

maj 1945 fem till sex miljoner människor i koncentrations- och dödsläger i det som den 

nationalsocialistiska ledningen kallade ”den slutliga lösningen på judefrågan”.51 

 

3.0 De båda gruppernas/tidskrifternas åsikter och ställningstaganden 
 
Här kommer de både tidskrifternas olika ställningstagande till nationalsocialismen och judarna att 

presenteras utifrån de åsikter och uttalanden som jag funnit i respektive tidskrift och ansett varit 

relevanta för denna studie.  

 
3.1 Det allmänna tyska kyrkovalet den 23 juli 1933 
 
3.1.1 Göteborgs Stifts-Tidnings ställningstagande under det allmänna tyska kyrkovalet 
 
I tidskriften förekommer en variation då det gäller artiklarnas utformning i rapporteringen av 

nationalsocialismen och vad som händer i Tyskland. Framförallt är det notiser som informerar om 

läget ifråga, men även ledar- och debattartiklar används flitigt för att tydliggöra tidskriftens ställning. 

En klar skillnad märks även i hur tidskriften rapporterar om nationalsocialismen på det politiska 

respektive teologiska planet, vilket i sig ligger nära deras uppfattning om lutherska tvåregementsläran. 

Ett bra exempel på hur tidskriften för fram sin åsikt på det politiska planet är de ledarartiklar i 

tidningen som kritiserar de etablerade partiernas strävan efter att försöka stoppa nationalsocialismen. 

”Men måhända lyckas de för någon tid sätta stopp för flodens framfart. Följden blir att vattenmassorna 

söka sig andra vägar eller också med mångdubblad styrka bryta sig igenom hindret. En fördämning 

byggd av lögn och förtal blir nämligen aldrig bestående.” Man talar också om att ”endast genom en 

svensk folkgemenskap och ett nationellt uppvaknande kan, inom landets gränser, få en lycklig 

lösning.”52 Man rapporter även om ”vällyckade nazistmöten” där ”det var stämning och entusiasm 

över ungdomens revolt mot den härskande politiska försumpningen”. På samma gång klankar man ned 

på socialister och kommunisterna genom att säga att de endast lyckades skrapa ihop 8 000 man 

”inklusive kärringar” till sitt demonstrationståg.53 

Det sista citatet ovan anser jag visar på hur tidningen istället klart målade upp bolsjevismen, 

marxismen och socialdemokraterna som fienden. Från tidningens sida ville man även göra klart att 

nationalsocialismen inte är det samma som bolsjevism och socialdemokrati. Detta för att inte ”gott 

folk från den gamla goda stammen med konservatismen i blodet” ska blanda ihop begreppen, i och 

med att de alla innehåller ordet socialism.54 

                                                
51 Piekalkiewicz, J. 1999. Sid. 129 
52 GST. 1933-08-18. N.S.F 
53 GST. 1933-09-22. Ett vällyckat nazistmöte och Socialisttåg på söndag 
54 GST. 1933-09-01. N.S.F. 
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Även den gamla högern får sig en känga då tidningen lägger ut en ledarartikel där man frågar sig 

”vart högern som nationalälskande parti tagit vägen”. De kritiserar dem också för att de ser ”nazisterna 

och kommunisterna som farliga och klumpar ihop dem”. Istället borde de förstå att 

nationalsocialismen är ”de enda som kan bekämpa kommunismen och socialdemokratin”. Därför 

manar man till att öppet taga parti för ”de verkligt nationella partierna: nationalsocialisterna, KFP” 

eller de andra ”nationella partierna såsom riksfront och Nationella Ungdomsförbundet”.55 Ytterliggare 

ett bevis på att tidningen tar ställning för nationalsocialismen rent politiskt är det faktum att man 

tillåter partier som N.F.A. att annonsera sina möten samt hur man kan börja prenumerera på deras 

kamporgan Landet Fritt. Detsamma gäller då redaktören skriver att han ”med nöje” berett plats för en 

insändare som under rubriken Vad behöver Sverige? kallar på en svensk ”rakryggad karl som Hitler” 

som då ska ”göra slut på intrigspelet, som florerat alldeles för länge här i landet”.56 

Om man ser till tidningens rapportering av den tyska kyrkostriden samt kyrkovalet år 1933 har de, 

som nämndes i början, en helt annan karaktär än de politiska rapporteringarna. Det är framförallt 

notiser man använder sig av då man förmedlar de nyheter som kommer in, utan att ta någon som helst 

aktiv ställning. Detta ligger i direkt linje den lutherska tvåregementsläran med vilken kyrkan hade 

ansvar för andlig vägledning och som schartauanerna starkt höll på.57 

I en artikel den 1 september 1933 kan man i en ledarartikel dock urskilja en antydan till försvar för 

den tyska nationalsocialistiska statens inblandning på kyrkans område. Detta görs genom att man 

citerar den nya författningens första artikel som säger att den tyska evangeliska kyrkans grundval är 

evangeliet om Jesus Kristus. Man erkänner dock att den ”nyvunna enigheten icke köpts alldeles utan 

strid” eftersom bland annat en oppositionell tidskrift dragits in. Som information om läget lägger man 

dock ut en artikel från den mer försonliga tidskriften Allg. Evang. Lutherische Zeitung. De för i 

artikeln en diskussion om läget i kyrkostriden där man inte riktigt är nöjd med hur allt gått till men där 

man tillslut kunnat se ”i kyrkans utveckling Guds hand, han gav de ‘tyska kristna’ segern”. Tidskriften 

anser också att Adolf Hitler faktiskt förutom att befria tyskarna även har ambitionen att tyskarna åter 

ska bli religiösa.58 

I tidningen levereras även många artiklar som behandlar judarna och den ständigt närvarande så 

kallade ”Judenfrage”. Här använder man flitigt ledar- och debattartiklar samt insändare för att på så 

sätt förmedla sin ståndpunkt. I slutet av 1933 kommenterar tidskriften till exempel hur ”judefrågan 

genom den nya tyska statens stränga lagstiftning mot judarna blivit aktuell i hela världen”. Man 

kritiserar samtidigt den hatiska propaganda mot Tyskland som uppkommit på grund av detta och 

undrar så stilla om varför dessa starka protester inte syntes då ”den av judar ledda bloddrypande ryska 

revolutionen” pågick. Tidskriften ber på samma gång de personer som kritiserade införandet av 

                                                
55 GST. 1933-09-15. Högern 
56 GST. 1933-10-20. Landet Fritt, GST. 1933-08-04. Vad behöver Sverige? 
57 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 51 
58 GST. 1933-09-01. Tyska kyrkans kris 
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arierparagrafen att innan de utfaller med mer kritik mot Tyskland ”studera frågan och tänka på saken”. 

Man refererar härmed även till professor Gerhard Kittel i Tübingen bok Die Judenfrage (som just tar 

upp det så kallade ”judeproblemet”) och de fyra tänkbara lösningar som han presenterat på problemet: 

1) utrotning 2) återupprättandet av staten Israel 3) assimilation 4) skärpa främlingskapets stämpel och 

segregera dem. De två första punkterna anser Göteborgs Stifts-Tidning vara för otänkbara. Den andra 

punkten främst på grund av att det inte är människorna utan ”Gud själv som vid dagarnas ände” skall 

göra uträtta detta. Assimilering och främlingskapet återstår då enligt författaren som de enda tänkbara 

lösningarna på judefrågan, vilket Göteborgs Stifts-Tidning håller med om.59 

I samma ledarartikel tar man även avstånd från den rasbiologiska antisemitismen när man säger att 

”en jude som låter döpa sig, blir naturligtvis en kristen jude, likaväl som det finns kristna kineser”. 

Detta markerar man med orden att de därmed är ”våra kristna bröder”. Däremot anser man att det inte 

skulle ”främja evangeliskt församlingsliv i Tyskland (och Sverige) med kristna judar till 

församlingsföreståndare”. Man motiverar detta ställningstagande med att fråga läsarna om det ”skulle 

det vara lämpligt med en kristen kines som biskop eller domprost i Sverige?” Detta anser man inte 

vara rasdegradering eller deklassering, lika lite som de anser att Paulus deklasserade kvinnan genom 

att neka henne rätt till prästämbetet.60 

Att judarna utgjorde ett problem ansågs allmänt erkänt inom Göteborgs Stifts-Tidning under denna 

tid. Detta visade sig framförallt genom påståenden i diverse insändare som tidskriften tryckte och som 

bland annat sa att det var ”lite tråkigt med judehatet i Tyskland” men att judarna ändå borde ”hållas 

efter en smula, det vore ej för mycket sagt. I det stora hela har det nu blivit ordning och reda i 

Tyskland, och det vore verkligen på tiden, att det också finge bli så i Sverige.”61 

 

3.1.2 Kyrka och Folks ställningstagande under det allmänna tyska kyrkovalet 
 

Kyrka och Folk var till utformningen väldigt olik Göteborgs Stifts-Tidning, vilket främst visade sig i 

fördelningen av utformningen av artiklarna i tidskriften som innehöll få notiser. Därav är även 

artiklarna under denna period som behandlar det valda ämnet mest bestående utav ledar- och 

debattartiklar där deras ståndpunkt får lysa igenom. En klar förskjutning i ståndpunkt gentemot 

nationalsocialismen uppkommer även under denna period, vilket är klart synlig i artiklarna. 

När det gäller ställningstagandet gentemot nationalsocialismen ser man direkt en markering när det 

gäller dess inkräktande på kyrkans område. Man rapporterar i debattartiklar om ”Orosbud från 

Tysklands evangeliska kyrka” då man anser att om Deutsche Kristen ”enväldigt ska få leda Tysklands 

kyrka, stunda säkert svåra tider för den evangeliska kristendomens frihet”. Man säger sig känna en oro 

för den Tyska evangeliska kyrkan samtidigt som man ”se Tysklands framtid i des nya nationella 

rörelse”. Ett bevis på att Kyrka och Folk vid denna tidpunkt såg relativt positivt på nationalsocialismen 
                                                
59 GST. 1933-10-20. Judefrågan 
60 GST. 1933-10-20. Judefrågan 
61 GST. 1933-08-04. Vad behöver Sverige? 
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på det politiska området är uttalandet om Centerns och Socialdemokraternas upplösning: ”Att tvenne 

sådana korruptionshärdar som det Socialdemokratiska och Centern nu försvunnit måste i varje fall 

betecknas som en folkvinst”.62 

En ännu mer positiv syn på nationalsocialismen presenteras då man i en reportageartikel återger 

Dr. Aapeli Saarisalos upplevelser under sina resor i Centraleuropa. Han betecknar inte bara den 

nationalsocialistiska rörelsen som en politisk sådan utan även som en nationell och andlig. ”Religionen 

införes på nytt såsom ett ordinarie ämne i skolorna” (som ju var en ”hjärtesaker” för Förbundet för 

Evangelisk-Luthersk Tro63) och ”man går in för ett förnyande av gamla tiders äktenskap, då kvinnans 

plats var i hemmet och icke utanför.” Han ser också en mer fokusering på barnens uppfostran där agan 

i skolan åter införs samt att man infört bildcensur mot ”den s.k. nakenkulturen”. Att draga paralleller 

till Ryssland där liknande åtgärder gjorts är dock enligt Saarasalo fel eftersom de där naturligtvis 

införts för andra syften.64 

Även om Kyrka och folk under 1933 såg positivt på ”den nya nationella rörelsen i Tyskland” 

saknades det dock ej kritik mot den. Bland annat kritiserade man att ”den genomgående 

suspenderingen av den enskildes rättssäkerhet, yttrandefrihet och annat, är ej oförytterligt i 

västerländsk civilisation”. Däremot har den nya regimen visat den tyska kyrkan en större hänsyn än 

andra samhällsområden och detta förklarar man med att ”denna revolution känner sig behöva kyrkan, 

måste ha kyrkan för statens eget liv”. En förklaring ges också till bildandet av ”den Tyska evangeliska 

rikskyrkan” där man anser att diktaturens väg är den riktiga kyrkans väg, ”icke så lite sanning torde 

ligga däri”. Däremot varnar man för resultatet av att Deutsche Christen givits alltför stort spelrum 

medan de andra kyrkoinriktningarna förbjudits att fritt verka för sina idéer.65 Detta är en annan 

inställning än den som man har gentemot den politiska arenan där man ser positivt på att man fått 

enpartistyre, som fått slut på ”partikäbblet”.66 Hitler anses också ha räddat sitt fädernesland från den 

fasansfulla faran som kommunismen utgjorde och samtidigt anser man att ”det ej skadar att vi här i 

Sverige få ögonen öppnade för vad kommunismen bär i skölden” eftersom kommunismen är att 

betrakta som ”motsatsen till Guds andliga, eviga kärleksrike.”67 

Det dubbla förhållningssättet gentemot nationalsocialismen i Tyskland skildras väldigt bra genom 

att tidningen säger att det är glädjande att ”den nya kyrkliga regimen stå i frontställning gentemot den 

lösliga ekumenismen” och att ”man icke vill rubba ett enda grand av kyrkans gamla bekännelse”. 

Däremot säger man också att ”trots allt är det något stort som vi nu se komma i Tyskland” men att 

                                                
62 KF. 1933-07. Orosbud från Tysklands evangeliska kyrka. Sid. 82 f 
63 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 51 
64 KF. 1933-07. Det nya Tyskland. Sid. 86. 
65 KF. 1933-18. Från Tysklands Evangeliska kyrka. Sid. 92 
66 Gunnarsson, L. Sid. 88 
67 KF. 1934-03. Tyskland och kommunismen. Sid. 39 
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farorna också är stora. Svårigheterna blir heller inte mindre för att man politiskt gillar det, men 

kyrkligt måste bekämpa det.68 

Kritik mot nationalsocialismen lämnas också efter det att den tyska kristna tidskriften Licht und 

Leben varnats av staten efter att ha kritiserat vissa statliga åtgärder på kyrkoområdet. Kyrka och Folk 

ser detta som ”en illustration under vilket tryck kyrkolivet i Tyskland nu arbetar” och att ifrågasättning 

av staten nu verkar vara liktydig med ”uppresning mot högheten” vilket medför stränga straff.69 

Inställningen till nationalsocialismen blir alltmer kritisk och ytterliggare ställningstagande mot 

nationalsocialismens inblandning på kyrkans område ges i mars 1934 då man i ett 

reportage/ledarartikel refererar och kommenterar teol. dr Tor Krooks rapportering från en studieresa i 

Tyskland (tidigare publicerade i finsk tidning). Krook förundras över att en präst i Kessel avslutar en 

gudstjänst med ett föredrag om ”Volk, Blut und Gott” men säger sig samtidigt glädjande finna att 

sådana förekomster är undantag. Angående det politiska området skriver Kyrka och Folk att Krook 

anser att en majoritet av befolkningen är nöjda med den nuvarande regimen men att detta främst beror 

på att de var trötta på de tidigare partistriderna. På det kyrkliga området finns dock en stark opposition 

”på grund av regeringens olyckliga hållning i den pågående kyrkostriden”. Man backar upp sitt 

ställningstagande med att säga att till och med vissa NSDAP-medlemmar har uttalat sitt missnöje över 

det mindre radikala teologiska kyrkoprogrammet som partiet lagt fram. Till sist tillkännager Kyrka och 

Folk även sitt stöd till det tyska kyrkofolket och bekännelsetrogna prästerna (Bekännelsekyrkan) i 

deras hjältemodiga kamp, vilket verkligen visar på att de på det kyrkliga området ser på 

nationalsocialisterna och Deutsche Christen som fienden/inkräktarna.70 

Sin syn på judarna och judendomen under denna tid visar Kyrka och Folk genom att publicera 

ledar/debattartiklar som bland annat förklarar judehatet som en del av Guds plan. Man säger att om 

”judarna blivit väl behandlade överallt i vår tid /…/ skulle judefolket snart icke längre finnas till. De 

skulle gå upp i de folk, där de bo”. Att det nu inte blivit så förklarar tidskriften det med att detta inte 

överensstämmer med Guds plan. Bibeln säger, enligt tidskriften, att judarna ej skall utplånas och att 

”de mot slutet av denna tidsålder skall återfå sitt eget land”. Att judehatet därför finns accepterar man, 

även om man anser det vara en ”skamfläck” som tillslut kommer att ställa allt till rätta. Med andra ord 

så kan man läsa mellan raderna att människorna ej skall lägga sig i Herrens plan eftersom Herren vet 

vad vi behöver och hans vägar äro outgrundliga.71 Samtidigt ser tidskriften även judehatet och ”den 

blinda antisemitismen” med dess följder (pogromer) som ett hinder på vägen för att omvända judarna 

till den rätta tron (den lutheranska läran). Detta är det man primärt eftersträvar och som man 

gladeligen rapporter om då man tycker sig se tendenser till.72 
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3.1.3 Sammanfattning 
 
Då man ser till Göteborgs Stifts-Tidnings, och tillika då det schartauanska partiet Kyrkligt Folkpartiets, 

hade den redan från år 1933 en klar positiv inställning till nationalsocialismen på det politiska 

området. Tidskriften såg nationalsocialismen som en motkraft mot denna gudlöshetsrörelse som nu 

hotade hela det kristna Europa. Därför hyllade de också Hitler som Tysklands befriare och beskyddare 

mot det ”röda skräckväldet”. 

Även Kyrka och Folk, Kyrkliga Förbundet för Evangelisk Lutheransk Tro, såg i början positivt på 

Hitler som de också ansåg ha räddat sitt hemland från den fasansfulla faran som kommunismen 

utgjorde. Vändningen gentemot nationalsocialismen på det politiska området kom dock redan samma 

år i och med att rörelsen fortsatte att inkräktande på kyrkans område. 

På det teologiska området var däremot Göteborgs Stifts-Tidning till en början väldigt neutral i sin 

rapportering. Tidskriften godkände ej nationalsocialismens intrång på den tyska kyrkans område men 

verkade dock villiga att acceptera det läge som nu uppkommit eftersom Gud (enligt dem) 

uppenbarligen gett Deutsche Christen segern. De motiverade även sitt beslut med att peka på allt gott 

som Hitler gjort för Tyskland. 

Kyrka och Folk hade däremot inga bekymmer att hålla isär de politiska och kyrkliga sfärerna. De 

gjorde direkt under 1933 en markering när det gällde nationalsocialismens och Deutsche Christens 

inkräktande, och införande av politisk ideologi, på kyrkans område. Till sist tillkännagav de även 

öppet sitt stöd till det tyska Bekännelsekyrkan i deras kamp mot nationalsocialisterna och Deutsche 

Christen, som tidskriften från och med nu och framöver såg som kristendomens fiende. 

Då det gällde judefrågan försvarade Göteborgs Stifts-Tidning den behandlingen judarna fick utstå i 

Tyskland genom att fråga vart omvärldens kritiska röster fanns då ”den av judarna ledda bloddrypande 

ryska revolutionen” pågick. Samtidigt motsatte man sig dock den rasbiologiska antisemitismen 

eftersom man ansåg att dopet gjorde en jude lika kristen som vilken annan. Däremot godkände de dock 

den så kallade arierparagrafen med att det inte skulle främja församlingslivet med kristna judar som 

församlingsmedlemmar. Detta visar på att det i Göteborgs Stifts-Tidning även fanns en antydan till 

rasdiskriminerande tankar. 

Kyrka och Folk å sin sida sa att judeförföljelserna i Tyskland var en skamfläck men att judehatet 

även var en del av Guds plan! Tidskriften hänvisade här till Bibeln som sa att judarna ej skall utplånas 

och att ”de mot slutet av denna tidsålder skall återfå sitt eget land”. Här lyser en religiös syn på 

judendomen igenom. Dock var den yttersta lösningen på judeproblemet att konvertera dem till den 

rätta tron (den lutherska läran). Även Göteborgs Stifts-Tidning hade en liknande åsikt vad gäller 

upprättandet av staten Israel, men de poängterade att det inte låg på människorna att göra detta utan i 

händerna på Gud. 
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3.2 Instiftandet av Nürnberglagarna den 15 september 1935 
 
3.2.1 Göteborgs Stifts-Tidnings ställningstagande vid instiftandet av Nürnberglagarna 
 
Den stora förändringen från 1933 är att artiklarna som behandlar både den inhemska och den tyska 

nationalsocialismen sjunkit i antal. Även artiklar rörande kommunismen och bolsjevismen är inte lika 

många till antalet som under tidigare år. En klar markering finns dock mellan de artiklar som 

behandlar den politiska respektive den teologiska världen. I de politiska artiklarna finns ett mer aktivt 

ställningstagande, medan man i de artiklar som behandlar teologiska spörsmål finner en relativt 

neutrala ton. 

Det positiva förhållningssättet gentemot nationalsocialismen fortsatte alltså under år 1935 med 

bland annat beröm till Hitler. Det är framförallt som beskyddare mot det ”röda skräckväldet” som han 

omnämns i tidskriften. Detta framställs till exempel i en ledarartikel som antyder att vi i Sverige ska 

vara tacksamma för vad ”Tyskland med dess stora statsman Hitler” nu räddat oss ifrån. Här gör man 

samtidigt även en koppling till Gud genom att säga att: ”Han fick hjälp av Gud till att sätta stopp för 

den röda revolutionsvågen från Ryssland. Detta blev för tillfället även Sveriges räddning.”73 

Däremot har den relativt neutrala inställningen till den tyska kyrkostriden under 1935 inte 

förändrats nämnvärt från 1933, trots Nürnberglagarna införande. Göteborgs Stifts-Tidning säger att det 

förmodligen inom den kyrkliga ledningen i Tyskland finns några som är olämpliga till sina ämbeten 

men att däremot ”alla tyskar är eniga om att Hitler och hans makt: han är sänd av Gud. Och vi 

svenskar borde väl utan tvekan instämma i detta: Hitler har hittills varit ett redskap i Guds hand”.74 

Här framkommer tydligt, en inte alltför ovanlig syn, om att de fel och misstag som begåtts absolut 

inte varit Hitlers och rörelsens fel. Istället är det individer inom kyrkan som inte varit kompetenta nog 

att utföra direktiven rätt. Däremot tar man i en ledarartikel i november 1935 (skriven av redaktör 

Rhedin själv) bestämt avstånd från den nyhedniska guden (som politiska tidningar i Tyskland talar 

om) som uppstått i Tyskland och antyder att det är viktigt att reda ut vilken Gud man talade om i den 

trohetsed som prästerna i Tyskland under 1934 var tvungna att svära till Hitler.75  

Med andra ord hade tidskriften under 1935 fortfarande inte en lika pronazistisk inställning till 

nationalsocialismens på det teologiska området som på det politiska. Men eftersom nu utvecklingen 

blev som den blev vill man helst se en tysk kyrka där alla parter återigen samarbetar och accepterar 

den ordning som uppställts. I och med att tidskriften icke kritiserar uttalandet om att Guds hand gav de 

tyska kristna segern kan det ses som att de håller med om detta, men att man bestämt tar avstånd från 

någon form av avgudadyrkan. Samtidigt så är tron på Hitler fortfarande stark på det politiska planet 

och att han inte heller kan vara helt fel ute i sin inställning till kyrkan. Detta ger oss även synen på att 
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människor ej ska lägga sig i Guds plan (där Hitler och nationalsocialismen ingår) eller gå emot Hans 

syften. 

Vad gäller själva Nürnberglagarna så tar man ingen aktiv ställning, varken för eller emot, utan 

nämner bara i en nyhetsartikel att lagarna antagits och redogör för vad de går ut på. Den 27 september 

säger man dock i en ledarartikel att det är ”lögnens triumf” att det ”runt om i Europa skrikes i högan 

sky med anledning av vad som göres mot judarna i Tyskland.” Att de samtidigt hållit tyst när 

”hundratusenden martyrkristnas blod ropat högt mot himlen och miljoner ryssar omkommit genom 

svältdöden tack vare bolsjevikregimens djävulska Gudshat” är skamligt. Att denna ”vålds- och 

mördarstat” företrädare ”f.d. stråtrövaren och mördaren, juden Finkelstein-Litvinov” får vara med och 

göra sin röst hörd i Nationernas Förbund ”är ett fräckt slag i ansiktet på allt vad kristen kultur och 

anständighet heter”.76 Att judarna kopplas samman med Sovjetryssland och bolsjevismen/marxismen 

är markant framkommen i tidsskriften. Bland annat poängterar man att Marx var jude och att 

bolsjevismen och judarna båda verkar för att avkristna världen, vilket ju är ett direkt hot mot dem 

själva (de kristna).77 

 
3.2.2 Kyrka och Folks ställningstagande vid instiftandet av Nürnberglagarna 
 

Under 1935 fortsätter Kyrka och Folk att rapportera om förföljelserna mot de kristna från de tyska 

myndigheternas sida. En märkbar skillnad är även att den politiska rapporteringen nästan helt 

avstannat, sånär som på ett fåtal notiser.  Istället fokuserar man som sagt allt mer på det teologiska 

området där man nu anser att nationalsocialismen lägger sig i för mycket. Kyrka och Folk ser det som 

att nu väntas det ”onda tider för kyrkan i Tyskland”.78 Deutsche Christen och nationalsocialismen 

anklagas också för att dyrka ”det germanska ariska” i vilket blodet ses som heligt och som man anser 

inte går i linje med ren kristendom.79 

Till detta tillkommer även rapporteringen om den tyska nyhedendomen, som har professor Jakob 

Wilhelm Haur i Tüberingen som grundare. Kyrka och Folk är däremot lättade över att den 

nationalsocialistiska regimen uttalat att ”de som dyrkar Oden och Tor missuppfattat den 

nationalsocialistiska läran” och att ”nationalsocialismen har en kristlig framställning”.80 Detta kan ses 

som lite konstigt eftersom tidskriften samtidigt aktivt proklamerar att myndigheterna ”förföljer” 

kristna. Däremot verkar det som om att man i nyhedendomen ser en större fiende än i 

nationalsocialismen och tillika Deutsche Christen. 

Den verkliga fienden för Kyrka och Folk är här alltså den tyska nyhedendomen som den 

evangeliska bekännelsekyrkans ledning den 21 februari 1935 i en kungörelse (och vilken Kyrka och 
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77 GST. 1935-11-08. Kyrkan och marxismen 
78 KF. 1935-09. Ett vittnesbörd från kyrkostriden i Tyskland. Sid. 109 
79 KF. 1935-11. En ”övermänniskas” bekännelse. Sid. 129 
80 KF. 1935-12. Ledaren för den tyska nyhedendomen. Sid. 148 
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Folk publicerar) tar starkt avstånd ifrån. Att det i den så kallade ”nya religionen” åter finns plats för de 

gamla hedniska gudarna anser man absurt, även om tidskriften förstår att utövarna inte tror på dem 

utan bara ”använder den i bildlig mening för att visa att den nordiska rasens gudomliga urkraft lever, 

såsom för 5 000 år sedan”. 

Enligt tidskriften har nu förhållandet: Gud – människa därmed omvänts och människan skapar nu 

Gud efter sin bild, där Kristus symboliserar den nordiska rasens gudomliga urkraft (såsom de gamla 

gudarna). Att den tyska kyrkan (Deutsche Christen) vill ta bort det Gamla Testamentet och modifiera 

det Nya så att det bättre passar in i dagens Tyskland ser man som okristligt. Detta anser även den så 

kallade Bekännelsekyrkan och säger i sin kungörelse att det inte är möjligt med någon fred mellan 

denna ”nya religion” och den kristna läran. Rhenlandets evangeliska bekännelsesynod kommenterar 

även kungörelsen med att säga att ”den folkliga nyhedendomen” föranleder kyrkan till 

ställningstagandet om att den är antikyrklig eftersom den tror sig se det gudomligas stämma i blodet 

(en ren ras). Detta medför också att dess gudsbegrepp inte längre är personligt utan istället ”ateistiskt, 

naturistiskt och panteistiskt”. De anklagas även för att inte heller se Jesus som en del av Gud (sonen) 

utan mer som en högtstående person av arisk härkomst, vilket är att anse som kätteri, samt att den enda 

synden som fortfarande finns är den mot rasen. All annan kristen syndkänsla betraktas istället som en 

fysisk degenerering.81 

Det Kyrka och Folk däremot inte rapporterar om under denna period är hur Nürnberglagarna 

påverkade judarna i Tyskland. De enda artiklar som behandlar judarna under hela 1935 är två stycken 

notiser. Dessa tar upp hur den judiska invandringen till Palestina ökat, främst tack vare den tyska 

politiken. Till detta tar man även upp den glädjande beskedet att 200 före detta rabbiner som 

konverterat nu skall utbildas till missionärer och sändas till Palestina för att predika Guds ord.82 

 
3.2.3 Sammanfattning 
 
Göteborgs Stifts-Tidning positiva tilltro till nationalsocialismen och dess uttalade ”positiva 

kristendomen” (enligt punkt 24 i NSDAP partiprogram) var på det politiska området fortsatt stark 

under 1935. Detta gick även hand i hand med att man såg på demokratin som skapare av det 

sekulariserade samhället och därmed fiendens. 

På det teologiska området var man dock kritiska till dess inblandning men de verkade dock villiga 

att acceptera det läge som nu uppkommit. Nationalsocialisterna var ju trots allt inte antikristna utan 

förespråkade en ”positiv kristendom”. Detta är lite underligt eftersom detta var ett litet avsteg från den 

lutherska tvåregementsläran som Göteborgs Stifts-Tidning annars höll så starkt på. Tidskriften skyllde 

alltså missförhållanden på andra och sa att misstag som begåtts absolut inte var Hitlers och den 

                                                
81 Bilaga till KF. 1935-05. Några dokument till den tyska kyrkokampen. Sid. III f 
82 KF. 1935-09. Zionismen. Sid. 112, KF. 1935-12. Kristna rabbiner. Sid. 153 
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nationalsocialistiska rörelsens fel, utan istället var det individer inom kyrkan som inte varit 

kompetenta nog att utföra direktiven rätt.  

Under denna period fokuserade Kyrka och Folk sin kritik på nyhedendomen som uppstått i 

Tyskland. Detta var något som Göteborgs Stifts-Tidning inte ens nämnde mer än att man vände sig 

mot all form av avgudadyrkan. I samma veva kritiserade Kyrka och Folk också Deutsche Christen 

skarpt då de enligt Kyrka och Folk nu försöker förändra på förhållandet Gud – människa genom att 

vända det uppochned så att människan nu skapar Gud efter sin avbild. De bedömde, precis som 

Bekännelsekyrkan i Tyskland, denna nya religion som oförenlig med den kristna läran och betecknade 

den samtidigt som kätteri. 

I linje med dess accepterande av judeförföljelsen i enlighet med Guds plan nämnde eller 

kommenterar Kyrka och Folk inte ens Nürnberglagarnas införande. Göteborgs Stifts-Tidning å sin sida 

nämnde endast att lagarna antagits, vilket också kan ses som ett tyst accepterande. Senare visade man 

också att man stödde nationalsocialismens behandling av judarna då man kritiserade de protester som 

hördes ute i Europa. Tidskriften gör även i likhet med nationalsocialisterna så att man poängterade att 

judarna och bolsjevismen/kommunismen strävade efter samma mål, vilket var att avkristna världen. På 

så sätt rättfärdigade man således också nationalsocialismens behandling av dem eftersom även 

judarna, genom denna koppling, var med på mördandet av kristna. 

 
3.3 Kristallnatten den 9 november 1938 
 
3.3.1 Göteborgs Stifts-Tidnings ställningstagande vid Kristallnatten 
 
Under perioden vid Kristallnatten och några månader framåt tilltog mängden av artiklar som 

behandlade nationalsocialismen och framförallt judarna. Ytterliggare ställningstaganden för fascismen/ 

nationalsocialismen och mot kommunismen visades även oftare i ledarartiklarna. Till exempel så 

anklagar tidskriften i ett nummer från december 1938 delar av det svenska folket för att vara ”moget 

att som en man träda i krigiskt harnesk mot fascismen, underförstått också nazismen” och att ”den som 

inte är på rätt sida blir märkt för framtiden”. Allt detta mynnar återigen ut i en kritik mot det 

”rödstyrda Sverige” som vägrar se bolsjevismen som den största världsfaran.83 

Ungefär en vecka efter Kristallnatten (9 november 1938) så levereras i en artikel, skriven av 

signaturen F.H., skarp kritik mot tyskarnas behandling av judarna. Bland annat heter det att det är 

pinsamt ”för en stat, som vill gälla för att vara civiliserad och upprätthålla ordningen”. Särskilt då det 

visat sig att ”statsmyndigheterna tagit den plundrande och härjande pöbeln under armarna och både 

förklarat och försvarat dess illdåd såsom en ursäkt, ja en berättigad aktion såsom en rättvis 

vedergällning för allt det onda som ’den judiska sammansvärjningen’ tillfogat Tyskland”. 

Artikelförfattaren frågar sig också om det är den långt gångna avkristningen i Tyskland som gjort detta 

                                                
83 GST. 1938-12-30. ”För eller emot fascismen” 
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möjligt och om detta är förenligt med ”den nya moral som de maktägande i Tyskland upphöjt till 

livsnorm” så är det bara att beklaga det tyska folket, som är värt ett bättre öde.84 

Denna kritiska inställning ändras dock till numret därpå då man förklarar att den ”skamfläck” som 

man ålade tyskarna, för de ”förklarliga men dock beklagliga judeförföljelserna” inte är unika i sitt slag. 

Därefter radar man upp en rad olika exempel på hur amerikaner, engelsmän och fransmän behandlar 

”negrerna” samtidigt som man säger att ”judarna gjort Tyskland mer ont än någonsin de svarta gjort 

sina exploatörer”. Samtidigt ställer man frågan hur vi i Sverige kan vara så kritiska när ”vi till intet 

pris vilja mottaga judarna inom våra gränser, varför skola tyskarna ha dem?”85 I samma nummer talar 

man om att metoderna som tyskarna nu tillgripit är upprörande men att vi alla måste inse hur viktig 

”judefrågan” är och att nu ”effektiva åtgärder äro absolut behövliga”. Man anser att det vore oärligt att 

blunda för detta problem och att en smula självrannsakan behövs. För inte vill vi i Sverige ha hit alla 

sex-sjutusen tyska judar? Nej, ”låt oss bedja en nådig försyn att bevara oss”.86 Med andra ord kan man 

i tidsskriften utläsa att det judarna utsatts för i Tyskland har de också sig själva att skylla och att vi 

svenskar inte ska kasta sten i glashus då vi antagligen skulle agera på liknande sätt. Detta ligger mer i 

linje med vad tidskriften tidigare och även senare publicerar och vilket kan tyda på att artikeln i 

förgående nummer var ”ett misstag”/miss som man nu försökte ordna upp. 

Under senare nummer fortsätter man med att för läsarna visa på hur andra folk har det betydligt 

sämre än judarna. Till exempel nämns att ”vad som sker med araberna i Palestina är långt rysligare, än 

vad som händer i Tyskland med judarna”.87 Därtill koncentrerar man sig på att försöka rättfärdiga 

händelserna i Tyskland från en kristen synvinkel. Bland annat återger man vad kristen tysk press säger 

om detta i följetongen Kriget mot världsjudendomen, där en viss Wilhelm Goebel levererar en stark 

pronazistisk och antisemitisk syn (dock inte alltid rasistisk) på frågan. Bland annat finner man fraser 

som ”Vi befinner oss faktiskt i krig med världsjudendomen” och att ”vi kristna få icke bedöma krig 

och politiska händelser utifrån vad av Ordet och Nya Testamentets andebundna kristliga tänkande.” 

Betänkligheter inför judeförföljelserna skall man även kasta bort om man som författaren fattat 

förtroende för Hitler, även om man inte i enskilda fall förstår de vidtagna åtgärderna.88 En viss kritik 

till detta accepterande av judeförföljelserna lämnas dock av insändaren Axel Larsson den 5 januari 

1939, men även denna insändare kritiseras utav tidskriftens redaktör för sin syn på frågan.89 

 
3.3.2 Kyrka och Folks ställningstagande vid Kristallnatten 
 

Under 1938 lyser de artiklar som politiskt sett behandlar nationalsocialismen nästan med sin frånvaro. 

De få artiklar som iallafall letar sig in i Kyrka och Folk och som behandlar något annat i Tyskland än 
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kyrkostriden är dock oftast notiser eller nyhetsartiklar som helt neutralt förmedlar situationen. 

Däremot fortsätter tidskriften att fokusera på nationalsocialismens förehavanden (inkräktande) på det 

kyrkliga området och den tyska kyrkostriden. I början av januari 1938 säger man till exempel att det 

fortfarande finns tre stycken religiösa läger i Tyskland. För det första finns den tyska trosrörelsen (rent 

hednisk) ledda av general Ludendorff med fru och som vill ersätta allt kristet. Till detta finns de tyska 

kristna (Deutsche Christen) som vill omforma kristendomen efter nationalsocialismens idéer om blod, 

jord, ras. De har däremot inget direkt stöd från Tysklands präster (cirka 5 procent) men är dock den 

mest inflytelserika inom kyrkans högre ledning. Till sist så finns också ”de trogna” 

(Bekännelsekyrkan) som den största delen av prästerna stödjer. Dessa är också förföljda och 

trakasserade av den tyska staten och så många som 100 till 150 präster beräknas finnas i 

koncentrationsläger (januari 1938). Dock anser Kyrka och Folk att kyrkan är det enda från ”det gamla” 

som faktiskt protesterar, vilket man berömmer.90 

I april samma år går man även längre i sin kritik mot nationalsocialismen när man säger att trots att 

regimen säger sig stå för en ”positiv kristendom” så motarbetar den samtidigt all kristendom i landet. 

Detta anser man görs främst genom doktor A. Rosenberg, som är ledare ”för denna så kallade 

världsåskådnings uppfostran”, med andra ord Hitlerjugend. Detta anser Kyrka och Folk även bryter 

mot den evangelisk lutherska trosuppfattningen om tudelningen av staten och kyrkan och deras 

respektive ansvarsområden, där uppfostringen ej ska ligga hos staten. Allt detta ser tidskriften som en 

tydlig signal på att ”nationalsocialismen och Hitler står bakom denna mans (Rosenbergs) återinförande 

av hedendomen” i Tyskland. Att protester mot detta föranleder gripande för statsfientlig propaganda är 

enligt tidskriften bara ytterliggare bevis på att antikristendomen under nationalsocialismens form har 

den fullaste frihet och spelrum.91 Den nationalsocialistiska regimen sammanfogas härmed tätare 

samman med huvudfienden i Tyskland, nyhedendomen. 

Det som är väldigt speciellt är att tidskriften inte ens kommenterar eller skriven en liten notis om 

kristallnatten samt de eskalerande förföljelserna av Tysklands judar under detta år. Detta ligger dock i 

linje med tidningens utformning där man inte gärna ger sig in på det politiska och världsliga området. 

Däremot koncentrerar man sig på det teologiska området och rapporterar om förföljda och 

trakasserade präster och uttrycker sitt stöd till präster som hamnat i koncentrationsläger, bland annat 

pastor Martin Niemöller.92 

Under 1938 och 1939 fortsätter också tidskriften med att kritisera nationalsocialismen för deras 

förtryck av den tyska evangeliskt lutherska kyrkan. De ser varje nytt förbud, till exempel förbudet mot 

utsändande av gudstjänster i radion samt avskedandet och fängslandet av teologer på universiteten, 

som ett angrepp på kyrkan och själva kristendomen.93 
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Ett intressant undantag vad gäller rapporteringen om judarnas situation i Tyskland kommer inte 

förrän i januari 1940 då man helt plötsligt skriver om att ”judar från Tyskland, Österrike, Böhmen-

Mähren har börjat sändas till det judiska reservatet i Polen”. Man säger också att de endast har fått ta 

med sig 300 mark samt att de fått bekosta resan till och byggandet av sina bostäder på den nya 

hemorten själva. Allt detta sägs i neutral ton och tidskriften kommenteras heller ej händelsen på något 

sätt.94 

Kyrka och Folk gör även ett undantag vad gäller den politiska rapporteringen då de i december 

1939 visar sitt stöd för Finland som nu efter Sovjetunionens överfall ”kämpar för livet och för 

västerländsk kultur, frihet och människovärde och mot barbariets och tyranniets välde”. Detta är 

också, anser man, ”en kamp mellan kristen tro och kyrka och gudlöshetens och antikrists makt”, vilket 

kan förklara varför man tar en sådan aktiv ställning i konflikten.95 Under år 1940 fortsätter också 

denna rapportering om sovjetiska utrensningsaktioner i Baltikum och Polen, medan det är helt tyst om 

vad som händer i Tyskland och i de av Tyskland ockuperade områdena.96 

 
3.3.3 Sammanfattning 
 
Efter kristallnatten bekymrade sig Kyrka och Folk i vanlig ordning inte ens att nämna att den inträffat. 

Istället koncentrerade man sig på det teologiska området och rapporterade om förföljda och 

trakasserade präster och uttrycker sitt stöd till präster som hamnat i koncentrationsläger. Detta visar på 

att man inte brydde sig om de som ej var kristna och som hamnat i samma situation. 

Man rapporterade också hur regimen i Tyskland nu bröt mot den evangelisk lutherska 

trosuppfattningen om tudelningen av staten och kyrkan. Detta genom att Tysklands ungdom nu hade 

blivit organiserade i och uppfostrades av Hitlerjugend. Att regimen även stödde detta var enligt 

tidskriften bara ytterliggare bevis på att antikristendomen under nationalsocialismens form hade den 

fullaste frihet i Tyskland. Här hade så Kyrka och Folk slutligen sammanfogat den nationalsocialistiska 

regimen med huvudfienden i Tyskland, nyhedendomen, vilket de ansåg nu vara lika antikristna som 

kommunisterna. 

I Göteborgs Stifts-Tidning kommenterades iallafall kristallnatten. Till en början fördömdes till och 

med händelsen i en artikel skriven av signaturen F.H. Dock blev detta uttalande redan i numret efteråt 

starkt kritiserat från redaktionens håll. Ett häftigt försvar målades upp, där man bland annat visade på 

Tyskland inte var ensamt om att behandla sina minoriteter illa. Judarna i Tyskland hade även bara sig 

själva att skylla och vi svenskar skulle verkligen inte kasta sten i glashus då vi, enligt tidskriften, 

antagligen skulle agera på liknande sätt. 
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I försöken att rättfärdiga händelserna i Tyskland gick Göteborgs Stifts-Tidning till och med så 

långt så att man återgav vad kristen tysk press sade om detta. Detta var en stark pronazistisk och 

antisemitisk syn (dock inte alltid biologiskt rasistisk) som bland annat framförde att Tyskland befann 

sig i krig med världsjudendomen och att kristna inte skulle bedöma krig och politiska händelser utifrån 

kristligt tänkande. Betänkligheter inför judeförföljelserna skulle man kasta bort om man fattat 

förtroende för Hitler, även om man inte i enskilda fall förstod de vidtagna åtgärderna. 

 

3.4 Den norska kyrkostriden under åren 1941 och 1942 
 
3.4.1 Göteborgs Stifts-Tidnings ställningstagande under den norska kyrkostriden 
 
Om man jämför tidskiftens hållning gentemot nationalsocialismen på det kyrkliga området under 

perioden 1933 till 1938 med den som tidningen valde att förmedla under den norska kyrkostriden 

under åren 1941 och 1942, skiljer de sig åt på det sättet att man tar en aktivare ställning i konflikten. 

Tidskriften är dock till en början neutral i sin ton i rapporteringen om den pågående norska 

kyrkostriden. Man publicerar bland annat biskoparnas brev utan kommentarer samt rapporterar om 

Quisling-statens åtaganden gentemot de ofogliga biskoparna och prästerna. 

Den 14 mars 1941 tar så tidskriften en mer aktivare ställning då redaktören Ivar Rhedin kritiserar 

den övriga svenska pressen. Särskilt tidningarna Göteborgs Handels- och sjöfarts-tidning och Dagens 

Nyheter får sig en känga för att de var tysta ”då Norge hade en radikal och kristendomsfientlig 

regering” medan man nu protesterar när Norge fått ”en regering, som förklarade sig önska kyrkans 

hjälp till kristendomens främjande i norska folket”. Han ställer också frågan om detta har något att 

göra med det han kallar ”den engelska sjukan”. Han meddelar också sin sympati för samt försvarar 

Quisling ”som f.n. är Norges mest nedspottade man. Och vi påstå bestämt, att det ännu icke lämnats 

bindande bevis för att han är mindre patriot än de norska regeringsmedlemmar nu i England, som 

genom samspel med engelsmännen drogo den tyska invasionen över sitt fosterland.” Dessa av den 

övriga pressen i Sverige ”hyllade patrioter” anklagar tidskriften även för att ”fegt ha lämnat landet i 

farans stund”. Quisling, i andra hand, som efter bästa förmåga försöker samarbeta med 

ockupationsmakten för att återställa vad som föll samman i april 1940 ses av pressen i Sverige som 

landförrädare, vilket tidskiften starkt vänder sig mot.97 

Man ser här ett aktivt ställningstagande för Quisling-statens (nationalsocialismens) sida rent 

politiskt vilket liknar det stöd man ger Hitler och NSDAP. Tidskriften tar dock här ytterliggare ett steg 

när det gäller ställningstagandet i den norska kyrkokrisen än vad man gjorde när det gällde den tyska. 

Detta ligger inte i linje med den lutherska tvåregementsläran med vilken kyrkan hade ansvar för andlig 

vägledning och som schartauanerna vanligtvis höll starkt på.98 Här ser man dock biskoparna som 

avfällingar från den rätta tron eller rentav motståndare till Guds plan. Dessa anklagas även av 
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Göteborgs Stifts-Tidning för att före kriget ställt ”de norska kyrkorna till den bolsjevistiska 

världsorganisationen G.P.U:s disposition, som hade till syfte att öppna Norden och hela Europa för 

den bolsjevistiska invasionen.”. Med andra ord de som tidskriften anser vara kristendomens riktiga 

fiende! Tidskriften anser också att Biskop Fjellbu genom sitt agerande i Trondheim den 1 februari 

1942 exemplifierar detta svek. Han kritiseras även hårt för sina påstådda kopplingar till ”fienden” som 

han ska ha hjälpt genom att ha ”insamlat pengar till marxisterna i Frankrike”. Att sedan biskoparna 

meddelade Quisling att de ”lade ned det ämbete de fått av staten men ville behålla ämbetet de fått av 

Gud” såg Quisling (och även redaktör Rhedin) som en hädelse. 

Quisling hävdade även att Nasjonal Samling (NS) med lika stor rätt som biskoparna kunde hävda 

att de fått rörelsens uppgift från Gud, och därför skulle biskoparnas ämbeten tas över av personer ”som 

hade bättre förståelse för kristendomen och för det norska folkets livsintresse”. Genom att på så sätt 

sammanfoga biskoparna till fienden rättfärdigar tidskriften Quislings sida i konflikten. Genom att man 

anser att Quisling och NS bekämpar den riktiga fienden (de antikristna) blir han/de en allierad i 

kampen mot dessa. Han och NS insatser ses även både som den politiska och kyrkliga räddningen för 

Norge.99 

Någon direkt debatterande om judarna och deras situation förs inte under denna tid i tidskriften, 

och framförallt inte om de judar som är bosatta i Norge. 

 
3.4.2 Kyrka och Folks ställningstagande under den norska kyrkostriden 
 

När det gäller Norge är Kyrka och Folk är rapporteringen om den norska kyrkostriden till en börjar 

relativt trevande och neutral i tonen. Man rapporterar det som händer men tar inget aktivt 

ställningstagande, även om man mellan raderna kan utläsa en viss underliggande ton om att de inte 

riktigt är tillfreds med det som händer. Bland annat reagerar man på att Quisling och Nasjonal Samling 

(NS) vill att kyrkan skall ha en mer aktiv roll i Quislingregimen. Främst genom att prästerna skall 

medverka för att sprida det nya till folket. En sådan ”politik från predikstolen” är dock inte något som 

Kyrka och Folk ser som något gott.100 De ser också statens förbud mot att läsa upp biskoparnas 

herdebrev från februari som fel medan man ser positivt på Kristet Samraads (sammanslutning av olika 

religiösa meningsriktningar) manande om enighet nu när ”de gamla goda kristna värdena 

attackeras”.101 

Under resterande delen av året 1941 är det tyst vad gäller rapporteringen om kyrkostriden i Norge. 

Istället fokuserade man på de ryska övergreppen i Baltikum och Polen samt hur de gudlösa 

bolsjevikerna vandaliserat och skändat kyrkor i finska Karelen.102 Samtidigt rapporterar man om hur 

ryssarna förstört kyrkor och misshandlat, mördat samt deporterat estniska präster innan de ”blev 
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bortkörda av tyskarna”. Man tar här inte något aktiv protyskt ställningstagande men visar ändå 

återigen på att den verkliga fienden är de antikristna bolsjevikerna som ”dödat fler kristna än de 

romerska kejsarna tillsammans hann med under 300 år”.103 

I mars nummer av tidskriften refererar man till den svenska tidskriften Svensk Kyrkotidning där 

situationen i Norge tas upp och där man tror att biskoparna förväntas avskedas efter att de sagt sig vilja 

fortsätta med sin själsförsörjning men icke längre med en koppling till statsmakten. Kyrka och Folk ser 

också rapporterna till hur kyrkofolket i Norge slutit upp bakom sina biskopar ”som en klar ståndpunkt 

av det norska kyrkofolket mot nazismen”.104 I juni och augusti samma år antyder man också i 

tidskriften att de svårigheter som nu uppdagats i Norge gjort att ett ”djupare andligt behov” håller på 

att vakna hos många vilket resulterat i fler deltagare på gudstjänsterna och fler sålda biblar. ”En ny 

väckelserörelse synes nu välla fram över landet”.105 När således även professor Ole Hallesby, ”norska 

kristendomens främsta man”, i juni 1943 sänds till koncentrationsläger i Nordnorge hyllar också 

tidskriften honom som en kristen martyr.106 Ett klart mer negativare syn på nationalsocialismens 

inkräktande på kyrkans område i Norge gjorde sig härmed synlig. 

När sedan tidskriften publicerar en text som riksledare Bormann utfärdat visar/bevisar man 

verkligen för sina läsare hur oförenlig nationalsocialismen är med kristendomen, även om man väljer 

att icke kommentera texten. Enligt Bormann text beror denna oförenlighet på att kristendomen bygger 

på människors okunnighet samt på grundstenar som är oföränderliga och därför inte längre passar in i 

dåtidens föränderliga samhälle (1940-talet). Den har även enligt Bormann sitt ursprung i judendomen 

vilket gör den förkastlig. Därför har man också från regimens sida, helt gett upp tanken på 

upprättandet av en statskyrka eftersom den evangeliska kyrkan, precis som den katolska kyrkan, med 

sin konfession är nationalsocialismens fiende. Han fortsätter med att säga att endast riksledningen och 

partiet är berättigade att utöva folkledningen och kyrkans egen strävan därefter är icke förenligt med 

nationalsocialismens tankar. Därför måste den också sålunda ”elimineras”.107 

Någon direkt kommentar eller försvar mot Bormanns attack mot kristendomen ges alltså ej av 

Kyrka och Folk (antagligen för man ser den som onödig). Istället väljer man att rapportera om att 

bibelförsäljningen och kyrkobesöken ökat i Tyskland trots att ”en stark rörelse mot kyrkan och 

kristendomen gjort sig märkbar”. Att även tyska soldater i arrest hellre väljer att läsa bibeln istället för 

Hitlers Mein Kampf ser man också som ett gott tecken.108 

Även under denna period fortsätter tidskriftens rapporter om judarna att vara väldigt få och väldigt 

neutrala i sin ton. Till exempel så rapporterar man i februari 1941 att alla judar bosatta i Bratislava 

evakuerats och förts till stora läger. Man rapporterar också att planerna är att även göra de övriga 

                                                
103 KF. 1942-02. Ryssarnas framfart i Estland. Sid. 29 f / 1942-06. Bolsjevikernas framfart i Baltikum. Sid. 79 
104 KF. 1942-03. Situationen i Norge. Sid. 42 f 
105 KF. 1942-06. Norsk kristendom under 1941. Sid. 79 / KF. 1943-08. En kristlig väckelserörelse. Sid. 102 
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107 KF. 1942-11. Nationalsocialismen och kyrkan. Sid. 139 f 
108 KF. 1942-11. I Tyskland. Sid. 140 
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slovakiska städerna ”judefria”.109 Inga som helst kommentarer om vad de utsätts för tas heller upp 

vilket man kan jämföra med de rapporter om övergrepp som de sovjetiska trupperna betecknas gjort 

sig skyldiga till i Baltikum och Finland. Istället fokuserar man den så kallade ”juderapporteringen” till 

Palestina där frågan om de ”judekristna” ska få tillhöra folkgemenskapen eller ej har väckts. Kyrka 

och Folk kritiserar judarna för att inte visa lika stor tolerans gentemot de judekristna som mot 

ateistiska judar samt motiverar detta med att det enligt den sionistiska ideologin så skall de 

återvändande ses som en judisk-nationell grupp och inte som en israelisk religionsförsamling.110 

I april 1943 uppkom så en intressant artikel där tidskriften tipsade om boken Kan judefolket 

räddas? (utgiven av Israelsmissionens bokförlag) vari man framhäver att judefrågans lösning är en 

judisk stat. Tidskriften återger och håller med i bokens påståenden om att judehatet beror på ”den 

judiska egenskapen” och på ”vissa yttre mindre sympatiska karaktärsdrag”. I boken förfäras man dock 

över det judehat som bland annat en av författarna själv sett och upplevt i Wien. Att däremot se 

”juden” som alltigenom ond och bortom all frälsning håller varken bokens författare och tidskriften 

med om. Istället framhäver man att alla kristna måste framhäva att ”Gud kan frälsa alla syndare, även 

juden”. Den slutgiltiga lösningen på judeproblemet utifrån boken och tidskriftens synvinkel är återigen 

med andra ord att omvända dem alla till kristendomen.111 

 
3.4.3 Sammanfattning 
 
Tilltron till nationalsocialismen på det politiska planet från Göteborgs Stifts-Tidning sida höll i sig 

även efter Tyskland ockupation av Danmark och Norge. Till exempel så ansåg man att Norge fått en 

regering, som förklarade sig önska hjälp från kyrkan för främjandet av kristendomen i landet, då 

Quisling sattes på posten som landets ledare (marionett). Här ses ett aktivt politiskt ställningstagande 

för Quisling-regimen (nationalsocialismen) vilket liknar det stöd Göteborgs Stifts-Tidning gav Hitler 

och NSDAP i Tyskland. 

På den teologiska planet gjorde Göteborgs Stifts-Tidning ett riktigt avsteg från sin egen syn på den 

lutherska tvåregementsläran då den tog ställning i den norska kyrkostriden. Detta skiljde sig även från 

det ställningstagande man haft mot NSDAP:s inblandning i den tyska kyrkostriden. Från att även här 

till en början ha varit relativ neutral i sin ton i rapporteringen, gick man över till att se på biskoparna 

som avfällingar från den rätta tron eller rentav motståndare till Guds plan (där då nationalsocialismen i 

Norge måste ha varit något positivt). Quisling och NS insatser sågs därför enligt Göteborgs Stifts-

Tidning som både den politiska och den kyrkliga räddningen för Norge. 

Om man däremot ser till Kyrka och Folks inställning till den norska kyrkostriden kan man säga att 

de hade en mer homogen hållning. Även om man till en början av 1941 höll sig relativt neutral tog 
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man även i denna konflikt avstånd från Quislings och NS. Främst motsatte man sig att prästerna skulle 

medverka för att sprida ”det nya” till folket. En klart negativare syn på nationalsocialismens 

inkräktande på kyrkans område i Norge gjorde sig därmed synlig. 

Det slutgiltiga beviset på nationalsocialismens antikristna budskap, i deras ögon, lade Kyrka och 

Folk dock fram i november 1942 då man publicerade en text från riksledare Bormann i vilket han sade 

att det endast är partiet som är berättigat att utöva folkledningen och kyrkans egen strävan därefter var 

därför icke förenligt med nationalsocialismens tankar. Göteborgs Stifts-Tidning varken kommenterade 

eller refererade uttalandet. 

 
3.5 Krigets slutskede våren 1945 
 
3.5.1 Göteborgs Stifts-Tidnings ställningstagande under krigets slutskede 
 
Under denna period ökar artiklarna i Göteborgs Stifts-Tidning som behandlar nationalsocialismen, 

judarna och kriget. Det är fortfarande ledar- och debattartiklarna som får stort utrymme i denna 

förmedling men även notiser och insändare som kommenterar händelserna ute i Europa förekommer. 

Framförallt artiklar som tydligt visar sin sympati för ”det ädla och tappra tyska folket” och som nu 

alltmer trampas ned av bolsjevikerna ökar i omfång. Det handlar här primärt om artiklar som 

behandlar den politiska scenen men en och annan kristen synvinkel letar sig in i artiklarna. Till 

exempel säger tidskriften att det är omoraliskt och okristligt att ”förinta en fiende innan man sluter 

fred”, eftersom man då gör sig skyldig till mord. Detta tror tidskriften inte bekommer den ”okristna 

världen” då den ”pratsjuke mr. Churchill säger kapitulation utan villkor”. Tidskiften säger också att 

med detta menar han egentligen ”med sin senila hjärna total förintelse enligt juden Ilya Ehrenburgs 

rekommendationer”. Här kan man klart se en projektering av en fiende bestående utav bolsjevismen 

och dess västallierade. Dessa som Göteborgs Stifts-Tidning ansåg gladeligen rättade sig efter 

bolsjevismens antikristna pipa när de nu gjorde gemensam sak mot kristendomens försvarare, 

tyskarna. Dessa som hade fått den stora plikten att bekämpa Stalin, den ”judiska antikrist”, men som 

svikits av det övriga Europa.112 

I tidskriften förfärades man också över ”den klappjakt på människor, som nu var igång överallt, 

där västerns imperialism eller där österns barbarism hade fått något att säga till om”. Före detta 

patriotiska män och kvinnor arkebuserades nu som landsförrädare efter att ha anammat en tysk politik, 

samtidigt som amerikanerna flygbombade värnlösa kvinnor och barn. Tidskriften benämnde det som 

att de ”metodiskt utplånar den europeiska kulturen för att göra jitterbug och jazzmusik, målade 

tånaglar och läppar allenarådande i världen”. Englands och USA:s agerande sågs också som ett 

förräderi mot det övriga Europa eftersom de gav ryssarna fria händer. Tidskriften såg detta nästan som 

om antikrist var i antågande och ropade efter Gud på hjälp: ”Du hämndens Herre, huru länge dröjer 
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du? Du hämndens Gud träd fram i glans och låt de gudlösa skarornas flod komma hitintills men icke 

vidare!”113 

Göteborgs Stifts-Tidning upprördes även över att det i svenska kyrkor drevs politisk propaganda 

som förväxlades med Guds ord. Svenska präster menar man skulle ej ”tjuta med ulvarna” och ej heller 

”som anpasslingar kröka rygg för denna tidsålders växlande folkmeningar”. Istället skulle de säga 

”vårt folk sanningen ifråga om rättfärdighet, synd och dom och ifråga om frälsning från syndens makt 

och syndens dom för den sig omvänder och bättrar”.114 Man frågade sig också varför just vi svenskar 

hatade ”tyskarna och nationalsocialismen så” eftersom de egentligen aldrig gjort oss svenskar något. 

Till och med andra folkslag (till exempel belgare och fransmän), som hade varit ockuperade av 

tyskarna hatade inte dessa ”Europas frihetskämpar” lika mycket som svenskarna gjorde. Dessa började 

till och med vid denna tidpunkt efter ”befrielsen” ändra sig och tidskriften påstod att det snart skulle 

komma en dag ”då belgierna välkomnar tyskarna tillbaka!”115 

Tidskriften beklagade även Hitlers död genom att bland annat citera storamiral Dönitz: ”Den 

största hjälten i tysk historia har lämnat scenen.” De kritiserade också ”alla de förbannelser som bland 

både hedningar och kyrkokristna (åtminstone till namnet och pretentionerna) nu utlöstes över Adolf 

Hitler” och manade ”dem, som vilja heta kristna, huru det står i Bibeln: Välsignen och förbannen icke, 

vetande att I även därtill kallade, att I skolen ärva välsignelse!”116 Här visade man återigen på en 

distansering gentemot de kristna som inte hade, eller avvek från den rätta tron (den lutheranska läran), 

det vill säga från den egna gruppens av kåren uppsatta reglerna, samt ett närmande eller iallafall en 

hyllning till nationalsocialismen och dess ledares kamp mot de antikristna krafterna (fienden). 

Mot slutet av kriget (våren 1945) ökade även artiklarna som behandlade judarna i takt med de 

artiklar som behandlade de så kallade ”tappra tyskarna” och de ”hemska okristliga bolsjevikerna” samt 

dess allierade USA och England. Dessa artiklar var även mer antisemitiska i sin ton än tidigare. Ett 

exempel på detta är det stundande ”folkmordet” på det tyska folket som tidskriften säger sig ha lärt 

”känna till från juden Ilyas beskrivningar i Pravda och samme judes medarbetarskap i den 

göteborgska, men föga götiska tidningen”. Dessa hatiska judar fanns enligt tidskriften överallt hos de 

allierade. Hos ”lorderna i London” och det var även de som drog i Stalins trådar samtidigt som 

president Roosevelt även han hade en egen ”semitisk hejarklack med Barnch, Morgenthau, Frankfurter 

etc.”. Engelsmännen sades också följa den ”judaiserade tidningspressens krigslögner och dansmusik 

kring guldkalven”. Enligt tidskriften borde man ta fasta på Luthers ord om att ”juden är lögnens 

mästare” och därför skulle man inte som kristen tiga om den hemska sanningen som nu drabbade det 

tappra tyska folket och hela Europa. Istället hade ”den kristne i denna lögnens och laglöshetens tid 

större ansvar än någon annan”. Man ansåg också att det var ytterst judendomen med hjälp av Stalin 
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(denna judiska antikrist) tillsammans med Mammon, Storkapitalet och Själviskheten som stod ivägen 

för freden och inte ”Adolf Hitler och hans utskrikna nazister”.117 

Samtidigt som man pratade om ”folkmord” på tyskarna säger man ingenting om det som judarna 

utsattes för och nämnde icke ens något om de koncentrations- eller dödsläger som befrias under denna 

period. Den 23 februari hade man dock med en kommentar om en artikel i Wermlands-Tidningen om 

en påstådd ”tysk likfabrik i Polen” som hade dödat 1,5 miljoner människor. Man avfärdade artikeln 

som ett rent påhitt och var samtidigt förundrad över att vissa präster gått på denna lögn och till och 

med predikade om ”den tid då likfabrikerna stoppats”.118 

När Göteborgs Handelstidning tryckte en nidingsbild av Himmler där han sågs ha skapat en ny ras 

”en korsning mellan kaniner och tyska kvinnor” uppfattade Göteborgs Stifts-Tidning detta som vidrigt 

och protesterade skarpt mot detta. En koppling gjorde man dock genast till judarna i och med att man 

sade att en ”sådan pervers idé” måste ”väl ändå ha utkläckts i en judehjärna”.119 

Til syvende og sist kan till Göteborgs Stifts-Tidnings också tillföras att de efter att ha fått en kopia 

av boken Varför anklagar man judarna? från dess judiske redaktör frågade sina läsare vad de tycker 

om bokens påstående, att Jesus ”korsfästes av Palestinas romerska makthavare” och att det ”judiska 

folket hade mycket lite med denna händelse att göra”.120 Att vara jude är enligt Göteborgs Stifts-

Tidning lika med att tillhöra det folk som dödade Guds son och därmed var man också för alltid de 

rättroende kristnas fiende. 

 
3.5.2 Kyrka och Folks ställningstagande i krigets slutskede 
 
Under slutet av kriget blir det alltmer tydligt hur Kyrka och Folk distanserar sig från den övriga 

världen och mer och mer fokuserar på det andliga och det teologiska. Till och med de tidigare hätska 

fördömandena av Sovjetunionen minskar i omfång. Detta inleds redan under år 1944 då man i en 

artikel rågar sig som om nu ”Ryssland gör helt om” efter att Stalin i ett offentligt tal sagt ”må Gud 

välsigna president Roosevelt”. Kommunismens ”utrotningskamp mot kristendomen” ser tidskriften 

som ett faktum men nu undrar man så smått om inte en nyorientering i Sovjets religionspolitik är på 

gång. Detta på grund av att sjudagars vecka återinförts, söndagen återigen blivit vilodag, antireligiösa 

filmen ej längre framställs och att den antikristna tidningen ”den gudlöse” blivit nedlagd. Självklart 

säger man att detta är långt ifrån religionsfrihet men att det ändå är ett steg i rätt riktning. Dock ser 

man inte detta som om Stalin blivit religiös utan mer som en eftergift till de västallierade. Tidskriften 

tror även att det kan ha att göra med det faktum att trots idoga försök att avkristna befolkningen så är 
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fortfarande femtio procent av ryssarna kristna. Dessa ”kristna har även ställt sig solidariska i kampen 

mot den tyska inkräktaren” vilket även kan ha inverkat på Stalins beslut.121 

Under våren 1945 återfinner man som sagt ytterst få artiklar som behandlar kriget och 

nationalsocialismen. Den 5 maj 1945 så publicerar man dock en artikel som behandlar världskriget och 

dess orsaker. Självklart fokuserar man på kristendomen och medger att två, tre statsmän gjort mycket 

för att åstadkomma kriget men att krigets innersta orsaker endast framkommer om man ser på dem ur 

ett religiöst perspektiv. Nationalsocialismen jämställer man även med en ”sekulariserad katolicism” 

där påven representeras av Führern, Bibeln av Mein Kampf, helgonen av ”de gamla kämparna” och de 

goda gärningarna av ”vinterhjälpen” och så vidare. Precis som katolicismen har nationalsocialismen 

sina ritualer och processer och den har samtidigt fyllt samma funktion som en surrugatreligionen 

(liknande förhållande finns hos fascismen och kommunismen). Att gå så långt som att verkligen kalla 

nationalsocialismen för en religion är dock tidskriften inte beredd att gå. Detta på grund av att man 

inte har plats för ”ett rike efter detta” utan istället endast fokuserar på denna värld. 

Istället ser man nationalsocialismen som ”ett uttryck för den oerhörda omvälvning som 

västerlandet genomgår, när den vänder kristendomen ryggen”. I och med detta får man också istället 

en materialism där nedärvda kristna moraliska begrepp faller bort och lämnar kvar ett tomrum att fylla 

med dårskap, vilket bland annat ledde till kriget. Självklart har även Kyrka och Folk en lösning på 

detta problem (som ju ej försvunnit) och det är en väckelse i alla länder där man åter tar till sig Gud 

samt den kristna tron och moralen. Om inte detta görs varnar man dock för det mörker som den 

”antikristenliga tiden” kommer att föra med sig.122 

Kyrka och Folk refererar i juni månads nummer kyrkoherde Gerhard Renius morgon bön i 

Vasakyrkan, Göteborg, med anledning av världskrigets slut i Europa. Man fokuserar på det han säger 

om brödrafolkets mödor och att man nu som sanna kristna ej ska sparka på den slagne utan istället låta 

samariten följa i spåren av ”rövarhorderna”. Annars varnar man kommer det inte att dröja länge innan 

nästa krig börjar.123 

Judarna nämns inte en enda gång under våren 1945, trots att fler och fler koncentrationsläger 

befriades och världen fick se vad som försiggått i dem. Istället tar man upp hur de kristna i Baltikum 

lidit under först den sovjetiska ockupationen och sedan under den tyska. Därtill fokuserar man på hur 

den tyska kyrkan lidit under kriget och nu behöver allt stöd den kan få trots att de felat, de var trots 

”kristna bröder”.124 

I septembers nummer samma år trycker man dock en artikel som behandlar judarna. I denna säger 

sig en viss pastor Hagner sett många judar lida runt om i världen. Att judarna trots allt inte utplånades 

helt och hållet ser han som ett bevis på att Gud har en plan med detta folk. Artikeln varken fördömer 

                                                
121 KF. 1944-02. Gör Ryssland helt om? Sid. 25 f 
122 KF. 1945-05. Vår enda räddning. Sid. 68 ff 
123 KF. 1945-06. Morgonbön i Vasakyrkan. Sid. 75 
124 KF. 1945-06. Ur Baltikums lidandehistoria. Sid. 82, KF. 1945-08. Efterkrigshjälpen. Sid. 110 
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eller kommenterar påståendet om att cirka fem miljoner judar ”arkebuserats” utan förmedlar denna 

siffra helt neutralt. Pastorn tror sig dock veta att samlingsplatsen för judarna nu kommer att bli 

Palestina där redan 700 000 judar bor.125 

 
3.5.3 Sammanfattning 
 
Göteborg Stifts-Tidning fortsatte i vanlig ordning att visa sin sympati för det man kallade det ädla och 

tappra tyska folket som man ansåg alltmer trampades ned av de hemska bolsjevikerna. Tidskriften såg 

detta som om Antikrist var i antågande och ropade efter Gud på hjälp. Även efter Hitlers död visade 

man på en distansering gentemot de kristna som inte hade, eller avvek från, det som de själva kallade, 

”den rätta tron”. 

De antisemitiska artiklarna ökade i antal i Göteborgs Stifts-Tidning vari man koncentrerade sig 

ännu mer på att sammanfoga judarna med kommunisterna (fienden). Tidskriften gick nu till och med 

så långt som att påtala att det var judarna som egentligen låg bakom alla de allierades planer på att 

krossa Tyskland och det kristna Europa. Judarna var alltså med hjälp av Stalin (denna judiska 

antikrist) det som stod ivägen för freden och inte Hitler och nationalsocialismen. 

De artiklar som tidskriften publicerade under denna period kan sägas gå helt i linje med den 

nationalsocialistiska propagandan. Däremot betydde däremot inte att man anammat den rasbiologiska 

antisemitismen helt och hållet. Att vara jude var fortfarande enligt Göteborgs Stifts-Tidning lika med 

att tillhöra det folk som dödade Guds son och därmed var man också för alltid de rättroende kristnas 

fiende. 

Trots att Göteborgs Stifts-Tidning redan från början motsatt sig massmord på judarna blundade 

man då detta faktum till slut uppenbarade sig i slutet av kriget. De så kallade tyska likfabrikerna som 

annan media hade rapporterat om viftar man bort som rena påhitten och försök från fienden att 

svartmåla tyskarna. 

Kyrka och Folk hade under denna period det gemensamma med Göteborgs Stifts-Tidning att de 

inte rapportera om något som judarna blivit utsatta för. Detta låg dock i linje med hur de under tidigare 

år hade bevakat just denna fråga, det vill säga genom att blunda. I september 1945 kom de dock med 

en sorts erkännande av massmordet på judarna då en viss pastor Hagner i tidskriften skrev att även om 

judarna lidit så har de inte utplånats helt och hållet. Detta sade han dock var beviset på att allt som hänt 

ingick i Guds plan för det judiska folket, som nu i större antal än tidigare strömmade till Palestina. 

Under våren 1945 återfinner man ytterst få artiklar i Kyrka och Folk som behandlade kriget och 

nationalsocialismen. Då man gjorde det fokuserade man på kristendomen och medgav att två, tre 

statsmän gjort mycket för att åstadkomma kriget men att krigets innersta orsaker endast framkommit 

på grund av att människor vänt sin rygg mot Gud och omfamnat nationalsocialismen och 

kommunismen som några sorts surrogatreligioner. 
                                                
125 KF. 1945-09. 700 000 judar bu till Palestina. Sid. 123 
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4.0 Sammanfattning och diskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att via organen Göteborgs Stifts-Tidning och Kyrka och Folk, i 

denna studie betraktade som respektive förgrening inom gammalkyrklighetens organisations kår, 

kartlägga skillnader och likheter i inställningen till nationalsocialismen och judarna (tillika 

antisemitiska antaganden). Mina frågeställningar för detta har varit följande: Vilket ställningstagande 

till nationalsocialismen fanns? Vilket ställningstagande till judarna och det som de utsattes för fanns? 

Hur motiverades ställningstagandet? Kan man se en förändring i ställningstagandet under den valda 

tidsperioden? Frågeställningarna har även under arbetets gång besvarats så långt det gott med det 

materiel som presenteras i referensdelen i denna studie. Här följer en sammanfattning och diskussion 

vad gäller resultatet av studien. 

 
4.1 Ställningstagandet gentemot nationalsocialismen 
 
Då man ser till Göteborgs Stifts-Tidnings, och tillika då det schartauanska partiet Kyrkligt Folkpartiets, 

hade den redan från år 1933 en klar positiv inställning till nationalsocialismen på det politiska 

området, både inom Sverige och i Tyskland. Nationalsocialismen sågs som det enda som kunde 

bekämpa det primära hotet, nämligen det som kommunismen och socialdemokratin utgjorde. 

Framförallt det kommunistiskt ateistiska Sovjetunionen användes ofta som en hotbild på hur det skulle 

bli om socialdemokraterna och kommunisterna fick styra i Sverige. 

Tidskriften såg nationalsocialismens framförallt som en motkraft mot den gudlöshetsrörelse som 

nu hotade hela det kristna Europa. På grund av detta hyllade de också Hitler som Tysklands befriare 

och beskyddare mot det ”röda skräckväldet”. Man ansåg även att Sverige hade behov av en liknande 

”rakryggad karl” vilken skulle göra slut på det politiska intrigspelet som den sekulariserade 

demokratin fört med sig. I hyllningarna gjorde man även en koppling till Gud genom att säga att Hitler 

fick hjälp av Gud till att sätta stopp för den röda revolutionsvågen från Ryssland. En intressant 

tankeväckare är här vad man i sådana fall ska beteckna Hitler som, om de röda under denna period 

ansågs förkroppsliga Antikrist. Personifierade han Guds vilja eller använde sig Gud bara av honom, 

när ingen bättre fast till handa? 

Även Kyrka och Folk, samt Kyrkliga Förbundet för Evangelisk Lutheransk Tro, ser i början 

positivt på Hitler för att han har räddat sitt hemland från den fasansfulla faran som kommunismen 

utgjorde. Att det blivit enpartistyre i Tyskland har man heller ingenting emot eftersom det möjliggjort 

att korruptionshärdar som det Socialdemokratiska och Centerpartiet nu försvunnit, vilket är en 

utveckling som man även skulle vilja se i Sverige. Tysklands framtid anser man med andra ord ligga i 

dess nya nationella rörelse. 

De båda tidskrifterna ser nu ut att slå på samma trumma men trots att Kyrka och Folk var positiva 

till den tyska förändringen kom de även med kritik, vilket skilde dem från Göteborgs Stifts-Tidning. 
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Bland annat ansåg man att den enskildes rättssäkerhet och yttrandefrihet hade blivit alltför inskränkt. 

Mycket av Kyrka och Folks positiva syn i början av den nationalsocialistiska regimens regeringsperiod 

byggde på att nationalsocialismen förespråkade detsamma som förbundet gjorde. Bland annat var en 

gemensam nämnare att religionen skulle återinföras på nytt såsom ett ordinarie ämne i skolorna. Andra 

exempel var synen på förnyandet av gamla tiders äktenskap, där kvinnans plats var i hemmet och icke 

utanför. Allt detta är även något som stämmer överens med den information som bland andra 

Gunnarsson och Lind presenterar i sina studier om dessa båda grupper. 

Vändningen gentemot nationalsocialismen på det politiska området kom dock för Kyrka och Folk 

redan under 1933 i och med att rörelsen fortsatte att inkräktande på kyrkans område. Svårigheten låg 

framförallt i att man politiskt gillar det men kyrkligt måste bekämpa det på grund av sin tro på den 

lutherska tvåregementsläran. På grund av detta anser jag att Kyrka och Folk gör ett aktivt 

ställningstagande och under resterande period undviker de att kommentera rent politiska händelser mer 

än då de kan sammankopplas med den kyrkliga sfären. 

Göteborgs Stifts-Tidning positiva tilltro till nationalsocialismen på det politiska området sviktade 

dock inte utan höll i sig trots att man var kritiska till dess inblandning på det kyrkliga området. Detta 

gick även hand i hand med att man såg på demokratin som skapare av det sekulariserade samhället och 

därmed fiendens. Tron på att Hitler med sin rörelse kunde bygga upp ett starkt Tyskland igen som 

skydd mot det bolsjevikiska hotet var det dominerande inslaget och den faktor som förde Göteborgs 

Stifts-Tidning politiskt nära inpå nationalsocialismen. 

Tilltron till nationalsocialismen höll även i sig under hela kriget. Stödet för Quisling och Nasjonal 

Samling (NS) liknade även mycket det politiska stöd man gav NSDAP i Tyskland. Quisling ansågs 

försöka återställa det vad som föll samman i april 1940. Att man även ansåg att Quisling och NS 

arbetade för ett främjande utav kristendomen i Norge (och vilket de även sagts sig göra) gjorde bara 

regimen ännu mer positiv i deras ögon. 

Göteborgs Stifts-Tidning sympatier för, som de kallade, ”de arma tyskarna” presenterades ofta som 

svikna av det övriga Europa och lämnades nu till att trampas ned av de hemska bolsjevikerna. 

Tidskriften såg allt detta som att även Antikrist (personifierad i Stalin) var i antågande. I och med 

bolsjevismens uttalade antikristna budskap kan detta förstås. Att man däremot fortfarande samtidigt 

såg på nationalsocialismen som det kristna Europas försvarare, även efter Bormanns uttalande från år 

1942 är dock mer svårsmält. Samtidigt distanserade man sig även gentemot de kristna som inte hade, 

eller avvek från, ”den rätta tron”. Med detta manade man här både den lutheranska läran och 

tidskriftens egen syn på nationalsocialismen. 

Helt plötsligt börjar man även tala om att kristna runt om i Europa (och då även de som är 

Tyskland fiende) skall tänka på att välsigna och ej förbanna. Denna attityd och förkunnande om att 

man ska förlåta sina fiender gör sig nu helt plötsligt påmind då Tyskland ligger i underläge och är nära 

att krossas. En fråga man kan ställa sig är varför inte tidskriften förkunnade detta budskap då det var 
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Tyskland som mer eller mindre körde över ryssarna, var inte de också människor som kunde förlåtas? 

Om man som kristen (som tidskriften ansåg att nationalsocialisterna var) skall förlåta sina fiender, 

varför ropade man inte ut detta budskap då tyska trupper våldförde sig på ryssarna? Att man aktivt tog 

ställning för de positivt kristna nationalsocialisterna rent politiskt eftersom de stod emot de uttalade 

antikristna bolsjevikerna kan man ju förstå. Men att man gör såpass stor skillnad på människor anser 

jag visar på något annat. Om man inte var kristen, enligt deras egen mall, var man heller inte värd att 

betrakta som människa och således behövde man ej förbarma sig över dem. En liknande attityd ser 

man även i tidskriftens hållning gentemot judarna. Är du inte med oss så är du emot oss och Gud nåde 

dig då! 

På det politiska området kan man alltså urskönja en tendens till att både Göteborgs Stifts-Tidning 

och Kyrka och Folk identifierade sig med nationalsocialismen då man såg fosterlandskärleken, 

nationalismen och hotet från kommunismen som gemensamma nämnare. Kyrka och Folk tog dock 

avstånd från ideologin och regimen när den började göra intrång på kyrkans område medan Göteborgs 

Stifts-Tidning fortsatte sitt stöd och här var man var ofta snabb med att anklaga de inom kyrkan, som 

man ansåg gå emot sina egna åsikter, för att blanda in politiken i kyrkan affärer. Samtidigt drog man 

sig dock inte för att själva öppet stödja en åsiktsinriktning rent politiskt. Detta ligger även i linje med 

det som sagts om tidskriften och organisationen i tidigare forskning såsom i Gunnarssons och Linds 

avhandlingar. 

På det teologiska området och vad gäller nationalsocialismen intrång på det som var kyrkans 

område fördes en lite annorlunda debatt. Här var Göteborgs Stifts-Tidning till en början väldigt neutral 

i sin rapportering från den så kallade tyska kyrkostriden. Deutsche Christen var enligt tidskriften både 

att betrakta som en politisk rörelse och en rörelse inom den evangeliska kyrkan. Enligt gammalkyrklig 

praxis var detta inte något som man kunde förena, vilket i början av 1933 gjorde att tidskriften inte 

riktigt visste hur den skulle ställa sig när nu nationalsocialismen inte följde mallen för hur politiska 

partier brukade förhålla sig. Ett samexistensproblem uppstod och därför började man rapportera 

händelseutvecklingen rent neutralt, utan några som helst kommentarer eller värderingar. Man kan 

uttyda denna osäkerhet i rad olika artiklar där man håller med olika uttalanden såsom att man citerar 

den nya tyska författningens första artikel som säger att den tyska evangeliska kyrkans grundval är 

evangeliet om Jesus Kristus. Man erkänner dock samtidigt att den enighet som nu uppstått ej köpts 

utan strid. Göteborgs Stifts-Tidning godkänner alltså inte nationalsocialismens intrång på den tyska 

kyrkans område MEN de verkar dock villiga att acceptera det läge som nu uppkommit eftersom 

nationalsocialismen ju inte är antikristna utan ”positivt kristna”. 

Detta är dock lite underligt eftersom det är ett litet avsteg från den lutherska tvåregementsläran 

som Göteborgs Stifts-Tidning annars sade sig hålla så starkt på. Tidskriften skyller även 

missförhållanden på andra och säger att misstag som begåtts absolut inte varit Hitlers och den 

nationalsocialistiska rörelsens fel, utan istället är det individer inom kyrkan som inte varit kompetenta 
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nog att utföra direktiven rätt. Man antyder även att eftersom nationalsocialismen, eller iallafall Hitler, 

gjort så mycket bra saker rent politiskt (med hjälp av Gud) kan det ju inte vara helt emot Guds plan att 

han också får bestämma över kyrkan. Med andra ord blandar man här ihop politik och teologi vilket 

man ju sagt sig vara emot, men samtidigt låg detta i och för sig nära den del av trosbekännelsen i den 

luthersk kyrka som var nära förbunden med Tyskland som nation, folk och stat. Förvisso kan en del av 

den positiva attityden även härledas till det närmande till det tyska folket som Deutsche Christen 

talade om som ett av motiven till bildandet av den så kallade rikskyrkan. 

Några som däremot inte hade några som helst bekymmer med att hålla isär politikens och kyrkans 

sfärer var Kyrka och Folk. De gjorde direkt under 1933 en markering när det gällde 

nationalsocialismens och Deutsche Christens inkräktande på och införande av politisk ideologi på 

kyrkans område. Till sist tillkännager Kyrka och Folk även öppet sitt stöd till det tyska kyrkofolket och 

Bekännelsekyrkan, som man ansåg vara trogna kristna och ej några som försökte anpassa kyrkan efter 

samhället. Detta var ju något som de gammalkyrkliga ansåg vara helt förkastligt, och varför man så 

starkt motsatte sig liberalteologin och ungkyrkligheten.126 Att Göteborgs Stifts-Tidning här inte 

kommer fram till samma slutsats är enligt mig lite konstigt eftersom man annars så starkt motsatte sig 

en kyrklig anpassning till det världsliga. Dock ansåg väl dem att nationalsocialismen med sin ”positiva 

kristendom” var att föredra framför det sekulariserade demokratiska samhället. 

Under denna period började även Kyrka och Folk att fokusera på nyhedendomen som uppstått i 

Tyskland. Detta är något som Göteborgs Stifts-Tidning inte ens nämner mer än att man vänder sig mot 

all form av ”avgudadyrkan” och att det nog är viktigt att reda ut vilken Gud man menade då prästerna 

år 1934 svor sin trohetsed till Hitler. Därefter lämnas ämnet helt och hållet. Att tidskriften valde att 

blunda för denna nyhedendom är underligt eftersom den var såpass uttalad kristendomsfientlig (att 

jämföras med det för tidskriften så förhatliga kommunismen). Detta kan dock ha att göra med att 

eftersom tidskriften såpass öppet stödde nationalsocialismen politiskt inte ville föra upp något på 

dagordningen som kunde vända dess egna läsare mot nationalsocialismen eller dem själva (i och med 

dess stöd till de förstnämnda). 

Att Kyrka och Folk även i sin rapportering runt nyhedendomen säger att den nationalsocialistiska 

regimen ser på dyrkandet av de gamla som en missuppfattning av den nationalsocialistiska läran och 

att nationalsocialismen har en kristlig framställning. Detta kan ses som lite konstigt eftersom 

tidskriften samtidigt under denna period aktivt proklamerar att staten ”förföljer” de kristna. Detta kan 

man endast tolka som att Kyrka och Folk i den aktivt antikristna nyhedendomen ser en ännu större 

fiende än i den ”positivt kristna” nationalsocialismen och tillika Deutsche Christen. 

Kritiken mot Deutsche Christen finns dock kvar eftersom de enligt Kyrka och Folk försöker 

förändra på förhållandet mellan Gud och människa. Att vända på detta genom att som Deutsche 

Christen nu skapar Gud efter sin avbild, och där Kristus symboliserar den nordiska rasens gudomliga 
                                                
126 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 51 
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urkraft (i egenskap av de gamla gudarna) är förkastligt. Att de även vill ta bort det Gamla Testamentet 

och modifiera det Nya så att det bättre passar in i dagens Tyskland ser man även som rent okristligt. 

De bedömer precis som Bekännelsekyrkan i Tyskland denna ”nya religion”, eller anpassning av 

kristendomen till den politiska/världsliga området, som oförenlig med den kristna läran och betecknar 

den samtidigt som kätteri. En antydan till ett sammankopplande mellan nyhedendomen och 

nationalsocialismen görs alltså. 

Kyrka och Folk fortsätter även under år 1938 att kritisera regimen i Tyskland som de nu anser 

bryter mot den evangelisk lutherska trosuppfattningen om tudelningen av staten och kyrkan och deras 

respektive ansvarsområden. Detta genom att Tysklands ungdom är organiserade i och uppfostras av 

Hitlerjugend (under styre av den självuttalade nyhedniske Rosenberg). Tankarna om att Deutsche 

Christen och nationalsocialismen står för en positiv kristendom är här från Kyrka och Folks håll 

bortblåst. Istället ser man nu den nationalsocialistiska regimen som den nya hedendomens 

bundsförvant vilket man anser är lika antikristna som kommunisterna. 

Det slutgiltiga beviset på nationalsocialismens antikristna budskap lägger Kyrka och Folk dock 

fram i november 1942 då man citerar ett uttalande från riksledare Bormann där han säger att 

nationalsocialismen och kristendomen är oförenliga, och att den senare därför måste ”elimineras”. Att 

Göteborgs Stifts-Tidning totalt ignorerar detta uttalande och inte ens bryr sig att kommentera eller 

bortförklara regimens ställningstagande är för mig en gåta eftersom det direkt vänder sig mot hela 

kristendomen. Självklart skulle man kunna förklara detta med att tidskriften stod fast vid att hålla isär 

politik och kyrka, men som det visat sig i tidskriften håller de sig inte till denna övertygelse hela tiden. 

Varför tog man inte upp detta som ju faktiskt är lika antikristet som bolsjevismens ställningstagande 

på det teologiska området? Sovjetunionen var man ju emot på det politiska området, varför ändrade 

man inte sin politiska ståndpunkt till nationalsocialismen då den nu öppet proklamerade sitt antikristna 

budskap? Eller praktiserade man endast det gamla talesättet: min fiendes fiende är min vän? 

Ett riktigt avsteg från sin egen syn på den lutherska tvåregementsläran gör även Göteborgs Stifts-

Tidning då den tar ställning i den norska kyrkostriden åren 1941-42. Från att även här till en början ha 

varit relativ neutral i sin ton i rapporteringen, går man över till att se på biskoparna som avfällingar 

från den rätta tron eller rentav motståndare till Guds plan (där då nationalsocialismen i Norge måste 

vara något positivt). Genom att de enligt Göteborgs Stifts-Tidning före kriget även upplåtit de norska 

kyrkorna till kommunistiska organisationer, vilket ju tidskriften anser vara kristendomens riktiga 

fiende (bolsjevismen/ kommunismen), anses de nu tillhöra, eller iallafall vara allierade med, fienden. 

Därför håller man med Quisling då han hävdar att Nasjonal Samling (NS) med lika stor rätt som 

dessa biskopar kan hävda att de fått rörelsens uppgift från Gud, och därför ser de inget konstigt i att 

även biskoparnas ämbeten skall kunna tas över av personer med så kallad rätt attityd. På så sätt 

rättfärdigar tidskriften sitt ställningstagande i den pågående kyrkostriden där man ser Quisling och NS 

som både den politiska och den kyrkliga räddningen för Norge.  
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Kyrka och Folks kom fram till motsatt resultat då man tog ställning till den norska kyrkostriden, 

även om man till en början av 1941 höll sig relativt neutral. Främst motsatte man sig att prästerna 

skulle medverka till att sprida politik från predikstolen. Kyrkan och staten ansåg man skulle, precis 

som man ansåg i den tyska kyrkostriden, fortsätta med att verka i sina respektive världar, och inte 

inkräkta på den andres territorium. Därför såg man med glädje den massiva uppslutning bakom 

biskoparna som det norska kyrkofolket gjorde. 

Varför ställde sig då Göteborgs Stifts-Tidning så positiv till detta när inte Kyrka och Folk gjorde 

det? Det kan tänkas vara så att Göteborgs Stifts-Tidning ansåg att NS hade en positivare inställning till 

kristendomen än vad NSDAP hade i Tyskland. Man kan dock säga att tidskriften tog ett annat beslut i 

hur man skulle se på samvaron mellan kyrkan och nationalsocialismen i Norge. Tidskriften gjorde en 

annorlunda kyrkopolitisk bedömning än de gjort av kyrkostriden i Tyskland och måste ha sett/bedömt 

läget som sådant att nationalsocialismen var gynnsam för den lutherska kyrkan i Norge. Dock liknar 

NS åtaganden gentemot den norska kyrkan mycket det som NSDAP gjorde genom Deutsche Christen 

mot den tyska kyrkan, så varför var man då så mycket mer positivt inställd? Ett svar på detta kan ha 

varit tidskriftens syn på biskop Berggrav och de norska biskoparna som avfällingar från den rätta 

lutherska tron. Biskop Berggrav kopplingar till ekumeniska rörelsen, som ju de gammalkyrkliga och 

schartauanerna inte såg alltför blitt på i och med dess konfessionella uttunning, kan även här ha 

påverkat tidskriften. Dock tycker man väl att även Kyrka och Folk (som ju också var gammalkyrkligt) 

skulle ha haft en mer aggressivare ton mot just denna Berggrav, men så var det icke. Jag har ej i denna 

studie haft tid att utreda detta, varför jag till andra överlämnar frågan att utreda. 

Oavsett vilket var detta ett klart avsteg från tidskriftens tidigare förhållningssätt gentemot hur 

kyrkans domän borde styras och hanteras, vilket jag anser vara uppseendeväckande. Någon koppling 

till detta har jag ej heller hittat i den litteratur som jag under detta arbetes gång gått igenom. Detta 

frångår till exempel det som Gunnarsson kommer fram till i sin avhandling från 1995 då han säger att 

Göteborgs Stifts-Tidning ”tog avstånd frän nazismen inom kyrkan”.127 Detta kan dock bero på att 

ingen tidigare (inklusive Gunnarsson) tittat på just ställningstagandet gentemot situationen i Norge, 

utan endast på förhållandet till nationalsocialismen inom kyrkan i Sverige och Tyskland. Då man 

däremot gör det kompliceras dock deras förhållningssätt gentemot nationalsocialismen. Däremot håller 

jag med Gunnarsson om att tidigare forskning har varit missvisande i och med att den jämfört 

inställningar baserade på två olika grunder, nämligen teologisk och politisk. Jag håller även med 

honom om att Göteborgs Stifts-Tidning inte alls var lika positivt inställda till den tyska 

nationalsocialismen på den teologiska arenan (undantaget Norge) som den var rent politiskt. 

 
 
 
 
                                                
127 Gunnarsson, L. 1995. Sid. 221 
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4.2 Ställningstagandet gentemot judarna 
 
Den så kallade ”Judenfrage” togs upp i många av Göteborgs Stifts-Tidnings artiklar, och på det stora 

hela försvarade tidskriften den behandlingen judarna fick utstå i Tyskland Samtidigt som man drar 

paralleller mellan judarna och bolsjevismen (rent politiskt) motsätter man sig dock den rasbiologiska 

antisemitismen eftersom man anser att dopet gör en jude lika kristen som vilken människa som helst 

som låter döpa sig. 

Intressant här är dock att man samtidigt godkänner den så kallade arierparagrafen med att det inte 

skulle främja församlingslivet med kristna judar som församlingsmedlemmar. Att de är att betrakta 

som kristna råder det inget tvivel om men man anser samtidigt att de ska gärna hålla sig för sig själva. 

Detta ligger i linje med Deutsche Christens influerade rasbiologiska tankar om att den tyska kyrkan. 

Däri skulle ju endast tyskar få verka och eftersom tyskar och judar ej var ett och samma folk skulle de 

judekristna inte heller likställas med tyskkristna. 

Att Göteborgs Stifts-Tidning bedyrade att deras inställning i frågan inte alls var en rasfråga kan 

kännas underligt eftersom de genom detta just gjorde skillnad på ras. Att de däremot såg detta som lika 

lite deklasserande som när Paulus nekade kvinnan rätt till prästämbetet, vilket var allmänt accepterat 

under denna tid och framförallt inom gammalkyrkligheten (och även är fortfarande), kanske säger en 

del om hur man kunde påstå detta. Ur ett sådant ställningstagande där man inte anser att något sådant 

ej är diskriminerande, kan man lättare förstå varför de även ansåg att kristna judar inte hade något att 

göra i en tysk eller svensk församling. 

Att det i Göteborgs Stifts-Tidning alltså fanns en antydan till rasdiskriminerande tankar råder det 

inte något tvivel om. Detta anser jag man kan härleda till att de i sitt försvar för nationalsocialismen 

även försvarade deras åsikt i judefrågan. Det verkar som om man satte den ordning och reda som 

regimen återinfört i Tyskland före vissa minoriteters rättigheter. 

Kyrka och Folk å sin sida säger redan från 1933 att judeförföljelserna i Tyskland är en skamfläck 

men att judehatet även är en del av Guds plan! Det vill säga, Gud har sin plan som han håller sig till 

och vi människor ska ej ifrågasätta den. Här lyser en religiös syn på judendomen igenom. För att den 

yttersta dagen skall komma måste ju judarna åter bygga upp Salomons tempel i Jerusalem och om nu 

Hitler påskyndar denna migration av judar dit måste ju detta vara i enlighet med Guds plan, även om 

metoderna inte direkt är att föredra. Dessa tankar går dock emot det som tidskriften ansåg vara den 

yttersta lösningen på judeproblemet, nämligen att konvertera dem till den rätta tron (den lutherska 

läran). Här har även Göteborgs Stifts-Tidning en liknande åsikt vad gäller upprättandet av staten Israel, 

men de poängterar att detta inte ligger på människorna att göra detta utan i händerna på Gud. 

Ovannämnd inställning till judeproblemet håller Kyrka och Folk fast vid genom hela denna period, 

vilket man då och då framhäver. Att man å andra sidan pekar på att judarnas konvertering till den 

lutherska tron är att primärt föredra säger emot det första påståendet. Här ser man en konflikt mellan 
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påståendet om att lämna frågan till Gud att sköta och att aktivt själva hjälpa Gud fram till målet genom 

att konvertera judarna till den rätta tron. Någon förklaring till detta dubbla budskap ger heller inte 

tidskriften under tidsperioden. Det man skulle kunna utläsa det som är att Gud ser allt och kontrollerar 

allt, och om några bestämt sig för att omvända judarna så är det säkert Gud som vill detta. 

Den tystnad som råder i Kyrka och Folk då Nürnberglagarnas införande 1935 ser jag som en 

medveten åtgärd i linje med dess accepterande av judeförföljelsen i enlighet med Guds plan. 

Göteborgs Stifts-Tidning å sin sida nämner endast att lagarna antagits, vilket också kan ses som ett tyst 

accepterande. I september detta år visar man också att man stödjer nationalsocialismens behandling av 

judarna då man kritiserar de högljudda protester som nu hörs mot detta ute i Europa. Sitt eget 

ställningstagande backar med att hänge sig åt något som i det närmaste kan betecknas som 

nationalsocialistisk propaganda (eller iallafall liknar den det). Man koppla ihop judarna och 

bolsjevismen i Sovjetunionen (via bland andra Finkelstein-Litvinov som arbetade på 

utrikesdepartementet) genom att säga att hans ”djävulska Gudshat” lett hundratusentals kristna in i 

döden. Tidskriften gör i likhet med nationalsocialisterna så att man poängtera att bland annat Marx var 

jude och att både judarna och bolsjevismen/kommunismen strävar efter samma mål vilket är att 

avkristna världen. Att man därtill presenterar det som om även judarna är med på mördandet av kristna 

rättfärdigar man således också nationalsocialismens behandling av dem. Återigen gör här Göteborgs 

Stifts-Tidning ett politiskt ställningstagande utifrån något som ses som en teologisk ståndpunkt. Är 

man jude anser tidskriften det vara så att man politiskt stödjer kommunismen vilket i sin tur då 

rättfärdigar tyskarnas behandling av dem. Återigen visar man här ingen som helst sympati eller 

förbarmande över de som lider, de är ju inte kristna! 

Då det gäller rapporteringen och ställningstagandet till kristallnatten så kan man uttyda Kyrka och 

Folks tystnad om händelsen som att man ger sitt godkännande till regimens judepolitik och 

förföljelser. Att man samtidigt istället koncentrerar man sig på det teologiska området och rapporterar 

om förföljda och trakasserade präster och uttrycker sitt stöd till präster som hamnat i 

koncentrationsläger, visar på att man dock inte stödjer regimen i övrigt och att de inte bryr sig om de 

som ej är kristna och som hamnat i samma situation. Familjen först heter det ju! 

I Göteborgs Stifts-Tidning å sin sida rapporterade åtminstone om Kristallnatten. Till en början 

fördöms faktiskt till och med händelsen i en artikel skriven av signaturen F.H. som anklagar 

statsmyndigheterna för att ha stött den plundrande pöbeln. Eftersom detta uttalande redan i numret 

efteråt starkt kritiseras från redaktionens håll kan man ju fråga sig hur denna artikel letade sig in i 

tidskriften. Det häftigt försvar som tidskriften nu målar upp i flera efterföljande nummer visar starkt på 

hur Göteborgs Stifts-Tidning stödde judeförföljelserna. Judarna i Tyskland hade helt enkelt sig själva 

att skylla. 

I försöken att rättfärdiga händelserna i Tyskland går Göteborgs Stifts-Tidning till och med så långt 

så att man hänger sig åt ren och skär nationalsocialistisk propaganda då man återger vad kristen tysk 
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press säger om detta i följetongen Kriget mot världsjudendomen. Den starka pronazistiska och 

antisemitiska syn (dock inte alltid biologiskt rasistisk) som här förmedlas motiveras med de så 

välbekanta orden: ”Vi befinner oss faktiskt i krig med världsjudendomen”! Samtidigt återger man även 

synen på att kristna ej ska bedöma krig och politiska händelser utifrån Bibelns andebundna kristliga 

tänkande. Detta stämmer ju väl överens med den lutherska tvåregementsläran som tycks vara något 

som Göteborgs Stifts-Tidning följer lite då det passar dem. För något homogent praktiserande utav den 

tycker jag mig inte finna då man ser till tidskriftens uttalanden och åtaganden. 

Betänkligheter inför judeförföljelserna skall man alltså enligt tidskriften kasta bort om man som 

författaren fattat förtroende för Hitler, även om man inte i enskilda fall förstår de vidtagna åtgärderna. 

På det stora hela summerar detta Göteborgs Stifts-Tidnings syn på judefrågan rätt bra. Enligt dem ska 

man som ovanstående författare säger kasta bort alla betänkligheter och lita på Hitler, der Führer! 

Den till synes rena nationalsocialistiska propagandan ökar i omfång i Göteborgs Stifts-Tidning 

under slutet av kriget. Dock är fortfarande den primära fienden de ogudaktiga bolsjevikerna från öst. 

Göteborgs Stifts-Tidning går däremot nu till och med så långt som att påtala att det är judarna som 

egentligen ligger bakom alla de allierades planer på att krossa Tyskland och det kristna Europa. 

Judarna var alltså med hjälp av Stalin (denna judiska antikrist) tillsammans med Mammon, 

Storkapitalet och Själviskheten det som stod ivägen för freden och inte Hitler och nationalsocialismen. 

De artiklar som tidskriften publicerar kan man även säga går helt i linje med den 

nationalsocialistiska propagandan. Däremot betyder detta dock inte att man anammat den 

rasbiologiska antisemitismen helt och hållet. Antisemitismen kan lika mycket fortfarande bygga på 

religiös grund, även om det blir svårare at argumentera för detta påstående. Dock ansåg Göteborgs 

Stifts-Tidning det primärt vara så att en jude var lika med att tillhöra det folk som dödade Guds son 

och därmed var man också för alltid de rättroende kristnas fiende. Detta gav dem en gemensam 

nämnare med nationalsocialisterna på detta område och kan tillsammans med hatet/rädslan för 

bolsjevismen förklara deras ståndpunkt i frågan. Däremot kan man väl inte förneka att uttryck som: 

”sådan pervers idé” måste ”väl ändå ha utkläckts i en judehjärna” är rent antisemitisk. 

Då man ser till de pågående systematiska avrättningarna av judarna under kriget kom den först till 

allmänhetens kännedom under sommaren år 1942.128 Detta är drygt ett halvår efter den så kallade 

Wannseekonferensen där Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann och Heinrich Müller samt företrädare 

för Gestapo och olika ministerier drog upp riktlinjerna för hur ”den slutgiltiga lösningen av 

judefrågan” praktiskt skulle genomföras.129 Trots detta nämns ingenting i de båda tidskrifterna om de 

pågående massmorden på Europas judar, vilket i och för sig hållit på längre än det halvår sedan 

konferensen hölls. 

                                                
128 Flyghed, Janne. 1992. Rättsstaten i kris. Spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget. s. 59 
129 Bunting, E (senior editor). 2001. Sid. 267 
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Göteborgs Stifts-Tidning sade så tidigt som år 1933 att utrotning som lösning på judeproblemet var 

otänkbart. Trots att man alltså redan från början motsatt sig massmord på judarna blundar man då detta 

faktum faktiskt uppenbarade sig. Att man inte heller tar ställning emot detta ohyggliga brott utan 

istället pratade om ”folkmord” på tyskarna visar bara på hur ensidigt inställd man var under denna tid. 

De så kallade tyska likfabrikerna som annan media rapporterar om viftar man samtidigt bort som rena 

påhitten och försök från fienden att svartmåla tyskarna. 

Kyrka och Folk har under denna period det gemensamma med Göteborgs Stifts-Tidning att de inte 

rapportera om något som judarna blivit utsatta för, inga massgravar, likfabriker eller 

koncentrationsläger. Anledningen till detta kan vara samma gamla tysta accepterande av 

judeförföljelsen som tidskriften praktiserat under hela denna period (1933-45). Ett tecken på detta är 

den artikel från september 1945 då en viss pastor Hagner i tidskriften säger att även om judarna lidit så 

har de inte utplånats helt och hållet. Detta är då beviset på att allt som hänt faktiskt ingick i Guds plan 

för det judiska folket, som nu i större antal än tidigare strömmar till Palestina. Att tidskriften inte visar 

någon som helst medkänsla med de drabbade judarna visar också på att judarna för dem verkligen bara 

är en bricka i Guds spel. Dessa kommer ju ändå inte att få vara med då Jesus Kristus på den yttersta 

dagen väcker de rättroende, de är ju och förblir otrogna judar. De som enligt de rättroende bär skulden 

för Jesu död! 

Både Göteborgs Stifts-Tidning och Kyrka och Folk och grupperna bakom dessa två tidskrifter var 

inte biologiskt antisemitiska, även om vissa fakta i materialet stödjer tendenser hos den tidigare 

nämnda tidskriften. Materialet i denna studie visar dock på att de var klart religiöst antisemitiska samt 

ansåg att judarna utgjorde ett problem i Europa och världen. Kyrka och Folk motiverade dock sitt 

ställningstagande rent teologiskt med att allt var Guds plan, även om man som kristen inte behövde 

gilla det. Hos Göteborgs Stifts-Tidning kunde man däremot urskilja tendenser till rena 

nationalsocialistiska propagandabilder om hur judarna var och verkade i samverkan med 

kommunismen mot kristendomen. Detta hängde starkt ihop med deras kraftigt positiva 

ställningstagande till nationalsocialismen politiskt vilket gjorde det svårt att skilja på ren politik och 

judefrågan eftersom den senare var så otroligt framträdande och inbäddad i den nationalsocialismen 

ideologin. 

Man skulle här kunna ställa frågan om Göteborgs Stifts-Tidning verkligen hade haft en sådan syn 

på judarna med en annan redaktör än Rhedin. Enligt Anders Jarlert var det främst på grund av honom 

som tidskriften hade en såpass positiv syn på nationalsocialismen.130 Om det var så att allt som togs 

med i tidskriften verkligen bestämdes av redaktör Rhedin lämnar jag osagt men då verkar det konstigt 

att sådan kritik mot nationalsocialismens uppförande runt kristallnatten kom med. Eller var detta bara 

något som råkade slinka förbi redaktörens blick? 

                                                
130 Domellöf, M. 1998-04-09. GP. 
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