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Kildesamling 
Antisemitisme i Danmark 
 
 
 
Udviklet af  Dansk Jødisk Museum v. Sara Fredfeldt Stadager, Anna 
Luna Daugaard, Christina Damgaard Andersen og Magnus Panduro 
Juhl.  

 
 

Følgende er en printvenlig udgave af tekster og billeder, som indgår i undervisningsmaterialet 

Antisemitisme i Danmark.  

Materialet her er gengivet efter samtidige kilder, og den originale stavemåde er bevaret. 

 

Kildesamlingen indeholder kilder til: kalkmalerier, Martin Luther, den litterære og korporlige jødefejde, 

danske karikaturtegninger af jøder, Zions Vises Protokoller samt dansk nazisme i form af ugebladet 

Kamptegnet og Inger Støjberg videoklip.  

Til læreren 

Praktisk information vedrørende bilagsmaterialet: I dele af bilagsmaterialet fremgår svar til 

spørgsmålene i hovedmaterialet. Hvis læreren vurderer, at svar til opgaverne er unødvendige, er det 

muligt at nøjes med at udlevere billeder og tekster uden svar – f.eks. ved visning på et whiteboard. Hvis 

læreren vurderer, at eleverne har brug for ekstra hjælp, kan hele bilagsmaterialet udleveres.    
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MIDDELALDEREN 

Billeder til øvelserne med kalkmalerier og kirkelige tekster 

 

 
Sankt Marie Kirke i Helsingør, 1490’erne. 

Et vrængende ansigt med et barn ved munden. Hatten er markør for, at det sandsynligvis er en jøde, der er fremstillet. Dette er en 

reference til fordommen om, at jøder spiser børn som en del af deres Pesach-ritual.  

Billedet er gengivet fra: Dansk Jødisk Kunst, Rhodos, s. 150.   
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Birkerød Kirke, 1325-1350. 

Del af dommedagsfremstilling, hvor synderne straffes for deres synd. Her hælder djævlen flydende guld i halsen på en jøde. 

Sandsynligvis ud fra en fordom om, at jøder er grådige, hvilket var en dødssynd i kirkens øjne på det tidspunkt. At det er 

en jøde kan ses på hatten, som manden har på. Billedet er gengivet fra: Dansk Jødisk Kunst, Rhodos, s. 148. 
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Maleri fra Holy Trinity kirken i London nær Norwich, England, fra 1400-tallet.  
Billedet illustrerer den påståede tortur og mord på drengen William of Norwich. Begivenheden skulle være fundet sted i 
1144. Historien om William er det første kendte eksempel på ritualmordsanklager mod jøder i Europa. Billedet er 
hentet fra Wikipedia. 
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Illustration i Hartmann Schedel's “Weltchronik” fra 1493, Tyskland.  
Billedet fremstiller det påståede mord på Simon af Trent. Begivenheden fandt sted i 1475 i Italien. Efter opdagelsen af liget af den 3-
årige Simon i kælderen hos en jøde i byen Trent blev de derboende jøder anklaget for ritualmord på barnet. 

Billedet er hentet fra Wikipedia. 
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REFORMATIONEN 

Peder Palladius prædikener:  

Martin Schwarz Lausten: ’Kirke og Synagoge - holdninger i den danske kirke til jødedom og jøder i middelalderen, 

reformationstiden og den lutherske ortodoksi (ca. 1100 - ca. 1700). S. 218. 

”Det er det samme, som de tåbelige jøder påstår i dag, idet de følger deres Talmud, ja de venter stadig, at Messias skal 

komme, men det er forgæves, for vi kan se, at Kristus er kommet, sådan som det var lovet hos profeterne. Når de venter 

ham, følger de blot deres egne drømmerier og ikke Guds løfte. Men da han er blevet vor broder, så skal ikke alene 

papisterne og kætterne bekæmpes, men også det jødiske affald og bundfald i vores tid. Du hører nemlig, at jøder både i 

Moravia og andre steder driver gudsbespottelse mod Kristus, og de får kristne til at falde fra og gå over til jødedommen og 

blive omskåret.” 

 

Martin Luther: Om jøderne og deres løgne, 1543.  

(Oversættelse fra 1938, udgivet af Danmarks National Socialistiske Ungdom). 

Et udpluk af forskellige citater fra værket:  

”[D]e er giftige, bitre, hævngerrige, lumske slanger, snigmordere og djævleyngel, som dolker og gør 

fortræd i hemmelighed, så længe de ikke kan gøre det åbenlyst.” 

”Tag dig derfor i agt for jøderne og vær klar over, at hvor de har deres synagoger, er der ikke andet end 

en djævlerede, hvor der drives selvros, hovmod, løgn og bespottelse, hvor man vanhelliger Gud og 

mennesker med al mulig giftighed og forbitrelse, som djævlene selv udøver disse ting. Og hvor du ser 

eller hører en jøde undervise, skal du ikke tro andet, end at du hører en giftig basilisk, som selv ved 

synet forgifter og dræber folk.” 

”Der sker dem kun deres ret, når de forkaster Guds sandhed og i stedet må tro på sådanne skændige, 

tølperagtige, naragtige løgne og i stedet for Gudsordets skønne ansigt må kigge djævelen i hans kulsorte 

bags løgnehul og tilbede stanken derfra.” 
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JØDEFEJDER  

 

Den litterære og korporlige jødefejde  

 

Th. Thaarup: Moses og Jesus  

I 1813 oversatte digteren Thomas Thaarup det tyske antisemitiske skrift Moses og Jesus af Friedrich 

Buchholz og satte dermed gang i den litterære jødefejde, hvor meningsdannere diskuterede, hvorvidt 

jøder kunne accepteres som en del af det danske samfund. 

 

”Et Verdensherredom grundet paa alle Nationers Undertvingelse og Ødelæggelse Fritagelsen fra 

Opfyldelsen af almindelige moralske Pligter mod Ikke-Jøder, og et deraf naturligt følgende 

menneskefjendigt Sindelag mod alle de af dem kaldede Gojim [ikke-jøder].” (s. 2-3). 

”Jødernes politiske og moralske Skrifter indeholder menneskefjendske Sætninger mod enhver ikke 

Jøde.” (s. 6). 

 
Kildehenvisning: Th. Thaarup, Moses og Jesus eller om Jødernes og de kristnes intellektuelle 
og moralske Forhold, Forlagt af Fr. Brummer, 1813. Findes tilgængelig online via Det Kongelige 
Bibliotek  

 
Steen Steensen Blicher: Bør Jøderne taales i Staten?  
Modsvar til Thaarup. 
I sit skrift ”Bør Jøderne taales i Staten?”  fra 1813 går Blicher til angreb på Thaarup og hans støtter og 
proklamerer, at jøderne er lige så gode borgere i samfundet som de kristne.  
 
Efterfølgende oplister Blicher de forskellige overgreb, som det jødiske folk er blevet udsat for gennem 
historien, indtil han når op til i dag [1813]. 
 
”Man slaaer ikke længere til med Sværd, men med Tunge og Pen; og hvad er det egentlig man angriber? 
Deres nationalkarakter.” (s. 8). 
 
Herefter roser Blicher de forskellige karaktertræk hos jøderne: 
”Religiøsitet; Guddommen dyrkes under mangehaande Former; men naar Dyrkelsen er alvorlig, er 
Mennesket religiøst, og fortjener som saadan den Vises Medhold og Bifald” (s. 9). 
”Maadelighed: Udsvævelse i stærke Drikke, Ukydskhed, og i Særdeleshed Ægteskabsbrud, ere sieldne 
Særsyn blandt Jøderne.” (s. 9). 
 
”Arbeidsomhed; naar det kan defineres som Stræben efter at erhverve sig og sine Livs Ophold paa en 
lovmæssig Maade, ere Jøderne også arbeidsomme.” (s. 9). 
 
 
Herefter oplister Blicher nogle af de dårlige ting ved jøderne, bl.a. at de foragter andre religioner, 
hvilket selvfølgelig ikke er godt i Blichers optik, men som han dog ikke har så meget imod, eftersom de 
gør det i stilhed. Han påpeger også, at jøderne som folk higer efter penge, hvilket Blicher undskylder 
med, at de har været forfulgt gennem tusinder af år. 
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Blicher beskriver endvidere jødernes manglende deltagelse i videnskab og erhverv: 
”Hvad Ulyst til Videnskaber, Haandværker og Agerdyrkning angaaer, da begynder den allerede at tabe 
sig, og vil tabe sig mere, jo mere Jødernes Menneskerettigheder erkiendes og hævdes, jo ligere de blive 
de øvrige Statsborgere – kort: de ville blive Videnskabsmænd, Haandværkere, Agerdyrkere, naar de maa 
blive det.” (s. 12). 
 
[Husk at teksten er skrevet i 1813, året før anordningen af 1814 som sikrede jøderne næsten de samme 
rettigheder som de kristne. Inden anordningen var langt de fleste erhverv lukket for jøderne. For mere 
om anordningen se: https://joediskinfo.dk/artikler/anordningen-af-1814 ] 
 
 
Kildehenvisning: St. St. Blicher: Bør Jøderne taales i staten? og andre avisartikler, Rosendahls 
Forlag, 1984. Kan bestilles gennem Det Kongelige Bibliotek. 
 
 

 
 
Den korporlige jødefejde: 
Under den korporlige jødefejde brød antisemitismen ud i lys lue, og jøder blev overfaldet. Under 
jødefejden blev der flere steder i København ophængt plakater og uddelt løbesedler, som opildnede til 
vold mod jøderne:  
 
Løbeseddel fra 1820 
”I jøden Triers gård i Rådhusstræde [Her i København] findes der i kælderen millioner af sølv-mønter, der tilhører staten, 
men som efterhånden bliver transporteret til udlandet. Satanen [Trier] er i Wien for aldrig mere at vende tilbage, han leer 
nu over de dumme danskere, der kun truer, men ikke tør handle. Kongen med sine røvere og jøderne trodser og foragter 
folket – Ned! Med de skurke og landet er frelst.” (s. 70). 
 
Plakat 1820 
”Ædle medborgere grib til våben mod jøderne, som spotter og forhåner vores faderlige regering, håner borgerne, tager brødet 
ud af munden på den fattige og gør faliter for at berige sig på deres medborgeres bekostning.” (s. 70). 
 
Kildehenvisning: Kan findes i Jens Rasmussen: Religionstolerance og religionsfrihed: Forudsætninger og 
Grundloven i 1849, Syddansk Universitetsforlag, 2009. Kan bestilles på biblioteker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://joediskinfo.dk/artikler/anordningen-af-1814
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Løbesedler fra 1819 vedrørende Jødefejden 
 

 
”Frisk Mod mine kjere christne Medborgere og vi er snart befriet fra det Jødepak som frarøver os vore 
Rettigheder” 
 

 
“Peb Moses! Ned med Jøderne. De Blodsugere. mærk ædle Medborgere!” (forside). Kildehenvisning: 

Originalerne findes på Rigsarkivet: Ra, DK, 3. Depart., I. 170-11, Henlagte sager 1800-1848, U1819. Vedr. 
jødefejden 1819-20. 
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OPTAKT TIL FOLKEMORD  
 

Antisemitiske tegninger  

 
  
Tegning fra det socialdemokratiske vittighedsblad Ravnen, 1896.  
Tegningen spiller på en stereotyp om, at jødiske kvinder er grimme. 
Billedet er gengivet fra ”En Indvandringshistorie – Jøder I Danmark I 400 År”, side 120. Originalen findes på Det 
Kongelige Bibliotek.  
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Tegningen er bragt i vittighedsbladet Ravnen, 1903.  
Denne tegning spiller på en stereotyp om, at jøder er pengegriske.  
Billedet er gengivet fra ”En Indvandringshistorie – Jøder i Danmark i 400 År”, side 121. Originalen findes på Det 
Kongelige Bibliotek. 
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Tegningen stammer fra Storm P. i ”En liden bog for optimister og pessimister”, 1. årgang, 1913, side 9 
og 10.  
Denne tegning spiller på stereotypen om, hvordan jøder ser ud: krogede næser, krøllet hår og kantede 
ansigtstræk. 
Billedet er gengivet fra ”En Indvandringshistorie – Jøder i Danmark i 400 År”, side 121. Originalen findes i Storm P. 
museets samling.  
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Kamptegnet 

 
Kamptegnet, 13. Maj 1943. Original findes på Det Kongelige Bibliotek og hos Dansk Jødisk Museum. 
Denne tegning spiller på referencen om, at jøder vil overtage verden, at de havde skyld i pesten, og at 
de ikke er mennesker, men rotter.  
Billedet er gengivet fra Dansk Jødisk Museums samling. 
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Kamptegnet 15. april 1943. Original findes på Det Kongelige Bibliotek og hos Dansk Jødisk Museum. 
Denne tegning spiller blandt andet på stereotypen om den grådige og nærige jøde. Derudover at jøden 
vil udslette de kristne og de kristnes værdier. Og så er stereotypen om den store ’jødenæse’ også at finde 
i denne tegning. 
Billedet er gengivet fra Dansk Jødisk Museums samling. 
 
 



Antisemitisme i Danmark – i et historisk perspektiv  

Dansk Jødisk Museum    

15 

 

 

 
Kamptegnet 4. februar 1943. Original findes på Det Kongelige Bibliotek og hos Dansk Jødisk Museum. 
Denne tegning har konspiratoriske elementer idet den antyder, at der er en hemmelig jødisk loge, som 
vil overtage verdensherredømmet. Desuden spiller den på stereotypen om den sovjetiske, socialistiske 
jøde.  
Billedet er gengivet fra Dansk Jødisk Museums samling. 
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Bragt i Politiken 12. december 2017 af danske Per Marquard Otzen.  
Denne tegning er bragt i forlængelse af, at præsident Donald Trump anerkendte Jerusalem som Israels 
hovedstad. Tegningen er egentlig en stikpille til Trump, men afbildningen af en velpolstret jøde med en 
stor og kroget næse, som æder fredsduen, har overdrevne jødiske stilistiske træk, og dermed har 
tegningen historiske antisemitiske referencer.   
Billedet er gengivet fra Politiken.dk   
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EKSTRASPØRGSMÅL - ZIONS VISES PROTOKOLLER 
 
Aage H. Andersen: Er Zions Vises Protokoller et falsum?, 1940. 
Aage H. Andersen var dansk nazistisk politiker, der især var aktiv under besættelsen. Han var del af 
flere danske nazistiske partier samt Dansk Antijødisk Liga. Han var bl.a. ansvarlig for at oversætte 
Zions Vises Protokoller til dansk. Under krigen udgav han ugeavisen Kamptegnet, en dansk pendant til 
den tyske Der Stürmer.  
I sit skrift ”Er Zions Vises Protokoller et falsum?” fra 1940 går han til modangreb på dem som påstår, 
at Zions Vises Protokoller er et falsum [hvilket det er].  
 
Sammenfatning af den jødiske Verdenserobringsplans Program: 
 
  
”For at faa den Magt som >>Guds Udvalgte Folk<<, som vores hellige Bøger lover os, er det 
nødvendigt, at vi Jøder sørger for: 
 
1. at ødelægge den unge ikke-jødiske Generation ved revolutionær undervisning 
 
2. at tage Grunden bort under Familielivet 
 
3. at faa Magten over den offentlige Mening ved at underlægge os Pressen eller underkøbe den 
 
4. At faa Magten over Folket ved at pleje dets Laster 
 
5. at ødelægge Kunsten, Litteraturen og Musikken 
 
8. at aflede Massernes opmærksomhed fra, hvad der virkelig foregaar ved allehaande Forlystelser og 
Sportskonkurrencer, kort sagt underholde Folk for at hindre dem i at tænke 
 
9. at forgifte Sindene ved negative Teorier, ødelægge Nervesystemet ved stadig Larm, og svække 
Legemet ved Indpodning af forskellige Sygdomme 
 
10. at skabe almindelig Misfornøjelse og fremkalde Had og Mistillid mellem de forskellige Klasser 
 
11. at plukke folket for dets gamle Traditioner, at berøve Bonden Jorden ved at skyldsætte den og 
behæfte den med knugende Skatter, at erstatte hæderlige Forretningsfolk med Racefæller og overalt 
oprette Dyrkelsen af Guldkalven 
 
12. at undergrave Tillidsforholdet mellem Arbejdsgiver og Arbejder ved Strejker og Lockout og 
udelukke enhver Mulighed for et frugtbart Samarbejde 
 
13. at demoralisere Overklassen ved alle Midler og fremkalde Massernes Raseri, naar de ser dens 
skandaløse Optræden og dens Dumheder 
 
 
Kildehenvisning: Aage H. Andersen: Er Zions Vises Protokoller et falsum?, Eget Forlag, 1940. 
Eksemplarer findes på Det Kongelige Bibliotek og hos Dansk Jødisk Museum. 
 
 



Antisemitisme i Danmark – i et historisk perspektiv  

Dansk Jødisk Museum    

18 

 

 
 

EKSTRASPØRGSMÅL - ANTISEMITISME I MELLEMØSTLIGE KREDSE  
 
Link til Inger Støjberg videoklip: 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/stoejberg-hvis-rabiat-joede-udtalelse-var-faldet-i-folkekirken-
havde-folk-helt#!/ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


