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Rutherfords flørt med nazistene 

Jeg føler det er på tide å gi nye lesere en oversikt over et mørkt kapittel i Jehovas vitner (Jv) sin 

historie. Dette fikk mye oppmerksomhet i årene etter at Internett ble tilgjengelig for folk flest i vår del 

av verden, siden gamle dokumenter nå lett kunne publiseres. I tillegg hadde DDRs oppløsning i 1990 

ført til at arkiver fra nazitiden ble tilgjengelige for historikere. 

Artikkelen er ment på folk som har kjennskap til Jv fra før, så jeg forutsetter at leseren har noenlunde 

oversikt over deres historie. 

Jeg siterer en del fra Vakttårnets egen litteratur. For lesere som ønsker å sjekke kildene selv, 

anbefaler jeg denne nettsiden, der store mengder av Vakttårnets litteratur på engelsk, også fra den 

aktuelle perioden, finnes som nedlastbare pdf-filer: https://avoidjw.org/en/publications/ 

Artikkelen er i denne versjonen ikke helt ferdig: Jeg ønsker å forbedre kildehenvisningene og erstatte 

de litteraturkodene som Jv selv bruker. Jeg har brukt symbolet ¤ for å markere de uferdige punktene. 

- Herjulf Nesje, 2020 

Å kaste stein i glasshus 

Våkn Opp! for 22. oktober 1994 hadde denne tittelen på 

forsiden: ”Når religionssamfunn tar parti i krig”. Forsiden 

viste katolske prester som gjorde nazi-hilsen side om side 

med uniformerte nazister. Artiklene i bladet gjør oss 

grundig kjent med mange av de kompromissene som ble 

inngått mellom presteskapet, spesielt det katolske, og 

Tysklands nazi-regime. Det kritiske lyset som Våkn Opp! 

retter mot visse kirkesamfunn er berettiget, men er 

Selskapet Vakttårnet selv helt uskyldig? 

Hva denne artikkelen handler om 

Det er en kjent sak at Jv ble forfulgt av nazistene før under 

2. verdenskrig. Denne tragiske historien har Jv selv vært 

ivrige etter å fortelle verden om – og jeg betviler ikke at dette faktisk har skjedd. Men – det er mørke 

sider av denne historien de ikke forteller fordi det stiller deres egen leder på den tiden, president 

Rutherford, i et særdeles dårlig lys. Det jeg vil fokusere på er derfor ikke selve forfølgelsen av Jv, men 

dette: 

 Rutherfords kyniske innfall og provokasjoner førte til unødig har forfølgelse. 

 Selskapet Vakttårnet har i ettertid ikke bare holdt denne historien skjult, men de har også 

drevet historieforfalskning og manipulasjon for selv å framstå så pent som mulig.  

https://avoidjw.org/en/publications/
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I korte trekk 

Joseph F. Rutherford var president for Vakttårn-selskapet i den tidsperioden vi skal se nærmere på. 

Selv om Vakttårn-selskapet hadde et styre, var Rutherford i praksis den som hadde all makt, den som 

utformet lære og policy og den som skrev mye av den litteraturen selskapet publiserte. Mer om 

Rutherford her: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Franklin_Rutherford 

I 1931 skiftet bevegelsen offisielt navn fra Bibelstudentene til Jehovas vitner. Bevegelsen ble på tysk 

kalt «Ernste Bibelforscher» (seriøse bibelforskere), også i flere år etter navnebyttet. 

På slutten av 1920-tallet og begynnelsen av 1930-tallet var Vakttårnets lære vennligsinnet overfor 

jødene, og deres forventede tilbakevending til Palestina ble sett på som en oppfyllelse av Bibelske 

profetier.  

I 1932 ble imidlertid læren endret og jødene ble likestilt med andre folk og religioner.  

På denne tiden var hets av jøder og endog jødehat relativt stuereint i vide kretser, ikke minst i USA. 

I januar 1933 kommer Hitler til makten i Tyskland. Få måneder etter blir Vakttårnets avdelingskontor 

i Magdeburg beslaglagt av nazi-myndighetene, men tilbakelevert etter kort tid.  

Utviklingen i Tyskland bekymrer åpenbart Rutherford og han innkaller på kort varsel til et stevne i 

Tennishalle Wilmersdorf i Berlin 25. juni. 

Øyenvitneberetningene er litt motstridende, men det synes klart at stevnehallen var pyntet med 

hakekorsflagg, i hvert fall på utsiden og muligens inne i noen av hallene, sannsynligvis fordi nazi-

organisasjonene SA og SS hadde feiret St. Hans i hallen dagen før. 

På stevnet blir det åpnet med en sang som riktignok hadde vært i vitnenes sangbok i mange år, og 

som hadde en bibelsk tekst, men melodien var påfallende: Det var den samme melodien som 

Tysklands nasjonalsang – både gjennom keisertiden og under nazistene: ”Deutschlandlied”, kanskje 

bedre kjent for oss som ”Deutschland, Deutschland über Alles”. Dette var for øvrig en gammel og 

kjent melodi, skrevet av Joseph Haydn. 

Øyenvitneberetninger forteller om en ubehagelig stemning på stevnet, på grunn av hakekorsflaggene 

og på grunn av det påfallende ved valget av sang. 

På selve stevnet ble det vedtatt en resolusjon, kalt ’Erklärung’ (tysk) eller ’Declaration of Facts’. En 

trykt kopi av denne resolusjonen, sammen med et brev, ble sendt til Hitler og andre ledende nazister.  

Denne resolusjonen må karakteriseres som en skamløs flørt med nazistene, der omtrent alt og alle 

blir trukket ned i sølen: USA, Storbritannia, jødene, kirkesamfunn og Folkeforbundet (forløperen til 

FN). Åpenbart var Rutherford villig til å ”gå til sengs” med Hitler i håp om å unngå restriksjoner på 

virksomheten og eiendommene i Tyskland. 

Hitler gjennomskuet bløffen og resultatet lot ikke vente på seg: Vakttårnets eiendommer i tilknytning 

til avdelingskontoret i Magdeburg ble på ny beslaglagt få dager seinere. 

Etter at Rutherford hadde gitt opp håpet om å blidgjøre nazistene skiftet han brått tone: Et skarpt 

brev ble sendt til ledende nazister, og vitnene i Tyskland ble beordret ut på gruppevitning som 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Franklin_Rutherford
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resulterte i massearrestasjoner. Isfronten mellom Selskapet Vakttårnet og nazistene tilspisset seg, 

Rutherford fortsatte konfrontasjonslinjen, og dette førte etter hvert til internering av mange vitner i 

konsentrasjonsleire og endog henrettelser. 

Men var det nødvendig av Rutherford å kjøre en knallhard og kompromissløs linje? 

Et viktig poeng her er at mange av vitnene i Tyskland ønsket å gå under jorden med sine møter og sin 

forkynnelse (slik de faktisk gjorde i Øst-Europa under kommunistregimene) for å unngå å provosere 

nazistene, men Rutherford, som selv satt trygt i USA, brukte dem som ”kanonføde” og valgte en 

konfrontasjonslinje som provoserte nazistene maksimalt. Rutherford ville ha martyrer! 

Resten av historien, med massiv forfølgelse av Jv i Tyskland under nazistene, er velkjent og vel 

dokumentert gjennom Vakttårnets publikasjoner, men det som opprører er at Vakttårnet i ettertid 

har drevet med grov forvrengning av egen historie og utnyttet dette i sin propaganda i vår tid. 

Før vi ser på detaljene: La meg presisere at jeg på ingen måte tviler på at Jv ble forfulgt i Nazi-

Tyskland. Kritikken handler om Rutherfords opportune og farlige innfall som gjorde at forfølgelsen 

ble unødvendig hard, samt Vakttårnets «cover up» av dette i ettertid.  

Forspillet og synet på jødene 

I 1926 utga Vakttårnet boken ’Comfort for the Jews’ (’Trøst for jødene’) som henvendte seg til jøder. 

I 1927 ble en lignende bok, ’Restoration’, utgitt. Boken ’Life’ (’Liv’) ble utgitt i 1929, og Rutherford, 

alle disse bøkenes forfatter, skrev her (s54) at jødene hadde en plass i oppfyllelsen av profetiene, at 

”hedningenes tider” gjaldt det bokstavelige Israel og pekte på at jødene nå var i ferd med å vende 

tilbake til Palestina. (Dette var foranlediget av Balfour-erklæringen etter 1. verdenskrig, som 

garanterte britisk støtte til et jødisk hjemland i Palestina.) 

Så seint som i 1931 hadde man den forståelsen at sionismen og jødenes tilbakevending til Palestina 

var en oppfyllelse av Bibelens profetier:   

     “God promised to restore Palestine to the Jews. The rebuilding of Palestine is now beginning and is 

well under way. This is being done clearly in fulfillment of prophecy uttered as promises from Jehovah. 

This alone should command not only the respectful attention but the profoundest interest of every 

one who believes that Jehovah is God. It was the great Jehovah, speaking through men who had faith 

in him, that foretold what we now see transpiring concerning Palestine. The privilege of living on earth 

at the time of the fulfillment of these prophecies cannot be overestimated. At once the Jew comes 

into prominence, and the history of the Jewish people becomes more thrilling than any fiction every 

written.”  

– ‘The Watchtower’, 1/9-1931, s270-271. 

Men allerede i 1930 eller 1931 begynte man å mene at Bibelstudentene var de ”åndelige israelitter”, 

slik at jødene nødvendigvis måtte bli fortrengt fra sin spesielle profetiske rolle. I 1932 ble i hvert fall 

dette tydelig: 

     «The Jews have received more attention at their hands than they have really deserved. Therefore 

this prophecy must have its chief fulfillment upon he true people of God's kingdom which are now on 

the earth.» 
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 – ‘Vindication’ (1932), bind 2, s257,258. (Se også ’The Watchtower’, 15/5-1955, s296.) 

Dette er i bunn og grunn samme lære som Jv har i dag om “kjødelige jøder” og ”åndelige israelitter”. 

I den samme boken, like etter en kritisk omtale av kommersielle organisasjoner i Storbritannia og 

USA, som Rutherford kollektivt kaller ”a special division or part of Satan’s organization”, gir han 

denne karakteristikken: 

Among the powerful men who control the commerce of the sea are many Jews, so called, yet who are 

against God and against Christ and the kingdom of God. This is probably the reason why God by his 

prophet speaks of them separately and distinctly from Jerusalem, both ancient and modern. All are 

representatives of the Devil, to be sure, and form a part of his organization, but the Lord is pointing 

them out as a separate and integral parts of Satan’s organization and gives his people a vision of them 

from different standpoints. 

– ‘Vindication’ (1932), bind 2, s54,55. 

Slikt får oss til å grøsse i dag, men det er viktig å være klar over at antisemittisme og negativ omtale 

av jøder omtrent var stuereint i Europa og USA på denne tiden, før antisemittismen ble satt i system 

av nazistene. Rutherford hadde derfor tydeligvis ingen skrupler med å trekke inn jødene når han 

beskriver Satans mangfoldige organisasjon. 

Referanser: re-N s118; w-N87 1/5 s28; w-N82 15/6 s22,23 

Hitler kommer til makten 

30. januar 1933 kommer Hitler til makten i Tyskland 

og ganske raskt iverksetter nazi-regimet lover og 

forordninger som begrenser trykke- og forsamlings-

friheten. 

Det kan være verdt å merke seg at Jv hadde 

problemer med myndighetene i flere tyske 

delstater, spesielt i Bayern, også før nazistene kom 

til makten, men dette tilspisser seg etter hvert som 

nazi-regjeringen fester grepet. 

I april 1933 gjennomfører Jv en verdens-

omspennende kampanje med brosjyren ’The Crisis’ (’Krisen’). På grunn av dens budskap og på grunn 

av dens provoserende omslagsbilde (en soldat med et bloddryppende sverd), vegrer mange av 

vitnene i Tyskland seg for å bruke denne på feltet. Den provoserer også nazi-myndighetene, noe som 

leder til forbud mot Jv i delstat etter delstat. 

4. april 1933 blir Vakttårnets bygninger i Magdeburg i delstaten Preussen beslaglagt av nazistene, 

men allerede 28. april blir bygningene gitt tilbake.  Det amerikanske utenriksdepartementet presset 

på overfor tyske myndigheter for å få dette til. 

Referanser: yb74, Våkn Opp!  22/8-1995, s6,7. 
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Stevnet i Berlin 

Sommeren 1933 var Jv blitt forbudt i de fleste tyske delstater. Det blir på kort varsel sammenkalt til 

et stevne i Berlin 25. juni.  

Kort tid før stevnet besøker Rutherford og Knorr Tyskland og hovedbekymringen er å sikre Selskapets 

eiendom mot ytterligere beslagleggelser. Under besøket forberedes også en deklarasjon som skal 

presenteres og vedtas på stevnet, den såkalte ’Declaration of Facts’, som på tysk får navnet 

’Erklärung’. 

Rutherford drar hjem til USA flere dager før stevnet starter og havner derved på trygg avstand fra 

bråket som følger. 

Selve stevnet ble årsak til spekulasjoner og motstridende påstander i ettertid, men det koker ned til 

dette: 

Stevnehallen, Berlin-Wilmersdorf Tennishalle, var dekorert med hakekorsflagg, men det er uklart 

akkurat hvor disse flaggene var. Muligens på utsiden, muligens i noen av hallene inne, men 

sannsynligvis ikke i selve forsamlingshallen som ble brukt under stevnet. Grunnen til dette var 

sannsynligvis at SA og SS (nazistiske organisasjoner) hadde feiret sommersolverv i hallen dagen før.  

(Bildene fra stevnet som er 

vist her finnes også i Våkn 

Opp! 8. juli 1998. Vi 

kommer tilbake til disse 

bildene seinere.) 

Da stevneprogrammet 

begynte sang stevne-

deltakerne en sang som 

lenge hadde vært i 

sangboken, med melodi av 

Joseph Haydn og med en 

passende bibelsk tekst. 

Det spesielle var at akkurat 

den samme melodien også 

ble brukt i den tyske 

nasjonalsangen ’Deutschlandslied’. For oss er den kanskje bedre kjent som ’Deutschland, 

Deutschland über Alles’. Denne sangen hadde vært Tysklands nasjonalsang siden 1922, og den ble 

også brukt av nazistene. Selv om sangen fantes i sangboken hadde vitne unngått å bruke den etter at 

den samme melodien også ble tatt i bruk som nasjonalsang. Derfor var det spesielt påfallende at 

akkurat denne sangen ble brukt på dette stevnet. 

Som vi sikkert kan forstå var det en spesiell og ubehagelig stemning på stevnet: Her er man samlet 

for å lovprise Jehova og stå i mot nazistenes angrep, men så er hallen dekorert med hakekorsflagg og 

man har ”tilfeldigvis” valgt å synge akkurat den sangen i sangboken som har samme melodi som 

Tysklands nasjonalsang. 



6 
 

Konrad Franke, som etter krigen ble leder for avdelingskontoret i Tyskland, var til stede ved stevnet i 

Berlin og har gitt oss rapporten som er gjengitt nedenfor. (Jeg siterer i sin helhet fra 

https://www.bible.ca/jw-penton-3rdreich.htm) 

Konrad Franke, later Watch Tower Society branch servant (director or overseer) for Jehovah's 

Witnesses in Germany, was present at the June 26, 1933 Witness convention in Berlin. In 1976 Franke 

gave a series of two part lectures (which lasted about three hours in all) in many places throughout 

West Germany. These lectures were entitled "The History of Jehovah's Witnesses in Germany." 

Significantly, they contained information on the 1933 Berlin convention which has never been 

published by the Watch Tower Society. Those lectures were tape recorded and have been transcribed 

in full. The statement which appears below is an English translation of remarks taken from them: 

.. At the last moment, therefore, we were invited to a special assembly in Prussia, thus Berlin, [to be 

held] in the Tennis Hall, where a "Declaration" was to be presented. Many were now unable to come 

[to the convention], but I had the privilege of traveling with Brother Albert Wandres from Wiesbaden 

to Berlin on a motorcycle through torrential rain. That did not bother us too much, but we were 

shocked when we arrived at the Tennis Hall the next morning and did not find that atmosphere which 

we ordinarily found at [Jehovah's Witness] conventions. When we entered, we found the hall 

bedecked with Swastika flags! But not only that: when the meeting started, it was preluded by a song 

which we had not sung for years, especially not in Germany, because of the melody. Though the lyrics 

were fine, the melody--well, the musicians who are here will recognize that the notes were [taken 

from the] the melody of "Deutschland, Deutschland, über alles"! 

Can you imagine how we felt? Many could not join in the singing; it was just as though their throats 

were throttled. What kind of leaders did we have who brought us [into] such dangers--and the danger 

of faltering under these circumstances--instead of helping and supporting us, so that we could take a 

fearless stand [against Nazism]. May all elders who are here among us [listening to this lecture] learn 

something from these examples, and may they recognize their responsibilities in such matters in the 

near future. 

Now the Declaration, which Brother Rutherford had prepared, was approved, and every person was 

instructed to take 250 copies home if he possibly could. If he then had the courage to do so, he was to 

send copies of it by registered mail to judges, lawyers, mayors, etc. 

At the time, I sent fifty-two registered letters [with the Declaration], and the result was that a few days 

later I found myself in a concentration camp for the first time, when most people had no idea what a 

concentration camp was. 

På grunn av Internetts utbredelse på 1990-tallet har Konrad Frankes vitnesbyrd også blitt ganske 

kjent. Selskapet har reagert med å kommentere omstendighetene rundt stevnet i Berlin 1933 og 

’Declaration of Facts’, men i stedet for å presentere fakta har de fordypet seg i å så tvil omkring 

kritikken. Spesielt patetisk er det at de har grepet fatt i påstander fra kritikere som har lagt mer i 

Konrad Frankes vitnesbyrd enn det som han faktisk sa.  

La meg forklare: Noen har tydeligvis påstått at stevnehallen var dekorert med hakekorsflagg på 

innsiden og at de sang den tyske nasjonalsangen på stevnet. Dette er etter all sannsynlighet feil, og 

heller ikke i tråd med det Konrad Franke sa. Men Selskapet har grepet fatt i disse unøyaktighetene og 

tilbakevist dem – og oppnår derved å skape det inntrykk at de er i stand til å tilbakevise alle 

påstander om nazi-flørt på stevnet i Berlin. Men Selskapet har ikke turt å ta opp den presise og 

https://www.bible.ca/jw-penton-3rdreich.htm
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korrekte kritikken, ei heller Konrad Frankes vitnesbyrd. (Imidlertid gjengir yb74 andre beretninger fra 

Konrad Franke. Se yb74 s134, 137. Vi kommer tilbake til dette.) 

Erklärung 

’Declaration of Facts’ eller ’Erklärung’ er resolusjonen som vedtatt på stevnet i Berlin 25. juni 1933. 

Trykte kopier av den ble sendt til Hitler og andre myndighetspersoner. 

I flere sammenhenger har Selskapet Vakttårnet i ettertid kalt denne ”en klar protest mot nazistenes 

forfølgelse”, men en nøyere gransking avslører at dette ikke stemmer, men at den i stedet 

inneholder bitre angrep på Storbritannia og USA, Folkeforbundet (forløperen for FN), storkapitalen, 

og – ikke minst – jødene.  

Et avsnitt med overskriften ”Jews” sier dette: 

     “It is falsely charged by our enemies that we have received financial support for our work from the 

Jews. Nothing is farther from the truth. Up to this hour there never has been the slightest bit of money 

contributed to our work by Jews. We are the faithful followers of Christ Jesus and believe upon Him as 

the Savior of the world, whereas the Jews entirely reject Jesus Christ and emphatically deny he is the 

Savior of the world sent of God for man’s good. This of itself should be sufficient proof to show that 

we receive no support from Jews and therefore the charges against us are maliciously false and could 

proceed only from Satan, our great enemy. 

     The greatest and most oppressive empire on earth is the Anglo-American empire. By this is meant 

the British Empire, of which the United States of America forms a part. It has been the commercial 

Jews of the British-American Empire that have built up and carried on Big Business as a means of 

exploiting and oppressing the peoples of many nations. This fact particularly applies to the cities of 

London and New York, the stronghold of Big Business. This fact is so manifest in America that there is a 

proverb concerning the city of New York which says: ‘the Jews own it, the Irish Catholics rule it, and 

the Americans pay the bills.’ We have no fight with any of these persons mentioned but, as witnesses 

for Jehovah and in obedience to his commandment set forth in the Scriptures, we are compelled to 

call attention to the truth concerning the same in order that the people may be enlightened 

concerning God and his purpose.” 

– ‘Declaration of Facts’, gjengitt i ‘1934 Year Book of Jehovah’s Witnesses’, s134.  

Legg merke til dette: 

 Forfatterne av “Erklæringen” (Rutherford og hans medarbeidere) framstår indignerte og 

endog opprørte over de påståtte ”ondsinnete falske beskyldningene” om at Selskapet hadde 

mottatt pengestøtte fra jøder. 

 Som nevnt foran hadde det amerikanske utenriksdepartementet hjulpet til med å få frigitt 

Selskapets beslaglagte bygninger noen måneder tidligere. Likevel omtales USA og 

Storbritannia svært negativt. 

 For å rakke ned på storkapitalen fortelles en rasistisk vits som også sparker til både jøder og 

katolikker. Vitsen antyder at jøder og katolikker ikke er ekte amerikanere. (Hvorfor sier jeg 

”rasistisk”? Mange husker sikkert den rasistiske hemmelige ordenen Ku Klux Klan som i 

mange år trakasserte, ikke bare afro-amerikanere, men også jøder og katolikker i USA. Vitsen 

i ”Erklæringen” er klart i Ku Klux Klans ånd.) 
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Etter å ha rakket ned på både Storbritannia, USA, kirkesamfunnene, Folkeforbundet, jødene og 

storkapitalen, sier ”Erklæringen” videre: 

     ”The present government of Germany has declared against Big Business oppressors and in 

opposition to the wrongful religious influence in the political affairs of the nation. Such is exactly our 

position. […] 

     Instead of being against the principles advocated by the government of Germany, we stand 

squarely for such principles, and point out that Jehovah God through Jesus Christ will bring about the 

full realization of these principles and will give the people peace and prosperity and the greatest desire 

of every honest heart.”  

– ‘Declaration of Facts’, gjengitt i ‘1934 Year Book of Jehovah’s Witnesses’, s135,136 

Dette oppfatter jeg som et egennyttig og skamløst forsøk på å smiske med Hitler. Det er ikke rart at 

nazi-regjeringen gjennomskuet dette og intensiverte forfølgelsen av vitnene i Tyskland. 

Kilder: 

 Årboken for 1934 kan leses her (beretningen om Tyskland starter på side 127, selve 

erklæringen starter på side 131):  

https://archive.org/details/1934-JwYearbook/page/n123/mode/2up 

 Se også https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_Facts 

Brevet til Hitler 
”Erklæringen” ble, som nevnt, sendt til en rekke ledende nazister. Sammen med det eksemplaret 

som ble sendt til Hitler personlig, fulgte det et brev. Dette brevet er, av naturlige årsaker, vanskelig 

tilgjengelig, men Vakttårnet har i ettertid selv sitert fra brevet. Vi kommer tilbake til dette. 

Nazistene strammer grepet 

Få dager etter stevnet ble det kjent at Jv var blitt forbudt i delstaten Preussen.  Det kan se ut som om 

det var vitnenes arbeid med å distribuere ”Erklæringen” som fikk myndighetene til å reagere, 

umiddelbart og med hard hånd, for allerede 28. juni ble Selskapets bygning i Magdeburg på ny 

beslaglagt og stengt ned. Men forbudet i delstaten Preussen, som omfattet Magdeburg, var blitt 

fastsatt av myndighetene allerede 24. juni, dagen før stevnet. (Se Våkn Opp! 8. juli 1998, s14) 

På dette tidspunktet var det tydelig at nazistene hadde gjennomskuet Rutherfords invitt som en 

bløff, i den hensikt å oppnå fordeler hos myndighetene, siden nazistene strammet grepet i stedet for 

å lette det. Rutherford avventet likevel situasjonen, sannsynligvis i håp om at ”Erklæringen” og 

brevet til Hitler ville bli oppfattet fordelaktig, i håp om at nazistene ville lette på restriksjonene og 

tilbakelevere Selskapets bygninger. 

Det ser ut til at Rutherford ga opp dette håpet omkring fire måneder seinere, for først da ga 

Rutherford startskuddet for den provoserende og kompromissløse linjen overfor nazistene. 

Etter hvert dannet det seg to fraksjoner blant vitnene i Tyskland: Den ene var de som ønsket å unngå 

å provosere myndighetene, og fortsette virksomheten som en undergrunnsbevegelse. (Blant disse 

var Paul Balzereit, lederen for avdelingskontoret i Tyskland. Mer om ham seinere.) Den andre 

https://archive.org/details/1934-JwYearbook/page/n123/mode/2up
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_Facts
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gruppen ønsket å drive gruppevitning og andre synlige aktiviteter nærmest ”midt i fleisen” på 

nazistene. Rutherford støttet selvsagt de sistnevnte, men det var lett for ham som satt trygt langt 

borte i USA. 

I etterpåklokskap kan man jo si at den første gruppen gjorde det klokeste, og mange liv ville blitt 

spart og mye lidelse unngått om alle vitnene hadde valgt den varsomme kursen. Grunnen til at vi kan 

si dette er erfaringene Jv har gjort seg som undergrunnsbevegelse i en rekke kommunistland 

gjennom den kalde krigen, fra 1945 til omkring 1990. Men dette visste selvfølgelig ikke vitnene i 

Tyskland på 1930-tallet – og de visste heller ikke hvor grusomme nazistene skulle vise seg å være. 

Den mest klanderverdige her er den godeste Rutherford. Han satt altså selv trygt i USA, samtidig som 

han gjorde sitt ytterste for å provosere Hitler. Resultatet var at nazistene bygget seg opp et gruopp-

vekkende hat mot Jv, noe som førte til massive forfølgelser, internering i konsentrasjonsleire og 

endog henrettelser. 

’Fear Them Not’ 
I september 1934 ble det arrangert et stevne i Basel, Sveits. Mange tyske vitner var også tilstede her. 

Stevnets motto var «Fear them not». Her oppfordret Rutherford de tyske vitnene til å gjenoppta 

forkynnervirksomheten, til tross for forbudet. På stevnet ble det også vedtatt en resolusjon, som ble 

trykt opp og sendt til ledende nazister. Følgende beskjed var vedlagt det eksemplaret som ble sendt 

til Hitler: 

"Your ill-treatment of Jehovah's Witnesses shocks all people on earth and dishonors God's name. 

Refrain from further persecution of Jehovah's Witnesses; otherwise God will destroy you and your 

national party." 

Ikke nok med det, tusenvis av telegrammer med samme budskap ble sendt til nazistene fra vitner i 

Europa og USA, noe som selvfølgelig ytterligere provoserte nazistene. 

¤ W 1/12 1933 (34?) yb74 s131,132 

Flere brev til Hitler 

Det er interessant at Selskapet Vakttårnet i dag ikke har noe problem med å fortelle all verden 

hvordan Rutherford provoserte nazistene. ’Våkn Opp!’ for 22. august 1995 forteller direkte hvordan 

flere skarpt formulerte brev og telegrammer til Hitler og hans menn provoserte til ytterligere 

forfølgelse, og her finne vi også den oppsiktsvekkende trusselen jeg har sitert i forrige avsnitt, samt 

Hitlers rasende reaksjon: 

 

    ”Den 9. februar 1934 sendte J. F. Rutherford, Selskapet Vakttårnets daværende president, et 

protestbrev til Hitler. Han skrev blant annet: “Det er mulig at De med hell kan motstå et hvilket som 

helst menneske, ja, endog stå alle mennesker imot, men De kan ikke med hell stå Jehova Gud imot … 

Ennå en gang vil jeg … i Jehova Guds og hans salvede konges, Kristi Jesu, navn reise krav om at De 

befaler alle embetsmenn under Deres regjering å la Jehovas vitner … i Tyskland få lov å samles i fred og 

uhindret dyrke Gud.” 
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     Rutherford satte en tidsfrist som ville utløpe den 24. mars 1934. Han sa at hvis de tyske Jehovas 

vitner ikke oppnådde lettelser innen den tiden, ville alle fakta om forfølgelsen bli offentliggjort over 

hele Tyskland og resten av verden. Nazistene besvarte Rutherfords krav med å opptrappe overgrepene 

og sende mange av Jehovas vitner til konsentrasjonsleirene som nettopp var blitt opprettet. De var 

derfor blant de første som ble internert i disse leirene.” – Våkn Opp! 22. august 1995, s7,8 

Vi leser videre i samme blad: 

”Den 7. oktober 1934 hadde alle Jehovas vitners menigheter i Tyskland et møte hvor det ble opplest et 

brev som ble sendt til embetsmennene i Hitlers regjering. I brevet het det: ”Deres lov er direkte i 

konflikt med Guds lov … Vi vil derfor hermed underrette Dem om at vi for enhver pris vil adlyde Guds 

befalinger, komme sammen for å studere hans Ord og tilbe og tjene ham slik som han har befalt.” 

     Den samme dagen kom Jehovas vitner i 49 andre land sammen til et spesielt møte og sendte 

følgende telegram til Hitler: ”Deres mishandling av Jehovas vitner sjokkerer alle rettenkende 

mennesker på jorden og vanærer Guds navn. Hold opp med å forfølge Jehovas vitner, ellers skal Gud 

ødelegge Dem og Deres nasjonale parti.” 

     Nazistene reagerte nesten umiddelbart med å intensivere sin forfølgelse. Hitler selv skrek: ”Denne 

berme skal bli utslettet i Tyskland!”” – Våkn Opp! 22. august 1995, s8 

Reaksjonen lot ikke vente på seg: 

     ”After we had sent our letters to Hitler, a wave of arrests took place. Hardest hit was Hamburg 

where, just a few days after October 7, the Gestapo arrested 142 brothers.” – yb74, s139 

Det er påfallende at Vakttårnet velger å fortelle denne delen av historien og altså ikke har problemer 

med å innrømme at Rutherford bevisst provoserte nazistene, med forfølgelser av tyske Jv som 

resultat.  

Hva var det som skjedde den gangen? 

Før vi går videre er det grunn til å stoppe litt opp og se tilbake: Hva var det egentlig som skjedde med 

Jv før og under 2. verdenskrig i Tyskland? 

La meg nå gjøre det helt klart at jeg på ingen måte ønsker å så tvil omkring de mange beretningene 

om forfølgelse av Jv i Nazi-Tyskland. Jv i Nazi-Tyskland fortjener all ære for å ha nektet både å si ”Heil 

Hitler!” og å utføre militærtjeneste. Mange av dem ble trakassert av myndighetene og mange tusen 

ble internert i konsentrasjonsleire. En del av disse døde i disse leirene, som følge av utmattelse, 

sykdom og endog henrettelser.  

Les gjerne denne historiske oversikten: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Jehovah%27s_Witnesses_in_Nazi_Germany 

Det jeg reagerer på er at Rutherford, selv på trygg avstand, kjørte en farlig konfrontasjonslinje over 

Nazi-regimet. På grunn av hans stadige brev, telegrammer og koordinerte aksjoner med gruppe-

vitning ble nazistene unødig provosert. Dersom han selv hadde gått stille i dørene og i stedet rådet 

vitnene i Tyskland til å fortsette sin virksomhet som en undergrunnsbevegelse, i samsvar med deres 

egen samvittighet, ville mange liv blitt spart og mye lidelse unngått.  

Rutherford søkte martyrium, ikke for seg selv, men for de stakkars vitnene i Tyskland.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Jehovah%27s_Witnesses_in_Nazi_Germany
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Det jeg også reagerer på er at Selskapets Vakttårnet i ettertid tildekker og forvrenger faktiske 

hendelser i sin egen historie. Dette har de gjort, ikke bare for å dekke over egne pinligheter og 

tabber, men også for å framstille bevegelsens medlemmer som martyrer og helter og dens ledelse 

som uredd og kompromissløs. De hevder også i ettertid at Jv var forent i sin tydelige motstand mot 

nazi-regimet, men i virkeligheten var det klare tendenser til splittelse, siden mange følte ubehag og 

frykt ved Rutherfords konfrontasjonslinje. 

Vi skal straks se grundig på hvordan Selskapet Vakttårnet i ettertid har omtalt disse begivenhetene, 

men la meg først komme med en sammenligning: 

6 millioner jøder ble utryddet av nazistene – uten tvil en grusom hendelse – kjent som Holocaust. I 

ettertid har jøder – og staten Israel – av den grunn fått mye sympati. Noen mener at dette har gått 

litt langt og at jødene i dagens moderne samfunn må slutte å framstille seg som ofre. Kritikken går 

videre på at den sympatien også er blitt utnyttet kommersielt – den såkalte ”Holocaust-industrien”, 

som handler om minnesmerker, souvenirer, bøker osv. De som reiser denne kritikken blir lett 

stemplet som anti-semitter og satt i bås med Holocaust-fornektere. Tilsvarende ser vi også at staten 

Israel er svært følsomme overfor kritikk, og forsvarere av Israel stempler lett Israels kritikere som 

anti-semitter. 

Det virker som om Selskapet Vakttårnet har fått samme gode idé, og slengt seg på ”The Holocaust 

Bandwagon”, som noen har kalt det. Altså: Ved stadig å minne om sine egne martyrer oppnår de å 

komme i en vedvarende offerrolle og får sympati fra mange. Kritikk kan da lettere avvises og 

stemples som ondsinnete løgner, fra prester og frafalne – for det er jo bare onde som våger å 

kritisere et stakkars offer! 

Jeg ber også leseren være oppmerksom på at Selskapet Vakttårnet, kanskje med hensikt, omtaler 

kritikk rettet mot nettopp Selskapet Vakttårnet som kritikk av Jv i sin alminnelighet – på samme måte 

som enkelte representanter for Israels regjering ikke skiller mellom regimekritikk og anti-semittisme. 

Så la det være klart: Min kritikk nedenfor er rettet mot Selskapet Vakttårnet, og da spesielt de 

ansvarlige lederne, fra Rutherford og inntil i dag. 

Historieforfalskning og historieutnyttelse 

I ettertid har vi lest mange artikler i Vakttårnet og Våkn 

Opp! som kritiserer kristenhetens kirkesamfunn for 

unnfallenhet i forhold til nazistene. Spesielt rettes det 

kritikk mot katolske geistlige. (Se for eksempel ‘Våkn Opp!’ 

22. oktober 1994, omtalt i min innledning.) Men som vi 

har sett er også Selskapet Vakttårnets egen ledelse, og da 

spesielt Rutherford, skyldige i å ha forsøkt å smiske med 

Hitler. 

¤flere artikler 
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Våkn Opp! 22. august 1995 har denne tittelen på forsiden: ”Holocaust – Hvem hevet sin røst i 

protest?” Forsidebildet viser noen fanger i en konsentrasjonsleir, men det er ikke mulig for den jevne 

leser å avgjøre om det er jøder, vitner eller en annen kategori fanger man ser. De første artiklene gir 

en historisk oversikt over Jvs situasjon i Nazi-Tyskland, berømmer deres standhaftighet og kommer 

med velvalgte sitater fra Selskapets litteratur på den tiden. Ingenting av det pinlige blir tatt opp – 

selvfølgelig. 

I det samme bladet gjøres det et poeng av at Jv var tidlig ute med å påvise nazistenes konsentrasjons-

leire: 

”I 1933 kom The Golden Age med den første av mange rapporter om konsentrasjonsleirene i Tyskland. 

I 1938 utgav Jehovas vitner boken ’Korstog mot kristendommen’ på fransk, tysk og polsk. Den inne-

holdt en detaljert beskrivelse av nazistenes ondsinnete angrep på vitnene og skisser av konsentra-

sjonsleirene Sachsenhausen og Esterwegen.” – Våkn Opp! 22. august 1995, s9. 

Dette er utvilsomt korrekt og det er klart at medlemmer av Jv var blant de første som ble internert – 

mange år før den industrielle jødeutryddelsen satte inn, spesielt da i Auschwitz. Bladet fortsetter 

med å fortelle oss om hva Selskapets litteratur avslørte av grusomheter på den tiden. Jv var selv i 

fokus i disse avsløringene, ikke uventet, men grusomheter mot jøder og andre grupper ble også 

nevnt – og Våkn Opp! er påpasselig med å få med velvalgte sitater. 

Det samme bladet er også nøye med å fortelle oss at de andre kirkesamfunnene tidde om 

grusomhetene. 

Vel, hva er så galt med disse artiklene i Våkn Opp!? Dette: 

1. Den historiske gjennomgangen er filtrert, slik at Jv og dets ledelse framstår som 100 % 

kompromissløse motstandere av nazismen. Alt som er pinlig er utelatt. 

2. Det gis inntrykk av at Jv var det eneste trossamfunn som protesterte mot Holocaust, mens 

grusomhetene pågikk. Problemet med dette er at de aller fleste forbinder ordet ”Holocaust” 

kun med jødeutryddelsen. (Ordet betyr også ”brennoffer”, noe som var sentralt i jødisk 

religion fram til år 70 evt.) Faktum er at Selskapet var flinke til å protestere mot forfølgelsen 

av sine egne tilhengere. I den grad de også omtalte overgrep mot jøder og andre grupper i 

sin litteratur (på den tiden) var dette bare ”gratispassasjerer”. Selskapet prøver derfor å gi 

seg selv ære – på et svært tynt grunnlag. 

 

¤Hvor er det selskapet omtaler stevnet i 1933? 

¤ http://www.docbob.org/wordpress/?p=799 

 

http://www.docbob.org/wordpress/?p=799
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Flere omtaler i ettertid 

Der Wachtturm 1. May 1939 
Den tyske utgaven av Vakttårnet (utgitt i Sveits) omtaler i nummeret for 1. mai 1939 (s134) stevnet i 

Berlin 1933 og hevder at ”Erklæringen” var en protest mot Hitler-regimets forfølgelse av Jv. 

‘Jehovas vidner og Guds gerning’ 
Dette er den første offisielle historien om Jehovas vitners egen historie, utgitt på engelsk i 1959 og 

dansk i 1964 (ikke på norsk). Denne boken forsøker å bløffe leseren om hva som skjedde i Nazi-

Tyskland. Dette sier den danske utgaven om begivenhetene i 1933: 

”Dommer Rutherford havde nøje fulgt udviklingen i Tyskland og var udmærket klar over hvorledes 

denne berørte vidnearbejdet. Da begivenhederne tog denne alvorlige vending tøvede han ikke med at 

rejse til Tyskland, ledsaget af N. H. Knorr, for at se hva der kunne gøres. Den 25. juni, den samme dag 

som foredraget ‘Det hellige års indflydelse på fred og fremgang’ genudsendtes over 158 radiostationer 

i De forenede Stater, afhholdtes der et stevne i Berlin. Som en protest til Hitler og hans regering mod 

deres egenmægtige indblanding i Selskabets vidnearbejde fik de 7000 tilstedeværende forelagt en 

resolution med titlen ’Erklæring angående kendsgerninger’, som de enstemmigt vedtog. Erklæringen 

blev sendt til alle højtstående regeringsembedsmænd, lige fra præsidenten til rigsdagens medlemmer, 

og 2.500.000 eksemplarer uddeltes til offentligheden. Represalierne kom omgående, for tre dage 

senere, den 28. juni, blev Selskabets ejendom for anden gang besat og beslaglagt, og ved et regerings-

dekret blev trykkeriet lukket. De 180 medlemmer af betelfamilien var tvunget til at forlade 

ejendommen.” 

 – s130 

En ting er at det er en faktafeil her: Nazistene hadde allerede besluttet å forby vitnene i Preussen den 

24. juni, dagen før stevnet. Dette bekreftes av Våkn Opp! 8. juli 1998, s14: ” Det er nå kjent at det var 

blitt utstedt et forbud mot Jehovas vitner i Tyskland lørdag den 24. juni 1933, dagen før stevnet i 

Berlin. Stevnearrangørene og politiet fikk høre om forbudet noen dager seinere.” Følgelig er det feil å 

hevde at dette forbudet var represalier utløst av ”Erklæringen”. 

En annen og mer alvorlig ting er at denne bokens omtale av ’Erklæringen’ gir et fullstendig forvrengt 

inntrykk av hva den faktisk inneholdt. I tillegg stemmer det ikke at den ble enstemmig vedtatt, siden 

mange av stevnedeltakerne reserverte seg mot den. 

 

’1974 Yearbook of Jehovah’s Witnesses’ 
Denne inneholder Jehovas vitners historie i Tyskland. Paul Balzereit, lederen ved avdelingskontoret i 

Magdeburg i 1933, får svært mye negativ omtale. Hans motiver blir trukket i tvil og hans holdninger 

kritisert. Det blir påstått at han var ansvarlig for at ’Declaration of Facts’/’Erklärung’ ble utvannet i 

den tyske oversettelsen, og ikke slik en kraftig protest som den var ment. Åpenbart er forfatterne 

klar over at mange kjenner til at ’Declaration of Facts’ var omstridt, men i stedet for å være ærlig om 

innholdt blir leseren forledet til å tro at erklæringen var ment som en kraftig protest mot nazistene, 

men ble utvannet av den tvilsomme bror Balzereit.  

Selve deklarasjonen omtales slik:  
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”It was a protest against the meddling of the Hitler government into the preaching work we were 

doing.” – yb74, s110 

I virkeligheten var det ganske motsatt. Videre blir fakta snudd på hodet slik, i omtalen av de tyske 

vitnenes reaksjon på deklarasjonen: 

Many in attendance were disappointed in the ”declaration,” since in many points it failed to be as 

strong as the brothers had hoped. – yb74, s111 

Riktignok var mange av stevnedeltakerne misfornøyde, ikke fordi de ønsket en sterkere deklarasjon, 

men tvert i mot fordi de var skremt over dens farlige invitt til Hitler.  

Slik plasseres skylden for at deklarasjonen ikke ble godt mottatt: 

 Brother Mütze from Dresden, who had worked closely with Brother Balzereit up until that time, 

accused him later of having weakened the original text. It was not the first time that Brother Balzereit 

had watered down the clear and unmistakable language of the Society’s publications so as to avoid 

difficulties with governmental agencies. – yb74, s111 

Legg merke til at Selskapet her ikke selv direkte beskylder Balzereit for den påståtte utvanningen, 

men legger anklagen i munnen på en viss bror Mütze. Da er det enklere å gå fra påstanden i ettertid: 

”Vi har aldri påstått ….” 

Den samme årboken inneholder også dette interessante sitatet fra ”Hitler-brevet”, brevet som var 

vedlagt det eksemplaret av deklarasjonen som ble sendt til Hitler: 

”The Brooklyn presidency of the Watch Tower Society is and always has been exceedingly friendly to 

Germany. In 1918 the president of the Society and seven members of the Board of Directors in 

America were sentenced to 80 years’ imprisonment for the reason that the president refused to let 

two magazines in America, which he edited, be used in war propaganda against Germany.” – yb74, 

s111 (skråskriften er original) 

Den samme årboken innrømmer at det var to fraksjoner blant vitnene i Tyskland på den tiden, men 

forteller oss at ”de fryktsomme” ønsket å unngå å provosere myndighetene, samtidig som andre 

fryktløst forkynte budskapet. 

’Våkn Opp!’ 22. august 1995 
Se avsnittet «Historieforfalskning og historieutnyttelse» foran. 

’Våkn Opp!’ 8. juli 1998 
(Jeg siterer fra den norske utgaven. Den engelske utgaven er tilgjengelig her: 

https://faithleaks.org/wiki/index.php?title=File:G_E_19980701.pdf. Se også innledningen.) 

Dette nummeret inneholder en svært underlig artikkel med tittelen ”Jehovas vitner – Modige trass i 

faren fra nazistene – Av Våkn Opp!s medarbeider i Tyskland” 

Etter å ha berømmet de tyske vitnene for sin holdning overfor naziregimet, kommer denne 

påstanden: 

     ”Men enkelte kritikere, deriblant noen som tidligere har vært knyttet til Jehovas vitner, hevder at 

vitnene forsøkte å inngå kompromiss med Hitler-regimet i dets første tid. De sier at representanter for 

https://faithleaks.org/wiki/index.php?title=File:G_E_19980701.pdf
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Selskapet Vakttårnet uten hell forsøkte å innsmigre seg hos den nye regjeringen, og at de i hvert fall 

for en tid støttet nazistenes rasistiske ideologi, som til slutt førte til drapet på seks millioner jøder. 

     Disse alvorlige beskyldningene er fullstendig uriktige. Her følger en åpenhjertig gjennomgang av de 

hendelsene som er inne i bildet, basert på tilgjengelig dokumentasjon og den historiske bakgrunnen.” 

– s10 

Her gjør artikkelforfatteren bruk av at snedig og uredelig grep, såkalt ”stråmannsargumentasjon”. 

Altså – han hevder at ”kritikerne sier sånn og sånn”, uten å henvise til hvilke kritikere som påstår hva, 

men tilbakeviser denne påståtte kritikken!  

Artikkelforfatteren blander her sammen seriøs og berettiget kritikk (”… forsøkte å innsmigre seg hos 

den nye regjeringen …”) med kritikk som er gjenstand for debatt (”… støttet nazistenes rasistiske 

ideologi …”) og setter dette inn i en sammenheng (”… førte til drapet på seks millioner jøder …”) som 

gjør at leseren lett kan tro at kritikerne hevder at Selskapet Vakttårnet enten støttet Holocaust eller 

var medvirkende årsak til disse grusomhetene.  

For å forsikre seg om at leseren trekker rett konklusjon, karakteriseres kritikken som ”disse alvorlige 

beskyldningene”. Leseren ledes til å konkludere med at ”Kritikerne kommer med horrible påstander 

som ikke har rot i virkeligheten!” Dette er i høyeste grad en uredelig måte å møte saklig kritikk på, 

samtidig som det er manipulerende overfor leseren. 

Som vi ser av sitatet over henvises det til ”tilgjengelig dokumentasjon”.  Vel, artikkelen siterer fra 

tilgjengelig dokumentasjon, men framlegger den ikke og forteller ikke hvor den finnes. Artikkelen 

avslutter riktignok med en fotnote som sier at leseren kan få en fullstendig liste over litteratur-

henvisninger ved å skrive til Vakttårnet, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. I så fall vil de selvfølgelig 

merke seg hvem som er interessert i den slags farlig materiale! 

Etter innledningen, som jeg delvis har sitert foran, følger artikkelen opp med en historisk oversikt 

over vitnenes historie i Tyskland gjennom Nazi-tiden, støttet av utvalgte sitater fra historikere. 

Om foranledningen til stevnet i Berlin i 1933 skriver artikkelen: 

     ”På grunn av bekymring over de stadig mer spente forholdene i Tyskland besluttet Joseph F. 

Rutherford, Selskapet Vakttårnets daværende president, og lederen for det tyske avdelingskontoret, 

Paul Balzereit, å iverksette enn kampanje for å informere rikskansler Hitler, statsadministrasjonen og 

offentligheten om at Jehovas vitner ikke utgjorde noen trussel mot det tyske folk og staten. Rutherford 

trodde tydeligvis at Hitler ikke hadde kjennskap til angrepene mot Jehovas vitner, eller at han hadde 

fått gale opplysninger om vitnene fra religiøst hold.” – s12 

Her åpnes det for en ny forklaring: Mens man i årboken for 1974 legger skylden for en påstått 

utvanning av teksten på Balzereit, sies det her ikke noe negativt om Balzereit. I stedet antydes det at 

en naiv Rutherford hadde tro på at Hitler ville sette en stopper for overgrepene om han ble behørig 

informert. 

Videre omtales stevne-resolusjonen ”Erklæring om kjensgjerningene”, og den karakteriseres som et 

dokument som ”protesterte mot de restriksjonene som var blitt lagt på Jehovas vitners arbeid”, fulgt 

av et passende og uproblematisk sitat fra erklæringen. 

Videre sies det: 
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     ”Noen forfekter nå det syn at stevnet i Berlin i 1933 og dokumentet ’Erklæring om kjensgjern-

ingene’ var et forsøk fra framstående Jehovas vitners side på å vise at de støttet naziregimet og dets 

hat mot jødene. Men disse påstandene er ikke sanne. De er basert på en villedende framstilling av 

kjensgjerningene og en feilaktig tolkning av dem.” – s12 

Til dette må jeg si: 

 Ja, erklæringen kan lett oppfattes som en støtteerklæring overfor Hitler og hans ferske 

regime, i tillegg til at den inneholder klart negative og nedlatende omtaler av visse grupper 

av jøder – og det var åpenbart Rutherfords hensikt at Hitler & co skulle oppfatte erklæringen 

slik! 

 Våkn Opp!-artikkelen selv avslører at Rutherford forsøkte å fortelle Hitler at Jehovas vitner 

støttet nazi-regimets ”høye idealer”. (Dette kommer jeg tilbake til.) 

 Våkn Opp!-artikkelen selv avslører også at Rutherford kom med nedlatende kommentarer 

om jøder overfor Hitler. (Dette kommer jeg også tilbake til.) 

 Artikkelforfatteren advarer oss mot usanne påstander, basert på villedende framstilling og 

feilaktig tolkning. Advarselen er (selvfølgelig) berettiget. Det finnes påstander på Internett, 

basert på feilaktig tolkning. Dette stammer ikke fra seriøse kritikere. Men fordi om det finnes 

enkelte useriøse stemmer på Internett, betyr ikke det at all kritikken kan avfeies! 

Artikkel sier konkret: 

     ”Kritikerne hevder for eksempel at Jehovas vitner utsmykket Wilmersdorfer Tennishallen med 

hakekorsflagg. Fotografier fra stevnet i 1933 viser tydelig at det ikke var noen hakekors inne i hallen, 

noe som også blir bekreftet av øyenvitner. 

     Det er derimot mulig at det hang flagg på utsiden av bygningen. En nazistisk stridsavdeling hadde 

brukt hallen den 21. juni, onsdagen før stevnet. Og dagen før stevnet hadde skarer av ungdommer 

sammen med avdelinger av SS (Schutzstaffel, opprinnelig Hitlers garde av svartskjorter), SA og andre 

feiret sommersolverv i nærheten. Så da Jehovas vitner kom til søndagens stevne, kan de ha blitt møtt 

med synet av en bygning som var utstyrt med hakekorsflagg.  

     […] Men det finnes ingen beviser for at vitnene selv hengte opp noen flagg eller hilste dem.” – s12 

Artikkelen er supplert med to fotoer fra stevnehallen, som jeg regner som autentiske. (Disse fotoene 

har jeg gjengitt foran.) Likevel: Vi ser ikke hele stevnehallens innside på de to fotoene. Vi ser kun 

taleren og orkesteret på skrå bakfra og den bakerste veggen. Hva med selve podiet og veggen bak 

taleren? Og: Dersom det hadde vært hakekorsflagg i hallen, ville det vært sannsynlig at vitnene ville 

fotografert det? Og: Hvem er disse øyenvitnene som bekrefter? 

Vurderingen i det andre avsnittet jeg siterer foran er sannsynligvis korrekt. Derved er artikkelen 

påpasselig med ikke å gjøre Konrad Franke (omtalt og sitert foran) til en løgner. 

Det som opprører meg er at artikkelen kommer med påstander om hva ”kritikerne” hevder, som om 

alle kritikere talte med én stemme, samtidig som kritikerne tillegges ytterliggående påstander som 

lett kan imøtegås.  Det hele er supplert med en antydning om at kritikerne påstår at stevne-

deltakerne hilste hakekorsflaggene. Stråmannsteknikken brukes igjen! 

I den grad noen kritikere hevder at vitnene selv utsmykket stevnehallen med hakekorsflagg, eller 

hilste slike flagg, bør de i så fall framlegge dokumentasjon på det. Jeg kjenner ikke til slik 
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dokumentasjon. Men det jeg kjenner til er Konrad Frankes vitnesbyrd, som jeg har gjengitt og 

kommentert foran – og artikkelen i Våkn Opp! har ikke motsagt ham. 

Artikkelen fortsetter: 

     ”Kritikerne sier videre at vitnene åpnet stevnet med å synge den tyske nasjonalsangen. I 

virkeligheten begynte stevnet med sangen ’Sions strålende håp’” – s13 

Dette følges av en litt omstendelig redegjørelse for sangteksten og melodien, men det koker ned til 

nøyaktig det samme som Konrad Franke berettet: De sang en sang som lenge hadde vært i 

sangboken, som hadde en passende bibelsk tekst, men som ”tilfeldigvis” hadde samme melodi som 

Tysklands nasjonalsang – som vi kjenner best under tittelen ”Deutschland, Deutschland über Alles”. 

Heldigvis innser selv artikkelforfatteren det vemmelige i dette og innrømmer: 

     ”På den annen side kan det være at noen stevnedeltagere ikke hadde lyst til å synge ’Sions 

strålende håp’, ettersom melodien fra denne komposisjonen av Haydn var den samme som den som 

ble brukt i nasjonalsangen.” – s13 

Men igjen, artikkelen tillegger ”kritikerne” påstander som ikke kommer fra seriøse kritikere (men 

muligens fra noen få som har misforstått). Dette blir stilt opp mot en ”åpenhjertig” redegjørelse som 

jeg oppfatter som korrekt, og som stemmer ganske så bra med Konrad Frankes beretning. Derved får 

leseren atter en gang inntrykk av at kritikerne, alle som én, kommer med falske påstander, samtidig 

som Selskapet er åpen og ærlig om egen historie. 

Mot slutten prøver artikkelen åpenbart å demme opp for påstandene om jødehat i ”Erklæringen” ved 

å komme med flere sitater fra denne og kommentere dem. De fleste av sitatene er av den mer 

uskyldige art, men artikkelforfatteren skal faktisk ha litt skryt for at han har turt å sitere dette brune 

grumset fra ”Erklæringen”, fulgt av artikkelforfatterens beklagelse: 

     ”’Det er jødiske forretningsfolk i det britisk-amerikanske imperiet som har bygd opp og brukt 

storfinansen som et middel til å utnytte og undertrykke folk i mange nasjoner.’ 

     Denne uttalelsen var opplagt ikke myntet på det jødiske folk i sin alminnelighet, og det er beklagelig 

hvis den ble misforstått og har vakt anstøt.” – s14 

Dersom uttalelsen ikke var myntet på det jødiske folk, hvorfor da i det hele tatt trekke inn jøder i 

denne sammenhengen? Kanskje fordi Rutherford hadde en viss idé om hvem Hitler hatet mest? 

Videre imøtegår artikkelen påstander om at Jehovas vitner hadde den samme fiendtlige holdningen 

til jøder som den de tyske kirkene generelt inntok på den tiden. Imøtegåelsen er lettvint, men jeg 

godtar for så vidt framstillingen, selv om det finnes enkelte rapporter som gir et mer nyansert og 

grumsete bilde. ¤ 

Artikkelen siterer også – ganske oppsiktsvekkende – dette fra ”Erklæringen”, om sammenfallende 

idealer mellom Jehovas vitner og Hitlers regjering: 

”’En grundig undersøkelse av våre bøker og skrifter vil tydelig vise at de svært høye idealene som blir 

framholdt av landets nåværende regjering, også blir trukket fram og støttet og kraftig understreket i 

våre publikasjoner. Vår litteratur påpeker dessuten at Jehova Gud til sin fastsatte tid skal sørge for at 

disse høye idealene blir fulgt av alle mennesker som elsker rettferdighet.’” – s14 
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For meg et dette klar tale som like godt kunne vært skrevet av Vidkun Quisling! Det er åpenbart at 

Rutherford her forsøkte å innsmiske seg med Hitler. Selvfølgelig hadde ikke Rutherford til hensikt å 

etablere Jehovas vitner som en støtteorganisasjon til nazi-partiet (som artikkelen antyder at 

”kritikerne” mener). Nei, Rutherfords agenda, før han innså at hans invitt mislyktes, var kun å oppnå 

mest mulig sympati og velvillighet hos nazistene – slik at hans bevegelse kunne fortsette mest mulig 

uhindret i Tyskland. 

Dette er kanskje det mest oppsiktsvekkende i Våkn Opp!-artikkelen: 

”Ifølge beretningen i Jehovas vitners årbok for 1974 var noen av de tyske vitnene skuffet over at 

’Erklæringen’ ikke var mer uforbeholden. Hadde lederen for avdelingskontoret, Paul Balzereit, 

utvannet ordlyden i dokumentet? Nei, for en sammenligning av den tyske og den engelske teksten 

viser at dette ikke var tilfellet. Et inntrykk av det motsatte var tydeligvis basert på de subjektive 

iakttagelsene til noen som ikke hadde vært direkte involvert i utarbeidelsen av ’Erklæringen’. Deres 

konklusjon kan også ha vært påvirket av det forhold at Balzereit avsverget sin tro bare to år senere.” – 

s14 

Her punkterer de sine egne påstander i årboken for 1974 og sier omtrent akkurat det samme som 

kanskje den mest seriøse kritikeren, professor M. James Penton (se kildehenvisning nederst). 

Åpenbart holder ikke bløffen fra den gang lenger, så de kommer med sannheten, klar og tydelig. 

Åpenbart skjønte de som skrev årboken for 1974 at de bløffet, så derfor ble de snedige påstandene 

om bror Balzereit tilskrevet ”noen”. Dette minner om stråmannsteknikken og er en klassisk Vakttårn-

metode som brukes for å tildekke og tilpasse egen historie ettersom det passer:  

1. Vi gjør en tabbe.  

2. Vi håper tabben blir glemt. 

3. Dersom skjelettet detter ut av skapet: Dekk over tabben med en bløff som kommer fra 

”noen”. 

4. Vi håper at bløffen blir trodd. 

5. Vi håper aller helst at det hele blir glemt. 

6.  Dersom skjelettet detter ut av skapet på nytt: Innrøm at ”noen” tok feil. 

7. Vi håper at vi blir oppfattet som åpne og ærlige.  

Kombinert med stråmannsteknikken kan dette varieres i det uendelige. 

Våkn Opp!-artikkelen oppsummert: Den bruker stråmannsteknikken og andre manipulerende 

teknikker for å stille opp kritikk som enten ikke finnes eller som i beste fall kommer fra useriøse 

kilder. Den seriøse kritikken blir ikke imøtegått. Det pussige er at mange av detaljene faktisk 

sammenfaller med og endog støtter den kritikken som kommer fra seriøse kilder. Likevel er 

artikkelen utformet slik at den tilfeldige leser får inntrykk av at kritikerne, alle som én, kommer med 

horrible påstander, at Selskapet Vakttårnet er åpne og ærlige, og at de klarer å tilbakevise all kritikk. 

Personene 

Joseph Rutherford 
Selskapet Vakttårnets president fra 1917 og fram til sin død i 1942. I praksis nærmest enerådende i 

ledelsen og hadde følgelig et stort ansvar for hvordan Jv, i Tyskland og andre steder, organiserte sin 
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virksomhet og møtte utfordringer fra verden rundt. Han var forfatteren av det meste av litteraturen 

Selskapet publiserte, samt taler på stevnene, den omtalte «Erklæringen» og en rekke brev som ble 

sendt til ledende nazister. 

Paul Balzereit 
Leder ved avdelingskontoret i Magdeburg på 1930-tallet. Stod for en mer pragmatisk og smidig linje 

enn Rutherford overfor nazistene. Ble beskyldt for å utvanne ”Erklæringen” i årboken for 1974, men 

reinvasket i Våkn Opp! 8. juli 1998. I 1935 ble han arrestert av nazi-myndighetene og idømt 2,5 års 

fengsel. Likevel brukte Rutheford ham som syndebukk for mye av det som var gått galt. Han ble i 

praksis utstøtt av bevegelsen mens han satt i fengsel, men Selskapet hevder at han «forlot 

bevegelsen».  (Balzereit omtales i flere av de Wikipedia-artiklene jeg har henvist til. Se også omtale 

på tysk Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Balzereit) 

Konrad Franke 
En av deltakerne på stevnet i Berlin 1933. Seinere leder (det som nå kalles koordinator) for avdelings-

kontoret i Vest-Tyskland. Hans vitnesbyrd om stevnet i Berlin står sentralt.  I 1976 holdt han en 

foredragserie om Jvs historie i Tyskland. Foredragene ble tapet og utskrift av den delen av talen som 

omhandler stevnet i Berlin er publisert flere steder på Internett. (Se min referanse der jeg siterer 

Franke foran.)  

Erich Frost 
En av lederne ved avdelingskontoret i Magdeburg, som ble arrestert av Gestapo og fengslet. Etter 

krigen ble han gjeninnsatt som leder, nå ved det nye avdelingskontoret i Vest-Tyskland. Erich Frost er 

omstridt, og her er saken: 

The Watchtower 15. april 1961 inneholder en selvbiografisk artikkel (ikke utgitt på norsk), skrevet av 

Erich Frost. Her forteller han om sine opplevelser gjennom nazi-tiden, og beskriver seg selv som 

fullstendig lojal, både i forhold til sin tro og i forhold til ”brødrene”. I følge ham selv var han som 

Daniel i løvehulen. 

Kort tid etter, altså i 1961, kommer det vest-tyske nyhetsmagasinet ’Der Spiegel’ (”Väterchen Frost”, 

Der Spiegel nr. 30, 19. juli 1961) med en artikkel som hevder at Frost hadde avslørt hemmelige 

møtesteder og angitt trosfeller til Gestapo da han ble arrestert i 1937.  

Selskapet Vakttårnet har valgt å ignorere disse beskyldningene. 

I 1970 ble boken ”Die Zeugen Jehovas: Eine Dokumentation über die Wachtturmgesellschaft” utgitt i 

DDR, under det fiktive forfatternavnet Manfred Gerhard. Det er åpenbart at Stasi sto bak denne 

boken. Formålet var tydeligvis å sverte Jv, og boken inneholder mange feilaktige påstander og 

overdrivelser og tolker det hele inn i sitt pro-marxistiske syn. Likevel, den inneholder også noen 

påstander som ikke kan benektes: Den framlegger bevis, hentet fra Gestapos arkiver, som avslører at 

tre ledende medarbeidere ved Selskapets tyske avdelingskontor – Fritz Winkler, Erich Frost og 

Konrad Franke – ga informasjon om sine ”brødre” og vitnenes undergrunnsarbeid etter at de ble tatt 

av Gestapo. Boken dokumenterer dette grundig med faksimiler av Gestapo-dokumenter. Det denne 

boken ikke åpner for, men som er sannsynlig, er at disse mennene ga informasjonen på grunn av 

tortur eller utmattelse. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Balzereit


20 
 

Som jeg har nevnt andre steder, både Erich Frost og Konrad Franke ble tatt inn i varmen igjen etter 

krigen og har hatt ledende posisjoner ved det vest-tyske avdelingskontoret. 

Selskapet Vakttårnet har også valgt å ignorere denne boken, og det har i dette tilfellet vært 

forholdsvis enkelt, både fordi de ble utgitt i DDR og fordi den, som nevnt, inneholder åpenbare 

faktafeil og marxistisk propaganda. 

¤I følge Frost selv ble han presset til dette under tortur. Det er mulig at en del av påstandene som ble 

publisert i ’Der Spiegel’ er feil, siden det har kommet påstander om at informasjon ble plantet av øst-

tyske agenter som ønsket å sverte Jv. 

Se også omtale på tysk Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Frost 
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