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Udsnit af Rasmus Bøgebjergs tale ved den stiftende  
generalforsamling i Dansk Forening til  
Fremmedelementers begrænsning  

Bogstavret afskrift: 

R. Bøgebjergs Tale ved Stiftelsesmødet for ”Dansk Forening til 
Fremmedelementers Begrænsning” i Grundtvigs Hus Torsdag den 31. Maj 1917: 

Ærede Forsamling! 

(…) 

At en saadan Forening som den, der nu er dannet til Fremmedelementers 
Begrænsning, er af stor Betydning er utvivlsomt. Efter Krigen vil der blive stor Brug 
derfor, naar Tyskere vil strømme herop. Polske Jøder og andre Fremmedelementer 
af anden Art kan oversvømme os til Fordærvelse paa mange Maader. Dog er alle 
disse Spørgsmaal af den Art, vi i vor L+ovgivning ikke helt savner Midler imod, 
dersom vi har en Regering, som vil bruge dem. Langt vanskeligere er 
Spørgsmaalet med den Fare, som store Elementer af vore indfødte Jøder er for vor 
Samfund i alle Henseender, baade økonomisk og kulturelt, som politisk. At 
imødegaa denne Fare staar for mig personlig som vor Forenings Hovedopgave; 
ikke fordi vore andre Opgaver er mindre vigtige, men fordi der absolut intet andet 
Organ findes til dette for vor Nationalitet saa vigtige Værk at beskytte os mod indre 
national Opløsning. 

Den almindelige Tankeløshed og Uvidenhed med Hensyn til Jødespørgsmaalet 
maa hæves, saaledes at vi ser Jøderne sandt og klart, som det de er, e n  f r e m m 
e d  R a c e, som (…) samtidig er knyttet nøjere sammen som Folk, ved Hjælp af 
de moderne Forbindelsesmidler, som bevirker, at Jødernes 12 Millioner er eet 
samlet Hele, strakt over den hele Klode. Hvad dette vil sige, faar man først ren 
Forstaaelse  af ved at sætte sig ind i Jødernes folkelige, religiøse og moralske 
Væsen, Navnlig Sammenholdet i Racen og dens Betragtning af os andre, paa 
hvem de lever et Snylteliv, og over hvem de mener sig, ifølge forjættelsen, 
berettiget til at beherske. ”Alliance israelite internationale”, som blev stiftet 1861, 
har Medlemmer rundt i alle Lande. Af Opraabet til Dannelsen kan hidsættes: 

”Den Alliance, som vi vil danne, er hverken engelsk eller fransk, den er 
jødisk, den er universel. Vi bor i fremmede Lande, og vi kan ikke interessere 
os for disse Landes vekslende Interesser, saalænge vor moralske og 
materielle Interesser er i Fare -. 

Israelitter, om end spredte over alle Jordens Punkter, saa betragter I Eder 
altid som Lemmer af det udvalgte Folk; naar I tror, at I trods Eders ydre 
Nationaliteter kun er eet eneste Folk; naar I tror, at Jødedommen alene 
repræsenterer den religiøse og politiske Sandhed; naar I tror alle disse Ting, 
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Israelitter af den ganske Jord, som da, hører vort Raab, giv os Eders 
Tilslutning: Værket er stort og helligt, Resultatet vist. - -  

Lad os benytte  a l l e  Omstændigheder. Vor Magt er stor, l a d  o s  l æ r e  a t  
b r u g e  d e n. Hvad har vi at frygte? Den Dag er ikke fjern, da Jordens 
Rigdomme udelukkende vil tilhøre Jøderne”.  

Den afdøde Storrabbiner Wolf i København var Medlem. Hvem der nu 
repræsenterer de danske Jøder, ved jeg ikke. (…) 

Dette belyser tilstrækkeligt j ø d i s k  S a m m e n h o l d. Naar man hertil føjer, at J 
ø d e r n e  e j e r  e l l e r  b e h e r s k e r  h e l e  V e r d e n s p r e s s e n, saa vil 
enhver uden synderlig dyb Indtrængen i Spørgsmaalet kunne skønne, hvad vi 
staar overfor og hidtil ikke har gjort os klart i dets hele Omfang. 

Følgende Blade under jødisk Magt og Indflydelse kan nævnes: 

Amerika: 

”Associated Press”, ”New York World” 
[herefter gennemgang af jødisk domineret presse i en række lande…] 

Danmark: 

Af de danske Blade, som helt eller delvis ejes eller redigeres af Jøder, kan 
nævnes: ”Politiken”, ”Ekstrabladet”, ”Vort Land”, ”Den ferslevske Presse”, 
”Berlingske Tidende”, Den radikale Provinspresse, deraf de to eneste 
husmandsblade, som underholdes Hr. Heilbuth. Til dette kan føjes, at alle store 
Telegrambureauer er jødiske. Af alt dette kan man forstaa den for mange saa 
besynderlige Ensartethed over hele den civiliserede Verden. Kunst, Politik, 
Litteratur, Lovgivning, Moder, alt er det i Jødernes Magt at sætte i Retning, medens 
vi andre ser til, uden at tænke, uden at vaagne til Bevidsthed, uden at se. Disse 
Jøder formaar alt dette, ikke ved overlegen almeen Begavelse, men ved visse 
Evners særlige Udvikling og ved deres Væsens og Races ubrødelige 
Konservatisme og Sammenhold. 

Jøderne er den mest konservative Race, der eksisterer. Deraf kommer deres 
uforanderlighed trods Adspredthed igennem Aarhundreder; men overfor de Folk de 
lever iblandt, bruger de altid yderlig radikale Ideer, for dermed at bringe Uro og 
Røre, som de altid forstaar at udnytte til egen Fordel. 

Maatte det lykkes denne nystiftede Forening at faa det danske Folk vakt til sund 
Bevidsthed om disse Spørgsmaal til Gavn for vort Folk og Land. 


