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Abstract 

Our society has become more and more radicalized. For many people religion plays a vital 

role in this radicalization process, particularly for those who justify racial supremacy through 

religious tenets. The purpose of this study is to examine and compare two ideologies from 

which radicalized followers assume racial supremacy from a God given designation as the 

"true Israelites". The two ideologies interpret the Bible – and sometimes even the same 

passages – differently.  In this study I will examine the Christian Identity movement and the 

Black Hebrew Israelites by using a comparative method from a prototypical approach. My 

focus is how two different ideologies misinterpret the biblical myth about the Lost Tribes of 

Israel and how this misinterpretation inspires racial supremacy and Anti-Semitism. This is a 

study about the connection between race and religion. 

Keywords: racism, race, Christian Identity, Black Hebrew Israelites, Anti-Semitism, Lost Tribes of 

Israel          
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Inledning 

Jag har alltid haft svårt för individer, grupper och rörelser som tolkar in politik i religionen. 

Svårast har jag när det börjar talas i termer om nationalitet eller etnicitet i ett religiöst 

sammanhang. Religion är för mig något inkluderande och jag tror det är farligt att tolka in 

etnicitet eller människors utseende eller bakgrund i religionen. Vi lever i en allt mer 

politiserad och radikaliserad samtid där religionerna tenderar att utgöra slagträn i debatten. 

Människor exkluderas i sin religionsutövning och ges inte samma förutsättningar och 

diskrimineras. Hatet och fördomarna mot religiösa grupper tror jag är på uppgång. Tydliga 

konsekvenser av detta är för mig den ökande antisemitismen och islamofobin i västvärlden, i 

andra delar av världen bevittnar vi en växande kristofobi, kyrkor bombas och kristna fördrivs. 

Vi behöver bättre i samhället belysa det hat och våld religiösa människor utsätts för och 

belysa de strukturer som leder till religiösa fördomar.    

 

Samtidigt finns det människor och rörelser som utifrån sina religiösa övertygelser anser sig 

vara mer värda än andra, eller sig hava en gudomlig rätt och utifrån det exkluderar. 

Huntington beskriver i texten The Clash of Civilizations att världsreligionerna kommer att 

spela en stor roll i en konflikt mellan de olika världsdelarna vilket Huntington likställer med 

civilisationer. För egen del hoppas jag inte att det kommer att gå så långt men faktum är att 

vissa religiösa tolkningar ser sig som representanter för dessa civilisationer. Religiösa rörelser 

eller sekter som genom olika tolkningar kommit fram till att just de är de utvalda och alla 

andra måste förintas eller förslavas, tänker här på grupper som den islamiska staten men även 

de grupper inom vårt eget samhälle som gått under beteckningen våldsbejakande extremism. 

 

När jag första gången läste Mattias Gardells bok Rasrisk om vita och svarta extremister i USA 

kände jag direkt att dessa ideologier Gardell beskrev har mer gemensamt än vad som skiljer, 

framför allt i synen på separatism och etnisk åtskillnad. Starka kopplingar mellan religion och 

organiserad rasism, hur är det möjligt att kombinera, dessutom när två olika extrema 

ideologier tolkar samma bok? En dokumentär serie av Vice vid namn Hate thy neighbour 

avgjorde mitt val av ämne. Jag vill skriva om hur rasism och separatism skapas och 

reproduceras av olika etniska grupper utifrån samma skrift, i detta fall Bibeln.  

 

Ideologier som utgår ifrån Bibeln, följare med en övertygelse om att just dessa är Guds 

utvalda folk. Betydelsen av ord som Israel, sann kristendom och judendom får i denna miljö 

en helt ny innebörd. Hur kommer man fram till dessa tolkningar, ibland helt olika tolkningar 

utifrån samma bibelpassager dessutom. Vad spelar teologin för roll eller är det enbart 

sekteristisk politik i form av rasism och antisemitism? 

 

Jag drivs av att försöka förstå vissa grupper och ideologier. Vad som driver dem och hur de 

ser på sig själva i relation till sin omgivning samt vad vissa av dem har gemensamt. Tror det 

är den enda lösningen för att förstå den radikaliserade samtid vi lever i och på sikt även bidra 

till verktyg hur vi kan öka vår egen resiliens.   
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Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att i stora drag studera likheter och skillnader mellan vit och svart 

religiös rasism inom två olika extrema ideologier utifrån Bibeln. Jag har valt att titta på vita 

identitetskristna även kallat Christian Identity och svart religiös nationalism i form av rörelsen 

Black Hebrew Israelites (BHI). Enligt The Southern Poverty Law Center (SPLC)1 är dessa 

ideologier några av de som växer snabbast i en miljö som spänner sig över rörelser som Klu 

Klux Klan (KKK) till White Aryan Resistance (WAR) och Nation of Islam (NOI). 

Jag vill ta reda på om det finns gemensamma nämnare såsom teologi, politisk ideologi, 

apokalyptiska föreställningar och synen på den andre. Likaså vill jag studera vikten av 

rasföreställningar2 kring hur extremism, separatism skapas och reproduceras utifrån en 

religiös föreställningsvärld. Jag har valt att arbeta utifrån följande frågeställningar: 

 

∙ Föreställningen om Israels förlorade stammar som legitimering av rasism? 

∙ Hur ideologierna utgår från och tolkar Bibeln? 

∙ Hur skiljer sig de olika budskapen man förmedlar och vilka likheter finns det? 

Metod 

I min studie vill jag titta på hur två olika religiösa ideologier producerar rasism utifrån hur de 

relaterar till Israels förlorade stammar och likheter och skillnader mellan de båda 

ideologierna. Religionsprofessor Michael Stausberg går i sitt kapitel av boken The Routledge 

Handbook of Research Methods in the Study of Religion in på problematiken kring om man 

verkligen skall jämföra religioner eller kulturer3. Stausberg utgår ifrån och citerar den franska 

historikern Marc Bloch som beskriver jämförandet i fyra olika delar4: 

 

(1) selecting, in one or several different environments, two or more phenomena 

that, at first sight, show certain analogies; (2) to describe the lines of their 

evolution; (3) to observe their similarities and differences; which (4), as far as 

possible, should be explained  

 

Även om jag främst fokuserar på rasism utifrån föreställningar kring Israels förlorade 

stammar menar jag att ovan citat är ytterst applicerbart i min studie och metod då det 

ideologerna emellan finns flera likheter och de växt fram samtidigt i samma land. Jag ämnar 

jämföra de olika budskapen och tolkningarna och därför har jag valt en jämförande metod 

vilken till stor del stämmer överens med vad Bloch redovisar för ovan hur man går till väga. 

Jag har jämfört ideologierna utifrån ett prototypisk närmande vilket Stausberg menar är ett bra 

perspektiv att utgå ifrån5. Inte alltid att olika ideologier eller religioner går att jämföra men 

mitt prototypiska närmande på området utgår ifrån de gemensamma nämnarna som rasismen 

och de förlorade stammarna inom de båda ideologerna vilka för mig är de centrala och mest 

 
1 SPLC är en amerikansk ideell människorättsorganisation som är sprungen ur den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Grundad 

1971 som en juridisk byrå för mänskliga rättigheter, i USA ansedda som en av landets främsta experter på rasism och olika 

hatgrupper. 

2 Ett genomgående ord genom hela studien jag så gott som aldrig skulle använda själv till förmån för etnicitet då jag anser att det 

enbart finns en mänsklig ras. Etnicitet som inkluderar fler aspekter än enbart hudfärg blir svårt att applicera i studien då just 

hudfärg eller ”race” och rasism är det centrala här då ideologerna inte delar min syn på ras, samt att ”race” har en annan 

innebörd i folkmun än ras på svenska.      

3 Stausberg, Engler 2011:22 

4 Stausberg, Engler 2011:21 

5 Stausberg, Engler 2011:27 
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framträdande faktorerna till en början. Utifrån min prototyp av två ideologier som båda gör 

rasistiska tolkningar av Bibeln men kommer fram till helt olika tolkningar kring myten om 

Israels förlorade stammar. En teoretisk prototyp kan inte enbart utgöra en grund utan denna 

bör ytterligare kategoriseras för att inte ämnet skall bli för ogripbart. En prototyp eller den 

initiala teorin kring det mest framträdande kan senare delas upp i vad Stausberg refererar till 

som radikala kategorier. En teoretisk förlängning och kategorisering av protypen, genom att 

enbart belysa ideologernas gemensamma för mig nämnare vilka får utgöra mina radikala 

kategorier utifrån mina frågeställningar blir dessa jämförbara. De radikala kategorierna blir 

således i min studie de olika föreställningarna kring Israels förlorade stammar och 

reproduceringen av rasism. Två radikala kategorier som blir jämförbara då de är framvuxna i 

samma nationella kontext sett till kultur och språk och även utgår ifrån samma version av 

skriften.  

 

Centralt i min studie är rasismen som reproduceras, jag anser att ideologierna är rasistiska 

men förmodligen skulle nog aldrig individerna som bär upp dessa ideologier referera till sig 

själva som rasister, ett vanligt argument är att man inte hatar andra grupper utan snarare älskar 

sin egen. För att förstå hur de tolkar Bibeln har jag använt mig av en innehållsanalys för att 

komma fram till mina slutsatser. En passage eller ett stycke i Bibeln måste analyseras utifrån 

författarens syfte med texten, passagen vad den får för betydelse för läsaren och slutligen hur 

passagen sen påverkar läsaren.6 Genom en innehållsanalys av bibelcitaten och de olika 

gruppernas hemsidor kan jag förstå hur ideologierna tolkar Bibeln samt hur de identifierar sig 

själva. Mina radikala kategorier kommer fram till samma slutsatser kring härstamning och 

raslig överlägsenhet även om flera bibelcitat uppfattas olika beroende på ideologi. Genom att 

främst analysera de olika bibelcitaten även om de oftast står i kontrast mot sammanhanget de 

är skrivna i och likaså förmodligen författarens syfte förstår jag hur rasistiska tolkningar och 

synen på den Andre kan uppstå. Två olika tolkningar utifrån två helt olika etniska bakgrunder 

som utifrån Bibeln hävdar släktskap till de förlorade stammarna och samtidigt utifrån Bibeln 

reproducerar en rasistisk föreställningsvärld kring den Andre ibland ifrån samma bibelcitat. 

 

Bibelcitaten jag analyserar kommer till största delen ifrån deras egna hemsidor. Jag har följt 

historien i Bibeln kring de förlorade stammarna och lagt fram denna jämte bibelcitat och 

argument som ideologierna själva hänvisar till. Där referensen är hämtad ifrån en hemsida 

kommer jag att hänvisa till en förkortning i fotnoten för vilken församling eller organisation 

jag avser, respektive förkortning finns i källförteckningen jämte varje hemsida. De bibelcitat 

det hänvisas till inom ideologierna jag inte tagit från deras egna hemsidor kommer främst 

ifrån Quarles bok vad avser identitetskristna och till viss del Malone vad avser svarta hebréer. 

Dessa båda har studerat fenomenen under en längre tid och har haft tillgång till mer data. Jag 

har så gott som enbart kunnat utgå ifrån tillgängligt material på gruppernas egna hemsidor då 

jag inte velat stötta grupperna ekonomiskt med att köpa material. Jag hade hoppats på att 

kunna genomföra ett par djupintervjuer, jag har kontaktat församlingar och organisationer via 

mail och Facebook men i nästan samtliga fall bemötts av tystnad.  

 

I min studie kommer jag först att presentera de båda ideologierna, deras ursprung, historia och 

hur de identifierar sig idag. Jag har valt att använda begreppet ideologi även om jag skulle 

kunnat ha använt mig av begrepp som föreställning eller doktrin. De som vanligtvis studerar 

dessa fenomen använder sig av ordet hatideologier vilket blir korrekt ifrån ett politiskt 

perspektiv. Från ett religiöst perspektiv går teologier att applicera men då jag finner de 

politiska aspekterna mest framträdande har jag valt ordet ideologi. I den första delen av 

studien kommer jag att fokusera på gemensamma nämnare som de förlorade stammarna och 

 
6 Nelson, Woods Jr 2011:112 
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synen på det judiska folket, detta för att belysa den teologin de delar samt den antisemitism 

och etnisk överlägsenhet de båda förmedlar. Materialet kommer att diskuteras i en analysdel 

utifrån synen på ras och rasens renhet. Hur man dekonstruerar teologin för att passa sin 

rasistiska och politiska agenda och slutligen hur man ser på de sista dagarna. Slutsatserna 

kommer jag sen att summera i ett kapitel jag valt att kalla Israelismens slutstation.  

Teori och ramverk 

När vi vanligtvis talar om etnisk eller kulturell appropriering avses det att man tagit delar av 

något som man har gjort till sitt. Kulturell eller etnisk appropriering behöver inte vara fel om 

den avser att man vill utgöra en del av något redan befintligt, att man tar till sig något. Fel typ 

av appropriering innebär att man gör anspråk på att utgöra de enda sanna eller rätta till något 

redan befintligt En teori jag finner intressant i detta sammanhang vilket kan appliceras på 

både identitetskristna och svarta hebréer är teorin kring transrasialitet som forskaren Tobias 

Hübinette lägger fram i sin text Transrasiala fantasier och begäret efter att vilja bli den 

Andre. Teorin kan liknas vid en avancerad form av kulturell appropriering som cross-racial 

impersonation vilket kan bidra till att förklara den besatthet av att dels appropriera att vara ett 

folk man inte är i form av israeliter och med det tillskriva identiteten egenskaper och åsikter 

samt agenda som egentligen är ens egna. Transrasialisering är en process som innebär att man 

helt byter etnisk eller kulturell identitet, cross-racial impersonation kan beskrivas enligt 

Hübinette som en extrem form av appropriering där vissa etniska eller kulturella attribut 

imiteras. Transrasialiseringen tar imitationen till en ytterligare nivå, Hübinette inkluderar även 

indigeniseringen i teorin när man helt gör en identitet man anser sig ha rätt till som sin egen, 

vilket kan liknas vid i det här sammanhanget att man fullständigt annekterar en redan 

existerande. Transrasialiteten förklarar handlingen ifrån ett utomstående (etiskt) perspektiv 

medan ideologierna själva menar att man inte kan ta en identitet man haft ifrån början. Teorin 

förklarar dels antisemitismen och den rasistiska synen av den Andre vad avser judar och andra 

grupper men likaså en annan exotifierad syn av den Andre i form av israeliterna och de 

förlorade stammarna och viljan av att bli att uppfattade som dessa där man approprierar på 

judendomen i form av språk, högtider och historia. En antropolog hade nog sammanfattat det 

som en extrem form av go native.      

 

Finns flera akademiska studier på den amerikanska vitmaktmiljön, men ingen som jag direkt 

har kunnat applicera i mitt eget arbete. Studier kring Black Hebrew Israelites finns även inom 

fältet för afroamerikanska studier, inom detta område som teorierna kring svart 

befrielseteologi uppkommit. När Gardell citerar James H. Cone där denne beskriver den 

svarta befrielseteologin i boken A Black Theology of Liberation som: ”analysera Jesu Kristi 

evangelium ur det förtryckta svarta folkets perspektiv. För att ge det den kraft som behövs för 

att bryta förtryckets bojor”7 kan jag se ett flertal likheter med Black Hebrew Israelites 

uppkomst samt hur de identifierar dem själva i det amerikanska samhället då de till viss del 

ser sig som befriare med hjälp av teologin ifrån av den vite mannens förtryck. Vit 

identitetskristendom tror jag till viss del går att förklara med historieprofessor Theodore 

Roszaks teorier kring motkultur (counterculture) och då främst i form av motsamhällen där 

jag ser flera likheter med vitmaktmiljön som i stort som vill bygga upp något alternativt för 

enbart vita utifrån ett samhälle som de anser har förfallit. Man har inom vitmaktrörelsen under 

flera år gått ifrån att vara en obskyr subkultur till en alternativ motkultur i opposition med 

som mål att en dag ta över.       

 

 
7 Gardell 1998:105 
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Vad Roszak beskriver är hur många unga i hela västvärlden under 60-talet vände sig mot sina 

respektive länders förda politik, man bildade antikrigsgrupper, började förena sig för kvinnors 

rättigheter och för mänskliga rättigheter, man började ifrågasätta och bekämpa lagar man 

ansåg var fel. Man kunde gå samman och skapa en egen motståndsrörelse eller 

motståndskultur som var emot den rådande. Genom att organisera sig skapar man även 

gränser utifrån värderingar vilket internt kan stärka en grupp eller som i detta fall en 

motståndskultur. Precis samma sak både identitetskristna och svarta hebréer gör fast på helt 

andra grunder. Förutom ett motstånd eller avståndstagande ifrån samhället tar de även sina 

föreställningar ett steg längre när de även approprierar något de inte är.    

Källor och källdiskussion 

Svårigheten i att beskriva en amerikansk kontext är att det oftast finns så lite material på 

svenska att tillgå. Mycket material är framtaget kring amerikanska extremister där 

identitetskristna ingår men för att kunna orientera det fältet och genom det finna mitt eget fält 

behövde jag läsa ett flertal olika texter främst på nätet. Studier av svart nationalism kopplat 

till mitt fält försvåras av det faktumet att BHI enbart utgör en liten del bland alla de svarta 

nationella och separatistiska grupper som existerar. Mycket av det tillgängliga materialet 

handlar främst om NOI. Vad som ytterligare har försvårat tillgången till bra data har utgjorts 

av det faktumet att enbart en liten del av BHI är mitt fokus. Det mesta av materialet som 

producerats handlar främst om de mer icke-rasistiska delarna av BHI rörelsen. 

 

Det enda material på svenska närmast mitt fält har varit religionsprofessor Mattias Gardells 

bok Rasrisk som först kom ut 1998. I boken ingår ett kapitel om identitetskristna när Gardell 

redogör för vita extremister vilket Gardell senare utvecklar ytterligare i boken Gods of the 

blood ifrån 2003. En bok jag förlitat mig på i mina studier av identitetskristna har varit 

Religion and the Racist Right av Michael Barkun ifrån 1994, professor i statsvetenskap och en 

av de främsta experterna vad avser identitetskristna. Barkun täcker i sin bok upp hela 

historien från ursprung till nutid och trots ett par år på nacken är boken fortfarande aktuell 

vilket säger en del om utvecklingen bland identitetskristna. En mer lättläst bok som till viss 

del utgår ifrån Barkuns bok har varit Christian Identity av Chester L. Quarles professor i 

straffrätt som tidigare skrivit om KKK. Det intressanta med Quarles är att denne själv 

identifierar sig som evangelisk kristen vilket bidrar till ett intressant jämförande perspektiv 

både kring rasistiska och apokalyptiska föreställningar. Jacob S. Dorman professor i historia 

och amerikanska studier ger i sin bok Chosen People en fantastisk beskrivning av BHI´s 

ursprung och historia och det torde vara omöjligt att studera Black Hebrew Israelites utan att 

först läsa denna bok, men fokus är nästan uteslutande den stora majoriteten av svarta hebréer 

som inte har en hatisk agenda. John L. Jackson, JR. professor i antropologi och 

afroamerikansk historia har skrivit en utmärkt etnografi kallad Thin Description vars fokus är 

hela BHI rörelsen vilken till skillnad mot Dormans bok även tar upp de rasistiska delarna av 

rörelsen om än i liten del. Dessa fyra verk har fått utgöra mina primära källor vad gäller 

ideologiernas ursprung och historia.  

 

Min tillgång till ideologiernas perspektiv kommer främst ifrån olika gruppers egna hemsidor, 

videoklipp och ett par dokumentärserier. Hemsidorna har varit av varierande kvalité, svarta 

hebréer tenderar till att ha snyggare hemsidor som är mer uppdaterade medan identitetskristna 

församlingar oftast har dåligt designade hemsidor med väldigt mycket text med flera år på 

nacken. Sällan någon av hemsidorna är signerade med namn och förutom namn på ledare eller 

pastorer framkommer mycket lite kring vilka som är medlemmar. Hemsidorna fyller främst 

ett propagandasyfte snarare än ett rekryteringssyfte, de flesta av dem är registrerade på 

antingen en com eller en org domän och alla har de kontaktuppgifter. Jag har även tittat på 
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artiklar om ideologierna skrivna av grupper som granskar extremism i USA. Jag anser att 

ideologi är det ord som bäst beskriver dessa företeelser till förmån för församlingar eller 

doktriner då de snarare skulle förminska ideologiernas roll i skapandet av en motkultur vilken 

är större än religionen de själva menar är det centrala. De flesta av bibelcitaten jag refererar 

till är hämtade ifrån deras hemsidor. För översättningen av bibelcitaten till svenska har jag 

använt mig av Bibel 2000 både i den skriftliga och onlineversionen.   

Avgränsning 

Vad avser Black Hebrews Israelites (BHI) kommer jag enbart att fokusera på de grupper som 

enligt SPLC kategoriseras som ” The racist fringe of the black Hebrew Israelite movement”8 

och inte hela rörelsen där majoriteten inte kan betecknas som rasister. Vad avser 

identitetskristna placeras ofta dessa i samma fack som andra rasistiska grupper såsom KKK, 

Kreativister och WAR men jag ämnar i min studie inte att gå in på dessa utan fokus är 

avgränsat till de församlingar som bekänner sig som identitetskristna även om flertalet 

aktivister och sympatisörer förmodligen är dubbelanslutna.  

  

 
8 Southern Powerty Law Center (hämtad 2019-05-14) 
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Det historiska och teologiska landskapet 

Jag ämnar i denna del presentera ideologierna jämte de mest relevanta organisationerna. Jag 

kommer även att gå in på teologiska och politiska hörnstenar de har gemensamt för att bättre 

förstå vad de utgår ifrån. 

Christian Identity movement 

På svenska kallas denna rörelse för identitetskristendom även om den kanske inte är den bästa 

översättningen. Med termen identitetskristna menas att man funnit sin rätta sanna identitet 

som en av de förlorade stammarna och Guds utvalda folk. Ideologin har sin bakgrund i det 

som kallas Anglo-israelism där historiken John Wilson9 får ses som den egentliga grundaren 

även om delar av rörelsens rötter går tillbaka så långt som till 1600-talet. Anglo-israelismen 

menar att anglosaxarna är de egentliga enda ättlingarna till Israels 10 förlorade stammar 

etniskt såväl som språkligt. Wilsons teori var att de 10 stammar som i Bibelns 2 Kungabok 

17:6 beskrivs är de sanna israeliterna10. Bibeln berättar om hur de blir tillfångatagna och 

bortförda av assyrierna för att sedan försvinna ur den bibliska historien. Wilson menade att 

dessa stammar egentligen flydde över Kaukasus och så småningom blev de människor som 

kom att befolka norra Europa och dagens brittiska öar. Att man flydde över just Kaukasus har 

lagt grunden, enligt Wilson, till ordet kaukasisk11 ras. Oftast nämns antal förlorade stammar 

som 10. Det totala antalet stammar är 12 fördelade över 2 kungariken, Israel och Juda. Enligt 

ideologin utgjordes Juda rike av det judiska folket vilka finns kvar än idag och vilka således 

aldrig försvann. Anglo-israelismen menade att nordeuropéerna och judarna är Guds utvalda 

folk fördelade över 12 stammar. Ideologin var överlag filosemitisk då man ansåg att det 

judiska folket utgjorde en grund i ideologin istället för antisemitisk som ideologin senare 

utvecklades till.  

 

På 1880-talet sprider sig ideologin från Storbritannien till Amerika och med det kommer 

anglosaxare även att inkludera vita amerikaner som ättlingar till de 10 förlorade stammarna. 

Först nu blir tolkningarna rasistiska och antisemitiska och över åren kommer man helt att 

radera och avhumanisera judarnas bibliska rötter. En utveckling som enligt Barkun sker över 

flera år12. Tidiga identitetskristna menade att de två återstående stammarna i Juda rike hade 

beblandat sig med hedningar och då blivit orena och brutit mot Guds lag. Här uppstår myten 

om att den folkgrupp som vanligen går under beteckningen judar egentligen skulle vara 

asiatiska khazarer och inte alls har något att göra med de 12 stammarna vilken jag kommer att 

gå in på senare.  

 

Så småningom växer den identitetskristna teologin fram som menar att judarna är en direkt 

avkomma till satan genom en relation mellan Eva och ormen i Edens lustgård. Det råder olika 

tolkningar kring judarna, man är överens om att den vita människan är de enda ättlingarna till 

Adam och Eva. När vissa identitetskristna grupper ser judarna som satans direkta avkomma 

 
9 1840 gav Wilson ut boken Our Israelitish Origin, 1874 bildades Anglo-Israel Association vilka som flest samlar 5000 medlemmar 

1920 (Barkun 1994:15). 

10 Under Hoseas nionde regeringsår intog den assyriske kungen Samaria. Han förde bort israeliterna till Assyrien, och de fick bosätta 

sig i Halach, vid floden Havor i Gosan och i Mediens städer. 

11 Kaukasisk ras, som förr kallades den vita rasen, begreppet omfattar de människor som har sitt ursprung i området och inkluderar 

idag även perser och araber 

12 Barkun 1994:136–142 
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menar andra grupper att judarna representerar och personifierar det onda inom människan. 

Icke vita är även de en del av Guds skapelse och man menar att dessa skapades innan 

människan tillsammans med djuren, det fanns alltså enligt identitetskristna pre-adamitiska 

varelser innan den första riktiga människan: 

 
Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att 

det var gott.13  

 

På den tiden – och även senare – när gudaväsendena låg med människornas döttrar och 

fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras rykte 

var stort.14 

 

Identitetskristna menar att den vita människan i rakt nedstigande led är de enda ättlingarna till 

Adam och Eva och därmed Guds utvalda folk till vilka Bibeln vänder sig. Eva fick två söner 

men Adam var enbart fader till en av dem. Kain blev till genom ett samlag mellan Eva och 

ormen som genom djävulen befruktade Eva. Kain är därför djävulens avkomma och 

stamfadern till det judiska folket. Det judiska folket står för allt ont och utgör en del av satans 

plan där denna så småningom skall ta över världen. Vita som är det enda sanna Israel och det 

riktiga förbundsfolket måste därför förbereda sig på ett kommande blodigt raskrig mellan vita 

och judar innan Messias återkomst.  

Fakta kring rörelsen 

Enligt en underrättelserapport15 ifrån SPLC fanns där år 1998 94 aktiva församlingar i 34 

stater med fler än 50 000 följare. På den uppdaterade listan16 ifrån 2018 får jag det till 17 

amerikanska församlingar fördelade över 15 stater därför svårt att komma med några exakta 

siffror vad avser församlingsmedlemmar och konsumenter. Quarles tippar på att antalet 

medlemmar är 25 000 och till den siffran tillkommer det ytterligare 150 000 personer som kan 

ha konsumerat något material eller besökt ett möte.17 Finns ingen central organisation utan 

församlingarna är självständiga. Namnen på församlingarna anspelar ofta på Israel och 

hebreiska såsom; Mission to Israel, Yaweh´s Truth, Kingdom Identity Ministries och Church 

of Israel. Främst har jag tittat på församlingarna America´s Promise Ministries, Kingdom 

Identity Ministries och Scriptures for America. För att distansera sig ifrån traditionell judisk-

judendom och kristendom använder man de äldre israelitiska namnen YHWH eller Yahweh 

för Gud och Yahshua för Jesus. Många observerar även sabbaten och firar traditionella 

judiska högtider som Pesach och Purim, likaså håller man kosher vilket man anser vara en del 

av deras israelitiska ursprung18 vilket får anses som en väldigt extrem form av appropriering 

på judendomen. Även om de flesta församlingarna har existerat sen 60–70-talet spelar de inte 

längre samma roll som de en gång gjorde. Regelbundna gudstjänster hålls men främst verkar 

verksamheterna ske på internet i form av försäljning av egenproducerat material och olika 

kanaler där man sänder sina gudstjänster. Materialet konsumeras inte enbart av 

identitetskristna utan även av nazister, rasistiska skinheads och andra rasideologiska grupper. 

Det är till många av dessa rörelser man under åren främst har förlorat medlemmar. Samtidigt 

 
13 1 Moseboken 1:25 KIM 

14 1 Moseboken 6:4, Quarles 2004:70  

15 Southern Powerty Law Center (hämtad 2019-05-05) 

16 Southern Powerty Law Center (hämtad 2019-05-05) 

17 Quarles 2004:97 

18 Gardell 2003:117 
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har man försökt att nå ut till vita fängelsegäng för vidare rekrytering inom den amerikanska 

vita motkulturen19. Delar av det egenproducerade materialet är inte identitetskristet, man har 

försökt att föryngra sig genom att dela ut vit maktmusik på skolor och att anordna konserter. 

De flesta församlingarna är lokaliserade i mindre städer och oftast utanför där man förfogar 

över ganska stora områden på vilka man håller arrangemang och aktiviteter. Vitmaktmiljön är 

en stor egenförsörjande motkultur sett till att den täcker flera aspekter i samhället vilket gör 

att individer inte behöver befatta sig med majoritetssamhället och istället kan leva i ett så 

kallat parallellsamhälle. Trots att den vita motkulturen utgörs av flera olika kulturer och 

förhållningssätt ser man sig som allierade trots skillnader i ideologier, de förenas i synen på 

samhället och tron på den vita rasen. Jämte identitetskristet material saluförs antisemitiska 

böcker kring vem som dödade Jesus och revisionistiskt material kring förintelsen. Ett flertal 

våldsdåd och grupper har inspirerats av rörelsen likaså kan belägringen vid Ruby Ridge 1992, 

ett flertal miliser och till viss del Oklahomabombaren Timothy McVeigh som sprängde en 

federal byggnad 1995 kan kopplas till rörelsen. Rörelsen existerar främst i USA men det finns 

avläggare i både Europa och Sydafrika.   

Black Hebrew Israelites 

Finns ingen riktigt bra svensk översättning vad gäller Black Hebrew Israelites så jag kommer 

i min beskrivning av dem använda det engelska originalnamnet eller Black Hebrews som är 

det vanligaste ordet vilket på svenska då skulle bli svarta hebréer. Rörelsen har sitt ursprung i 

svart judendom (Black Judaism) en företeelse som har sina rötter i den amerikanska södern. 

Sent 1880-tal började svarta kristna i dåtidens pingstförsamlingar predika att de hade fått en 

uppenbarelse ifrån Gud, de vid den tiden fria slavarna skulle vara Guds utvalda folk, en av 

israels förlorade stammar, de sanna hebréerna. När kungariket Israel förstördes spred sig först 

israeliterna över den afrikanska kontinenten. Där de israelitiska stammarna senare fångades av 

olika afrikanska stammar och såldes som slavar till vita för att transporteras över Atlanten. Att 

man ser sig som en av israels förlorade stammar och delar ett gemensamt ursprung är väl 

egentligen det enda man idag verkligen har gemensamt inom den svarta hebreiska israelitiska 

rörelsen, likaså är man inom rörelsen överens om tiden i exil som en av den förlorade 

stammarna snart är över: Herren sade till Abraham: ”Du skall veta att dina ättlingar kommer 

att bo i ett land som inte är deras och vara slavar och förtryckas i fyrahundra år.”20 

 

James Tinney som var en amerikansk historiker som specialiserade sig på afroamerikansk 

historia klassificerar i sin text ” Black Jews: A House Divided”21 rörelsen i tre olika fack: 

 

- Black Jews, som har behållit ett kristet narrativ medan man har antagit judiska ritualer. 

- Black Hebrews, som är mer traditionella i deras utövande av judendom.  

- Black Israelites, som är de mest nationalistiska och teologiskt längst bort ifrån 

traditionell judendom.       

 

Ovanstående klassificering tycker jag ger en bra förklaring av hela BHI ideologin. Tidiga 

strömningar inom rörelsen hade mycket gemensamt med den svarta frigörelsekampen i USA. 

Man predikade självförsörjning och ekonomiskt oberoende något som de flesta svarta 

nationalistgrupper senare har tagit efter. Man ifrågasatte gängse bilder såsom att Jesus skulle 

 
19 Barkun 1994: 119 

20 1 Moseboken 15:13 TRHI 

21 Översatt till svenska ifrån Wikipedia: Black Hebrew Israelites (hämtad 2019-05-08) 
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vara vit, man predikade istället att Jesus var svart liksom profeterna och israeliterna innan 

denne. En utveckling vilken senare banade vägen för andra svarta separatistiska religiösa 

rörelser och läror som rastafari, afroamerikansk islam och judendom22. Man såg sig själva 

som en förtryckt nation i diasporan på väg till det förlovande landet. William Saunders 

Crowdy23 anses vara rörelsens egentliga grundare vars församling lever kvar än idag. I början 

fanns där ingen rasism, separatism eller hat mot andra grupper och på ett flertal orter var 

majoriteten av församlingens medlemmar vita24. Vid denna tidpunkt sågs det inte med blida 

ögon att svarta och vita tvättade varandras fötter och lät sig döpas av varandra. Skapandet av 

de rasistiska strömningarna får tillskrivas Frank Cherry25 som i sin församling predikade att 

vita har en inneboende ondska och är hatade av Gud. Cherry menade även att jorden var platt 

och att år 2000 kommer Jesus att komma tillbaka till jorden och genom ett heligt raskrig 

installera den svarte mannen som jordens konung och förslava den vita mannen26. Skillnaden 

mellan Crowdy och Cherry får stå för den stora majoriteten (Black Hebrews) inom rörelsen 

som Crowdy får representera som inte alls har några rasistiska eller antisemitiska element 

gentemot Cherry som representerar de grupper (Black Israelites, 1Westers) jag ämnar 

fokusera på i min studie. 1906 anammar Crowdys församlingen den judiska kalendern, firar 

högtider som den judiska påsken, håller kosher, manlig omskärelse samtidig som man håller 

sabbat på lördagen. Församlingen behåller ett antal kristna traditioner såsom att nya 

medlemmar måste be om förlåtelse för sina synder, ojäst bröd och vatten som sakrament, dop 

genom nedsänkning med fotbadet för nya medlemmar som ett av buden27. Synen på Jesus 

utvecklas under åren och Jesus roll som Messias tonas ner till förmån för Jesus som en 

hebreisk profet. Under åren har fler judiska traditioner tillkommit och de flesta av Crowdys 

anhängare uppfattar sig idag som judar som praktiserar judendomen och synen på Jesus är 

snarare en profet än en frälsare. Både Crowdy och Cherry ses som profeter bland sina 

anhängare och skall en dag komma tillbaka.  

 

Den delen av rörelsen vilken Vocab Malone, författare till boken Barack Obama Vs The 

Black Hebrew Israelites refererar till som 1Westers tillhör de grupper som utgör mitt fält. 

Även om dessa grupper historiskt delar samma ursprung med hela BHI rörelsen är de främst 

sprungna ur en organisation som låg på 1 West 125th street i Harlem. De två största 

grupperna är idag Israelite School of Universal Practical Knowledge (ISUPK) och Israelite 

Church of God in Jesus Christ (ICGJC) där ISUPK är den mer framträdande. Varje 

organisation utgör en camp, vilket lättast beskrivs som en enhet där varje camp har sin stil sett 

till hur de är klädda och till viss del vad de predikar utifrån om man är en 1Wester eller inte. 

Stor del av verksamheten går ut på att predika på stan där en person predikar medans en annan 

när denne blir tillsagd läser upp valda bibelcitat. Man bär speciella kläder som kan liknas vid 

en blandning av ett mc-ställ och bibliska kläder som mantlar och huvudbonader i form av 

dukar som hålls på plats med snören, ofta med stora davidsstjärnor i form av smycken eller 

brodyr. I rörelsens begynnelse fick Palestina utgöra modellen för hur man trodde de tidiga 

israeliterna gick klädda28. Flera inslag av kulturell appropriering på judendomen då man 

 
22 Dorman 2013:53 

23 Crowdy grundar 1896 församlingen Church of God and Saints of Christ som får ses som den första riktiga Black Hebrew 

församlingen. Namnet skall ha uppenbarats för Crowdy tillsammans med religiösa påbud utifrån de båda testamenten hur han 

skulle starta församlingen, Dorman 2013:35 

24 Dorman 2013:41 

25 Cherry grundar 1886 församlingen Church of the Living God, the Pillar Ground of Truth for All Nations   

26 Jackson 2013:113 

27 Dorman 2013:45 

28 Dorman 2013:91 
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förutom davidsstjärnorna hittat på en egen form av hebreiska man hälsar varandra med. Ett 

inte helt ovanligt inslag i gatubilden på helgerna i ett flertal större städer, oftast i gatuhörn och 

predikandes för förbipasserande, ofta med inslag av grov rasism mot främst vita. 

 

Vita menar man är en avkomma av en ras man kallar edomiter, efterkommande till Jakobs 

tvillingbror Esau enligt 1 Moseboken 36:43: ”Magdiel och Iram. Detta var Edoms 

klanhövdingar efter deras boplatser i det land som är deras; Edom är densamme som Esau, 

edomeernas stamfar”. Edomiterna kan inte räddas utan vid Messias återkomst antingen skall 

dödas eller förslavas. De som vi vanligtvis avser med judarna menar man är falska och inte 

alls en av de 12 stammarna även om man själva inte gör anspråk på just begreppet 

judendomen utan ser sig främst som israeliter eller hebréer. Andra grupper i samhället man 

attackerar är homosexuella och asiater. Man ser sig som unika och därmed ser man även ner 

på andra svarta nationalistiska rörelser och organisationer såsom Black Panthers vilka man ser 

som sekulära fläskätare och NOI vars religion islam man helt förkastar. De flesta grupperna 

inom rörelsen har även svårt att hålla sams. Svarta afrikaner kommer heller inte undan utan 

beskylls främst för att sålt dem som slavar. Man är separatister i den bemärkelsen att man inte 

ser en dialog över rasgränserna. Rasister då man anser sig tillhöra en överlägsen ras med mål 

att förgöra vita när det slutliga raskriget kommer. Rörelsen finns så gott som enbart i USA 

centrerad till den amerikanska östkusten förutom ISUPK och gruppen Greatmillstone29 som 

båda har varsin avdelning i England. I en del amerikanska delstater är 1West Hebrew 

Israelism den religion som växer snabbast i fängelserna30.   

 

Samtidigt utgör svarta hebréer enligt dem själva enbart en av de 12 stammarna som fördes 

bort, de andra 11 stammarnas ättlingar representeras idag av andra grupper som haitier, 

kubaner och svarta västindier men mer om detta i nästa del.  

Israels 12 stammar 

Det mest centrala i min studie är historien eller myten beroendes på vem man frågar om 

Israels förlorade stammar. En berättelse som omtolkats i ett flertal olika sammanhang, 

religiösa såväl som icke religiösa av ett flertal olika grupper och intressen. Historien om 

Israels 12 stammar grundar sig i Bibelns berättelse om Jakob och hans söner som av Gud 

enligt 1 Moseboken 35:9–10 gavs namnet Israel;  
 

Gud visade sig ännu en gång för Jakob sedan han kommit tillbaka från Paddan Aram. 

Gud välsignade honom och sade till honom: ”Ditt namn har varit Jakob, men nu skall du 

inte längre heta Jakob. Du skall heta Israel.” Och han gav honom namnet Israel. 

 

Israel fick 12 söner som man kan läsa om i 1 Moseboken 35:22–2631. Jakobs söner var: 

Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Josef och Benjamin. 

Dessa blev stamfäder till de 12 stammarna och ges alla utom Levi32 mark att kalla sitt. Jakob 

gör även Josefs söner Manasse och Efraim till sina egna enligt 1 Mosebok 48:5: ”Nu skall de 

två söner som du har fått i Egypten innan jag kom hit till dig vara mina. Efraim och Manasse 

skall vara mina, på samma sätt som Ruben och Simon.” Jakob upphöjer därmed Josefs söner 

 
29 En 1Western avknoppningsgrupp till ISUPK.   

30 Malone 2017:6 

31 ”Leas söner var Ruben, Jakobs förstfödde, och vidare Simon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon. Rakels söner var Josef och 

Benjamin. Bilhas, Rakels slavinnas, söner var Dan och Naftali. Silpas, Leas slavinnas, söner var Gad och Asher. Detta var Jakobs 

söner, som föddes åt honom i Paddan Aram.” 

32 Josua 13:33: ”Men åt Levis stam gav Mose ingen egendom. Herren, Israels Gud, är deras egendom, så som han har lovat dem.” 
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till stamfäder och antalet stamfäder som tilldelas mark blir totalt 12 då Levi inte tilldelats 

någon mark utan enbart städer bland de andra stammarna och Efraim och Manasse ersätter 

Josef som stamfäder. 

 

Kungariket Israel skapas år 1050 f.Kr. Efter att ha levt som ett enat kungarike under många år 

uppstår konflikter mellan stammarna, 930 f.Kr delas kungariket upp i två kungariken i Bibeln 

kallat Kungariket Israel och Juda rike: 
 

När israeliterna märkte att kungen inte lyssnade på dem svarade de: 

”Vad har vi för del i David? Vi har inget gemensamt med Jishajs son. Vänd hem, 

israeliter! Sköt ditt eget rike, David!” Därefter återvände israeliterna hem. Men över de 

israeliter som bodde i Judas städer var Rehabeam kung.33 

 

Stammarna Sebulon, Isaskar, Asher, Naftali, Dan, Manasse, Efraim, Ruben och Gad utgör 

kungariket Israel med Samaria som huvudstad, även kallat det norra kungariket. Stammarna 

Juda, Benjamin och Simon vilken senare uppgår i Juda stam formar Juda rike med Jerusalem 

som huvudstad. ”Så bröt Israel med Davids ätt. De är skilda åt än i dag”34  

 

Kungariket Israel attackeras av assyrierna vilka tillskansar sig territorier för att slutligen år 

720 f.Kr helt invaderas av Assyrien. Israels stammar i det norra kungariket deporteras och 

drivs i exil enligt 2 Kungaboken 17:6: ”Under Hoseas nionde regeringsår intog den assyriske 

kungen Samaria. Han förde bort israeliterna till Assyrien, och de fick bosätta sig i Halach, vid 

floden Havor i Gosan och i Mediens städer.” Kvar av Israels stammar i Juda kungarike förblir 

Benjamin och Juda stam vilka har upptagit Simons stam och Levi vilka även fanns i det södra 

kungariket. Juda rike faller även det, fast långt senare och Jerusalem intas av babylonierna år 

587 f.Kr. även kallat den babyloniska fångenskapen och de sista av Israels stammar skickas 

även de in i exilen enligt Jeremia 52:28–29:  
 

Detta är de som bortfördes av Nebukadnessar: under det sjunde året 3 023 judeer, under 

Nebukadnessars artonde regeringsår 832 personer från Jerusalem och under 

Nebukadnessars tjugotredje regeringsår 745 judeer som fördes bort av gardesbefälhavaren 

Nebusaradan – sammanlagt 4 600 personer. 

 

Stammarna i det norra kungariket försvinner ifrån texterna och det finns inget konkret bibliskt 

underlag kring vart de tar vägen. Därav uppkomsten kring myten om Israels 10 förlorade 

stammar. Benjamin och Juda stammar lever vidare och är enligt den bibliska historien de vi 

idag refererar till som det judiska folket. Under åren har ett flertal grupper35 gjort anspråk på 

att vara ättlingar till de tio förlorade stammarna för att även den ska kunna räknas som judar 

såsom Igbo judar36 vilka hävdar att de är ättlingar till Efraim, Naftali, Manasse, Levi, Sebulon 

och Gad men saknar historiska kopplingar och bevis. En annan grupp vilka några historiker 

och antropologer menar är ättlingar till de tio stammarna är Afghanistans pashtuner och 

genetiska tester37 är under planering för att kunna styrka den tesen. En annan teori är den så 

kallade Jewish-Indian theory38 som menar att indianer skulle utgöra en av Israels förlorade 

 
33 1 Kungaboken 1:17-16 

34 1 Kungaboken 1:19 

35 Beta Israel som är de etiopiska judarna hävdade att de var ättlingar till stammen Dan vilket så småningom bekräftades av 

chefrabbiner i Israel 1973 vilket gav Beta Israel rätten till aliyah.  

36 Krypto-judisk sekt bland Nigerias Igbo folk. Säger sig vara ättlingar till judar ifrån Bilad el-Sudan. 

37 The Guardian (hämtad 2019-05-14) 

38 En teori Mormonkyrkans grundare Joseph Smith införlivade i kyrkan vilket fortfarande är vanlig uppfattning bland mormoner. 
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stammar vilken svarta hebréer har anammat. Likaså hävdar vissa att dagens judar inte alls 

tillhör de tolv stammarna. Huruvida Bibeln kan användas som ett adekvat historiedokument 

råder det idag även delade meningar kring.  

 

Både identitetskristna och svarta hebréer gör idag anspråk på att vara ättlingar till dessa 

stammar och därmed utgöra det sanna Israel och det enda förbundsfolket. Då dagens judar 

enligt BHI inte är en av de 12 är antalet förlorade stammar för dem 12 där de själva anser sig 

vara ättlingar till Juda stam. Enligt identitetskristna rör det sig enbart om 10 stammar även om 

ideologin historiskt även inkluderade de två stammarna i Juda rike. Då ideologin under åren 

kopplat bort den judiska anknytningen till historien rör det sig för identitetskristna enbart om 

10 stammar som fördrevs när det norra kungariket förlorades även om de hänvisar till totalt 

13 på vissa listor.      

 

Båda ideologierna menar att just de är Guds utvalda på ett ganska liknande vis, 

identitetskristna menar att Gud valde ut den vite mannen vilket man styrker med femte 

Moseboken: ”Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, 

utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden.”39 Precis samma 

bibelcitat menar svarta hebréer gör dem unika tillsammans med en passage i Amos:  

 
Hör vad Herren har att säga till er, israeliter, till hela det folk han förde ut ur Egypten: Ni 

är de enda jag har tagit mig an bland alla folk på jorden. Därför skall jag ställa er till svars 

för alla era synder.40  

 

Som speciellt utvalda av Gud är man det enda sanna Israel och de som attackerar dem skall 

själva bli attackerade enligt första Moseboken 12:341. Identitetskristna hänvisar här till 

Psaltaren 105:6: ”ni barn till Abraham, hans tjänare, söner till Jakob, hans utvalde.” Utifrån 

Jesaja 54:5 som säger ” Ty din man är han som har skapat dig, han vars namn är Herren 

Sebaot, din befriare är Israels Helige, han som kallas hela jordens Gud.” så skall Israels 12 

stammar för evigt ha ingått ett äktenskap med Gud och därmed stå över alla andra:  
 

De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten 

och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är 

över allting, gud, välsignad i evighet, amen.42 

 

Likaså är det de 12 stammarna som en dag skall styra jorden Guds kungarike vid Messias 

återkomst vilket båda identitetskristna och svarta hebréer hänvisar till Uppenbarelsebokens 

sjunde kapitel där det i fjärde stycket specifikt står: ”Och jag fick höra antalet av dem som var 

märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen var märkta, och de kom från alla Israels 

stammar:”. Uppenbarelseboken är full med referenser till det nya Jerusalem, för att styrka de 

12 stammarnas plats i det nya kungariket hänvisar även identitetskristna till 

Uppenbarelseboken 21:12: ”Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna 

tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar.”.     

 

Enbart de 12 stammarna som Gud kommer att hörsamma och de skall hämtas hem ifrån 

förskingringen: 

 
39 5 Moseboken 7:6 KIM  

40 Amos 3:1–2 THCU, KIM 

41 Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den 

välsignelse som du har fått.” KIM 

42 Romarbrevet 9:4–5 KIM, TRHI 
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Hälsningar från Jakob, Guds och herren Jesu Kristi tjänare, till de tolv stammarna i 

förskingringen.43 

 

Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i 

Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien, utvalda enligt Guds, vår faders, 

plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd 

och frid åt er i rikaste mått.44 

 

Den dagen skall Herren åter lyfta sin hand för att friköpa dem som är kvar av hans folk, 

dem som är kvar i Assyrien och Egypten, Patros och Kush, Elam och Shinar, Hamat och 

kustländerna. Han skall höja ett fälttecken för folken, förena de skingrade av Israel och 

samla de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. 45  

 

Etnicitet eller ras är ytterst centralt i föreställningsvärlden inom båda ideologierna, ibland 

presenteras långsökta teorier eller förvrängda bibelcitat för att visa på en viss hudfärg bland 

de förlorade stammarna: 
 

Så säger Herren till Jakobs folk, han som räddade Abraham: 

Nu skall Jakob slippa att blygas, nu skall han inte mer rodna av skam.46   

 

Allt är skövlat, fördärvat, förött. Hjärtat dras samman och knäna darrar, kroppen skälver, 

alla ansikten vitnar.47   

 

I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som 

kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med 

tetrarken Herodes, samt Saul.48 
 

Med ovan menar man att svarta hebréer inte kan rodna så då kan inte Gud ha gjort sitt folk till 

vita. Likaså menar man att ett vitt ansikte inte kan vitna utan då måste det ha varit svart. 

Symeon som nämns i Apostlagärningarna kallad Niger som på latin ska betyda svart därför 

skulle detta peka på att Israels folk inte var vita. Man pekar även på bibelcitat som kanske inte 

är lika långsökta som: 

 
Då fick jag se en man som var klädd i linnekläder och som bar ett bälte av guld från Ufas. 

Hans kropp var som av krysolit, hans ansikte som skenet av en blixt, hans ögon var som 

eldslågor, hans armar och ben som blänkande koppar. Hans röst ljöd som larmet från en 

folkmassa.49 

 

Nu är de svartare än sot, man känner inte igen dem på gatan, huden stramar på dem, torr 

som trä.50 

 

 
43 Jakobsbrevet 1:1, KIM  

44 1 Petrus 1:1–2, KIM 

45 Jesaja 11:11-12, KIM 

46 Jesaja 29:23, THCU 

47 Nahum 2:11, THCU 

48 Apostlagärningarna 13:1, THCU 

49 Boken Daniel 10:5–6, THCU, TICoGiJC 

50 Klagovisorna 4:8, THCU, TICoGiJC 
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Jag är svart och skön, ni Jerusalems döttrar, svart som Kedars tält, som Shalmas hyddor. 

Bry er inte om att jag är svart, att solen har bränt mig. Min mors söner grälade på mig, de 

satte mig att vakta vingårdarna. Min egen vingård vaktade jag inte.51 

 

Identitetskristna hävdar på ett liknande vis vilken hudfärg stamfäderna skulle ha. Adam som 

på hebreiska ska betyda den som kan rodna eller visa färg på något vitt. Adam måste ha därför 

ha varit vit då en svart person inte kan rodna eller få en rosa färg som skapas av rött på vitt52   

och Gud skapade Adam till sin avbild vilka även inkluderar Adams efterkommande: 

 
Detta är Adams släkttavla. Då Gud skapade människan gjorde han henne lik Gud.53  

 

Jag säger: Ni är gudar, alla är ni den Högstes söner,54 

 

Israels folk skall bli som sanden vid havet som inte kan mätas och räknas. Och där det nu 

heter om dem ”Ni är inte mitt folk”, där skall de kallas ”Den levande Gudens barn”.55 

 

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen 

känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, 

men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han 

uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är56 

 

Genom att som ovan utifrån en antagen betydelse av ett namn på en person som enligt Bibeln 

skapades till Guds avbild utgås det ifrån att alla dennes efterkommande har en viss hudfärg. 

Adam har inte enbart välsignats med en kropp och själ utan även anden vilket skiljer honom 

och dennes efterkommande ifrån alla andra människor: 
 

Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att 

vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden.57 

 

Ni är de enda jag har tagit mig an bland alla folk på jorden. Därför skall jag ställa er till 

svars för alla era synder.58 

 

Identitetskristna menar att de 10 förlorade stammarna tog sig norrut: 

 
And as for your seeing him gather to himself another multitude that was peaceable, these 

are the nine tribes that were taken away from their own land into exile in the days of King 

Hoshea, whom Shalmaneser, king of the Assyrians, made captives; he took them across 

the river, and they were taken into another land. But they formed this plan for themselves, 

that they would leave the multitude of the nations and go to a more distant region, where 

no human beings had ever lived, so that there at least they might keep their statutes that 

they had not kept in their own land. And they went in by the narrow passages of the 

Euphrates river. For at that time the Most High performed signs for them, and stopped the 

channels of the river until they had crossed over. Through that region there was a long 

 
51 Höga Visan 1:5–6, THCU, TRHI, TICoGiJC 

52 Översatt ifrån engelskans: ruddy, to show blood, turn rosy 

53 1 Mosebok 5:1, KIM 

54 Psaltaren 82:6, KIM 

55 Hosea 1:10, KIM 

56 1 Johannesbrevet 3:1–2, KIM 

57 5 Mosebok 7:6, KIM, APM 

58 Amos 3:2, KIM 
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way to go, a journey of a year and a half; and that country is called Arzareth. “Then they 

lived there until the last times; and now, when they are about to come again,59 

 

Identitetskristna menar att dessa stammar senare befolkade norra Europa. Man hänvisar till 

ganska långsökta etymologiska och lingvistiska teorier. Jakob som Isaks son och då vokalen 

inte hörs på hebreiska blir det saks son alltså saxon och att ättlingarna till stammen Dan slog 

sig ner i Skandinavien även kallat ScanDanavia och Dan-mark60. Identitetskristna menar att 

de enda ättlingarna till Israel är de skandinaviska, germanska, keltiska och anglosaxiska 

folken.  

 

Svarta hebréer menar istället att stammarna vandrade västerut när kungariket föll till det som 

idag är Afrika: ”Herren skall de följa, och han skall ryta som ett lejon. Ja, han skall ryta, och 

hans barn kommer ilande från väster.”61 Där de levde tills afrikanska stammar fångade dem 

och gjorde dem till slavar vilka såldes till vita slavhandlare och fördes över Atlanten. De 

svarta hebréerna menar att det inte rörde sig om att slavhandlarna fångade eller köpte allt de 

kunde utan de visste precis vilka det var man tog och det skulle specifikt vara Israels förlorade 

stammar vilket man menar även står att finna i 5 Moseboken: ”Herren skall föra dig tillbaka 

till Egypten på skepp, fastän jag hade sagt till dig: ”Den vägen skall du aldrig mer behöva se.” 

Där skall ni bjuda ut er som slavar och slavinnor till era fiender, men ingen vill köpa er”62.  

 

Nedan följer de förlorande stammarna enligt ideologi63:    
 

Black Hebrew Israelites Christian Identity 

 

Ruben seminoler Ruben holländare, ryssar 

Simon dominikaner Simon spanjorer 

Levi Haitier Levi präster i alla nationer 

Isaskar Azteker Isaskar finnar, polacker 

Sebulon   Maya Sebulon fransmän, ungrare, slaver 

Manasse kubaner Manasse amerikaner 

Naftali chilenare Naftali norrmän 

Gad indianer Gad italienare, afrikander 

Asher colombianer Asher svenskar, tjeckoslovaker 

Efraim puertoricaner Efraim britter 

Benjamin    väst indier Benjamin belgare, islänningar 

Juda afroamerikaner Juda tyskar, österrikare 

  Dan danskar, skandinaver 

 

Ovan indelning är skapad helt utan biblisk grund och det ter sig uppenbart att den är 

efterkonstruerad då Bibeln är tydlig med att till exempel Simons stam uppgick i Juda och att 

 
59 2 Esra 39–46, en av de apokryfer vilken inte förekommer i den svenska Bibeln, därav ingen korrekt svensk översättning. Apokryfen 

förekommer i The New Revised Standard Version Bible with Apocrypha 

60 Gardell 1998:186 

61 Hosea 11:10, IUIC 

62 5 Moseboken 28:68, THCU, Sicarii 

63 Listan över stammarna utifrån identitetskristendom hämtad ifrån Quarles 2004:14, BHI sammanställningen är ifrån Israel United 

in Christs hemsida (hämtad 2019-05-14) 
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stammarna i Juda rike inte fördrevs samtidigt som de andra. Snarare har indelningen ett 

politiskt syfte att fylla vilket jag kommer att återkomma till senare i min studie. 

Antisemitismen och det judiska folket 

När ideologier benämner sig själva som israeliter eller hebréer utgår de flesta utomstående 

ifrån att det är det judiska folket som avses. Det judiska folket och föreställningarna kring 

dessa ges ett eget kapitel då synen på judarna och Guds utvalda är centrala inom båda 

ideologierna. Med judar i denna studie avses det judiska folket som utgörs av en etno-religiös 

grupp som till största delen har levt i exil världen över ifrån sitt historiska hemland som 

benämns Kanaan, Palestina eller ”Eretz Israel”. Till antalet strax över 14 miljoner, det judiska 

folket är till sin historia bärare av den judiska religionen vilken vi oftast refererar till som 

judendomen. Vare sig identitetskristna eller svarta hebréer gör anspråk på att vara judar i 

denna bemärkelse och synen skiljer sig något på judar och judendomen mellan ideologierna 

även om den tydligt följer gamla antisemitiska föreställningar kring girighet, falskhet, 

Jesusmördare och djävulens avkomma.     

 

Antisemitism förklaras enklast som judehat, en given föreställning om olika drag som knyts 

samman med religion och etnicitet. Föreställningarna kan både vara faktiska som inbillade 

drag om den judiska religionen eller kulturen samt olika föreställningar om etniska 

karaktärsdrag. Svarta hebréer menar att de vi refererar till som dagens judar är en myt, medan 

för identitetskristna är juden ytterst verklig och roten till allt ont. Bland de identitetskristna 

som tror att judarna uppstod genom att ormen förförde Eva i lustgården: 

 
Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: 

”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?”64 

 

Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som 

förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med 

honom.65 
 

Kain skall ses som judarnas stamfader vilket därmed gör alla judar till djävulens avkomma. 

Denna teori kallas för two-seed att det i Lustgården uppstod två ätter:  
 

Då sade Herren Gud till ormen: 

”Du som gjorde detta, förbannad skall du vara, utstött från boskapen och de vilda djuren. 

På din buk skall du kräla och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall väcka fiendskap 

mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud 

och du skall hugga dem i hälen.”66 
 

De identitetskristna som håller fast vid one-seed teorin menar att judarna inte är satans 

avkomma utan kategoriserar människornas ondska: ”Det namn ni lämnar efter er skall mina 

utvalda bruka som en förbannelse, när de önskar att Herren Gud skall döda någon. Men mina 

tjänare skall få ett nytt namn,”67. Den så kallad two-seed teorin utgör en minoritet bland 

identitetskristna. Dessa menar öppet att judar är satans avkomma utifrån specifika bibelord: 

 

 
64 1 Moseboken 3:1 KIM 

65 Uppenbarelseboken 12:9 KIM 

66 1 Moseboken 3:15 TCIF, KIM 

67 Jesaja 65:15 KIM 
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Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare 

från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i 

honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. 

Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte. Kan någon av er bevisa att jag har 

syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader, han 

lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader.”68    

 

Ni, bröder, har ju följt exemplet från Guds församlingar i Judéen som lever i Kristus 

Jesus. Vad de har fått utstå av judarna, det har ni fått utstå av era landsmän. Judarna 

dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud 

och är fiender till hela mänskligheten, eftersom de försöker hindra oss från att predika för 

hedningarna och hjälpa dem att bli räddade. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men 

nu nås de till slut av Guds vrede.69 

 

Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fortsätt som era 

fäder tills måttet är rågat. Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till 

helvetet?70 

 

Barkun delar upp denna teori kring djävulens avkomma i fem element71: 

 
1. Gud gjorde en skillnad mellan två typer av människoformer utifrån deras ursprung.  

De som kallas Adamiter är avkomma till Adam, och de som kategoriseras som pre-

Adamiter vilka skapades separat långt innan Adam 

2. Ormen i första Moseboken var inte en reptil utan snarare en intelligent varelse i 

mänsklig form associerad med djävulen om inte djävulen själv. 

3. Arvsynden är uppkommen ur Evas samlag med denna kvasi-mänskliga orm. 

4. På grund av denna relation som jorden befolkas av två faderliga seedlines, där den 

ena är Adams ättlingar och den andra ättlingar till ormen och Eva. 

5. Kain var generellt förknippad med ondska och specifikt med djävulen. Hans 

ondskefulla beteende ärvs av alla i hans ätt.     

 

Finns andra teorier även bland identitetskristna enligt Quarles såsom att Abel är den egentliga 

adamitiska avkomman medan mördaren Kain är satans utifrån satans sexuella relation med 

Eva. En annan teori menar att det var Esaus stam edomiterna och deras blodlinje som 

korrumperade judarna72.  

 

Svarta hebréer menar att den historiska bilden av judarna är falsk, identitetskristna menar 

istället att den teologiska bilden av judarna som Guds utvalda är falsk utifrån olika bibelord: 
 

Ty de är falska apostlar, ohederliga arbetare, som uppträder som Kristi apostlar. Och det 

är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt 

då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut 

som svarar mot deras gärningar.73 

 

 
68 Johannes 8:44-47 KIM, TCIF 

69 1 Thessalonikerbrevet 2:14-16 KIM, TCIF 

70 Matteus 23:31-33 KIM, SFA 

71 Barkun 1994: 150 

72 Quarles 2004:82 

73 2 Korinthierbrevet 11:13-15, KIM 
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Svarta hebréer menar att de vi refererar till som det judiska folket egentligen inte alls har 

någon koppling till Bibeln utan har sin historia i Kaukasus i landet Khazaria. Man utgår här 

ifrån att de flesta judar är ashkenazi74 europeiska judar. Bakgrunden till att europeiska judar 

kallas ashkenazi är geografisk då det var en region där Tyskland idag ligger. Svarta hebréer 

har i sin ideologi anammat den så kallade khazarmyten om att judarna egentligen har sitt 

ursprung i Kaukasus vid svarta havet, en bibelvers som används för att stödja detta är 1 

Moseboken 10:3 som säger: ”Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.” och en region 

i dagens Tyskland jämställs med en icke israelitisk blodlinje i Bibeln.  
 

Istället har det judiska folket lyckats dupera hela världen att man skulle vara Guds utvalda 

folk när man egentligen inte har någon biblisk koppling: ”Och han, den stora draken, ormen 

från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner 

på jorden och hans änglar störtades ner med honom.”75 Både identitetskristna och svarta 

hebréer hänvisar till två verser i Uppenbarelseboken: 

 
Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik – och jag vet hur du smädas av 

dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga.76  

 

Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte 

är det utan ljuger. Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för dina fötter, och de 

skall förstå att jag älskar dig.77 

 

Identitetskristna använder sig även av Khazar teorin men vägen dit ser annorlunda ut då Kains 

avkomma beblandade sig med Esaus stamlinje edomiterna vilka senare beblandade sig med 

khazarerna vilka anses vara stamfäder till dagens judar78. Barkun menar vidare att 

khazarmyten främst handlar om bilden av ashkenazi judar som i grunden ska ha varit ett 

asiatiskt folk vilka ska ha konverterat till judendomen, en vanlig teori bland många 

antisemiter utifrån rätten till Israel. Tidig Anglo-israelism såg heller aldrig europeiska judar 

utan enbart de sefardiska judarna som de riktiga ättlingarna till Juda rike79. Finns även 

identitetskristna som menar att edomitiska judar är förfäder till khazarerna snarare än att 

khazarerna skulle vara förfäder till ashkenazi judarna80. 

 

En bok som spelat en stor roll inom båda ideologierna vad avser myten om judar som 

khazarer är boken Den Trettonde Stammen av Arthur Koestler81 utgiven 1976 där Koestler 

argumenterar för att judarna egentligen är khazarer, både identitetskristna och svarta hebréer 

menar därför om att Koestlers teori stämmer så har runt 95 % av alla världens judar asiatiska 

rötter istället för semitiska82. Få seriösa forskare stödjer Koestlers teori men den har kommit 

att spela en stor roll inom vissa kretsar då Koestler själv var jude. Att boken skulle leda till 

ökad antisemitism var inte syftet utan snarare ett försök ifrån Koestlers sida att sudda ut 

gränserna mellan raserna samt bidra till en förståelse för staten Israel utifrån en sekulär och 

 
74 De judar vilka under medeltiden kom att bosätta sig i Europa.  

75 Uppenbarelseboken 12:9, KID, THCU 

76 Uppenbarelseboken 2:9, THCU, KIM 

77 Uppenbarelseboken 3.9, THCU, KIM 

78 Barkun 1994: 116 

79 Barkun 1994: 122 

80 Barkun 1994: 144 

81 Koestler född 1905, död 1983 var en brittisk författare av ungersk-judisk börd.  

82 Barkun 1994: 144 
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demokratisk grund enligt internationell lag83. Boken som 1992 även utgavs på svenska är lätt 

tillgänglig via de flesta internationella boksajter och den marknadsförs av både 

identitetskristna och svarta hebréer.         

 

För att summera så är synen på judar för den ena ideologin bedragare och för den andre utgör 

judarna satans avkomma. Man pekar gärna på det påstådda judiska inflytandet inom dagens 

politik och hur judarna utgör ett hot mot dagens civilisation, en ganska vanlig antisemitisk 

uppfattning bland nazister och andra vita rasradikaler84. Identitetskristna utgår från att man 

tror att judarna styr världen likt en sionistisk ockupationsmakt med ett mål att förgöra den vita 

mannen och därmed det sanna Israel: 

 
Dina söner och döttrar skall i din åsyn utlämnas åt ett främmande folk, och du skall gråta 

efter dem dagen lång, men du kan ingenting göra. Ett folk du inte känner skall äta din 

skörd och frukten av all din möda, och du skall ständigt bli förtryckt och misshandlad.85     

 

Invandraren som bor hos dig skall höja sig över dig, högre och högre, medan du skall 

sjunka, djupare och djupare. Han skall ge lån till dig, men du kan inte ge lån till honom. 

Han skall bli huvud, du skall bli svans.86 

 

Förintelsen spelar även en viktig roll, enligt identitetskristna är förintelsen en ren lögn enligt 

judarnas syfte att kontrollera världen, en åsikt de flesta nazister och andra rasideologer 

vidmakthåller. Svarta hebréer menar istället att den riktiga förintelsen87 är alla svarta som har 

dött i samband med slaveriet. I flera av deras propagandafilmer syns t-tröjor med en båt på 

och texten True Holocaust88. I en annan propagandafilm får en judisk pojke vid frågan om 

förintelsen är ett skämt till svar: ”It´s a joke, the holocaust is a damn joke! Heil Hitler! I’m 

talking about 99 million niggers! You talking about 6 million crackers?”89             

 

Antisemitiska föreställningar inte bara hos svarta hebréer utan bland flera extrema afro-

amerikanska grupper har odlats genom böcker som The Secret Relationship Between 

Blacks and Jews90 som menar att judar dominerade den transatlantiska slavhandeln. När 

Bibeln talar om judarnas exil menar svarta hebréer att det är de som avses: ”Herren sade 

till Abraham: ”Du skall veta att dina ättlingar kommer att bo i ett land som inte är deras 

och vara slavar och förtryckas i fyrahundra år.”91 

 

Om man bland svarta hebréer vill finna motsvarigheten till identitetskristnas djävul i 

form av det judiska folket så torde det bli den vita mannen i form av edomiterna. Den 

vita mannen räknas som djävulen eller ondskan personifierad men ej som avkomma till 

djävulen. 

  
 

83 Gardell 2003:124 

84 Quarles 2004: 82 

85 5 Mosebok 28:32–33, KIM, APM 

86 5 Mosebok 28:43–44, KIM, APM 

87 Ett anspråk de flesta svarta nationalistgrupper i USA gör oavsett religion eller politisk agenda, Gardell 1996:256 

88 Slavery the real holocaust hämtad 2019-04-29 

89 08:58 Hebrew Israelites vs Jewish Boy hämtad 2019-04-29  

90 En bokutgiven 1991 i tre volymer av The Nation of Islam, har refererats till som antisemitismens nya bibel.  

91 1 Mosebok 15:13, TRHI 
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Analysdel 

Tänker i denna del gå in och analysera vad som framkommit hittills. Jag kommer att utgå 

ifrån den emiska centrala synen på ras utifrån Bibeln och hur denna är konstruerad kring 

berättelsen om de förlorade stammarna och hur samt hur den relaterar till apokalyptiska 

föreställningar kring de sista dagarna. 

Religion är ras  

Den viktigaste centrala gemensamma nämnaren för båda ideologierna är att hävda rätten som 

Guds utvalda folk utifrån ras, en tolkning de båda gör utifrån Bibeln. Identitetskristna och 

svarta hebréer har helt omtolkat den traditionella innebörden inom kristendom som menar att 

Guds utvalda folk avser judarnas förbund med Gud och inte en viss hudfärg. 

Efterkonstruktion skapad kring politiska föreställningar och valda bibelpassager för att passa 

ett visst syfte eller agenda vilket jag menar här enbart handlar om raslig överhöghet. 

 

Det finns faktorer de båda tolkningarna är överens om från ett utifrånperspektiv som att Gud 

valde sina ättlingar till Abraham genom Isak och Jakob som sitt speciella folk: 
 

Så säger Herren, Israels konung, han som friköper dem, Herren Sebaot: Jag är den förste, 

jag är den siste. Det finns ingen annan Gud än jag. 92 

 

Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.” 

Och Gud fortsatte: ”Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks 

Gud och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. Detta skall vara mitt namn för all framtid; 

med det namnet skall jag åkallas från släkte till släkte. Gå nu och kalla samman Israels 

äldste och tala om för dem att Herren, deras fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs 

Gud, har uppenbarat sig för dig. Säg dem att jag har gett akt på dem och vet vad som har 

drabbat dem i Egypten93     
 

så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en 

herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till.94 

 

Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.95 

 

Vad de inte är överens är vilken hudfärg Guds utvalda ska ha. Låt oss först titta på 

identitetskristna som rättfärdigar sin syn på Guds utvalda folk genom att hävda att Adam var 

den första vita mannen och Guds fullbordade verk. Men namnet Adam får olika betydelser, 

med undantag för vissa identitetskristna använder båda ideologierna sig av King James Bible 

vilken är den engelskspråkiga översättningen ifrån 1611. I denna bibelversion översätts ordet 

röd med ruddy ifrån originalets admoni på hebreiska96. Här formas deras syn på ras, för 

identitetskristna måste betydelsen av admoni handla om Adam och att denne kan bli röd eller 

ruddy ter det sig uppenbart att han var vit och Gud skapade Adam till sin avbild: ”Detta är 

 
92 Jesaja 44:6, KIM 

93 2 Mosebok 3:14-16, KIM 

94 1 Korintierbrevet 8:6, KIM 

95 5 Mosebok 6:4, KIM 

96 Malone 2017:44 
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Adams släkttavla. Då Gud skapade människan gjorde han henne lik Gud.”97 Jag har inte 

kunnat finna något fog för att admonis betydelse skulle ha något med Adam som namn att 

göra och det ter sig snarare som en tillfällighet. Är Gud vit så även hans son: ”Och Ordet blev 

människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får 

av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.”98 Att vi enligt Bibelns historia har fått lära 

oss att Jesus var jude förklaras utifrån ett antisemitiskt perspektiv istället med att Jesus 

egentligen var en nazaren99. 

 

Ett genomgående tema för främst svarta hebréer verkar vara uteslutningsmetoden. Enligt dem 

ger Bibeln en tydlig anvisning om hur Gud och änglarna såg ut. Guds hår beskrivs som ull, en 

typ av hår vita inte kan få likaså kan heller inte vita glänsa som koppar därav att både Gud, 

Jesus och änglarna måste ha varit svarta. Svarta hebréer fokuserar istället på enskilda passager 

vilka skulle kunna genom uteslutning hävda på att Gud är svart: 

 
Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var 

snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen 

därunder flammande eld.100       

 

Deras ben var raka, fötterna liknade tjurklövar och glänste som blank koppar.101 

 

Hans kropp var som av krysolit, hans ansikte som skenet av en blixt, hans ögon var som 

eldslågor, hans armar och ben som blänkande koppar. Hans röst ljöd som larmet från en 

folkmassa.102   

 

och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad 

och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, 

och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i 

smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten.103     

 

Utifrån olika berättelser i båda testamenten och apokryferna försöker man pussla ihop bevis 

för israeliternas sanna etnicitet. Svarta hebréer hänvisar ofta enligt Malone104 till berättelsen 

om Mose i Egypten även kallat Hams land, det första som slår mig är liknelsen med en isnad 

inom islam vilket skall tolkas som en kedja av auktoriteter för att fastställa en hadiths 

ursprung:  

 
Israel kom till Egypten, i Hams land fick Jakob bo.105     

 

Han dräpte allt förstfött i Egypten, de först avlade i Hams hyddor.106    

 

 
97 1 Moseboken 5:1 

98 Johannes 1:14, KIM 

99 Quarles 2004:90. Nazaren: En kristen sekt vilka Petrus i Apostlagärningarna 24:5 blir anklagade för att leda. 

100 Daniel 7:9 THCU 

101 Hesekiel 1:7 THCU 

102 Daniel 10:6 Malone 2017:48 

103 Uppenbarelseboken 1:13-15, THCU, ICUC, Sicarii 

104 Malone 2017:45–46 

105 Psaltaren 105:23, Malone 2017:45 

106 Psaltaren 78:51, Malone 2017:45 
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Ham var enligt Bibeln son till Noa och fader till Kush, man menar då att egypterna måste ha 

varit mörka i hyn då stammen Kush är det. Om Mose hade varit vit hade han inte kunnat tas 

för en egyptier: 

 
Prästen i Midjan hade sju döttrar. De kom och öste upp vatten och fyllde hoarna för att 

vattna fåren åt sin far. Men några herdar kom och körde bort dem. Då ingrep Mose och 

hjälpte dem, och sedan vattnade han deras får. När de kom hem till sin far Reguel frågade 

han: ”Varför är ni hemma så tidigt?” De svarade: ”En egypter hjälpte oss mot herdarna; 

han öste till och med upp åt oss och vattnade fåren.” 107   

 

Hade inte Mose varit svart så skulle aldrig döttrarna ha misstagit honom för en egyptier, om 

jag åter får jämföra med en isnad så håller inte ens liknelsen och dessutom motsägs påståendet 

tidigare i samma bok när man finner Mose i vassen och direkt identifierar honom som israelit. 

Det hindrar inte svarta hebréer ifrån att göra liknande tolkningar, hur skulle annars Josef 

kunnat gömma barnet i Egypten ifall inte israeliterna var mörka i hyn liksom egyptierna:  

  
När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: ”Stig upp 

och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till 

dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.108  

 

Jakobs söner och ättlingarna till dessa ses av båda ideologierna som det riktiga eller sanna 

Israel. Berättelserna i Bibeln kring stammarna säger så gott som inget om hudfärg utan de 

bibelcitat jag visat på i delen kring stammarnas eventuella hudfärg som det hänvisas till av 

både identitetskristna men främst svarta hebréer är uppenbart efterkonstruerade och långsökta 

genom valda bibelcitat. Regionen finns i allra högsta grad kvar och majoriteten av dem som 

bebor den idag ser inte ut som någon av dem som nu hävdar sitt ursprung där. Vad vi här 

bevittnar som ideologerna reproducerar är inget annat än en extrem och aggressiv form av 

kulturell och etnisk appropriering som kan liknas vid transrasialitet där ideologierna blivit 

transrasiala och därmed helt antagit och till viss del skapat en annan identitet109. Synen på 

dem själva de främst har gemensamt, en syn primärt skapad utifrån ras, sekundärt utifrån 

religion och kult. 

Ursäkta röran, vi bygger om 

BHI startades av afroamerikaner utifrån att de skulle vara den förlorade stammen av Juda 

vilka bebodde Juda rike. Även om majoriteten av alla medlemmar är afroamerikaner har 

ideologin kommit att inkludera andra grupper såsom amerikansk ursprungsbefolkning, svarta 

västindier och latinamerikaner. En efterkonstruktion för att anpassa stammarnas historia kring 

de grupper som genom åren har förtryckts och koloniserats av den vite mannen i en 

amerikansk kontext. Genom att appropriera en berättelse de inte är en del av kan de även 

skaffa sig en ny plattform och identitet på bekostnad av en biblisk historia.110 I en officiell 

propagandavideo ifrån ISUPK111 står en man med förmodat latinamerikanskt påbrå och 

predikar om att svarta, latinamerikaner och native Americans har blivit bestulna på deras 

sanna identitet, dels av den vita mannen men även av dagens judar som påstår sig vara något 

de inte är. Att latinamerikaner eller native Americans skulle ha kommit som slavar ifrån 

 
107 2 Moseboken 2:16-19, Malone 2017:46 

108 Matteus 2:13 

109 Hübinette 2012:3 

110 Hübinette 2012:1 

111 Two Jewish Israeli girls’ steps to the Lords priest (hämtad 2019-05-07)  
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Afrika stämmer historiskt inte, snarare har de flesta latinamerikaner europeiskt påbrå. Även 

om Afrika nämns flera gånger i Bibeln finns där enligt Dorman inget som helst fog för att de 

gamla israeliterna skulle ha kommit till Afrika och de där under åren skulle ha behållit sin 

identitet112. Utifrån svarta hebréers lista över de förlorade stammarna, om stammarna enligt 5 

Moseboken 28:64 spreds över hela jorden: ”Herren skall skingra dig bland alla folken, från 

jordens ena ände till den andra. Där skall du tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder 

har känt till, gudar av trä och sten.” Varför finns då stammarna enligt dem själva enbart bara 

på det västra halvklotet? Likaså ifrågasätter jag deras version av historien att Juda stam på 

något vis skulle hunnit ikapp de stammarna i Afrika som fördrevs tidigare då detta inte skede 

samtidigt och därmed ha samlats upp innan de alla såldes som slavar. Förmodligen har den 

gamla legenden kring lejonet av Juda och kopplingen till Afrika spelat in när de valde vilken 

stam de skulle vara ättlingar till. 

 

Ett sätt att applicera befrielseteologin och i allra högsta grad etnisk appropiering är när svarta 

hebréer tillskriver avgörande personer i historien en ny hudfärg. Malone refererar till detta 

som blackwashing113.  Den brittiska journalisten Louis Theroux träffar i sin programserie 

Weird Weekends ISUPK vilka hävdar bland annat att vikingarna, kung George av England, 

Henrik den åttonde, Beethoven och Mozart egentligen var svarta utifrån gamla teckningar.114   

  

Whitewashing är förmodligen fel ord, snarare en extensiv efterhandskonstruktion när Anglo-

Israelismen först enbart ansåg att britterna/anglosaxarna var en av de förlorade stammarna 

men nu har kommit att inkludera vita amerikaner, kelter, germaner och skandinaver enbart 

utifrån att dessa är vita. Förmodligen för att USA är en enorm smältdegel och det skulle vara 

omöjligt att spåra en viss typ av vita då de hellre väljer att inkludera än se till korrekt 

immigranthistoria. Efraim och Manasse är stamfäder till de vita nordamerikanerna och 

britterna pekas ut speciellt i Bibeln. I första Moseboken kan vi läsa om hur Jakob speciellt 

välsignar dessa två: 

 
Men Israel sträckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud, fastän han var den 

yngre, och sin vänstra hand lade han på Manasses huvud. Han korsade alltså sina händer. 

Men Manasse var den förstfödde. Israel välsignade dem och sade: ”Den Gud som mina 

fäder höll sig till, Abraham och Isak, den Gud som har varit min herde från min 

första stund till denna dag, den ängel som löst mig från allt ont, han må välsigna 

dessa barn. Genom dem skall mitt namn leva vidare, mitt och mina fäders, 

Abrahams och Isaks. Må de föröka sig och bli talrika på jorden.115 

 

Identitetskristna tolkar detta som att engelskan är ett av de största språken på jorden vilka 

främst talas av amerikaner och britter vilka även stått för språkets spridande. Om Manasse 

och Efraim var speciellt välsignade kan detta liknas vid USA och Storbritannien.  

 
Josef ogillade att hans far lade sin högra hand på Efraims huvud och grep därför tag i 

faderns hand för att flytta den från Efraims huvud till Manasses. ”Inte så, far”, sade Josef. 

”Det här är den förstfödde, lägg din högra hand på hans huvud.” Men det ville inte hans 

far utan sade: ”Jag vet, min son, jag vet. Också han skall bli till ett folk, också han skall 

bli stor. Men hans yngre bror skall bli större än han, och av hans ättlingar skall bli stora 

folk.” Den dagen välsignade han dem och sade: ”När israeliterna välsignar skall de bruka 

 
112 Dorman 2013:58 

113 Malone 2017:58 

114 Weird Weekends: Black Nationalists (hämtad 2019-05-14) 

115 1 Moseboken 48:14–16  
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era namn och säga: Må Gud göra dig sådan som Efraim och Manasse!” – Han satte alltså 

Efraim före Manasse.116  

 

Efraim som britternas stamfader skulle bli stor, men Manasse ännu större och Manasse är 

stamfader till de vita nordamerikanerna117 och enligt dem även det nya Israel då 

identitetskristna inte gör några anspråk på den mark som idag utgör dagens Israel. Som de 

enda sanna ättlingarna är därför landet lovat dem. Att USA är det nya Israel tolkar 

identitetskristna i 2 Samuelsboken:  
 

och åt mitt folk Israel skall jag ge ett land där jag gör dem rotfasta och där de skall få 

stanna. De skall inte mera oroas och inte längre förtryckas av onda människor som 

tidigare,118    

Något gammalt, något nytt  

Bakom konstruktionen av skriften och historien vilken är nödvändig för att få ideologierna att 

hänga samman finns det även andra skäl som bör belysas. Varför anammade de första svarta 

hebréerna just judendomen vilket la grunden för ideologin? Här menar Dorman att många 

afroamerikaner kände igen sig i berättelserna om judarna119, kristendomen användes ofta som 

ett kontrollmedel under slaveriet medan den hebreiska Bibeln inspirerade till uppror, 

frigörelse och självmedvetenhet. Gardell förklarar vad befrielseteologin gjorde uppror emot 

när Gardell citerar: ”Ni slavar, lyd era jordiska herrar ärligt och uppriktigt och med respekt 

och fruktan så som ni lyder Kristus.”120 Bilden kring judarnas uttåg och identifikationen med 

Israels barn blev kritiska aspekter i afroamerikansk kristendom. De man påstår idag är 

ättlingar till Israels stammar har någon gång varit förtryckta eller är så än idag av främst den 

vita mannen i form av slavägare eller kolonialist. Liksom man historiskt fråntagits sin frihet 

och rättigheter blir steget inte långt att likställa detta med hur man fråntagits sin rätta identitet, 

i detta fall som Israels stammar. Då historiska orättvisor drabbat fler än afroamerikaner i ett 

amerikanskt sammanhang inkluderar man dessa grupper i tolkningen kring vilka dagens 

ättlingar är. En faktor som jag tror ger energi till detta torde vara den socio-ekonomiska 

demografin i USA. De flesta hebréer är afroamerikaner med undantag för några 

latinamerikaner. Främst kan svarta hävda att de förts som slavar till kontinenten med ett annat 

egentligt ursprung. Något som en native American förmodligen aldrig skulle hävda trots att 

denne ses av rörelsen som en israelit. Tror det är viktigt att belysa dessa faktorer för att förstå 

varför ideologin och rörelsen vinner så mycket fäste bland främst svarta amerikaner.         

 

Omtolkningen bland identitetskristna idag följer ett annat mönster, de har inte sitt ursprung 

som slavar eller förtryckta. Ett centralt narrativ inom vitmaktvärlden är att den vita rasen är 

hotad, i vissa sammanhang på gränsen till utrotad vilket man likställer med att andra grupper 

har getts likvärdiga medborgerliga rättigheter. Föreställningar om vikten av rasens renhet och 

överhöghet är tätt sammanknutet med judarnas ondska. Rasen måste skyddas för att kunna 

förbli ren, detta utgör grunden i hela den vita motkulturen. Främsta katalysatorn i denna miljö 

är det rådande politiska läget med flyktingströmmar, ökad arbetslöshet, islams utbredning. 

Dekadent leverne i form av droger och homosexualitet och inskränkningar på den personliga 

 
116 1 Moseboken 48:17–20  

117 Quarles 2004:15 

118 2 Samuelboken 7:10 APM, Quarles 2004:94 

119 Dorman 2003:68 

120 Efesierbrevet 6:5, Gardell 1998:99 
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planet såsom rätten till skilsmässa, abort och striktare vapenlagar121. Människan har en lång 

tradition av att använda religionen som ett verktyg där gränserna mellan gudomlighet och 

raslig överhöghet suddas ut.     

Rasist javisst  

Ett fokus på ras behöver inte vara detsamma som rasism. I 1 Moseboken 1:26 berättas det om 

hur Gud skapade mannen till sin avbild: Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår 

avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur 

och alla kräldjur som finns på jorden.” Först i 1 Mosebokens andra kapitel nämns Adam vid 

namn vilket har lett till att de flesta identitetskristna anser att Adam skapades av Gud på den 

åttonde dagen och därmed fullbordade sitt verk. Adam och den adamiska rasen är den första 

vita mannen. Det fanns andra raser innan Adam vilka identitetskristna refererar till som pre-

Adamitiska icke vita varelser122. Icke-vita härstammar således ifrån de som skapades innan 

Gud fullbordade människan men har samtidigt bidragit till djävulens blodslinje. Den 

identitetskristna teologin haltar på flera ställen, en egen antagen passage kopplar ihop Kain 

med de pre-Adamitiska icke-vita raserna. Efter att Kain mördade Abel skall han ha flytt: 
 

Du driver mig bort från marken, bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös kommer jag att vara 

på jorden. Vem som helst som möter mig kan döda mig.” Herren svarade honom: ”Jag 

lovar att Kain skall bli hämnad sju gånger om, om någon dödar honom.” Och Herren satte 

ett tecken på Kain, för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst som mötte honom. 

Och Kain drog bort, undan Herren, och slog sig ner i landet Nod, öster om Eden.123    

 

Identitetskristna teologer gör då kopplingen utifrån Nod som skall betyda vandra eller befinna 

sig i rörelse då tillsammans med asiatiska och därmed pre-Adamitiska nomadiska stammar 

utan städer innan Kain blev deras ledare. Bland dessa tar Kain sig en fru och den satanistiska 

blodslinjen kan därför leva vidare124. Det motsägelsefulla i ovan passage är ifall nu Kain 

skulle vara Satan, varför skyddar då Gud denne?          
 

För att förstå den rasistiska idévärlden bland identitetskristna måste vi först förstå two-seed 

teorin hur djävulen i ormen förförde Eva. Juden som djävulens ätt personifierad och Kain som 

den första juden. Två olika blodslinjer skapades genom Kain och Abel men enbart en av dem 

kommer ifrån Adam. Icke gudomliga raser delas in i två kategorier, pre-Adamitiska färgade 

raser även kallat mud races där den svarta står lägst ner och den post-Adamitiska 

serpentrace125. Genom att Kain tager sig en kvinna bland de pre-Adamitiska går även 

djävulens blodslinje här vilken så småningom mynnar ut i det judiska folket och det är dessa 

som främst idag är Satan. Vad de flesta inom den vita motståndskulturen har gemensamt är 

synen på judarna. Barkun citerar en bekännelse i sin bok126 ifrån Aryan Nations en församling 

som idag inte längre existerar: 
 

We believe that there are literal children of Satan in the world today. These children are 

the descendants of Cain, who was a result of Eve's original sin, her physical seduction by 

Satan. We know that because of this sin there is a battle and a natural enmity between the 

 
121 Quarles 2004:116 

122 Barkun 1994: 151–154 

123 1 Moseboken 4:14-16, Quarles 2004:81 

124 Quarles 2004:104 

125 Gardell 2003:120 

126 Barkun 1994:189 
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children of Satan and the children of The Most High God. We believe that there is a battle 

being fought this day between the children of darkness (today known as Jews) and the 

children of light (God), the Aryan race, the true Israel of the Bible.127  

 

 

Rasblandning är fullständigt oacceptabelt och du kan inte upptas inom dessa grupper ifall du 

har fel påbrå: ”Jag ser dem från klippornas krön, från höjderna skådar jag dem: ett folk som 

bor för sig självt, som inte räknar sig till de andra.”128 Rasens renhet är oerhört central: ” Du 

får inte ha könsumgänge med djur av något slag och bli oren genom det. En kvinna får inte 

ställa sig framför ett djur för att para sig med det; det är något vämjeligt.”129 Tidelag är vad de 

flesta judar och kristna anser att passagen handlar om medan identitetskristna istället likställer 

djuret översatt i King James Bible130 till beast med svarta människor131.  

Den mångfacetterade Esau 

Central i identitetskristnas rasistiska föreställningsvärld är även Jakobs bror Esau. Esau 

föraktade sin födelserätt vilken han sålde till Jakob för en enkel måltid: ”Ge mig först din ed”, 

sade Jakob. Esau gav honom sin ed och sålde så sin förstfödslorätt till Jakob. Då gav Jakob 

honom bröd och linssoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så litet brydde sig Esau om 

sin förstfödslorätt.”132 I första Mosebokens 36 kapitel berättas det om hur Esau och hans söner 

gifte sig med kanaaneiska och hettitiska kvinnor. Esau var av israelitiskt blod och genom att 

gifta sig utanför sin nation blev Esaus stam edomiterna för evigt förbannade. Identitetskristna 

menar att dagens judar är besläktade med Esau genom rasblandning. Esau som i Bibeln 

översätts med röd vilket även flertalet identitetskristna likställer med kommunism, Babylon 

och antikrist.133 

 

Esau är viktig även i den svarta rasistiska föreställningsvärlden, men här är istället Esau och 

hans stam edomiterna den vita mannens blodlinje. Svarta hebréer menar att Israels stammar 

inte är vita: ” Den förste som kom fram var rödhårig och luden som en skinnfäll över hela 

kroppen, och man gav honom namnet Esau.”134 Esau kan då inte vara svart, till skillnad mot 

hans bror Jakob som var len och hårlös vilket är något som kategoriserar svarta. Esau kom 

först för sin fars välsignelse men hans bror Jakob höll hans fot i ett fast grepp vilket nästa vers 

berättar: ”Sedan kom hans bror fram, med handen i ett fast grepp om Esaus fot, och han fick 

namnet Jakob. Isak var 60 år när de föddes.”135 För att förstå vikten av 1 Moseboken 25:25 

gör den engelska översättningen i King James Bible den mer rättvisa: ”And the first came out 

red, all over like an hairy garment; and they called his name Esau.” i vilken Esau de facto 

beskrivs som röd till huden och inte bara hårfärgen. Rebecka födde alltså ett svart och ett vitt 

barn: ”och Herren svarade henne: ”Två folk finns i ditt sköte, två stammar, skilda åt från 

 
127 Bekännelsen kommer ifrån Aryan Nations och The Church of Jesus Christ, finns tillgänglig på ADL´s hemsida (hämtad 2019-05-

09) 

128 4 Moseboken 23:9, Quarles 2004:127 

129 3 Moseboken 18:23 KIM, Hunting the white devil 

130 Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it 

is confusion. 

131 Quarles 2004:70 

132 1 Moseboken 25:33–34 TCIF 

133 Gardell 2003:123 

134 1 Moseboken 25:25 

135 1 Moseboken 25:26 
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moderlivet. Det ena folket blir starkare än det andra. Den äldre skall tjäna den yngre.”136 Vita 

skall då ses som de riktiga slavarna till de svarta enligt svarta hebréers bibeltolkning.  

  

Alla vita härstammar ifrån edomiterna, samma gäller det judiska folket vilka har låtsats vara 

de riktiga israeliterna. Majoriteten av alla världens judar är så kallade europeiska judar och 

därmed ljusa i hyn, vilka har bedragit137 världen och bidragit till att de riktiga israeliterna har 

förnekats deras historiska rätt och hemland. Svarta hebréer menar att den vita mannen och 

dennes system är den djävul som nämns i Bibeln och ska därför förgöras. Den vita mannen 

som har mördat och förtryckt svarta i över 400 år, son av Esau, roten enligt dem själva till den 

riktiga förintelsen138: 

 
Jakobs folk skall bli en eld och Josefs folk en låga, men Esaus folk blir till halm, de skall 

antändas och förtäras. Ingen skall överleva av Esaus folk. Herren har talat139  

 

Jag skall låta min hämnd drabba Edom genom mitt folk Israel, som skall behandla Edom 

så som min vrede och harm kräver. Då skall de inse att jag hämnas, säger Herren Gud.140  

 

Alla vita är en del av en arvsynd och det spelar ingen roll vart i världen de bor. 16 minuter in i 

Hunting the white devil där brittiska komikern Jamali Haddix träffar ISUPK appliceras teorin 

kring arvsynden på Barack Obama, vars far var kenyan och därmed enligt ISUPK tillhörde de 

som sålde hebréerna som slavar kan heller aldrig räknas som en israelit. Man skall inte på 

något vis beblanda sig med vita, svarta hebréer utgår ifrån samma bibelöversättning som 

identitetskristna där de likställer vita med odjur enligt 3 Moseboken 18:23. Att många 

afroamerikaner de facto har blandat påbrå som oftast överförts via den faderliga sidan genom 

historien är något man inte tar upp. 

 

Jag menar att det inte rör sig om irrationell rasism utan de olika tolkningarna har 

efterkonstruerats för att anpassas till gruppernas redan rasistiska värderingar. Synen på den 

andre har skapats och reproducerats genom främst berättelsen om Kain och Esau, även om 

tolkningarna och betydelserna av dessa skiljer mellan de båda ideologierna kommer de ändå 

fram till ungefär samma sak kring vilka i samhället det är som är satans avkomma, 

underlägsna eller roten till allt ont. Två helt andra bibelverser jag slutligen vill lyfta som ovan 

ideologier helt verkar bortse ifrån: 

 
Du skall inte visa avsky för edomeerna, ty de är dina bröder. Du skall inte visa avsky för 

egypterna, ty du var en gång invandrare i deras land. Deras ättlingar i tredje led får upptas 

i Herrens församling.141 

 

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus 

Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare 

enligt löftet.142 

 
136 1 Moseboken 25:23, Malone 2017:44 

137 Jackson 2013:230 

138 Hate thy neighbour: Hunting the white devil (hämtad 2019-05-05)  

139 Obadja 18 Malone 2017:82 

140 Hesekiel 25:14 Malone 2017:18  

141 5 Moseboken 23:7–8 

142 Galaterbrevet 3:28-29  
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Apocalypse Now 

Både identitetskristna och svarta hebréer tror att vi lever i de sista dagarna. En apokalyptisk 

syn på de sista dagarna finns att finna även bland olika tolkningar inom kristendomen även 

om de får ses som ganska marginella tolkningar i relation till majoriteten av alla kristna. 

Vanliga misstaget att placera identitetskristendom i ett extremhögerfack vilket i ett religiöst 

sammanhang skulle placera ideologin tillsammans med evangeliska kristna på högerkanten. 

Denna indelning är fel då det teologiskt finns stora skillnader.  

 

Låt oss titta på de evangeliska kristna på högerkanten eller högerkristna som de även kallas 

vilka utgör en stor grupp i USA med ett gigantiskt politiskt inflytande. Dessa har i flera år 

hävdat att Messias återkomst är nära liksom den slutliga striden mellan gott och ont även 

kallat Harmagedon där djävulen besegras och Guds rike uppstår. Denna inleds med 

uppryckningen på engelska kallad the Rapture, något som enbart kan ske när alla världens 

judar återvänt till Israel vilket för dem är detsamma som nationalstaten Israel. 

 

Sedan följer berättelserna om de sju sigillen ifrån Uppenbarelseboken 6:1–10, som fortsätter i 

samma bok i kapitel 8:1–5 och hur de en efter en bryts. Det är nu som de sju åren av 

vedermödor på engelska tribulations efter uppryckningen infalla. Vad som sker under denna 

tid av vedermödor kan man läsa i Markusevangeliet 13 och Lukasevangeliet 21. Vad som 

beskrivs är en vedergällningstid.  

 

Det judiska folket är centralt i denna apokalyps, Paulus berättar i Romarbrevets elfte 

kapitel om Guds planer för sitt egendomsfolk, att Israel kommer att attackeras och hans folk 

inte kommer att stå eniga och redo för Messias återkomst. Judarnas roll blir att frambringa 

uppryckningen inför det sista slaget även kallat Armageddon: 

 
Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.143 

 

Identitetskristna har genom året kommit upp med flera olika år för jordens undergång, den 

identitetskristna synen på de sista dagarna skiljer sig ifrån den kristna högerns främst när det 

gäller uppryckningen. Denna menar man är en falsk doktrin vilket bottnar i deras syn på 

judarna som de identitetskristna menar att det sista slaget skall stå emot. Man tror även att 

Guds folk inte kommer att ryckas upp och skyddas utan de kommer att slåss igenom 

vedermödorna under Guds beskydd. Där de flesta högerkristna helst skulle vilja undvika de 

sju åren av vedermödor ser istället identitetskristna fram emot vedermödorna då de skall möta 

ondskans styrkor i form av judarna och slutligen förgöra dessa144.  

 

Liksom hos den kristna högern har de olika profetiorna bland identitetskristna tolkats utifrån 

världspolitiken och därmed självförnyats i synen på fienden där det judiska folket vilka hatar 

Jesus utgör det största hotet mot den vita mannen.  

 
The fall of the American government is imminent. We are living already in the 

preparatory throes of a national and world wide revolution as the agents of Satan who 

head their world wide conspiracy of anti-Christ, plot and plan the total demise of 

Christian civilization and of the white race. A blood bath will take place upon the soil of 

this great nation, that will end only in victory for Christ or Satan. We of the Nordic race 

who believe in Jesus Christ are determined that this nation will remain ours.145  

 
143 Uppenbarelseboken 16:16 

144 Barkun 1994:104 

145 Barkun 1994:110 
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Identitetskristna tror på en new world order eller en enväldig stat där USA tillsammans med 

världssamfundet slutit en allians med Satan. För dem handlar det inte om USA som land utan 

dess vita befolkning, flertalet menar redan att denna allians är sluten och kriget redan har 

börjat. De riktiga kristna är under attack och står splittrade men kommer att stå upp emot 

satans arméer då de kristna kommer att enas i en Guds arme: 

  
Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela 

styrka, och ingenting skall skada er.146 

 

en tid att älska, en tid att hata, en tid för krig, en tid för fred.147    

 

Hata det onda och älska det goda, låt rätten råda då ni dömer! Kanske skall då Herren, 

härskarornas Gud, förbarma sig över spillran av Josefs ätt.148 

 

Messias kommer att samla ihop stammarna i det nya Israel. Högerkristna menar att detta 

gäller alla kristna och kommer att ske i Palestina-Israel, för identitetskristna är Amerika det 

nya Israel i form av ett kungarike: ”och åt mitt folk Israel skall jag ge ett land där jag gör dem 

rotfasta och där de skall få stanna. De skall inte mera oroas och inte längre förtryckas av onda 

människor som tidigare”.149 Den traditionella synen på det bibliska Israel har omtolkats för 

anpassas till sig eget syfte:  
 

By the term of Israel, therefore, we mean to be understood, a providential nation, 

possessing the only true religion, and a divinely sanctioned form of civil government. 

Such, with all its sunshine and shadows, was ancient Israel, and such is the United States 

of America, and the United States of America alone.150 

 

Ty under lång tid skall Israels folk vara utan kung och furste, utan offer och stenstod, utan 

efod och husgudar. Sedan skall Israels folk vända tillbaka och söka sig till Herren, sin 

Gud, och David, sin kung. Bävande skall de nalkas Herren och hans goda gåvor – i 

kommande dagar.151 

 

De menar att tiden är kommen när Israels förlorade stammar är funna, då det i sanning enbart 

kan finnas ett folk som motsvarar vad som beskrivs i skriften och dessa är de vita i främst 

Amerika och Storbritannien. De icke gudomliga rikena skall falla och det sanna Israels 

fångenskap skall förgöras och världen skall stå inför ett nytt ledarskap där herren förenar alla 

de vita stammarna och hans kungarike återuppstår på jorden:  

 
Den dagen skall Herren klappa kornen ur axen, från Eufrat ända till Egyptens gränsflod, 

och en efter en skall ni plockas samman, alla ni israeliter”152,  

 

Säg sedan: Så säger Herren Gud: Jag skall hämta israeliterna hos de folk som de har 

kommit till, jag skall samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land.”153  

 
146 Lukas 10:19 2004:181 

147 Predikaren 3:8 2004:181 

148 Amos 5:15 Quarles 2004:181 

149 2 Samuel 7:10, Quarles 2004:94 

150 Quarles 2004:95 

151 Hosea 3:4–5, Quarles 2004:83 

152 Jesaja 27:12, Quarles 2004:61 

153 Hesekiel 37:21, Quarles 2004:61   
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Och Herren skall vara konung över hela jorden. Den dagen skall Herren vara en och hans 

namn ett enda154 

 

Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader 

Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta 

slut.”155  

 

Även om både identitetskristna och svarta hebréer är överens om att de har fördrivits ifrån 

Israel så är det enbart de svarta hebréerna som menar att de skall återvända dit. Enligt svarta 

hebréer skall profetian uppfyllas ca 400 år efter att de kommit som slavar vilket för dem i 

allra högsta grad utgör nutid. De utgår ifrån Hesekiel 37 och berättelsen om de förtorkade 

benen som de menar är början på ett återskapande av Israel: 

 
Herrens hand rörde vid mig, och med sin ande förde han mig bort och satte ner mig i 

dalen. Den var full av benknotor. Han ledde mig runt, och jag såg dem ligga överallt i 

dalen, helt förtorkade.156 

 

Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren Gud: Jag skall öppna era gravar och 

hämta upp er ur dem, mitt folk, och föra er hem till Israels land.157 

 

Säg sedan: Så säger Herren Gud: Jag skall hämta israeliterna hos de folk som de har 

kommit till, jag skall samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land.158 

 

De skall få bo i det land jag gav åt min tjänare Jakob, landet där deras förfäder bodde. De 

och deras barn och efterkommande skall bo där för all framtid, och min tjänare David 

skall vara deras furste för evig tid.159 

 

Dalen skall ses som Amerika och alla de förtorkade benen alla de miljoner svarta som 

kommer att återuppstå vid Messias återkomst. Alla de familjer som slitits itu av slaveriet vilka 

Messias kommer att ta tillbaka till Israel. I Hesekiels första kapitel berättas det om en vagn 

ifrån himlen, bemannad av fyra änglar, det är dessa vagnar som kommer att hämta hem 

israeliterna. Amerika kommer att falla i ett kärnvapenkrig, vagnarna kommer att ta israeliterna 

till deras hemland där ett tusenårigt rike kommer att stå med alla de andra icke israelitiska 

nationerna som deras slavar. Messias kommer att förslava alla icke israeliter utom de vita som 

skall förintas:  

 
Vid den tiden, när dagen är inne då jag vänder Judas och Jerusalems öde, skall jag samla 

alla folk och föra dem ner i Joshafats dal. Där skall jag ställa dem till svars för vad de 

gjort mot Israel, mitt eget folk, som de skingrat bland folken. De har styckat mitt land”,160  

 

 
154 Sakarja 14.9, Quarles 2004:61 

155 Lukas 1:32-33, KIM, Quarles 2004:61 

156 Hesekiel 37:1–2, THCU, Malone 2017:36-37 

157 Hesekiel 37:12, THCU, Malone 2017:36-37 

158 Hesekiel 37:21, THCU, Malone 2017:36-37 

159 Hesekiel 37:25, THCU, Malone 2017:36-37 

160 Joel 3:1–2, ICUC 
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Resterande icke israeliter kommer att förbli slavar161. I det tusenåriga kungadömet kommer 

det att vara okej att döda och våldta edomiter.162 När Louis Theroux frågar ISUPK om 

framtiden får han till svar:”Trace your family lineage on your fathers’ side, if you happen to 

be one of us you´re welcome here. If not, we´ll see you in captivity”.163   

 

De flesta av världens kristna delar inte den kristna högerns version av uppryckningen men sett 

utifrån BHI och identitetskristna så ligger BHI´s tolkning närmare den kristna högern sett till 

att de ser dagens Palestina-Israel där det skall börja samt att det är dit de skall återvända en 

dag som de sanna israeliterna, ett arv de anser dagens judar har bestulit dem på. Även utifrån 

Palestina-Israel det tusenåriga riket kommer att uppstå tillskillnad emot identitetskristna som 

tror att Amerika kommer att bli det nya Israel. Båda ideologierna tror på ett krig mellan 

raserna, identitetskristna ett krig som kommer att stå mellan dem och judarna vilka styr 

världen. För de svarta hebréerna kommer kriget att stå mellan dem och edomiterna som i 

hundratals år förslavat den svarte mannen. Både är överens om den andre kommer att utrotas 

och inte ges plats i det nya kungadömet: ” 

 
Ingen av blandad härkomst får upptas i Herrens församling; inte ens hans efterkommande 

i tionde led får upptas där.164       

 

Det är viktigt att förstå synen på de sista dagarna då de apokalyptiska föreställningarna har en 

triggande effekt inom ideologierna, något man strävar efter samt ser fram emot.    

  

 
161 Malone 2017:51 

162 The Rape Doctrine (hämtad 2019-05-17)  

163 Weird Weekends: Black Nationalists (hämtad 2019-05-14) 

164 5 Moseboken 23:2, Quarles 2004:69 
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Slutsatser 

Jag kommer i denna del att summera vad jag har kommit fram till, i den sista delen kommer 

jag att sammanfatta mina slutsatser. 

Israelismens slutstation 

Ordet israelism kommer ifrån Anglo-israelism som jag tidigare beskrivit. Men jag anser ändå 

att termen israelism kan vara ganska relevant sett till ideologernas ursprung, hur de uppfattar 

sig själva och kulten kring de förlorade stammarna, något de faktiskt har gemensamt. 

Identitetskristendomen har sin bakgrund i Anglo-israelismen, Afro-israelism är inget 

vedertaget begrepp utan istället används Afro-Israelites för att beskriva svarta hebréer. Jag har 

inga problem med att kategorisera både dessa ideologier som en extrem form av israelism. 

Men vad handlar identitetskristendom och BHI egentligen om, rör det sig om religiös teologi 

eller snarare politisk ideologi? Det handlar till stor del om vilka aspekter vi lägger i religion 

och politik. En del skulle nog hävda att de båda ideologierna är ytterligare kulter med olika 

föreställningar kring Israels förlorade stammar, i båda ideologierna får jag känslan av att 

föreställningarna kring stammarna mest handlar om att framföra något annat. Gemensamt är 

att de alltid först talar i termer av dom andra, snarare än i termer om vad de själva är, jag 

menar här att budskapet alltid är de vita djävlarna eller judarna istället för att de skulle utgöra 

några ättlingar till israels stammar vilket kanske borde vara det viktigaste om det nu stämde. 

Föreställningarna kring stammarna och deras egna tolkningar av israelismen kunde lika gärna 

ha handlat om någon annan biblisk grupp som samariterna, nasaréerna eller ammoniterna. 

Bibeln är en ytterst mångfacetterad bok, genom valda passager ur de båda testamenten kan 

man nästan komma fram till vad som helst. Enbart fantasin inför dekonstruktionen som sätter 

gränserna. Tre teman tycker jag mig se tydligt här: 

 

1.  Omdefinition av biblisk terminologi och teologi.  

2. Undantag för sunda hermeneutiska principer 

3. Tendens att se Skriften som en hänvisning till deras kultrörelse.165 

 

Rasismen och hatet är något självvalt utöver kulten och fixeringen kring de förlorade 

stammarna, även om Anglo-israelismen ifrån början delade tron på att anglosaxare var Guds 

utvalda var inte ideologin antisemitisk eller rasistisk i sig. En förklaring förutom det faktum 

att antisemitiska tankegångar länge har dvalts inom kristendomen är relationen till 

världspolitiska händelser. Under tiden som identitetskristendomen utkristalliseras bevittnar vi 

tre viktiga händelser som förmodligen bidragit till förankringen av antisemitismen inom 

ideologin: förintelsen, statens Israel bildande, sexdagarskriget. Under denna tid närmar sig 

även ideologin andra vitmakt ideologier. Den centrala doktrinen är att den vita rasen är hotad 

och att man måste slåss för dess överlevnad vilket summerar mycket inom det radikala 

motståndssamhälle som den vita motkulturen är en del av. Tron på den vita rasens 

överlägsenhet är en gammal föreställning vilket legat till grund för både krig och kolonialism 

genom åren. Ett historiskt rasistiskt arv som lever vidare i allra högsta grad inom den vita 

motståndskulturen.   

 

Black Hebrew Israelism är i grunden heller inte rasistisk och har förblivit inkluderande i sin 

teologi även om marginaliserade delar av rörelsen har utvecklats åt det extrema hållet under 

 
165 3 av 19 punkter först publicerade i boken Unmasking the cults av Alan Gomes 
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åren. Vad avser 1Westers framstår dessa ännu mer som en sekteristisk kult då de oftare är 

benägna att omtolka sin ideologi för att passa syftet. De propagerar även öppet för slaveri och 

utrotning vilket får ses som ganska extremt av en rörelse som grundats utifrån en 

befrielseteologi.  

 

Men kan dessa båda ideologier mötas och göra gemensam sak på något vis? Om nyfikenheten 

ifrån min sida en gång startade med boken Rasrisk vill jag avsluta med att återgå till bokens 

sista kapitel vilket ägnas åt relationen i det här fallet mellan klanen och NOI inspirerande 

grupper. Hur ledaren för det amerikanska nazipartiet en gång talade vid ett NOI möte och 

bland annat möttes av höjda högerarmar i form av den romerska hälsningen. Det har skänkts 

pengar och man har upplåtit plats åt varandra i sina respektive tidningar. Skulle en liknande 

utveckling vara möjlig vad gäller 1Westers och identitetskristna? Förmodligen inte, 

visserligen möts de i sin antisemitism och till viss del i synen på dem själva som ättlingar till 

stammarna och därmed de sanna israeliterna men det är allt. Jag har sökt men inte funnit 

något som helst underlag för att de överhuvudtaget möts i något forum. Enligt deras egna 

dogmer finns det ingen plats för den andre, varför skulle man samarbeta med djävulen? Det 

centrala i båda ideologierna är dels en övertro på dem själva men samtidigt ett hat mot den 

andre som för dem gestaltar slaven, djävulen eller fiender till det sanna Israel. Det närmaste 

jag kommit i mitt sökande är ett gammalt citat ifrån Tom Metzger som flitigt förekommer på 

nätet där denne beskriver BHI som: ”They're the black counterparts of us,”166. 

 

Hur farliga är de, i dagens informationssamhälle där det mesta är tillgängligt tror jag vi måste 

vara varliga med en viss typ av budskap, dessa kan vara farligare än grupperna som sprider 

dem. Identitetskristendom är en gammal ideologi som har passerat sina glansdagar, däremot 

antal konsumenter vad gäller vitmaktmaterial ökar hela tiden, likaså deras aktiviteter vilket vi 

även märker här i Sverige. Vit rasism och antisemitism utifrån teologi tror jag snart har spelat 

ut sin roll, medelåldern bland församlingarna är hög och det sker få aktiviteter utöver 

gudstjänsterna något jag inte tror räcker dagens i samhälle för att dra till sig nya aktivister. 

1Westers tror jag kan växa ytterligare, den amerikanska samhällsutvecklingen passar dem sett 

till det rådande politiska läget och de sociala orättvisorna som oftast drabbar svarta. Går 

omöjligt att förneka de sociala och etniska orättvisor som råder i USA. Faktorer som rasism, 

polisbrutalitet tillhör vardagen för många svarta och jag vill mena att det är orättvisor som 

dessa vilket ger kraft till 1Wester organisationer som ISUPK. De har även ett mer radikalt 

budskap, är yngre och syns mer både i social media samt på gatorna. Frustrationen över 

samhället tror jag är högre inom deras målgrupp, att de nu även inkluderar latinamerikaner i 

deras teologi kommer att bidra till en ökad inkludering bland de som exkluderas. Faktum är 

att minoriteter i USA har förtryckts, och strukturellt gör så än men lösningen är inte att ersätta 

ett rasistiskt system med ett annat rasistiskt system.  

 

Budskapet identitetskristna främst framför på gudstjänsterna framför de svarta hebréerna på 

gatorna, emiskt skulle befrielseteologin kunna appliceras på dem båda, etiskt vill de båda 

uppfattas som alternativa motsamhällen vilka representerar den enda sanningen. Vad 

organisationer som ISUPK och identitetskristna församlingar sprider är inget annat än rasism 

med grova inslag av antisemitism. Den religiösa teologin och tolkningarna av israelismen är 

sekundärt sett till det primära att kunna framföra sin agenda kring raslig överlägsenhet jämte 

att judar är roten till allt ont. Vad vi behöver skilja på här är vad som ligger bakom de 

rasistiska kvasi-religiösa plattformarna. I det ena fallet rör det sig om en hatideologi som 

enligt dem själva kämpar för sin överlevnad samtidigt som de utgör normen i världen. Den 

 
166 Tom Metzger, ledande vit amerikansk rasideolog och tidigare präst inom en identitetskristen församling. 
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andra är en hatideologi som kämpar för att en dag bli normen med samma mål att förslava den 

andre.    

 

Ideologier som heller inte drar sig för att använda våld om de skulle anse det behövas, en 

farlig kombination om man även tror sig leva i de sista dagarna omfamnandes en ideologi 

som tar sig rätten att döda och förslava. Liknande ideologier har tidigare inspirerat enskilda 

individer till våld men vad skulle ske om det handlade om hela organisationer? Samma teori 

vi kan applicera på all våldsbejakade extremism, vilket förmodligen skulle bli den korrekta 

benämningen på dessa grupper om de fanns i Sverige. 

Be'ezrat Hashem בעזרת השם 

Skall dessa båda ideologier sammanfattas görs detta enligt mig bäst som apokalyptiska 

krypto-rasistiska sekter vars främsta agenda är raslig överhöghet som man vävt in tillsammans 

med legenden om de förlorade stammarna. Det är föreställningar som dekonstruerat både 

historien och skriften utifrån grova rasistiska föreställningar. Ideologier som approprierar på 

främst judendomen men även på Bibelns berättelser. Skulle jag beskriva dem utifrån ett etiskt 

perspektiv skulle det bli som: kultiska, rasistiska, antisemitiska, apokalyptiska, 

historierevisionistiska och slutligen våldsbejakande. Syftet är inte att sprida evangeliet om 

Jesus utan snarare att sprida hat mot de man anser har fel etnisk bakgrund och därmed skapa 

splittring mellan folken. 

 

Nu är jag för egen del inte judisk och jag kan inte helt svara för en judisk person men om vi 

skulle leka med tanken att jag vore det så skulle jag förmodligen ha lite svårt att ta svarta 

hebréers israelism och egna tolkningar av judendomen på allvar. Deras syn på mig som en 

bedragare är nog inget jag direkt skulle gråta över om nätterna. Däremot skulle jag 

förmodligen finna identitetskristna ganska oroväckande och deras israelism direkt olustig sett 

till den vita motkultur de utgör en del av vilken inkluderar nazism och revisionism. Om svarta 

hebréer var svåra att ta på allvar i deras appropriering så skulle jag nog finna identitetskristna 

som direkt provocerande, dels på grund av deras antisemitism och synen på mig som 

djävulens avkomma men även på grund av det hat de sprider mot andra.    

 

Ponera att grupper som dessa fick makt i vårt samhälle, då vet jag i alla fall att för egen del 

skulle det vara kört. Jag som etnisk blandad med en vit och en svart förälder ifrån Afrika 

skulle inte vara välkommen inom något läger, råder inga som helst oklarheter på den punkten 

och inom deras egna tolkningar av de sista dagarna får jag vara tacksam ifall jag överlevde i 

en vecka. Kanske inte just dessa extrem religiösa kulter men fler radikala tolkningar på 

historia, politik, nationalism och etnicitet kommer att få mer att säga till om i vårt allt mer 

politiserade samhälle, Vi behöver i samhället bli bättre på att identifiera dessa strömningar att 

inte historien upprepar sig, likaså inom studier av extrema religiösa tolkningar. Slutligen 

Be'ezrat Hashem som på hebreiska betyder ”om Gud vill”, enligt min tolkning av Bibeln har 

jag svårt att se att Gud skulle ha så mycket till övers för någon av de föreställningar som 

beskrivits i denna text.  
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