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Den historiske jøde Morten Thing Hent PDF "Hvad er en jøde? Hvis man kun tænker på folk som tilhører den
jødiske religion (judaismen), er svaret lige så enkelt som spørgsmålet: Hvad er en kristen? Men det er ikke

kun de troende som er jøder, helt bortset fra at de troende ikke er enige om, hvilken slags jødedom der er den
‘rigtige‘. Ifølge den jødisk-religiøse lov, halakha, er en jøde en som har en jødisk mor. Det betyder jo, at ikke-
troende børn af jødiske kvinder ud fra en teologisk synsvinkel faktisk også er jøder. Selv teologien accepterer

altså at begrebet ‘jøde‘ har en større social udstrækning end begrebet ‘troende jøde‘."

Morten Things essays handler om de mange aspekter af det at være jøde, af hvordan jøden er blevet opfattet
igennem historien, jøden i litteraturen og myten om Den evige jøde, der bliver dømt til at leve til Dommedag,
da han nægter Jesus et hvil ved sit hus. Bogen slutter af med en ordbog, hvori Morten Thing forholder sig til

sit eget forhold til det at være jøde.

Morten Thing (f. 1945) er en dansk kulturhistoriker og forfatter, der arbejder som forskningsbibliotekar ved
Roskilde Universitet. Han voksede op på Nørrebro som barn af russiske jøder. Morten Thing har udgivet flere

bøger blandt andet om sin fars oplevelser som modstandsmand under besættelsen, jødisk identitet og
kulturhistorie.

 

"Hvad er en jøde? Hvis man kun tænker på folk som tilhører den
jødiske religion (judaismen), er svaret lige så enkelt som

spørgsmålet: Hvad er en kristen? Men det er ikke kun de troende som
er jøder, helt bortset fra at de troende ikke er enige om, hvilken slags
jødedom der er den ‘rigtige‘. Ifølge den jødisk-religiøse lov, halakha,
er en jøde en som har en jødisk mor. Det betyder jo, at ikke-troende
børn af jødiske kvinder ud fra en teologisk synsvinkel faktisk også er
jøder. Selv teologien accepterer altså at begrebet ‘jøde‘ har en større

social udstrækning end begrebet ‘troende jøde‘."

Morten Things essays handler om de mange aspekter af det at være
jøde, af hvordan jøden er blevet opfattet igennem historien, jøden i
litteraturen og myten om Den evige jøde, der bliver dømt til at leve
til Dommedag, da han nægter Jesus et hvil ved sit hus. Bogen slutter

af med en ordbog, hvori Morten Thing forholder sig til sit eget
forhold til det at være jøde.

Morten Thing (f. 1945) er en dansk kulturhistoriker og forfatter, der
arbejder som forskningsbibliotekar ved Roskilde Universitet. Han
voksede op på Nørrebro som barn af russiske jøder. Morten Thing
har udgivet flere bøger blandt andet om sin fars oplevelser som

modstandsmand under besættelsen, jødisk identitet og kulturhistorie.
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