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1. Innledning 

Den 27. januar 2012 holdt Norges daværende statsminister Jens Stoltenberg 

(Arbeiderpartiet) en tale foran holocaust-monumentet ved Akershus festning i Oslo. 

Under markeringen av den internasjonale holocaustdagen ba han landets jøder om 

unnskyldning for det norske medansvaret til holocaust. I talen utdypet 

statsministeren:  

Over 50 år etter krigen fastsatte Stortinget et oppgjør, kollektivt og individuelt, for 

den økonomiske likvidasjonen de norske jødene var utsatt for. Resultatet ble en 

moralsk aksept av statens ansvar for handlinger begått mot norske jøder under 2. 

verdenskrig […] Drapene er uten tvil nazistenes verk. Men det var nordmenn som 

arresterte. Og det var nordmenn som kjørte bilene. I løpet av krigen ble 772 norske 

jøder og jødiske flyktninger arrestert og deportert. Bare 34 overlevde. Uten å frata 

nazistene ansvaret, er det tid for å se at politifolk og andre nordmenn deltok i 

arrestasjoner og deportasjoner av jøder. Jeg finner det i dag riktig å uttrykke vår dype 

beklagelse over at dette kunne skje på norsk jord.1 

Noen timer før Stoltenberg gikk på talerstolen i Oslo, åpnet et nytt minnested over 

holocaust i Tallinn. Hovedtaler under åpningsseremonien i det jødiske museet var 

Estlands statsminister Andrus Ansip (Det estiske reformpartiet). Hans fortolkning og 

bruk av tilintetgjørelsen var en annen enn hos Stoltenberg: 

Today is a time to contemplate good and evil. As a small nation, Estonians have 

always understood the suffering of the Jews and held their friendship dear. We place 

great value on the contribution of our Jewish community in the story of the birth, 

rebirth, and success of the Republic of Estonia. For its part, the independent Estonian 

state has always striven to make its best efforts to ensure that our Jewish community 

                                                 
1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/taler_og_artikler/statsministeren (lenke lest 
28.01.2012). Se også Aftenposten, http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stoltenbergs-tale-under-
holocaust-markeringen-6750623.html (lenke lest 17.04.2013). 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/taler_og_artikler/statsministeren
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stoltenbergs-tale-under-holocaust-markeringen-6750623.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stoltenbergs-tale-under-holocaust-markeringen-6750623.html
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has all ethnic cultural rights […] Ladies and gentlemen. Jews and their culture have 

always had a secure and fundamental place in independent Estonia.2 

Historisk sett har den 27. januar liten eller ingen betydning for Estland. Ingen estiske 

jøder ble deportert fra landet under holocaust. Landets 974 jødiske ofre ble alle 

sammen massakrert ved skyting på estisk jord, i et samspill mellom tyske 

politisoldater og lokale grupperinger, som i Kalevi-Liiva i september 1941.3 Dette 

tilfellet av estisk samarbeid og medansvar fikk likevel ingen oppmerksomhet i 

statsministerens tale. Temaet har heller ingen plass i utstillingen som inngår i 

minnestedet.4 

Disse eksemplene fra to ulike nasjonale historiekulturer ringer inn viktige 

perspektiver for denne avhandlingen. På den ene siden er etableringen av en 

minnedag på frigjøringsdatoen for Auschwitz uttrykk for nye og synkroniserte 

bevegelser i det internasjonale politiske og kulturelle liv. I løpet av det siste tiåret har 

en rekke land og politiske organisasjoner, som EU, FN og International Holocaust 

Remembrance Alliance (heretter forkortet IHRA), forpliktet seg til å markere 27. 

januar som en offisiell minnedag. Dette er den direkte bakgrunnen for at statsledere 

og politikere over hele Europa, til dels også i det globale samfunnet, hvert år 

oppsøker en talerstol for å snakke om holocaust. 

På den andre siden demonstrerer de to offisielle markeringene i Norge og 

Estland hvor utfordrende det er å utvikle felleshistoriske mønstre og plattformer på 

tvers av geografiske, politiske og kulturelle skillelinjer. For på samme måte som 

folkemordet på jødene rammet ulike land ulikt, med varierende konstellasjoner av 

ofre, gjerningsmenn og tilskuere, har også holocaust blitt husket og forstått på 

forskjellige måter gjennom etterkrigstiden. Eksemplene fra Norge og Estland kan 

derfor også illustrere forholdet, og mulige spenninger, mellom overnasjonale og 

nasjonale historiekulturelle fortolkningsfiltre. 

                                                 
2 http://www.holocausttaskforce.org/images/itf_data/documents/08_news/estonian%20pm%20speech.pdf 
(lenke lest 19.02.2012). 

3 http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005448 (lenke lest 19.02.2012). 

4 Jeg besøkte utstillingen under konferansen «Memorial sites and museums. Negotiating the uses of 
the past», Museum of Occupations i Tallinn, 13.-15.11.2013. 

http://www.holocausttaskforce.org/images/itf_data/documents/08_news/estonian%20pm%20speech.pdf
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005448


9 
 

Tema og problemstilling 

Dette er en avhandling om det lange etterlivet til holocaust, her forstått som 

folkemordet på Europas jødiske befolkning under andre verdenskrig. Studiens 

hovedproblemstilling er: Hvordan har holocaust blitt fortolket, tematisert og brukt i 

den norske offentligheten i tidsrommet 1945–2014? Innenfor et tidsspenn på sju tiår 

utgjør utvikling og endring to nøkkelbegreper for avhandlingen: I hvilken retning har 

møter med holocaust i norsk offentlighet utviklet seg etter 1945? Hvilke perspektiver 

på holocaust har blitt vektlagt gjennom denne perioden, og hvilke endringer kan 

man finne? Spørsmålene vil bli begrunnet og presisert nærmere i det følgende. 

Bak disse problemstillingene ligger kulturelle og politiske perspektiver på 

bortvalg og utvalg, glemsel og fortielse, bevaring og formidling. Hvilke deler av 

historien man velger å framheve med monumenter og museer, tekster og debatter, 

og hvilke deler man toner ned, gjemmer bort eller simpelthen glemmer, er 

handlinger som aldri finner sted i et kulturelt vakuum. Alle mennesker, grupper og 

samfunn som på ulike vis produserer og presenterer historie for et publikum, gjør 

dette i et dialogisk forhold til den omverdenen historieprodusenten(e) selv er en del 

av. 

I fortolkninger og bruk av fortiden fungerer ofte nasjonen som overordnet 

tolkningsramme. Samfunnsviteren Benedict Anderson skriver om såkalte forestilte 

fellesskap, at de bygger på forestillingen om en felles historie, der et «vi» identifiserer 

oss, og avgrenser oss, som noe annerledes enn «de andre».5 I alle nasjonalt 

avgrensede kulturer finnes større grunnfortellinger som definerer og rammer inn 

dette «vi-et». Norske perspektiver på holocaust vil derfor stå helt sentralt i denne 

avhandlingen, også fordi hendelsene og produktene jeg har valgt for empiriske 

nærstudier har et nasjonalt nedslagsfelt. De er i hovedsak formulert på norsk, er 

ment for et publikum som primært er norsk, og de er verken tenkt innenfor en videre 

                                                 
5 Benedict Anderson, Imagined communities, London og New York: Verso, 1991. Se også Klas-Göran 
Karlsson og Ulf Zander, red., Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning, Lund: 
Studentlitteratur, 2014, 13. 
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eller snevrere referanseramme enn det nasjonale.6 Dette kildematerialet har tidligere 

ikke blitt undersøkt og drøftet med historiedidaktiske analyseverktøy. 

Avhandlingens innledende avsnitt demonstrerer at temaet også har 

internasjonale dimensjoner. I geografisk forstand var planleggingen og 

gjennomføringen av holocaust et internasjonalt fenomen. Fra alle hjørner av Europa 

gikk deportasjonstogene over flere landegrenser og inn mot folkemordets sentrum: 

Auschwitz-Birkenau og de andre dødsleirene i det tyskokkuperte Polen. Langs ulike 

veier til gasskamrene, i okkuperte land og områder, forekom varierende 

konstellasjoner av samarbeid med Hitler-Tyskland. Historikeren Dan Stone skriver: 

Many outbreaks of violence against Jews took place under Nazi protection, but once 

one sees «Holocaust» as an umbrella term instead of a monolithic, micro-managed 

project, one sees the shocking extent of collaboration and antisemitic initiative in 

occupied Europe.7 

Jeg skal senere drøfte mulige historiekulturelle implikasjoner av slike 

samarbeidskonstellasjoner under andre verdenskrig. I de siste tre tiårene har 

holocaust dessuten blitt skrevet inn i flere andre meningssammenhenger enn 

spesifikt nasjonale. I nyere forskningslitteratur vil man for eksempel støte på 

begreper som amerikanisering, kosmopolitisering, europeisering eller globalisering 

av minnet om holocaust.8 Alle disse begrepene illustrerer at folkemordet på jødene 

har blitt et grenseoverskridende politisk og kulturelt fenomen.9 Mot dette bakteppet 

finner jeg det nødvendig å belyse norske forhold også i en bredere internasjonal 

                                                 
6 Om nasjonen som rammeverk for historiekulturelle studier, se Klas-Göran Karlsson, Europeiska möten 
med historien. Historiekulturella perspektiv på andra världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn, 
Stockholm: Atlantis, 2010, og Aleida Assmann og Sebastian Conrad, red., Memory in a Global Age. 
Discourses, Practices and Trajectories, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2010. 

7 Dan Stone, Histories of the Holocaust, Oxford og New York: Oxford University Press, 2010, 15f. 

8 Se blant annet Alvin H. Rosenfeld, red., Thinking about the Holocaust. After Half a Century, 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1997, David S. Wyman, red., The World 
Reacts to the Holocaust, Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1996, Karlsson 
2010, samt Klas-Göran Karlsson og Ulf Zander, red., Holocaust Heritage. Inquiries into European 
Historical Cultures, Malmö: Sekel, 2004. 

9 Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945, New York: Penguin Books, 2005, 804, og Susan 
Suleiman, Crises of Memory and the Second World War, Cambridge, Massachusetts og London: Harvard 
University Press, 2006, 2. 
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sammenheng: I hvilken relasjon har norske utviklingstrekk stått til internasjonale 

impulser og produkter gjennom etterkrigstiden og fram til i dag? 

I avhandlingen vil jeg skille ut et internasjonalt bakgrunnskapittel fra de to 

norske hovedkapitlene, fordi de har ulike konkretiseringsnivå og analytiske 

interesser. Det internasjonale kapitlet bygger først og fremst på eksisterende 

forskningslitteratur. I de norske hovedkapitlene vil temaet behandles på grunnlag av 

empiri som ikke tidligere har blitt utnyttet og drøftet i sammenheng. 

Med dette er temaet for avhandlingen ringet inn. I det følgende vil jeg gjøre 

rede for de analytiske redskapene som prosjektet bygger på. 

Teoretiske grunnbegreper 

Avhandlingen er forankret i begrepene historiekultur, historiebevissthet og 

historiebruk. Alle har et felles utspring i historiedidaktikk i vid forstand. Som 

kunnskapsfelt hadde denne tidligere et mer ensidig fokus på skoleundervisningens 

teori og praksis. I dag handler historiedidaktikk mer om hvordan vi forstår, fortolker 

og kommuniserer historie, fra vitenskapens produkter til massemediale 

representasjoner over fortiden. Et viktig utgangspunkt for denne studien er at våre 

forestillinger om historien formes i en bred, samfunnsmessig kontekst.10 

Begrepene historiekultur, historiebevissthet og historiebruk har lenge vært 

gjenstand for varierende bruksmåter og kategoriseringer, på tvers av fag, geografi og 

skoler. På noen områder har de også vokst sammen til et eget tverrfaglig felt, med 

sterke impulser fra minneforskning, litteraturvitenskap, folkloristikk og sosiologi.11 I 

dette kapitlet sikter jeg ikke mot å gi en historiografisk presentasjon av dem. Jeg vil 

heller tydeliggjøre, og begrunne, hvilken posisjon begrepene har hver for seg, 

hvordan de relaterer seg til hverandre, og hvordan de kommer til nytte i 

analysekapitlene. Selv om kategoriene i stor grad er idealtyper som både vil 

                                                 
10 For en nærmere drøfting av ulike tilnærminger til historiedidaktikk, se Ola Svein Stugu, 
«Historiedidaktikkens dilemmaer», i Sirkka Ahonen m.fl., red., Hvor går historiedidaktikken? 
Historiedidaktikk i Norden 8, Trondheim: NTNU, No 45, Skriftserie fra Institutt for historie og klassiske 
fag, 2004, 15–23. 

11 Klas-Göran Karlsson og Ulf Zander, red., Historien är nu. En introduktion til historiedidaktiken, Lund: 
Studentlitteratur, 2009 (2. opplag), 38. 
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overlappe hverandre og sameksistere, finner jeg det formålstjenlig å stille dem opp 

enkeltvis.  

Historiebevissthet 

Historiedidaktikeren Karl-Ernst Jeismann introduserte begrepet historiebevissthet 

for å diskutere sammenhengen mellom tolkninger av fortiden, forståelser av 

samtiden og perspektiver på framtiden.12 Denne forståelsesrammen er på den ene 

siden relativt gjengs innenfor forskersamfunnet: Det som en gang har vært, det som 

er nå, og det som forventes å komme, må tolkes i en relasjon til hverandre for å virke 

meningsskapende. Innenfor et slikt bredt rammeverk finnes imidlertid flere 

tolkningsvarianter og teoretiske utviklingslinjer. 

For et nordisk publikum har historiedidaktikeren Bernard Eric Jensen hatt en 

viktig innflytelse. Han mener at historiebevissthet best kan forstås som en form for 

aktørhistorie, hvor fortiden tas i bruk «i det levende livs tjeneste – til at leve livet med 

og dermed tage del i historisk-sociale processer».13 I slike prosesser vil vi finne både 

taus, erfaringsbasert kunnskap, samt mer og mindre verbaliserte refleksjoner.14 Alle 

mennesker er utrustet med en meningsskapende og livsorienterende mental 

prosessor. Samtidig vil det variere hvor reflektert historiebevisstheten spilles ut og 

virker for omgivelsene. 

Historiebevissthetsbegrepet har ikke fortiden i seg selv som viktigste 

fokusområde, men heller hvordan nåtidens mennesker og samfunn står i forbindelse 

til den. Sagt på en annen måte handler historiebevissthet om å orientere mennesker i 

tidsflyten mellom minner og et erfaringsrom, via nåtidens virkelighet og framover 

                                                 
12 Halvdan Eikeland, Historieundervisning, historiebevissthet og politisk dannelse: Teori og praksis hos Karl-
Ernst Jeismann og Annette Kuhn. En sammenliknende studie av historiedidaktiske konsepsjoner hos to sentrale 
vest-tyske didaktikere i perioden 1972–1987, dr.philos-avhandling, Trondheim: NTNU, 1999. Se også 
Karlsson og Zander, red., 2009, 48, Ola Svein Stugu, Frå undervisningslære til teori om historiemedvit og 
historiekultur. Nokre nyare utviklingslinjer i historiedidaktikken, Trondheim: NTNU, Småskrifter fra 
Historisk Institutt, 1/2000, og Jörn Rüsen, «Interpreting the Holocaust. Some theoretical issues», i 
Karlsson og Zander, red. 2004, 40f.  

13 Bernard Eric Jensen, «Historiebevidsthed – en nøgle til at forstå og forklare historisk-sociale 
processer», i Per Eliasson m.fl., red., Historiedidaktik i Norden 9. Del I: Historiemedvetande – historiebruk, 
Malmö: Malmö Högskola och Högskolan i Halmstad, 2012, 14–34. 

14 Ola Svein Stugu, Historie i bruk, Oslo: Det norske Samlaget, 2008, 18f. 
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mot en forventningshorisont.15 Historieteoretikeren Reinhart Koselleck skriver at 

«experience is present past […] expectation […] is the future made present».16 I en 

svensk oversettelse kan vi lese: «Horisonten är den linje bortom vilken ett nytt 

erfarenhetsrum öppnar sig som ännu inte kan överblickas. Trots möjliga prognoser 

finns en absolut gräns för vad vi kan veta om framtiden, för den är inte erfarbar.»17 

Koselleck tar i bruk metaforene erfaringsrom og forventningshorisont for å understreke 

betydningen av den mentale samtidigheten for alle mennesker: Alle våre 

forventninger, følelser og håp om hva som venter oss der framme, er farget både av 

forståelser og fortolkninger av fortiden, og den virkeligheten vi lever i akkurat nå.18  

Det finnes flere arenaer og sosiale kontekster hvor vi begynner å tenke i 

overskridende tidskategorier, som for eksempel ved livets begynnelse og slutt, i dåp 

eller i begravelse til våre nærmeste. I slike sammenhenger framstår den historiske 

dimensjonen som en viktig del av det å eksistere som menneske. Når vi mobiliserer 

minner, erfaring og kunnskap gir vi samtidig form til våre egne liv.19 Til en viss grad 

er det derfor mulig å forstå historie som et livsprosjekt. For uten evnen til å orientere 

oss i tid kan vi vanskelig beskrives som fullt ut funksjonsdyktige mennesker. 

Historikeren Klas-Göran Karlsson har beskrevet historiebevisstheten som et 

temporalt «kompass som vi alle disponerar och gör bruk av i våra roller som 

individer och samhällsmedborgare».20 

I denne studien om holocaust og en bredere offentlighet legger jeg til grunn at 

historiebevisstheten kan ha en kollektiv dimensjon. Alle former for 

identitetsprosesser forutsetter sosiale fellesskap, der «jeg-et» inngår i et «oss», som 

                                                 
15 Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna, Malmö: Studentlitteratur, 2009, 70. 

16 Reinhart Koselleck, Futures Past: On the Semantics of Historical Time, New York: Columbia University 
Press, 2004, 272. 

17 Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik, Uddevalla: Daidalos AB 
(svensk oversettelse), 2004, 171ff. Se også samme, «Formen und Traditionen des negativen 
Gedächtnisses», i Volkhard Knigge og Norbert Frei, red., Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung 
mit Holocaust und Völkermord, München: Verlag C.H.Beck, 2002. 

18 Se også Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte 
till sekelskifte, Lund: Nordic Academic Press, 2001, 41. 

19 Per Eliasson m.fl., red., Historia på väg mot framtiden. Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle, 
Lund: Forskarskolan i Historia och Historiedidaktik, Lunds Universitet og Malmö Högskola, 2010, 9. 

20 Karlsson 2010, 29. 
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innehar et sett av kjennetegn og egenskaper som ligner på «mine».21 Ifølge 

historiedidaktikeren Jörn Rüsen vil kollektive aktiveringer av historiebevisstheten 

ofte skje i sammenheng med såkalte borderline events. Dette kan være store og brå 

samfunnsomveltninger eller kriser, som for eksempel holocaust, den kalde krigen, 

Berlinmurens fall og Balkan-krigene på 1990-tallet. Blant annet skriver Rüsen: «In the 

realm of historical consciousness, collective identity is constituted by historical 

events with normative power and by their individual and social commemoration.»22 

I møtene med eksistensielle tema og grensesettende hendelser, som liv og død, 

godhet og ondskap, makt og maktesløshet, venner og fiender, «oss» og «dem», øker 

samtidig våre kollektive orienteringsbehov.23 

I denne studien er det ikke historiebevisstheten i seg selv som står i 

forgrunnen, men dens konkrete avtrykk. Disse avtrykkene forstås som 

manifestasjoner av en historiekultur, og det er primært dette begrepet som binder 

avhandlingen sammen.24 Når forskjellige produkter og forståelsene de formidler får 

gjennomslag i en gitt kultur, vil en viktig forutsetning være at de finner resonans i 

historiebevisstheter som allerede er oppdyrket og utviklet i denne kulturen. Når 

tilstrekkelig mange individuelle historiebevisstheter framviser felles trekk, kan man 

begynne å tale om en historiekultur. 

Historiekultur og minne 

Karlsson beskriver historiekulturen som en kommunikativ kjede, hvor 

historiebevissthet og minner virker sammen, og gir mening til fortiden. I 

historiekulturen oppstår menneskers møter med historien, og det er her vi finner 

forutsetningene for slike møter. I historiekulturen 

                                                 
21 Stugu 2008, 36. 

22 Jörn Rüsen, «Holocaust Memory and Identity Building: Metahistorical Considerations in the Case of 
(West) Germany», i Michael S. Roth og Charles G. Salas, red., Disturbing Remains: Memory, History, and 
Crisis in the Twentieth Century, Los Angeles: The Getty Research Institute, 2001, 256. 

23 Klas-Göran Karlsson og Ulf Zander, red., Katastrofernas århundrade. Historiska och verkningshistoriska 
perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 2009, 13f. 

24 Begrepet er opprinnelig tysk, og hadde i utgangspunktet en mer snever bruksform, innrettet mot 
forholdet mellom historievitenskap og samfunnet. Se for eksempel Bernd Mütter m.fl., red., 
Geschichtskultur. Theorie – Empirie – Pragmatik, (Schriften zur Geschichtsdidaktik), Beltz: Deutscher 
Studien Verlag, 2000. 
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minns, utforskar, lär, celebrerar, arkiverar och debatterar vi som individer, kollektiv 

och institutioner historia, och visar genom alla dessa och ännu många fler onämnda 

aktiviteter av vårt medvetande att historien i fråga representerar ett kulturellt värde 

för oss.25 

Rüsen omtaler forholdet mellom historiebevissthet og historiekultur slik: «The 

practical realisation of the mental procedures of historical consciousness in social 

communication can be called historical culture.»26 Han skriver videre at en 

historiekultur innehar tre overordnete dimensjoner: en estetisk, en politisk og en 

kognitiv. Dimensjonene svarer til henholdsvis følelser, vilje og erkjennelse. Den 

estetiske varianten finner vi igjen i uttrykk og artefakter som vekker følelser og 

skaper engasjement i en befolkning, som musikk og kunst, symboler og litteratur. 

Historiekulturens politiske dimensjon ligger i behovene for legitimitet innad i et 

samfunn, og er nært knyttet til utøvelse av makt. Den kognitive varianten bygger på 

kriterier for akseptert historiekunnskap, og kan lokaliseres til universiteter, museer 

og skoler. 

Historiekulturen kommer altså til uttrykk gjennom ulike spor og 

manifestasjoner som et samfunn produserer, formidler og forbruker. Disse 

arbeidsprosessene finner sted innenfor et kommunikativt system av aktører, 

kontekster og kanaler. Historiekulturens kanaler kan være både formelle (som 

forskningsinstitusjoner, skoler eller museer) og uformelle (sosiale nettverk eller 

interessegrupper).27 Grunnleggende sett avspeiler historiekulturen hva slags historie 

som blir formidlet, hvordan den blir formidlet, samt av og for hvem.28  

Når Karlsson skriver at vi feirer, arkiverer og minnes fortiden i 

historiekulturen, peker det mot at minneprosesser spiller en sentral rolle. Det er 

vanlig å regne sosiologen Maurice Halbwachs som opphavet til moderne forskning 

                                                 
25 Karlsson 2010, 76. 

26 Rüsen 2004, 40f. Se også Jörn Rüsen, History. Narration – Interpretation – Orientation, New York and 
Oxford: Berghahn Books, 2005, 4, og Claus Bryld og Anette Warring, Besættelsestiden som kollektiv 
erindring. Historie- og tradisjonsforvaltning af krig og besættelse 1945–1997, Frederiksberg: Roskilde 
Universitetsforlag, 1998. 

27 Kenneth Nordgren, Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella 
Sverige, ph.d.-avhandling i pedagogikk, Umeå: Umeå Universitet, 2006, 19. 

28 Karlsson og Zander, red., 2009, 37f. 
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på kollektive minner. I mellomkrigstiden analyserte han blant annet dets karakter og 

funksjon i samfunnet. «I virkeligheten er vi aldri alene», skrev Halbwachs. Med dette 

mente han at individuelle minner er så sterkt sammenvevet med kollektive at de 

vanskelig kan skilles ut som egne størrelser. Hans hovedtese var at minner er en 

sosial prosess, og at det er individets samhandling med andre som danner rammene 

for hvordan vi minnes fortiden.29 Halbwachs mente videre at det kollektive minnet 

alltid vil være selektivt, og at det konstrueres ut fra samtidens egne behov, ikke 

fortiden i seg selv. 

Arbeidene til Halbwachs åpnet opp et stort forskningslandskap. Flere av hans 

innsikter står seg fortsatt, samtidig som andre har videreutviklet minnebegrepet. 

Spesielt de siste tiårene har det grodd fram et temmelig vidt og flertydig fagfelt. 

Under paraplybegrepet minnestudier vil vi finne ulike kategorier som kollektive 

minner, kulturelle minner, kommunikative minner, sosiale minner og sammenbrakte 

minner. Alle disse begrepene knytter an til et bredt spekter av produkter, 

begivenheter og strukturer innenfor et samfunn, som media, riter og symboler, 

myter, monumenter og minnesteder.30 

Historikeren Pierre Nora hevder at minnet har mistet sin funksjon i det 

moderne samfunnet, fordi fortiden blir organisert som historie og forvaltet av 

fageksperter. Han skriver samtidig at minne og historie utgjør et motsetningspar: 

«Memory is life […] History, on the other hand, is the reconstruction.»31 Dette 

idealtypiske og dikotomiske synet har ifølge folkloristen Anne Eriksen også 

bakgrunn i etableringen av historie som fagdisiplin. Vitenskapeliggjøringen ga seg 

                                                 
29 Maurice Halbwachs, On Collective Memory, New York: Harper Books, 1980 (den første utgaven kom 
i 1925). 

30 Se Astrid Erll og Ansgar Nünning, red., Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary 
Handbook, Berlin og New York: de Gruyter, 2008, Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und 
Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München: C.H. Beck, 1999, Jan Assmann, «Collective 
Memory and Cultural Identity», i New German Critique, No. 65, 1995, 125–133, og Claudia Lenz og 
Trond R. Nilssen, red., Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie, Oslo: 
Universitetsforlaget, 2011, 11ff. 

31 Pierre Nora, «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire», i Representations, No 26, 
Special issue: Memory and Countermemory, 1989, 7–24. 
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utslag i en forestilling om synonymitet mellom historie og fortid, mens minner ofte 

ble vurdert som feilaktige avskygninger av den fortidige virkeligheten.32 

I denne avhandlingen legger jeg til grunn at minnebegrepet kan supplere og gi 

ekstra dybde til de historiedidaktiske verktøyene.33 Kollektive minner og 

historiekultur er begge begreper med tidsorientering og mellommenneskelig 

kommunikasjon som referanserammer. Begge teorisettene fanger inn samspillet som 

oppstår mellom fortid og nåtid i sosiokulturelle kontekster.34 I et senere kapittel vil 

jeg drøfte hvordan møter mellom levende minnemiljøer og institusjonalisert fortid 

kan skape bevegelser i den store historiekulturen.  

Historiebruk 

En av de første som forsøkte å systematisere og kategorisere hvordan historie tas i 

bruk, var 1800-tallsfilosofen Friedrich Nietzsche. I skriftet Vom Nutzen und Nachteil 

der Historie für das Leben (1874) delte han inn historiens bruksmåter i tre termer: 

monumental, antikvarisk og kritisk. Nietzsches teori sprang ut av en oppfatning om 

at det var for mye vitenskapshistorie i samtiden, og at fortidsbruken i for liten grad 

knyttet an til menneskenes livsbehov der og da.35 Han vurderte de tre 

brukskategoriene som nødvendige, men også potensielt skadelige, for samfunnets 

medlemmer. 

 De siste tiårene har flere historikere og didaktikere utviklet nye typologier for 

historiebruk.36 I dette prosjektet vil jeg forstå historiebruk som historiekulturens 

performative dimensjon. Jeg kommer til å trekke veksler på to konkrete modeller 

utviklet av Klas-Göran Karlsson og historikeren Ola Svein Stugu. I den første 

modellen skiller Karlsson mellom sju kategorier av historiebruk: en vitenskapelig, 

                                                 
32 Anne Eriksen, «Omsuset af erindring…», i Trond Thuen, red., Fortidsforståelser, Oslo: 
Høyskoleforlaget, 2001, 33. 

33 Forholdet mellom historie og minne drøftes mer inngående i Narve Fulsås, Havet, døden og véret, 
Oslo: Samlaget, 2003, 170ff, og Ulf Zander, «Historieförmedlingens villkor, möjligheter och problem – 
i Danmark og annorstädes», i Bernard Eric Jensen, red., At bruge historie – i en sen-/postmoderne tid, 
Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, 2000. 

34 Erll og Nünning, red., 2008, 2. 

35 Stugu 2008, 12. 

36 Se Karlsson og Zander, red., 2009 (2. utgave), Stugu 2008, Aronsson 2009, Claus Bryld, Kampen om 
historien. Brug og misbrug af historien siden Murens fald, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 2001, 
og Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen, Stockholm: Natur och Kultur, 1999.  
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eksistensiell, moralsk, politisk, pedagogisk, kommersiell, og dessuten kategorien 

«ikke-bruk» av historien.37 Alle dimensjonene knytter an til spesifikke funksjoner, 

brukere og behov i samfunnet, og de er heller ikke absolutte og gjensidig 

utelukkende. 

Den første springer ut av vitenskapsfaget historie, hvis viktigste funksjon er å 

ruste et samfunn med forståelse og kunnskap. Den vitenskapelige historiebruken har 

ifølge Karlsson en sterk eksistensberettigelse, dersom den relateres til vårt eget 

samfunn med sine utfordringer, problemer, interesser og behov. Historiske fakta er 

nødvendige verktøy i et felt som skal begripeliggjøre hvordan og hvorfor samfunnet 

ser ut som det gjør, eller alternativt hvordan det kunne ha sett ut, med et 

vitenskapelig regelsystem i bunn.38 Flere vitenskapelige arbeider har virket inn på 

hvordan verdenssamfunnet har forstått, fortolket, og brukt holocaust, som 

eksempelvis Hannah Arendts analyse av ondskapens fenomen under oppgjøret med 

Adolf Eichmann i 1961.  

Den eksistensielle historiebruken henspiller først og fremst på individer og 

grupper som har et behov for å minnes, ofte for å trygge sin egen identitet i en ellers 

omskiftelig og usikker tilværelse. Spesielt utviklet er den eksistensielle bruken i 

samfunn rammet av kriger, konflikter eller andre former for ytre press. Holocaust 

har hatt en sammenbindende funksjon for offergrupper, både i Israel og i diasporaen 

verden over. Et annet relevant eksempel er folkemordet på armenerne under første 

verdenskrig; når staten Tyrkia fortsatt ikke anerkjenner ungtyrkernes folkemord, 

styrker det samtidig armenernes fellesidentitet, behov og vilkår for å minnes. 

Den eksistensielle historiebruken har en privat dimensjon, samtidig som den 

kommer til uttrykk gjennom kollektive seremonier og jubileer. I noen tilfeller knytter 

den også an til skuffelser eller indignasjon over hvordan makt har blitt utøvd, og 

stadig utøves. I denne forståelsen er det etter min oppfatning flytende overganger 

mellom en eksistensiell og en moralsk historiebruk. Sistnevnte aktiveres helst når 

tidligere tabuiserte historier settes på den politiske dagsorden, når aktører forsøker å 

                                                 
37 Karlsson og Zander, red., 2003, 38ff, og Karlsson og Zander, red., 2009. Modellen brukes blant annet 
i Johan Dietsch, Making Sense of Suffering. Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture, ph.d.-
avhandling i historie, Lund: Lunds Universitet, 2006, 32ff. 

38 Karlsson og Zander, red., 2009, 58. 
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trivialisere overgrep, eller når noen skal «avsløre» fortrengte hendelser fra fortiden. 

Ofte er det intellektuelle, kunstnere eller journalister som skaper slike bevegelser i 

historiekulturen. Et nærliggende eksempel fra nabolandet er journalisten Maria-Pia 

Boëthius, som i 1991 rystet det offisielle svenske historiebildet av andre verdenskrig 

med den anklagende boken Heder och samvete.39 

Det fremste kjennetegnet på en politisk historiebruk er at politiske aktører 

bruker fortiden retorisk og komparativt for bestemte formål i samtiden, og for å 

overbevise eller overtale et større publikum. Ofte vil den politiske historiebruken 

handle om å bruke, eller legge historien til rette, for å legitimere maktposisjoner og 

for å rasjonalisere dem. Dette skjedde flere ganger under krigene på Balkan på 1990-

tallet, mest kjent gjennom Slobodan Milosevics bruk av legenden om slaget på 

Kosovosletta i 1389. Samme type historiebruk har manifestert seg på begge sidene av 

Midtøsten-konflikten. I 2005, under 60-årsmarkeringen for frigjøringen av 

Auschwitz, uttalte Israels daværende statsminister Ariel Sharon at landet hadde rett 

til å forsvare seg mot palestinsk terror: «The Allies knew of the annihilation of the 

Jews and did nothing. Israel learnt that we can trust no one but ourselves […].»40 

Nåværende statsminister Benjamin Netanyahu benyttet seg av samme retorikk i 

2013, da han slo fast at Israel ville treffe alle nødvendige tiltak for å sikre statens 

framtid: «We will know how to act to defend ourselves. In this place, on this day, I 

pledge: there will never be another Holocaust.»41 

Til grunn for en slik historiebruk ligger synet om at Israel må kunne forsvare 

seg mot en hver fiende for å unngå et nytt folkemord på det jødiske folk. På motsatt 

side finnes fortolkningen at israelernes behandling av palestinerne lar seg 

sammenligne med nazistenes jødeforfølgelser. Det er derfor også en politisk 

historiebruk som aktiveres når medier kan sammenligne Gaza med nazistiske 

konsentrasjonsleirer, eller når Israels statsminister blir karikert som en SS-

                                                 
39 Karlsson og Zander, red., 2009, 63. 

40 Gjengitt etter Martin L. Davies og Claus-Christian W. Szejnmann, red., How the Holocaust Looks Now. 
International Perspectives, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007, xxii. 

41 Gjengitt etter https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/netanyahu0413.html (lenke 
lest 14.03.2014). 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/netanyahu0413.html
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kommandant.42 I kjølvannet av slike ytringer følger ofte meningsutvekslinger om 

moral, anstendighet og trivialiseringer av folkemordets offer. En variant som 

tangerer denne politiske historiebruken er «ikke-bruk» av holocaust. Denne handler 

om bevisste strategier blant politikere, intellektuelle og andre, om å fortrenge og 

ignorere folkemordet på Europas jøder.  

 En pedagogisk historiebruk kjennetegnes av en instrumentell karakter, ofte 

med forenklede forbindelser mellom fortidens realiteter og samtidens 

samfunnsutfordringer. Et viktig utgangspunkt er at den skal virke preventivt og 

avskrekkende på nye generasjoner: «Never Again. What You Do Matters», het på 

betegnende vis et slagord fra 20-årsmarkeringen for United States Holocaust 

Memorial Museum i Washington, D.C. i 2013.43 Karlsson skriver om denne 

brukskategorien: «Historien betraktas som et skafferi ur vilket man kan hämta olika 

tårtbitar som man kan ställa i nutidens tjänst. Även här överbetonas likheterna, på 

bekostnad av skillnadarna.»44 Nettopp dette perspektivet er viktig for å forstå 

hvorfor flere tusen norske skoleelever hvert år reiser på bussturer til Auschwitz og 

andre tidligere konsentrasjonsleirer i Europa.  

Til sist skal nevnes en kommersiell historiebruk. Med kommersielle formål 

kommer kategorien gjerne til uttrykk i spillefilmer, populærhistoriske magasiner, 

fiksjonslitteraturen, tv-serier, på kinolerretet eller i museumsbutikkenes utvalg av 

DVD-er, bøker, postkort og annet. Ofte vil kategorien generere debatter om 

banaliseringer og trivialiseringer av folkemordet på jødene: Hvor går grensene for å 

formidle sannheten om lidelsene og massedøden i konsentrasjonsleirene? 

I den andre historiebruksmodellen kategoriserer Stugu historiebruken enten 

som instrumentell («historien som redskap»), eksistensiell («historien som mening») 

eller med den syntetiserende klassifikasjonen «historien som lærestykke». Den første 

har sin hovedvekt på historiens rolle som instrument for å oppnå konkrete formål. 

For eksempel bruker staten historien instrumentelt gjennom skolevesenet og 

lærebøkene, og gjennom offentlig autoriserte museer, minnesteder og monumenter. 

                                                 
42 Se for eksempel Dagbladet, «Hva er galt i å sammenligne Holocaust og Gaza-stripen?», 21.01.2009. 

43 http://neveragain.ushmm.org/ (lenke lest 01.04.2014). 

44 Karlsson og Zander, red. 2009, 67. 

http://neveragain.ushmm.org/
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Ifølge Stugu er det en forutsetning for en vellykket instrumentell historiebruk at 

«bodskapen i forteljingane finn klangbotn i kulturen dei inngår i».45 

En eksistensiell historiebruk omhandler i Stugus modell både individuelle og 

kollektive måter å skape orden, og finne mening, i tilværelsen. Denne kan eksistere 

uavhengig av politiske bevegelser, kommersielle agenter eller manipulerende 

aktører. Samtidig finnes historieprodukter som i utgangspunktet er utviklet og 

tilrettelagt for instrumentell bruk, men som evner å mobilisere emosjonelt og 

meningsdannende. Et eksempel kan være rituelle praksiser ved offentlig autoriserte 

monumenter. Den tredje, syntetiserende historiebruken knytter an til normative 

aspekter ved de to første kategoriene. Utdanningssystemet er en sentral aktør i dette 

tilfellet. På den ene siden vil verdivurderinger legge føringer på hvordan historien 

tas i bruk, samtidig som de også virker inn på samtidens normative ståsted og 

framtidige utvikling. 

Hovedelementene i Stugus typologi er på den ene siden historiebrukerne, eller 

aktørene. Disse kan også rubriseres som produsenter og konsumenter av historie. På 

den andre siden finner vi historien som råstoff for ulike typer kulturprodukter, enten 

i form av språklige manifestasjoner, kilder eller objekter som utgir seg for å formidle 

noe om fortiden. Historiebrukerne kan i denne sammenhengen også opptre i mer 

sammensatte roller enn produsenter og konsumenter, for eksempel i tilfeller der de 

først bruker andres utviklede historieprodukter, for så å formidle disse videre til nye 

brukergrupper.  

Gjennom begrepsapparatet jeg har stilt opp ovenfor trekker jeg veksler på 

ulike, men kompletterende teorier, som primært springer ut fra historiedidaktikken. 

De analytiske verktøyene har til felles en interesse for den historiske dimensjonens 

plass, posisjon og funksjon i møter mellom mennesker og offentligheter, samfunn og 

stater. Historiebevissthet, historiekultur og historiebruk understreker på hver sine 

måter at fokuset ikke er på historie som sådan, men på hvordan fortiden blir 

oppfattet, tematisert og brukt på innsiden og utsiden av nasjonalstatlige fellesskap. 

Når det gjelder historiekulturens performative dimensjon, vil jeg understreke 

at typologiene primært har heuristisk verdi. I Møter med holocaust skal disse tjene som 

                                                 
45 Stugu 2008, 14. 
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verktøy for å forstå det flertydige potensialet som historie har i vår livsverden, i ulike 

tider og rom. I avhandlingens oppsummering vil jeg bruke modellene mer 

systematisk på det empiriske materialet. Tanken er at i samspillet mellom de ulike 

begrepene vil jeg kunne identifisere hvordan våre møter med holocaust har sett ut i 

tidsrommet 1945–2014.  

Empiri og metode 

I sentrum for historiekulturen står alltid et produkt eller et budskap, som i denne 

avgrensede konteksten knytter an til holocaust. Dette kan være materielt (en 

lærebok, et monument eller en museumsutstilling) eller ikke-materielt (offentlige 

debatter eller politiske taler). Noen få eksempler kan være Anne Franks dagbok, 

minnestedet og symbolet Auschwitz, rettsoppgjørene etter andre verdenskrig, den 

amerikanske tv-serien Holocaust, restitusjonsoppgjøret på 1990-tallet, eller 

institusjoner som sender skoleelever på bussturer til Auschwitz.46 

I dette brede spektret av produkter og budskap som omhandler holocaust i en 

gitt historiekultur, har også historievitenskapen en viktig plass. Faghistoriske 

arbeider blir produsert, formidlet og brukt på mange områder i et samfunn, som i 

utdanningssystemet, i vitenskapelige monografier og leksikalske verk. Dessuten 

henter også politiske nettverk ofte ressurser fra vitenskapsfaget. I den omtalte 

organisasjonen IHRA har over 30 medlemsland i snart 15 år brukt en av verdens 

fremste eksperter på holocaust, historikeren Yehuda Bauer, som akademisk 

rådgiver.47 

Det er imidlertid også rimelig å hevde at historiekulturen, som et 

kommunikativt system, forandrer seg og fungerer på ulike måter fra en tid til en 

annen.48 I takt med utviklingen av informasjons- og mediesamfunnet har også den 

tradisjonelle historieforskningens plass i historiekulturen endret seg. I et prosjekt 

som spenner over sju tiår har jeg derfor som utgangspunkt at andre manifestasjoner 

og kulturprodukter enn de vitenskapsfaglige i like stor grad kan reflektere hvordan 

                                                 
46 Kyrre Kverndokk, Pilegrim, turist og elev. Norske skoleturer til døds- og konsentrasjonsleirer, ph.d.-
avhandling i kulturhistorie, Linköping: Linköping Studies in Arts and Science, No. 403, 2007. 

47 https://www.holocaustremembrance.com/about-us (lenke lest 21.10.2014). 

48 Karlsson 2010, 77. 

https://www.holocaustremembrance.com/about-us
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en offentlighet behandler og bruker historien. I dette perspektivet kan tilblivelsen og 

bruken av et holocaust-minnested gi like viktige inntak til å forstå historiekulturen 

som et faglitterært arbeid.  

Møter med holocaust er fundert i to overordnete utvalgskriterier: For det første 

har jeg sett historiens samspill med samfunnet i vid forstand som fundamentalt. 

Derfor har jeg hatt som mål å speile et bredt mangfold av holocaust-manifestasjoner i 

historiekulturen etter 1945: vitenskapelige og populære, materielle og immaterielle. 

Dernest har det vært et kriterium at det empiriske utvalget har sirkulert, og satt spor 

i norsk offentlighet. I tilfeller hvor jeg har trukket inn ikke-skriftlige produkter, for 

eksempel monumenter, har jeg primært sett på hvordan det har vært skrevet om 

dem. Jeg vil understreke at målsettingen har vært å identifisere hovedlinjer av 

historiekulturell utvikling og endring etter 1945, ikke å gi en uttømmende analyse av 

alle produkter som har tematisert holocaust i Norge. Dette materialet er samlet sett 

så omfattende og mangslungent at det ville sprenge rammene for en ph.d.-

avhandling.  

Fra den tidligste etterkrigstiden har jeg valgt å studere flere avisdebatter med 

ulike inntak til forståelser og bruk av holocaust: om landssvikoppgjøret, det 

europeiske flyktningeproblemet etter 1945, etableringen av staten Israel, og om 

tidlige uttrykk for den såkalte tidsvitnelitteraturen. Avisene er også viktige kilder i 

kartleggingen av internasjonale hendelser og deres innvirkning på norsk offentlighet; 

som mottakelsen av Anne Franks dagbok, som ble oversatt og utgitt på norsk tidlig på 

1950-tallet, Eichmann-prosessen i Jerusalem i 1961, eller Holocaust, som gikk på 

norske fjernsynsskjermer i slutten av 1970-årene. Jeg har i tillegg valgt å studere et 

utvalg vitenskapelig funderte arbeider fra samme tidsrom, som norske lærebøker i 

skoleverket og mer populære historieverk. 

Siden 1990-årene har ett konkret fenomen satt spesielt dype avtrykk i 

historiekulturen; parallelt med den økende avstanden i tid til holocaust, har det 

skjedd en nær eksplosjonsartet utvikling av kulturelle holocaust-representasjoner. 

Denne har avtegnet seg i monumenter og kunstprosjekter, museer og mer eller 

mindre tilrettelagte minnesteder. I ulik grad kan disse manifestasjonene forstås som 

institusjonelle organiseringer av fortiden. Disse danner viktige kognitive, 
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emosjonelle og politiske orienteringspunkter i et samfunn.49 For eksempel beskriver 

museologen Moira Simpson et museum som «the storeroom of a nation’s treasures, 

providing a mirror in which are reflected the views and attitudes of dominant 

cultures», mens Nora oppfatter et minnested som en størrelse «which by dint of 

human will or the work of time has become a symbolic element of the memorial 

heritage of any community».50 Mot denne bakgrunnen vil ulike typer 

stedliggjøringer av holocaust ha en viktig empirisk dimensjon i prosjektet. I siste 

halvdel vil jeg i tillegg drøfte mer og mindre politiske uttrykk for organiseringer av 

fortiden, som det norske medlemskapet av IHRA og implementeringen av den 

internasjonale holocaustdagen. 

Det metodiske utgangspunktet for prosjektet er at produkter og budskap i en 

historiekultur kan undersøkes hermeneutisk. Bak et museum eller en minnedag vil 

det alltid stå en eller flere produsenter, som med ulike formål og motivasjoner 

framstiller og legger produktet til rette for et større publikum. Gjennom sin forståelse 

og fortolkning av produktene vil mottakerne fungere som mer eller mindre aktive 

brukere, enten de går på kino for å se Schindlers liste eller reiser med busser til 

Auschwitz. 

Et metodisk hovedpoeng er altså å studere møtene mellom mennesker og 

historie i en samfunnsmessig, offentlig sammenheng. Dette er imidlertid et for bredt 

utgangspunkt. For å identifisere grunntrekk i den norske historiekulturen kreves 

derfor et sett av både kvalitative og kvantitative analytiske verktøy. På den ene siden 

er det relevant å kartlegge «hvor mye» holocaust vi kan identifisere i den norske 

historiekulturen på forskjellige tidspunkt gjennom etterkrigstiden: Når kom de første 

utstillingene som tematiserte holocaust i Norge? Hvor ofte minnes det norske 

storsamfunnet holocaust nå, sammenlignet med tidligere tider? Dette er 

historiekulturelle innfallsvinkler som kan studeres og besvares kvantitativt, og som 

                                                 
49 Insa Ensenbach og Andreas Ehresmann, «‘Zeitschaften’. Zum Umgang mit baulichen Relikten 
ehemaliger Konzentrationslager», i Petra Frank og Stefan Hördler, red., Der Nationalsozialismus im 
Speigel des öffentlichen Gedächtnisses, Metropol, 2005, 111. 

50 Moira Simpson, Making Representations: Museums in the Post-colonial Era, London: Routledge, 1996, 1. 
Se også Steven Lavine og Ivan Karp, Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, 
Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1991, 1, samt Pierre Nora, Realms of memory: 
rethinking the French past, New York: Columbia University Press, 1996, xvii. 



25 
 

gir inntak til å forstå forholdet mellom viktige og uviktige tema og spørsmål, 

framhevede og underkommuniserte historier i norsk offentlighet. 

Hovedtilnærmingen i denne avhandlingen er likevel kvalitativ, og kan 

beskrives som en tolkningsprosess fra tekst til kontekst. I denne sammenhengen er 

selve tekstbegrepet forstått vidt, ettersom jeg knytter dette til empirisk observerbare 

manifestasjoner – enten jeg finner teksten i en lærebok, på sokkelen av et monument, 

i taler til politikere, eller som narrativer i en museumsutstilling. Det tekstuelle 

perspektivet er en forutsetning for at møter mellom mennesker og historie skal 

kunne finne sted, og det knytter primært an til tekstenes innhold og budskap: Hva 

slags perspektiver på holocaust har for eksempel fokus i den permanente utstillingen 

til HL-senteret i Oslo? Hva har norske politikere sagt og ment om holocaust i 

offentlige minneseremonier? Og hvordan ble holocaust omtalt i det norske 

restitusjonsoppgjøret på 1990-tallet? 

Den tekstuelle analysen interesserer seg først og fremst for historieproduktene 

og budskapene i seg selv. For å begripeliggjøre møter med holocaust kreves også et 

kontekstuelt perspektiv, hvor den analytiske oppmerksomheten rettes både mot 

avsenderne (eller produsentene), mottakerne (eller brukerne) og de kommunikative 

kanalene som budskapet formidles gjennom.51 Til grunn for denne metodiske 

tilnærmingen ligger en forståelse av nåtidens betydning for fortolkningen av det 

fortidige, at historien stadig er i bevegelse, og at produkter til en hver tid tilskrives 

meninger ut av nåtidens perspektiver og problemer. 

Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer brukte begrepet Wirkungsgeschichte 

dels om virkninger som effekter av fortidige hendelser, dels om hvordan historiske 

produkter og hendelser har blitt oppfattet og mottatt på ulike måter, i ulike tider og 

rom gjennom ettertiden.52 I forståelsen av en «hermeneutisk situasjon» skriver 

Gadamer at vi befinner oss midt i et historisk forløp med vår egen 

bevissthetshorisont: Vår historiske identitet konstrueres ikke bare i et «nå», men den 

                                                 
51 Ulf Zander, «Katastrofernas historiekultur», i Ahonen m.fl., red., 2004, 31. 

52 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval, Gøteborg: Daidalos, 1997. 
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er også forkonstruert av forutsetninger som vi bærer med oss, og som samtidig kan 

åpne opp for kreativitet, stillingstaken til fortiden og en positiv framtidsorientering.53 

 En metodisk innstramming i dette prosjektet ligger i å studere den 

historiekulturelle konteksten som prosess og funksjon. Det prosessuelle perspektivet 

tar sikte på å identifisere utviklingslinjer over tidsrommet 1945–2014, med blikket 

rettet spesielt mot de kommunikative leddene produsent–produkt/formidling–

forbruker. Her utgjør utvikling og endring et viktig begrepspar. Et funksjonelt blikk 

på historiekulturen knytter først og fremst an til de omtalte historiebrukstypologiene, 

og betoner historiens funksjon som instrument for å tilgodese samtidige behov og 

interesser i offentligheten. Perspektivet vil komme spesielt til syne i avhandlingens 

siste kapittel. 

 Det finnes flere metodiske utfordringer ved å studere nasjonale 

historiekulturer. En av dem angår anvendelsen av pressen som kildemateriale. 

Avisene fungerer som en kommunikativ arena hvor produsenter og forbrukere av 

historie møtes over debatter, artikler og kronikker, selv om bare et lite segment av 

publikum deltar aktivt selv. Det finnes mange eksempler på at holocaust fortsatt blir 

formidlet og forstått som nyhetsstoff i Norge. På disse måtene bidrar pressen til å 

skape felles referanserammer for et større kollektiv, gjennom vinklinger på 

nyhetsstoffet, størrelse og omfang, ekskludering og inkludering av temaer. 

På den ene siden fungerer pressen som et speil av bevegelser i samfunnet, som 

også historikere og andre historieprodusenter forholder seg til i arbeidet med å nå ut 

med et budskap. Det er likevel ikke nødvendigvis slik at en prinsipielt åpen 

offentlighet fungerer på samme måte i praksis. En historiedebatt i avisene kan gjerne 

ha høy avsenderoffentlighet, mens mottakerne bare deltar i begrenset grad. Det er 

heller ikke slik at pressen bringer sine respektive budskap ut til et stort kollektiv av 

passive aviskjøpere. Motsatt har også avisene selv behov for å tiltrekke seg lesere, 

fordi de skal overleve økonomisk. Til en viss grad er derfor også pressen avhengig av 

at brukerne «kjøper» budskapet i dobbel forstand. Dette vekselspillet er ikke like 

                                                 
53 Gadamer 1997, se også Karlsson 2010, 52. 
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enkelt å avdekke og analysere.54 Ut i fra dette vil jeg likevel mene at man kan komme 

med hypotetiske antakelser om hva slags kulturell klangbunn tekstene er forutsatt å 

spille opp til. 

En annen metodisk utfordring ligger i at historiekulturen tradisjonelt sett har 

blitt rammet inn i nasjonale og ofte patriotiske selvbilder. I dag opererer imidlertid et 

stadig større mangfold av entreprenører på den historiske byggeplassen. Eriksen 

skriver: «[…] den totale historieproduksjonen i et samfunn kan betraktes som et kor 

med mange stemmer.»55 Et forsterket og mer infløkt samspill mellom informasjons- 

og mediesamfunnet, markedsøkonomiske krefter, globale bevegelser og 

multikulturalismen, har påvirket både størrelsen og sammensetningen av dette 

koret. Spesielt etter den kalde krigens slutt har nye fellesskap og rom oppstått, mer 

og mindre uavhengig av geografiske grenselinjer. Den kommunikative kjeden i en 

gitt offentlighet blir derfor stadig mer sammensatt, hvilket også setter 

nøkkelbegrepet «norsk historiekultur» som analytisk redskap under press.56  

I tillegg kommer at vi sjelden kan lese meningsdannelse som en lineær, 

kommunikativ vei fra produsent, via produkt og formidlingskanal til en aktiv 

bruker. Historiebrukerne, eller mottakerne, vil ofte tolke og anvende et produkt på 

en annen måte enn det som var intendert fra produsentens, eller avsenderens, side.57 

Dette skyldes det komplekse dialektiske spillet mellom intensjoner og reaksjoner, 

fordommer og førforståelser, enkeltdeler og helheter som knytter an til et konkret 

historieprodukt. I en studie av lærebøker vil det alltid være vanskelig å måle 

forholdet mellom hva som faktisk står i bøkene, og i hvilken grad brukerne 

aksepterer, tar til seg, eller lærer det som produktet kommuniserer til dem. På denne 

måten finnes også en risiko for at historieprodukter får utilsiktede funksjoner. Dette 

                                                 
54 Mikael Tossavainen, Heroes and Victims. The Holocaust in Israeli Historical Consciousness, ph.d.-
avhandling, Lund: Lunds Universitet, 2006, 35ff, se også Zander 2001, 60f. 

55 Anne Eriksen, Historie, minne og myte, Oslo: Pax, 1999, 14. 

56 Klas-Göran Karlsson, Med folkmord i fokus. Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen, 
Stockholm: Forum för levande historia, Skriftserie #6:2008, 7. Se også John R. Gillis, red., 
Commemorations. The politics of national identity, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 
1994, 3–24, og Assmann og Conrad, red., 2010, 2. 

57 Stugu 2008, 13ff. 
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er imidlertid vanskelig å avdekke, med mindre en går inn og aktivt intervjuer 

brukerne selv.  

Min egen rolle i prosjektet 

Våren 2006 arbeidet jeg som museumsleder ved Stiftelsen Falstadsenteret i Levanger, 

samtidig som jeg var aktiv i den norske delegasjonen til organisasjonen IHRA. I mai 

dette året mottok Falstadsenteret en forsendelse fra Auschwitz-museet. Pakken 

inneholdt to barnesko i ulike størrelser, og et par ødelagte briller. Objektene hadde 

en gang tilhørt tre jødiske fanger i Auschwitz.58 Med forsendelsen fra Polen falt 

samtidig de siste brikkene i et treårig utstillingsprosjekt på plass. Etter 

Falstadsenterets vurdering den gangen utgjorde gjenstandene fra Auschwitz en 

hovednøkkel til å plassere historien og minnet om Falstad fangeleir i en internasjonal 

kontekst. Selv var jeg med i beslutningsprosessen for utviklingen av senterets nye 

faste utstilling, som ble åpnet av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) 

den 7. oktober 2006.59 

Utlånsavtalen for museumsobjektene oppsto som resultat av et faglig 

samarbeid mellom Auschwitz-museet og Falstad i IHRA-nettverket. Norge fikk 

offisielt medlemskap i denne politiske organisasjonen i 2003 (daværende Task Force 

for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research). 

På forespørsel fra Utenriksdepartementet fikk Falstadsenteret i 2004 plass i den 

norske delegasjonen til organisasjonen. Fram til i dag har senteret representert Norge 

i en egen arbeidsgruppe for holocaust-museer, minnesteder og erindringsarbeid. 

Sagt på en annen måte, har jeg som ansatt ved Falstadsenteret fått møte 

holocaust i flere ulike sammenhenger, blant annet gjennom museumsnettverk og 

politiske organisasjoner. På den ene siden vil det være fruktbart å innskrive slike 

individuelle møter i en større historiekulturell sammenheng. For eksempel handlet 

den museale iscenesettelsen på Falstad om en liten prosjektgruppe sine utvalg, 

                                                 
58 Falstadsenteret inngikk våren 2006 en utlånsavtale med The Auschwitz-Birkenau State Museum. 
Grunnet nye, internasjonale lovreguleringer om utlån og konservering av gjenstander med 
opprinnelse fra Auschwitz, måtte Falstadsenteret tilbakelevere de tre objektene høsten 2009. 

59 Jeg bruker ikke plass på selve arbeidsprosessen i denne sammenhengen, men skal kort nevne at 
Falstadsenterets permanente utstilling ble utviklet av arkitektkontoret LPO Arkitektur og Design i 
Oslo. 
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bortvalg og prioriteringer, med historiefagets regelsystem og rammer til grunn. Men 

prosjektgruppens valg av perspektiver og objekter fant ikke sted i et kulturelt 

vakuum. Falstadsenterets faste utstilling, med innlånte gjenstander fra Auschwitz, 

var også et bilde på makrososiale kontekster og et større vekselspill mellom 

produksjon, formidling og konsumering av historie, og mellom individuelle og 

kollektive møter med historien. 

I dette prosjektet har det vært utfordrende å konfrontere seg selv med 

tidligere handlinger og standpunkter til hva historie kan brukes til. Min bakgrunn fra 

Falstadsenteret kan kanskje reise spørsmål omkring studiens innramming, empiriske 

utvalg og gjennomførelse, fordi man umulig kan plassere seg selv utenfor alle disse 

referanserammene. Samtidig har jeg fått nyttige innblikk i arbeidsprosesser både på 

lokalt og overnasjonalt nivå, fra Falstad i Nord-Trøndelag til møter og konferanser i 

IHRA-regi. Samlet sett tenker jeg at disse erfaringene har tjent som en positiv ressurs 

i gjennomføringen av prosjektet. Samtidig krever dette et reflektert forhold til egen 

rolle som både deltaker i, og tilskuer til, prosesser man skal forsøke å analysere. 

Møter med holocaust finner ikke bare sted på den storpolitiske arenaen, men de kan 

like gjerne handle om subjektive, personlige spørsmål og følelser. 

I arbeidet med tekster og andre uttrykk som forsøker å si noe gyldig og 

relevant om holocaust, melder i tillegg et annet grunnleggende problem seg. Dette 

omtales i forskningslitteraturen ofte som «representasjonens grenser». 

Holocaust – «An event at the limits» 

I november 1992, 50 år etter at han ble deportert fra Norge, vendte Robert Savosnick 

fra Trondheim tilbake igjen til Auschwitz. Hans første gjensyn med konsentrasjons- 

og dødsleiren ved Krakow ble festet til et lydbånd som i dag ligger oppbevart i 

Jødisk Museum Trondheim. Foran en av brakkebygningene i moderleiren, uttalte 

Savosnick til sitt reisefølge: 

Når du ser disse køyesengene i tre etasjer, når det er blitt et museum her, så sier det i 

grunnen så lite. For fangene mangler, lukta mangler […] Om natten var det fanger 

som gikk ut av brakken og tok i det elektriske gjerdet, de ville ikke mer. Og om 
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morgenen hang det jo døde fanger på disse elektriske gjerdene […] Dette er ting som 

vi opplevde og som ikke kan vises ved å se på disse køyene.60 

Brakkene, køyesengene og piggtrådgjerdene som Savosnick refererte til, tjener i vår 

tid som bevismateriale for nazismens massedrap under andre verdenskrig. Disse 

restene av gamle leirlandskap representerer imidlertid også utfordringer i 

historiekulturens kommunikative kjede av aktører og arenaer. Kanskje var det 

frykten for intellektuelle forenklinger, eller banaliseringer av fortidens virkelighet, 

som fikk Savosnick til å bryte ut i Auschwitz: «Når det er blitt et museum her, sier 

det i grunnen så lite.» Utsagnet kan forstås som en refleksjon både over stedets, 

arkitekturens og språkets muligheter og begrensninger. På den ene siden er det 

mulig å forstå tidsvitnets tanker som en bekymringsmelding over hva vi egentlig har 

lært, eller overhodet er i stand til å tilegne oss, om holocaust. Kanskje siktet han også 

til hvor vanskelig det er å innskrive Auschwitz i vår nåtidige virkelighetsforståelse. 

For uansett hvilke og hvor mange representasjoner vi skaper om folkemordet på 

Europas jøder, så er fortiden selv ugjenkallelig borte: «Fangene mangler, lukta 

mangler». 

Det norske tidsvitnets private møte med et holocaust-minnested kan ses i 

sammenheng med en større diskurs som både kunstnere, forfattere, filmskapere, 

akademikere og andre har befattet seg med etter verdenskrigens slutt. Både den 

kulturelle og språklige vendingen har stimulert viktige innsikter i mulighetene og 

begrensningene for å representere tilintetgjørelsen.61 I en ytterkant av disse 

diskursene finnes dem som hevder at Auschwitz var en verden som lå utenfor 

språket og forstanden, og som derfor må frakoples historien og møtes med stillhet.62  

Historikeren Saul Friedländer beskriver holocaust som en «event at the limits», 

og problematiserer bruken av fortellinger, romaner og filmer som forsøker å skildre 

virkeligheten i konsentrasjonsleirene. Ifølge Friedländer kan slike representasjoner 

                                                 
60 Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim, lydbånd med Robert Savosnick, november 1992. 

61 Neil Levi og Michael Rothberg, red., The Holocaust. Theoretical Readings, Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2003, 273f. Se også Frank R. Ankersmit, Historical Representation, Stanford, California: 
Stanford University Press, 2001. 

62 George Steiner, Language and Silence, Harmondsworth: Penguin Books, 1969, 165. 



31 
 

av folkemordet lett omforme skrekkens realiteter til estetiseringer og fetisjer.63 

Problemstillingen har stått i sentrum for en rekke debatter og kontroverser om 

holocaust i internasjonale historiekulturer, for eksempel under og etter at serien 

Holocaust sprengte vestlige seerrekorder for fjernsyn mot slutten av 1970-tallet. 

Historieteoretikeren Hayden White posisjonerer seg kontrært til Friedländer, 

og ser heller verdien i å formidle holocaust på tvers av etablerte sjangere og stilarter: 

Når det gjelder spørsmålet om hvordan man mest ansvarsfullt skal framstille 

holocaust, er det mest ekstreme standpunktet ikke det som inntas av de såkalte 

revisjonistene, som benekter at denne hendelsen skal ha funnet sted, men snarere 

holdningen til dem som hevder at denne hendelsen er av en slik art at den unndrar 

seg ethvert språks mulighet for til og med å kunne beskrive den og ethvert mediums 

– verbale, visuelle, orale eller gestiske – mulighet for å gi en fremstilling av den, og 

det gjelder i enda høyere grad enhver rent historisk beretnings mulighet for å gi en 

dekkende beskrivelse av den.64 

I avhandlingen skal jeg drøfte både «verbale, visuelle og orale» medier som 

tematiserer, fortolker og bruker holocaust. Ingen av dem er nøytrale beholdere som 

fakta bare kan skyves inn i.65 Både bøker, utstillinger og minnesteder utgjør 

meningsladde produkter som er satt sammen av flere deler, som argumenter, form 

og figurer, plot og fortellerstrukturer. Meningene som både avsendere og mottakere 

tillegger representasjoner over holocaust, kan endre seg ut fra hvilke sjangere og 

verktøy som tas i bruk. 

Slik jeg ser det, er det i samtidens brede spekter av representasjoner at vi også 

kan finne det beste grunnlaget for pleie og utvikling av holocaust-minnet. På dette 

området synes jeg det er mindre fruktbart å følge Elie Wiesel, når han skriver at 

«bare overlevende er berettiget til å snakke om Shoah», eller når filosofen Jean-

Francois Lyotard forstår Auschwitz som et jordskjelv som ødela alle instrumenter for 

                                                 
63 Saul Friedländer, red., Probing the Limits of Representation. Nazism and the «Final Solution», 
Cambridge, Massachussetts og London: Harvard University Press, 1992, 1–21. Se også Raul Hilberg, «I 
was not there», i Berel Lang, red., Writing and the Holocaust, New York: Holmes and Meier, 1988, 25. 

64 Hayden White, Historie og fortelling. Utvalgte essay, Oslo: Pax, 2003, 160. 

65 ibid., 124ff. 
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å måle katastrofen.66 En bokstavelig etterlevelse av slike synspunkt ville punktere de 

fleste mulighetene for å snakke om holocaust i vår tid, både som virkelighet og 

kulturelt uttrykk. Alternativet vil fort bli å plassere holocaust på utsiden av historien, 

ugjennomtrengelig for fortolkning og representasjon. Implikasjonen av dette igjen 

kan bli en stadig økende empatisk og intellektuell distanse til historien.  

Tidligere forskning 

Foreløpig finnes et mindre antall norske forskningsarbeider som belyser holocaust i 

et historiekulturelt perspektiv. Ett av arbeidene som tangerer mitt prosjekt, er 

folkloristen Leiv Sems ph.d.-avhandling For oss var Falstad det norske holocaust. I 

denne avhandlingen drøfter Sem en offentlig debatt om krigsminnestedet Falstad 

som fant sted i 2003–2004. Debatten hadde utgangspunkt i et utstillingskonsept som 

skulle favne om alle epoker av Falstads mangefasetterte institusjonshistorie som 

skolehjem, fangeleir og spesialskole gjennom ni tiår.67 Konseptet vakte betydelig 

offentlig oppsikt, og mobiliserte både engasjerte krigsveteraner og tidligere 

falstadfanger, museumsfolk og andre. Hos de argeste kritikerne het det at 

Falstadsenteret relativiserte holocaust og verdenskrigens grusomme lidelser ved å 

trekke inn stedets fortid som skolehjem og spesialskole. For min del er det spesielt 

nyttig å følge Sem når han viser hvordan viktige aktører på 2000-tallet brukte 

nettopp holocaust som retorisk middel for å fremme sine synspunkt og krav.68  

I masteroppgaven Jødeforfølgelsene i Norge. Omtale i årene 1942–1948, 

undersøker historikeren Ingjerd V. Brakstad hvordan holocaust ble skildret og 

fortolket i den norske illegale pressen under krigen, og i den frie pressen mellom 

1945–1948. Blant annet finner hun at jødeforfølgelsene ikke var gjenstand for noen 

kollektiv norsk taushet rett etter krigen. Derimot ble forbrytelsen vevet inn i et 

patriotisk narrativ, som symbol på antitesen til norske grunnverdier. På denne måten 

                                                 
66 Gjengitt etter Ronit Lentin, Postmemory, received history and the return of the Auschwitz code, 
http://www.eurozine.com, 2002. Se også Jean-Francois Lyotard, The Differend: Phrases in Dispute, 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988. 

67 Falstad Skolehjem 1920–1941, SS-leiren Falstad 1941–1945, Innherad tvangsarbeidsleir 1945–1949, 
Ekne offentlige skole 1950–1990. Se mer på Falstadsenterets hjemmeside 
http://www.falstadsenteret.no.  

68 Leiv Sem, For oss var Falstad det norske holocaust, ph.d.-avhandling i kulturhistorie, Oslo: 
Universitetet i Oslo, 2009. 
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kunne jødenes lidelser og tap tjene som verktøy for å dyrke fram positive nasjonale 

selvbilder. Brakstads forskning er her spesielt interessant i lys av pressens rolle som 

aktør og agent i tidlig etterkrigstid.69 

I 2010 forsvarte historikeren Synne Corell ph.d.-avhandlingen Krigens ettertid: 

Okkupasjonshistorien i norske historiebøker. Her gjør hun en diskursanalyse av tre 

konkrete historieverk fra etterkrigstiden: Norges krig fra siste halvdel av 1940-årene, 

Norge i Krig fra 1980-tallet, og Norsk Krigsleksikon fra 1995. Skjebnen til de norske 

jødene under andre verdenskrig utgjør ett av flere tema i avhandlingen. Med 

empirisk grunnlag i disse verkene konkluderer Corell at holocaust har blitt skrevet 

inn i en motstandskontekst etter 1945, og at jødenes spesielle posisjon i 

utryddelseskrigen ikke har fått noen vesentlig norsk oppmerksomhet.70 

Avhandlingen er spesielt interessant for meg fordi den belyser forholdet mellom mer 

eller mindre offisiell historieskrivning og den bredere sammensetningen av 

produkter i historiekulturen fra etterkrigstiden. 

Kollektive minner om holocaust har også en viss plass i germanisten Anette 

Storeides bok Fortellingen om fangenskapet.71 Denne boken bygger på hennes 

doktoravhandling om norske tidsvitner og deres talemåter i formidlingen av 

erfaringer fra Sachsenhausen.72 Storeide skriver blant annet at den offentlige 

omgangen med krigsårene i Norge har endret seg, med spesiell hastighet siden 

årtusenskiftet. Spesielt har nye museer og institusjoner bidratt til et mer pluralistisk 

minnelandskap, hvilket igjen har ført til en mer sammensatt historiebruk om 

okkupasjonstiden i norsk offentlighet.73 Dette synet finner gjenklang hos folkloristen 

Kyrre Kverndokk. I sin ph.d.-avhandling om norske skolereiser med organisasjonen 

Hvite busser til Auschwitz, slutter han blant annet at de reflekterer en ny norsk 

                                                 
69 Ingjerd Veiden Brakstad, Jødeforfølgelsene i Norge. Omtale i årene 1942–48, masteroppgave i historie, 
Oslo: Universitetet i Oslo, 2006. 

70 Synne Corell, Krigens ettertid: Okkupasjonshistorien i norske historiebøker, ph.d.-avhandling i historie, 
Oslo: Universitetet i Oslo, 2010, 89. 

71 Anette Storeide, Fortellingen om fangenskapet, Oslo: Conflux, 2007. 

72 Anette Storeide, Das Schreiben über die KZ-Gefangenschaft. Eine Analyse von Zeugnissen norwegischer 
Überlebender des Konzentrationslagers Sachsenhausen, ph.d.-avhandling i germanistikk, Oslo: 
Universitetet i Oslo, 2006. 

73 Storeide 2007, 191f. 
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dialog med internasjonale holocaust-diskurser.74 Med sine studier av tidsvitner og 

skoleelever viser også Storeide og Kverndokk betydningen av generasjonsskiller for 

bevegelser i historiekulturen. Disse temaene tas også opp i antologien Fortiden i 

nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie, redigert av statsviteren 

Claudia Lenz og historikeren Trond Risto Nilssen.75  

Suzanne Maerz har skrevet en doktoravhandling i litteraturvitenskap om 

norske fortidsbearbeidelser av krigen årene 1965–2005. Hennes analyse baserer seg 

på et utvalg offentlige avisdebatter, og er for min del mest relevant i gjennomgangen 

av 1970-årenes resepsjon av tv-serien Holocaust.76 I tillegg må nevnes Anne Eriksens 

Det var noe annet under krigen fra 1995, som kanskje er den mest syntetiserende boken 

om det kulturelle etterlivet til okkupasjonen av Norge. Hun skriver at 

okkupasjonsårene har fungert som en mytisk fortelling om moralske egenskaper og 

en norsk identitet, frakoplet ordinære regler for å håndtere fortidens begivenheter. 

Den norske kollektivtradisjonen har tømret fast et spesifikt selvbilde på tvers av 

generasjoner i vårt etterkrigssamfunn. Hennes arbeid har i tillegg inspirert et 

tilsvarende prosjekt i dansk inntapning.77 Eriksen anvender ikke 

historiebruksmodeller selv, men hun demonstrerer likevel hvordan den norske 

krigserfaringen har blitt brukt både moralsk, eksistensielt og politisk gjennom 

etterkrigsårene og fram til frigjøringsjubileet i 1995. Det er i min sammenheng 

interessant at Eriksen ikke bruker noen plass på de norske jødenes skjebne og senere 

posisjon i den nasjonale kollektivtradisjonen.78 

I en gjennomgang som denne er det dessuten umulig å komme utenom Oskar 

Mendelsohns tobindsverk Jødenes historie i Norge gjennom 300 år. Dette er et 

                                                 
74 Kverndokk 2007, 28f. 

75 Lenz og Nilssen, red. 2011. , Fortiden i nåtiden. Lenz har dessuten skrevet en rekke artikler om 
kollektive minner og den norske krigserfaringen, spesielt i et kjønns- og familieperspektiv.  

76 Suzanne Maerz, Okkupasjonstidens lange skygger. Fortidsbearbeidelse i Norge som identitetsdiskurs, Oslo: 
Unipub, 2010. Boken er en oversettelse av hennes doktoravhandling Die langen Schatten der 
Besatzungszeit. «Vergangenheitsbewältigung» in Norwegen als Identitätsdiskurs, Freiburg: Universität 
Freiburg, 2007. 

77 Claus Bryld og Anette Warring, Besættelsestiden som kollektiv erindring: historie- og traditionsforvaltning 
af krig og besættelse 1945–1997, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 1998.  

78 Anne Eriksen, Det var noe annet under krigen. 2. verdenskrig i norsk kollektivtradisjon, Oslo: Pax, 1995. 
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standardverk som har stor empirisk nytte for alle som forsker på historien til det 

norsk-jødiske minoritetssamfunnet både før, under og etter andre verdenskrig.79 

Internasjonalt er fagfeltet mer utviklet og i stadig vekst. Den sterkt økende 

akademiske oppmerksomheten omkring holocaust og kollektive minner er i seg selv 

interessant fra et historiekulturelt utsiktspunkt. Når det gjelder internasjonal 

faglitteratur, kommer jeg til å legge deler av drøftingen til analysekapitlene. Jeg skal 

likevel nevne noen viktige tekster for avhandlingen. Først og fremst kommer jeg til å 

trekke veksler på det komparative og bredt anlagte prosjektet The Holocaust and 

European Historical Culture. Prosjektet ble utviklet og ledet av det historiedidaktiske 

miljøet ved Lunds Universitet i årene 2001–2008. Målsettingen med prosjektet var å 

finne ut hvilke roller holocaust har spilt i utviklingen av kultur og ideologi, 

modernisering, nasjonale identiteter og internasjonale relasjoner gjennom 

etterkrigstiden. Forskningen hadde en viss slagside, geografisk og tidsmessig, mot 

den senere tids utvikling i Sentral- og Øst-Europa.80  

Historikerne Peter Novick og Tony Kushner har begge skrevet viktige bøker 

om temaet, selv om ingen av dem bruker historiedidaktiske redskap. I The Holocaust 

and Collective Memory drøfter Novick de mest sentrale utviklingslinjene i det 

amerikanske kollektive minnet om holocaust.81 I The Holocaust and the Liberal 

Imagination skriver Kushner at den jødiske lidelseshistorien passet dårlig inn i et 

vestlig, kristent og liberaldemokratisk gjenreisningsbilde etter 1945.82 Kushner og 

Novick har henholdsvis Storbritannia og USA som empiriske utgangspunkt, men de 

drøfter også minnet om holocaust i et større internasjonalt perspektiv. Begge bøkene 

er viktige inspirasjonskilder, fordi de avdekker sosiale, demografiske, kulturelle og 

politiske mønstre og lag av meningsdannelse over lengre tidsforløp. Likevel er 

                                                 
79 Oskar Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, Oslo: Universitetsforlaget, bind I og II, 
1969 og 1987 (2. utgave). 

80 Karlsson og Zander, red., 2003, samme, Holocaust Heritage. Inquiries into European Historical Cultures, 
Malmö: Sekel, 2004, og samme, The Holocaust – Post-War Battlefields, Malmö: Sekel, 2006. Se også 
Karlsson 2008 og 2010, Tossavainen 2006, Dietsch 2006 og Tomas Sniegon, Den försvunna historien. 
Förintelsen i tjeckisk och slovakisk historiekultur, Lund: Lunds Universitet, 2008. 

81 Peter Novick, The Holocaust and Collective Memory. The American Experience, London: Bloomsbury, 
2001, 2. Se også samme, «The American National Narrative of the Holocaust: There Isn’t Any», i New 
German Critique, No. 90/03, 2003, 27–35. 

82 Tony Kushner, The Holocaust and the Liberal Imagination: A Social and Cultural History, Oxford & 
Cambridge, Massachussetts: Blackwell, 1994, 272ff. 
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verken Novick eller Kushner spesielt opptatt av kulturelle uttrykk for holocaust. Her 

vil jeg i større grad se til litteratur- og kulturviteren James Young, som har skrevet 

flere bøker og artikler om temaet.83 I The Texture of Memory analyserer han et utvalg 

minnesteder i Nord-Amerika, Israel og Europa.84 Youngs studie av etableringer, 

formgivinger, ritualisering og bruk av minnesteder er spesielt nyttige for å forstå 

sentrale bevegelser i historiekulturen siden 1990-tallet. 

Der bøkene til Novick og Kushner har to tidligere allierte stormakter som 

empiriske utgangspunkt, bruker sosiologene Daniel Levy og Natan Sznaider 

globalisering som analyseverktøy. Etter deres mening har det skjedd en 

avterritorialisering av både politikk og kultur i de siste tiårene. Denne har skapt nye 

former for kollektive identiteter, på tvers av nasjonale og etniske skillelinjer. I dette 

utviklingsforløpet mener Levy og Sznaider at minnet om holocaust fungerer som 

grunnmuren i en ny, global menneskerettighetspolitikk.85 En annen sosiolog, Jeffrey 

C. Alexander, kaller minnet om holocaust for et «symbolsk traumedrama», hvor 

publikum gradvis har blitt tvunget til å identifisere seg med alle dramaets karakterer, 

også gjerningsmennene, og dermed i siste instans den iboende ondskapen i alle 

mennesker og kulturer.86 Disse arbeidene er gode referanserammer for å se 

utviklingen i Norge i lys av internasjonale hendelser. 

Strukturen på avhandlingen 

I det følgende skal temaet og problemstillingene for avhandlingen operasjonaliseres 

både prosessuelt og funksjonelt.87 Som nevnt i metodeavsnittet vil det prosessuelle 

perspektivet fokusere på de lange linjene av endring og utvikling i historiekulturen, 

                                                 
83 James Young, Writing and rewriting the Holocaust. Narrative and the Consequences of Interpretation, 
Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1988, samme, Holocaust Memorials. The Art of 
Memory in History, München: Prestel, 1994, samme, At Memory’s Edge. After-Images of the Holocaust in 
Contemporary Art and Architecture, New Haven and London: Yale University Press, 2000. 

84 James Young, The Texture of Memory. Holocaust memorials and meaning, New Haven and London: Yale 
University Press, 1993. 

85 Daniel Levy og Natan Sznaider, «Memory Unbound: The Holocaust and the Formation of 
Cosmopolitan Memory», i European Journal of Social Theory, 5/02, 88f. 

86 Jeffrey Alexander, red., Remembering the Holocaust. A Debate, New York: Oxford University Press, 
2009. 
87 En lignende modell finnes i Klas-Göran Karlsson, «Förintelsen som historiekulturellt fenomen – en 
översikt», i Historisk Tidskrift, 4/05.  
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mens det funksjonelle perspektivet knytter an til det Rüsen omtaler som en 

«bevissthetspraksis».88 Denne skal vise hvordan holocaust har blitt brukt og koplet til 

varierende interesser, mål og behov i samfunnet gjennom årene 1945–2014. 

Strukturen på avhandlingen er et forsøk på å nærme meg dette 

problemkomplekset i ulike trinn, fordelt på seks hovedkapitler. Kapittel 1, 

«Innledning», er en kortfattet presentasjon av avhandlingens teoretiske, empiriske og 

metodiske rammeverk. Kapittel 2, «Holocaust: folkemordet på Europas jøder», er en 

komprimert kronologisk framstilling av tilintetgjørelsens historie. Det faller utenfor 

prosjektets rammer å gi en detaljert oversikt over holocaust i Europa og Norge. Dette 

er et stort og selvstendig forskningstema, som i et norsk faghistorisk perspektiv 

fortsatt venter på sin forfatter. 

Målsettingen med kapitlet er å skape en realhistorisk ramme for 

avhandlingens hovedtema. Nytten av et slikt bakgrunnskapittel illustreres blant 

annet i studiens innledende avsnitt fra den internasjonale holocaustdagen, hvor 

daværende statsminister Jens Stoltenberg ga en offisiell beklagelse til landets jødiske 

befolkningsgruppe. Hvilke hendelser fra okkupasjonsårene var det han beklaget 

denne januardagen i 2012? Hvordan artet folkemordets forstadier seg i det okkuperte 

Norge? Hva menes med «et norsk medansvar» for arrestasjonene og deportasjonene? 

Kapittel 3, «Tilintetgjørelsens historiekultur: et internasjonalt overblikk», 

omhandler viktige historiekulturelle utviklingstrekk i det internasjonale samfunn 

etter andre verdenskrig. Noen betydningsfulle hendelser og produkter har vært 

Nürnbergprosessen, utgivelsene av Anne Franks dagbok, rettsoppgjøret med Adolf 

Eichmann, tv-produksjonen Holocaust, en mangslungen tidsvitnelitteratur, og 

etableringer av minnesteder, museer, politiske nettverk og andre institusjonelle 

organiseringer av fortiden. Kapitlet er relativt langt, men jeg vil begrunne dette med 

at den internasjonale innrammingen er viktig også fra et avgrenset, nasjonalt 

utsiktspunkt. Kapitlet er tenkt som et nytt steg fram mot avhandlingens 

hovedkapitler om sentrale faser og utviklingslinjer i den norske historiekulturen. 
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Kapitlet er stort sett bygd opp kronologisk, med en viss vektlegging av de siste tre 

tiårene. Internasjonal faglitteratur danner stammen i teksten. 

Kapitlene 4 og 5, «Norske møter med holocaust: del I og del II» er viet den 

norske historiekulturen, og utgjør avhandlingens hoveddel. Begge kapitlene følger 

en prosessuell struktur, og har som formål å avdekke hovedtrekkene i det store 

nettverket av aktører, produkter og formidlingskanaler her i landet. Kapittel 4 er 

avgrenset til den første etterkrigstiden og fram til 1990-årene, fra artikler og debatter 

i dagspressen, til rettsoppgjør, litterære og massemediale representasjoner. I kapittel 

5 forfølger jeg utviklingen de siste tre tiårene fram til 2014, med noe slagside mot 

nyere politiske prosesser og institusjonelle organiseringer av holocaust-minnet. 

I avhandlingens to hovedkapitler utgjør materialet et bredt sammensatt tilfang 

av kilder, hendelser, produkter og budskap. Det har ikke vært mulig, eller ønskelig, å 

gi et fullt ut dekkende bilde av alle holocaust-representasjoner i norsk offentlighet 

siden 1945. Ut av det empiriske utvalget har jeg forsøkt å hente ut det jeg kan finne 

av historiekulturelle hovedmønstre. Avhandlingens kapittel 6, «Avslutning», er en 

gjennomgang av avhandlingens funn. 
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2. Holocaust: folkemordet på Europas jøder 

Med holocaust forstår jeg i denne avhandlingen folkemordet på omkring seks 

millioner europeiske jøder, slik de ble definert av Hitlers naziregime i tidsrommet 

1933–1945. Nesten hvert eneste land i Europa mistet jøder i holocaust. Omtrent 

halvparten av ofrene kom fra Polen, slik de geografiske grensene så ut i 1939. I tillegg 

ble folkemordet gjennomført i en rekke land og områder som Nazi-Tyskland hadde 

okkupert, og i stater som sto nært forbundet med regimet, som Kroatia, Ungarn, 

Romania eller Vichy-Frankrike. I okkupert sovjetisk territorium medvirket titusener 

av kollaboratører i gjennomføringen av folkemordet. Holocaust var en 

grunnleggende multinasjonal katastrofe med et utvetydig tysk hovedansvar.89 

Tidligere forskning studerte gjerne holocaust isolert fra andre hendelser og 

offergrupper under andre verdenskrig. I senere år har det imidlertid blitt mer vanlig 

å fortolke radikaliseringen av den tyske Judenpolitik i sammenheng med en bredere 

Rassenpolitik.90 Nazistenes viktigste prosjekt var å utrydde Europas jødiske 

befolkning. Samtidig ble også romfolket, polakker, ukrainere og sovjetiske 

krigsfanger utsatt for systematiske massedrap i et enormt omfang. Nyere forskning 

har vist at slaviske befolkningsgrupper ville blitt ofre for folkemord om krigen hadde 

fortsatt med nye, tyske erobringer.91 I tillegg led funksjonshemmede, samt mindre 

grupper som fargede tyskere, Jehovas Vitner og homoseksuelle, under ekstreme 

lidelser og terror i Nazi-Tyskland. 

Dette korte omrisset illustrerer én av flere perspektivforskyvninger i den 

internasjonale holocaust-forskningen. I det samlede omfanget av litteratur finnes i 

dag en rekke teoretiske, tematiske og geografiske konstellasjoner av skoler og 

tankefigurer.92 Historikeren Dan Stone skriver at fagfeltet har blitt så stort at «no 

                                                 
89 Donald Bloxham, The Final Solutuion. A genocide, Oxford og New York: Oxford University Press, 
2009, 1. 

90 Peter Longerich, Holocaust. The Nazi Persecution and Murder of the Jews, Oxford og New York: Oxford 
University Press, 2010, 422. 

91 Stone 2010, 2. 

92 En norskspråklig oversikt finnes i Odd-Bjørn Fure, «Tilintetgjørelsen av de europeiske jødene», i 
Nytt Norsk Tidsskrift, 2/02. 
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individual can have real mastery over all its aspects».93 Allerede midt i 1980-årene, 

før kommunismens fall, noterte historikeren Michael Marrus at det eksisterte over 

10 000 publikasjoner om konsentrasjonsleiren Auschwitz alene.94 Følgelig tvinger det 

seg fram en rekke avgrensninger innenfor konteksten av en slik avhandling, som har 

hovedfokus på folkemordets lange politiske og kulturelle etterliv. Kapitlet gjør derfor 

ingen krav på fullstendighet i forhold til de komplekse vekselvirkningene mellom 

krigføringen og folkemordet, Hitlers egen rolle og konglomeratet av andre 

beslutningsorganer,95 eller mellom nazistenes og medløpernes bidrag i okkuperte 

land og områder.96 

Hovedlinjer i det europeiske holocaust 

Rasisme og antisemittisme utgjorde et kjernepunkt i nazismen. Hitler-regimet 

oppfattet jødene som en global trussel, og som en Todfeind.97 I kampen mot den 

såkalte internasjonale jødedommen sto selve eksistensgrunnlaget til det tyske folk på 

spill. Hvordan skjedde utsondringen av det jødiske folk mot en slikt rasistisk og 

nasjonalistisk bakgrunn? Adolf Hitler overtok makten i Tyskland på konstitusjonelt 

vis i januar 1933. Til å begynne med vekket maktovertakelsen reaksjoner og uro blant 

flertallet av jødene i Tyskland, men det oppsto likevel ingen tilstander av panikk. 

Historikeren Yehuda Bauer skriver: «The attitude of the majority of Jews did not 

appreciably change during the first two or three years of Nazi rule. Well-established 

German Jews did not jump to any extreme conclusions at the sight of the terror 

exercised by SA and SS on the streets of German towns.»98 

Det første grunnlaget for en politisk, sosial og økonomisk utestengning av 

jødene kom med de rasistiske Nürnberglovene av 1935. Med implementeringen av 

dette lovverket fulgte tap av statsborgerskap og voldelig forfølgelse, arrestasjoner og 

                                                 
93 Dan Stone, red., The Historiography of the Holocaust, Basingstoke og New York: Palgrave Macmillan, 
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95 Saul Friedländer, Nazi Germany and the Jews. The Years of Persecution 1933–39, Volume 1, London: 
Phoenix Giant, 1998.  
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interneringer i nyetablerte konsentrasjonsleirer. Utviklingen nådde et foreløpig 

kulminasjonspunkt med Krystallnatten den 9.–10. november i 1938. Den grundig 

planlagte aksjonen resulterte i drap på over 90 jøder.99 Nazistene ødela mer enn 

tusen synagoger, og vel 30 000 jøder havnet i konsentrasjonsleirene Dachau, 

Buchenwald og Sachsenhausen.100 Novemberpogromene i Tyskland markerte en 

dramatisk overgang fra overgrep og ydmykelser, til utvisninger og total ødeleggelse 

for jødene.101 Historikeren Peter Longerich skriver at de tyske jødene fra og med 

dette tidspunktet var redusert til en utplyndret minoritet, så strippet for rettigheter 

og verdighet at selv nazipropagandaen fikk problemer med å framstille dem som 

farlige fiender av det tyske folk.102 

I panikken som oppsto etter den 10. november, flyktet tusener av jøder ut av 

Tyskland. Et nyetablert sentralkontor for jødisk emigrasjon kom først under ledelse 

av Adolf Eichmann i Wien.103 I januar 1939 sørget Hermann Göring for opprettelsen 

av det såkalte Reichszentrale für jüdische Auswanderung i Berlin. Kontorets øverste 

ansvarlige var sikkerhetspolitiets leder, Reinhard Heydrich.104 To måneder senere 

skrev formannen for det jødiske samfunnet i Berlin til Eichmann om den fortvilte 

situasjonen: «In expelling masses over the borders, you are making any emigration to 

neighboring countries impossible. Because of the mass expulsions, the neighboring 

countries are refusing us any more visas.»105 

Historikeren Dan Diner mener det finnes en direkte linje fra emigrasjons- og 

fordrivelsespolitikken som oppsto etter Krystallnatten, til gjennomføringen av 

folkemordet på jødene: «In a world of egoistic nation-states, the pressure exerted by 

the expulsions on the denaturalized Jews, deprived of all state protection, led to the 
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emergence of that ‘option’ culminating in industrial mass murder.»106 Ifølge 

historikeren Wolfgang Benz klarte i underkant av 80 000 jøder å flykte fra Tyskland i 

løpet av 1939, 15 000 året etter, og 8 000 i første halvdel av 1941. USA, Storbritannia 

og Palestina var de viktigste destinasjonene. I oktober 1941 stanset all emigrasjon fra 

Tyskland.107 På dette tidspunktet var en genocidal politikk og ideologi allerede 

praktiske realiteter i Øst-Europa. Samme høst startet de første systematiske 

deportasjonene av jøder fra Tyskland. 

Nazistene møtte ingen større motstand eller protest i sivilbefolkningen, verken 

under gjennomføringen av Nürnberglovene, et utall aksjoner mot såkalte asosiale 

elementer i samfunnet, inkludert jøder, den brutale utnyttelsen av slavearbeidere i 

offentligheten, eller under Krystallnatten. Fungerte det tyske Volksgemeinschaft heller 

som et homogent Verbrechensgemeinschaft? Historikeren Birthe Kundrus skriver om 

sivilbefolkningens reaksjonsmønster: «Die Reaktionen der Deutschen bewegten sich 

in einem Spektrum von Ablehnung bis Zustimmung und einem weiten Feld aus 

Ignoranz, Gleichgültigkeit, Abstumpfung und tastender Distanzierung – und häufig 

aus allem zugleich.»108 

«Den endelige løsningen» 

Først med verdenskrigen fikk nazistene en sjanse til å realisere visjonen om et tysk, 

raserent imperium. Longerich skriver: «It was the emergency of war that produced 

the opportunity for such an unparalleled break with the humanitarian tradition.»109 I 

tidsrommet 1939–1941 eskalerte nazistenes jødepolitikk fra forfølgelse til det vi 

kjenner som «den endelige løsningen».110 Polen ble nazistenes første laboratorium for 

å eksperimentere med en rasistisk imperialisme.111 Det tyske felttoget i september 
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1939 utgjorde et tidsskille i Europa, i den forstand at nazistenes gettoifiseringer, 

segregeringer og systematiske massedrap fikk karakter av normalfenomener, spesielt 

i det okkuperte Generalguvernementet.112 Allerede i felttogets tidligste fase utviklet 

nazistene befolkningspolitiske programmer, som innebar deportasjoner av jøder i 

Tyskland til et eget reservat i Lublin-området. Fra og med 1941 gikk regimet vekk fra 

ulike reservatløsninger, også den mer kjente og omtalte ideen om å frakte alle jødene 

til Madagaskar. Historikeren Christopher Browning skriver at de massive 

folkeforflytningene skapte helt uoverstigelige utfordringer for Nazi-Tyskland: «It 

was in many cases easier to murder than resettle.»113 

Sommeren 1941 nådde nazistenes forfølgelser et nytt stadium. Angrepet på 

Sovjetunionen var den største og mest omfattende tyske militære aksjon under andre 

verdenskrig. Operasjon Barbarossa fikk en dobbel funksjon for nazistene, både som 

ideologisk erobringskrig og rasebiologisk utryddelseskrig. I forgrunnen for 

operasjonen sto erobringen av Lebensraum, økonomisk plyndring og en 

umenneskelig utnyttelse av sivilbefolkningens arbeidskraft. Germaniseringen av det 

vestlige Sovjetunionen, manifestert i Generalplan Ost, innebar en systematisk 

fordrivelse, utsulting og utryddelse av omkring 50 millioner mennesker.114 Samtidig 

som Sovjetunionen skulle utslettes, gjorde erobringen også plass for tysk 

kolonisering og enorme overskudd av jordbruksprodukter.115 Ingen annen hendelse 

under andre verdenskrig demonstrerte tydeligere vekselvirkningene mellom militær 

krigføring, imperialistiske, økonomiske og raseideologiske mål og handlemåter, 

inklusive folkemord og massedrap på utvalgte befolkningsgrupper.116  

Etter ordre fra SS-lederen Heinrich Himmler innbefattet den nye linjen 

massedrap både på eldre kvinner og menn, syke og barn. Samtidig som ordrene 

ovenfra overrislet de mange okkupasjonsregimene i periferien, åpnet det seg et 
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vidtrekkende handlingsrom for regionale initiativ til massemord. Longerich 

forklarer: «In the end the entire process was coordinated and standardized at the top. 

The leadership at the centre and the executive organizations on the periphery 

radicalized one another through a reciprocal process.»117  

Etter hvert som den tyske hæren avanserte østover og dypere inn på sovjetisk 

territorium, fulgte i deres fotspor fire såkalte Einsatzgruppen. Dette var mobile 

avdelinger med hovedoppgave å gjennomføre massedrap på sivilbefolkning, i 

hovedsak ved skyting på kort hold. Drapene skjedde både i storbygettoer og på 

landsbygda. I løpet av få måneder hadde kommandoene myrdet omkring 1,5 

millioner sivile, blant dem cirka én million østeuropeiske jøder. Einsatzgruppene var 

i hovedsak sammensatt av frivillige fra Waffen-SS, bataljoner fra det tyske 

ordenspolitiet, Gestapo og sikkerhetstjenesten, samt et mangfold av ulike 

østeuropeiske hjelpegrupper.118  

Ifølge Browning var mellom 75 og 80 prosent av alle ofrene for holocaust i live 

i midten av mars 1942, mens 20–25 prosent var myrdet. Mindre enn et år senere, i 

februar 1943, var prosenttallene nøyaktig omvendt.119 I sentrum for dette infernoet 

sto dødsleirene i Polen, som representerte et nytt sprang mot fullbyrdelsen av 

folkemordet.120 Den første regulære dødsleiren i Polen var Chelmno (Kulmhof), som 

lå like ved storbyen Lodz. Her skjedde gassing av jøder fra en rekke europeiske land 

fra og med desember 1941. I mars 1942, under den såkalte Aktion Reinhard, 

opprettet naziregimet gasskamrene i Belzec.121 Dødsleiren Sobibor ble åpnet i et 

sumpområde i Lublin-distriktet i mai 1942. Hit deporterte Nazi-Tyskland både 

polske, ukrainske, tyske, østerrikske, tsjekkoslovakiske, nederlandske og franske 

jøder. Et stort fangeopprør i oktober 1943 førte til avvikling av leirkomplekset. Den 

største tilintetgjørelsesleiren som oppsto under Reinhard-aksjonen var Treblinka. Her 
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ble jøder fra Warszawa-området og etter hvert store deler av Vest-Europa gasset i 

hjel, hovedsakelig fra forsommeren 1942 til april 1943.  

Det er estimert at omkring 320 000 jøder ble myrdet i Chelmno, 500 000 i 

Belzec, 250 000 i Sobibor og 840 000 i Treblinka. Nøyaktige talloppgaver finnes 

ikke.122 Samtidig som Himmler beskrev jødeutryddelsene som det mest ærerike 

kapittel i tysk historie, og som en nødvendig preventiv handling for å unngå 

ødeleggelse av den tyske nasjon, forsøkte regimet å slette alle spor etter sine 

forbrytelser. Nazistene jevnet derfor Belzec, Sobibor og Treblinka med jorden etter 

avviklingen av leirene. 

Den 20. januar 1942 holdt en gruppe naziledere en konferanse ved Wannsee i 

Berlin. Til stede var 15 personer fra SS, partiet og statsadministrasjonen. Reinhard 

Heydrich var møteleder, mens Adolf Eichmann, leder for Gestapos avdeling IV b 4, 

førte protokoll. Målsettingen med møtet var å konsolidere utvidelsen av 

massedrapene, både innad i partiet, i departementer og statsbyråkratiet. 

Wannseekonferansen illustrerer at det neppe fantes ett konkret tidspunkt for 

beslutningen om å myrde alle Europas jøder. Heller tok folkemordet sin retning som 

følge av en kumulativ radikalisering, og et komplekst samspill mellom regimets eget 

kraftsenter og regionale beslutningsorganer.123  

Allerede den 31. januar 1942, elleve dager etter Wannsee, sendte Eichmann ut 

et ekspressbrev til alle kommandoposter i statspolitiet, sikkerhetspolitiet og 

sikkerhetstjenesten. Brevet ga instruksjoner om å forberede deportasjoner av jøder 

fra Tyskland, Østerrike, Böhmen og Mähren. Eichmann vurderte selv sirkulæret som 

den første direkte konsekvens av konferansen ved Wannsee.124 En større bølge av 

deportasjoner til Lublin- og Krakowdistriktene, direkte etterfulgt av massemord, 

satte inn i tidsrommet mellom mars og juni 1942. Omtrent samtidig planla regimet i 

Berlin et massivt deportasjonsprogram som omfattet samtlige territorier som lå 

under tysk kontroll. På denne måten ble, i langt større grad enn tidligere, Tysklands 
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allierte og okkuperte stater involvert i implementeringen av folkemordet. Sommeren 

1942 startet de første systematiske fangetransportene fra vestlige og sørøstlige 

områder av Europa. Med dette programmet var i praksis alle de viktigste 

avgjørelsene i hele folkemordprosessen tatt, og skjebnen til Europas jøder endelig 

beseglet. Den mest sentrale destinasjonen for transportene vestfra var Auschwitz ved 

Krakow.  

Samtidig som nazistene gjennom flere måneders praksis hadde utviklet et 

system for «utryddelse gjennom arbeid», fikk Auschwitz funksjon som drivhjul i 

drapsmaskineriet. Omkring 90 prosent av jødene som kom til Auschwitz havnet 

direkte i gasskamrene etter en seleksjonsprosess av SS-leger og offiserer. Til sammen 

døde omkring 1,1 millioner jøder og titusener av polakker, sigøynere og sovjetiske 

krigsfanger i denne konsentrasjonsleiren. Drapene skjedde ved gassing, eller i 

kombinasjonen av ernæringsmangel, sykdommer, epidemier og systematisk 

mishandling. Det var også her at de mest grusomme medisinske eksperimentene på 

levende mennesker fant sted. 

Gasskamrene og krematoriene i Auschwitz var plassert i Birkenau, eller 

Auschwitz II. Dette var et eget leirkompleks som lå noen kilometer fra selve 

moderleiren. Et tredje leirkompleks, Buna Monowitz, var tilknyttet fabrikkanlegget 

I.G. Farben Buna-Werke, som produserte syntetisk gummi. I tillegg til disse 

desentraliserte kompleksene fikk Auschwitz-Birkenau i alt 45 underliggende 

satelittleirer.125 Verken før eller senere i historien har så mange mennesker blitt 

myrdet i et slikt omfang, innenfor et så geografisk avgrenset område.126  

Da styrker fra den røde armé frigjorde Auschwitz den 27. januar 1945, befant 

overlevende fanger seg på dødsmarsjer og togtransporter vestover til Tyskland. De 

som ikke bukket under, havnet på nytt i tvangsarbeid i andre konsentrasjonsleirer: 

Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Buchenwald og Ravensbrück. På 

disse dødsmarsjene fra Auschwitz vinteren 1945 befant det seg også fem jøder fra 
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Norge: Samuel Steinmann, Julius Paltiel, Leo Eitinger og brødrene Asriel og Assor 

Hirsch.  

Folkemordets norske forgreininger 

Til sammen ble 772 jøder deportert fra Norge til Auschwitz under andre verdenskrig. 

Bare 34 overlevde. I tillegg ble 26 jøder drept, eller de begikk selvmord, som følge av 

tiltakene rettet mot dem hjemme i Norge. Det samlede antallet på 764 drepte jøder 

tilsvarer omkring 50 prosent av alle registrerte jøder i det okkuperte Norge i 1942. 

Over halvparten av de norske ofrene var familiefedre, mens 34 prosent var kvinner 

over 18 år. 11 prosent var barn under 18 år, ifølge historikeren Bjarte Bruland.127 

Da Nazi-Tyskland invaderte Norge i april 1940, bodde omkring 2 100 jøder i 

landet. Blant disse var vel 400 flyktninger fra Sentral-Europa. Jødene utgjorde mindre 

enn én prosent av det samlede befolkningstallet i Norge.128 Majoriteten av dem var 

etterkommere av østeuropeiske jøder som innvandret til landet i tidsrommet mellom 

1880 og 1920. I denne perioden emigrerte samlet sett ca. 2,6 millioner jøder fra Øst-

Europa, som følge av pogromer, hungersnød og fattigdom. Alle søkte seg vestover, 

brorparten til USA, andre til Sør-Amerika eller Palestina, mens et større antall slo seg 

ned i andre europeiske land.129 For et lite antall emigranter gikk veien vestover 

gjennom de skandinaviske land. Geografisk nærhet, rykter om gode handelsvilkår, 

blandet med tilfeldigheter, førte til at flere satte seg fast her, i et område som 

historisk sett hadde hatt få jøder i befolkningen.130 

I det norske tilfellet skyldtes dette blant annet grunnloven av 1814. Selv om 

alle religiøse sekter skulle innrømmes fri religionsutøvelse i Norge, kom en tilføyelse 

om jødene i den åttende av i alt elleve grunnsetninger. Ved en endelig votering ble 

det vedtatt en paragraf to i grunnloven, som slo fast den evangelisk-lutherske 

religionen som statsreligion. I tillegg nektet den jesuitter, munkeordener og jøder 
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adgang til landet. Den siste setningen i religionsparagrafen lød slik: «Jesuiter og 

Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til 

Riget.»131 For jødene var konsekvensene umiddelbare. Det absolutte forbudet var 

ukjent for omreisende jøder, som i flere tilfeller kom i konflikt med norsk lov og ble 

utvist fra landet. 

I samme tidsrom var dikteren Henrik Wergelands rolle i «jødesaken» 

vesentlig.132 I juni 1839 foreslo han for Stortinget at paragrafen måtte fjernes. Den 

norske forfatningen var intolerant og lite ærefull, mente Wergeland, og viste til at 

jødenes frigjøring hadde falt heldig ut i andre land. I 1851 ble paragrafen endelig 

avskaffet. Noen få jøder slo seg ned i landet et knapt tiår senere, de fleste med 

bakgrunn fra Danmark og Nord-Tyskland. Som følge av innvandring østfra og 

naturlig folkevekst steg deretter antallet jøder i landet mot slutten av århundret. 

Historikeren Marta Gjernes skriver at det skal ha bodd 241 jøder i Norge i 1891, mens 

antallet var 642 i 1900, 1 045 i 1910 og 1 457 i 1920.133 De fleste innvandrerne bosatte 

seg i hovedstaden, og i 1892 stiftet de landets første mosaiske trossamfunn. I 1900 

bodde en femtedel av landets jøder i Trondheim. Hvilken kjennskap hadde 

nordmenn flest til jøder og jødedom på den tiden? 

Ifølge kriminologen Per Ole Johansen kom en rekke tilfeller av fiendtlighet og 

skepsis mot jødene til overflaten omkring første verdenskrig.134 Jødene kunne få 

omtale som spioner, kriminelle og revolusjonære provokatører. Stereotypiske 

begreper som bolsjevikjøden, pengejøden, handelsjøden og klesjøden fikk bre om seg 

både i statsbyråkratiet, politiet og etterretningstjenesten, næringslivet og pressen.135  
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Til sammen flyktet omkring 500 000 mennesker fra Tyskland og tysktalende 

områder i tiden etter innsettelsen av Adolf Hitler som tysk rikskansler.136 Fra de 

norske myndighetenes side var det et overordnet prinsipp å stenge grensene til 

landet. Vinteren 1933 ga Utenriksdepartementet beskjed til legasjonen i Berlin om at 

det var lite aktuelt å ta imot tyske flyktninger på grunnlag av situasjonen som hadde 

oppstått. Fra Justisdepartementet het det i en tilleggsbemerkning at «en invasjon av 

jøder må vi jo nemlig frabe oss».137 Restriksjonene i flyktningpolitikken bygget blant 

annet på en innstilling om å beskytte arbeidsplasser, ivareta bedriftenes evner til 

konkurranse, samt å holde offentlige utgifter nede. Praktiseringen av regelverket 

viste likevel at det var mulig for politiske flyktninger å slippe inn, men nærmest 

umulig for jødene. I Justisdepartementet, Centralpasskontoret og fremmedpolitiet 

hadde flere debatter og korrespondanser preg av spesielt avvisende holdninger til 

jødiske flyktninger.138 

Ved inngangen til andre verdenskrig var dette holdninger og forestillinger 

som fant klangbunn i alle lag av samfunnet, ikke bare blant norske 

departementsfunksjonærer.139 På tross av lett tilgjengelig kunnskap om jødenes 

dramatiske situasjon i Tyskland, ble gjerne jødene forbundet med 

konspirasjonsteorier. For eksempel brakte den norske dagspressen redaksjonelt stoff 

om pogromene og Krystallnatten for sine lesere. Aftenpostens første artikkel om 

hendelsene, «Synagogene brenner», sto på trykk den 11. november 1938. I artikkelen 

fordømmes selve forfølgelsene, men avisen la likevel til en kommentar om 

problemene med «korrupte jøder» i vårt eget land.140  

Fysiske og økonomiske aksjoner i Norge 

Den tyske okkupasjonen var en forutsetning for at forstadiene til holocaust kunne 

skje på norsk jord. Det var de tyske myndighetene som tok initiativet til aksjonene. 

Historikerne Terje Emberland og Matthew Kott forklarer at tyskerne like etter 
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Wannsee-konferansen supplerte staben i Norge med en ny «jøde-ekspert», Helmuth 

Reinhard. Han hadde deltatt aktivt i Einsatzgruppenes utryddelse av jødene i 

Ukraina, og arbeidet i en periode direkte under Adolf Eichmanns avdeling i Berlin.141 

Det tyske hovedansvaret framkom også tydelig i forbindelse med etterforskningen 

av krigsforbrytere etter freden. Den 7. november 1945 ble for eksempel SS-offiseren 

Helmut Romeick avhørt om jødepolitikken i det okkuperte Norge. Han ga til svar: 

«Denne politikken var den samme som i alle okkuperte land, det vil si, jødene skulle 

sakte tilintetgjøres. Det var vi som iverksatte denne politikken – arresterte alle jøder, 

sendte dem til Falstad, så til Grini og endelig til Tyskland.»142 

Samtidig skjedde aksjonene mot jødene i et nært samspill mellom tyskerne, 

det norske NS-regimet, politietaten og deler av statsforvaltningen. Dan Stone skriver: 

Throughout western Europe, the model of a regime that was antisemitic but not 

actively murderous was more or less followed elsewhere, though only in Norway 

and France does one see collaborationist regimes that eagerly set about dealing with 

the Jews […] despite the hatred for the occupiers among much of the population 

(especially in Norway, where, paradoxically for the Nazis, the population was the 

epitome of the «Aryan»), the bureaucrats who identified, rounded up, and sent Jews 

away to their deaths were largely locals, with a thin layer of German supervision.143 

Hvordan opplevde det norskjødiske samfunnet selv våren og sommeren 1940? For 

mange var den første okkupasjonstiden preget av angst og usikkerhet. Flere flyktet 

over grensen til Sverige, men vendte hjem igjen etter kort tid. Krystallnatten og 

konsentrasjonsleirene i Tyskland var allment kjent, ikke minst på grunn av 

erfaringene til de jødiske flyktningene som befant seg i Norge på dette tidspunktet. 

Flere norske jøder hadde også personlig opplevd konsekvensene av Hitlers 

maktovertakelse i 1933. Blant annet ble tre jødiske studenter fra Trondheim utvist fra 
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tannlegestudiene ved universitetet i Hamburg samme sommer.144 Det vakte også 

oppsikt at alle jøder måtte levere inn sine radioapparater til okkupasjonsmakten i 

mai 1940. Selv om bestemmelsen kom fra det tyske sikkerhetspolitiet i Oslo, var det 

norsk politi som utførte oppdraget.145 Omtrent samtidig måtte de to jødiske 

trossamfunnene i Oslo og Trondheim innlevere medlemslister til politiet, med 

oppgaver over alder, fødested og statsborgerskap.  

Et viktig skritt i radikaliseringen av tiltak mot jødene i Norge skjedde den 21. 

april 1941. Uten forvarsel konfiskerte okkupasjonsmyndighetene synagogen i 

Trondheim.146 I denne regionen av landet startet bare noen måneder senere en 

systematisk likvidasjon av jødiske eiendommer, forretninger og formuer. I midten av 

oktober 1942 var prosessen i Midt-Norge i praksis sluttført. Konfiskeringene sorterte 

under et forvaltningskontor som sto under ledelse av nordmannen Reidar Landgraff. 

Han hadde i sin tjeneste tittelen Generalträuhänder, og han forvaltet alle beslaglagte 

formuer fra Dovre til Bodø.147 Til sammen hadde Landgraff et tjuetalls norske 

medarbeidere ved forvaltningskontoret, som igjen var underlagt det såkalte 

likvidasjonsstyrets hovedkontor i Oslo. I en rapport, datert 5. oktober 1944, kan vi 

lese hvordan beslagleggelsene av jødebo skjedde i praksis.148 

I landssviksaken mot Landgraff etter krigen, framkom at vold og trusler var 

en gjengs arbeidsmetode under de økonomiske aksjonene.149 Her finnes også mange 

eksempler på utnyttelsen og bruken av de beslaglagte jødeboene, helt fram til krigen 

var over. Landgraff hadde til forvaltning om lag 20 jødiske forretninger, med en 

                                                 
144 Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim, ref. A 2210. Brev fra overretssakfører Harald Smedal til 
Hirsch Isaksen, 02.08.1933. I brevet heter det blant annet om utvisningen fra Tyskland: «Noe civilt 
erstatningskrav mot de tyske myndigheter, som i tilfelle måtte gjøres gjeldende ved de tyske 
domstoler, er det nok heller ingen chanser til å få gjennemført.» 

145 Et eksempel på hvordan jødene selv oppfattet aksjonen finnes i Riksarkivet, Privatarkiv Oskar 
Mendelsohn, PA 0874, eske 18. 

146 Synagogen ble heretter benyttet til å innkvartere soldater fra Wehrmacht. Bygningen fikk store 
materielle skader, og den ble ikke gjenåpnet som synagoge før i oktober 1947. Se videre Mendelsohn 
1987. 

147 Riksarkivet, Landssviksak Trondheim politikammer 730, Reidar Landgraff. Dokument 6, side 73, 
15.10.1945. 

148 Riksarkivet, Landssviksak Trondheim politikammer 730, Reidar Landgraff. Dokument 99, side 1–
23, 5.10.1944. 

149 Riksarkivet, Landssviksak Trondheim politikammer 730, Reidar Landgraff. Dokument 6, side 52, 
15.10.1945. I originaldokumentet er 1941, feilaktig, oppgitt som årstall. 
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samlet årlig omsetning på vel 10 millioner kroner.150 I januar 1945 mottok for 

eksempel Landgraff et takkeskriv fra Nasjonal Samlings Rikshird: «Vi vil hermed få 

overbringe Dem vår hjerteligste takk for de kr. 10 000 som vi har mottatt av 

firmaerne Paris-Wien og S. Paltiel til dekning av omkostninger i forbindelse med 

innredning av hirdkasino.»151 Så sent som den 14. april 1945 meldte Landgraff inn til 

firmaregisteret i Trondheim om likvidering av i alt fem tidligere jødiske 

forretninger.152 Det finnes i det hele tatt en omfattende mengde korrespondanse 

mellom Landgraffs kontor og Nasjonal Samlings fylkesfører, Rikshirden, 

statspolitiledelsen, likvidasjonsstyrets hovedkontor i Oslo og andre instanser om 

jødeboene etter deportasjonene. Ingen av kildene etterlater inntrykk av omtanke og 

undring over hva som hadde skjedd med jødene. 

De systematiske aksjonene i Midt-Norge ga foreløpig ikke samme type utslag 

andre steder. Riktig nok var den antisemittiske NS-propagandaen stadig økende på 

landsbasis. I Oslo aksjonerte Hirdbevegelsen flere ganger i 1941, mot Israelmisjonen, 

mot kulturelle arrangementer hvor jøder var involvert, og ved å male antisemittiske 

slagord på jødiske forretninger. Og sommeren 1941 ble mannlige jøder i Nord-Norge 

arrestert og internert i Sydspissen fangeleir i Tromsø i forbindelse med invasjonen av 

Sovjetunionen. Likevel framsto disse aksjonene først og fremst som mer tilfeldige og 

ukoordinerte. 

Først med en kunngjøring av 20. januar 1942, om stempling av alle jøders 

legitimasjonskort med en rød bokstav J, fikk aksjonene et nasjonalt nedslag. 

Kunngjøringen ble offentliggjort i de fleste norske dagsaviser, og kom til å omfatte i 

alt 1 536 personer.153 Jødene hadde plikt til å møte innen første mars 1942. De ble 

samtidig gjort oppmerksom på at stemplingen i legitimasjonskortet var kostnadsfri. 

Kunngjøringen hadde utgangspunkt i et brev fra sikkerhetspolitiets leder Heinrich 

Fehlis til Quislings politidepartement den 10. oktober 1941. Fra tyskernes side var det 

                                                 
150 Riksarkivet, Landssviksak Trondheim politikammer 730, Reidar Landgraff. Domsslutningen, side 
20–21, 13.10.1947. 

151 Riksarkivet, Landssviksak Trondheim politikammer 730, Reidar Landgraff. Dokument 78, 
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152 Riksarkivet, Landssviksak Trondheim politikammer 730, Reidar Landgraff. «Til firmaregistret i 
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imidlertid ønskelig at NS-myndighetene formelt skulle stå bak aksjonen. Og i ettertid 

ville flere NS-folk framheve seg selv som kunngjøringens initiativtakere.154  

Nasjonal Samlings statistiske kontor fulgte opp med å utstede et rundskriv 

den 6. februar 1942. Formålet med rundskrivet var å få samtlige jøder i landet til å 

fylle ut et «Spørreskjema for jøder i Norge». I dette var personer med minst tre 

jødiske besteforeldre å regne som jøde, uansett statsborgerskap, for øvrig en 

definisjon som samsvarte med Nürnberglovene. Tiltakene hadde som mål å 

framskaffe et mest mulig korrekt og oversiktlig register over alle jøder i landet, med 

spesielt blikk på deres økonomiske stilling. Det var primært disse registreringene 

som dannet grunnlaget for alle forestående arrestasjoner og deportasjoner. 

Den 6. oktober 1942 erklærte Reichskommissar Josef Terboven sivil 

unntakstilstand i store deler av Midt-Norge. Bakgrunnen for unntakstilstanden var 

en serie sabotasjeaksjoner i regionen. Tiltaket, som innbefattet flere påbud og 

innskrenkninger for sivilbefolkningen, var innført for å forhindre nye 

motstandshandlinger, som ifølge Terboven ville ha satt landets forsyninger i fare. 

Beslutningen om å slå hardt til mot motstandsvirksomheten skulle dessuten spre 

frykt i det norske samfunnet. I løpet av to døgn ble 24 motstandsmenn og 10 såkalte 

sonofre henrettet i Falstad fangeleir. 

Unntakstilstanden i Trøndelag gir også viktige inntak til å forstå samspillet 

mellom tyskerne og det norske politiet under jødeaksjonene. Krigsårenes 

Politidepartement, med Jonas Lie som politiminister, hadde to hovedavdelinger: 

ordenspolitiet og sikkerhetspolitiet. Under sistnevnte lå både kriminal- og 

statspolitiet. Kun statspolitiet ble fullstendig nazifisert, mens omkring 40 prosent av 

polititjenestemennene, og 60 prosent av politiembetsmennene, var medlemmer av 

Nasjonal Samling i okkupasjonstiden.155 Fra tyskernes side vokste det gradvis fram 

en tanke om å la det norske politiet få hovedansvaret for gjennomføringen av 

                                                 
154 Bjarte Bruland, Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene, hovedoppgave i historie, Bergen: 
Universitetet i Bergen, 1995, 49. 

155 Bjarte Bruland, «Det norske holocaust», i Bernt Hagtvet, red., Folkemordenes svarte bok, Oslo: 
Universitetsforlaget, 2008. 
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arrestasjonene av jødene. Dette skulle videre utnyttes til å skape tettere institusjonelle 

bånd mellom politiet og det tyske SS.156 

I det midtnorske tilfellet fikk statspolitiet ordre om å forberede arrestasjon av 

alle jødiske menn i Trondheim den 6. oktober. Allerede da fikk politiets leder, Roar 

Lund, kjennskap til at jødene skulle deporteres til Polen eller Tyskland.157 Et halvt år 

tidligere hadde Lund selv tilbrakt tre måneder på kurs i regi av Gestapo i Berlin. 

Kurset omhandlet både kriminalteknikk, raselære og ideologi, og inkluderte 

befaringer i konsentrasjonsleirer og fengsler: «Deltagerne fikk videre anledning til aa 

inspisere forskjellige fengsler, og til aa besöke Oranienburg konsentrasjonsleir, under 

ledsagelse av etpar av kursets lärere.»158 

Måten som statspolitiet i Trondheim effektuerte ordrene på, vitner både om 

handlekraft og vel innarbeidete fiendebilder. I en vaktjournal kan vi lese:  

Politiet arbeidet nu på spreng, og disse arrestasjoner kunne dessverre ikke 

gjennomføres slagartig. Først ut på natten til torsdag kan man si at de fleste var 

pågrepet. Grunnen var at politiet hverken disponerte folk nok eller tilstrekkelig med 

biler samtidig som adressen på de etterlyste i svært mange tilfeller var feil, på grunn 

av adresseforandring som skrev seg fra at deres boliger var rekvirert i den siste tid 

[…] Under hele unntagelsestilstanden har politikorpset vært loyalt […].159 

Statspolitiet beklaget seg over at arrestasjonene ikke kunne gjennomføres slagartig. 

En viktig årsak til dette var forvaltningskontorets forutgående innsats. Ikke alle 

adresser var oppdaterte, i og med at kontoret hadde beslaglagt jødenes eiendommer 

og forretninger i forkant av aksjonen.160 For de arresterte mannlige jødene ventet 

knappe to måneder med umenneskelig fangebehandling i Falstad fangeleir.161 For 
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øvrig fortsatte jakten på jødene i Trøndelag lenge etter unntakstilstanden. I en 

vaktjournal fra 1. juli 1943 står det om en jøde som hadde rømt fra sykehus: «Jøde 

Markus Israelsen Bermann. 1,65 m høy, middels kroppsbygning, store ører, jødenese 

[…] Pågripes og transporteres hit.»162 Meldingen om rømningen fra sykehuset gikk 

umiddelbart videre fra statspolitiets kontor som iltelegram til grensepolitiet. Den 

syke jøden skulle ikke slippe unna. 

I utgangspunktet var den sivile unntakstilstanden i Midt-Norge et konkret og 

brutalt svar på motstandsbevegelsens sabotasjeaksjoner i regionen. Det er likevel 

sannsynlig at nettopp erfaringene fra Trøndelag overbeviste okkupasjonsmakten om 

at det norske politiet kunne brukes i både planleggingen og gjennomføringen av de 

landsomfattende aksjonene som fulgte.163 Kort tid etter, den 22. oktober 1942, fikk 

tyskerne et påskudd om å sette i gang kollektive tiltak, etter at en grenselos hadde 

skutt grensepolitimannen Arne Hvam på Halden-toget. Hvam hadde oppdaget en 

flyktningegruppe på ti personer, hvorav ni av dem var jøder. Avisene slo hendelsen 

stort opp, og jødene fikk hovedansvaret for drapene. 

Emberland og Kott skriver at forberedelsene som fulgte fra politiets og NS-

regimets side bar preg av et døgnkontinuerlig, intenst og delvis improvisert 

arbeid.164 Den 24. oktober 1942 presenterte Justisdepartementet et tillegg til en lov 

som ga adgang til sikringsforføyninger «overfor personer som med skjellig grunn 

mistenkes for å ha fremmet eller å fremme folke- eller statsfiendtlige bestrebelser». 

Dagen etter sendte statspolitiets leder Karl Marthinsen telegram til sine avdelinger 

om å arrestere alle mannlige jøder over 15 år, og frakte dem til Kirkeveien 23 i Oslo. 

Under ledelse av avdelingen for Oslo og Aker, ved Knut Rød, deltok 124 mann i 

aksjonen. Flertallet kom fra statspolitiet, med assistanse fra kriminalpolitiet og 

Germanske SS Norge. Ved arrestasjonene skulle politiet samtidig vise til 

kunngjøringen «Lov om inndraging av formue som tilhører jøder», som var signert 

Vidkun Quisling, innenriksminister Albert Hagelin og justisminister Sverre Riisnæs 
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den 26. oktober, samme dag som aksjonene fant sted.165 Litt senere ga Riisnæs 

skriftlig uttrykk for tilfredshet med aksjonen og sin egen rolle.166 I Oslo og Sør-Norge 

ble i alt 336 jøder arrestert denne dagen og sendt til Berg interneringsleir ved 

Tønsberg. Dette var den eneste fangeleiren i landet som administrativt var underlagt 

Politidepartementet, med norske fangevoktere fra ordenspolitiet og Waffen SS. 

Det neste skrittet i jødeaksjonene inntraff den 24. november samme høst. Karl 

Marthinsen mottok denne dagen en melding fra sikkerhetspolitiets avdeling IV B4 i 

Oslo om å forberede «evakuering» av jødene fra Norge. Sikkerhetspolitiet hadde 

sikret transport med troppetransportskipet Donau, som skulle gå fra hovedstaden to 

dager senere. Nye arrestasjoner fant sted den 25. og 26. november, hovedsakelig 

rettet mot eldre, syke, kvinner og barn. Aksjonen involverte til sammen 300 menn fra 

statspolitiet, kriminalpolitiet, Germanske SS Norge og Hirden. 

Knut Rød rekvirerte til sammen 100 drosjer for å gjennomføre aksjonen mest 

mulig effektivt. Det oppsto en ren skytteltrafikk mellom jødenes hjemsteder og 

Utstikker 1 ved havna. Da Donau forlot Oslo, var 524 jøder om bord. Skipet skulle 

etter planene hatt med flere arresterte jøder på transporten. Et døgn tidligere var 

statspolitiet i Trondheim i ferd med å samle opp de trønderske jødene på byens 

jernbanestasjon. Men transporten ut av byen ble forsinket, og trondheimstoget mistet 

derfor Donau-transporten.167 Jødene fra Midt-Norge ble internert i Bredtvedt fengsel, 

fram til den neste deportasjonen av 158 norske jøder med skipet Gotenland den 25. 

februar 1943. 

De norske transportene gikk til Auschwitz via den polske havnebyen Stettin. 

Ved ankomsten ble kvinner, barn, gamle og syke lastet opp på biler og kjørt direkte 

til gasskamrene, mens arbeidsdyktige menn havnet i Buna Monowitz. Deres videre 

skjebner i Auschwitz-komplekset berodde i stor grad på tilfeldigheter. Sykdom var i 

regelen ensbetydende med en overflatisk undersøkelse på sykestua, og deretter 

gassdøden. De fleste norske arbeidsdyktige jøder bukket under etter noen få 

måneder i leiren.  
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En av de få norske jødene som overlevde Auschwitz, Julius Paltiel, husket 

hvordan han planla å flykte like før arrestasjonene høsten 1942, men han ville ikke 

reise vekk uten sin mor. I ettertid forklarte Paltiel: «Hun ga jo et klassisk svar da jeg 

spurte om vi ikke skulle forsøke å komme oss til Sverige: ‘Hvorfor skulle de ta meg, 

jeg har aldri gjort noe galt.’ Akkurat det uttrykket brukte hun.»168 Paltiels mor mente, 

som de fleste, at ved å utvise forsiktighet ville jødene i Norge gå klar av forfølgelser 

og arrestasjoner. Konsekvensene ble katastrofale. Siste gang Paltiel så sin mor var 

under seleksjonsprosessen i Auschwitz natt til den 3. mars 1943. 

Til sammen greide 1 100 jøder å flykte over grensen til Sverige høsten 1942.169 I 

disse operasjonene kunne det forekomme at jødene møtte liten entusiasme i 

hjemmefrontens fluktapparat.170 Flere loser ga både under og etter krigen uttrykk for 

at jødiske flyktninger var mer ute av balanse enn motstandsmenn som de vanligvis 

hjalp over grensen. Det skal også ha utløst irritasjon at enkelte glemte den strenge 

instruksen om å holde tett om fluktrutene når de var kommet vel over til Sverige. 

Dessuten hadde hjemmefronten tidligere i hovedsak hjulpet yngre mennesker. Den 

jødiske flyktningegruppen representerte et tverrsnitt av folket. Dermed var naturlig 

nok jødene generelt sett dårligere forberedt og mindre fysisk skikket for transporten 

enn andre, hvilket igjen utløste større risiko for losene. 

En kaotisk situasjon, hvor etablerte flyktningeruter ble sprengt og nye måtte 

bygges opp, satte hjelpeapparatet på store utfordringer. Noen loser måtte bøte med 

livet for å ha hjulpet jøder på flukt til Sverige. I tillegg var det atskillige norske hjem 

som åpnet seg for å skjule jøder. I Oslo ble for eksempel en hel institusjon, det jødiske 

barnehjemmet i Holbergs gate, reddet med hjelp av hjemmets bestyrerinne og 

bekjente av henne. Dessuten stilte leger ved flere sykehus en rekke uriktige 

diagnoser for å holde på syke jøder under arrestasjonene høsten 1942. 
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Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg gått kronologisk gjennom de mest sentrale fasene i nazistenes 

utryddelsespolitikk mot jødene. Hovedmålsettingen har vært å brette ut et historisk 

grunnlag for bedre å forstå folkemordets lange etterliv. Dette har vært spesielt 

relevant fordi jeg i det empiriske materialet fra etterkrigstiden har lett etter 

fortolkninger som knytter an til temaene norsk medansvar og hjelp til jøder på flukt. 

Første del av kapitlet har omhandlet holocaust i et overordnet, europeisk 

perspektiv. Her la jeg mest vekt på den kumulative radikaliseringen av nazistenes 

angrep på kontinentets jødiske befolkning, fra Nürnberglovene til implementeringen 

av «den endelige løsningen». Det norske avsnittet har primært tatt for seg det aktive 

samspillet mellom den tyske okkupasjonsmakten, det norske NS-regimet og 

politietaten. Etter de økonomiske likvideringene av jødene, drevet fram av et norsk 

likvidasjonsstyre, var det i all hovedsak norske politimenn som arresterte jødene før 

de ble deportert til Auschwitz. I årene etter krigen argumenterte politiet gjerne med 

at de hadde handlet korrekt under pågripelsene og overleveringene ved Oslo havn, 

og at tyskerne «ville ha fått tak i jødene, uansett». Samtidig var det nettopp slike 

diskrete og fordekte framgangsmåter som det tyske naziregimet ønsket.171 

Av en samlet gruppe på 772 deporterte jøder fra Norge, overlevde bare 34. I 

alt 230 jødiske familier ble utslettet i sin helhet under holocaust.172 I neste kapittel 

skal jeg drøfte hvordan folkemordet på Europas jøder ble forstått og brukt i det 

internasjonale samfunn etter 1945. 
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3. Tilintetgjørelsens historiekultur: et internasjonalt overblikk 

I forskningslitteraturen finnes en utbredt oppfatning om at holocaust ble 

marginalisert, neglisjert og taushetsbelagt i det internasjonale politiske og kulturelle 

liv etter 1945. Historikeren Anette Wieviorka mener at omtale av folkemordet var 

fraværende til inn på 1960-tallet.173 Peter Novick skriver om historiekulturen i USA: 

«Between the end of the war and the 1960s, as anyone who has lived through those 

years can testify, the Holocaust made scarcely any appearance in American public 

discourse […].»174 Kulturviteren Aleida Assmann hevder at minnet om holocaust var 

fragmentert etter 1945, og at det tok to tiår før forbrytelsen fikk et navn og offentlig 

omtale.175 Tony Kushner ordlegger seg slik: «Put boldly, before the 1960s at the 

earliest, the Holocaust as a self-enclosed entity had not yet entered into the general 

consciousness or memory of the Western world».176 Historikeren Tony Judt skriver: 

«In retrospect it is the universal character of the neglect that is most striking […].»177 

Hva kunne forklare et slikt kollektivt internasjonalt trykk av taushet og 

marginalisering? 

Glemselens og uviljens tiår 

I april 1945 åpnet amerikanske og britiske styrker portene i flere av de mest kjente og 

beryktede konsentrasjonsleirene, som Dachau, Flossenbürg, Buchenwald og Bergen-

Belsen. Sistnevnte hadde blitt omdannet fra interneringsleir til konsentrasjonsleir så 

sent som i november 1944, med den umiddelbare konsekvens at titusener av 

utsultede, mishandlete og syke fanger ankom fra Øst-Europa og andre leirer i vest. I 

løpet av vinteren 1944–1945 ble Bergen-Belsen overfylt med massedød og epidemier. 
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Trolig døde omkring 35 000 fanger her mellom januar og frigjøringen i april 1945. 

Bare i mars døde 18 000 fanger, blant dem søstrene Anne og Margot Frank.178 

På dette tidspunktet fantes ikke noe «holocaust» eller andre begreper som 

kunne anskueliggjøre spesifikke typer forbrytelser mot mennesker på etnisk 

grunnlag. Når amerikanerne og britene møtte konsentrasjonsleirene, likhaugene og 

de såkalte muselmennene, refererte de til «grusomheter» i radio, aviser og 

magasiner. Om disse møtene skriver sosiologen Jeffrey Alexander: «Their obvious 

awfulness, and indeed their strangeness, placed them for contemporary observers at 

the borderline of the category of behavior known as ‘mans inhumanity to man’.»179 

Fotografiene og filmopptakene fra konsentrasjonsleirene fikk raskt en spesiell 

status i verdensoffentligheten, både fordi de omreisende krigskorrespondentene 

hadde vanskelig for å omsette sine erfaringer til konkret og fattbar tekst, og fordi 

rapporter og artikler om leirene tidligere hadde blitt møtt med sterk skepsis. 

Kulturviteren Barbie Zelizer beskriver en intens periode fredsvåren 1945, hvor 

fotografiene fra leirene preget framsidene på et utall aviser i USA og Storbritannia: 

«They were displayed to such a degree that many observers held them responsible 

for shocking both nations out of their skepticisim and processing the unbelievable 

atrocity story into plausible interpretive schema.»180 

I den svenske pressen sivet det stadig gjennom artikler om virkeligheten bak 

piggtrådgjerdene. Lillemor Rubinstein, en av de norske jødene i svensk eksil, klippet 

ut flere og limte dem inn i sin private dagbok. En artikkel fra den 7. oktober 1943 

hadde overskriften: «3 miljoner judar avlivade i Polen.» I hennes dagbok fantes også 

en artikkel fra den 23. februar 1945, en knapp måned etter frigjøringen av Auschwitz: 

«Norrmän och danskar blant offren i tysk dödsfabrik.» I ingressen fantes eksplisitte 

henvisninger til massedøden i gasskamrene: «[…] avlivades med gas i Birkenaulägret 
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i trakten av Krakow […] och det omtalas, att likbränningsugnarna var i gång dag och 

natt, varför en ohyggelig stank spred sig över hele området.»181 

Den vestlige verden møtte generelt denne typen informasjon med 

gjennomgående mistro. Omtrent samtidig som Rubinstein fanget opp nyhetene i 

svensk presse, skrev det amerikanske magasinet Collier’s om en førstehåndskilde fra 

sovjetstyrkenes inntog i polske dødsleirer: «A lot of Americans simply do not believe 

the stories of Nazi mass executions of Jews and anti-Nazi Gentiles in eastern Europe 

by means of gas chambers […].»182 De allierte styrkenes konfrontasjoner med 

konsentrasjonsleirene endret derfor på dramatisk vis oppfatningen til de brede 

befolkningsmassene. Men blant allierte militære ledere og statsledere må reaksjonene 

ha artet seg annerledes. Etterretningsrapporter om leirene, gasskamrene og 

krematoriene eksisterte i rikt monn, men ingen omsatte kunnskapen til reelle forsøk 

på militære redningsaksjoner.183 

Mange av øyenvitnene blant journalister, fotografer og filmskapere visste at 

majoriteten av fangene var europeiske jøder, og at fangenes eneste «forbrytelse» var 

deres etniske identitet.184 Konsentrasjonsleirenes spesielle funksjon i den 

raseideologiske utryddelseskrigen mot jødene fikk imidlertid liten omtale i 

rapportene som fulgte våren og sommeren 1945. Gjennomgående var det få som 

prøvde å etablere forbindelser mellom bildene fra Bergen-Belsen, Dachau og andre 

leirer, og katastrofen som på et senere tidspunkt fikk navnet holocaust. Novick 

skriver at amerikanske medier helst omtalte ofrene som politiske fanger, 

slavearbeidere eller sivile fra mange ulike nasjonaliteter.185  

I kontrast til situasjonen i vestlig beliggende konsentrasjonsleirer, som var 

overfylte med døde og sterkt medtatte fanger, møtte avviklede og destruerte 

dødsleirer i øst liten eller ingen offentlig interesse. Dette gjaldt spesielt Belzec, 

Sobibor og Treblinka, mens Auschwitz til dels sto i en mellomposisjon mellom de 
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vestlig og østlig beliggende fangeleirene. Dette skyldtes primært at Auschwitz 

fortsatt var befolket med overlevende fanger da sovjetstyrkene frigjorde leiren den 

27. januar 1945. I tillegg eksisterte fortsatt brorparten av de materielle leirstrukturene, 

som bygninger, piggtrådgjerder, krematorier og vakttårn.186 

Da Nürnbergdomstolen og andre rettsoppgjør kom i gang etter krigens slutt, 

var det ingenting ved realitetene av holocaust som var uavklart. Med frigjøringen av 

konsentrasjonsleirene fulgte også store mengder dokumentasjon, fotografier, 

vitnesbyrd og rapporter. Likevel fikk ikke tilintetgjørelsen noen sentral plass eller 

funksjon i rettslokalene i Nürnberg.187 I tilfeller hvor jødeforfølgelsene havnet på 

dagsorden, var det primært som underordnet ledd i rekken av nazismens 

ugjerninger.188 Historikeren Tim Cole forklarer: «At Nuremberg the ‘final solution of 

the Jewish question’ had received scant attention in a trial more concerned with 

crimes against peace, war crimes and crimes against humanity.»189 Historikeren 

Donald Bloxham beskriver den juridiske behandlingen av nazistenes anti-jødiske 

forbrytelser slik: «Thus, in crude terms, on both sides of the German surrender 

responses were characterized either by a failure to recognize the fate of the European 

Jews or a reluctance to act upon any such recognition […].»190 

I de allierte rettergangene, som pågikk i tidsrommet 1945–1949, ble det 

funksjonelle skillet mellom konsentrasjonsleirene og dødsleirene ofte blandet 

sammen, eller underkommunisert. Samtidig som Sovjetunionens aktor, Roman 

Rudenko, beskrev Dachau som en «utryddelsesleir», mente franskmennene å ha 

bevis for at omkring sju millioner personer døde i Auschwitz. Bloxham skriver videre: 

«The omission of Jews from the Auschwitz story – indeed from almost everything in 

these presentations – was repeated in the closing address of the French Chief 
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Prosecutor, de Menthon.»191 Francois de Menthon nevnte ikke jødene eller Drancy, 

den franske transittleiren til Auschwitz, i én eneste sammenheng under 

Nürnbergprosessen. 

Den 18. september 1945 preget overskriften «Millioner av mennesker drept i 

Auschwitz-leiren?» forsiden til avisen Verdens Gang. Artikkelen, som kom fra det 

internasjonale nyhetsbyrået Reuters, hadde ingen eksplisitte referanser til 

jødeutryddelsene. Om ofrene i Auschwitz het det for eksempel at «folk ble tatt av 

dage», og videre: «Den behandling som allierte statsborgere har fått i disse leirer 

(Auschwitz og Bergen-Belsen, min anmerkning) […] Tusenvis, ja sannsynligvis 

millioner av mennesker ble systematisk drept i Auschwitz.»192 Den engelske avisen 

The Times nevnte Auschwitz kun én gang i tidsrommet fra prosessen startet og til 

påfølgende jul, uten henvisninger til jødiske ofre i konsentrasjonsleiren.193 

Amerikanerne blandet også feilaktig sammen leirsystemets ulike funksjoner, 

og rettet primært oppmerksomheten mot anlegg frigjort av egne styrker. På denne 

måten fikk for eksempel Mauthausen og Flossenbürg merkelappene dødsfabrikker 

og utryddelsessentre, mens de rubriserte Treblinka og Auschwitz som 

konsentrasjonsleirer. Regulære dødsleirer som Belzec og Sobibor, med til sammen 

omkring én million polsk-jødiske liv på samvittigheten, fikk knapt noen omtale. 

Amerikanernes aktor under prosessen i Nürnberg, Telford Taylor, uttrykte mange år 

senere forbløffelse over hvordan han selv hadde oversett tilintetgjørelsen i sitt eget, 

samtidige arbeid.194 Mangelen på forståelse og kunnskap om dødsleirenes 

funksjoner, som til og med innad i det nazistiske mordapparatet var helt unike, må 

samtidig ha virket negativt inn på offentlighetens oppfatninger av forbrytelsen.  

På tross av de alliertes tilgang til pålitelig informasjon om gasskamrenes 

eksistens, var det aldri noe prioritert mål under krigsforløpet å redde de europeiske 

jødene. Hvilken nytte skulle da allierte land ha hatt av å bruke en nærliggende fortid 

selvgranskende, når skyldspørsmålet egentlig framsto som entydig, uproblematisk 

og avklart? I en konsensuspreget internasjonal tilstand var det mer fruktbart å 
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framheve nasjonale lidelsesfortellinger og heroiske anti-nazistiske aksjoner.195 Den 

beste måten å lykkes med dette på, var å utvikle et polarisert historiekulturelt bilde 

med to hovedmotiver: de nazistiske forbryterne på den ene siden, samt sivile ofre og 

motstandsbevegelser på den andre. Slik kunne også de allierte statene bruke «sine» 

frigjorte konsentrasjonsleirer for å understreke den monumentale betydningen av 

egen krigsinnsats. Et mer overgripende budskap om nedkjempelsen av Hitler-

Tyskland skygget dermed for fokuset på ofrene i leirene, spesielt jødene.196 

En vestlig nedtoning av jødenes skjebne i dødsleirene har også av flere blitt 

koplet eksplisitt til antisemittisme. Historikeren Ulf Zander hevder for eksempel: 

«Continuity in a disinclination to speak of the Jewish suffering was evident […] It is 

probable that examples of antisemitism in Britain which, as in Germany, had deep 

roots, contributed to a specific British unwillingness to get to grips with the 

Holocaust.»197 I Nederland og Frankrike kom det til demonstrasjoner og sosial uro da 

overlevende jøder vendte hjem og gjorde krav på sine tidligere beslaglagte leiligheter 

og eiendeler. Nederlandske og statsløse eks-fanger fra Bergen-Belsen opplevde å bli 

arrestert og internert som «fiendtlige Displaced Persons». Antisemittisk grafitti var et 

vanlig fenomen, skriver historikeren Pieter Lagrou.198 Han hevder videre at denne 

typen manifestasjoner var forankret i en rasjonalisering av nazistenes handlinger:  

[…] anti-Semitism seemed in part to be strengthened by the genocide, taking up new 

themes, such as the lack of Jewish resistance or Jewish treason; and a general 

tendency developed of thinking that, if the Jews attracted such unprecedented 

persecution, they must be guilty of something.199 

På den andre siden av det nye jernteppet kom antisemittismen til uttrykk på enda 

mer dramatiske måter. I Polen kunne hjemvendte jødiske fanger oppleve regelrette 

pogromer. Det mest omtalte blant flere alvorlige angrep på polske jøder fant sted 
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sommeren 1946, da lokalbefolkningen i byen Kielce myrdet om lag 40 av sine jødiske 

naboer, med politiet og militæret som passive vitner.200 Hendelsen, som hadde 

bakgrunn i en klassisk antisemittisk forestilling om ritualdrap på et kristent barn, 

fungerte som katalysator for en jødisk masseflukt ut av landet. Pogromen i Kielce 

fikk også stor oppmerksomhet i internasjonal og norsk presse.201 I tillegg finnes et 

utall eksempler på at polakker nektet å gi tilbake beslaglagte eiendommer til 

hjemvendte jøder, og at de tok i bruk forlatte, jødiske gravlunder som 

markedsplasser for hester og storfe. I regionene Suwalki og Lomza, lengst nord i 

Polen, finnes fortsatt mange landsbyer hvor fortauer, veier og parkeringsplasser er 

dekket med stein fra jødiske gravmonumenter.202 

Antisemittismen var et nedarvet fenomen i mange østeuropeiske kulturer.203 

En av flere konsekvenser etter krigen var at kommunistiske monumenter, 

minnesteder og ritualer systematisk tematiserte kampen mot fascismen, uten direkte 

referanser til offergruppenes bakgrunn.204 Innvielsen av monumentet over 

Warszawagettoen i 1948 utgjør det tydeligste bruddet med et slikt historiekulturelt 

hovedmønster. Kunstverket i Warszawa, utviklet av Nathan Rapoport, var det første 

i sitt slag som portretterte både den jødiske heroismen og motstanden mot nazismen 

på den ene siden, og utslettelsen av Warszawas jødiske befolkning på den andre.205 

Monumentet skilte seg derfor vesentlig fra andre kulturelle uttrykk i kommunistiske 

etterkrigsregimer.206 

I den vestlige verden fantes på denne tiden et fåtall minnesteder og 

monumenter over holocaust, om en ser vekk fra dokumentasjonssentre som YIVO 

Institute for Jewish Research i New York, Wiener Library i London og Centre de 
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Documentation Juive Contemporaine i Paris.207 Heller ikke i det nyetablerte Israel 

fikk minnesteder som Ghetto Fighters House fra 1949, eller Yad Vashem fra 1953, 

noen sentral funksjon i historiekulturens formative faser etter holocaust. Trolig må vi 

se disse trekkene i sammenheng med samtidens begrensede interesse for tidsvitnenes 

erfaringer. Traumatiserte vitner fra Auschwitz og andre konsentrasjonsleirer hadde 

på den ene siden vanskelig for å forholde seg til den nære fortiden. Mange brukte 

glemsel og fortrengning som middel for å komme seg videre i livet, og la vonde sår 

få sjansen til å gro. I en viss forstand kan vi derfor si at overlevende privatiserte 

minnet om holocaust.208 

På den andre siden fantes heller ingen merkbar offentlig etterspørsel etter de 

overlevendes minner og fortellinger. Novicks studie av historiekulturen i USA har på 

dette området trolig overføringsverdi til europeiske forhold:  

In recent years «Holocaust survivor» has become an horrific term, evoking not just 

sympathy but admiration, and even awe. Survivors are thought of and customarily 

described as exemplars of courage, fortitude, and wisdom derived from their 

suffering. The views in 1945 were more complex, particularly among Jews, who were, 

on the whole, the only ones who gave much thought to the matter.209 

En annen faktor bak nedtoningen av holocaust etter 1945, var den hurtig 

framvoksende kalde krigen, Vestblokken og Østblokken som den nye politiske 

orden, og atomvåpentrusselen. I løpet av kort tid oppsto andre, viktigere og mer 

alvorlige kollektive fiendebilder enn nazismen, som var nedkjempet og lagt i ruiner. 

Atombomben var kort sagt en mye større fare for sivilisasjonen enn et knekt 

Tyskland. Det som pekte framover mot det utrygge, og i verste fall en ny 

verdenskrig, var erfaringen fra Hiroshima. På mange måter fikk derfor den kalde 

krigen en hurtig nedkjølingseffekt på den nærværende fortiden.210 Ifølge Novick var 
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dette en viktig grunn til at holocaust havnet på skyggesiden i den offentlige samtalen 

i USA: «Rather, it was a consequence of revolutionary changes in world alignments. 

These changes required far-reaching ideological retooling in the United States, after 

which talk of the Holocaust was not just unhelpful but actively obstructive.»211 

Til samme tid hadde det nye Vest-Tyskland raskt blitt reintegrert i 

verdenssamfunnet. I lys av hurtig gjennoppbygging, økt velstand og velferd, fantes 

ikke mange grunner for å se seg i bakspeilet og minnes en beseiret ondskap. Hvorfor 

skulle de allierte vesttyskerne påminnes sine egne grufulle forbrytelser mot jødene? I 

en ny, samlende gjenreisingsberetning framsto kort og godt holocaust som et 

upassende innslag. Sannsynligvis er det også derfor Raul Hilberg strevde med å 

finne en forlegger til studien The Destruction of the European Jews tidlig i 1950-årene. 

Mange oppfattet Hilbergs fortolkninger som altfor anti-tyske, og for lite sentrert 

omkring Hitlers personlige ansvar for jødeforfølgelsene.212  

Selv om holocaust for en stor del ble marginalisert i den vestlige verden etter 

1945, så fantes også kilder og stemmer, budskap og møter, som brøt med 

hovedmønstret. Et av de tidligste eksemplene er filmen Nuit et Brouillard (Natt og 

tåke) fra 1955. Ti år etter naziregimets fall reiste filmskaperen Alain Resnais på egen 

hånd til de materielle levningene av konsentrasjonsleirene Auschwitz-Birkenau og 

Majdanek. Opptakene fra de tause, forlatte leirbygningene utgjorde et sterkt 

virkemiddel i dokumentarfilmen. Kommentarene ble skrevet av tidsvitnet Jean 

Cayrol. Natt og tåke fikk gradvis et stort publikum, blant annet i Israel, Nederland, 

Tyskland og Frankrike. Filmen dyrket fram et kollektivt minne om holocaust både i 

kinosaler, i skoler og på museer. Historikeren Erwout van der Knaap skriver: «The 

analyses of the reception of Nuit et Brouillard in different countries clearly show that 

it had a huge impact on the visualization, representation and interpretation of the 

Holocaust from the mid-1950s onwards […].»213  
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Et mye større internasjonalt nedslag hadde utgivelsen av Anne Franks dagbok. 

Dagboken skildrer den jødiske familien Frank og deres tilværelse i skjul i 

Amsterdam. Familien ble angitt, arrestert og deportert ut av Nederland. Anne Frank 

døde i fangenskap i Bergen-Belsen vinteren 1945. I dag finnes dagboken på 55 språk, 

og den hadde ved inngangen til 2000-tallet solgt et tjuetalls millioner eksemplarer.214 

Foruten det litterære verket, har Anne Frank også blitt gestaltet gjennom 

teateroppsetninger og filmatiseringer, monumenter, musikkverk, og i kunsten. 

Skoger, gater, tulipaner, ungdomssentre og asteroider har blitt oppkalt etter henne. 

Ifølge institusjonen Anne Frank House i Amsterdam, som årlig tiltrekker seg 

omkring én million besøkende skoleelever og turister, bærer 215 skoler over hele 

verden navnet Anne Frank-skolen.215  

Dagboken kom ut for første i gang i Nederland i 1947, med et beskjedent 

opplag på 1 500 eksemplarer.216 Tre år etterpå kunne franskmenn og tyskere lese 

dagboken på sine respektive språk. En britisk utgave kom ut i 1952, etter først å ha 

blitt avvist av flere forlagshus. Samme år kom også den første amerikanske 

versjonen, med et forord av Eleanor Roosevelt, som ledet komiteen som skrev og fikk 

godkjent FNs menneskerettighetserklæring i 1948. Førsteutgaven i USA besto av 

beskjedne 5 000 kopier. Publikumsinteressen for Anne Frank eskalerte imidlertid 

raskt, først og fremst på grunn av en entusiastisk bokmelding i New York Times 

Book Review.217 

Amerikanernes interesse tiltok ytterligere da dagboken ble dramatisert på 

Broadway i 1955, og fire år senere filmatisert i Hollywood.218 Teaterstykket vant flere 

internasjonale priser, blant annet Pulitzer-prisen for drama. I transformasjonen fra 

bok til scenestykke og film, gjennomgikk Anne Frank flere rolleforandringer. For 

eksempel valgte filmforfatterne, ekteparet Frances Goodrich og Albert Hackett, å 

tone ned hennes jødiske bakgrunn. For amerikanerne syntes den historiske 
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holocaust-konteksten å ha mindre betydning enn datidens samfunnsbehov. Tim Cole 

skriver: «In the mid 1950s, America had little time for the ‘Holocaust’, being caught 

up in the early years of the Cold War and McCarthyism, and the beginnings of the 

challenge of segregation in the South […].»219 

Både Broadway-stykket og Hollywood-versjonen sluttet med den berømte 

replikken: «In spite of everything I still believe that people are really good at 

heart.»220 I begge disse produktene er det med andre ord Anne selv som får det siste 

ordet, selv om det var hun som døde i holocaust. Før hun mistet livet i en av Det 

tredje Rikets mest beryktede konsentrasjonsleirer, opplevde hun at søsteren Margot 

møtte samme skjebne. I tillegg var hun daglig vitne til terror, lidelser og massedød 

blant tusener av medfanger. Leiruniversets skrekkvelder var godt kjent i samtiden, 

men terroren og tilintetgjørelsen fikk liten plass på teaterscenen og filmlerretet. 

Replikken om håp og menneskehetens godhet er i så måte illustrerende for at det 

primært var universelle forståelser som dominerte bruken av Anne Franks dagbok. 

Ved å skrive holocaust-konteksten ut av stykket kunne samtidig ekteparet Hackett gi 

historien en håpefull og framtidsoptimistisk slutt: Annes lidelser og død hadde ikke 

vært forgjeves, på ruinene av krigen gjaldt det å rette blikket framover. 

Valget om å gjøre Anne til et universelt symbol, mer enn personifiseringen av 

folkemordet mot jødene, vakte begeistring i store deler av den vestlige verden.221 

Mot slutten av 1950-årene oppsto også en internasjonal Anne Frank-kult. I 1957 reiste 

tusenvis av ungdommer fra flere land til Annes gravsted i Bergen-Belsen. Reisen, 

som kom til på vesttysk initiativ, fikk bred dekning i internasjonale medier. I Norge 

skrev for eksempel Aftenposten: «Den overraskende positive reaksjon kan bare 

forklares med at ‘Anne Franks dagbok’ har lært ungdommen mer om Hitler-tiden 

enn all skoleundervisning og all annen opplysningsvirksomhet.»222 Inn i et nytt tiår 

havnet dagboken på skolepensum i USA, og daværende president John F. Kennedy 
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begynte å bruke Anne som et politisk-retorisk redskap.223 I de samme 

historiekulturelle bevegelsene kom også gradvis hennes jødiske bakgrunn og 

tragiske skjebne mer i forgrunnen.224 

Rettssaken i Jerusalem  

Den 11. mai 1960 tok israelske Mossad-agenter Adolf Eichmann til fange ved en 

bussholdeplass i San Fernando, Buenos Aires. På spektakulært vis ble Eichmann ført 

fra Argentina til Jerusalem, hvor han møtte anklagen om å ha vært nazistenes 

viktigste administrator under folkemordet. Blant annet hadde han et hovedansvar 

for å organisere togene som fraktet over to millioner jøder til konsentrasjonsleirene i 

Polen. Bare en liten brøkdel av disse fangene overlevde. 

Den 23. mai 1960 fikk nasjonalforsamlingen Knesset informasjon om 

arrestasjonen av Israels daværende statsminister David Ben-Gurion. På dette 

tidspunktet satt Eichmann allerede i en fengselscelle i Jerusalem. Selve rettssaken 

begynte den 11. april 1961 i Jerusalems nye kultursenter, Beit Ha’am, og den varte 

fram til september samme år. Eichmann ble kjent skyldig etter alle 15 punkter i 

tiltalen og dømt til «hengning etter nakken inntil døden er inntrådt».225 

Dødsdommen over Eichmann omhandlet både krigsforbrytelser, forbrytelser mot det 

jødiske folk, forbrytelser mot menneskeheten og medlemskap i ulovlige 

organisasjoner.226 Like over midnatt den 1. juni 1962 gikk han til galgen i Ramleh-

fengslet utenfor Tel Aviv.227  

Historikeren og Eichmann-biografen David Cesarani hevder at oppgjøret fikk 

en jordskjelvliknende effekt på verdensoffentligheten, og at prosessen bidro til å 

omskape hele det kulturelle og intellektuelle landskapet i Europa og USA.228 I 

                                                 
223 Hans Westra m.fl., red., Inside Anne Frank’s House; An Illustrated Journey Through Anne’s World, 
Woodstock: Overlook Duckworth, 2004, 242. 

224 Cole 2000, 39. Se også Daniel Levy og Natan Sznaider, The Holocaust and Memory in the Global Age, 
Philadelphia: Temple University Press, 2006, Wieviorka 2006, 121ff, samt Novick 2001, 2. 

225 Verdens Gang, «Eichmann skal henges», 15.12.1961. (VG har her trolig oversatt «neck» med nakke, 
og ikke hals; altså hengning etter halsen). 

226 Se omtale i Adresseavisen, «Eichmann mottok dødsdommen uten å vise tegn på sinnsbevegelse», 
16.12.1961. 

227 Aftenposten, «Adolf Eichmanns aske ble spredt over havet», 01.06.1962. 

228 David Cesarani, Eichmann. Byråkrat og massemorder, Oslo: Spartacus, 2007, 431. 



71 
 

historikeren Deborah Lipstadts bok The Eichmann Trial kan vi lese at rettssaken 

«elektrifiserte verden».229 Wieviorka beskriver hendelsen som et vendepunkt i 

historien om holocaust-minnet.230 Hva var det som gjorde oppgjøret med Adolf 

Eichmann så skjellsettende i det internasjonale samfunn? 

Et første punkt gjelder oppmerksomheten. Det var flere journalister til stede 

da rettssaken åpnet, enn under åpningen av Nürnbergdomstolen. Fra første dag fikk 

begivenhetene omtale i aviser fra hele verden, samtidig som amerikanske tv-

stasjoner kringkastet prosessen i flere spesialsendinger. Det samlede spektret av 

fjernsyns- og radiosendinger, avisartikler og rapporter fra oppgjøret, ga hendelsen et 

nytt særpreg, nærmest som en «kjendis-rettssak». Det var i tillegg nytt og 

karakteristisk at holocaust ble løftet ut av den større verdenskrigskonteksten, og 

forstått som et eget historisk fenomen. 

I kontrast til Nürnberg havnet denne gangen også kritiske perspektiver mot 

de allierte på dagsorden: Hvorfor bombet de ikke jernbanelinjene inn til Auschwitz, 

når de beviselig hadde kunnskap om massedøden, gasskamrene og krematoriene i 

leiren? I tillegg førte rettssaken til en markant økende interesse for de overlevendes 

beretninger, hvilket igjen stimulerte til nye forskningsstudier av holocaust.231 En av 

de viktigste aktørene i denne sammenhengen var filosofen Hannah Arendt. Hennes 

publikasjoner brøt radikalt med datidens demoniserende oppfatninger av toppene i 

nazi-hierarkiet. Arendts analyser av Eichmann, og fenomenet som hun kalte 

«ondskapens banalitet», sto først på trykk i tidsskriftet The New Yorker. I 1963 

syntetiserte hun sine funn i boken Eichmann in Jerusalem, som kom i norsk 

oversettelse to år senere.232 

Cesarani skriver at det var Arendts beskrivelser og fortolkninger som skapte 

ikonet Eichmann, mer enn selve rettergangen. Hennes bok utløste en rekke offentlige 

debatter, som igjen forsterket den allmenne publikumsinteressen for holocaust. Blant 

annet hevder Cesarani: «Mer enn 200 bøker og artikler dukket opp som en følge av 

Arendts bok og kontroversen rundt den. Det spørs om det ikke var dette som ga 
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støtet til Holocaust-studier, en uventet og indirekte følge av rettssaken.»233 Men 

hvilke virkninger fikk oppgjøret i Israel, staten som den gangen hadde flest 

holocaust-overlevende i befolkningen? 

Inntil rettssaken kom opp i Jerusalem, hadde ikke holocaust hatt noen 

vesentlig plass i den israelske nasjonsbyggingen. I 1951 etablerte Israel en offisiell 

dag til minne om ofrene, Yom Hashoah, og to år senere åpnet Yad Vashem. Selv om 

hver tredje statsborger var overlevende, eksisterte en konsensus preget av fortielse i 

det israelske samfunnet på 1950-tallet.234 Historikeren Tom Segev hevder: «The less 

everybody talked about the Holocaust, the better. Thus the great silence was 

born.»235 Med arrestasjonen av Eichmann så imidlertid israelske myndigheter et nytt 

instrumentelt brukspotensial for holocaust. Wieviorka skriver for eksempel at 

beslutningen om å bortføre Eichmann og sette ham under tiltale, var fundamentalt 

politisk.236 

Foruten en tydelig understreking av de alliertes svik mot jødene under krigen, 

handlet også rettssaken om å demonstrere styrke og handlekraft mot fiendtlige 

nabostater. Statsminister Ben-Gurion omtalte i denne sammenhengen araberne som 

nazistenes arvtakere.237 I tillegg brukte Israel oppgjøret som verktøy for å samle 

splittede grupperinger i samfunnet, og for å korrigere forestillinger blant 

ungdommen om at forfedrene passivt lot seg myrde uten kamp. I sine memoarer 

skriver Abba Eban, daværende israelsk utdannings- og kulturminister og senere 

statsminister: 

[…] there were certain common memories which often reminded Israelis that history 

had dealt with the whole of the Jewish people in a special way, so that in the last 

resort they were indivisible in their fate. One of the moments of unifying truth came 

with the capture and trial of Adolf Eichmann.238 
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Med rettssaken i Jerusalem som motor, økte den politiske og kulturelle 

oppmerksomheten utover i 1960- og 1970-årene. Både i Israel og diasporaen fikk 

folkemordet på jødene spesielt viktige bruksfunksjoner under Seksdagerskrigen i 

1967, og i Yum Kippur-krigen i oktober 1973.239 

I Eichmanns hjemland kom mange tidligere nazifunksjonærer under rettslig 

forfølgelse. Et forsterket fokus på dem som «bare hadde adlydt ordre», og som befant 

seg et stykke ned på den nazistiske rangstigen, igangsatte smertefulle intellektuelle 

prosesser blant mange tyskere. For eksempel fikk ti av bødlene fra Treblinka dom 

under en rettssak i Düsseldorf i 1964. Den såkalte Auschwitz-prosessen i Frankfurt 

am Main årene 1963–1965 omfattet et tjuetalls lavere tjenestemenn fra den største 

konsentrasjonsleiren i Nazi-Tyskland. Litt senere fulgte enda en straffesak i 

München, mot SS-offiserer som hadde bidratt under holocaust i det okkuperte 

Nederland. Alle oppgjørene fikk bred offentlig oppmerksomhet.240 

Oppgjøret mot en av folkemordets arkitekter skulle i tillegg gi israelerne og 

resten av verden en historielekse.241 Med hva slags virkemidler skulle verden «lære 

av historien»? I Nürnberg lenet påtalemyndighetene seg først og fremst på skriftlige 

dokumenter, som ordrer, nedtegnelser, rapporter og transkripsjoner. Verken 

forsvaret eller anklageren brukte i særlig grad tidsvitnenes minner og erfaringer fra 

konsentrasjonsleirene. I den utstrekning de overlevende fikk oppmerksomhet, var 

det primært for å supplere og bekrefte skriftlige kilder som allerede forelå. 

Eichmann-saken i Jerusalem var fundamentalt annerledes. I sine memoarer 

understreket sjefsanklageren Gideon Hausner at bare en liten bit av det samlede 

skriftlige bevismaterialet ville ha vært tilstrekkelig for å dømme Eichmann. Men for 

at alle kunne ta lærdom av historien, behøvdes sterkere virkemidler enn 

dokumenter. Ifølge Hausner fantes bare én virkningsfull metode for å konkretisere 

og visualisere sannheten bak leirenes skrekkregimer: De overlevende måtte trå inn 

                                                 
239 Karlsson 2008, 49. 

240 René Wolf, «The Undivided Sky – The Auschwitz Trial on East and West German Radio», i Martin 
Davies og Claus-Christian W. Szejnmann, red., How the Holocaust looks now. International Perspectives, 
New York: Palgrave MacMillan, 2007, 75f. 

241 Wieviorka 2006, 66. 



74 
 

på den offentlige scenen og gjenfortelle hva de hadde opplevd og erfart på 

kroppen.242 

Fra dette utsiktspunktet ligger kanskje også den mest robuste og langsiktige 

forbindelsen mellom rettsoppgjøret og dets kulturelle, politiske og sosiale 

ettervirkninger. Elie Wiesel fikk riktig nok utgitt Night i 1958, og André Schwartz-

Barts prisbelønte Le Dernier des Justes (Den siste rettferdige) kom ut året etter.243 Men 

på generelt grunnlag hadde perioden før rettssaken preg av marginal interesse for 

tidsvitnene fra holocaust. I Jerusalem ble imidlertid deres erfaringer løftet ut av den 

private sfæren og inn i den offentlige, med viktig drahjelp fra fjernsynsmediet. 

Lipstadt skriver: «In short, as a result of the trial, the story of the Holocaust, though it 

had previously been told, discussed an commemorated, was heard anew, in a 

profoundly different way, and not just in Israel but in many parts of the Jewish and 

non-Jewish world.»244 

Med et nytt og større publikum fikk også de overlevende en forsterket 

historisk autoritet og status i offentligheten.245 Denne utviklingen førte med seg en 

ny interesse for kulturelle og sosiale minnepraksiser. Kontrasten synes sterk til de 

mange negative forestillingene som hersket om holocaust-overlevende etter krigens 

slutt. Novick gjengir blant annet et sitat fra Ben-Gurion, hvor han beskriver jødiske 

eks-fanger som «people who would not have survived if they had not been what 

they were – hard, evil and selfish people, and what they underwent there served to 

destroy what good qualities they had left.»246 

«Amerikaniseringen» av holocaust  

Mot slutten av 1970-tallet oppsto et historiekulturelt vekselspill mellom overlevende, 

publikum og fjernsynet som til en viss grad liknet Eichmann-prosessen. 

Foranledningen til disse nye møtene var at en rekke land hadde kringkastet den 

prisbelønte NBC-produksjonen Holocaust: The Story of the Family Weiss. På rollelisten 
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fantes kjente skuespillere som Meryl Streep og James Woods. Holocaust bygget på 

den amerikanske forfatteren Gerald Greens roman, som kom ut i 1978.247 

Handlingen i tv-serien utspiller seg fra og med midten av 1930-årene til 1945. I 

fokus for fortellingen står livene til de to familiene Weiss og Dorf, som er inngiftet i 

hverandre, og som lever i et nazifisert Berlin. I serien får seerne følge hvordan 

familienes liv tar vidt forskjellige retninger i det nye Tyskland: fra den jødiske 

Weissfamiliens ferd mot undergangen, til Dorf-familien som blir til aktive 

gjerningsmenn. Flere av scenene i Holocaust ble spilt inn i autentiske omgivelser, 

blant annet i Mauthausen i Østerrike. 

Omkring 120 millioner mennesker skal ha sett serien da den første gang gikk 

på amerikanske fjernsynsskjermer i april 1978. Deretter ble Holocaust raskt eksportert 

til en rekke land i den vestlige verden. Det er derfor dekkende å omtale dette 

kulturproduktet som det første med et tilnærmet globalt nedslag og publikum.248 

Samtidig som seertallene sprengte alle tidligere rekorder, først i USA, deretter i 

Tyskland og Frankrike, oppsto en bølge av intense kontroverser om sjangerkrav og 

representasjonenes muligheter og avgrensninger. Serien var dermed også 

illustrerende for populærkulturens generelle evne til å mobilisere folkelig 

engasjement. Hva var det egentlig som sto på spill i dette tilfellet? 

Helt i kjernen av debatten sto spørsmålet om tv-serien banaliserte og 

kommersialiserte virkeligheten i konsentrasjonsleirene. Spesielt i USA skapte de 

mange reklamepausene på fjernsynet sterk splid. Mange mente dessuten at den ni 

timer lange produksjonen framsto som en såpeopera. Blant frontfigurene i debatten 

var forfatteren, filosofen og tidsvitnet Elie Wiesel, som noen år senere fikk Nobels 

fredspris tuftet på erfaringene fra Auschwitz. I debatten om Holocaust oppfordret han 

overlevende til å stå fram og fortelle sannheten om hva som skjedde i det nazistiske 

leiruniverset. I New York Times skrev Wiesel:  

Untrue, offensive, cheap: as a TV production, the film is an insult to those who 

perished and to those who survived. In spite of its name, this «docu-drama» is not 
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about what some of us remember as the Holocaust […] It transforms an ontological 

event into soap-opera […] The witness feels here duty-bound to declare: what you 

have seen on the screen is not what happened there.249  

På tross av hardt mediepress fra autoriteter som Wiesel, var ikke den folkelige 

resepsjonen av Holocaust ensidig negativ. Selv om serien hadde en fiktiv bakgrunn, 

evnet den likevel å mobilisere interesse og forståelse, spesielt blant ungdom og 

skoleelever. I Vest-Tyskland, som viste serien i januar 1979, konkluderte det 

innflytelsesrike nyhetsmagasinet der Spiegel med at produksjonen klarte det som et 

hundretalls bøker, rettsoppgjør og tv-programmer til da ikke hadde maktet: «[…] å 

røre og berøre millioner av mennesker emosjonelt.»250 

I tiden etter tv-serien gikk flere paralleltgående prosesser som bidro til økt 

oppmerksomhet rundt tilintetgjørelsen. Interessant nok finnes et sammenfall i tid 

mellom visningen av Holocaust, tidsvitnenes forsterkede tilstedeværelse i 

offentligheten, og det nyere fenomenet holocaust-benektelse. Gjennom bøkene til 

briten David Irving og franskmannen Robert Faurisson fikk fornektelse av 

folkemordet på jødene et kvasivitenskapelig ansikt. Med utgivelser fulle av fotnoter 

og bibliografier satte disse publisistene alt inn på å tilbakevise eksistensen av 

gasskamrene, i en tilsynelatende vitenskapelig innpakning. Fikk holocaust-

fornekterne næring og oppdrift til sine arbeider med debattene om Holocaust og 

banalisering? I alle fall oppsto det såkalte Institute for Historical Review, et institutt 

som er fundert i forestillingen om at holocaust er et falsum, samme år som Holocaust 

første gang ble vist på fjernsyn i USA. Nevnte Faurisson fikk i desember samme år 

også publisert en fornektende tekst i den anerkjente franske avisen LeMonde.251 

Omtrent samtidig som holocaust-benekterne fikk et visst feste i offentligheten, 

også i enkelte intellektuelle kretser, nådde tidsvitnenes minner gjennom til nye 

brukergrupper. Dette skyldtes til dels også at museer og minnesteder begynte å 

bruke eks-fangene mer systematisk enn tidligere, både gjennom rituelle praksiser og 
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i utstillingsprosjekter. Skoler begynte å trekke inn tidsvitner som pedagogiske 

ressurser, både i og utenfor klasserommene, mens forskningsinstitusjoner og forlag 

samlet inn og publiserte tidsvitneberetninger i et større omfang enn tidligere. Noen 

av prosjektene som satte tunge avtrykk i løpet av et par tiår var The Fortunoff Video 

Archive for Holocaust Testimonies, som startet opp ved Yale University i 1979, og 

Steven Spielbergs Survivors of the Shoah Visual History Foundation fra 1994. 

Sistnevnte inneholder mer enn 50 000 beretninger, og er i dag verdens ubestridt 

største tidsvitnearkiv. 

I kjølvannet av suksessen med Holocaust, kom også andre filmer og serier som 

fikk en stor internasjonal seerkrets. Blant disse var Sophie’s Choice fra 1982. Filmen er 

en retrospektiv beretning som utspiller seg i USA rett etter krigen, men den bygger 

på minnene fra Auschwitz til den polske flyktningen Sophie, som etter krav fra en 

nazistisk lege i konsentrasjonsleiren fikk velge hvilket av hennes to barn som skulle 

få overleve.252 I 1985 kom Claude Lanzmanns over ni timer lange prisbelønte 

filmdokumentar Shoah. Et senere eksempel er Steven Spielbergs Schindlers liste fra 

1993. Spielberg dediserte filmen til minnet om 1 100 jøder som ble reddet fra 

dødsleirene med hjelp av forretningsmannen Oskar Schindler. Under Oscar-

utdelingen i 1994 mottok filmen i alt sju priser. Flere anmeldere hevdet at Schindlers 

liste ville «endre hvordan mennesker på denne planeten tenker og handler», og 

beskrev den som tidenes beste holocaust-film.253 I motsatt ende fantes ekkoet fra 

debattene om Holocaust på 1970-tallet, hvor kritikerne mente at Spielberg laget en 

stereotypi, uten kraft til å formidle noe substansielt om virkeligheten. 

Samme år som Spielbergs film fylte kinosalene verden over, åpnet United 

States Holocaust Memorial Museum (heretter USHMM) i Washington, D.C. Museet 

åpnet etter en langvarig prosess, som startet med at president Jimmy Carter i 1978 

satte ned en kommisjon for å utrede flere tema omkring holocaust, også juridiske 

prosedyrer mot naziforbrytere som den gangen levde i USA. Den 22. april 1993 

kringkastet CNN åpningsseremonien til store deler av verden.254 Med George 
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Washington-monumentet, Kongressen og monumentet over Abraham Lincoln i 

umiddelbar nærhet, illustrerer lokaliseringen av museet hvor sterkt amerikanerne 

ønsket å knytte holocaust til sin egen nasjonale historie. Siden åpningen i 1993 har 

mer enn 30 millioner mennesker sett utstillingen på The Mall. Samtidig har museet 

over godt og vel to tiår eksportert en rekke egenutviklede utstillinger og 

undervisningsprogrammer til det internasjonale samfunn.255 I dette perspektivet 

ruver USHMM som et av verdens største og viktigste holocaustmuseer.  

Denne samlede eksponeringen av tv-serier og produksjoner fra Hollywood, 

teaterforestillinger, museumsutstillinger og andre kulturprodukter fra USA til 

Europa, har ofte blitt rubrisert som «amerikaniseringen av holocaust». I dette 

begrepet skal vi ikke bare forstå den rent geografiske spredningen av amerikanske 

produkter, men også en type transformasjon fra et historisk til kommersielt produkt. 

I kjernen av denne står en mer eller mindre gjennomgripende nedtoning av 

folkemordets terror, til fordel for et fokus på «amerikanske verdier» og en 

moraliserende individualisering av historien. Både NBC-serien om familien Weiss og 

narrativene i flere amerikanske holocaustmuseer reflekterer et slikt mønster. James 

Young skriver: «American Holocaust memorials enshrine not just the history of the 

Holocaust but also American democratic and egalitarian ideals as they counterpoint 

the Holocaust.»256 

Under etableringen av USHMM understreket daværende direktør Michael 

Berenbaum det samme poenget, da han skisserte hovedformålet med museet: «[…] 

the attempt both to link Americans to the story and to highlight professed American 

values through stark presentation of their antithesis in Nazi Germany.»257 I 

Washington, D.C. møter publikum holocaust på denne måten allerede i heisen på vei 

opp til bygningens tredje etasje. Her innledes utstillingen med et filmklipp om 

amerikanske soldaters frigjøring av konsentrasjonsleirene våren 1945.258 Disse 

regigrepene og museale virkemidlene har blitt skarpt kritisert av blant andre Novick, 
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som hevder at utstillingen på The Mall har en usunn innvirkning på amerikanernes 

egen selvforståelse: «And whereas a serious and sustained encounter with the history 

of hundreds of years of enslavement and oppression of blacks might imply costly 

demands on Americans to redress the wrongs of the past, contemplating the 

Holocaust is virtually cost-free: a few cheap tears.»259 

Med sin størrelse og overnasjonale profil er i dag USHMM et av lokomotivene 

blant verdens holocaustmuseer. Etableringen av museet i 1990-årene var imidlertid 

ikke bare et uttrykk for amerikaniseringen av holocaust. Tidsrommet var også 

kjennetegnet av et stadig større, og mer mangfoldig, internasjonalt landskap av 

holocaust-manifestasjoner. 

Fortiden på plass 

Museer, kunstprosjekter, monumenter og tilrettelagte minnesteder har hver for seg, 

og sammen, ført til at flere mennesker enn noen gang før møter holocaust både 

bokstavelig og billedlig. I vår tids holocaust-landskap kan publikum møte objekter 

og uttrykk med utspring i jødiske tradisjoner, politiske behov og interesser, 

pedagogiske eller kommersielle siktemål, den jødiske lidelseshistorien eller de 

universelle menneskerettighetene.260 En av institusjonene som best fanger inn alle 

disse variasjonene over religion og ideologi, politikk og turisme, er Yad Vashem. 

Museet og minnestedet er lokalisert på Mount Remembrance i Jerusalem. 

På 1950-tallet hadde perspektiver på jødisk motstand en helt sentral plass i det 

offisielle israelske minnelandskapet. Seks av museets ni formålsparagrafer adresserte 

temaet «motstand under holocaust». Etter Seksdagerskrigen i 1967 endret imidlertid 

bruken av stedet seg, både kommersielt og ikke minst politisk, blant annet med 

israelske soldater som nye og viktige besøksgrupper.261 Tilsvarende endret 

minnestedet konseptet for sin utstilling for noen år siden, som en følge av 

                                                 
259 Novick 2001, 15. 

260 Young 1993, 207, se også John Lennon og Malcolm Foley, Dark Tourism, London og New York: 
Continuum, 2002. 

261 Matthias Hass, «The Establishment of National Memorials to the Nazi Past: Yad Vashem, the 
United States Holocaust Memorial Museum and the Topography of Terror Foundation», i Davies og 
Szejnmann, red., 2007, 163ff. 
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masseinnvandringen av jøder fra det tidligere Sovjetunionen.262 I dag omtaler Yad 

Vashem seg som et unikt minnested uten paralleller i det internasjonale samfunn, 

eller som «mankind’s leading Shoah remembrance institution».263 Blant museets 

største kritikere har vært statsviteren Norman Finkelstein, som mener at Yad 

Vashem og andre holocaustmuseer bruker minnet om holocaust til politisk, 

ideologisk eller økonomisk vinning.264 

Yad Vashem er utvetydig plassert i holocaust-ofrenes terreng. Men hvordan 

har utviklingen av minnesteder og museer artet seg i overgripernes hjemland? I 

1980-årene og tidlig på 1990-tallet pekte flere intellektuelle prosesser framover mot 

den store 50-årsmarkeringen for slutten på andre verdenskrig. I dette tidsrommet 

brøt store kollektive traumer opp til overflaten i Tyskland: Hvordan skulle et 

samfunn som var befolket av tidligere overgripere og deres etterkommere, minnes 

terroren og folkemordet på jødene? Hva skulle minnet om holocaust fokusere mot, så 

lenge etter at krigen var slutt, og hvordan skulle tyskerne makte å inkorporere 

skammen i sitt eget minnelandskap? 

I en slik mental samfunnstilstand sto spesielt kunstnere og arkitekter fram 

som viktige agenter og historieprodusenter. I deler av det tyske kunstnermiljøet 

eksisterte allerede en form for visuell og kommunikativ strategi, som på et senere 

tidspunkt skulle få merkelappen «motmonumenter».265 Med bruk av symbolske 

uttrykk for tap, tomrom og fravær, hadde disse som formål å tvinge tyskerne til 

stillingstaken og personlig engasjement omkring fortidens traumer.266 Young 

beskriver funksjonen til disse motmonumentene slik: «[…] not to console but to 

provoke; not to remain fixed but to change; not to be everlasting but to disappear; 

not to be ignored by its passersby but to demand interaction […].»267 

                                                 
262 Young 2010, 357ff. 

263 http://www.yadvashem.org/yv/en/pressroom/annual_reports/2013/pdf/annual_report.pdf 
(lenke lest 27.10.2014). 

264 En av hans mest kjente bøker, The Holocaust Industry, ble oversatt til norsk i 2004. Se videre Norman 
Finkelstein, Holocaust-industrien, Oslo: Spartacus, 2004.  

265 James Young, «The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today», første gang 
publisert i Critical Inquiry vinteren 1992, og senere i Young 1993. 

266 Stone 2006, 155. 

267 Young 2000, 7ff. 

http://www.yadvashem.org/yv/en/pressroom/annual_reports/2013/pdf/annual_report.pdf
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I en bredere kulturell kontekst uttrykker denne kunststrategien en slags 

metamorfose: fra de gamle monolittiske, heroiserende og figurative ikonene til mer 

antiheroiske, ambivalente og moderne representasjoner. Noen av de mest kjente 

verkene i denne sjangeren er Jochen Gerz´ Monument gegen Fascism fra 1986 

(Hamburg-Harburg), og Mahnmal gegen Rassismus i Saarbrücken (1993), samt 

Horsth Hoheisels installasjon Aschrott-Brunnen Monument fra 1985 (Kassel).268 

Andre prosjekter som har hentet inspirasjon i fraværssymbolikken er Micha Ullmans 

Versunkene Bibliothek på Bebelplatz i Berlin (1995) og Daniel Liebeskinds Voids, 

som preger arkitekturen i Jüdisches Museum Berlin (2001). 

I en litt annen, men likevel beslektet retning, står kunstneren Günther Demnig. 

I 1993 startet han opp kunstprosjektet Stolpersteine (på norsk Snublesteiner), som 

består av små minnesmerker i messing, med en størrelse på 10x10x10 cm. Demnigs 

konsept er å støpe snublesteiner ned i fortau ved adresser hvor jøder bodde før de 

ble deportert og myrdet i holocaust. Etter at han la ned sine første snublesteiner i 

Køln, har prosjektet ekspandert til over 600 andre steder i Tyskland og en rekke 

europeiske land, Norge inkludert. I dag finnes mer enn 40 000 snublesteiner på 

fortauskanter i hele Europa.269 

I sentrum av det samlede tyske minnemiljøet står to av Berlins institusjonelle 

landemerker: Topographie des Terrors og Stiftung Denkmal für die ermordeten 

Juden Europas. Førstnevnte er lokalisert på de fysiske levningene av det gamle 

Gestapo-Gelände langs den tidligere Prinz-Albrecht-Straße og Wilhelmstraße. 

Institusjonen åpnet i 1987 i form av en temporær utendørsutstilling. Etter en 

langvarig politisk prosess nyåpnet Topographie i 2007 som et moderne 

dokumentasjons- og publikumssenter. Gjennom utstillinger og kulturlandskapet 

formidler institusjonen historien til det nazistiske maktapparatet som hadde tilhold i 

                                                 
268 Jonathan Vickery, «The Past and Possible Future of Countermonument», publisert av tenketanken 
ixia, 21.03.2012: http://www.publicartonline.org.uk/downloads/news/IXIA_Countermonument_Final.pdf 
(lenke lest 03.02.2013). Horst Hoheisel fikk for øvrig stor oppmerksomhet ti år senere, under den 
internasjonale arkitektkonkurransen for et nytt holocaust-minnested i Berlin. Her foreslo han å 
sprenge Brandenburger Tor i luften og dekke området med plater i granitt. Se videre Young 2000, 90. 

269 http://www.stolpersteine.eu/ (lenke lest 27.10.2014). 

http://www.publicartonline.org.uk/downloads/news/IXIA_Countermonument_Final.pdf
http://www.stolpersteine.eu/
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dette området av Berlin i årene 1933–1945. I 2013 hadde Topographie des Terrors mer 

enn én million besøkende gjester.270  

Noen steinkast unna, mellom Brandenburger Tor og Potsdamer Platz, ligger 

Stiftung Denkmal. Historikerne Claus Leggewie og Erik Meyer beskriver 

minnestedet som det viktigste historiske monumentet i det forente Tyskland.271 

Prosjektet består av 2 700 steiner i betong, fordelt på et 19 000 kvadratmeter stort 

område. Prosessen med å etablere et sentralt holocaust-minnested i Berlin startet 

allerede i 1988. Helt fra oppstarten var prosjektet innhyllet i en rekke faglige og 

politiske kontroverser, om innhold og prosedyrer, arkitektur og estetikk, lokalisering 

og økonomi: Var det riktig å etablere et minnested som bare skulle minnes jødene, og 

ikke de andre ofrene for nazismens terror? I hvilken grad ville en slik tenkt 

turistmagnet «ødelegge» for besøkstallene og budskapet til Berlins mange 

omkringliggende minnesteder fra nazitiden? Var det riktig å lokalisere stedet til 

hjertet av Berlin, så nært det tyske regjeringskvartalet og Brandenburger Tor?272 

I 1999 ble Stiftung Denkmal omdannet til en føderal stiftelse. Året etter startet 

første trinn av selve byggeprosessen med arkitekten Peter Eisenmans monumentale 

skulpturlandskap. Den offisielle innvielsen av minnestedet skjedde i mai 2005, i 

forbindelse med 60-årsmarkeringen for Nazi-Tysklands kapitulasjon.273 Under 

bakkenivå ligger det såkalte Ort der Information, som med en utstilling på vel 900 

kvadratmeter formidler historien om holocaust. Det er vanskelig å vite hvor mange 

mennesker som besøker skulpturlandskapet utendørs, men omkring 500 000 

mennesker gjester hvert år informasjonssenteret til institusjonen.274 Siden åpningen i 

2005 har minnestedet fortsatt å skape debatt, om alt fra dårlig byplanlegging til 

påstander om hierarkisering av lidelse. Først i senere år har det blitt etablert langt 

mindre synlige minnesteder i Berlin over ofrene for eutanasiprogrammet, homofile 

og sinti og roma.  

                                                 
270 http://www.topographie.de/ (lenke lest 27.10.2014). 

271 Claus Leggewie og Erik Meyer, «Ein Ort, an den man gerne geht». Das Holocaust-Mahnmal und die 
Deutsche Geschichtspolitik nach 1989, München og Wien: Carl Hanser Verlag, 2005, 10. 
272 ibid., 9–24. 

273 Vickery 2012. 
274 http://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/the-memorial-to-the-murdered-jews-of-
europe.html#c694 (lenke lest 03.02.2013). 

http://www.topographie.de/
http://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/the-memorial-to-the-murdered-jews-of-europe.html#c694
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Siden 1980-årene har også tyskerne spilt en viktig rolle når det gjelder å 

profesjonalisere minnesteder på levningene av konsentrasjonsleirer, fengsler og 

tukthus.275 Gradvis har Tyskland bygget opp omkring 100 bemannede institusjoner 

med et bredt spekter av forsknings-, undervisnings- og erindringsaktiviteter. Blant 

de mest kjente og profilerte av dagens minnesteder er Sachsenhausen, Ravensbrück, 

Flossenbürg, Dachau, Neuengamme, Buchenwald og Bergen-Belsen. Det er liten tvil 

om at disse bevegelsene i den tyske historiekulturen har grepet dypt inn i tenkningen 

om holocaust og formidling, representasjon og sjangerkrav over hele den vestlige 

verden.276  

Riktig nok finnes tidlige eksempler på bevaring av leirlevninger i andre 

nasjonale historiekulturer enn den tyske. Allerede i november 1944 omdannet den 

polske staten konsentrasjonsleiren Majdanek til et statlig minnested, mens det 

tsjekkoslovakiske minnestedet Terezín/Theresienstadt ble innviet i 1947.277 På 

generelt grunnlag fanget nok likevel tidsvitnet og forfatteren Primo Levi tidsånden 

godt, da han midt i 1980-årene reflekterte tilbake til frigjøringen og datidens syn på 

leirlandskapene fra nazitiden: 

If we had been asked as we were liberated: «What do you want to do with these 

infected huts, these nightmare barbed wire fences, these multiple cesspits, these 

ovens, these gallows?» I think most of us would have said, «Away with it all. Flatten 

it, raze it to the ground, together with Nazism and everything that is German.» This is 

what we would have said, and what many did say as they pulled down the barbed 

wire and set fire to the huts.278  

Levi fortsatte med å slå fast at «vi ville ha tatt feil», og pekte på den preventive og 

pedagogiske grunnen til å ta vare på fysiske rester av konsentrasjonsleirene. Hans 

tanker, som ble publisert to år før han selv døde, speilet datidens raskt voksende 

                                                 
275 Levy og Sznaider, 2002; 5, 87.  

276 Vickery 2012.  
277 http://www.majdanek.eu/articles.php?acid=183 (lenke lest 05.02.2013), og 
http://www.pamatnik-terezin.cz/en/memorial/basic-info?lang=en (lenke lest 05.02.2013). 

278 Primo Levi, The Black Hole of Auschwitz, Cambridge: Polity Press, 2005, 82. 

http://www.majdanek.eu/articles.php?acid=183
http://www.pamatnik-terezin.cz/en/memorial/basic-info?lang=en
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interesse for krigens kulturminner i det internasjonale liv.279 Med tyskernes 

Gedenkstätten som drivkraft fulgte flere europeiske land etter og profesjonaliserte 

minnesteder for skoleelever og allmenheten. I dag arbeider mange institusjoner etter 

langsiktige planer for videreutvikling og konservering av gamle leirlandskap.280 

Noen få betydningsfulle ikke-tyske minnesteder i dag er allerede nevnte Terezin 

Memorial i Tsjekkia, Herinneringscentrum Kamp Westerbork i Nederland, 

Mauthausen i Østerrike, og framfor alt Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum i 

Polen.281 

Som før nevnt fikk ikke dødsleirene i Polen noen framtredende plass i 

Nürnbergprosessen, spesielt ikke sammenlignet med leirene som amerikanerne og 

britene frigjorde i vest. Én blant flere forklaringer var at dødsleirene langt på vei var 

destruert og fysisk usynliggjort. Auschwitz befant seg i en mellomposisjon, fordi det 

eksisterte gjenværende strukturer av brakker, gasskamre og krematorier etter at 

krigen var slutt. Dessuten fantes også overlevende fanger fra Auschwitz som kunne 

vitne, i motsetning til de fabrikklignende utryddelsesleirene Sobibor og Treblinka. 

Med utgangspunkt i de fysiske restene av anlegget, musealiserte den polske 

regjeringen Auschwitz i 1947.282 Åtte år senere åpnet en permanent utstilling i den 

gamle moderleiren, mens flere av brakkebygningene ble konvertert til utstillinger om 

ulike nasjonale offergrupper i årene som fulgte. Formålet med de nasjonale 

utstillingspaviljongene var å supplere den permanente utstillingen med kunnskap, 

kilder og objekter knyttet til deportasjonene fra et utvalg europeiske land. 

I 1967 ble det innviet et internasjonalt monument i Birkenau. Det utgjorde en 

tydelig kontrast til de nasjonale museumsfortellingene i Auschwitz I. Det er 

lokalisert mellom restene av to krematorier, og holdt i et abstrakt formspråk, og kan 

                                                 
279 Se blant annet Harold Marcuse, Legacies of Dachau. The Uses and Abuses of a Concentration Camp, 
1933–2001, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

280 Som et eksempel arbeider Mauthausen Memorial i Østerrike etter en niårig landskapsplan, som 
skal ferdigstilles først i 2018. Se videre: http://en.mauthausen-memorial.at/ (lenke lest 09.12.2012). 

281 Se Marcuse 2001, Young 1993, Y. Michael Bodemann, Eclipse of Memory: «German Representations 
of Auschwitz in the Early Postwar Period», i New German Critique, No. 75/98, og Detlef Hoffmann, 
red., Das Gedächtnis der Dinge. KZ-Relikte und KZ-Denkmäler 1945–1995, Frankfurt: Campus-Verlag, 
1998. 

282 Et monumentalt minnelandskap, bestående av 17 000 granittsteiner, ble innviet i Treblinka i 1964. 
Se videre Young 1993, 185ff. 
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sees som et forsøk på å ivareta et kollektivt minne om samtlige offergrupper i 

Auschwitz. På 23 forskjellige språk er følgende tekst innskrevet: «Alltid la dette sted 

være et rop av fortvilelse og et varsel til menneskeheten hvor nazistene myrdet 

omkring halvannen million menn, kvinner og barn, hovedsakelig jøder fra flere land 

i Europa. Auschwitz-Birkenau 1940–1945.»283 

For Auschwitz har veien fram mot dagens viktige symbolrolle gått gjennom 

både en kommunistisk og post-kommunistisk fase. I over 40 år la den polsk-

kommunistiske regjeringen vekt på å formidle nazistenes forbrytelser mot polakker i 

leiren. I tillegg var kommunistiske land overrepresentert i de nasjonale 

utstillingspaviljongene, som også inneholdt en separat jødisk paviljong. Etter 

kommunismens fall gikk bruken av Auschwitz mer i retning mot demokratisering og 

internasjonalisering. Blant annet fikk et internasjonalt fagråd i mandat å legge 

rammer for den framtidige utviklingen av minnestedet. Med nye museale og 

pedagogiske strategier kom det også bedre til uttrykk at vel 90 prosent av ofrene i 

Auschwitz var europeiske jøder. I tillegg innebar revitaliseringen av hele Auschwitz-

landskapet en mye mer didaktisk bruk av Birkenau. 

I 1979 kom også Auschwitz inn på UNESCOs verdensarvliste. Alle steder på 

denne listen regnes for å ha «universell verdi for menneskeheten». UNESCOs komité 

for verdensarv begrunnet innlemmelsen med å kalle Auschwitz: «the symbol of 

humanity's cruelty to its fellow human beings in the 20th century».284 I 2007 vedtok 

verdensarvkomiteen et nytt såkalt «Statement of Significance» for Auschwitz, som la 

vekt på landskapets autentiske karakter: «The site and its landscape has high levels 

of authenticity and integrity since the original evidence has been carefully conserved 

without any unnecessary restoration.»285 

Sannsynligvis ga den fornyede UNESCO-statusen i 2007 oppdrift til 

opprettelsen av The Auschwitz-Birkenau Foundation to år senere. Stiftelsen kom til 

                                                 
283 Gjengitt etter Nilssen 2011, 104. 

284 http://whc.unesco.org/en/list/31 (lenke lest 06.02.2013). 

285 http://whc.unesco.org/en/list/31 (lenke lest 06.02.2013).  
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på initiativ av historikeren og holocaust-overlevende Wladyslaw Bartoszewski.286 I 

en følelsesladet appell til verdenssamfunnet uttalte han i anledning innstiftelsen:  

The generation of Auschwitz survivors is fading away. We, former concentration 

camp prisoners and eyewitnesses of the Shoah, have devoted all our lives to the 

mission of keeping the memory of the Holocaust alive. Today, as our mission is 

coming to an end, we understand better than anyone else that our whole work and 

toil might be in vain if we do not succeed in bequeathing the material evidence of this 

terrible crime to future generations.287 

Kulturminnet Auschwitz består av 200 hektar land og 155 bygninger, som delvis står 

i forfall, spesielt i Birkenau. I januar 1945 ødela nazistene deler av leirens 

infrastruktur, mens andre ødeleggelser fulgte etter sovjetstyrkenes frigjøring. De 

mest prekære utfordringene i dag gjelder sikring av forfalne piggtrådgjerder og 

utsatte brakkebygninger. Dessuten er grunnvannet i ferd med å ødelegge rester av 

gasskamrene og krematoriene.288 Hovedmålsettingen til Auschwitz-fondet er 

formulert slik: 

The mission of the Auschwitz-Birkenau Foundation is to secure the conservation and 

the preservation of the Auschwitz-Birkenau Memorial Site for future generations by 

implementing a long-term, comprehensive conservation plan prepared by the 

Auchwitz-Birkenau Museum’s team of historic preservationists.289  

For å nå målet har fondet fått statlige garantier for 97 millioner Euro fra et tjuetalls 

land. I 2009 ga Norge to millioner kroner til fondet. I anledning bevilgningen, uttalte 

blant annet utenriksminister Jonas Gahr Støre at «Auschwitz-Birkenau er kanskje 

Europas viktigste museum».290 Sluttmålet er å komme opp i et samlet beløp på 120 

                                                 
286 http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=637&Itemid=55 
(lenke lest 16.12.2012). 

287 http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=637&Itemid=55 
(lenke lest 16.12.2012). 

288 Katie Young, «Auschwitz-Birkenau. The challenges of heritage management following the Cold 
War», i William Logan og Keir Reeves, red., Places of Pain and Shame. Dealing with ‘Difficult Heritage’, 
London og New York: Routledge, 2009, 57. 

289 http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=637&Itemid=55 
(lenke lest 16.12.2012). 

290 Utenriksdepartementet, pressemelding nr. 048/09, 24.06.2009. 
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millioner Euro. Dette vil sikre framtidige, årlige overføringer som er øremerket en 

«global konserveringsplan».  

Parallelt med at det utvikles sikringstiltak for bevaring av de forfalne 

brakkene i den gamle konsentrasjonsleiren, går tidsvitnene naturlig ut av tiden. 

Bartoszewski spilte på dette forholdet når han appellerte til verden om å ta vare på 

det materielle minnet om Auschwitz. I innledningen til fondets informasjonsfolder 

skriver et annet tidsvitne, Henry Appel: «There is only one thing worse than 

Auschwitz itself…and that is if the world forgets there was such a place.»291 I 

skrivende øyeblikk er det ingenting som peker i en slik retning. Besøkstallene til 

Auschwitz-museet har de siste årene gått jevnt oppover, og nærmer seg 1,5 millioner 

besøkende fra land i alle verdensdeler.292 

Internasjonalisering og moralpolitikk – nye initiativer ovenfra 

Med Auschwitz i et midtpunkt, er dagens Europa langt på vei overfylt med steder og 

landskap som knytter an til historien og minnet om holocaust. Samtidig som disse 

stedene hver for seg er forankret i både regionale og nasjonale hendelser og 

minnekulturer, utgjør de også byggesteiner i en større, felleseuropeisk historie eller 

grunnfortelling. På mange vis framstår derfor tilintetgjørelsen som hele Europas lieux 

de memoire.293 Hva ligger bak en slik utvikling i det internasjonale kulturelle og 

politiske liv? 

Etter den kalde krigen forsvant de etablerte, ideologiske motsetningene 

mellom øst og vest, mellom kommunistiske regimer og liberale demokratier. Europa 

måtte kort sagt redefinere seg selv i lys av den nye verdenssituasjonen. I en politisk 

prosess som sprang ut av interesser og behov for integrasjon og økt samarbeid, ble 

minnet om holocaust gradvis til et samlende verktøy. Logikken synes å være 

forankret i en forestilling om tilintetgjørelsen som en absolutt ondskap og den totale 

negasjonen av toleranse og mangfold: I minnet om en genocidal befolkningspolitikk 

                                                 
291 http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=637&Itemid=55 
(lenke lest 16.12.2012). 

292 Se for eksempel: 
http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=620&Itemid=49 (lenke 
lest 28.10.2014). 

293 Assmann og Conrad, red., 2010, 100. 
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som rammet hele kontinentet, kan også Europa i fellesskap bygge en trygg framtid, 

blir det hevdet. Krigene på Balkan forsterket dette tankesettet. Nyhetsinnslagene om 

etnisk rensning og serbiske konsentrasjonsleirer manet på nytt fram bilder fra 

nazileirene og tilintetgjørelsen, og bidro til å universalisere minnet om holocaust i 

1990-årene. Det er blant annet mot denne bakgrunnen at Europaparlamentet i årene 

1989–2009 vedtok i alt åtte resolusjoner og to deklarasjoner som omhandlet 

holocaust.294 

I 2007 opprettet også EU institusjonen European Union Fundamental Rights 

Agency (heretter EU FRA), med hovedsete i Wien.295 Et av hovedmålene til EU FRA 

er å bekjempe rasisme og antisemittisme, intoleranse, hatkriminalitet og 

fremmedfrykt i dagens Europa. I lys av dette EU-mandatet har organisasjonen 

publisert flere forskningsbaserte rapporter som tematiserer holocaust, og som oftest i 

en didaktisk kopling til menneskerettighetene og dagsaktuell tematikk. I en av 

rapportene kan vi lese: «The initial findings of FRA’s latest survey on antisemitism 

underline the need to reflect on the lessons of the Holocaust in order to more 

effectively combat the racism, antisemitism and political extremism that we are 

witnessing across the EU today.»296 En annen flerårig forskningsstudie undersøkte 

hvordan krigsminnesteder i EUs medlemsland brukte holocaust til å fremme 

opplæring i menneskerettighetene. Offentliggjøringen av prosjektet skjedde i 

symboltunge omgivelser i Auschwitz den 27. januar i 2010.297 

I Auschwitz-museets rapport for 2013 framgår at presidentene i Polen, Israel, 

Finland, Hellas og Europaparlamentet besøkte stedet dette året. Den greske 

presidentens offisielle tale i juli viser tydelig hvordan europeiske statsledere og 

politikere aktivt bruker holocaust for å bygge opp under en felleseuropeisk identitet 

og historiebevissthet. I ruinene av Auschwitz uttalte presidenten blant annet: 

                                                 
294 Anne Wæhrens, Shared Memories? Politics of Memory and Holocaust Remembrance in the European 
Parliament 1989–2009, København: DIIS Working Paper 2011:06. 

295 http://fra.europa.eu/en/about-fra/who-we-are (lenke lest 18.12.2013). 

296 Se videre: http://fra.europa.eu/en/news/2013/international-holocaust-remembrance-timely-
reminder-need-step-efforts-fight-racism-
and?_cldee=am9uLnJlaXRhbkBmYWxzdGFkc2VudGVyZXQubm8%3d (lenke lest 08.02.2013). 

297 EU FRA, Discover the past for the future. The role of historical sites and museums in Holocaust Education 
and human rights education in the EU, Wien: EU FRA, 2011, se også samme, Human Rights education at 
Holocaust memorial sites across the European Union: An overview of practices, Wien: EU FRA, 2011. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/who-we-are
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http://fra.europa.eu/en/news/2013/international-holocaust-remembrance-timely-reminder-need-step-efforts-fight-racism-and?_cldee=am9uLnJlaXRhbkBmYWxzdGFkc2VudGVyZXQubm8%3d


89 
 

It is our duty to preserve the memory of the tragedy caused by the Nazis. Whoever 

denies that there were victims and that people who were brought here were 

murdered has no right to call himself or herself a member of our European family.298 

Judt skriver om Europas forhold til minnet om holocaust i dag: «As Europe prepares 

to leave World War Two behind – as the last memorials are inaugurated, the last 

surviving combatants and victims honoured – the recovered memory of Europe’s 

dead Jews has become the very definition and guarantee of the continent’s restored 

humanity.»299 

Den greske presidentens moralske og retoriske bruk av familiebegrepet i 

Auschwitz lar seg innplassere i Judts forståelsesramme. Hvor sterkt denne 

«garantien» vil stå seg i framtiden, er likevel høyst usikkert. For i takt med den 

europeiske integrasjonsprosessen, hvor mange land fra den gamle Østblokken har 

gått inn i EU, mens andre fortsatt står på dørstokken, har minnet om tilintetgjørelsen 

blitt utfordret av et annet kollektivt fenomen: minnet om kommunistisk terror. I det 

nye, europeiske minnefellesskapet, spesielt etter EU-utvidelsene i 2004, finnes en 

risiko for hierarkisering av lidelser og minner, og dermed også politisk kamp om 

makt og posisjoner. Hva slags implikasjoner konkurrerende minnefellesskap om 

nazisme og kommunisme kan få for framtidens Europa, skal ikke drøftes videre her.  

Parallelt med den europeiske integrasjonsprosessen finnes også en 

historiekulturell utvikling som har tilnærmet globale nedslag. Historikeren Tom 

Segev uttalte i et intervju med avisen Wiener Zeitung den 27. mai 2006: «Der 

Holocaust gehört nicht mehr nur Israel oder den Juden, er gehört heute der ganzen 

Welt.»300 Foruten de omtalte, europeiske institusjonene har flere andre aktører gitt 

oppdrift til en bevegelse som fra og med 1990-årene har overskredet både 

                                                 
298 http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=620&Itemid=49 
(lenke lest 28.10.2014). 

299 Judt 2005, 804. Se også Christoph Cornelißen, «Was heisst Erinnerungskultur? Begriff-Methoden-
Perspektiven», i Geschichte in Wissenschaft und Unterricht (54), nr. 10, 2003. 

300 Gjengitt etter http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=24794 (lenke lest 17.10.2013). Om 
forholdet mellom holocaust og globalisering, se for eksempel Jan Eckel og Claudia Moisel, 
Universalisierung des Holocaust? Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in internationaler Perspektive, 
Göttingen: Wallstein Verlag, 2008, Assmann og Conrad, red., 2010, Levy og Sznaider 2001. 
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kontinentale, politiske og kulturelle grenser. En av de mest framtredende har sin 

opprinnelse i nabolandet Sverige. 

I mai 1998 inviterte daværende statsminister Göran Persson to statsledere til et 

møte i Stockholm: USAs president Bill Clinton og Storbritannias statsminister Tony 

Blair. Foranledningen var at Persson hadde fanget opp en undersøkelse som viste at 

to av tre svenske ungdommer var helt sikre på at holocaust faktisk hadde skjedd. 

Resultatet opprørte ham så mye at han i første omgang tok til orde for en 

regjeringsledet, svensk informasjonskampanje om holocaust i 1997. Et av tiltakene 

var å ferdigstille boken Om detta må ni berätta, som i løpet av et par år ble 

massedistribuert i to millioner eksemplarer til skoler og husholdninger over hele 

landet.301 Et annet var å bygge opp kunnskaps- og kulturinstitusjonen Forum för 

levande historie.302 Et tredje initiativ fra Göran Persson var økt internasjonalt 

samarbeid på myndighetsnivå. 

I dette klimaet oppsto organisasjonen Task Force for International 

Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (heretter ITF) i 

1999. Til stede under den formelle innstiftelsen i Washington, D.C. var statslederne 

fra USA, Storbritannia, Tyskland, Israel og Sverige. En av deltakerne under 

seremonien, den amerikanske diplomaten Stuart Eizenstat, beskrev begivenhetens 

globale dimensjon slik: «For the first time, heads of government agreed to cooperate 

directly with other countries, through diplomatic and other channels, to strengthen 

Holocaust education efforts on both sides of the Atlantic and beyond.»303 

Etter en lang omorganiseringsprosess bærer ITF i dag navnet International 

Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). I løpet av vel 15 år har IHRA fått 31 

medlemsland, og flere andre land med såkalt observatørstatus. I 2014 var 27 av de 

formelle medlemslandene europeiske, i tillegg til USA og Canada, Argentina og 

Israel.304 I tillegg har IHRA et formalisert institusjonelt samarbeid med flere 

europeiske og globale organisasjoner, som EU, Europarådet, FN og UNESCO, 

                                                 
301 Beker 2010, 98. 

302 http://www.levandehistorie.se (lenke lest 14.09.2010). 

303 Her gjengitt etter Assmann og Conrad, red., 2010, 102. 

304 http://www.holocausttaskforce.org/about-the-itf.html (lenke lest 08.02.2013). 

http://www.levandehistorie.se/
http://www.holocausttaskforce.org/about-the-itf.html
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Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), og Conference on 

Jewish Material Claims Against Germany. 

IHRA er en unik politisk organisasjon i den forstand at den har et mandat om 

å reevaluere og omorganisere nasjoners minnekulturer. I et tett samspill mellom 

myndighetsrepresentanter, «policy makers» og frivillige organisasjoner, arbeider 

IHRA for å øke kunnskapen om holocaust i det internasjonale samfunn. Konkret 

foregår dette arbeidet i flere arbeidsgrupper som knytter an til forskning, 

undervisning og erindringsarbeid. To ganger hvert år møtes alle IHRA-delegater for 

å utvikle strategier, handlingsplaner og konkrete prosjekter om holocaust. 

Vertskapsfunksjonen til IHRA ambulerer mellom medlemslandene. Norge fikk 

medlemskap i 2003, og hadde formannskap i organisasjonen i 2009–2010. Jeg skal 

vende tilbake til dette i et senere kapittel.305 

En av milepælene i den korte institusjonshistorien til IHRA skjedde i januar 

2000, da Sverige arrangerte den såkalte Stockholm International Forum on the 

Holocaust. Presidenter, statsministre og statsråder fra til sammen 43 land var 

representert, i følge med 800 journalister fra hele verden.306 Konferansen endte med 

at deltakerlandene sluttet opp om et nyskrevet charter. I Stockholmsdeklarasjonen 

framstår moralpolitikk som et bærende ideologisk element. Det svenske vertskapet 

for konferansen utla det slik under åpningen: 

Today, we know that Swedish authorities failed in the perfomance of their duty 

during the Second World War. The Swedish Government deeply regrets that we have 

to make such an observation. The moral and political responsibility for what Swedish 

society did – or failed to do – during the war will always be with us.307  

På hjemmesiden til IHRA finnes flere pekere til organisasjonens moralske plattform 

eller kodeks, som virker til å være både et kriterium for medlemskap og faglig 

rettesnor for utvikling av nye tiltak og prosjekter:  

                                                 
305 Under ledelse av Utenriksdepartementet har den norske delegasjonen siden 2003 hatt faste 
deltakere fra HL-senteret, Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og Falstadsenteret. 

306 Beker 2010, 97. 

307 Gjengitt etter Karlsson 2008, 26. Se videre om Stockholmskonferansen: 
http://www.humanrights.gov.se/stockholmforum/2000/conference_2000.html (lenke lest 
04.03.2011). 

http://www.humanrights.gov.se/stockholmforum/2000/conference_2000.html
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Another basic principle developed over the last ten years is the demand made of all 

member governments to examine their own past history regarding actions or inaction 

during the Holocaust. It can be said without any exaggeration that nobody comes out 

clean in considering their past, and without social, collective, self-criticism it is 

hypocritical to indulge in public declarations and statements decrying the Holocaust. 

Governments that are not willing to engage seriously in this self-examination cannot 

be members of the ITF.308 

«Ingen skal komme seg uanfektet gjennom en selvransakelse av historien», heter det 

innad i IHRA. Dette moralske grunnprinsippet må også forstås i kontekst av større 

bevegelser på den globale scenen. I boken The Guilt of Nations mener historikeren 

Elazar Barkan å se en global, politisk trend som skjøt fart etter den kalde krigens 

slutt, og den knytter spesielt an til politiske og økonomiske restitusjonsprosesser 

overfor «fortidens tapere». Ifølge Barkan reflekterer disse restitusjonsoppgjørene en 

ny moralpolitisk standard: «This universe is studded with abundant contradictions 

but increasingly subscribes to a shared political culture, which pays greater attention 

to history as a formative political force.»309 

Barkan underbygger sin påstand med eksempler fra Øst-Timor til NATOs 

intervensjon i Kosovo, og til sveitsiske myndigheters beslutning om å opprette et 

verdensomspennende fond som svar på beskyldninger om ran av jøder under 

holocaust: «The fund is to be dispensed to Holocaust victims who lost their money in 

Swiss banks and, further, to amend historical injustice worldwide.»310 I dette 

tidsrommet vedtok også Europaparlamentet to resolusjoner, i 1995 og 1998, som 

handlet om tilbakeføring av eiendeler som ble frastjålet Europas jøder under andre 

verdenskrig.311 

Utviklingen av en internasjonal skyldkultur er fundert i en selvrefleksiv bølge 

av behov for å gjøre opp for historisk urett. Det synes å være et sammenfall i tid 

mellom IHRAs tilblivelse og ideologiske ståsted, bruken av holocaust i den 

                                                 
308 http://www.holocausttaskforce.org (lenke lest 14.09.2010).  

309 Elazar Barkan, The Guilt of Nations. Restitution and Negotiating Historical Injustices, London og 
Baltimore: The John Hopkins University Press, 2000, forord. 

310 ibid., xvi. 

311 Se Wæhrens 2011, 15. 
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europeiske integrasjonsprosessen, og dette bredere bildet som Barkan tegner. I 1996-

1997 sto eksempelvis Sverige i et lite flatterende internasjonalt lys, fordi det hadde 

framkommet at landet spilte en rolle i ranet av jødiske eiendeler i Nazi-Tyskland. 

Like etter startet prosessen med å etablere ITF/IHRA.312 

I sammensatte politiske og kulturelle prosesser er det ikke helt enkelt å slå fast 

hvilke manifestasjoner og uttrykk som isolert kan knyttes til virksomheten i IHRA, 

men det synes utvilsomt at organisasjonen har bidratt til vekst og utvikling av en 

internasjonal skyldkultur.313 I 2004 beklaget for eksempel Polens daværende 

president Aleksander Kwasniewski landets medvirkning til massedrap på polske 

jøder, mens Romanias president Ion Iliescu fulgte opp med å beklage rumenernes 

overgrep under andre verdenskrig. I 2012, under sitt formannskap i IHRA, ba også 

Belgia om unnskyldning for sitt medansvar til holocaust.314 I takt med dette har også 

profesjonsgrupper stått fram og kollektivt beklaget sin medvirkning. I mai 2012 ga 

den tyske medisinske assosiasjonen en offisiell unnskyldning for legestandens bidrag 

til utryddelsen i Nazi-Tyskland.315 Alle disse eksemplene skaper et inntrykk av at 

IHRA har bidratt til å utvikle et forum som legger til rette for koordinering og 

standardisering av politiske og moralske budskap, på tvers av geografiske og 

politiske grenser. 

Et av de viktigste virkemidlene i så måte, er den internasjonale 

holocaustdagen, som faller på frigjøringsdatoen for Auschwitz-Birkenau. I denne 

sammenhengen har IHRA spilt en viktig rolle for å løfte oppmerksomheten omkring 

dagen i det internasjonale samfunn. Alle medlemsland i organisasjonen har forpliktet 

seg til å markere dagen offisielt, i tråd med Stockholmsdeklarasjonen. Dessuten har 

IHRA etablert et formalisert samarbeid med EU og FN, som begge har anerkjent den 

                                                 
312 Beker 2010, 98. 

313 Om begrepet skyldkultur, se mer i Ian Buruma, The Wages of Guilt: Memories of War in Germany and 
Japan, Farrar, Strauss og Giroux: 1994, og Helmut Dubiel, «The Remembrance of the Holocaust as a 
Catalyst for a Transnational Ethic?», i New German Critique, No. 90/03, 59–70. 

314 http://www.holocausttaskforce.org/news/511-ihra-chair-condemns-antisemitic-imagery-at-the-
aalst-carnival.html (lenke lest 14.02.2013). 

315 http://vitals.nbcnews.com/_news/2012/05/24/11867152-german-doctors-apologize-for-
holocaust-horrors?lite (lenke lest 12.02.2013). 
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27. januar som offisiell holocaustdag.316 Under FNs markering av dagen i New York i 

2012 uttalte generalsekretær Ban Ki-Moon, som også besøkte Auschwitz samme år: 

«On this International Day, let us remember all the innocent people who lost their 

lives during the Holocaust. And let us be inspired by those who had the courage to 

care […] Their example can help us build a better world today.»317 Talen er 

illustrerende for hvordan holocaust brukes som et globalt, moralsk og politisk 

referansepunkt i vår tid. 

De siste tre tiårene har vi sett en eksepsjonell vekst av politiske deklarasjoner, 

organisasjoner og restitusjonsprosesser, kulturelle uttrykk og stedliggjøringer av 

holocaust, samt etableringen av en internasjonal minnedag. Til en viss grad er det én 

historiekulturell dimensjon som binder alle disse hendelsene sammen: 

generasjonsskiftet og tidsvitnenes gradvise frafall. I Auschwitz-museets årsrapport 

for 2013 utlegger direktør Piotr Cywinski i forordet: «There are so few Survivors left 

among us now. We look back, into the past, and we hear their words. We look 

forward, into the future, and fear the Great Silence.»318 Med disse ordene knytter han 

også generasjonsskiftet til en tilstand av eksistensiell frykt og redsel: Hva er det som 

venter det store «oss» der framme, uten de overlevende fra konsentrasjonsleirene?  

I januar 2012 åpnet utstillingen The Face of the Ghetto i FN-hovedkvarteret i 

New York. Utstillingen, som primært besto av fotografier fra Lodz-gettoen før den 

ble likvidert i 1944, var utviklet av Topographie des Terrors og finansiert av det tyske 

utenriksdepartementet. I sin åpningstale henvendte den tyske ambassadøren seg 

direkte til presidenten for den internasjonale Auschwitz-komiteen, Roman Kent: 

You, Mr. Kent, and all the other survivors are the symbols of human endurance, the 

symbols of the redemptive power of remembrance and also the symbols of hope […] 

The less we have direct witnesses to the horrors of the past, the more important 

become places of remembrance and commemoration […] In this regard, institutions 

                                                 
316 http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10413.doc.htm (lenke lest 24. november 2010). 

317 https://www.un.org/en/holocaustremembrance/2013/sg.shtml (lenke lest 11.02.2013). 

318 http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=620&Itemid=49 
(lenke lest 28.10.2014). 
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such as the Topography of Terror Foundation help us to unearth the darkest chapter 

of our past by educating us about the Holocaust.319 

Utsnittet fra den politiske talen i New York sammenfatter på mange måter viktige 

nye trekk i internasjonale historiekulturer. Historikeren Alvin Rosenfeld skriver at 

tidsvitnene har fått status nærmest som celebriteter i samfunnet.320 Fordi de gamle 

fangene i stadig større grad går ut av tiden, tillegges minnesteder, museer og andre 

organisasjoner mer politisk, moralsk og kulturelt ansvar. I den forstand er det rimelig 

å hevde at holocaust har blitt et institusjonalisert minne. Utstillingen viser også 

hvordan tilintetgjørelsen har blitt politisert, i denne konteksten gjennom at det tyske 

utenriksdepartementet finansierte og promoterte et kulturprodukt om holocaust. 

Dessuten uttrykker også utstillingen et viktig transnasjonalt mønster, på den måten 

at et tysk minnested utviklet et produkt som deretter ble innviet i hovedkvarteret til 

det overnasjonale FN, før det gikk på vandring i andre amerikanske byer. 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg forsøkt å etablere en ytre, internasjonal ramme for 

avhandlingens to norske hovedkapitler. Nasjonalstater har forvaltet og bearbeidet 

minnet om holocaust på ulike måter gjennom etterkrigstiden. Forklaringene ligger 

dels i forskjellige realhistoriske forhold før og under gjennomføringen av 

folkemordet, og dels i ulike minnekulturelle vilkår og tradisjoner i ettertid. Likevel 

finnes noen overgripende, internasjonale hovedtrekk og mønstre.321 I det følgende 

skal disse både direkte og indirekte gi perspektiver til de norske møtene med 

holocaust etter 1945. 

Fredsvåren møtte verdenssamfunnet krigskorrespondentenes fotografier og 

rapporter fra konsentrasjonsleirene med sjokk og forferdelse. Tilstanden gikk 

imidlertid raskt over i marginalisering og en relativ form for taushet. Bak dette ligger 

                                                 
319 http://www.new-york-un.diplo.de/Vertretung/newyorkvn/en/__pr/speeches-
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320 Rosenfeld, red., 1997, 136f. 
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både sosiale, kulturelle og politiske forklaringer. Den da navnløse forbrytelsen mot 

jødene fikk liten oppmerksomhet i Nürnbergprosessene. På dette tidspunktet var 

samtidig nasjonalstaten en sårbar konstruksjon. Konstellasjonen av ydmykende tap, 

samarbeid med nazistene, terror og deportasjoner førte i etterkant til dyptgripende 

tillits- og systemkriser. For å vende om på skadete nasjonalfølelser krevdes heller 

symbolsterke fortellinger om helter og antinazistisk motstand.322  

Viktige brudd med dette historiekulturelle mønstret var utgivelser, 

filmatiseringer og iscenesettelser av Anne Franks dagbok. I tillegg fikk 

dokumentarfilmen Nuit et Bruillard fra 1955 et stort europeisk publikum. I 1960-årene 

framsto rettssaken mot Adolf Eichmann i Jerusalem som et politisk, kulturelt og 

intellektuelt vendepunkt. Dette skyldtes i stor grad Hannah Arendts publikasjoner. I 

samme tidsrom oppsto dessuten en stor internasjonal bølge av interesse og sympati 

for tilintetgjørelsens tidsvitner. 

I de påfølgende tiårene kom spesielt sterke impulser fra Nord-Amerika. 

Samtidig som Holocaust trakk et massivt tv-publikum i USA og Europa, kom selve 

begrepet «holocaust» inn i den vestlige verdens språk og talemåter. 

Barnebarnsgenerasjonen har ofte blitt beskrevet som den som vendte tilbake til 

historien, der besteforeldrene gjerne hadde nok med å overleve og komme seg videre 

etter krigen. I denne sammenhengen traff tv-produksjonen tydelig en nerve hos 

ungdom og skoleelever. Dessuten oppsto også flere internasjonale debatter om tv-

serien og moral, sjangerkrav og representasjonens muligheter og begrensninger. 

Den største og viktigste historiekulturelle dimensjonen i 1980- og 1990-årene 

var den kalde krigens oppmykning og slutt. Med murens og kommunismens fall 

forsvant også gamle geopolitiske måter å dele inn verden på. I tomrommet som 

oppsto, og i takt med åpningen av gamle arkiver og utvidelsen av EU, fikk holocaust 

en ny politisk rolle. I den europeiske integrasjonsprosessen har spesielt Auschwitz 

framstått som et viktig materielt og samlende symbol. I tillegg har andre museer og 

minnesteder hatt stor innvirkning på den historiekulturelle utviklingen siden 1990-

tallet, som aktører og premissleverandører for aktiviteter i transnasjonale politiske 

organisasjoner som FN og UNESCO, EU, Europarådet og IHRA. 

                                                 
322 Se for eksempel Lagrou 2000, 2. 
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Institusjonaliseringen av holocaust-minnet i det internasjonale samfunn 

henger sammen med tidsvitnenes frafall.323 I generasjonsskiftet har kulturminner og 

landskap fått en forsterket posisjon som sannhetsbevis for terroren og massedøden 

under nazismen. Dette er den viktigste årsaken til at minnesteder over hele Europa 

har vært gjenstand for ressurskrevende renoverings- og konserveringstiltak i senere 

år. Etableringen av det internasjonale Auschwitz-fondet er et tydelig eksempel på 

dette. 

I tillegg kan vi i et parallelt historiekulturelt forløp se en markant vekst av 

moralske og selvransakende holocaust-diskurser siden 1990-tallet. Nasjonalstater, 

statsledere, politiske nettverk og profesjonsgrupper har stått fram og bedt de 

overlevende om unnskyldning for fortidens ugjerninger. Gjennom moralske og 

økonomiske restitusjonsprosesser har disse aktørene, både hver for seg og i 

fellesskap, dyrket fram en beretning som har løsnet opp på nasjonale bånd.324 

Framveksten av en transnasjonal skyldkultur, og en sterkere sammenveving av 

holocaust og de universelle menneskerettighetene, er to moderne uttrykk for 

forestillingen om tilintetgjørelsen som den absolutte ondskapens problem.  

Fra dette internasjonale omlandet vil jeg i de neste kapitlene bevege meg over 

i den norske historiekulturen: Hva har kjennetegnet norske måter å fortolke 

holocaust på gjennom etterkrigstiden? Hvordan har norske møter med holocaust 

utviklet og endret seg over vel sju tiår? Og i hvilket forhold står utviklingen i Norge 

til internasjonale impulser og begivenheter? 

                                                 
323 Se også Dan Diner, «Restitution and Memory: The Holocaust in European Political Cultures», i New 
German Critique, No. 90/03, 36-44. 

324 Jeffrey Alexander, «On the Social Construction of Moral Universals. The ‘Holocaust’ from War 
Crime to Trauma Drama», i samme, m.fl., Cultural Trauma and Collective Identity, Berkeley, Los Angeles 
og London: University of California Press, 2004, 228f. Se også Kverndokk 2007, 17f. 
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4. Norske møter med holocaust. Del 1: 1945–1980 

Den 18. juli 1945 sto artikkelen «Innsats for landet» på trykk i dagsavisen Verdens 

Gang. Avisen hadde blitt grunnlagt noen uker tidligere, og framsto i de første 

etterkrigsårene som Hjemmefrontens avis.325 I artikkelen kan vi lese: 

Under krigen viste nordmennene at de fullt ut behersket kunsten å sabotere. Dette 

var så gjennomført at en nesten var fristet til å tro at dette med å sabotere var en 

medfødt egenskap hos nordmennene. Det var det nok ikke. Det var nordmannens 

utpregede rettferdighetsfølelse som sporet til hans enestående innsats.326 

Denne teksten er, slik jeg ser det, illustrerende for et grunnleggende kjennetegn ved 

norsk historiekultur etter andre verdenskrig: en tydelig inndeling i kampen mellom 

de gode nasjonale kreftene på den ene siden, og de unasjonale på den andre. De 

viktigste symbolene for de gode kreftene var motstandsbevegelsen og Kong Haakon 

VII, mens Vidkun Quisling tidlig framsto som innbegrepet av det store sviket mot 

Norge.327 

I en oversiktsartikkel fra 1990 om norsk historieskrivning om okkupasjonen, 

skriver historikeren Ole Kristian Grimnes at krigserfaringene dannet grunnlag for en 

nasjonal identitet som var forankret i verdier som solidaritet, samhold og kollektivets 

felles kamp mot nazidiktaturet. En «enestående nasjonal konsens» trenget inn i vår 

fellesbevissthet etter 1945. «Vi er nasjonalt sperret inne», skrev Grimnes. Her siktet 

han både til etterkrigstidens skrivning om krigen, og kulturen i bredere forstand.328 I 

                                                 
325 Avisen ble grunnlagt ved bidrag fra det norske Pressefondet den 7. mai 1945. Verdens Gang hadde 
i 1950 et opplag på omkring 27 000, før avisen opplevde en opplagsvekst uten sidestykke i norsk 
pressehistorie fra 1960-årene. Fra og med 1981 var Verdens Gang landets største avis.  

326 Verdens Gang, «Innsats for landet», 18.07.1945. 

327 Se for eksempel Eriksen 1995, Sem 2009, Odd-Bjørn Fure, «Norsk okkupasjonshistorie: Konsensus, 
berøringsangst og tabuisering», i Stein Ugelvik Larsen, red., I krigens kjølvann. Nye sider ved norsk 
krigshistorie og etterkrigstid, Oslo: Universitetsforlaget, 1999, og Ole Kristian Grimnes, «Hvor står 
okkupasjonshistorien nå?», i Nytt Norsk Tidsskrift, 3–4/09. 

328 Ole Kristian Grimnes, «Historieskrivingen om okkupasjonen. Det nasjonale konsensussyndromets 
gjennomslagskraft», i Nytt Norsk Tidsskrift, 2/90. 
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en senere artikkel i 2009 fasthold han på nytt at grunnstrukturen i den norske 

fortellingen om andre verdenskrig aldri har blitt avgjørende forandret.329 

Anne Eriksen har beskrevet den norske konsensusen som en seiglivet, moralsk 

fundert fortelling. Gjennom langvarige prosesser har krigens aktører blitt innordnet i 

et forenklet og strømlinjeformet «godt-ondtskjema». Som Verdens Gang-artikkelen er 

et eksempel på, har motstanden gjerne blitt projisert som en naturgitt egenskap i den 

norske befolkningen. Lignende narrative mønstre og strukturer kan vi finne igjen i 

toneangivende historieverk, avisdebatter, lærebøker for skolen, i skjønn- og 

memoarlitteraturen, dokumentar- og spillefilmer, som Kampen om tungtvannet (1948) 

eller Ni Liv (1958), og i det fremste institusjonaliserte uttrykket for okkupasjonstiden: 

Norges Hjemmefrontmuseum. Museet ble stiftet i 1970, og har siden 1995 stått under 

ledelse av Forsvaret.330 

Overgripende sett har disse produktene og hendelsene tegnet et relativt 

entydig bilde av okkupasjonsårene gjennom hele etterkrigstiden. Leiv Sem skriver: 

«Ei felles forståing er utvikla kring historiefortolking og -formidling. Denne 

forståinga omfattar ikkje berre at eitt spesielt syn på kva som skjedde under krigen er 

meisla ut. Forståinga inneber også eit krav om korleis ein skal forhalde seg til dette 

spesifikke utsnittet av historia.»331 Det har riktig nok sirkulert et mangfold av 

tematikker, motiver og perspektiver til okkupasjonstiden i den norske 

etterkrigsoffentligheten. Noen av dem har vært kritiske, eller i det minste alternative, 

til det rådende konsensussyndromet. I tillegg finnes viktige og interessante brudd 

langs aksene lokalt–regionalt–nasjonalt, privat–offentlig, og i kulturelle 

kjønnsmønstre. Disse skal ikke forfølges videre her.332 Hovedpoenget er at disse 

bevegelsene og sidestrømmene heller har understreket enn underminert den 

hegemoniske grunnfortellingen. Rammene for hva som har vært akseptabelt å 

                                                 
329 Grimnes 2009, 481. 

330 Eriksen 1995, 59f, se også Storeide 2007, 178ff. 

331 Sem 2009, 171. 

332 Se for eksempel Claudia Lenz og Anette Storeide, «Hvem er heltene? Tidsvitnefortellinger sett i lys 
av kulturelle kjønnsmønstre», i Lenz og Nilssen, red., 2011, 123, og Claudia Lenz, «Fra matauk til 
menneskerettigheter. Fortelling og fortolkning av krigsminner i norske familier gjennom tre 
generasjoner», i Fortid, 2/2007. 
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produsere og formidle i den norske historiekulturen har vært tydelige og relativt 

stabile, selv om man også kan observere endringer i senere tid. 

I forrige kapittel så vi at patriotiske måter å ordne fortiden på var vanlig i 

internasjonale historiekulturer etter 1945. I den allierte verden oppsto helteeposene 

som svar på sosiale og politiske behov for felles referanserammer i en viktig 

konsoliderings- og gjenreisningstid.333 De nordiske narrativene ble i stor grad bygget 

opp på samme måte.334 I disse prototypene av hegemoniske grunnfortellinger 

framtrer noen funksjoner som overgripende og sammenfallende på tvers av 

landegrenser: De skulle legitimere spesielle kjerneverdier, som enhet og solidaritet, 

de skulle mobilisere hele nasjonen og være identitetsskapende innenfor avgrensede 

og nasjonalstatlige rammeverk. Det viktigste redskapet i denne sammenhengen var å 

utheve egen nasjonal motstandsinnsats i bekjempelsen av nazismen, ofte på 

bekostning av det store, allierte krigsbildet. I Norge ble derfor hjemmefronten og 

motstandsmennene (sjelden kvinner) dominerende protagonister. Antagonistene var 

den tyske okkupasjonsmakten og de svikefulle norske nazistene. 

Hvilken plass og rolle fikk jødeforfølgelsene og holocaust i kontekst av dette 

grunnmønstret? 

Sanksjonerte tekster: Historieverk og lærebøker 

Enkelte historieprodukter regnes som spesielt viktige i etableringen av en felles 

forståelse for krigsårene i norsk offentlighet. I bokproduksjonen har ikke minst 

oversiktsverker for en større allmenhet og lærebøker stor betydning. Det første store 

oversiktsverket var Norges krig 1940–1945, som kom ut på Gyldendal årene 1947–

1950.335 Hovedredaktør for utgivelsen var en av landets mest profilerte historikere, 

professor Sverre Steen. Verkets mer eller mindre offisielle karakter skyldes både 

kapasitetene bak utgivelsen, et stort nedslagsfelt i allmennheten, samt at det ble 

brukt som grunnlag for undervisning og lærebøker i det norske utdanningssystemet, 

                                                 
333 Lagrou 2000, se også Monica Flacke, red., Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen, 
Berlin: Deutsches Historisches Museum, 2004–2005. 

334 Stenius m.fl., red., 2011, 14. 

335 Sverre Steen, red., Norges Krig, bind 1–3, Oslo: Gyldendal, 1947–1950. 
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fra skolen til universitetene.336 Til sammen bidro et tredvetalls ulike forfattere til å 

forme Norges krig. Mange av dem var sentrale aktører fra krigen, gjerne gjennom 

posisjoner i Administrasjonsrådet eller Hjemmefrontens ledelse. Innenfor verkets 

samlede omfang på 2 400 sider, er det liten tvil om at forfatternes egne erfaringer og 

samtidsinteresser har spilt inn i utvalgsprosessene av tema, illustrasjoner og motiver. 

Bind 1 har et tyngdepunkt på felttoget i Norge og den norske militære innsatsen. Det 

andre bindet handler mest om Utefronten, med omfattende kapitler om 

eksilregjeringen og kongehuset, flyktningesamfunnet og Norges forhold til de 

allierte. Bind 3 er viet historien til Hjemmefronten, med stor vekt på de som satt i 

nazistisk fangenskap. 

 I dette siste bindet av storverket finnes kapitlet De som ble tatt.337 Her skriver 

Haakon Holmboe at Grini ga det beste inntrykket av forholdene i fangeleirene i 

Norge, og at det derfor var naturlig å bruke mest plass i boken på denne leiren.338 

Holmboe uthever riktig nok et sted at «ingen enkelt gruppe ble så hardt rammet som 

jødene», men utsagnet følges i liten grad opp for videre drøfting. Leseren av kapitlet 

får liten kunnskap om bakgrunnen for arrestasjonene og deportasjonene, og hvem de 

viktigste aktørene i det norske holocaust var. Avsnittet om de norske jødene i 

fangenskap er generelt kort og fragmentarisk, sammenlignet med andre norske 

fangeskjebner i det nazistiske leirsystemet. 

I samme kapittel skriver også Holmboe om Berg interneringsleir: «En fordel 

hadde fangene her fremfor i andre leirer: de var forholdsvis sikre på å slippe fri når 

domstiden var ute. Det forekom heller ikke ofte at fangene herfra ble overført til 

andre fengsler eller til Tyskland.»339 Her overser forfatteren helt leirens sentrale 

funksjon som transittstasjon til Auschwitz-Birkenau. Om de deporterte jødenes 

skjebne heter det senere: «Som før fortalt ble de likviderte på få unntak nær, sendt til 

gasskamrene i Auschwitz etter kortere opphold i andre leirer. Selv en så rystende 

                                                 
336 Sem 2009, 172f. 

337 Haakon Holmboe, «De som ble tatt», i Steen, red., Norges krig, bind 3, Oslo: Gyldendal, 1950. 

338 ibid., 454 og 476. 

339 ibid., 480f. 
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tragedie som denne blir likevel bare en detalj i den avgrunn av brutalitet og råskap 

som tyskerne viste i sine fengsler.»340 

Corell skriver at forfatterne av verket definerer motstand som en bred, 

nasjonal bevegelse uten skillelinjer mellom aktiv og passiv, sivil og militær 

motstand.341 I et nasjonalpatriotisk vi-fellesskap, hvor deltakerne defineres gjennom 

motsetningen til NS og tyskerne, får jødene en diffus restposisjon.342 Hun mener 

videre at forfatterne tar i bruk narrative strategier som nærmest ekskluderer jødene 

fra den store grunnfortellingen: «Jødenes spesielle posisjon i den nasjonalsosialistiske 

ideologien får ingen plass i denne teksten. Ved å skrive at de fleste gikk rett i 

gasskamrene gir teksten heller ingen eksplisitt hjelp til å forstå nasjonalsosialismens 

utryddelsespolitikk.»343 I kontrast til dette framkommer det heroiske vi-fellesskapet 

tydelig i kontekst av Grinihistorien, som i verket blir utlagt som representativt for 

leirsystemets karakter i det okkuperte Norge: «Det som holdt fangesamfunnet 

sammen, var den store felles saken praktisk talt alle var gått inn for.»344 

Historiske storverk er ofte forfattet av yrkeshistorikere, samtidig som de 

henvender seg til et allment publikum. Noen av verkene blir modeller for lignende 

framtidige utgivelser, og noen får status som folkelesning.345 Marginaliseringen av 

holocaust i Norges krig er derfor utvilsomt en viktig indikator på bevegelser og 

prioriteringer i den norske historiekulturens formative fase etter 1945. Historiske 

oversiktsverk har ofte også en tilleggsfunksjon, i den forstand at de gjerne danner 

grunnlag for utvikling av lærebøker i skolen. I det følgende skal jeg derfor se etter 

tidlige fortolkninger og oppfatninger av holocaust i et avgrenset utvalg av lærebøker 

for det gamle gymnasiet (videregående skole). 

I et slikt tekstmateriale står Edvard Bulls Nordmenn før oss sentralt i 

norgeshistorien. Førsteutgaven kom ut i 1948, ett år etter bind 1 av historieverket. 

                                                 
340 Holmboe 1950, 488. 

341 Synne Corell, «The Solidity of a National Narrative. The German Occupation in Norwegian History 
Culture», i Stenius m.fl., red., 2011, 101ff. 

342 Corell 2010, 56. Også Ole Kristian Grimnes er kritisk til mangelen på interesse for jødenes skjebne i 
verket, se videre Grimnes 2009, 483. 

343 Corell 2010, 86. 

344 Holmboe 1950, 465. 

345 Sem 2009, 172f. 
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Lærebokens omtale av jødeforfølgelsene framstår som fragmentarisk. I et kortfattet 

avsnitt heter det for eksempel: «I 1942 ble også jødene angrepet, og de fikk ingen 

sjanse til å verge seg. Alle jøder som ikke greidde å flykte til Sverige, ble arrestert og 

sendt til Tyskland, også kvinner, spebarn og oldinger; nesten alle de som kom til 

Tyskland, ble drept eller omkom der.»346 Sett i et litt lengre tidsspenn er det 

interessant at teksten kun fikk små, kosmetiske endringer fram mot sjetteutgaven, 

som kom ut i 1980. I denne utgaven står det: «I 1942 ble jødene angrepet, og de fikk 

ingen sjanse til å verge seg. Alle jøder som ikke greidde å flykte til Sverige, ble 

arrestert og sendt til Polen, også kvinner, spebarn og oldinger; av 531 mennesker 

som ble sendt den gang, var det bare 12 som overlevde og kom hjem igjen.» I tillegg 

til disse små justeringene har sjetteutgaven en note som oppfordrer til lesning av 

Herman Sachnowitz, som noen år tidligere hadde gitt ut sine memoarer Det angår 

også deg.347 

Norges krig og førsteutgaven av Bulls lærebok ble gitt ut omtrent samtidig. I to 

paralleltgående prosesser finnes flere sammenfallende narrative strategier. Med 

velkjente passivkonstruksjoner som «ble angrepet […] arrestert og sendt», gir heller 

ikke Bulls lærebok noen klargjørende inntrykk av hvem overgriperne var under 

jødeaksjonene. I andre avsnitt om krigens opplevelser gjør forfatteren aktørene til 

aktive subjekter, for eksempel i omtalen av den såkalte Kirkestriden. 

Passivkonstruksjonene i omtalen av holocaust preger dessuten flere andre 

norgeshistorier enn Bulls. I sjette utgave av norgeshistorien til Asbjørn Øverås og 

John Midgaard, utgitt i 1963, nevner ikke forfatterne jødenes skjebne. Deres tap er 

kun numerisk representert i en setning om arresterte og deporterte motstandsfolk: 

«En mengde ble sendt til konsentrasjonsleirer i Tyskland, og av disse døde ca. 1 400 

som følge av sult og pinsler.»348 

Verdenshistoriene skiller seg noe fra norgeshistoriene, i den forstand at 

holocaust generelt får bredere oppmerksomhet. Dessuten fortolkes folkemordet på 

                                                 
346 Edvard Bull, Nordmenn før oss, Oslo: Johan Grundt Tanum Forlag, 1948, 300. 

347 Se videre Bull 1980, 311. 6. utgave (Tanum-Norli) ble sendt til godkjenning i 1976. Talloppgavene lå 
også inne i 3. utgave av 1964. 

348 Asbjørn Øverås og John Midgaard, Norges historie for gymnas og lærerskoler, Oslo: Aschehoug, (6. 
utgave), 1963, 243. 
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jødene gjennomgående mer som resultat av både ideologiske tankesett og praktisk 

befolkningspolitikk. Allerede i 1945 skrev for eksempel Alv Storheid Langeland om 

den tyske nasjonalsosialismen: «En annen grunntanke var ‘folkefellesskapet’. 

Personer av fremmed rase, først og fremst jødene, mistet sin borgerrett og sin 

økonomiske frihet. Kampen mot jødene var i alle år et virksomt propagandamiddel 

for partiet, og tok etter hvert form av brutal forfølgelse.»349 I verdenshistorien til Nic 

Stang og August Lange fra 1952 finner vi også flere referanser til den gradvise 

radikaliseringen av forfølgelse mot jødene. I et avsnitt om aksemaktene skriver 

forfatterne at flere millioner mennesker ble satt i tvangsarbeid i Tyskland, og at 

hundretusener døde under terroren i konsentrasjonsleirene: «Verst gikk det ut over 

jødene, som nazistene prøvde å utrydde fra hele det europeiske fastland. Alt i alt ble 

seks millioner jøder drept i gasskamrene eller på annen måte.»350 

Et tredje eksempel fra verdenshistorien finnes hos Sigurd Høst og Sverre 

Kjeldstadli fra 1953. I en gjennomgang av nazismens totalitære vesen, skriver de: 

«Gestapo ble en stående skrekk. Mange som ble mistenkt for motstand mot 

Hitlerstyret, ble sendt til konsentrasjonsleirene, store fangeleirer, der fangene ble 

umenneskelig behandlet. Hele landet ble ensrettet […].» Jødenes skjebne fikk en 

eksplisitt omtale i et kapittel om rettsprosessene etter andre verdenskrig: «Det sies at 

om lag fire millioner jødiske menn, kvinner og barn ble drept i tyske 

konsentrasjonsleirer.»351 

I læreboken til Eiliv Skard og John Midgaard fra 1959 beskrives nazismen som 

en sterkt jødefiendtlig ideologi, som fikk praktiske utslag i «hardhendt behandling av 

jødene». Til en viss grad utheves jødenes og polakkenes skjebne som ofre for 

systematiske massedrap, men forfatterne skriver konsentrasjonsleirenes 

skrekkregimer primært inn i en motstandskontekst: «De som gjorde aktiv motstand, 

ble satt i fengsel, og store mengder av dem ble ført til Tyskland og satt i 

                                                 
349 Alv Storheid Langeland, Verden etter 1815, Oslo, 1945, 150. 
350 Nic Stang og August Lange, 6000 år verdenshistorie for den høgre skolen, Oslo: Johan Grundt Tanum 
(revidert utgave), 1952, 257–267. 
351 Sigurd Høst og Sverre Kjeldstadli, Verdenshistorie, Oslo: Gyldendal, 1953 (2. utgave), 231–248. 
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konsentrasjonsleirer. Her ble de ofte utsatt for en grusom behandling, og millioner 

ble drept, eller døde som følge av sult eller mishandling.»352 

Avsnittene ovenfor refererer bare til et mindre utvalg lærebøker fra de første 

tiårene etter andre verdenskrig. Så langt jeg kjenner til, finnes ingen komparative 

studier av norges- og verdenshistorienes behandling av temaet holocaust.353 

Eksemplene skaper likevel et inntrykk av at norske skoleelever møtte tilintetgjørelsen 

gjennom litt ulike narrative virkemidler: I norgeshistoriene har omtalen av 

krigserfaringen mer heroiserende trekk, i tråd med Norge i krig, og andre 

toneangivende historieprodukter fra samtiden. Tematiseringen av de norske jødenes 

skjebne framstår her som knapp og lite drøftende. Verdenshistoriene avdekker 

gjennomgående større interesse for jødeforfølgelsene og holocaust, selv om de 

utgavene jeg har studert plasserer et utvetydig og uproblematisk ansvar hos 

tyskerne, uten henvisninger til andre medløpere. 

Produksjonen av lærebøker skilte seg lite fra den historiografiske utviklingen i 

landet ellers, som tidlig ble dominert av polarisende perspektiver på «oss» og «dem», 

og en isolasjonistisk, patriotisk grunnstruktur.354 I nasjonalt avgrensede fortellinger 

var det generelt lite rom for tematikk som pekte utover landets grenser, i alle fall om 

ikke plotet var strukturert rundt motstand og handlingsgangen fram mot seier. At 

det transnasjonale fenomenet holocaust får bredere omtale i verdenshistoriene enn i 

norgeshistoriene, kan kanskje peke mot at jødenes skjebne og massedød ble vurdert 

til å passe best i historien om «de andre», utenfor det «egentlige» nasjonale 

fellesskapet.  

Her finnes interessante paralleller til den kollektive bearbeidingen av de 

slaviske krigsfangenes skjebne på norsk jord. Ingen andre grupperinger led større 

tap i Norge enn sovjetiske krigsfanger. Omkring 14 000 døde. Historikeren Marianne 

                                                 
352 Eiliv Skard og John Midgaard, Verdenshistorie. Lærebok for realskolen og gymnasiet, Oslo: H. 
Aschehoug & Co., 1959 (11. opplag), 285–297. 

353 Om okkupasjonsårenes plass i lærebøker, se Rita Ånes Meyer, Framstillingen av okkupasjonstida i 
forskningen, den offentlige debatt og i skolens lærebøker – et virkelighetsbilde i endring?, hovedoppgave i 
historie, Trondheim: NTNU, 1996. 

354 Grimnes 2009, 481. 
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N. Soleim skriver at krigsfangene ga varige bidrag til moderniseringen av landet.355 

Likevel har denne historien hatt en beskjeden plass i offisielle historieverk, lærebøker 

og andre viktige produkter i historiekulturen. Og da kriminologen Nils Christie 

publiserte en studie om voldskriminaliteten til norske fangevoktere i de såkalte 

serberleirene i Nord-Norge på 1950-tallet, møtte han liten offentlig interesse. Selv 

skrev han: «Avhandlingen ble i 1952 stensilert opp i noen få eksemplarer og gitt til 

venner og kolleger […] Noen gjenklang er det vanskelig å si at den skapte […].»356 

Noe av forklaringen ligger i den kalde krigens framvekst, som på flere nivåer 

vanskeliggjorde dokumentasjon og forskning om temaet. En annen faktor er den 

norske grunnfortellingens tildekking av ikke-nasjonale hensyn og perspektiver på 

krigstiden. Slik finnes også noen likheter i den offentlige omgangen med jødenes og 

slavernes bakgrunn og skjebner i folkemord og massedød – på Østfronten, i 

Auschwitz, og i fangeleirer både på kontinentet og i Norge. 

Tidlig memoarlitteratur 

Store historieverk og lærebøker har karakter av sanksjonerte, offisielle versjoner av 

fortiden. Men er marginaliseringen av holocaust i et utvalg lærebøker og Norge i krig 

representativt i et bredere historiekulturelt perspektiv? 

Like etter krigen fikk de overlevende fra fangeleirene en viss funksjon som 

sannhetsbevis for det nazistiske skrekkveldet. Flere fikk offentlig oppmerksomhet 

gjennom artikler og intervjuer i dagsaviser og telegrambyråer. Den 25. mai 1945 

publiserte Adresseavisen artikkelen «Jødefamilie fra Trondheim myrdet i tyske 

gasskamre»: «De reddede har hørt at de 500 under påskudd av at de skulde bade ble 

lukket inn i et baderom som deretter ble fylt med blåsyregass. På tre minutter var de 

                                                 
355 Marianne N. Soleim, Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941–1945: antall, organisering og repatriering, 
Tromsø: dr.art-avhandling i historie, Tromsø: Universitetet i Tromsø, 2004. 

356 Nils Christie, Fangevoktere i konsentrasjonsleire. En sosiologisk undersøkelse av norske fangevoktere i 
‘serberleirene’ i Nord-Norge i 1942–43, Oslo: Pax, 2010. Se også samme, Fangevoktere i konsentrasjonsleire: 
en sosiologisk undersøkelse, hovedoppgave i sosiologi, Oslo: Universitetet i Oslo, 1952 og Fangevoktere i 
konsentrasjonsleire: en sosiologisk undersøkelse av norske fangevoktere i «serberleirene» i Nord-Norge 1942–43, 
Oslo: Pax, 1972. 
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alle drept. Den ene av brødrene Hirsch forteller at hans far, mor, 2 brødre og 2 søstre 

døde samtidig i gasskammeret.»357 

Noen tidsvitneerfaringer som omhandlet holocaust kom også tidlig ut i 

bokform. Høsten 1945 ble Pelagia Lewinskas bok Tyve Måneder i Auschwitz oversatt 

fra fransk til norsk. Boken kom ut på Bladkompaniet i serien Tidsdokumenter.358 

Verdens Gang anmeldte boken under overskriften «Helvetet i Auschwitz».359 Et 

norsk forord er skrevet av motstandskvinnen Kirsten Brunvoll, som overlevde 

fangenskap på Grini, i Ravensbrück, Lublin og Auschwitz. Dit kom hun sommeren 

1944, mens Lewinska hadde vært fange i konsentrasjonsleiren siden vinteren 1943. 

Brunvoll skriver: «Jeg har sett den strøm av jøder som ble forgasset og brent på 

krematoriene sommeren 1944 […] Auschwitz var helvede på jorden. Ingen 

overdrivelse er mulig. Der gis ingen fantasi så stor eller makaber, at den 

tilnærmelsesvis kan komme opp mod helvedet Auschwitz.»360 Som tidligere politisk 

fange framhevet hun altså Auschwitz og jødenes skjebne som noe unikt i det 

nazistiske universet av terror, død og lidelse. 

Høsten 1947 ga Kirsten Brunvoll ut memoarboken Veien til Auschwitz.361 

Samme år var hun og holocaust-overlevende Kai Feinberg Norges representanter i 

prosessen mot Auschwitz-kommandant Rudolf Höss i Warszawa. Memoarboken er 

tredelt, der det siste og lengste kapitlet omhandler Lublin, Auschwitz og 

evakueringen herfra vinteren 1945. Brunvoll skriver både om dagliglivet og 

gasskamrene i Auschwitz: «Hele leiren var overfylt av jøder. En mengde av dem var 

fra Ungarn. Krematoriene gikk for fullt. Svarte røykskyer og høye flammer sto mot 

himmelen dag og natt […] Uttagning til transporter eller gasskammer foregikk 

stadig. Da var det alltid blocksperre.»362 En bokanmelder i Verdens Gang anmerket 

                                                 
357 Adresseavisen, «Jødefamilie fra Trondheim myrdet i tyske gasskamre», 25.05.1945. Se også 
Aftenposten, «Norsk jødes opplevelser i tyske dødsleirer», om Auschwitz-overlevende Herman 
Sachnowitz, 20.06.1945. 

358 Pelagia Lewinska, Tyve Måneder i Auschwitz, Oslo: Bladkompaniet, 1945.  

359 Verdens Gang, «Helvetet i Auschwitz», 13.02.1946. 

360 Lewinska 1945, forord. 

361 Kirsten Brunvoll, Veien til Auschwitz, Oslo: Aschehoug, 1947. Boken har kommet i flere opplag 
gjennom etterkrigstiden, siste gang i 2009. 

362 Kirsten Brunvoll, Veien til Auschwitz, Oslo: Aschehoug, 2009, 174. 
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at bokens beste og viktigste parti lå i sluttkapitlet om Auschwitz: «[…] snart var hun 

eneste norske kvinne i dette gasskamrenes og krematorienes inferno.»363  

I 1949 skrev professor Didrik Arup Seip, språkforsker og tidligere medlem av 

Administrasjonsrådet, en anmeldelse av Benedikt Kautskys internasjonale klassiker 

Djevler og fordømte, som er en erindringsreise gjennom sju års fangenskap i ulike 

konsentrasjonsleirer.364 Selv satt Seip både på Grini og i Sachsenhausen etter at han 

ble arrestert av Gestapo i 1941. I likhet med Brunvoll valgte også han å utheve 

Auschwitz i bokomtalen: «Kautsky har ikke selv opplevd noen NN-leir; til gjengjeld 

har han vært en tid i Auschwitz, hvor redslene kanskje var aller størst.»365 Samme år 

kom også Moritz Nachsterns bok Falskmyntner i blokk 19 ut på Tanum forlag. 

Nachtstern var en av de norske jødene som ble deportert med Donau til Auschwitz 

høsten 1942. Vinteren 1943 ble han transportert til Sachsenhausen, hvor han arbeidet 

i en kommando som produserte falske pundsedler.366 

Samtidig som Auschwitz fikk et visst symbolsk feste i den offentlige samtalen, 

utkom en bok om Berg interneringsleir ved Tønsberg.367 Berg var den eneste av 

fangeleirene i Norge som ble driftet av det norske statspolitiet. Fangevokterne i leiren 

var norske, ofte hjemvendte SS-frivillige soldater fra Østfronten. Fra og med høsten 

1942 fungerte Berg som transittleir for norske jøder. I alt 227 jødiske menn ble 

deportert herfra til Auschwitz, mens et lite antall «arisk gifte» jøder satt innesperret i 

leiren fram til frigjøringen. De første ikke-jødiske fangene, de fleste av dem politiske 

fanger, kom til leiren fra vinteren 1943.  

Bak piggtrådgjerdene på Berg ligger en historie og et landskap som mer enn 

noe annet sted i Norge binder det europeiske og norske holocaust sammen, fra 

massearrestasjonene og Donau-deportasjonen til utryddelsen i Auschwitz. Bokens 

forfattere skriver imidlertid Berg-historien tydelig innenfor rammene av det 

                                                 
363 Verdens Gang, «Kvinner i inferno», bokanmeldelse, 07.11.1947. Se også omtale av boken i samme, 
«Kirsten Brunvolls Auschwitz-bok er kommet», 29.10.1947. 

364 Benedikt Kautsky, Djevler og fordømte. Erfaringer og erkjennelser fra 7 år i tyske konsentrasjonsleirer, 
Oslo: Gyldendal, 1949 (boken kom ut første gang i Zürich, 1946). 

365 Verdens Gang, «Djevler og fordømte», bokanmeldelse, 23.02.1949. 

366 Moritz Nachtstern, Falskmyntner i blokk 19, Oslo: Tanum, 1949 (1. utgave). 

367 Carl Haave og Sverre J. Herstad, Quislings hønsegård: Berg interneringsleir, Oslo: Cammermeyer, 
1948. 
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nasjonale konsensussyndromet. I forordet forteller eks-fangene Carl Haave og Sverre 

J. Herstad: «Boka skal ikke være noen selvforherligende skildring av hvor kjekke vi 

egentlig var, men den har sin misjon ved å fortelle at selv det tilsynelatende umulige 

lykkes når en bare holder sammen i bevisstheten om at det en kjemper for er sannhet 

og rett.»368 

I Berg-boken finner vi igjen flere av de omtalte grunntrekkene ved den norske 

krigsdiskursen. Antagonistene tilskrives for eksempel sjelden (med)menneskelige 

kvaliteter. Statspolitisjefen Karl Marthinsen får omtale som «udyret», mens 

vaktsjefen Leif Lindseth beskrives som «den onde ånd»: «Alle mer forsonlige 

menneskelige egenskaper som han måtte være i besittelse av, klarte han å dekke godt 

over med det harde ytre skall og hensynsløsheten overfor fangene.» Lagføreren 

Johan Hüttner hadde en «ulenkelig figur med lang hals og hengende skuldre […] 

Sannsynligvis intelligenskvote bortimot null.» Andre fangevoktere på Berg var 

«slibrige til det perverse».369 

 Boken inneholder noen avsnitt som tematiserer de norske jødenes stilling som 

ofre for nazistenes utryddelsespolitikk. Et av kapitlene har dessuten tittelen 

«Vernichtungslager Berg», som på denne måten gir assosiasjoner til Auschwitz. Det 

var også denne forbindelsen mellom Norge og dødsleiren som preget en 

bokanmeldelse i Verdens Gang: «Knapt nokon vart så umenneskeleg medfarne her i 

landet i krigsåra som desse jødane, og for dei fleste gjekk vegen snart til Tyskland og 

gassromma.»370 Perspektivet har imidlertid en marginal plass hos Haave og Herstad. 

Til dels bruker de også jødenes lidelser for å løfte fram fangeforholdene for 

«jøssingene» i leiren: «At det under slike forhold ikke skulle ta mer enn tre uker før 

nykommerne hadde inntatt den samme ‘normalen’ som jødene, er forståelig nok. Det 

er endog sannsynlig at jøssingene på dette tidspunkt hadde det verre enn jødene.»371 

Verken i forordet eller epilogen gjør forfatterne forsøk på å drøfte Berg-leirens 

plass og funksjon i det norske og europeiske holocaust. Bokens viktigste budskap er 

                                                 
368 Haave og Herstad 1948, 7. 

369 ibid., 19ff. 
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å formidle gangen mot seieren, den norske motstanden og kjerneverdiene som til 

slutt knuste nazidiktaturet. I siste avsnitt står det: 

I sin kamp mot demokratiet prøvde nazistene ved hjelp av diktaturets terrormetoder 

å nå sine mål. Men her, som i alt de ellers foretok seg, virket metodene stikk imot sin 

hensikt. Fangeleirene ble en skole i det sanne demokrati […] Måtte så alle vi som har 

vært på Berg ha lært noe i denne skolen.372 

I sum finnes et sammensatt bilde av norske holocaust-forståelser i litterære tekster fra 

tidlig etterkrigstid. I deler av memoarlitteraturen oppfattes tilintetgjørelsen som en 

unik hendelse i verdenskrigens lidelsesinferno, mens i andre tilfeller – som i boken 

om Berg – underkommuniseres temaet. At internasjonale bøker om temaet ble 

oversatt og utgitt på norsk, vitner generelt om at holocaust tidlig hadde et visst 

publikums- og salgspotensial. Noen trekk framstår også som nokså sammenfallende, 

på tvers av litterære sjangere og målgrupper. I mitt kildemateriale blir holocaust i 

stor grad formidlet som et eksternalisert og nærmest sluttet historisk fenomen, en 

begivenhet som skjedde bortenfor det store «oss», og med et avklart forhold til skyld 

og ansvar. 

Landssvikoppgjøret og jødene  

I tilknytning til Nürnbergprosessen leverte den norske regjeringen en rapport om 

tyske forbrytelser mot nordmenn under andre verdenskrig. Samtidig som rapporten 

i klartekst uthevet jødenes plass i den nazistiske befolkningspolitikken, og de norske 

jødenes tap i holocaust, understreket forfatterne Finn Palmstrøm og Normann 

Torgersen: «[…] no ‘Jewish’ problem has ever existed in Norway, and the Jews 

constituted only a small minority of the population.»373 Denne anmerkningen er ikke 

bare interessant i forhold til hvordan det offisielle Norge representerte seg selv utad. 

Den gir også grunn til å rette blikket innover, mot majoritetssamfunnets syn på den 

                                                 
372 Haave og Herstad 1948, 110. 
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jødiske minoriteten i landet. I det følgende vil jeg drøfte hvilken rolle holocaust fikk i 

et utvalg rettssaker etter andre verdenskrig, og i resepsjonen av dem i pressen. 

Etter frigjøringen sto desimerte norsk-jødiske miljøer overfor dyptgripende 

utfordringer, både kollektivt og enkeltvis, sosialt og økonomisk. Flere familier var 

utslettet, og flertallet av jødene som vendte hjem fra eksil hadde mistet nære 

familiemedlemmer og slekt. Eiendelene etter familiene var i stor grad borte, og 

mange opplevde problemer med å reetablere familienes forretninger fra 

førkrigstiden. Et statlig gjenreisningsprinsipp hadde som konsekvens at bare de som 

kunne gjenoppta tidligere forretningsdrift var berettiget til erstatning. Men de fleste 

tilbakevendte jødene var enker og barn, som ikke kunne dokumentere at de maktet 

en slik oppgave.374 

Bjarte Bruland skriver at arveoppgjørene etter krigen var spesielt kompliserte, 

fordi de drepte jødene i Auschwitz i juridisk forstand var «forsvunnet», og ikke 

døde. Konsekvensene for mange etterlatte var at de ikke kom til egne midler: «Et nytt 

begrep ble oppfunnet innenfor rammen av denne relativt absurde problemstillingen: 

‘dødsfallsrekkefølge’.» I rettslige avhør måtte derfor overlevende svare for når de 

myrdete bukket under i Auschwitz, og hvem som døde først og sist i en familie hvor 

for eksempel en datter satt igjen alene etter å ha mistet foreldre og søsken.375 

Midt i denne krevende tilstanden fant det store landssvikoppgjøret sted. 

Rettssakene mot nordmenn som hadde ytet bistand til fienden under krigen tok lang 

tid. Oppgjøret favnet om ulike grader av landssvik, og det rammet alt fra angivere og 

torturister i tysk tjeneste til politiske ledere og passive medlemmer av Nasjonal 

Samling. Strafferammene varierte fra bot og tap av ulike rettigheter, til dødsstraff. En 

stor del av oppgjøret hadde karakter av utrenskninger av offentlige tjenestemenn 

som hadde meldt seg inn i NS, eller på andre vis gjort seg skyld i «unasjonale 

forhold». 

Til sammen omfattet landssvikoppgjøret etterforskning av over 90 000 saker. 

Av disse ble omtrent 53 000 funnet skyldige. 23 000 fikk frihetsstraff, mens vel 25 000 
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ble idømt forelegg. I alt 30 personer fikk dødsdom. 25 av disse ble fullbyrdet, den 

siste i august 1948. I tillegg ble 12 tyske krigsforbrytere henrettet i Norge. Gradvis 

fikk dømte landssvikere avkortet sine fengselsstraffer, både i form av benådninger og 

ny lovgivning. I ettertid har mange sider ved landssvikoppgjøret blitt debattert og 

kritisert, blant annet i forhold til ulike straffereaksjoner mot økonomiske og politiske 

kollaboratører, og om hvorvidt den såkalte landssvikanordningen av desember 1944 

hadde tilbakevirkende kraft.376 

Etter freden var flere hovedansvarlige for aksjonene mot jødene enten døde, 

savnet eller flyktet. Blant disse var statspolitisjef Karl Marthinsen, som 

Hjemmefronten likviderte vinteren 1945, politiminister Jonas Lie, som døde den 11. 

mai 1945, samt Gestapo-sjefen Hellmuth Reinhard, som flyktet ut av landet. De 

viktigste sakene som på ulike nivåer berørte jødeforfølgelsene i Norge, var oppgjøret 

med NS-fører Vidkun Quisling, leder for avsnittet for såkalte «jødespørsmål» i det 

tyske sikkerhetspolitiet, Wilhelm Wagner, og statspolitiets avdelingsleder for Oslo og 

Aker, Knut Rød. 

Oppgjøret med Quisling fant sted i den gamle frimurerlosjens store sal i Oslo, 

og varte til sammen ti effektive dager mellom den 20. august og 7. september 1945. 

Formann i retten var Erik Solem, en av landets mest ansette dommere.377 Tiltalen mot 

Quisling gjaldt primært hans gjerninger i det okkuperte Norge, og han ble tiltalt både 

for landsforræderi og medvirkning til drap. To av tiltalepunktene angikk 

arrestasjoner og medansvar for deportasjonene av jødene. I statsadvokatens 

innledende foredrag het det: 

Jødeforfølgelsene, tilspisset i jødedeportasjonene november 1942 og februar 1943, er 

av de uhyggeligste blad i okkupasjonens historie og har kostet nesten 1000 uskyldige 

mennesker livet. Bare ca 10 prosent av de omtrent 1000 deporterte jøder av alle aldrer 

har unngått døden i gasskamre eller på annen måte under lidelser og mishandling. 

Aktoratet legger vekt på å få denne affære, og særlig da Quislings andel i den, 
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klarlagt så langt som mulig […] De to turer sydover i november 1942 og februar 1943 

hører til de alvorligste anklager mot tiltalte, og aktoratet mener å kunne overbevise 

retten om at han ikke har prøvd å holde igjen, men tvert imot har skjøvet på i 

forfølgelsen av de norske jøder.378 

I det samme foredraget kan vi dessuten finne igjen formuleringen som fulgte den 

norske rapporten til Nürnbergdomstolen: «Norge har faktisk aldri hatt noe virkelig 

jødeproblem.»379 Det var Quisling som hadde blitt «smittet» av Hitler-Tysklands 

morderiske antisemittisme. 

Underveis i rettssaken portretterte dagspressen Quisling som en pådriver i 

nazistenes jødeforfølgelser. Avisene refererte flere ganger til gasskamrene i 

dødsleirene.380 To vitner i saken, 33 år gamle Leo Eitinger og 25 år gamle Asriel B. 

Hirsch, ga detaljerte og brutale skildringer av jødeaksjonene i Norge, transporten til 

Tyskland, livet i Auschwitz og evakueringen av leiren i januar 1945. På spørsmål fra 

aktoratet, svarte Hirsch at han «mistet far og mor, to brødre og to søstre. Vi er tre 

igjen av hele familien.»381 Aftenposten sammenlignet øyeblikkene med en 

«minnehøytid i en kirke», samtidig som jødeforfølgelsene fikk beskrivelsen 

«verdenshistoriens største skjenselsgjerninger».382 Verdens Gang formidlet til sine 

lesere: 

Framstillingen av representantene for de tolv gjenlevende av 1000 norske jøder var 

akkurat på kanten av hva en tilhører kan være tilbøyelig til å tåle […] Det hersket en 

uhyggevekkende stemning over salen etter hvert som de rystende beretninger skred 

fram og Quisling nektet å kjenne til både at jøder skulle sendes til Tyskland og 

hvorledes tyskerne behandlet jødene.383  
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379 ibid., 22. 
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383 Verdens Gang, «Quisling fornærmet fordi han ikke fikk være general. Gassdøden i Auschwitsch 
(sic) skildret av to gjenlevende norske jøder», 24.08.1945. 



115 
 

Quisling ble enstemmig dømt til døden i Eidsivating lagmannsrett, den 10. 

september 1945. Han fikk dom for uaktsomt drap i anklagen om jødeforfølgelsene. I 

dommen la retten til grunn at Quisling ikke kunne vite at jødene ble deportert ut av 

landet for å bli drept.  

Sommeren året etter kom en ny rettssak opp i Eidsivating lagmannsrett. 

Wilhelm Wagner hadde siden vinteren 1941 vært leder av Gestapos avdeling IV b i 

Norge. Han satt arrestert i Oslo fra og med mai 1945 til saken kom opp for 

domstolen. Det viktigste punktet i anklagen var hans lederrolle under 

jødeforfølgelsene i Norge, fra de systematiske kartleggingene av jødene i landet til 

deportasjonene med Donau og Gotenland. 

Dagsavisene viste generelt stor interesse for oppgjøret mot Wagner. Flere 

steder omtalte pressen holocaust som en særegen forbrytelse, med vekt på at også 

barn, gamle og syke ble deportert ut av landet. Arbeiderbladet skrev for eksempel: 

«Av alt det forferdelige tyskerne foretok seg i Norge kan intet måle seg med aksjonen 

mot jødene.»384 Tidlig i oktober 1946 vitnet holocaust-overlevende Kai Feinberg i 

saken. Hans erindringer fra arrestasjonene, Donau-transporten og møtet med 

Auschwitz gjorde et sterkt inntrykk på publikum. Verdens Gang skrev for eksempel 

om et «rystende vitnemål» om familie og venner som «gikk inn i gasskammeret».385 

Landets største daværende dagsavis, Aftenposten, skrev: 

Aldri har det vel i noen norsk rettssak vært gitt så rystende vitneprov som de man i 

går fikk høre i saken mot Wilhem Wagner om tyskernes behandling av jødene. Alt 

hva en har lest og hørt om disse ting, bleknet mot det de kunne fortelle som selv har 

opplevd infernoet Auschwitz […] Hos Wagner sporet man ingen reaksjon der han 

satt og hørte om disse uhyrlige grusomheter som han gjøres ansvarlig for å ha 

medvirket til.386 
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Wilhelm Wagner fikk dødsstraff i lagmannsretten, men anket denne til 

Høyesterett.387 I 1947 fikk han redusert sin opprinnelige straff til 20 års tvangsarbeid. 

Utryddelsen av seks millioner europeiske jøder, og Wagners personlige bidrag til 

massedrap på 521 norske jøder, var ifølge aktor i saken «et tall så stort at vi ikke kan 

fatte det og har aldri tilnærmelsesvis forekommet i en norsk rettssal tidligere». 

Høyesterett reduserte likevel straffeutmålingen under henvisning til den tiltaltes 

«avhengighetsforhold til sine overordnede».388 Wagner ble benådet og utvist fra 

Norge i 1951. 

Dagspressen ga i tillegg omtale fra mindre omfattende rettssaker – mot ansatte 

i likvidasjonsstyret for beslaglagte jødiske eiendommer, det tyske sikkerhetspolitiets 

leder i Trondheim, Gerhard Flesch, mot leirregimene på Grini, Falstad og Berg («et 

norsk Belsen i miniatyr»), samt lokale politifolk og lensmenn.389 Én av disse 

rettssakene peker seg ut som spesielt interessant: oppgjøret mot Knut Rød. Som 

tidligere omtalt hadde statspolitilederen i hovedstaden et viktig utøvende ansvar for 

jødeaksjonene. Han ble arrestert den 14. mai 1945, tiltalt for landsforræderi og 

internert i Ilebu fangeleir. Her satt han innesperret i vel ni måneder, fram til februar 

1946. 

Eidsivating lagmannsrett frifant Knut Rød første gang den 4. februar, med den 

begrunnelse at han hadde bistått fienden for «å kamuflere sitt særdeles viktige 

arbeide til beste for motstandsbevegelsen og Hjemmefronten».390 Bare én stemte imot 

frifinnelsen. I tur og orden sto kolleger av Rød fram og ga ham skussmål som 

«jøssing god som noen», «den beste mann Hjemmefronten kunne ønske seg», eller en 

«ryggrad» i politiets illegale arbeid.391 Rettens flertall valgte å tro på politikollegene, 

og frikjente Rød på alle punkter, også om jødeforfølgelsene. Deretter anket 
                                                 
387 Verdens Gang, «Wagner ble dømt til døden», 09.10.1946. 

388 Mendelsohn 1987, 305. 

389 Verdens Gang, 01.08.1946, Aftenposten, «Wallestad prøver å vri seg fra de verste anklager», 
07.08.1946 (leirkommandant på Berg). Om fangevokterne på Berg, se Verdens Gang, «Etter beste 
nazistiske mønster», 06.08.1946, Aftenposten, «Sunnhetstilstanden alt annet enn bra i Bergleiren», 
14.08.1946, samme, «Naziordføreren Bjerck fikk ideen til Berg-leiren allerede i 1934», 21.08.1946, 
samme, «Fra livsvarig til 8 års tvangsarbeid for lederne av Bergleiren», 02.09.1946, samme, «Straffen 
skjerpes for bødlene fra Bergleiren», 22.11.1947. Se også Tore Pryser, «Holocaust i innlandsregionen», i 
Per Ole Johansen, red., På siden av rettsoppgjøret, Oslo: Unipub, 2006.  

390 Her gjengitt etter Bruland 2008, 26. 

391 Per Ole Johansen, «Rettsoppgjøret med statspolitiet», i samme, red., 2006, 66. 
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riksadvokat Sven Arntsen dommen til Høyesterett, som tok anken til følge og 

opphevet dommen. I april 1948 kom saken opp på nytt i lagmannsretten. Nok en 

gang endte straffesaken med frifinnelse, denne gangen enstemmig.392 

Påtalemyndigheten anket ikke dommen.  

I begge tilfellene fikk arrestasjonene av de norske jødene omtale som «isolerte 

bistandshandlinger», som måtte tillegges mindre vekt enn Røds angivelige innsats 

for hjemmefronten. Under rettsoppgjøret kom det i flere sammenhenger til diskusjon 

om «de gode gjerningers eventuelle overvekt». Dette gjaldt spesielt saker hvor tiltalte 

hadde vært passivt medlem av NS, men like fullt «handlet til gavn for landet».393 I 

saken mot Knut Rød hadde problemstillingen en mer tøyelig karakter, fordi 

argumentene for frifinnelsen også spilte på hans verdi for hjemmefronten, mer enn 

konkrete resultater av handlinger til det beste for Norge. I 1952 retunerte Rød til 

fortsatt jobb ved Oslo politikammer, hvor han tjenestegjorde som avdelingsleder. 

Han gikk av med pensjon i 1966.394 

Frifinnelsen er i seg selv et viktig historiekulturelt uttrykk for forståelser og 

fortolkninger av holocaust i Norge. I tillegg kommer at rettssaken skilte seg ut med 

en beskjeden oppmerksomhet og lav temperatur i det offentlige rom. Ingjerd V. 

Brakstad skriver at det bare finnes ett tilfelle hvor Røds rolle under jødeaksjonene 

fikk fokus i en avisoverskrift: «Dagbladet skrev om gjenopptakelsen av Rød-saken i 

begynnelsen av april 1948 under overskriften ‘Ledet aksjonen mot jødene i Oslo’.»395 

Som oftest fikk de to frifinnelsene avisomtale i notisform, og gjerne bare som referat 

fra rettens egne uttalelser. I det siste tilfellet nøyet Verdens Gang seg med et 

kortfattet rettsreferat: «I Røds tilfelle var de tilsynelatende bistandshandlingene bare 

et middel til å utføre desto større landsgagnlig arbeid. Hans isolerte 

bistandshandlinger har liten vekt i forhold til det han oppnådde.»396 Det er også 

                                                 
392 Øyvind Kopperud og Irene Levin, «Da norske jøder ikke fantes», Nytt Norsk Tidsskrift, 3/10, Oslo: 
Universitetsforlaget, 2010, 292ff. 

393 Se for eksempel Dahl 2010, 316. 

394 Bjarte Bruland og Mats Tangestuen, «The Norwegian Holocaust: changing views and 
representations», i Scandinavian Journal of History, 36:5/11, 587–604. 

395 Brakstad 2006, 70ff. 

396 Verdens Gang, «Knut Rød frifunnet for annen gang», 10.04.1948, og samme, «Knut Rød i 
lagmannsretten – for annen gang», 07.04.1948. 
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symptomatisk at Knut Rød, da han vitnet under saken mot Wilhelm Wagner, bare 

fikk en passiviserende omtale som «en politimann som hadde med 

jødearrestasjonene å gjøre».397 

Jeg har ikke funnet substansielle unntak fra dette mønstret, bortsett fra en 

enslig VG-artikkel fra den 23. juni 1948.398 Under overskriften «Politiet og 

jødeaksjonen», skrev daværende jusstudent Knut Sveri at han et halvt år tidligere 

hadde rettet en forespørsel til myndighetene om å utrede politiets rolle under 

jødearrestasjonene. Her omtalte han etterforskningen av jødeaksjonene slik: «Det 

later til at ingen var med på denne og at myndighetene helt har glemt at den ble 

foretatt. Og så vidt jeg har sett har heller ingen aviser intervenert, skjønt de har vært 

svært flittige til å skrike i mindre viktige saker.»399 Til svar hadde Sveri fått at Oslo 

politikammer på egen hånd hadde foretatt grundige undersøkelser av etatens rolle. 

Politiet hadde imidlertid vurdert en større utredning som uhensiktsmessig, i alle fall 

før det forelå et konkret resultat i straffesaken mot Knut Rød.400 

I artikkelen av 23. juni 1948 anklaget Sveri påtalemyndigheten for bevisst å 

sabotere alle forsøk på å granske politiets innsats under krigen. Han rettet også 

skarpe anklager mot etaten og politimennenes handlinger under arrestasjonene: 

Innvendingen om at det hvis de unnlot å være med ville føre til at det norske politi 

ville bli satt ut av funksjon, fører selvsagt ikke fram. Det ble ikke tatt hensyn til den 

da det gjaldt politifolkenes innmeldelse i NS, og da kan det ikke gjøres her. Hvilken 

nytte hadde forresten det norske folk av et politikorps som villig arresterte 

landsmenn? […] I Danmark er det opprettet en egen «Kommisjons-domstol» til å 

granske politiet under okkupasjonen […] Var det ikke på tide at vi fikk det her også? 

Jødeaksjonen er nemlig bare en av flere aksjoner som politiet deltok i. En slik 

                                                 
397 Verdens Gang, «Påstand om dødsstraff for Wagner», 05.10.1946. 

398 Senere skulle Sveri bli Sveriges første professor i kriminologi. Han er kjent for flere viktige arbeider 
i kriminologi og rettssosiologi, og fikk mye oppmerksomhet rundt artikkelen om Knut Rød, 
«Landssvikoppgjørets merkeligste rettssak», trykket i et festskrift til Johs Andenæs i 1982. 

399 Verdens Gang, «Jødeaksjonen under krigen», 03.11.1947. 

400 Verdens Gang, «Politiet og jødeaksjonen», 23.06.1948. 
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kommisjon bør imidlertid ikke bestå av folk fra politiet eller Justisdepartementet, men 

oppnevnes av, såvidt mulig, objektive og utenforstående personer.401 

Etter en redegjørelse for det regulære politiets innsats, som kom i tillegg til det 

nazifiserte statspolitiet, spurte Sveri om «disse folk» fortsatt var verdige til å 

tjenestegjøre som politimenn. Han problematiserte også de mindre synlige, og mer 

diffuse sidene ved kollaborasjonen med tyskerne, som at statspolitiet var avhengig 

av bistand fra byråkratiet og transportfirmaer. For eksempel hadde 100 drosjesjåfører 

deltatt i jødeaksjonene i Oslo den 26. november 1942. Drosjene var viktige, fordi med 

deres assistanse kunne politipatruljene arrestere jødene og kjøre dem rett til havna i 

et hurtig tempo.402 

Jeg kan ikke se at Sveris oppspill til konfrontasjon fikk noen offentlig 

oppfølging. Det er nærliggende å slutte at verken journalister, politikere eller andre 

ønsket å veve Rød-saken inn i en meningssammenheng som utfordret det nasjonale 

konsensussyndromet: Nazistenes genocidale politikk hadde blitt importert til landet, 

og deretter gjennomført i samarbeid med det forræderske Quisling-regimet. Ved å 

projisere skylden på tyskerne og en avgrenset gruppe av norske «andre» kunne 

samtidig nordmennene forsterke oppfatningen av et «selv», tuftet på forestillingen 

om at storsamfunnet mobiliserte for å hjelpe jødene. Forskjellene i oppmerksomhet 

omkring Wagner-saken og oppgjøret med Rød bygger opp under en slik tolkning. 

Eksemplene ovenfor utgjør små fragmenter av et omfattende og langvarig 

landssvikoppgjør. I dette hadde ikke holocaust og jødeforfølgelsene noen 

framtredende plass.403 Det avgrensede materialet avdekker likevel flere og 

sammensatte norske møter med tilintetgjørelsen. På den ene siden handlet 

rettsoppgjøret om hendelser som fant sted i Norge, hvilket var et dårlig 

utgangspunkt for å forstå et historisk fenomen som i sin natur var transnasjonalt. I 

avisene fikk jødeforfølgelsene likevel ofte omtale som det historieteoretikeren Jörn 

                                                 
401 Verdens Gang, «Politiet og jødeaksjonen», 23.06.1948. 

402 Bruland og Tangestuen 2011, 587-604. 

403 Bruland 2008, 24. 
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Rüsen kaller en borderline event i det store krigsparadigmet, med Auschwitz og 

gasskamrene i Birkenau som viktige symboler.404 

I flere av rettssakene ble angivelige norske kjernverdier løftet fram som 

antitesen til erfaringen fra holocaust. På tross av harde og vanskelige levevilkår 

under okkupasjonen hadde det norske folk maktet å «beskytte sin lille jødiske 

koloni», ble det hevdet ved flere anledninger.405 I prosessen mot Wilhelm Wagner 

fant Arbeiderbladet et tydelig lyspunkt i mørket: «Det er den faste og avvisende 

holdning det norske folk tok overfor tyskernes antisemitiske agitasjon og den 

selvfølgelige hjelpsomhet som ble vist de norske jødene da det gjaldt å redde 

medmenneskers liv.»406 

Med denne typen omtale fant patriotiske og identitetsbyggende helteepos 

godt jordsmonn å spire i: Det norske storsamfunnet agerte med å favne om et sårbart 

og forfulgt minoritetssamfunn. Slike forståelser hadde en langt mer synlig plass i 

offentligheten enn de motsatte handlingsmåtene «skyld» og «skam». I den grad 

norsk medløperi kom til overflaten, skjedde dette primært i prosessene mot fiendens 

utvetydige kollaboratører i NS-regimet til Vidkun Quisling. Enkeltforsøk på å løfte 

fram politietatens rolle i jødeaksjonene, førte imidlertid ikke fram. Følgende 

oppfatning preget derfor rettsapparatets generelle syn på norsk medansvar: 

Politifolk hadde nok medvirket til å arrestere jødene, men de var bare små brikker i 

det store krigsspillet. De kunne heller ikke vite hva som ventet jødene etter 

deportasjonene. «De utførte bare ordre, men tok ikke noe initiativ.»407 

«Alminnelige nordmenn»? 

Norge hadde ikke hatt noe «jødisk problem», het det både i regjeringens rapport til 

Nürnbergdomstolen og i påtalemyndighetens innledning til saken mot Vidkun 

Quisling. Tvert imot hadde nordmennene beskyttet jødene i en vanskelig tid. Den 

                                                 
404 I vestlige land rettet man som tidligere nevnt blikket mot fangeleirer frigjort av allierte styrker. 
Dette framkommer også i tilfeller hvor norske aviser gjenga nyhetsmeldinger fra Reuters og andre 
internasjonale nyhetsbyråer: «Verst var det i Dachau, hvor det gjennomsnittlig ble drept 13 000–14 000 
om dagen», se Verdens Gang, «26 millioner mennesker myrdet i tyske konsentrasjonsleirer», 
24.08.1945. 

405 Uttrykket framkom i flere ulike varianter i avisene, se videre Brakstad 2006, 66. 

406 Her gjengitt etter Ingjerd V. Brakstad, «Okkupasjon, motstand og myter», i Fortid, 2/07. 

407 Se for eksempel Bruland 2008, 25. 
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videre gangen i rettsoppgjøret avdekket imidlertid et mer sammensatt forhold 

mellom majoritets- og minoritetssamfunn. Innad i Det Mosaiske Trossamfunn vakte 

for eksempel den reduserte straffeutmålingen mot Wilhelm Wagner sterke 

reaksjoner. Det norsk-jødiske miljøet ga en felles, offentlig uttalelse i sakens 

anledning. Verdens Gang gjenga deler av uttalelsen til sine lesere, men uten å føye til 

redaksjonelle kommentarer: «Domsresultatet virker på oss norske jøder som en av 

Høyesteretts flertall ubevisste nedvurdering av en bestemt gruppe norske borgere. 

Dommen har virket deprimerende og nedstemmende på oss gjenlevende jøder, står 

det til slutt i skrivet.»408 

En artikkel i Dagbladet hadde tittelen «Er vi jøder likevel av mindre verdi?». 

Bernhard Goldberg, den høyest dekorerte norske jøde i alliert tjeneste, henviste her 

til Nürnbergdomstolens prinsipper om ansvar for egne handlinger. Han hevdet 

videre at dommene mot både Wagner og Knut Rød året før hadde møtt liten offentlig 

interesse, og spurte retorisk om sakene ville ha fått samme resultat med andre 

grupper av nordmenn enn jødene som ofre for Wagners handlinger: Hva om ofrene 

hadde vært bønder fra Hedmark, eller fra en bygd i Rogaland?409 

I 1947 pågikk en annen rettssak som formelt sett sto utenfor 

landssvikoppgjøret, men som likevel sto nært forbundet med holocaust. I oktober 

1942 var det jødiske ekteparet Jacob og Rakel Feldmann på flukt til Sverige, med 

hjelp av grenselosene Peder Pedersen og Håkon Løvestad. Ekteparet hadde ligget i 

dekning i hjembygda til motstandsmennene noen dager før marsjen mot grensen 

startet. Den 27. oktober 1942, fem timer etter at flukten var i gang, kom ekteparet og 

losene til et lite tjern i Trøgstad, Østfold. Her ble Rakel og Jacob drept og ranet for 

omkring 12 000 kroner (tilsvarende to årslønner), andre verdisaker og en frakk. 

Pedersen og Løvestad senket likene i tjernet, som våren etter fløt opp til overflaten. 

Interessen for å etterforske hendelsen var imidlertid liten. På dette tidspunktet satt 

Pedersen i tysk fangenskap. Han ble senere samme år deportert til Sachsenhausen. 
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Året etter krigens slutt ble det satt i gang ny etterforskning av saken, og i 

februar 1947 ble grenselosene arrestert og tiltalt for overlagt drap.410 Saken kom opp i 

Eidsivating lagmannsrett på ettersommeren samme år. Spørsmålet om 

drapsmennenes motiv sto helt sentralt i prosessen. De tiltalte grenselosene påberopte 

seg nødrett, og forklarte at drapene var nødvendige for å hindre avsløring av 

hjemmefrontens viktige fluktruter. På veien over til Sverige hadde grenselosene 

kommet til at det var umulig å frakte ekteparet over grensen, både på grunn av en 

forsterket tysk grensekontroll og parets fysiske og mentale helse. I rettsbelæringen 

understreket lagmannsretten at prosessen var enestående i norsk rettshistorie.411 

Den 2. september 1947 endte saken med frikjennelse for anklagen om drap, 

selv om fagdommeren hadde anbefalt fellende dom.412 Retten mente at det hadde 

foreligget en akutt nødsituasjon på vei over grensen, og at de tiltaltes handling derfor 

både var nødvendig og berettiget. Retten svarte også nei på spørsmålet om 

grenselosene hadde tatt pengene i egen vinnings hensikt.413 Vinteren 1948 ble 

grenselosene dømt til 10 måneder i fengsel for underslag av pengene og et gullur. 

Det juridiske utfallet aktiverte et mangfold av meningsutvekslinger i 

offentligheten, om alt fra rovmord og antisemittisme til plikter, motstandskamp og 

fedrelandskjærlighet: «Selv ikke det å ta kameratens liv var en for høy pris i denne 

kampen», kunne man lese i Verdens Gang noen dager etter frifinnelsen.414 

Historikeren og tidligere motstandsmann Ragnar Ulstein skrev at ingen dom 

gjennom etterkrigstiden var mer omdiskutert.415 Temperaturen i den offentlige 

samtalen skilte seg i påfallende grad fra mottakelsen av dommene mot Wagner og 

Rød. Det var åpenbart at mye sto på spill. Én viktig dimensjon i debatten om 

Feldmann-saken var hjemmefrontens rolle som reisverk i det nasjonalpatriotiske vi-

fellesskapet, en annen handlet om jødene og utenforskap. 

                                                 
410 Ragnar Ulstein, Jødar på flukt, Oslo: Det norske Samlaget, 2006 (første utgave 1995), 267. 
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412 Ulstein 2006, 268. 
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414 Verdens Gang, «Hjemmefronten», 06.09.1947. 

415 Ulstein 2006, 269. 
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Flere debattinnlegg framsto som emosjonelle forsvar for de «sterke, modige og 

oppofrende menn», som med sin innsats bidro til å knuse det tyske nazidiktaturet. Et 

av innleggene som sto på trykk i Verdens Gang synes å være illustrerende: 

De har jo, disse hjemmefrontmenn, bare handlet fordi her måtte handles […] Det har 

vært slått på rasefordom som direkte eller medvirkende motiv hos Pedersen og 

Løvestad. Bare en slik formodning når det gjelder to norske bondegutter er så 

nedrektig at det ikke engang lønner seg å gå inn på saken. Disse to enkle 

landsguttene skulle ha løftet våpen mot de to flyktninger fordi de var jøder? En 

absurd tanke.416 

På et tidlig tidspunkt i debatten oppsto brytninger mellom dem som på den ene 

siden var aktive aktører under krigen, som dermed angivelig sto bedre rustet til å 

forstå «hvordan det egentlig var», og dem som ikke hadde deltatt. Dette 

moraliserende våpnet kunne fremkalle indignerte reaksjoner blant debattanter som 

ikke hadde en slik historisk autoritet: «Dette med ‘Hvor var du da kampen raste som 

verst?’, begynner ikke det å bli en temmelig forslitt frase i offentlige diskusjoner?»417 

Blant mange eksempler fra den offentlige samtalen, skrev en tidligere 

hjemmefrontmann: 

Det [er] mye vanskeligere i dag for en utenforstående å tenke seg inn i forholdene den 

gang og de anklagedes fortvilte stilling både før – under og etter den skjebnesvangre 

tur til Skrikerudtjernet. Min mening er at en simpelthen ikke kan tenke seg ordentlig 

inn i situasjonen uten selv å ha deltatt aktivt under krigen […] At Feldmanns ble tatt 

av dage fordi de var jøder, er i og for seg en absurd tanke. Da ligger det i dag mye 

nærmere å tro at mange skriker opp bare fordi det her gikk ut over jøder. Jeg er 

temmelig sikker på at flere av innleggene ikke hadde sett dagens lys hvis det var 

alminnelige nordmenn som hadde mistet livet ved Skrikerudtjernet i 1942.418 

Samme dag ga Oskar Hasselknippe, tidligere Milorg-leder og avismedarbeider siden 

oppstarten, uttrykk for VGs redaksjonelle posisjon: «Det kan diskuteres om det var 
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417 Verdens Gang, «Feldmann-saken», 05.09.1947. 
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en riktig eller gal militær handling foretatt under prekære forhold. Men forbrytelse – 

nei!»419 Etter avisens oppfatning var grenselosene soldater som legitimt kunne ta liv i 

den hensikt å beskytte en viktig fluktrute til Sverige. En dag tidligere hadde 

redaksjonen også gjengitt et brev skrevet av en anonym motstandsmann og tidligere 

grenselos. I brevet skildret han en dramatisk fluktepisode som involverte en jødisk 

mor og hennes sønn. Begge lå i skjul i en bygård i Oslo, midt i «Gestapos helvede». 

Om den jødiske kvinnen skrev grenselosen: 

Hun var vill, uten tanker eller planer. Bare redd, vanvittig, dyrisk redd […] Og hun 

hatet. Ikke de grønnklædte, de som langsomt dreper hennes mann. Ikke nazistene 

som av hele sitt innerste vesen ønsket å se henne og sønnen sendt den samme vei som 

byens andre jøder. Det var oss hun hatet. Det var oss hun truet. Det var vi som fikk 

skylden for all hennes redsel.420  

Motstandsmannen hadde forberedt seg på å drepe den jødiske kvinnen, fordi «alt var 

prøvd» for å redde henne fra nazistene. Det virker lite tilfeldig at Verdens Gang 

gjenga det emosjonelle brevet i sin helhet for leserne. Ifølge redaksjonen ville denne 

fortellingen «bli det vektigste bidrag til å vekke folks samvittighet i Feldmann-

saken». En tidligere distriktssjef for etterretningsorganisasjonen XU, med signaturen 

E 7, omtalte det jødiske ekteparet i tilsvarende vendinger: 

Jeg tror personlig at en medvirkende årsak til den harde bestemmelsen de tok, er den 

grenseløse irritasjon folk av deres type, som selv stadig gikk med livet i hendene, 

nødvendigvis måtte føle når de møtte en så uverdig opptreden som vitneprovet 

avslørte at Feldmann-ekteparet viste. Var det ikke i den foreliggende situasjon 

nærliggende å tenke som så: Skal vi sette andres og vårt eget liv på spill for det der? 

Dette uansett om det var jøder eller ikke jøder.421  

Konfliktnivået i debatten ble så betent at høyesterettsadvokat Trygve Wyller en drøy 

måned senere følte for å gi saken «den rolige analyse den fortjener».422 Etter Wyllers 
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oppfatning lå sakens kjerne i et dilemma som «bør bringe uro inn i alle sinn», for 

kanskje var drapene i sannhet en rettmessig handling? Advokaten pekte på at 

gjerningen i seg selv var et kvalifisert mord, som under normale omstendigheter 

måtte møtes med avsky. Men handlingen var utøvd at to menn «som har innlagt seg 

fremragende fortjeneste i vår nasjonale kamp», og som måtte handle som de gjorde 

for å ta vare på landets felles interesser: «Det er m.a.o. begått en etisk sett frastøtende 

handling til beskyttelse av høyverdige interesser. Det er kollisjon mellom det etisk 

forkastelige middel og det etisk godkjente mål.»423 

Med sin historiske bakgrunn i hjemmefronten, sto Verdens Gang i en 

særstilling blant avisene i Norge. Her mobiliserte tidligere motstandsfolk tungt. 

Andre deler av norsk presse offentliggjorde mer nyanserte bidrag, til dels også 

bitende kritikk av frifinnelsen av grenselosene. De første kritiske innleggene kom i 

god tid før den juridiske prosessen startet, spesielt i Østfold hvor hendelsen fant 

sted: Hadde for eksempel hjemmefronten utnyttet jøder på flukt økonomisk i 

krigsårene?424 

Senere kom redaksjonelle synspunkt fra Arbeiderbladet, Dagbladet, 

Fædrelandsvennen, Morgenbladet, Adresseavisen, Vårt Land og flere andre aviser. 

Noen boret seg inn i komplekse spørsmål om rettsmoral og rettsbevissthet, respekten 

for liv og menneskeverd. Norske soldater hadde uansett ingen rett og plikt til å ta liv 

som var betrodd dem, mente redaksjonen i Adresseavisen.425 Arbeiderbladet brukte 

holocaust som retorisk ressurs og bakteppe for sitt syn på frifinnelsen: «Vi skylder de 

drepte, deres pårørende og lidelsesfeller omsyn, vi står selv i en forpliktende stilling 

til en befolkningsgruppe som har fått gjennomgå mer enn andre.»426 De mest kritiske 

synspunktene kom for øvrig opp til overflaten på nytt mye senere, i forbindelse med 

Sigurd Senjes dokumentarroman om drapet, Ekko fra Skriktjenn (1982), og Bente 

Erichsens filmatisering av samme bok, Over Grensen (1987).427 

                                                 
423 Verdens Gang, «Omkring Feldmann-saken», 30.10.1947. 

424 Gjengitt etter Mendelsohn 1987, 329. 

425 Adresseavisens formulering, «Var de to soldater, så var de farlige soldater, ikke for fienden, men 
for dem de skulle verge», ble gjengitt i et tilsvar fra VG-redaksjonen, «Soldater er farlige folk», 
Verdens Gang, 12.09.1947. Se også Mendelsohn 1987, bind II, 332.  

426 Gjengitt etter Mendelsohn 1987, 331. 

427 Sigurd Senje, Ekko fra Skriktjenn, Oslo: Pax, 1982. 
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Den andre dimensjonen ved Feldmann-debatten handlet om utenforskap og 

forholdet mellom majoritets- og minoritetssamfunn. I et av de mange forsvarene for 

grenselosene og deres risikofylte arbeid under krigen, framkom at drapet på 

ekteparet Feldmann ikke omhandlet «alminnelige nordmenn». Mer indirekte ga også 

andre debattinnlegg inntrykk av at jødene hadde en diffus restplass i det store 

folkefellesskapet. Det er på denne bakgrunnen vi må forstå at norske jøder på nytt 

brakte det ubehagelige spørsmålet fram i lyset: Ville utfallet av prosessen mot 

grenselosene ha blitt det samme om ikke drapet gjaldt norske jøder? Hva om 

motstandsmennene hadde drept betydningsfulle norske personer, i stedet for 

ekteparet Feldmann? Den 5. september 1947 skrev Aksel Scheer en artikkel i 

Dagbladet, hvor hans spurte om ikke rettsoppgjøret hadde demonstrert en bevisst, 

kollektiv nedgradering av en liten minoritetsgruppe i det norske samfunnet.428 

På utsiden av rettsoppgjøret finnes flere lignende uttrykk for norsk-jødisk 

utenforskap. Ett år før Feldmann-saken kom opp i lagmannsretten, ble det statistiske 

arbeidet omkring nordmenn i tysk fangenskap ansett som ferdigstilt. I en NTB-

melding het det at oversikten omfattet hvor mange «nordmenn og norske jøder» som 

havnet på transport til Tyskland under andre verdenskrig: «Det ble sendt 1250 

krigsfanger, 650 studenter, 5750 politiske fanger, hvorav 200 kvinner. Dessuten ble 

det sendt 750 jøder, og av dem kom bare 15 tilbake.»429 I en annen omtale av den 

norske fangepopulasjonen skrev Aftenposten at omkring «600 norske fanger døde i 

tysk fangenskap. Hertil kommer imidlertid de 700 deporterte jøder […].»430 Og i det 

omfattende arbeidet med å gjenfinne henrettede fanger i det tidligere retterstedet 

Falstadskogen etter krigen slutt, skrev Trondheim politikammer i en rapport: 

«Tyskeren påviste da en grav hvor det lå 9 nordmenn og 1 jøde. Alle disse var han 

helt sikker på var fra Trondheim og skutt under unntagelsestilstanden i 1942.»431 

I en tilstand hvor en gruppe mennesker opplever ytre press, enten gjennom 

følelser av ekskludering, marginalisering eller glemsel, oppstår ofte behov for indre 

                                                 
428 Gjengitt etter Mendelsohn 1987, 333 (artikkelen sto på trykk i Dagbladet den 05.09.1947). 

429 Verdens Gang, «Nifs statistikk: Bare femten norske jøder kom tilbake», 20.12.1946. 

430 Gjengitt etter Brakstad 2006, 57. 

431 Statsarkivet i Trondheim, Trondheim politikammer, boks 57. «Rapport til politipresidenten i 
Trondheim», 22.05.1945. 
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samhold og identitetsbygging. For de norske jødene ga dette utslag både i offentlige, 

utadrettede reaksjoner på domsavsigelser i rettsoppgjøret, og internt i form av sosiale 

minnepraksiser. Mot denne bakgrunnen reiste trossamfunnene i Oslo og Trondheim 

minnemonumenter på de to respektive jødiske gravlundene. Disse illustrerer viktige, 

tidlige måter å minnes holocaust på i Norge. Samtidig er det grunn til å understreke 

at de sosiale minnepraksisene var lavmælte. Dette forholdet hadde dels bakgrunn i 

jødiske tradisjoner, dels i behov for å se framover og gjenreise menighetslivet i begge 

byene, delvis også et ønske om å unngå for sterkt offentlig fokus på annerledeshet, 

som grunnleggende sett var selve roten i folkemordet. 

Det første minnestedet ble innviet i Trondheim den 13. oktober 1947, til minne 

om byens 131 ofre for holocaust. På monumentet inngraverte billedhoggeren Harald 

Isenstein følgende tekst: «Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim reiste dette 

monumentet til minne om de trosfeller som ble skutt, deportert, myrdet under det 

tyske voldsherredømme i krigsårene 1940–1945.»432 Under avdukingen holdt 

menighetens formann, Oskar Mendelsohn, en tale til publikum. Teksten 

demonstrerer hvilken eksistensiell betydning minnesteder kan ha for en gruppe 

mennesker i krisetider: 

Den første tanke som meldte seg hos oss straks vi kom hjem etter frigjøringen, var å 

reise våre myrdete trosfeller et verdig minnesmerke. Vi var ikke mange igjen etter 

krigen, men alle har sett det som en æressak å gi et bidrag til reisingen av dette 

monumentet […] 130 vitner om den store jødiske tragedie. Hård og grusom var deres 

siste tid og deres skjebne, hård og grå er også granit blokken der den kneiser mot 

høsthimmelen.433  

Et par uker før seremonien skrev Mendelsohn et brev til Samuel Brandhändler, som 

var tidligere menighetsforstander i Trondheim. Han hadde i mellomkrigsårene 

emigrert til Chicago i USA. Brevet til Brandhändler gir tydelig uttrykk for den 

jødiske minoritetens kollektive behov for fellesskap i en tid preget av kaos, sorg og 

savn:  

                                                 
432 Fra minnemonumentet på den jødiske gravlunden i Trondheim, Lademoen. 

433 Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim. Tale ved Oskar Mendelsohn, 13.10.1947 (fra permen 
«Minnestøtten»). 
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Nå ville vi be Dem være oss behjelpelig som den der har best kjenneskap til de gamle 

forhold, å rekonstruere menighetens historie […] Kunne de ikke notere ned enkelte 

fakta etter hvert som De kommer på dem, og ellers feste til papiret minner fra Deres 

tid som menighetsforstander i Trondheim. De yter Deres gamle menighet en stor 

tjeneste ved dette og bidrar til å utdype kjennskapet til jødenes historie i Norge over 

hodet.434 

I november 1948, omkring et år senere, avduket trossamfunnet i Oslo et tilsvarende 

monument til minne om 620 norske holocaustofre på den Østre Gravlund.435 Til 

stede under seremonien var både kronprins Olav, overlevende fra Auschwitz og 

stortingspresident Fredrik Monsen. På monumentet er følgende tekst inskribert: 

«Reist til minne om de 620 jøder som under den tyske okkupasjon av Norge 1940–

1945 ble drept her i landet eller deportert og omkom i konsentrasjonsleir i Tyskland. 

En urne med aske etter omkomne i Auschwitz er satt ned på dette sted 7. desember 

1952.»436 

Minneseremonien i hovedstaden fortsatte i Universitetets gamle festsal, med 

forfatteren Johan Borgen som hovedtaler. I en forhåndsannonsering av 

arrangementet het det: «I tilknytning til høytiden ved minnesteinen over de falne 

jøder vil norske venner gjerne minnes dem som er gått bort.»437 Verdens Gang brukte 

samme ordlyd i en omtale av arrangementet i festsalen, hvor kronprinsen, 

Stortingspresidenten og statsråd Lars Evensen deltok: «Mandag ettermiddag blir det 

holdt en minnehøytidelighet i Universitetets gamle festsal hvor norske venner 

minnes de jødene som gikk bort.»438 

I denne konteksten markerer formuleringene åpenbart sympati, ønske om 

vennskap og deltakelse i en kollektiv sorgprosess. På den andre siden kan man 

undres over behovet for å understreke at det var norske venner som ønsket å minnes 

de falne jødene? Det finnes mange tilsvarende formuleringer som sirkulerte i 

                                                 
434 Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim. Uordnet materiale, brev til Samuel Brandhändler, 
Chicago, 30.09.1947. 

435 Harald Istenstein sto også bak formgivingen av monumentet i Oslo. 

436 Minnemonumentet på den jødiske gravlunden i Oslo, Helsfyr (tallet 620 er for øvrig feil). 

437 Verdens Gang, «Minnemøte», 30.10.1948. 

438 Verdens Gang, «Minnestein med 620 jøders navn», 30.10.1948. 
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datidens offentlighet, og som gir inntak til å reflektere over oppfatningen av norskhet 

etter krigen. Statistikkene over fangebefolkningen i krigsårene ble gjerne delt inn i 

nordmenn og jøder/norske jøder. I Feldmann-saken fantes synspunkter på at 

ekteparet ikke var «alminnelige nordmenn», mens de norske jødene responderte på 

utfallet av saken: «Er vi ikke norske nok?» I sum er eksemplene mange nok til å 

antyde at det norske majoritetssamfunnet ofte markerte distanse til den norsk-

jødiske minoriteten.439 

Bildet er likevel ikke endimensjonalt. Det finnes også tilfeller hvor holocaust-

overlevende kunne få omtale som både jøder og nordmenn, og som en integrert del 

av vi-fellesskapet. Fredsvåren publiserte eksempelvis Dagbladet en artikkel med 

overskriften: «Jernbanevogner med stivfrosne norske lik. – 11 millioner myrdet med 

gass?»440 Referansene til nordmenn, jernbanevogner og gassdøden kan åpne opp for 

ulike tolkninger: At jødene ble ansett som norske, og at minoritetsnarrativet og 

holocaust utgjorde en viktig del av den samlede nasjonale krigserfaringen. En annen 

mulig tolkning er at slike overskrifter, med en overtydelig symbolbruk, like gjerne ga 

en tilleggsdimensjon av alvor og dramatikk til den heroiserende grunnfortellingen 

om krigen, og i markeringen av den absolutte ondskapen som det norske «vi» bidro 

til å bekjempe. 

Holocaust, flyktningene og norsk humanisme 

På et tidlig tidspunkt kom skrekkbildene fra dødsleirene i bruk i humanitære og 

politiske sammenhenger i Norge. I særlig grad gjaldt dette forbindelsene mellom 

holocaust og den jødiske immigrasjonen til Palestina, som munnet ut i opprettelsen 

av Israel, og mer generelt en stadig levende antisemittisme med en mer og mindre 

klar forbindelse til det massive flyktningeproblemet som oppsto i Europa etter andre 

verdenskrig. 

I det brennbare politiske spørsmålet om Palestina kunne man observere et 

mangfold av oppfatninger – fra synet at jødiske «terrorister» ødela sympatien for det 

jødiske folk, til selvkritiske blikk på Norges egen restriktive innvandringspolitikk. 

                                                 
439 Se også Kopperud og Levin 2010. 

440 Dagbladet, 24.05.1945. Se videre Brakstad 2006, 56ff.  
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Foruten en omfattende mengde kommentarer og kronikker om temaet, utgjorde 

spesielt de mange reisebrevene fra Palestina et viktig innslag i debattene. I noen få 

tilfeller finnes også spor etter norsk selvransakelse i dagspressen: «Gjorde vi selv nok 

for jødene i krigsårene? Og hva kan vi som nasjon gjøre for jødene nå?»441  

Mot slutten av 1945 kontaktet Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo norske 

myndigheter på initiativ fra Den jødiske verdenskongressen.442 Målsettingen var å la 

europeiske jødiske flyktninger få komme til Norge. Sommeren 1946 vedtok 

regjeringen etter tilråding fra Sentralpasskontoret å anbefale innreisetillatelse for det 

samme antallet jøder som de som forsvant fra landet i holocaust, beregnet til 

omkring 600 personer.443 Myndighetene vurderte både yrkesbakgrunn, familiestatus 

og muligheter for sysselsetting i arbeidslivet som relevante utvalgskriterier. I sakens 

anledning uttrykte regjeringsorganet Arbeiderbladet at det var i samsvar med norske 

tradisjoner at jødiske flyktninger fikk et nytt hjem i Norge.444 

Litt tidligere hadde Verdens Gang understreket for sine lesere at det 

europeiske flyktningeproblemet aldri kunne løses før antisemittismen forsvant: «Den 

florerer like fullt i dag selv om gasskamrene og krematoriene er jevnet med jorden. 

Den huserer vilt i Øst-Europa, og den er ganske sikkert i vekst i Vest-Europa. Norge 

danner ingen unntagelse. Antisemittismen er den fineste målestokk for Europas 

moralske og politiske sunnhet.»445 Men i den grad opinionsdannere knyttet 

antisemittismen til våre egne erfaringer med holocaust, så handlet det mest om at vi 

ikke hadde trukket nødvendige lærdommer av tyskernes framferd mot jødene. Dette 

framkommer flere steder i siste halvdel av 1940-tallet. Etter utgivelsen av boken 

Mellom gentlemen, og filmatiseringen av den, hevdet for eksempel Verdens Gang at 

nordmennene ennå ikke var fullt ut vaksinert mot antisemittismen, til tross for 

krigens redsler: 

                                                 
441 Mendelsohn 1987, 337ff. 

442 World Jewish Congress er en internasjonal sammenslutning av jødiske trossamfunn og 
organisasjoner, med hovedkvarter i New York. 

443 Mendelsohn 1987, 287. 

444 ibid., 289. 

445 Verdens Gang, «Europa må selv vaske skampletten vekk», 06.05.1946. 
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Det nytter ikke å bortforklare antisemittismen i Norge. Den er kanskje ikke ondartet, 

men den er utbredt […] Det er trist og rystende at ikke tyskernes framferd mot norske 

jøder har åpnet alles øyne for hva antisemittisme kan føre til […] Vi har så lett for å 

tale om negerfordommene i Amerika. La oss bli helt kvitt våre egne fordommer 

først.446 

I en anmeldelse av filmen skrev journalisten at vi «må angripe antisemittismen i oss 

selv». Men grenseoppgangen for en slik selvransakelse var tydelig. Jeg har ikke 

funnet samtidige kilder som eksplisitt drøftet holocaust i lys av mellomkrigsårenes 

rasistiske og antisemittiske strømninger, som Norge delte med store deler av den 

vestlige verden. Til forskjell fra den tyske nazistiske varianten, hadde likevel ikke 

den norske antisemittismen vært «ondartet». 

Den 10. mai 1947 kom en skipstransport fra Bremerhafen i Tyskland til 

Halden. Om bord befant det seg vel 400 jøder fra flere land. Norske dagsaviser hadde 

hatt journalister med på reisen. Under overskriften «Fra getto og gasskamre til et nytt 

liv i Norge» skrev Verdens Gang begeistret om den norske regjeringens innsats for å 

ta imot de jødiske flyktningene, som inntil da hadde sittet i interneringsleirer i 

Tyskland. Gerhardsen-regjeringen hadde handlet i «Wergelands ånd», som den 

første i Europa som tok imot jødiske flyktninger etter krigen. Aftenposten brakte en 

artikkel med tittel «Fra gasskamrenes skygge til norsk vår». Ifølge avisens utsending 

hadde velkomsttalen til direktør Sverre E. Pettersen i Flyktnings- og 

fangedirektoratet gjort et sterkt, emosjonelt inntrykk på flyktningene: «De fleste gråt 

stille, men smilet brøt gjennom tårene, da forsamlingen reiste seg og sang ‘Ja, vi 

elsker’ – fulltallig og på korrekt norsk.»447 

Artikkelen var supplert med et foto av «overlykkelige» flyktninger som 

smilende kikket ned fra rekka på marinens transportskip Svalbard, før de satte sine 

bein på norsk jord. I billedteksten til artikkelen heter det: «Grepet og lykkelige ser 

innvandrerne ut på sitt nye fedreland […].» Artikkelen gjør også et poeng av at 

flyktningene gikk i land i Halden og Østfold, hvorfra norske jøder noen år tidligere 

hadde forsøkt å komme unna Gestapos fangarmer: 

                                                 
446 Verdens Gang, «Mellom gentlemen», 30.10.1948. 

447 Gjengitt etter Mendelsohn 1987, 290. 
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[O]g det var en både riktig og vakker tanke at de nye jødene fikk gå i land der og ta 

fatt der skjebnen rammet deres forgjengere. Disse hjemløse menneskene som nå skal 

bli våre landsmenn og ta de norske jødenes plass som tyskerne sendte i gasskamrene, 

kommer fra ufattelige og årelange lidelser – fra polsk getto, fra polske pogromer og 

tyske dødsleire.448 

Denne typen omtale demonstrerer for det første en påfallende infantilisering av de 

jødiske flyktningene fra Europa. Det er nærmest som små, ubehjelpelige barn 

nordmennene møter jødene som går i land i Halden. Tekstene viser i tillegg hvordan 

holocaust ble tatt i bruk for å framheve et særegent norsk humanitært sinnelag. 

«Norge» og «den norske våren» framstilles som den absolutte antitesen til 

gasskamrene og den industrielle utryddelsen av jødene.  

I litt mer tvetydige vendinger skrev Dagbladet på redaksjonell plass at det 

hadde vært et mareritt å oppleve at norske jøder «var blitt ført ut av landet». Norges 

beslutning om å ta imot nye flyktninger i de dreptes sted, bare var rett og rimelig. 

Det fantes ingen behov for å slå seg selv på brystet over en slik handling, fordi landet 

simpelthen hadde utøvet sin plikt: «Det dype forfall i kultur som jødehatet er 

betinget av, har Norge heldigvis ikke opplevd. Her i landet er ennå et menneske et 

menneske.»449 Skyldspørsmålet omkring jødeforfølgelsene syntes altså å være 

befriende endimensjonalt: Det var Gestapo som hadde jaget landets jødiske 

befolkningsgruppe, og det var tyskerne som sendte dem til gasskamrene i Polen. 

Norge hadde på sin side unngått den farlige smitten av forfallet som 

muliggjorde både forfølgelse og massedrap. Også i denne sammenhengen framstår 

de norske jødenes plass i det store folkefellesskapet som uklar. I vendingene om at 

«de nye jødene fikk gå i land der skjebnen rammet forgjengerne», og hvor de skulle 

«ta de norske jødenes plass», kan man også tolke inn en form for avstand og 

fremmedgjøring. De jødiske flyktningene om bord på Svalbard hadde kommet til 

Norge fra både Tyskland, Baltikum, Romania, Ungarn, Jugoslavia og 

Tsjekkoslovakia. Var «en jøde en jøde», uansett hvilken kulturell bakgrunn hun 

hadde, og hvilket land hun kom fra? 

                                                 
448 Verdens Gang, «Fra getto og gasskamre til et nytt liv i Norge», 12.05.1947. 

449 Gjengitt etter Mendelsohn 1987, 290. 
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Holocaust fungerte også som en viktig referanseramme i offentlige debatter 

om Palestina. Spesiell oppsikt vakte den såkalte Exodus-saken i 1947, mens 

Storbritannia ennå rådet over mandatområdet. I juli dette året forlot skipet President 

Warfield Frankrike med over 4 500 jødiske kvinner, menn og barn om bord. Det 

tidligere passasjerskipet var eid av den jødiske undergrunnsbevegelsen Hagana i 

mandatområdet. Samtlige passasjerer om bord var overlevende fra holocaust. Før 

skipet nådde palestinsk territorialfarvann ble det omringet av britiske krigsskip, som 

så på transporten som forsøk på ulovlig immigrasjon til Palestina. Med makt tvang 

britene passasjerene fra det omdøpte Exodus over i tre andre skip som fraktet 

flyktningene tilbake igjen til Europa – og endelig til britisk sone i Tyskland. Fra 

Hamburg havnet jødene på nytt bak piggtråden i tyske interneringsleirer. 

Om affæren skrev Verdens Gang: «Av alle land på kloden var Tyskland det 

siste en skulle velge som oppholdssted for jøder som har forsøkt å komme bort fra 

det kontinent som i sin tid huset gasskamrene og krematoriene.»450 Med overskrifter 

som «Voldsomme tumulter i Hamburg da jødene ble tvunget i land» og «Dødstrette 

jøder bak piggtråden i Poppendorff-leiren», tegnet både nyhetsbyråer og aviser 

dramatiske og emosjonelle situasjonsbilder, noen ganger også med henvisninger til 

fangeleirer i det okkuperte Norge: 

På stasjonen ble de straks beordret inn i lastebiler, som førte dem videre til selve 

konsentrasjonsleirene […] Rundt omkring på alle kanter fantes bevæpnede soldater. 

Det var satt opp flere piggtrådsperringer for anledningen, spanske ryttere, 

lyskastertårn og mitraljøser, akkurat som på Grini.451 

Det ser likevel ut til å ha vært en begrenset gruppe av intellektuelle og kulturprofiler 

som mobiliserte i Exodus-saken her hjemme. En av dem, forfatteren Torborg 

Nedreaas, ga noen bidrag. Konsentrasjonsleirene og gasskamrene fungerte som 

språklig ammunisjon for hennes argumenter: 

                                                 
450 Verdens Gang, «Transporten» og «Belsen-jøder protesterer mot Bevin», 12.09.1947. 

451 Verdens Gang, «Dødstrette jøder», 09.09.1947 og samme, «Voldsomme tumulter i Hamburg da 
jødene ble tvunget i land», 10.09.1947. 
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For to år siden ble de reddet fra nazistenes gasskamre. I dag bevæpner deres 

redningsmenn seg med maskinpistoler, køller og brannslanger og sleper de jødiske 

kvinner, barn, gamle, unge, håndens og åndens arbeidere av menneskeslekten tilbake 

til de piggtrådhelveter hvor det blodigste badet i den urgamle jødiske historie ble 

skrevet for noen få år siden. 

Nedreaas oppfordret samtidig til «masseprotest mot de skammelige ydmykelser som 

jødene – de hardest rammede av nazismens offer – nå på nytt blir utsatt for», og hun 

understreket at alle bar et medansvar for deres situasjon.452 

En annen som engasjerte seg sterkt i saken var forfatter og journalist Ragnar 

Kvam. Han skrev flere artikler i Dagbladet om det han mente var en skamfullt passiv 

behandling av jødene, både i det norske politiske og kulturelle liv, og i det 

internasjonale samfunn. Andre som kvesset pennen for flyktningenes sak var 

dikterhøvdingen Arnulf Øverland, som selv tilbrakte store deler av krigen i 

nazistiske fangeleirer. Indignert skrev han om situasjonen på kontinentet: «Men hva 

vi ikke hadde trodd: også i vestsonene er de gamle konsentrasjonsleirene tatt i bruk. 

Og der sitter de såkalte displaced persons. Jøder, alltid jøder […] De burde slippe 

det.»453  

Exodus-saken førte generelt, også i Norge, til en sympatibølge for jødene. 

Denne gjorde seg gjeldende da delingsplanen for Palestina ble stemt gjennom i FN i 

november 1947, og da staten Israel ble kunngjort i mai 1948. Den norske opinionen 

ønsket en rask formell anerkjennelse av den nye jødiske staten. Samtidig var det 

åpenbart at ikke alle jøder kunne finne et nytt hjemsted i Israel. Følgelig kom temaet 

innvandringspolitikk og humanitære løsninger raskt på dagsorden. Men om det 

fantes en generell velvilje på grasrotnivå, hvordan forholdt det offisielle Norge seg til 

hendelsene i Midtøsten? 

Fra myndighetenes side var det opprinnelig ikke vurdert som ønskelig å 

opprette en jødisk stat i Palestina. Synspunktene rett etter andre verdenskrig var 

heller rettet mot en generell assimileringspolitikk i Europa, et kontinent som skulle 
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tilby framtidig trygghet til alle, også de forfulgte jødene. I tillegg kom en rekke 

geopolitiske faktorer, fra omkringliggende fiendtlige araberstater til sterke 

oljeinteresser i området. For det offisielle Norge fantes, i tillegg til det europeiske 

assimilasjonsidealet, også et alternativ med jødiske kolonier i Afrika eller Sør-

Amerika.454 

Historikeren Hilde Henriksen Waage hevder at partitoppene i 

Arbeiderpartiet, med statsminister Einar Gerhardsen og utenriksminister Halvard 

Lange i spissen, samt embetsverket, gradvis skjøv oppmerksomheten vekk fra 

europeisk assimiliering til mer konkrete oversjøiske koloniløsninger i 1946–1947. 

«Hva jødene selv ville, telte ikke stort».455 I denne fasen av Midtøsten-konflikten var 

Norge i utakt med de andre medlemslandene i FN, som aktivt lette etter løsninger i 

området. 

Første gang Norge ga en offisiell pro-israelsk tilslutning, var med 

implementeringen av delingsplanen fra 29. november 1947, som delte 

mandatområdet i en jødisk og en arabisk stat. «Arbeiderpartiet så ikke lenger noen 

alternativer», skriver Waage, som i kildene finner en utvikling innad i regjeringen i 

tydelig pro-sionistisk retning. Herfra oppsto raskt skarpe motsetninger mellom den 

politiske ledelsen og det innflytelsesrike embetsverket i Utenriksdepartementet, som 

ikke ønsket en norsk anerkjennelse av Israel, eller israelsk medlemskap i FN. Den 

sterkt opposisjonelle linjen til embetsverket, som lenet seg på holdningene til 

Danmark og Sverige, svekket seg gradvis de følgende årene og inn i 1950-årene, da 

Norge begynte å opprette diplomatiske forbindelser til Israel. 

Kort tid etter etableringen av Israel skrev Verdens Gang at jødeforfølgelsene 

og Auschwitz måtte være utgangspunkt for enhver moralsk vurdering av 

Palestinaspørsmålet: «De jøder som de siste årene har strømmet fra Europa til Det 

hellige land, har i sannhet ikke kommet som erobrere, men som flyktninger. Ingen 

kan fortenke dem i at de vil bort fra den verdensdel som huser steder som Auschwitz 

og Osviecim (sic).»456 Dette synspunktet sto altså i flere år langt unna Norges 

                                                 
454 Hilde Henriksen Waage, Norge – Israels Beste Venn. Norsk Midtøsten-politikk 1949–1956, Oslo: 
Universitetsforlaget, 1996, 17ff. 

455 ibid., 18. 

456 Verdens Gang, «Palestina og FN», 26.05.1948. 
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offisielle linje. Waage skriver at det var et motstrebende regjeringsapparat som 

nærmest «ga opp» etter at jødene «tok skjeen i egen hånd» og etablerte en stat som 

var etterlengtet for alle Europas jøder.457 Et massivt ønske fra europeiske holocaust-

overlevende om å reise til Palestina, hadde altså ingen innvirkning på det norske 

Arbeiderpartiets syn. Det var først fra og med tiåret som fulgte at Norge ble «Israels 

beste venn». Denne politiske holdningsendringen framsto nærmest som en religiøs 

vekkelse. Hva var det som utløste en slik norsk omkastning? 

I november 1949 skulle en gruppe med jødiske barn fra Tunisia komme til 

Norge på rekreasjonsopphold i transitt til en ny tilværelse i Israel. Tiltaket hadde 

kommet til på initiativ fra den såkalte Europahjelpen, som ble en forløper til Det 

norske flyktningeråd. Flyet styrtet imidlertid i det dårlige været på Hurum den 20. 

november 1949, og 27 jødiske barn omkom. Bare én gutt overlevde den største 

flyulykken som til da hadde rammet Norge. Saken vekket et enormt engasjement. På 

ruinene av holocaust skulle jødiske barn fra Tunisia få en ny start på livet, men i 

Norge gikk drømmene i stykker på katastrofalt vis. En knapp uke etter ulykken het 

det i et førstesideoppslag i Arbeiderbladet: «En vennehånd fra det norske folk til 

100 000 hjemløse i Israel. Vi vil reise ofrene et minnesmerke. Hjelp barn som er født i 

konsentrasjonsleire og som har levd hele sitt liv bak piggtråd.»458 Det er først i dette 

tilfellet at vi kan se en tydelig forbindelseslinje i norsk politikk mellom aktiv bruk av 

holocaust-minnet og staten Israel.  

Anne Frank og Adolf Eichmann på norsk 

I det internasjonale liv utgjorde utgivelsen av Anne Franks dagbok et viktig 

brytningspunkt. I årene som fulgte den første engelske oversettelsen oppsto 

manifestasjoner av Anne Frank i musikaler og konserter, filmer og 

teateroppsetninger. I mai 1960 åpnet også Anne Frank-huset i Amsterdam.459 En uke 

før åpningen av minnestedet og museet kidnappet israelsk etterretning Adolf 

Eichmann og førte ham fra Buenos Aires til Jerusalem. Den påfølgende 
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459 I løpet av noen få år passerte museet 100 000 årlig besøkende. Se videre: 
http://www.annefrank.org (lenke lest 18.06.2012).  
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rettsprosessen i 1961 satte dype spor i hele den vestlige verden. I det følgende skal 

jeg drøfte hvordan disse to internasjonale hendelsene ga impulser til historiekulturen 

i Norge.  

I 1952 kom Anne Franks dagbok ut i Inger Hagerups oversettelse. Boken fikk 

raskt en stor leserskare, for allerede vinteren 1953 forelå et tredje opplag. 

Mottakelsen og diskusjonen av boken varierte stort. I den ene ytterkanten vil vi finne 

fortolkninger som liknet amerikanernes fokus på den håpefulle slutten, der Anne 

Franks skjebne ble løsrevet fra holocaust-konteksten. Et illustrerende eksempel 

finnes i en salgsannonse fra februar 1953: «En fin og sjelden bok, til tider så 

overdådig morsom at en må le høyt, til tider så nakent gripende at en ikke vet når en 

kommer til igjen å få lyst til å le. Shakespeare har gitt verden Julie. Anne Frank har 

gitt seg selv.»460 

På den andre siden finner vi fortolkninger som setter dagboken i sammenheng 

med skrekkregimene i de tyske konsentrasjonsleirene. Kvam skrev i en anmeldelse at 

boken var hjerteskjærende, ærlig og «dypt menneskelig». Teksten kom for øvrig til 

som et bitende tilsvar til forfatteren Jens Bjørneboe, som hadde sådd tvil om 

dagboken var ekte: 

[H]ele hans vurdering av Anne Franks dagbok – som ble ham en meget bitter 

skuffelse – har basis i hans tvil om bokens ekthet. Han har ikke en gang gjort et forsøk 

på å vurdere boken som det den er: et av de mest gripende menneskelige vidnesbyrd 

som har sett dagens lys efter den annen verdenskrig.461 

Anne Franks dagbok fikk et langt og mangefasettert etterliv i Norge, ikke minst på 

grunn av en rekke oppsetninger på Folketeatret, Trøndelag Teater, Rogaland Teater 

og Riksteatret.462 Oppsetningene gjennom 1950- og 1960-årene framstår som 

formidable publikumssuksesser. I annonseringen av at stykket skulle til Rogaland, 

skrev Stavanger Aftenblad den 15. januar 1957 om «tidens mest omtalte 
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461 Aftenposten, «Er det virkelig Anne Franks dagbok?», 17.12.1952, og samme, «Anne Franks 
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462 Aftenposten, «I dagens løp», 07.12.1956. 
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teaterstykke».463 En dag senere delte Verdens Gang med leserne: «Folketeaterets 

oppsetning trekker stadig fulle hus; stykket står foran oppførelse både i Bergen og 

Trondheim – og i går kveld hadde det Riksteater-premiere i Kongsvinger.»464 I mars 

1957 meldte Aftenpostens utsendte fra Bergen at det aldri noen gang hadde blitt 

forhåndssolgt så mange billetter til et teaterstykke.465 Samme uke formidlet Trønder-

Avisa fra Johan Borgens oppsetning på Riksteatret: «Det ser ut til at interessen for 

denne turneen skal overgå alt Riksteatret tidligere har erfart, og skulle turneen bli på 

hvert enkelt sted til stykket var utspilt ville den neppe nå fram til Kirkenes før ut på 

høsten en gang.»466 Da året gikk mot slutten, oppsummerte Stavanger Aftenblad at 

stykket hadde trukket fulle hus i byen for 30. gang.467 

Den norske resepsjonen av Anne Frank har flere likhetstrekk med den 

tidligere omtalte internasjonale mottakelsen. Dette kommer til uttrykk både i den 

generelle nedtoningen av holocaust og skrekkveldene i konsentrasjonsleirene, og i 

forståelsen av en håpefull, universalistisk og framtidstro beretning. Noen måneder 

før stykket ble satt opp i Norge hadde Aftenposten anmeldt «sesongens beste 

forestilling på Broadway» i New York. Om dramatiseringen skriver anmelderen at 

den bygget på «den i dag så berømte dagbok som den lille 13-årige jødepiken Anne 

Frank skrev under krigen i Nederland», at familien omkom i konsentrasjonsleirene i 

Tyskland, og at stoffet i dramatiseringen har «opplagt mørke sider». 

Anmelderens begeistring for stykket framkommer imidlertid tydeligst i 

midtpartiet, hvor han drøfter samspillet mellom Anne Frank, hennes familie og fire 

andre jødiske flyktninger som ligger i skjul på loftsrommet. To av de sistnevnte 

beskrives som «en tykkfallen, kollerisk grobian og hans tåpelige og innbilske, lille 

fjols av en kone». I dette partiet står det:  

Med et likefrem mesterlig grep har forfatterne formet skildringen slik ut, at en 

overdådig porsjon av munterhet og livsglede er kommet med, der store deler av 

forestillingen utspilles som den mest løsslupne og livsfriske komedie. Og 
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midtpunktet i all denne moroen under forestillingen var lille Anne Frank. Riktig et 

lite troll av en unge var hun. Ilter og bisk så det freste. Og samtidig med et 

oppkomme av ukuelig humør, evig full av spillopper og skøyerstreker.468 

Litt senere skrev Verdens Gang at oppsetningen på Folketeatret hadde et «tidløst 

drag»: «Tilskueren kommer på en måte vekk fra 1940-årene, fordi dette 

skjebnedrama minner om så meget annet enn jødeforfølgelser. Det har all god kunsts 

kjennemerke: Det allmenmenneskelige.»469 Om Riksteatrets oppsetning av stykket, 

skrev samme avis den 16. januar 1957: 

[…] Om løst og fast, trist og muntert, fra dette livet i dekning handler Anne Franks 

dagbok. Men enda mer om henne selv: en strålende begavet, livsfrisk pike, like 

muntert og snakkesalig utadvendt, som hun innad har en bevisst vilje til å trenge inn 

i livets sentrale spørsmål og til å omforme sitt liv etter sin egen selvstendige 

erkjennelse.470 

I en forhåndsomtale av dramatiseringen på Trøndelag Teater, nevnes ikke Anne 

Franks eller jødenes skjebne i holocaust eksplisitt. Her heter det at instruktør Georg 

Løkkeberg «har utnyttet den sterke handling og laget en fortettet atmosfære omkring 

den forfulgte gruppe som for 15 år siden gikk i dekning på loftsboden i huset ved 

kanalen».471 En av dem som gestaltet Anne Frank fra teaterscenen, den unge 

skuespilleren Liv Ullmann, uttalte seg slik om sin egen rollefigur like før premieren 

på Rogaland Teater i september 1957:  

«Det er en herlig rolle å få starte med, smilte hun fagert. Et så strålende menneske, 

Anne Frank. Sånn rikt og fint sinn, og samtidig så menneskelig. Det er så mye der 

som jeg syns jeg kjenner igjen fra meg selv, og som jeg tror alle kvinner vil kjenne 

igjen. I hvert fall de som kan huske at de har vært 13 år.»472 
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Jeg har funnet noen få mottakelser som bryter med et universalistisk hovedtrekk. Et 

av de tydeligste eksemplene finnes i Trønder-Avisa, som ga fyldig omtale av 

teaterstykket i forbindelse med at Riksteatret besøkte Nord-Trøndelag vinteren 1957. 

Avisa brettet ut den historiske konteksten for dramatiseringen slik: 

Anne Frank unngikk ikke nazistenes massemord, hun døde i en konsentrasjonsleir 

kort før freden […] Anne Frank overlevde ikke barbariet – men hennes dagbok blir 

stående både som et varsel om hva hat og systematisk ondskap kan bringe inn over 

uskyldige som et monument over den ånd som overlevde terror og undertrykkelse.473 

Noen dager senere skrev avisen: «Selv havnet Anne i Bergen-Belsen, hvor hun døde 

av mishandling, sult og tyfus like før Hollands frihetsklokker begynte å ringe […] 

Moren visste hun ikke lengre var blant de levende og hun trodde faren hadde møtt 

sin skjebne i gasskamrene […].»474 Disse artiklene i Trønder-Avisa var nokså atypiske 

i en nasjonal kontekst. De inneholder både en normativ dimensjon, samtidig som de 

knyttet oppsetningen til virkeligheten i konsentrasjonsleirene, og til landets egne 

krigsopplevelser: «Anne Franks dagbok er et skuespill med tragisk utgang og et 

skuespill som bringer hele okkupasjonstidens angst inn på oss.»475 

Endelig fantes også noen få uttrykk som kombinerte den universalistiske 

fortolkningen med jødenes særskilte skjebne i nazistenes utryddelseskrig. I en 

anmeldelse understreket for eksempel Stavanger Aftenblad at spenningen i stykket 

egentlig lå utenfor scenerommet, «i trusselen fra Gestapo og den uhyggelige skjebne 

som ventet alle jøder i nazistenes klør»:  

For meg ble dette stykkets kulisser ikke bare Per Schwabs meget fine scenebilde av 

det gamle loft. Bak de skrå bjelker fornemmet jeg hele tiden konturene av leirenes 

jødebrakker, det elektriske gjerdet og krematoriepipens ildsøyle mot den mørke tyske 

himmel. Så sterkt virket dette skuespill at jeg igjen opplevde ting jeg trodde det 

hadde lyktes å glemme.476 
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Samtidig får Aftenbladets lesere vite at det er «de små begivenheter som dominerer» 

i dramatiseringen, og at stykket ikke bærer i seg et budskap om hevn, men et 

normativt budskap om toleranse mellom mennesker: «Og i toleransen er også 

tyskerne med.»477 Dette er med andre ord et budskap for en etterkrigstid som ønsket 

å legge den tyske nazismens terrorvelde bak seg, og dermed kunne se framtiden i 

møte med forventning og fortrøstning. 

Fra midten av 1960-årene tok Anne Franks dagbok en pause fra den norske 

teaterscenen, før stykket kom opp igjen på 1970-tallet. Enda en gang kan vi observere 

hvordan Norge tok til seg impulser og bevegelser fra det internasjonale liv. Samtidig 

som jødenes lidelser og tap under folkemordet kom mer eksplisitt til uttrykk denne 

gangen, ser vi også en ny og mer målrettet pedagogisk bruk av teaterstykket. For 

eksempel knyttet fortolkningene av Anne Frank an til rasisme og frykten for 

fremmedarbeiderne som kom til landet på 1970-tallet. I VG-artikkelen «Vossahulder 

blir jødepike» fra 1979, skildrer en anmelder «metamorfosen» som skuespilleren Liv 

Bernhoft Osa måtte gjennom for å bli til en troverdig «mørkhåret, sart jødisk 

tenåring». Skuespilleren selv mente at Nationaltheatrets siste oppsetning hadde stor 

aktualitet og relevans: «Jødeforfølgelsene og rasismen den gang har faretruende 

paralleller til vår tids raseproblemer.»478 

Fra og med 1950-tallet fikk altså boken og dramatiseringen av Anne Franks 

dagbok et stort norsk publikum. I den offentlige resepsjonen har jeg imidlertid ikke 

funnet eksempler hvor dagboken brukes for å belyse norske perspektiver på 

tilintetgjørelsen. Det manglet ikke på norske jøder som selv lå i skjul for fienden på 

loftsrom, i leiligheter og på gårdsbruk forut for arrestasjonene og deportasjonene 

høsten 1942. Det ser likevel ikke ut til at dette kulturproduktet ga inntak til å 

diskutere flukten, angiveriet, kollaborasjonen eller utryddelsen av norske jøder i det 

offentlige rom. Dette skjedde i mye større utstrekning i de norske møtene med Anne 

Franks motstykke; bøddelen Adolf Eichmann. 
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«Eichmann skal henges», het en overskrift i VG den 15. desember 1961.479 

Gjennom ni lange måneder hadde norske aviser forsynt sine lesere med reportasjer, 

kronikker og analyser om den tiltalte, om nazistenes utryddelsespolitikk og delvis 

om folkemordets norske dimensjoner. Noen aviser sendte korrespondenter til 

Jerusalem for å dekke deler av prosessen. Allerede uken før oppgjøret kom i gang, 

understreket Aftenposten sakens karakter og vidtrekkende betydning: «Rettssaken er 

et drama, mer fortettet og mer preget av motsetninger og historisk rettferd enn 

Nürnberg-prosessene mot hovedkrigsforbryterne.»480 En av dette dramaets 

nøkkelpersoner, sjefsanklager og riksadvokat Gideon Hausner, fikk omtale som 

talsmann for både det jødiske folk og alle ofrene for holocaust. Disse beskrivelsene 

var illustrerende for et nytt trekk: å studere og forstå jødenes skjebne isolert fra den 

store verdenskrigskonteksten. 

I tillegg til avisenes egne reportasjer sirkulerte et stort antall publiserte 

meldinger fra NTB og internasjonale nyhetsbyråer i offentligheten. Via Eurovisjon-

nettet fikk norske fjernsynsseere se nyhetsopptak fra rettsforhandlingene. Norske 

forlag oversatte og ga ut flere bøker om Eichmann dette året, og på norske kinoer 

gikk for eksempel den amerikanske spillefilmen Operasjon Eichmann. Uten at 

konkrete salgs- og besøkstall foreligger, indikerer dette samlet sett en stor norsk 

publikumsinteresse for Eichmann.481 

På rettens første dag satt høyesterettsadvokat, tidligere statsråd, Jens Christian 

Hauge (Ap) i publikumsgalleriet i Beit Ha’am. I en kommentar for Aftenposten ga 

han uttrykk for at Eichmann framsto som «et ganske alminnelig menneske, nærmest 

ubetydelig og anonym», samtidig som det nettopp var disse trekkene ved ham som 

hadde forårsaket en uhyggestemning i rettslokalet.482 Observasjonen til Hauge kunne 

minne om Hannah Arendts beskrivelser. For henne framsto ikke Eichmann som et 

fanatisk uvesen, drevet fram av ideologiske overbevisninger. Tvert imot var Arendt 
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slått av hvor normal denne «inkarnasjonen av ondskapens banalitet» virket. 

Eichmann, som selv «bare hadde adlydt ordre» og utført sin tjenesteplikt, framsto 

heller som et bilde på modernitetens byråkratiske kultur. 

Slike karakteristikker hadde gjennomgående liten gjennomslagskraft i norsk 

presse, som heller portretterte bøddelen med andre virkemidler. I en filmanmeldelse 

av Operasjon Eichmann uttrykket Adresseavisen begeistring for skuespilleren Werner 

Klemperer, nettopp fordi han evnet å gestalte Eichmann som den «følelseskalde og 

samvittighetsløse robot han åpenbart var».483 I avisene ellers fikk ofte mannen i det 

skuddsikre glassburet omtale som «gråblek», «likblek» eller «askegrå», samtidig som 

beskrivelsene av et «udyr» eller «uhyre» ga Eichmann sterkt dehumaniserende 

trekk.484 

I tilknytning til rettssaken fikk holocaust gjerne omtale som et unikt historisk 

fenomen. På åpningsdagen i Jerusalem skrev Verdens Gang: «I det skuddsikre 

glassburet i den store rettssalen i Den hellige by, Jerusalem, omgitt av sine egne 

fanger og verdens øyne rettet mot seg, begynte han å svare for historiens største 

massemyrderier.»485 Litt senere skrev Adresseavisen om den omtalte Eichmann-

filmen: «Det er ingen spekulasjon i en makaber historie, men forsvarer sin plass som 

en ny påminnelse om at den nyere tids største skjenselsdåd er like bak hjørnet, og 

den er en vekker om at et gjennomsnittsmenneske kan bli jordens største bøddel.»486 

I noen tilfeller valgte norske pressefolk å diskutere sammenhengene mellom 

saken, timingen for oppgjøret med Eichmann og israelernes nasjonsbygging. 

Stavanger Aftenblad løftet fram perspektiver på den oppvoksende israelske 

generasjonen, som hadde begynt å konfrontere foreldrene med spørsmål om 

«hvorfor millioner lot seg slakte uten kamp»: 

                                                 
483 Adresseavisen, «Lynproduksjonen om Eichmann forbausende god», 04.05.1961. 

484 Se for eksempel Aftenposten, «Gråblek Eichmann lytter til anklagen», 11.04.1961, eller 
Adresseavisen, «Historiens virksomste bøddel Adolf Eichmann for sine dommere», 11.04.1961. Se 
også Verdens Gang, «Dommen over Eichmann faller først i november», 15.08.1961, og Stavanger 
Aftenblad, «Eichmann», bokanmeldelse, 09.03.1961. 

485 Verdens Gang, «Kroppsvisitasjon før man slapp inn i rettssalen», 11.04.1961. 

486 Adresseavisen, «Lynproduksjonen om Eichmann forbausende god», 04.05.1961. Noen uker senere 
hadde en annen film om Eichmann, «Eichmann og Det tredje Rike», verdenspremiere i Sveits. Se 
videre Aftenposten, «Autentisk film om Eichmann har premiere i Sveits», 27.05.1961. 
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Det flyktige inntrykk et slikt besøk i rettssalen gav meg bestyrker oppfatningen av 

prosessens hensikt: å pledere Israels sak så vel overfor den ytre verdensopinion som 

overfor folket selv. Man kunne naturligvis gjøre seg ferdig med udyret Eichmann i en 

fart. Men her blir det en utmerket anledning til på den ene siden å dokumentere 

jødenes spesielle skjebne og nødvendigheten av å bli et folk i en stat, og på den annen 

side å vise denne nye stats – så vidt skjønnes – mønstergyldige rettsvesen.487 

Slike artikler viser blant annet hvor sterkt sympatien for Israel sto i den offentlige 

samtalen i 1960-årene. Aftenposten poengterte at rettssaken ble ført «utenfor 

stuedøren til de arabiske naboland», som hadde nektet å anerkjenne eksistensen av 

den jødiske staten. Symbolsk og reelt favnet derfor saken om ytterpunktene i jødenes 

eksistenskamp: «Men ett er sikkert. Den vil virke som en vekker, og er uten tvil også 

ment slik for den nye israelske generasjon som er vokst opp uten personlig 

kjennskap til 30- og 40-årenes katastrofe.»488 

Dette samtidspolitiske fokuset var likevel underordnet Eichmanns personlige 

rolle og ansvar under gjennomføringen av tilintetgjørelsen. I dette perspektivet fant 

norsk presse flere innganger til å tematisere det norske holocaust. Både tidlig og sent 

i prosessen skrev avisene om forbindelsene mellom Eichmann og jødeaksjonene i 

Norge og Skandinavia. Aftenposten brakte flere forsidesaker om temaet, og om at 

norske jøder ville bli innkalt som vitner for aktoratet i prosessen.489 Og da rettssaken 

gikk mot slutten, het det i en melding fra NTB: «Eichmann signerte ordren om å 

deportere de norske jødene.»490 

I denne spesifikke omtalen av deportasjonene viser NTB-meldingen kun til 

korrespondansen mellom Eichmann og Gestapos hovedkvarter, og at aksjonene «ble 

gjennomført samme dag telegrammet kom til Oslo». Telegrammet er illustrerende for 

samtidens forståelser av aktørene som drev jødeforfølgelsene fram i Norge. Dette var 

                                                 
487 Stavanger Aftenblad, «Men hvorfor sloss dere ikke? Spør de unge israelerne forundret sine 
foreldre», 13.06.1961. 

488 Aftenposten, «Eichmann-saken», 06.04.1961. 

489 Se for eksempel Verdens Gang, «Kroppsvisitasjon før man slapp inn i rettssalen», 11.04.1961, og 
Aftenposten, «Muligens norske vidner til saken mot Eichmann», 13.04.1961, samme «Eichmann 
navnga norske jøder for deportasjon», 28.04.1961 og Stavanger Aftenblad, «Nazistenes jødeaksjoner i 
Norge og Danmark nevnt i Eichmann-saken», 01.07.1961. 

490 NTB-meldingen ble gjengitt i VG den 16.12.1961. Dagen før var framsiden på avisen preget av 
dødsdommen: «Eichmann skal henges», VG, 15.12.1961. 
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et tysk prosjekt med Adolf Eichmann på toppen av nettverket med tyske 

overgripere: «I årene som kom – et liv blant luksusvillaer og gassovner – blant vakre 

kvinner og små utsultede jødebarn – drepte han 6 millioner jøder […] Selv ikke en 

håndfull norsk-svenske jødinner slapp Adolf Eichmann ut av sitt nett.»491 

Det fantes få stemmer i offentligheten som brøt med denne konsensuspregede 

oppfatningen av skyldspørsmålet. Et tydelig unntak var en anonym skribent som 

publiserte en artikkel i VG i juli 1961. Under tittelen «Eichmann og hans norske 

hjelpere» leser vi: 

Eichmannsaken har rystet og forferdet de fleste mennesker – også tidligere nazister – 

i en grad som neppe noen begivenhet i menneskehetens blodige historie […] Men 

hvordan foregikk arrestasjonen av de norske jøder? Det er sagt at norske politifolk 

som aldeles ikke var medlem av NS, deltok i dette arbeid […] Hvorfor er det så stille 

omkring arrestasjonene av de norske jøder? Hvorfor er det ingen som spør hvor 

ansvaret ligger for de som hjalp Eichmann med å samle sammen og sende de 

ulykkelige norske jøder til gasskamrene og de mange tilintetgjørelsesleirer?492 

Skribenten «Tilskuer» reiste i teksten ubehagelige og nærgående problemstillinger, 

som brøt med rådende oppfatninger av et heroiserende vi-fellesskap, og det skarpt 

forenklede godt-ondtskjemaet som rammet inn grunnfortellingen om krigen. 

Artikkelen fikk ingen oppfølging i den offentlige samtalen. 

I samme tidsrom er det mye enklere å finne omtale av nordmennenes 

hjelpeaksjoner for jødene. Bare noen dager etter at prosessen mot Eichmann kom i 

gang, brakte Aftenposten en artikkel med overskriften «Vi er dypt takknemlige for 

nordmenns hjelp til jødene».493 Avisens korrespondent i Israel hadde fått et møte 

med fru Henrietta Samuel, enke etter den tidligere rabbineren Julius Samuel i Oslo. 

På dette tidspunktet var det ennå uklart om hun ville bli innkalt som vitne mot 

Eichmann. Selv hadde fru Samuel overlevd forfølgelsene ved å flykte fra Oslo til 

Sverige med tre barn i desember 1942. Hennes mann ble arrestert, deportert og 

                                                 
491 Verdens Gang, «Kroppsvisitasjon før man slapp inn i rettssalen», 11.04.1961. 

492 Verdens Gang, «Eichmann og hans norske hjelpere», 15.06.1961. 

493 Aftenposten, «Vi er dypt takknemlige for nordmenns hjelp til jødene», 17.04.1961. 
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myrdet i Auschwitz. Resten av familien emigrerte til Midtøsten etter andre 

verdenskrig. 

I intervjuet med Aftenposten fortalte Samuel hvordan situasjonen for jødene i 

Norge gradvis hadde forverret seg etter det tyske angrepet i 1940: «De virkelige 

vanskeligheter begynte imidlertid i 1942, fortsetter fru Samuel. Da begynte SS å 

arrestere jødene.»494 Her framstår altså det tyske SS som den eneste utøvende aktøren 

under jødeaksjonene i hovedstaden. Denne fortolkningen er for øvrig i tråd med 

fortellergrepene i filmen I slik en natt, som hadde gått på norske kinoer tre år 

tidligere.495 Filmen, regissert av Sigval Maartmann-Moe, baserer seg på en virkelig 

hendelse fra høsten 1942, men er ikke dokumentarisk.496 Helten i historien gestaltes 

av den kvinnelige legen «Liv», som setter livet på spill for å redde jødiske barn fra 

Gestapos klør. I en omtale av filmen i NRK het det at flyktningebarna «er i fare fordi 

de er jøder, og med tyskerne etter seg forsøker de en desperat flukt mot det frie 

Sverige». Filmkontrollens korte beskrivelse var slik: «Historien om redningen av de 

jødiske barna på barnehjemmet i Oslo under tyskernes jødeforfølgelse i 1942.»497 

Tilbake i Jerusalem understreket Henrietta Samuel hvor viktig den norske 

hjelpen og flyktningeapparatet hadde vært for jødene: 

Jeg kan ikke tale med Aftenposten uten å benytte anledningen til enda en gang å gi 

uttrykk for vår dype takknemlighet overfor nordmennene for alt det de har gjort for 

oss. Hvis jeg blir innkalt som vidne vil jeg berette om hjelpen fra nordmennene under 

Gestapos forfølgelse av jødene, forteller hun til slutt.498 

                                                 
494 Aftenposten, «Vi er dypt takknemlige for nordmenns hjelp til jødene», 17.04.1961. 

495 Tittelen er hentet fra Henrik Wergelands dikt Jøden. 

496 I virkeligheten var spesielt legen Nic Waal, men også flere andre kvinner og menn involvert i en 
storstilt aksjon for å skjule jødiske, foreldreløse flyktningebarn i hovedstaden, før de kunne loses over 
grensen til Sverige med hjelp av hjemmefronten. 

497 Se blant annet http://www.filmbasen.no/film/2354/i-slik-en-natt/ (lenke lest 23.05.2014), 
dessuten Bruland og Tangestuen, 2011, 587–604. 

498 Aftenposten, «Vi er dypt takknemlige for nordmenns hjelp til jødene», 17.04.1961. Aftenposten 
intervjuet også Auschwitz-overlevende Kai Feinberg, som hadde avgitt et skriftlig vitneutsagn for 
aktoratet i Israel, se videre Aftenposten, «Eichmann-sakens betydning: Ugjerningene dokumenteres», 
20.04.1961. 

http://www.filmbasen.no/film/2354/i-slik-en-natt/
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Noen uker senere, den 11. mai 1961, ble hun kalt inn i rettssalen som dagens første 

vitne. På rettens dagsorden sto jødeforfølgelsene i Norge og Danmark. Verdens Gang 

gjenga saken slik: 

Fru Samuel fortalte også om hvordan de norske jødene fikk beviser for hvordan selve 

det norske folk bare ønsket dem alt godt og ville hjelpe dem med fare for eget liv. 

Omkring 850, mer enn halvparten av de norske jøder, ble reddet ved en omfattende 

aksjon fra hjemmefrontens side før «krystallnatten» i Norge natten til den 26. 

november 1942.499 

Medieoppmerksomheten rundt fru Samuel var en integrert del av en internasjonal 

trend.500 En første bølge av interesse for tidsvitnene etter 1945 hadde vært kortvarig, 

og hang primært sammen med behovene for sannhetsbevis i rettsoppgjørene mot 

nazistene. Bare noen få år senere valgte framtredende internasjonale historikere å se 

bort fra de overlevende i sine verk, fordi vitnesbyrdene ikke ble vurdert som 

«pålitelige nok».501 Disse vitenskapelig begrunnede bortvalgene er symptomatisk for 

tidsvitnenes plass og funksjon i datidens historiekultur. Rettssaken mot Adolf 

Eichmann markerte imidlertid et brytningspunkt, hvor de overlevendes aktive 

deltakelse fikk en tydelig effekt på opinionen: 

De 113 vitnene demonstrerte ved sin egen adferd og gjennom sine vitneutsagn at de 6 

millioner drepte hadde vært medmennesker på godt og ondt […] Når aktor stilte hr. 

Rotschild spørsmålet: «Når så De deres hustru og barn igjen?» og det uunngåelige 

svaret falt: «Det var det siste jeg så til dem. De omkom i Auschwitz», så ble de døde 

levende på ny […].502 

I sitt vitnemål til retten hadde fru Samuel lagt spesiell vekt på innsatsen til én enkelt 

person under de norske hjelpeaksjonene, Ingebjørg Sletten Fosstvedt fra Oslo. Flere 

aviser fulgte opp med å intervjue Fosstvedt om hennes hjelp til jødene på flukt i 

                                                 
499 Verdens Gang, «Deportasjonen av jøder fra Norge belyst i Eichmann-saken i går», 12.05.1961. 

500 Geoffrey Hartman, The Longest Shadow. In the Aftermath of the Holocaust, New York: Palgrave 
Macmillan, 1996, 143. 

501 Leon Poliakov, Breviare de la haine, 1951, tre år senere utgitt i USA som Harvest of Hate: The Nazi 
Program for the Destruction of the Jews of Europe, samt Gerald Reitlinger, The Final Solution: the attempt to 
exterminate the Jews of Europe, 1939–1945, Vallentine Mitchell, 1953, se også Kushner 1994, 3. 

502 Verdens Gang, «Eichmanns forsvarsteknikk», kronikk, 12.07.1961. 
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hovedstaden.503 Dagen etter vitnemålet brakte Adresseavisen en hovedoverskrift 

med tittel: «Hjemmefrontens hjelp til de norske jøder skildret i Eichmann-saken».504 

Aftenposten slo på sin side fast at den kollektive norske hjelpeinnsatsen utgjorde et 

lyspunkt i oppgjøret med Eichmann. I en forsidesak får Norge omtale som ett av tre 

europeiske land hvor befolkningen hadde utvist særskilt mot og samhold, og som 

hadde «satt alt inn» på å redde jødene fra massedøden i konsentrasjonsleirene: 

«Dette sto i sterk kontrast til hva man har hørt tidligere under rettssaken. Polakkene, 

russerne, ukrainerne, litauerne og tsjekkerne bistod aktivt i utrydningsaksjonen mot 

jødene. Også i Frankrike, Nederland og Belgia ble det ydet hjelp til jødene, men ikke i 

samme utstrekning som Norge, Danmark og Italia.»505 

Når dagspressen presenterte norske skråblikk på verdensbegivenheten i 

Jerusalem, løftet de altså spesielt fram de norske hjelpeaksjonene for jødene. 

Medløperiet og politiets rolle i aksjonene fikk liten eller ingen oppmerksomhet. Både 

Aftenposten og Dagbladet skrev at det var antisemittismen som satt på 

anklagebenken med Eichmann i Israel. Fenomenet hadde fungert som et drivhjul for 

Hitler-Tyskland, ikke regimets medhjelpere i okkuperte land og områder.506 Denne 

måten å ordne fortiden på ser følgelig ut til å ha vært temmelig stabil i Norge i tiden 

mellom landssvikoppgjøret og 1960-tallet. 

I kjølvannet av oppgjøret med Eichmann oppsto flere andre rettsprosesser, 

som også fikk oppmerksomhet i norsk offentlighet. Auschwitz-prosessene fra 1963–

1968 skapte flere bøker og kulturelle manifestasjoner som ble omtalt i pressen. Ett av 

dem var teaterstykket Die Ermittlung fra 1965, skrevet av forfatteren og dramatikeren 

Peter Weiss. Stykket var del av en trilogi som bygget på autentiske replikker fra 

prosessene. NTB gjenga blant annet en nyhetsmelding fra Reuters om premieren på 

Freie Volksbühne i Berlin: «Tilskuere besvimte på premieren for dokumentarstykke 

                                                 
503 Mendelsohn 1987, 351. Ingebjørg Sletten Fosstvedt ble i 1967 æret av israelske myndigheter under 
en minneseremoni i Yad Vashem. Se Verdens Gang, «Oslo-kvinne hedres for hjelp til jødene under 
krigen», 30.03.1967. 

504 Adresseavisen, «Hjemmefrontens hjelp til de norske jøder skildret i Eichmann-saken. Da over 40 
mennesker ble kjørt til svenskegrensen i potetbiler», 12.05.1961. 

505 Aftenposten, «Hjelpen til jødene i Norge et lyspunkt i Eichmannsaken», 12.05.1961. 

506 Aftenposten, «Eichmann igjen», 11.12.1961. 
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om Auschwitz.»507 Kvam omtalte Die Ermittlung som «uutholdelig» og «noe av det 

uhyggeligste som noensinne er oppført på en scene».508 På denne måten bidro også 

rettssakene i Frankfurt til å forsterke den symbolske posisjonen som Auschwitz 

allerede hadde fått i den norske offentligheten: «[…] det fins ikke noe som kunne 

veie opp bare en ørliten del av all den lidelse og redsel som gjemmer seg bak navnet 

Auschwitz.»509 

Eichmann-saken og Auschwitz-prosessene motiverte samfunnsøkonomen og 

forfatteren Johan Vogt til å skrive boken Det store brennoffer (boktittelen er en direkte 

oversettelse av «holocaust»), som kom ut på Universitetsforlaget i 1966. Boken er en 

fortettet framstilling på vel 90 sider om folkemordet på jødene. Innledningsvis 

forklarer Vogt at selvbiografien til Auschwitz-kommandanten Rudolf Höss (utgitt på 

norsk i 1959), Eichmannprosessen, Hannah Arendt og Auschwitz-prosessene i 

Frankfurt, hadde ført nye og ubehagelige problemstillinger om holocaust til 

offentlighetens overflate. Han pekte spesielt på to innsikter: «Det ene er de 

underordnede aktørers servile lydighet, det annet tilskuernes passivitet. Vi står her 

overfor to fasetter av samme sak, og begge angår oss selv.»510 

Vogt hevdet at holocaust «opptar oss […] i dag kanskje mer enn noe avsnitt av 

den annen verdenskrigs blodige historie».511 Enkelte steder refererer han til at 

likegyldighet og taushet omkring jødenes skjebne preget «oss ikke-jøder» både under 

og etter krigen. Poenget har imidlertid ingen eksplisitte referanser til særnorske 

erfaringer, men innskrives mer i et internasjonalt reaksjonsmønster. Den norske 

jødeaksjonen høsten 1942 beskriver Vogt kortfattet som tysk: Ingen i landet hadde 

kjennskap til tyskernes utryddelsesplan. På mange måter framstår Det store brennoffer 

                                                 
507 Meldingen sto på trykk i Verdens Gang, «Tilskuere besvimte på premieren for dokumentarstykke 
om Auschwitz», 20.10.1965. Se også intervju med Peter Weiss i VG, «Peter Weiss», 24.09.1965. 

508 Verdens Gang, «Paradiso», 29.07.1965. 

509 Verdens Gang, «Auschwitz 20 år etter», 20.08.1965, og samme, «Oppgjøret med krigsforbryterne – 
et kappløp med tiden. ‘Dødsengelen fra Auschwitz’ kan neppe settes på tiltalebenken», 06.02.1964. 

510 Johan Vogt, Det store brennoffer. Jødenes skjebne under den andre verdenskrig, Oslo: Universitetsforlaget, 
1966, 12. 

511 ibid., 26. 
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som en framstilling basert på arbeidene til Gerald Reitlinger og Raul Hilberg, med få 

særnorske innfallsvinkler til katastrofen.512 

Likevel skapte boken en viss debatt med norske perspektiver. I en bokomtale 

skrev Kvam at det «ikke var en kjeft som hjalp noen» i Norge, og henviste i tillegg til 

nordmenns ran av jødenes bo under andre verdenskrig.513 Hans kritikk mobiliserte 

deler av den sentrale ledelsen i Hjemmefronten. Tore Gjelsvik slo fast at tusenvis av 

nordmenn «arbeidet under høytrykk for å redde flest mulig av jødene»: 

«Hjelpeaksjonene kostet flere gode nordmenn livet, mange flere ble fengslet for sin 

hjelpevirksomhet eller måtte selv gå i landflyktighet.»514 Kvam fikk også kritikk av 

tidsvitnet Ernst Aberle, som i artikkelen «Et jødisk vitnesbyrd» la vekt på den 

kollektive norske hjelpen som ble gitt til jøder på flukt: «Jeg håper at det har lykkes 

for meg å få fram den takknemlighetsgjelden som vi jøder føler overfor storparten av 

befolkningen for deres innsats i trengselsårene.»515 

På den ene siden framstår ordskiftet som en kjent variasjon over tidligere 

debatter i offentligheten, hvor erfaringene fra holocaust ble brukt for å framheve de 

norske hjelpeaksjonene. På den andre siden kan vi også spore en viss utvikling i 

selvransakende retning. Leif Borthen, kulturredaktør i VG, hadde personlig vært 

med i motstandsbevegelsen i krigsårene. I debatten delte han åpenhjertig en erfaring 

som pirket i det nasjonalpatriotiske helteeposet. Både han selv og andre 

motstandsmenn hadde mottatt reprimander av embetsmenn i Stockholm og London, 

angivelig fordi hjemmefronten hadde satt gode patrioters liv på spill for å redde «en 

håndfull jødiske liv».516 Gjelsvik kalte innleggene til Kvam og Borthen for «tarvelige» 

og «uhyrlige».517 Debatten rundt boken til Johan Vogt ble ikke langvarig. 

Det norske holocaust kom også på dagsorden i forbindelse med arrestasjonen 

av tidligere Gestapo-sjef Hellmuth Reinhard i Baden-Baden i 1964. Han jobbet på 

                                                 
512 Vogt 1966, 15, 24 og 50. 

513 Kvam arbeidet samtidig med å oversette en bok om dødsleiren Treblinka til norsk, se videre Jean-
Francois Steiner, Opprøret i Treblinka, Oslo: Cappelen, 1968. 

514 Verdens Gang, «De tause tilskuere», 25.11.1966. 

515 Verdens Gang, «Et jødisk vitnesbyrd», 06.12.1966. 

516 Verdens Gang, «Den spontane aksjon», 26.11.1966. Se videre Bruland 2008, 31f, Bruland og 
Tangestuen 2011, og Mendelsohn 1987, 410. 

517 Verdens Gang, «Ikke en kjeft hjalp noen-!», 29.11.1966. 
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dette tidspunktet som forlagsleder i byen under navnet Hellmuth Patschke. Helt 

sentral i arbeidet med å finne Reinhard, var Tuviah Friedman fra 

dokumentasjonssenteret for naziforbrytelser i Haifa. Friedman hadde for øvrig også 

en aktiv rolle i oppsporingen av Adolf Eichmann. 

I juni 1967, to og et halvt år etter arrestasjonen, åpnet rettssaken mot Reinhard. 

Tiltalen hadde tre punkter, hvorav det første tiltalepunktet handlet om hans ansvar 

for deportasjonene av norske jøder til Auschwitz. Kai Feinberg og Oskar Mendelsohn 

reiste til Tyskland for å vitne mot Reinhard. Rettssaken brakte også et gjensyn med 

Wilhelm Wagner, som etter utvisningen fra Norge hadde slått seg ned i Bonn-

distriktet. I publikum satt dessuten Odd Bergfald, som senere dette året ga ut en bok 

om rettssaken i serien Aftenpostens dokumentarbøker, Hellmuth Reinhard. Soldat eller 

morder?518 I forordet skrev Bergfald: «Jeg glemmer aldri hjelpeanklagerens ord til 

Gestaposjefen i Norge efterat domstolen hadde hørt direktør Kai Feinbergs 

vidneprov om de norske jøders skjebne i Auschwitz: – Reinhard, eller Patzschke, 

eller hva De nu heter, skammer De Dem?»519 Rettergangen mot Reinhard endte den 

30. juni med dom på fem års tukthus. Han ble funnet skyldig etter tiltalen, samtidig 

som retten bestemte at forholdene skulle komme under straffebestemmelser som 

gjorde dem foreldet. 

I anledning arrestasjonen og rettsforfølgelsen av Reinhard, reiste den tyske 

redaktøren Wolfgang Jurk til Norge for å lage et radioprogram, både om Gestapo-

sjefen og jødeaksjonene i landet. Han hadde gjort omfattende undersøkelser av saken 

i tyske og norske arkiver, samtidig som han intervjuet et utvalg berørte nordmenn. I 

et intervju med VG klargjorde Jurk at det også fantes et norsk medansvar til 

gjennomføringen av holocaust: «Den natten ble det tatt 100 drosjer i Oslo og i 

grupper på tre og tre kjørte 300 politifolk rundt og hentet de ulykkelige ofrene. Det 

var 60 kriminalpolitibetjenter, 100 i beredskapspolitiet, 60 hirdmenn og 30 SS-

soldater.»520 Nyheten og oppslaget med Jurk skapte imidlertid liten oppmerksomhet. 

                                                 
518 Odd Bergfald, Hellmuth Reinhard. Soldat eller morder?, Oslo: Chr. Schibsteds forlag, 1967. 

519 Bergfald 1967, forord. 

520 Verdens Gang, «6-ukers baby med i jødetransporten», 13.03.1965. 
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Det skulle gå enda vel et tiår før dette problemkomplekset slo dypere ned i 

offentligheten. 

«Auschwitz er en del av livet»: Inn i tidsvitnenes æra  

I 1970-årene var det spesielt tre hendelser som førte til en forsterket interesse for 

holocaust i Norge. Den første knyttet an til nye oppsetninger av Anne Franks dagbok. 

Disse er omtalt tidligere. Den andre var Cappelens utgivelse av boken Det angår også 

deg, som baserer seg på erindringene til holocaust-overlevende Herman 

Sachnowitz.521 Den tredje hendelsen var visningen av NBC-produksjonen Holocaust 

på norske fjernsynsskjermer. 

Herman Sachnowitz kom fra Larvik, og var 21 år gammel da han ble arrestert 

og internert på Berg. Han var en av til sammen åtte norske jøder som overlevde 

Donau-transporten og fangenskapet i Auschwitz. Sachnowitz mistet sin far, tre søstre 

og fire brødre i tilintetgjørelsen. Det angår også deg handler om hans erfaringer både 

fra Berg, Auschwitz og til slutt Bergen-Belsen. I boken får leseren innblikk i 

leirfangens møter med sykdommer og epidemier, umenneskelige sanitære forhold 

og terroren som tok livet av hans familie og medfanger. Samtidig bruker Sachnowitz 

mye plass på gode, mellommenneskelige relasjoner som oppsto under fangenskapet. 

Han døde i 1978, 57 år gammel.  

Boken til Sachnowitz fikk bred oppmerksomhet, og må i noen grad beskrives 

som et gjennombrudd for den offentlige holocaust-interessen i landet. I desember 

1976 ble han også æret av Yad Vashem, ved den israelske ambassadøren til Norge.522 

Den ordinære utgaven av boken kom i fire opplag, og solgte ut et samlet antall på 

30 000 bøker. En egen skoleutgave kom ut i 1978, mens en billigbok-variant ble 

publisert året etter i den såkalte Ugle-serien. Denne solgte over 10 000 eksemplarer, 

fordelt på tre opplag. Det angår også deg ble trykket opp igjen i 1990, og kom ut i 13 

nye opplag med et samlet salgstall på 32 000 eksempler. Dette er etter norske 

standarder høye salgstall. Boken har i tillegg blitt oversatt til flere språk.523 

                                                 
521 Hermann Sachnowitz, Det angår også deg, (skrevet av Arnold Jacoby), Oslo: Cappellen, 1976. 

522 Samuel Abrahamsen, Norway’s Response to the Holocaust. A historical perspective, New York: 
Holocaust Library, 1991, 150. 

523 Informasjon fra forlagsredaktør Arnt Selliaas, Cappelen, e-post den 04.09.2007.  
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I en bokannonse for førsteutgaven fra 1976 kan vi lese: «Det er sjelden at det 

trykte ord beveger sin ensomme leser så han brister i gråt. Boken ‘Det angår også 

deg’ har denne makt […] Den kom i rett tid, og vil gjøre sin virkning.»524 Ordlyden i 

annonsen vitner om at boken ville gi det norske publikum rystende, nye og viktige 

historiske innsikter. Selve boktittelen spiller på et moralsk budskap om 

enkeltindividets forpliktelser til samfunnsengasjement og aktiv stillingstaken. Den 

henvendte seg spesielt til generasjonene som ikke opplevde krigen, og som angivelig 

trengte andre verktøy for å identifisere seg med aktørene og ofrene. Tidsvitnenes 

erindringer ser i denne sammenhengen ut til å ha fått en viktig rolle på 1970-tallet: 

Boken til Sachnowitz «kom i rett tid».  

I et portrettintervju med Herman Sachnowitz i Verdens Gang den 18. 

september 1976, finnes én kortfattet referanse til folkemordets norske forstadier. 

Denne avspeiler narrative mønstre som vi kjenner igjen fra tidligere. Overgriperne i 

det norske holocaust skrives ut av historien gjennom språklige virkemidler, mens 

antagonistene blir aktive i kraft av passivisering: «I 1942 ble hele hans familie ført til 

Tyskland». Det kan virke som at hovedpersonen selv bidro til å holde liv i et 

endimensjonalt bilde av hvem overgriperne var. I intervjuet understreket for 

eksempel Sachnowitz at han «har rakt hånden ut til den tyske ungdommen, for at vi 

skal lære å forstå hverandre slik at det som skjedde den gang ikke skal gjenta seg 

mer».525 

Memoarene til Sachnowitz ble lest opp i NRK radio vinteren 1979.526 I tillegg 

begynte skoleverket å bruke boken som pedagogisk hjelpemiddel. Samme år lyste 

Cappelen ut en nasjonal stilkonkurranse blant skolebarn mellom 14–19 år, med 

utspring i erindringene til Sachnowitz.527 Den brede responsen fra skoleelever landet 

over viser at Det angår også deg traff en nerve i et yngre publikum, og at den slik fikk 

en sammenbindende historiekulturell funksjon, på tvers av generasjoner. Kanskje 

kan skolevesenets bruk av boken på slutten av 1970-tallet framstå som en tidlig norsk 

                                                 
524 Bokannonse, lånt fra Cappelens klipparkiv, Oslo. 

525 VG, «Ingen kan leve i hat», 18.09.1976, fra Cappelens klipparkiv, Oslo. 

526 Mendelsohn 1987, 357. Se for eksempel Dagbladet, «I påvente av Holocaust, lytt på radioen!», 
14.02.1979. 

527 Verdens Gang, «Følelsesladde stiloppgaver», 05.04.1979. 
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institusjonalisering av holocaust-minnet, og som en forløper til de senere 

skolereisene til Auschwitz. 

Memoarboken hadde også effekt på andre norsk-jødiske tidsvitner, i den 

forstand at flere sto fram og delte sine opplevelser med et større publikum, både 

muntlig og i skrift. Etter krigen hadde fortrengning vært vanlige reaksjonsformer og 

overlevelsesstrategier hos mange, både i større og mindre sosiale grupper. 

Sachnowitz skrev selv at det tok ham 30 år før han maktet å fortelle, og skrive, om sin 

tapte ungdom i de nazistiske konsentrasjonsleirene.528 Det ble vanlig å holde 

traumene på avstand og heller rette blikket framover. Bare slik kunne enkeltpersoner 

og familier gjenopprette et tilnærmet normalt liv: Hvorfor skulle man dessuten skyve 

byrdene over på andre ved å fortelle? 

Noen opplevde også en sterk skyldfølelse over at nettopp de overlevde, mens 

nære familiemedlemmer forsvant. Noen opplevde mistenkeliggjøring fra 

omgivelsene: Hvilke kostnader hadde deres egoistiske vilje til overlevelse? Andre var 

redde for at de ikke skulle bli forstått riktig: Kanskje forventet mulige lesere og 

lyttere noe helt annet? Kanskje det var bedre å tie? Et barn av en holocaust-

overlevende fra Trondheim fortalte i et intervju at temaet var tabubelagt i hjemmet 

etter krigen: «Der ble ikke talt meget hjemme – især ikke av min far, som i hele min 

barndom ikke ville fortelle om om foreldres og søskens skjebne i en slags 

fortrengningsprosess for å overleve.»529 

Mange holocaust-overlevendes private strategier for å komme seg videre i 

livet hang sammen med manglende interesse i den offentlige sfæren. Chana 

Arberman forteller i et intervju at hun vokste opp i en liten landsby ved Krakow i 

Polen. Hun overlevde fangenskap i flere gettoer og konsentrasjonsleirene 

Flossenbürg og Bergen-Belsen, hvor hun medtatt av sykdom fikk oppleve 

frigjøringen. På dette tidspunktet hadde hun mistet 40 nære familiemedlemmer og 

slekt i Auschwitz. Etter krigens slutt, i juni 1945, havnet hun på transport med de 

hvite bussene til Sverige. Her havnet hun til slutt i Dalarna. Arberman erindrer: 

                                                 
528 Sachnowitz 1976, 8. 

529 Intervjuet ble gjort i forbindelse med bokprosjektet Jødene fra Trondheim, se videre Reitan 2005, 
149ff. Intervjuobjektet ønsket anonymitet. 
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«Endelig tilbrakte jeg to år på et internat i Tofta brunn. Jeg snakket ikke med noen 

om mine opplevelser, det var heller ingen som spurte.» Først mange tiår etterpå lot 

hun seg intervjue for første gang om erfaringen fra holocaust: «Det har vært veldig 

vanskelig for meg å snakke om dette tidligere. Mange har spurt, men jeg har sagt 

nei.»530 

Erindringene til Herman Sachnowitz bidro til å åpne opp tidligere lukkede 

dører. I 2004 uttalte for eksempel Samuel Steinmann hvilken rolle boken fikk for ham 

personlig: «– Jeg var redd for at jeg ikke skulle bli trodd. Først i 1976, da den nå 

avdøde fangekameraten Herman Sachnowitz fortalte sin historie i boken ‘Det angår 

også deg’, begynte Steinmann å snakke. Først med familien. For ti år siden holdt han 

sine første foredrag.»531 Den formidable boksuksessen til Sachnowitz, og de positive 

virkningene boken fikk på Steinmann og andre holocaust-overlevende, spilte inn 

også neste gang tilintetgjørelsen havnet på dagsorden i Norge. 

Tv-suksessen Holocaust: The Story of the Family Weiss gikk på norske 

fjernsynsskjermer over fire kvelder første uken i april 1979.532 Opprinnelig hadde 

Kringkastingsrådet avvist serien. Hovedargumentet var at produksjonen på en 

uheldig måte sammenblandet fakta og fiksjon: Serien framsto som en såpeopera, 

med lav kunstnerisk verdi og «vesentlige mangler».533 Også i etterkant av visningen 

fastholdt programsjef Rigmor H. Rodin at Holocaust aldri burde ha fått et norsk 

publikum: «Gjennom dokumentarfilm og fiction kunne jødenes historie og nazismen 

blitt behandlet på en helt annen og betydelig mer seriøs måte.»534 Programdirektør 

Otto Nes hadde også pekt på at NRK ikke ville «rippe opp» i et tema som mange 

nordmenn hadde et nært forhold til.535 Der de første forklaringene eksplisitt spilte på 

                                                 
530 Intervjuet ble gjort i forbindelse med bokprosjektet Jødene fra Trondheim. Chana Arberman, 
Trondheim, 10.02.2005 (Jon Reitan). 

531 Aftenposten, «Fange 79231 vender tilbake», og samme, «Auschwitz er en del av livet», 31.10.2004. 

532 Susanne Maerz, Okkupasjonstidens lange skygger. Fortidsbearbeidelse i Norge som identitetsdiskurs, Oslo: 
Unipub, 2010, 134–151. Boken bygger på doktoravhandlingen «Vergangenheitsbewältigung» in Norwegen 
als Identitätsdiskurs, Freiburg: Universitetet i Freiburg, 2007. 

533 Dagbladet, «Jødeutryddelsen som detektime og såpeopera», 30.01.1979. 

534 Verdens Gang, «Burde ikke sendt Holocaust», 07.04.1979. Se også Dagbladet, «Mitt nei til 
‘Holocaust’», 14.02.1979. 

535 Verdens Gang, «‘Holocaust’ blir vist i norsk TV?», 08.02.1979. 
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sjangerkrav, var den andre langt mindre håndgripelig: Hva var det NRK ikke ville 

«rippe opp i»?  

NRKs første argumenter for å avvise serien føyet seg inn i et tidlig europeisk 

og nordisk mønster. NRK ombestemte seg imidlertid ut på vinteren i 1979, 

sannsynligvis på grunn av den generelle internasjonale utviklingen. Flere aviser viste 

til oppsiktsvekkende høye seertall i USA, Vest-Tyskland og etter hvert Frankrike, 

særlig blant ungdom.536 Rikskringkastingene i Sverige og Danmark hadde også kjøpt 

inn serien før Norge fulgte etter. I tillegg hadde Leo Eitinger, professor i psykiatri, 

tidsvitne og Auschwitz-overlevende, fulgt dramaet på israelsk fjernsyn. Gjennom 

dagspressen anbefalte han å vise serien for et norsk publikum, som en motvekt til 

den framvoksende nynazismen.537 I februar 1979 ble dessuten flere kapitler i 

Sachnowitz-boken lest opp i radio, samtidig som Kai Feinberg for første gang sto 

fram i norsk offentlighet med sine Auschwitz-erindringer.538 Det er liten tvil om at 

disse tidsvitneinnslagene var viktige i den løpende debatten om Holocaust vinteren 

1979.  

Elie Wiesel, den mest innbitte og profilerte motstanderen av serien, skrev 

eksklusivt for Verdens Gang i mars. Etter hans oppfatning var produksjonen ikke 

autentisk nok, verken i form eller innhold: «I Europa har alle sendingene vært 

ledsaget av debatter. Disse meningsutvekslingene var mer dyptgående og mer 

effektive enn bildene selv. Jeg håper det vil gå slik også i Norge. La de overlevende 

vitne. La historikerne forklare hva som hendte.»539 Dagen etterpå gikk første episode 

av Holocaust på NRK. 

Det er ingen tegn til at norske faghistorikere mobiliserte offentlig etter Wiesels 

oppfordring. Historikeren Hans Fredrik Dahl, daværende kulturredaktør i 

Dagbladet, utgjorde et lite unntak. Før serien ble vist, kalte han Holocaust en banalitet 

som ikke evnet å gi publikum innsikt og forståelse. På denne måten skrev han seg 

også inn i den internasjonale holocaust-diskursen på kritikernes side. Susanne Maerz 

skriver også at Dahl knyttet NRKs snuoperasjon vinteren 1979 til press fra 

                                                 
536 Aftenposten, «‘Holocaust’ bør vises», 07.02.1979. 

537 Maerz 2010, 138. 

538 ibid., 142. 

539 Verdens Gang, «‘Holocaust’ – en skuffelse», 31.03.1979. 
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internasjonale grupperinger, spesielt selskapet World Vision som solgte serien inn 

mot europeiske land.540 

I de fire dagene under visningen av serien publiserte Dagbladet, og Dahl, noen 

få artikler som tematiserte norsk medansvar for holocaust: «Nordmenn flest tror vel 

at det var tyskerne som sto for denne forbrytelsen fra okkupasjonstida. Det er feil. 

Nordmenn arresterte nordmenn natta til 26. oktober 1942.» Avisen hadde i sakens 

anledning fått tilgang til en rapport skrevet av en politimann som deltok i «Norges 

Krystallnatt» i november 1942. Noen dager senere repliserte journalisten, forfatteren 

og regissøren Arne Skouen overrasket: «Var det nordmenn han hadde sett i aksjon i 

Oslos gater den 26. oktober 1942, og ikke tyskere? Kunne det da tenkes at holocaust-

debattens primære fokus på sjangerkrav bare var en fordekt flukt fra 

virkeligheten?»541 

Dagblad-artiklene om nordmennenes rolle i holocaust fikk samtidig et tilsvar i 

Verdens Gang. I en artikkel med solid feste i den patriotiske grunnfortellingen, 

forklarte tidsvitnet Lise Børsum (senere leder av Nasjonalhjelpens Fond for Krigens 

Ofre) at norske politimenn var viktige i hjelpeaksjonene for jødene i hovedstaden: 

«Ikke lenge etter, i slutten av november 1942, kom en norsk politimann innom oss. ‘I 

natt står jødiske kvinner, barn og gamle for tur’, sa han bare og forsvant. Da var det å 

varsle alle de jøder vi visste om. Få dem ut av sine hjem i første omgang.»542 

Denne tematikken havnet likevel i skyggen for den emosjonelle debatten 

omkring sjangerkrav, fakta og fiksjon.543 Mer enn noen gang tidligere skapte et nytt 

populærkulturelt produkt, i manges øyne en banal såpeopera, engasjement blant 

historiekulturens yngste brukergrupper. Med dette kom samtidig pedagogiske 

perspektiver til overflaten: Hva sa egentlig norske lærebøker om holocaust, og 

hvilken kunnskap hadde norske skoleelever om temaet? En svensk undersøkelse 

hadde vist at vel halvparten av Sveriges befolkning fulgte serien, med desidert størst 

seeroppslutning i aldersgruppen 15–24 år: «Også blant 9–14-åringer var det mange 

som satt oppe sene nattetimer for å følge med i familien Weiss’ skjebne. Statistikken 

                                                 
540 Maerz 2010, 140. 

541 Gjengitt etter Maerz 2010, 146ff. 

542 Verdens Gang, «Ingen var forberedt i Norge», 04.04.1979. 

543 Det samlede omfanget av debattartikler summeres opp i Mendelsohn 1987, 379ff. 



158 
 

vet å fortelle at i snitt så hele 336 000 barn serien.»544 Tilsvarende statistikker finnes 

ikke for Norge, men det er lite sannsynlig at det norske seermønstret avvek mye fra 

svenskenes. I tilknytning til visningen laget også Stavanger Aftenblad en sak om 

skoleelever og deres syn på produksjonen, mens NRK gjennomførte en undersøkelse 

i mars 1979 blant skolebarn som hadde fulgt med på svensk tv.545 I en anmeldelse 

undestreket Aftenposten nettopp seriens pedagogiske potensial for yngre 

målgrupper: «Identifikasjon er nøkkelordet, og kanskje har derfor ‘Holocaust’ 

fortonet seg som en historietime.»546 

Debatten om tv-dramaet forgreinet seg også til Stortinget. Flere 

stortingsrepresentanter sto fram og talte for at Holocaust ville tjene som varsel mot 

nynazisme, rasisme og antisemittiske krefter i samtiden. Tidsvitnet og eks-fangen 

Osmund Faremo (Ap) mente at det var viktig og riktig å vise serien: «Når eg no har 

sett serien, så forstår eg på ingen måte dei som har vurdert dette som likegyldig 

såpeopera. Debatten omkring filmserien vitnar då også om at ‘holocaust’ har hatt sin 

konkrete nytteverdi.»547 Faremo brukte videre ordskiftet til å fremme synspunkter på 

situasjonen for landets nye gjestearbeidere: 

Den triste røyndomen er at vi også i det norske samfunnet har motstand og 

reaksjonar mot innvandrarane, som i uhyggeleg grad av og til minner om dei 

reaksjonane vi opplevde mot jødar på 30-talet. Men i dag gjeld det andre 

folkegrupper. I dag er hetsen retta mot indarar, mot pakistanarar, mot arabarar.548  

Leo Eitinger mente at skepsisen til såkalte dokudramaer i utgangspunktet var 

forståelig, samtidig som han framhevet massemedias viktige rolle som 

informasjonskanal: «Vitenskapelige bøker om dette når ikke ut til almenheten, det 

blir ofte bare noen hundreder som leser dem, mens tusener får se serien og får 

kjennskap til historien ved å se ‘Holocaust’, sier professor Leo Eitinger.»549 Trygve 

                                                 
544 Verdens Gang, «Halve Sverige så Holocaust», 17.04.1979. 

545 Aftenposten, «Norske skolebarn har lært mye av ‘Holocaust’-film», 02.04.1979. 

546 Aftenposten, «Hollywood på godt og vondt», 07.04.1979. 

547 Dag og Tid, «Skamslått, torturert og dødsdømd: Stortingsmann Faremo har gjenopplevt nazi-
helvetet i ‘Holocaust’», 10.04.1979. 

548 ibid. 

549 Verdens Gang, «Holocaust gir større åpenhet», 05.04.1979. 
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Bratteli, tidligere KZ-fange og Arbeiderpartiets daværende parlamentariske leder, 

mente at kritikken mot serien var meningsløs, og at den hadde evnet å skape mer 

forståelse enn dokumentarfilmer om temaet.550 Denne typen ytringer er 

symptomatiske uttrykk for at de som overlevde konsentrasjonsleirenes 

skrekkregimer, både norske jøder og politiske fanger, fikk stadig større plass i 

offentligheten. Med tydelig autoritet bidro de i fellesskap til å aktivere følelser, 

engasjement og interesse for holocaust – et begrep som nå slo rot i det norske 

språket. 

På den ene siden er det utvilsomt at Holocaust skapte et bredt, offentlig 

engasjement mot slutten av 1970-tallet, både blant ungdom, tidsvitner, journalister 

og politikere. Det er imidlertid vanskelig å se at serien laget synlige bevegelser i det 

akademiske liv i Norge. Bortsett fra noen intense diskusjoner om sjangerkrav, som på 

mange måter framsto som møter mellom faglighet og føleri, stimulerte ikke tv-

produksjonen og debatten til nye vitenskapelige innsikter, perspektiver og studier av 

holocaust.  

Oppsummering 

I den norske offentligheten hadde det nasjonale konsensussyndromet og fortellingen 

om demokratiets seier over nazidiktaturet en sentral plass etter 1945. Innenfor 

heroiserende og nasjonalt avgrensede rammer fikk det transnasjonale folkemordet på 

jødene en uklar og ambivalent posisjon. Jeg kan likevel ikke se at temaet holocaust på 

noen påviselig måte ble glemt eller utdefinert av den offentlige samtalen i tidlig 

etterkrigstid. For eksempel fikk holocaust-overlevende raskt et visst norsk publikum, 

dels som en følge av vitnesbyrd i landssvikoppgjøret, dagsavisenes dekning av 

rettssakene, og dels fordi noen beretninger kom ut i bokform. Mange norske jøder 

valgte likevel tausheten som mestringsmekanisme for å komme seg videre i livet.551  

                                                 
550 Verdens Gang, «Serien har skapt forståelse», 07.04.1979. 

551 I dette tidsrommet oppsto desssuten en viss medisinsk interesse for å studere det såkalte KZ-
syndromet, forstått som de fysiske og psykiske senvirkningene av fangenskap i konsentrasjonsleirer. 
Helseperspektivet på leirfangenskap skal ikke forfølges videre her. Se videre Jolande Withuis og 
Annet Mooij, red., The Politics of War Trauma. The Aftermath of World War II in Eleven European 
Countries, Amsterdam: Aksant, 2010, 291. 
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I tillegg ble jødeforfølgelsene tidlig et normativt redskap i den kollektive 

gjenreisingen av «merkevaren» Norge etter krigen; et land definert av solidaritet, 

samhold og demokratiske verdier. I en slik selvforståelse fikk hjemmefronten og 

aksjonene for å hjelpe jøder på flukt en spesielt viktig rolle. Norge hadde aldri hatt 

«et jødeproblem», het det både i en regjeringsrapport til Nürnbergdomstolen og i 

rettssaken mot Vidkun Quisling. Tvert imot hadde nordmennene «tatt vare på sin 

lille jødiske koloni» i en hard okkupasjonstid. Skyldspørsmålet var entydig og 

avklart. Dette bildet avtegner seg i debatter både om krigsårene og flyktninge-

problemet i Europa etter andre verdenskrig. I tillegg demonstrerte flere hendelser og 

historieprodukter en ambivalent posisjon til den norsk-jødiske befolkningsgruppen. 

Befant de norske jødene seg på innsiden eller utsiden av det store folkefellesskapet? 

Fra den tidligste etterkrigstiden finnes flere eksempler på at jødene følte seg mindre 

verdt enn andre norske statsborgere, spesielt i kontekst av rettsoppgjøret. 

Fra og med 1950-årene ga internasjonale produkter og hendelser viktige 

impulser til hvordan nordmenn oppfattet, fortolket og tematiserte holocaust. Anne 

Franks dagbok kom ut i norsk oversettelse første gang i 1952, og ble raskt en 

publikumssuksess. Oppmerksomheten rundt Anne Frank økte gradvis gjennom 

tiåret, spesielt som en følge av mange teateroppsetninger landet over. I tillegg skapte 

oppgjøret med Adolf Eichmann stor, norsk interesse for holocaust på begynnelsen av 

1960-tallet. Pressen brakte nyhetsstoff, kronikker og analyser både om Eichmann og 

hans rolle i holocaust, og om særnorske perspektiver på jødeforfølgelsene, spesielt 

hjemmefrontens innsats for å hjelpe jødene over grensen til Sverige. På denne måten 

ble også rettssaken i Jerusalem en anledning til å vedlikeholde hovedbudskapet i det 

nasjonale konsensussyndromet. 

Oppgjøret med Eichmann brakte spesielt tidsvitnene inn i rampelyset. Hver 

enkelt av dem ga gjennom sine minner om terror og deportasjoner, massedød og 

krematorier, bidrag til å forme en helhetlig beretning om utryddelsen av seks 

millioner enkeltmennesker. Dette var et nytt trekk i en historiekulturell utvikling 

som forsterket seg ytterligere gjennom 1970-årene. I norsk sammenheng var 

utgivelsen av memoarene til Herman Sachnowitz i 1976 et gjennombrudd. Dette var 

første gang at sjangeren slo så bredt ned hos mange av historiekulturens 
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brukergrupper. Samtidig som boken ble en stor suksess i det allmenne bokmarkedet, 

begynte også skolevesenet å ta den i bruk for pedagogiske formål. 

Bare få år senere kom enda et nytt kulturprodukt som maktet å mobilisere 

engasjement på tvers av generasjoner, med spesiell nedslagskraft hos ungdom. Tv-

serien Holocaust skapte vinteren og våren 1979 et ordskifte som i norsk kontekst løftet 

den allmenne interessen for temaet, samtidig som debatten ga nye inntak til å 

problematisere forholdet mellom historie og formidling. Et av debattens få sidespor 

var et lite antall artikler som kastet lys over norsk skyld og medløperi under 

holocaust. Disse tekstene vitnet om en viss vilje i mediene til å avmytologisere 

datidens fortolkninger av tilintetgjørelsen. Forsøkene genererte imidlertid ikke noen 

umiddelbar og synlig nysgjerrighet i akademiske miljøer. Dette bildet skulle endre 

seg i tiåret som fulgte.  
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5. Norske møter med holocaust. Del 2: 1980–2014 

I en tiårsperiode etter Det angår også deg kom det en rekke norske bøker som med 

ulike innfallsvinkler tematiserte holocaust. Blant forfatterne var Ernst Aberle, Jo 

Benkow, Robert Savosnick, Jahn Otto Johansen, Per Ole Johansen, Leo Eitinger, 

Sigurd Senje, Nils Johan Ringdal og Oskar Mendelsohn. Mendelsohn hadde allerede 

i 1969 gitt ut første bind av storverket om jødenes historie i Norge. Bind to kom ut i 

1986, og omhandlet andre verdenskrig og etterkrigstiden.552 Dessuten ble Thomas 

Keneallys dokumentarbok De utvalgte oversatt til norsk og gitt ut i 1985 med svært 

høye salgstall. Boken var utgangspunktet for Steven Spielbergs senere filmsuksess 

Schindlers liste.553 

I det samlede tekstkorpuset finnes erindringslitteratur, selvbiografier, romaner 

og vitenskapelige arbeider. Til sammen vitner utgivelsene om en generelt økende 

interesse for holocaust i 1980-årenes Norge. Blant alle disse publikasjonene var det 

særlig én som fikk stor plass i den offentlige samtalen. Boken var skrevet av 

kriminologen Per Ole Johansen. 

«Oss selv nærmest»: Norges første skylddiskurs 

I 1983 hadde Johansen blitt vervet til en arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk 

Samarbeidsråd for kriminologi. Gruppen hadde fått i oppgave å studere rettslige og 

politimessige forhold under andre verdenkrig. I denne sammenhengen ble Johansen 

oppfordret til å se nærmere på jødeforfølgelsene i Norge. Trolig finnes det her en 

forbindelse til tidligere omtalte Knut Sveri, som ett år tidligere publiserte en artikkel 

om Knut Rød i et festskrift for professor Johs. Andenæs.554 Samme år skapte dessuten 

                                                 
552 Ernst Aberle, Vi må ikke glemme, Oslo: Cappelen, 1980, Sigurd Senje, Ekko fra Skriktjenn, Oslo: Pax, 
1982, Jahn Otto Johansen, Min jødiske reise, Oslo: Cappelen, 1982, samme, Min jødiske krig, Oslo: 
Cappelen, 1983, samme, Det hendte også her, Oslo: Cappelen, 1984, Per Ole Johansen, Oss selv nærmest. 
Norge og jødene 1914–1943, Oslo: Gyldendal, 1984, Jo Benkow, Fra synagogen til Løvebakken, Oslo: 
Gyldendal, 1985, Leo Eitinger, Mennesker blant mennesker. En bok om antisemittisme og fremmedhat, Oslo: 
Cappelen, 1985, Robert Savosnick, Jeg ville ikke dø, Oslo: Cappelen, 1986, Oskar Mendelsohn, Jødenes 
historie i Norge gjennom 300 år, bind I og II, Oslo: Universitetsforlaget, 1969 og 1986 (2. utgave 1987), 
Nils Johan Ringdal, Mellom barken og veden: Politiet under okkupasjonen, Oslo: Aschehoug, 1987. 

553 VG, «Boktoppen», 18.04.1994. Keneallys bok solgte i 40 000 eksempler i 1985. 

554 Knut Sveri, «Landssvikoppgjørets merkeligste rettssak», i Lov og rett. Festskrift til Johs. Andenæs på 
70-årsdagen. 7. september 1982, Oslo: Universitetsforlaget, 1982. 
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forfatteren Sigurd Senje en fornyet interesse for holocaust med dokumentarromanen 

Ekko fra Skriktjenn, som omhandlet Feldmann-saken.555 

Forskningen til Per Ole Johansen munnet ut i boken Oss selv nærmest. Norge og 

jødene 1914–1943, som ble lansert på Gyldendal den 12. september 1984. Boken skiller 

seg på flere områder fra tidligere norske utgivelser om temaet. Blant annet har 

forfatteren latt framstillingen omfatte årene 1914–1943, fra første verdenskrig til de 

siste norske jødene ble deportert ut av Norge. Boken er delt inn i ni ulike kapitler 

som behandler fremmedfrykt, stereotypier av jødene i mellomkrigstiden, rasisme og 

antisemittisme, norsk flyktningepolitikk og det norske holocaust. Med dette grepet 

rettet Johansen søkelyset mot mulige forbindelser mellom norske holdninger til 

jødene i mellomkrigstiden, og politiets rolle og betydning for jødeaksjonene under 

krigen. Boken er den første vitenskapelige framstillingen som med et bredt empirisk 

grunnlag drøfter et norsk medansvar for tilintetgjørelsen. 

I klipparkivet til Gyldendal i Oslo finnes tre mikrofilmer med vel 100 artikler 

og bokmeldinger.556 I norsk målestokk er dette et omfattende materiale. Både 

rikspressen og lokalaviser ga fyldig omtale til Johansens bok, på tvers av 

partipolitiske og geografiske skillelinjer. Den store majoriteten av artikler, ledere og 

kronikker samlet seg rundt to hovedperspektiver: kritikk av det nasjonale 

konsensussyndromet og et oppgjør med den «norske skammen» knyttet til 

jødeaksjonene. Tekstmaterialet gir inntrykk av at Johansen sjokkerte den norske 

allmennheten med historiske kjensgjerninger som svært få tidligere hadde forholdt 

seg til. Adresseavisen kalte boken «en knyttneve i vår selvgodhet».557 

Ragnar Kvam hadde allerede i flere tiår skrevet om jødeforfølgelsene. Denne 

gangen var han aktiv på flere fronter samtidig. I en artikkel i ukeavisen Ny Tid, 

partiorganet for Sosialistisk Venstreparti (SV), framstår «nordmannen» som 

overgriperen i det norske holocaust. Ingen kommer unna hos Kvam, heller ikke 

tilskuerne til hendelsene:  

                                                 
555 Senje 1982. 

556 Jeg har hatt tilgang til klipparkivet til Gyldendal, Oslo, og besøkte forlaget den 23.11.2011. 

557 Adresseavisen, «Knyttneve i vår selvgodhet», 11.09.1984. 
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Og da så ordrene fra nazistene begynner å strømme ut fra deres hovedkvarterer, ja, 

da står nordmenn klar som aldri før. De tar radioene fra jødene før de beslaglegger 

dem hos ikke-jødiske nordmenn. De beslaglegger eiendommer. De arresterer til slutt 

oldinger, kvinner og barn, syke jøder og invalidiserte jøder, og ekspederer dem 

videre til de tyskere som lemper vårt pakk om bord på slaveskipene som fører våre 

landsmenn til en nesten kollektiv gasskamerdød i de tyske konsentrasjonsleirer. Og 

andre nordmenn låser sine dører. De vil ikke gi jødene en hjelpende hånd […] For vi 

er altfor mange som enten ikke vet eller ikke vil vite.558 

I Stavanger Aftenblad skrev Kvam en artikkel med tittel «Norsk grovarbeid foran 

Holocaust». I ingressen heter det: «En bok om Norge og jødene fra 1914–1943 – det er 

sannelig ikke noe flatterende bilde Per Ole Johansen risser opp av en utvikling som 

jeg ikke vil betenke meg på å kalle den skammeligste i norsk historie!»559 Tidligere 

hadde Kvam ofte stått fram som en ensom, kritisk stemme i offentligheten. Denne 

gangen mobiliserte norske journalister bredere enn noen gang for å gjennomlyse det 

norske bidraget til å utrydde landets jøder. 

Folkets framtid, partiavisen til Kristelig Folkeparti (KrF), brakte en artikkel 

med overskriften «Rystende om nordmenns holdninger»: «Når bare 25 norske jøder 

overlevde de tyske konsentrasjonsleirene, av de 800 som ble sendt dit, er det også 

nordmenns skam. Med silkehånd ble jødene overlatt til de tyske bødlene og 

videretransportert til gasskamrene i Tyskland.»560 I Midt-Norge skrev 

Nordtrønderen og Namdalen at Norge sviktet jødene: «Så det aller verste: De som 

var med på å fullbyrde folkemordet, hjelpe nazismen med å korsfeste et helt folk. Det 

er blitt en av de nødvendigste bøker om norsk svikt.»561 Agderposten skrev om «De 

norske jøders skjebne og vårt medansvar».562 Bokanmeldelsen var en samlet 

                                                 
558 Ny Tid, «Slik er nordmenns vis?», 27.10.1984. Fra Gyldendals klipparkiv. Kvam ga samtidig omtale 
til Jahn Otto Johansens bok Det hendte også her, Oslo: Cappelen, 1984. 

559 Stavanger Aftenblad, «Norsk grovarbeid foran Holocaust», 25.09.1984. 

560 Folkets framtid, «Rystende om nordmenns holdninger», datering utydelig, fra Gyldendals 
klipparkiv, mikrofilm. 

561 Nordtrønderen og Namdalen, «Da Norge sviktet», 15.11.1984. 

562 Agderposten, «De norske jøders skjebne og vårt medansvar», 04.10.1984. Flere aviser brukte 
begrepet «medansvar» i overskriftene, se også Gula Tidend, «Lagnaden til dei norske jødane og vårt 
medansvar», 22.09.1984. 
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vurdering av Oss selv nærmest og Det hendte også her, skrevet av Johansens bror Jahn 

Otto: 

De to bøkene rører ved ømme punkter i den norske folkesjelen. De reiser ubehagelige 

spørsmål og rokker ved nasjonale forestillinger og myter på en måte som sikkert vil 

reise debatt. Hva sannheten måtte være, er dokumentasjonen i bøkene slik at vi som 

folk ikke kan si oss fri for å ha hatt dypt forankrede fordommer i våre holdninger til 

fremmede folk og kulturer. De gjorde seg sterkt gjeldende i det offisielle Norge i tiden 

mellom de to verdenskrigene. Preget de oss også i våre holdninger under krigen – og 

i hvor stor grad gjør de det fortsatt? Det er spørsmål som lesningen av de to bøkene – 

og de bør helst leses i sammenheng – tvinger inn på leserne.563 

Ifølge Telemark Arbeiderblad sviktet mange «ellers gode nordmenn» da det gjaldt 

som mest: «Det var altså helt alminnelige politifolk uten NS-sympatier med på denne 

jakten også […] Den nøkterne tonen gjør boka svært rystende og setter det som 

skjedde med de norske jødene under krigen i en historisk sammenheng som bør få 

oss til å fryse på ryggen.»564 Tønsberg Blad skrev at det var skremmende å bli 

konfrontert med det norske bidraget til holocaust: «Ellers ‘gode nordmenn’ i 

embedsverket og fremfor alt norske politimyndigheter spilte en langt større aktiv 

rolle, hadde en langt større positiv medvirkning, i forfølgelsen av jødene under 

krigen enn vi har likt å tro.»565 Også Østfold-avisen Demokraten omtalte Johansens 

funn som skremmende: 

Nær halvparten av de norske jødene mistet livet i tyske utryddelsesleire under siste 

verdenskrig. På norsk jord ble grovarbeidet for det meste gjort av nordmenn. En del 

av dem var erklærte nazister, men mange var det ikke […] I sin bok nærmer Per Ole 

Johansen seg konklusjoner som ikke tjener et Norge, som ligger nær i tid, til særlig 

ære. Og saktens er det ikke vanskelig å finne linjer frem til dagens norske 

innvandringspolitikk.566 

                                                 
563 Agderposten, «De norske jøders skjebne og vårt medansvar», 04.10.1984. 

564 Telemark Arbeiderblad, «Oss selv nærmest», 18.09.1984. 

565 Tønsberg Blad, «Skremmende om Norge og jødene», 03.10.1984. 

566 Demokraten, «Skremmende bok om Norge og jødene», 21.09.1984. En annen Østfoldavis, 
Fredrikstad Blad, brukte tittelen «Det norske folk i skammekroken», 25.09.1984. 
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Ifølge Harstad Tidende var en fiendtlig holdning overfor jødene «sørgelig utbredt» i 

landet: «Per Ole Johansen har slått i stykker et gudebilde som nok var temmelig 

skrøpelig på forhånd. Nå ser vi hva som gjemte seg i det.»567 Gudbrandsdalen og 

Lillehammer Tilskuer kalte boken dyster lesning, og mente at få bøker hadde evnet å 

skrape mer i lakken på den norske selvgodheten: «For her dokumenteres det faktisk 

at selv Norge, alle flyktningers og forfulgte minoriteters forkjemper og venn, spilte 

en temmelig ynkverdig rolle i den langvarige kampen om jødenes skjebne, en kamp 

som kulminerte med massakrene under den annen verdenskrig.»568 

Et flertall av omtalene har preg av oppgjør i bred forstand; et oppgjør med en 

heroisk grunnfortelling som ekskluderte den norsk-jødiske krigserfaringen, et 

kollektivt oppgjør med norske passive tilskuere, og et oppgjør med politiets konkrete 

rolle og ansvar under jødeaksjonene. Der den norske folkesjelen tidligere ble brukt 

som en positiv retorisk ressurs i oppbyggingen av grunnfortellingens ethos, vendes 

nå dette bildet opp-ned. Vårt Land skrev blant annet at boken var en «hard dom over 

den norske folkesjel», og at temaet hadde vært svært forsømt i Norge: «Det flaue er 

at dette opprørende stoffet ikke er kommet skikkelig på bordet før nå.»569 Noen 

dager senere skrev avisen at den norske selvoppfatningen av krigen måtte nyanseres: 

«Det er ikke for tidlig at det også kommer selvransakende litteratur om krigens 

dager. Det norske folk har stort sett et ensidig bilde av oss som helter.»570 

Arbeider-Avisa viste til forfatterens egen oppfordring om mer forskning på 

politiets oppgaver under jødeforfølgelsene: «At denne ennå ikke foreligger, kan 

kanskje skyldes at dette er et lite ærerikt kapittel i vår ellers så tapre krigsinnsats.»571 

Den norske skammen var også et hovedtema for Bergens Tidende, som kalte boken 

«Årets verste bok»: 

Her er utallige beretninger om den slette behandling nordmenn ga jødene under 

krigen, men det Per Ole Johansen makter bedre enn andre, er å banke inn i hodet på 

                                                 
567 Harstad Tidende, «En trist historie. Norge og jødene 1914–1943», 26.09.1943. 

568 Gudbrandsdalen og Lillehammer Tilskuer, «Dyster lesning om Norge og jødene», 29.09.1984. 

569 Vårt Land, «En hard dom over den norske folkesjel», 24.09.1984. 

570 Vårt Land, «Ikke alle var helter», 29.09.1984. 

571 Arbeider-Avisa, «Norge for nordmændene», 11.12.1984. 
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oss at det var så meget verre enn vi hadde forestilt oss. Det var så galt at vi leser disse 

mange tragiske sidene – og ser beskjemmet ned.572 

I det samlede materialet finnes bare sporadiske uttrykk for kritikk mot Johansen. Den 

mest iøynefallende omtalen sto på trykk i Aftenposten den 27. september 1984. Einar 

Diesen, mangeårig journalist og sjefredaktør i avisen, var under krigen knyttet til 

Regjeringens informasjonskontor i London. Om funnene til Johansen, skriver Diesen 

at han beundrer forfatterens evne til å samle inn kilder «som passer til det han ønsker 

å bevise», før han fortsetter:  

[V]i vet jo at der i Norge kan være foregått saker og ting som har vært ubedragelige 

tegn på motvilje mot jøder. Der kunne nok skrives bøker derom […] Men skulle noen 

forsker få lyst til å skrive en bok derom når et halvt århundre til er gått hen, så ville 

det kanskje være greit å huske at selv om der er rasister her i landet – og det er det 

dessværre – så har lovverket og dets håndhevere utelukkende praktiske motiver.573 

«Der kunne nok skrives bøker derom». Det er vanskelig å lese artikkelen som noe 

annet enn en solid underkjennelse av temavalg, perspektiver og empirisk grunnlag 

for studien til Johansen. Klassekampen brakte en egen artikkel som kun omhandlet 

anmeldelsen til Diesen. Under overskriften «Pinleg» leser vi: «Kvifor den gamle 

redaktør har blitt sett til å omtale denne boka, veit ikke vi. Men det er pinleg lesnad 

frå ende til annan.»574 

Det var altså en kriminolog som var først ut med en empirisk basert studie om 

norske perspektiver på holocaust. Boken aktiverte betydelig energi i offentligheten 

med et hundretalls artikler om skyld, skam, medansvar og kollektiv marginalisering 

av jødeforfølgelsene i Norge. Det omfattende klipparkivet til Gyldendal skaper 

                                                 
572 Bergens Tidende, «Årets verste bok», 12.09.1984, samme, «Norsk fløyelshanske til tysk jernneve», 
17.09.1984. Det finnes i tillegg en rekke andre artikler med tilsvarende omtale, se for eksempel 
Adresseavisen, «Knyttneve i vår selvgodhet», 11.09.1984, Nordlys, «Vi har lite å skryte av i forhold til 
jødene», 24.09.1984, Vårt Land, «En hard dom over den norske folkesjel», 24.09.1984, Friheten, «Ikke 
bare nazister bak jøde-arrestasjonene», 13.09.1984, Halden Arbeiderblad, «Om jødenes skjebne og 
nordmenns samvittighet», 24.09.1984, Verdens Gang, «Norsk drøm foregrep Hitler», 19.09.1984, 
Fædrelandsvennen, «Før og etter Holocaust», 29.09.1984, Morgenbladet, «‘Oss selv nærmest’ er 
sjokkerende lesning om den norske forvaltning», 12.09.1984. 

573 Aftenposten, «Stengte grenser», 27.09.1984. 

574 Klassekampen, «Pinleg», 01.10.1984, se også samme, «Då ben Jamaa var jøde», 12.09.1984. 
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likevel et inntrykk av at faghistorikerne, igjen, møtte temaet med likegyldighet. Oss 

selv nærmest fikk riktig nok en anmeldelse av Ole Kristian Grimnes i Historisk 

Tidsskrift vinteren 1985, få måneder etter utgivelsen. Dette tidsskriftet har i all 

hovedsak faghistorikere som målgruppe og leserkrets. I anmeldelsen kritiserer 

Grimnes forfatteren for å være moraliserende: Hvordan kunne de involverte 

politimennene vite hvilken skjebne som ventet jødene?  

Arrestasjonene av jødene atskiller seg fra de andre bare på en vesentlig måte, ved den 

forferdelige skjebne jødene møtte de da kom til Tyskland. Men hvis ingen visste eller 

naturlig burde skjønne at veien i dette tilfelle gikk direkte til gasskamrene, var 

politifolkenes og andre nordmenns reaksjon eller rettere sagt mangel på reaksjon ved 

jødearrestasjonene ikke annet enn den reaksjon eller mangel på reaksjon de viste ved 

alle massearrestasjoner […] I så fall får Johansen moralisere over størsteparten av 

befolkningen ved alle arrestasjonene og ikke bare over de ikke-nazistiske 

polititjenestemennene ved arrestasjonen av jødene.575 

Massearrestasjonene av norske jøder skilte seg imidlertid fra andre arrestasjoner av 

nordmenn på vesentlige områder: både ved den systematiske økonomiske 

likvideringen av jødene i forkant av arrestasjonene, inndragningene av alle deres 

materielle eiendeler, og at arrestasjonene omfattet både spedbarn og gamle, samt 

jøder som lå innlagt på sykehus. 

Foruten Grimnes engasjerte også Hans Fredrik Dahl seg i tematikken, slik han 

tidligere hadde gjort under debatten om Holocaust. I anledning boklanseringen for 

Oss selv nærmest, skrev Dahl at det var «flaut å være norsk». Han gikk samtidig i rette 

med den norske grunnfortellingen om krigen: 

Lensmenn, politimester, sorenskrivere og byskrivere gjorde jobben for SS, uten å løfte 

en hånd til prinsipielt forsvar for jødene som norsk minoritet. Befolkningen viste 

heller ingen påtrengende sivilkurasje. Norges jøder gikk i fortapelsen, prisgitt 

Auschwitz av en stat og en nasjon som ikke betraktet dem som verdige borgere. Det 

er en historie så forferdelig at ingen heroisk motstandskamp kan vaske den vekk.576 

                                                 
575 Bokmelding av Ole Kristian Grimnes, Historisk Tidsskrift, 1/85. 

576 Dagbladet, «Flaut å være norsk», 11.09.1984, og samme, «Nifse spor», 12.09.1984. 



170 
 

Det er i denne sammenhengen interessant at Johansens forskningsfunn og 

innfallsvinkler var helt fraværende i det påkostede og rikt illustrerte storverket Norge 

i krig, som kom ut i åtte bind i tidsrommet 1984–1987. Norge i krig rettet seg mot det 

allmenne publikum, og hadde som målsetting å gi en bred, samlet framstilling av 

landets erfaringer under fem år med tysk okkupasjon. Med ett unntak ble verket 

redigert og skrevet av faghistorikere, med professor Magne Skodvin som 

hovedredaktør. 

Jødeforfølgelsene fikk omtale i tre av bindene. I tredje bind «Verdenskrig» 

skriver historikeren og redaktøren Tim Greve i et avsnitt om jødeforfølgelsene: «Den 

skjebne som norske jøder møtte, er den største tragedie som rammet noen gruppe i 

det norske folk under hele Den annen verdenskrig.»577 I utsagnet til Greve ligger en 

utvetydig anerkjennelse av katastrofens omfang og særskilte karakter. Samtidig 

bærer storverket i alminnelighet preg av dempede beskrivelser av jødeaksjonene i 

Norge. Greve hevder for eksempel at det norske politiets deltakelse i det norske 

holocaust har vært «omdiskutert». I stedet for å problematisere utsagnet retter 

forfatteren blikket mot jødene selv: «Men det er karakteristisk at jøder som ble 

arrestert for å føres bort, ikke protesterte eller satte seg til motverge.»578 Her deler jeg 

Synne Corells påstand at storverket langt på vei renvasker politiets medansvar, fordi 

jødene selv «ikke hadde forstått alvoret». Hadde de dermed også selv en del av 

ansvaret for skjebnen som ventet i Auschwitz?579  

Oss selv nærmest og Norge i krig kom ut i samme tidsrom, midt på 1980-tallet. 

Per Ole Johansen skapte massive reaksjoner landet over med sin utgivelse. Boken 

rystet offentligheten og «slo en knyttneve» i den norske folkesjelen, med kunnskap 

som det store «vi» ikke hadde kjent godt nok til. Til samme tid oljet framtredende 

faghistorikere et mer standardisert, enhetlig og sanksjonert historiebilde av holocaust 

fra tidligere tiår. Gapet i perspektiver mellom disse publikasjonene er vanskelige å 

forklare, men de illustrerer i alle fall et interessant forhold mellom offisiell og 

offentlig historie, at den norske historiekulturen i bred forstand var mer mangfoldig 

                                                 
577 Tim Greve, «Verdenskrig», bind 3, i Magne Skodvin, red., Norge i krig. Fremmedåk og frihetskamp 
1940–1945, Oslo: Aschehoug, 1995 (4. opplag), 125. 

578 Greve 1995, 125. 

579 Corell 2010, 149ff. 
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enn tidligere, og dessuten at Norge i 1980-årene fikk sin første omfattende 

skylddiskurs om holocaust. Denne kom til overflaten uavhengig av internasjonale 

trender og impulser. 

En begynnende institusjonalisering 

I avhandlingens innledningskapittel skriver jeg om et privat møte mellom holocaust-

overlevende Robert Savosnick og minnelandskapet Auschwitz i november 1992. 50 

år etter deportasjonen fra Norge valgte han for første gang etter krigen å reise tilbake 

til Polen. Gjensynet med brakkene, ruinene og piggtrådgjerdene i den tidligere 

konsentrasjonsleiren aktiverte historiebevisstheten til den gamle mannen: 

Når du ser disse køyesengene i tre etasjer, når det er blitt et museum her, så sier det i 

grunnen så lite. For fangene mangler, lukta mangler […] om morgenen hang det jo 

døde fanger på disse elektriske gjerdene […] Dette er ting som vi opplevde og som 

ikke kan vises ved å se på disse køyene.580 

Med utgangspunkt i tidsvitnets minner fra Auschwitz knytter utsagnet an til både 

virkelighetens holocaust og til folkemordets etterliv. 1990-tallets bevegelser i den 

norske historiekulturen handlet i stor grad om dette vekselspillet mellom interessen 

for de overlevende og deres erindringer, samt en større bevissthet rundt 

generasjonsskiftets betydning for storsamfunnet: På hvilke måter skulle «vi» møte 

utfordringen med at de overlevende gikk bort? Hva slags lærdommer skulle vi 

trekke ut av holocaust? I dette bildet kan vi se en begynnende kulturell, pedagogisk 

og politisk institusjonalisering av holocaust.  

Et av de tidligste eksemplene var etableringen av Stiftelsen Hvite busser til 

Auschwitz (heretter HBTA) i 1992. Stiftelsen oppsto i Risør, på initiativ av Helga 

Arntzen og Geir Lid. Som privatpersoner ønsket Arntzen og Lid å gi et bidrag til 

kampen mot nynazisme og rasisme, fenomener som var i frammarsj både nasjonalt 

og internasjonalt. Ideen til stiftelsen fikk de etter en studietur til Tyskland og Polen, 

hvor de blant annet fikk kjennskap til den tyske organisasjonen Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste (heretter ASF). ASF ble etablert for å bekjempe nynazisme gjennom 

                                                 
580 Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim, lydbånd med Robert Savosnick, november 1992. 
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utvekslingsprogrammer for ungdom som kom fra tidligere tyskokkuperte land. I 

disse programmene inngikk frivillig arbeid ved de tyske minnestedene som en viktig 

del. Under sin studiereise besøkte samtidig Arntzen og Lid museet og minnestedet 

Auschwitz. Det var her, i deres møte med ASF og Auschwitz, at ønsket om å tilby 

arrangerte skoleturer for norske elever oppsto.581 

Den første reisen fra Risør til Auschwitz gikk i august 1992, bare noen få uker 

før Robert Savosnick vendte tilbake til minnestedet. Skoleturen fikk bred dekning i 

mediene. Dette ga oppdrift til en hurtig voksende organisasjon.582 I frigjøringsåret 

1995 reiste over 5 000 skoleelever med HBTA. Vel 20 år senere er det et eget 

driverselskap, Hvite busser AS, som organiserer alle skolereisene. Med Sør-Norge 

som viktigste nedslagsfelt har i snitt 6–8 000 norske elever årlig tatt del i 

reisetilbudet. Samlet sett har over 150 000 norske ungdommer reist med HBTA siden 

oppstarten.583 

I dette tidsrommet har stiftelsen trinnvis utviklet såkalte kunnskapsreiser med 

pedagogiske tilbud, ofte med tidsvitner fra konsentrasjonsleirene som reisefølge. De 

lengste oppleggene varer i ti dager, og involverer besøk til minnestedene 

Sachsenhausen og Ravensbrück i Tyskland, Terezín i Tsjekkia og Auschwitz i Polen. 

Det korteste programmet er en fem dager lang reise til Berlin og omegn. I det 

samlede reisetilbudet har turene til Auschwitz vært de mest populære.584 I tillegg har 

kunnskapsreisene faste innslag av turisme.585 Fra stiftelsens side er dette et bevisst 

valg: «Hvis vi stopper ved konsentrasjonsleirene, ville resultatet bare bli motløshet 

eller hat mot tyskerne. Derfor er det også viktig for oss å vise hvilke gode krefter som 

er i menneskene.»586 Regigrepet kan minne om handlingsgangen i dramatiseringen 

av Anne Franks dagbok, som ender med den fiktive sluttreplikken om menneskehetens 

godhet. 

                                                 
581 Kverndokk 2007, 63ff. 

582 ibid., 64. 

583 http://www.hvitebusser.no (lenke lest 11.02.2014). 

584 Kverndokk 2007, 66. 

585 http://www.hvitebusser.no (lenke lest 11.02.2014). 

586 Her gjengitt etter Kverndokk 2007, 66.  

http://www.hvitebusser.no/
http://www.hvitebusser.no/
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I denne sammenhengen skal jeg ikke forfølge de didaktiske utfordringene 

rundt HBTAs kunnskapsreiser. Det er uansett grunn til å understreke at HBTA har 

satt sitt viktige preg på historiekulturen siden tidlig på 1990-tallet. Et stort antall 

norske elever har fått sine første møter med holocaust og det nazistiske leirsystemet 

nettopp gjennom dette produktet. Foruten selve reisene omfatter dette også 

distribusjon av hjelpemidler til skoleverket, som erindringslitteratur, 

dokumentarfilmer og undervisningspakker.587 

I mange år har Norge ligget høyt på statistikken over besøkstall til Auschwitz, 

som en følge av skolereisene. HBTA er i tillegg et godt eksempel på hvor 

sammenvevet nasjonale hendelser kan være med utviklingen i det internasjonale 

samfunn. Etableringen av stiftelsen hadde på den ene siden utgangspunkt i et privat 

ønske og initiativ til å bekjempe hjemlig rasisme og nynazisme. Skoleturer til 

Auschwitz hadde likevel ikke vært mulig å realisere uten den kalde krigens slutt. Det 

var denne som åpnet opp for både masseturisme og pedagogiske reiser til steder og 

kulturminner som tidligere hadde ligget utilgjengelig, på den andre siden av 

jernteppet. Stiftelsens navnevalg Auschwitz er også et tydelig tegn i tiden på at 

norske produkter hentet retorisk kraft og ressurser fra det internasjonale liv.  

Troverdigheten og den institusjonelle tyngden til HBTA har for en stor del 

ligget i møtene mellom tidsvitnene og ungdommene. I kombinasjonen av kroppslige 

erfaringer fra nazileirenes skrekkregimer og besøk til de gamle leirlandskapene med 

rester av gasskamre, krematorier og fangebrakker, ligger også «sannheten». Det er 

også der stiftelsens pedagogiske grunnsyn kommer til overflaten: Det er ingenting 

som kan fylle tomrommene etter de overlevende når de etter hvert går ut av tiden. 

Men tidsvitnenes fortellinger og opplevelser i historiske landskap transformerer 

ungdommen til nye vitner. «Vi har sett Auschwitz, og skal sørge for at vi aldri 

glemmer holocaust.» På denne måten støpes også et nytt fundament i storsamfunnets 

kamp mot nynazisme, ekstremisme og kollektiv glemsel. Disse faktorene spilte også 

                                                 
587 Helga Arntzen gikk ut av HBTA i 1998, og stiftet virksomheten Aktive Fredsreiser. Organisasjonen 
arrangerer i dag skoleturer i like stort omfang som HBTA. I 2006 fikk Arntzen Kongens 
fortjenstmedalje i gull, for sin innsats i kampen for fred, menneskerettigheter og demokratiforståelse. 
Se mer her: http://www.aktive-fredsreiser.no/administrasjon/aktiv_start.htm (lenke lest 11.02.2014). 

http://www.aktive-fredsreiser.no/administrasjon/aktiv_start.htm
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en rolle i en fornyet interesse for tidsvitnelitteraturen, spesielt i tiden omkring 50-

årsmarkeringen for frigjøringen. 

Én av bøkene som skapte størst oppmerksomhet, var memoarene til et av de 

mest markante norske tidsvitnene fra holocaust. Julius Paltiels erindringer På tross av 

alt ble utgitt i 1995 i samarbeid med hans kone Vera Komissar.588 Fra annonser i 

samtiden framkommer det at boken lå høyt på bestselgerlistene til bokhandlerne.589  

I boken deler Julius Paltiel sine opplevelser fra nazistisk fangenskap både hjemme i 

Trøndelag, i Polen og Nazi-Tyskland. Han var 18 år gammel da han ble arrestert av 

norsk politi i Trondheim i oktober 1942. Etter et par måneders brutalt fangenskap i 

SS-leiren Falstad, ble han i slutten av november sendt til Oslo. I slutten av februar 

1943 var han med på deportasjonen med D/S Gotenland til Auschwitz. Da Den Røde 

Armé rykket inn i Polen i januar 1945, ble omkring 60 000 fanger fra 

konsentrasjonsleiren tvangsevakuert og sendt på de såkalte dødsmarsjene vestover. 

Paltiel var en av fem norske jøder som via dagens Tsjekkia marsjerte inn i Tyskland, 

for å ende opp i konsentrasjonsleiren Buchenwald. I mars 1945 kom De Hvite 

Bussene for å hente hjem skandinaviske fanger, men Paltiel og de fire andre norske 

jødene fikk ikke bli med transporten hjem. Først den 11. april ble de frigjort av 

amerikanske styrker. Julius Paltiel returnerte til Trondheim etter freden. 

Mottakelsen av boken handlet i stor grad om å gi holocaust relevant mening 

og kraft i samtiden, først og fremst som korrektiv og motreaksjon til framveksten av 

farlige samfunnstendenser som nynazisme og holocaustbenektelse. I en annonse fra 

utgiver Aschehoug het det for eksempel: 

Femti år etter naziregimets folkemord på Europas jøder, må de få gjenlevende etter 

Holocaust fremdeles tåle å høre at deres lidelser er oppspinn og ondsinnet 

propaganda. Skjønnmalingen av nazistenes herjinger har bidratt til å gi grobunn for 

en ny oppblomstring av nazistisk tankegods hos nye generasjoner. Vera Komissars 

                                                 
588 Mendel Szajnfeld, Fortell hva som skjedde med oss: Erindringer fra Holocaust, Oslo: Gyldendal, 1993, 
Kai Feinberg, Fange nr 79108 vender tilbake, Oslo: Cappelen, 1995, og Vera Komissar, På tross av alt. 
Julius Paltiel – norsk jøde i Auschwitz, Oslo: Aschehoug, 1995. 

589 I jubileumsåret 1995 deltok Paltiel også sammen med Kong Harald V i en internasjonal 
minnemarkering i Auschwitz, og NRK sendte et portrett av ham i programmet «Samtid: den 
sterkestes rett». Se også Adresseavisen, «Kongen minnet Auschwitz», 28.01.1995, Dagbladet, 
«Overlevde det ufattelige», 30.05.1995, Adresseavisen, «Han overlevde Auschwitz», 30.05.1995, og 
Dagbladet, «Jøden Julius Paltiel», 31.05.1995. 



175 
 

bok «På tross av alt. Julius Paltiel – norsk jøde i Auschwitz» er derfor et viktig 

korrektiv, ikke minst til dagens unge.590 

Koplingen til fremmedfrykt, rasisme og innvandringspolitikk hadde en viss plass i 

resepsjonen av teaterversjonene av Anne Franks dagbok, og i de senere debattene om 

Holocaust. Nynazisme og benektelse var imidlertid relativt nye og marginale 

fenomener i landet. På 1980-tallet skjedde flere etableringer av høyreekstreme og 

nasjonalistiske organisasjoner. For eksempel var begge gjerningsmennene bak de 

såkalte Hadelandsdrapene i 1981 tilknyttet Norges Germanske Armé.591 Inn i 1990-

årene eskalerte utviklingen, som igjen skapte nye måter å forstå og bruke holocaust 

på. 

Vårt Land skrev om boken til Paltiel: «Når også dette vitnesbyrdet er 

tilgjengeleg for alle som vil lesa, vert det endå litt vanskelegare for dei som prøver å 

nekta at Holocaust skjedde […] Boka er skriven som eit bidrag mot den nynazismen 

som igjen veks opp i Europa.»592 I artikkelen «En rapport fra dødens forgård», 

understreket Harstad Tidende at tidsvitnenes beretninger motbeviste giftige utfall fra 

nynazister.593 Også Bergensavisen advarte mot konsekvensene av nynazistisk 

oppblomstring: «Hvis vi nå, femti år etter den annen verdenskrig, kunne sagt: 

Nazismen er noe som hører fortiden til, da ville det vært naturlig å sette punktum for 

dette dystre kapitlet i Europas historie. Men slik er det dessverre ikke. Igjen reiser 

nazismen hodet, ikke bare i Tyskland, men også i vårt eget land […].»594 

Aftenposten bemerket at litteraturen om andre verdenskrig har «kommet i 

strømmer» siden 1945, og spesielt i jubileumsåret 1995. I tider med politisk ustabilitet 

og ekstremisme på frammarsj, var likevel behovet for mer kunnskap påtrengende: 

«Det er nok å se på hva som skjer av folkevalgte menneskers skandaløse lefling med 

rasistmiljøer. Eller nynazisters stadige marsjering og vifting med bannere man i ens 

                                                 
590 Annonse i «Bokhøst», 1995. Materialet er lånt fra Vera Komissar. 

591 Corell 2010, 167. Det er trolig at disse strømningene på 1980-tallet motiverte Leo Eitinger for å 
skrive boken Mennesker blant mennesker. En bok om antisemittisme og fremmedhat, Oslo: Cappelen, 1985. 

592 Vårt Land, «Endå eit vitne frå Holocaust», 07.09.1995. 

593 Harstad Tidende, «En rapport fra dødens forgård», 14.09.1995. 

594 Bergensavisen, «Bør leses», 17.10.1995. 
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mer naive øyeblikk skulle tro var brent for godt […].»595 Stavanger Aftenblad så 

utgivelsen i lys av tidsvitnenes naturlige bortgang, og at deres fortellinger fungerte 

som bolverk mot farlig levende ideologier i samfunnet: «De er vitnesbyrd som kan 

hindre at lignende ideologier får fotfeste […] Det tynnes i rekkene blant vitnene, i dag 

er det ytterst få tilbake. Derfor er det så viktig at de forteller sine historier […].»596 

I et mindretall finner vi omtaler og anmeldelser som dro fram et tema som 

boken egentlig ikke tematiserer: kollaborasjonen som muliggjorde folkemordets 

forstadier i det okkuperte Norge. Adresseavisen skrev om «nidkjære, norske 

politifolk» som arresterte Paltiel i hjembyen.597 Den liberal-radikale, intellektuelle 

ukeavisen Morgenbladet omtalte boken som den nødvendige reprisen, og pekte på 

behovet for å korrigere vår egen selvgodhet – nærmest som et ekko fra debatten om 

Oss selv nærmest: «Jødehat hos nordmenn nevnes ikke med et ord, og det dveles ikke 

ved den klanderverdige entusiasmen noen elementer innenfor norsk politi 

demonstrerte under oppsporingen av norske jøder […].»598 

Arne Skouen, som deltok i debatten om Holocaust i 1979, fokuserte i en 

anmeldelse på det offisielle Norges manglende innsats for å få hjem overlevende 

norske jøder etter frigjøringen av fangeleirene:  

I Oslo tar ingen seg av hjemtransporten. Julius Paltiel står på gata uten en øre. Venner 

gir ham tak over hodet. Likevel er gleden over å være hjemme sterkere enn 

bitterheten og forbitrelsen han har all grunn til å være fylt av. Jeg summerer opp: ikke 

en eneste mil, ikke ett eneste skritt på hjemturen ga Norge fem nordmenn en 

hjelpende hånd. Den som ikke skammer seg etter lesningen av Vera Komissars bok 

om Julius Paltiel mangler det meste.599 

Det er sannsynlig at den brede interessen rundt Paltiels memoarer motiverte Det 

Mosaiske Trossamfunn i Trondheim til å opprette landets første jødiske museum. 

Ideen om å utvikle et museum i byen hadde egentlig oppstått sent i 1980-årene, på 

                                                 
595 Aftenposten, «Vaksine mot rasisme-pesten», 06.11.1995. 

596 Stavanger Aftenblad, «Et vitnesbyrd om jødedrapene», 08.09.1995. 

597 Adresseavisen, «Overlevde for å fortelle», 07.09.1995. 

598 Morgenbladet, «Den nødvendige reprisen», 29.09.1995. 

599 Dagbladet, «Norsk skam», 14.09.1995. 
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initiativ av daværende forstander i menigheten, Jacob Komissar. Hans viktigste 

ønske var å sikre fotografier, minner og gjenstander for ettertiden.600 Mange mente 

likevel at trossamfunnet ville ta seg vann over hodet. Et knapt tiår etterpå var Jødisk 

Museum i Trondheim en realitet. Museet åpnet dørene første gang den 12. mai i 

1997, i forbindelse med byens store 1000-årsjubileum. I norsk sammenheng var dette 

en milepæl i den tidlige institusjonaliseringen av holocaust.601 

Utstillingen i Trondheim er formet som en liten labyrint midt i 

synagogebygningen. Et av museets viktigste regigrep er å sluse publikum gjennom 

en vei fra lyset, til mørket og tilbake til lyset igjen. Med tekster og fotografier, 

gjenstander og tegninger, formidler utstillingen et lengde- og breddeperspektiv på 

norsk-jødisk innvandringshistorie, religion, liv og kultur. Holocaust utgjør 

utstillingens mest sentrale tema. I prologen kan vi lese:  

For alle europeiske jøder er andre verdenskrig et svart kapittel. Denne epoken av 

jødenes historie overskygger alle andre hendelser dette århundret. Derfor har 

utstillingen gitt mye plass til denne tragiske perioden. Krigen slo hardt og brutalt ned 

også for Trondheims jødiske befolkning. Derfor ser vi det som en plikt å fortelle om 

hva som skjedde med de jødene som ble tilintetgjort av nazistene.602 

Utstillingsnarrativet er i stor grad bygget opp rundt en individualisering av 

historien, med hovedfokus på fortellingene om Julius Paltiel, som overlevde, og om 

13 år gamle Cissi Klein, som døde i Auschwitz. Samme år som museet åpnet for 

publikum, ble det også innviet et monument til minne om Cissi i Trondheim. 

Monumentet står i et parkanlegg foran bygården hvor hennes familie bodde. 50 år 

etter at Det Mosaiske Trossamfunn etablerte et minnemonument på den jødiske 

gravlunden, kom altså det første minnestedet over holocaust i det offentlige 

byrommet. I dialog med monumentet står en plakett på motsatt side av gaten: «I 

                                                 
600 Reitan 2005, 166. 

601 Arkitektene Axel Becker og Nils Henrik Eeggen sto for design av utstillingen. Daværende 
varaordfører i Trondheim, Liv Sandven Rødland (KrF), åpnet museet. Se omtale i Aftenposten, 
«Jødiske skjebner i Trondheim», 09.05.1997. 

602 Utstillingskatalog, Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim, 2001. Samme tekst finnes i prologen til 
utstillingen, besøkt siste gang 17.09.2014. Som hovedkilde til prologen oppgis bokverket om jødenes 
historie til Oskar Mendelsohn. 
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dette huset bodde Cissi Klein. 13 år gammel ble hun i oktober 1942 arrestert og siden 

sendt til Auschwitz, hvor hun ble myrdet i mars 1943. Familien Kleins leilighet ble 

høsten 1942 benyttet til internering av jødiske kvinner og barn før deportasjon til 

Auschwitz.»603 

Det er ett tydelig sammenfall mellom teksten på plaketten i Cissi Kleins gate 

og utstillingen i synagogen. De som gjennomførte jødeaksjonene i byen under krigen 

framstår som tilnærmet usynlige. I tilfellet Trondheim hadde den økonomiske 

likvideringen stått under ledelse av Reidar Landgraff og hans kolleger ved 

likvidasjonsstyret. Kontorets operasjoner i byen medførte at Landgraff fikk over 20 

jødiskeide forretninger under sin forvaltning. Selve arrestasjonene sto under ledelse 

av statspolitiet, det regulære politiet og lensmenn i regionen. Samspillet mellom alle 

disse norske aktørene får ingen omtale i utstillingen. Tvert imot får publikum tidlig 

vite at jødene fikk «kjenne på kroppen» hva de tyske nazistene ville gjøre med 

dem.604 Et annet eksempel finnes i en lyttestasjon hvor stemmen er ment å tilhøre 

Cissi Klein:  

Nå har de hentet pappa og Abraham og jeg vet ikke hvor de er. Her i huset bor det 

mange kvinner og barn nå. Alle jødiske familier opplever det samme. Jeg er redd. 

Hvorfor er det ingen som gjør noe for å stanse det som skjer med oss? To fremmede 

menn som var her i går kveld sa at vi skulle pakke noen ting. De henter oss i morgen! 

Hvor skal vi? Hente oss? Hvorfor?605  

Publikum får på den ene siden vite hva «de tyske nazistene» vil gjøre med jødene, 

mens det er «fremmede menn» som har arrestert mennene og internert kvinner og 

barn i bygården på Museumsplass. I en tekst som fyller ut jentas fortvilte utrop står 

det at alle jødiske kvinner den 25. november 1942 «ble hentet og kjørt til 

jernbanestasjonen», videre at de sammen med de mannlige jødiske fangene fra 

Falstad fangeleir «ble sendt til Auschwitz». Disse dominerende språklige 

virkemidlene skaper aldri klarhet i hvorvidt det var tyskere eller nordmenn, Gestapo 

eller norsk politi, som gjennomførte aksjonene i stiftsstaden. Det finnes kun to 

                                                 
603 Gaten ble kalt opp etter Cissi Klein i 1995. Fra minneplakett, sist besøkt den 25.06.2014. 

604 Fra utstillingsteksten «De harde 30- og 40-årene». 

605 Utstillingskatalog, Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim, 2001. 
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kortfattede referanser som kan vise til en mulig trøndersk medvirkning, men disse 

har ingen supplerende tekst eller forklaring i utstillingen: Den ene er en utstilt kopi 

av et iltelegram om arrestasjoner av jøder fra statspolitisjefen i Oslo den 25. oktober 

1942, mens det andre er en kopi av en kvittering fra Trondheim politikammer for et 

mottatt, konfiskert radioapparat i mai 1940. 

Utstillingskatalogen slutter med en kortfattet historikk over 

trondheimsjødenes bakgrunn og skjebne i holocaust. I teksten framstår Gestapo som 

det eneste handlende subjektet i fortellingen. Etter en innledning om okkupasjonen 

våren 1940, står følgende: 

Samme vår begynte aksjoner mot jødene, og Gestapo, tysk politi, forlangte 

medlemslister fra menigheten. I april 1941 ble synagogen beslaglagt. Flere jødiske 

menn ble arrestert og mange jøder rømte til Sverige. 7. oktober 1942 ble samtlige 

menn over 15 år arrestert og fratatt eiendelene sine. Mennene ble sendt til Falstad 

konsentrasjonsleir. Kvinnene og barna ble internert i tre leiligheter. Den 25. november 

samme år ble alle 135 hentet og sendt til Auschwitz i Polen hvor de fleste ble gasset i 

hjel.606 

Det kan være flere grunner til at perspektiver på norske og trønderske overgripere 

under jødeaksjonene er usynliggjort i museet. Jødisk Museum Trondheim ble 

utviklet innenfra, på initiativ av trossamfunnet selv, og åpnet i kontekst av byens 

1000-årsjubileum. Oskar Mendelsohns storverk og Julius Paltiels memoarbok var i 

tillegg viktige kildereferanser under arbeidet med prosjektet. Ingen av disse bøkene 

retter et kritisk blikk mot det norske medansvaret for holocaust. Paltiel og Vera 

Komissar var også helt sentrale formidlere i museet siden den tidlige oppstarten i 

1997.607 Kanskje er nedtoningen av norske overgripere i utstillingen et uttrykk for 

hvordan minoritetssamfunnet ønsket å se seg selv i forhold til majoritetssamfunnet? 

«Skammen» var i alle fall ikke på noe vis et fordekt tema i den bredere norske 

offentligheten midt i 1990-årene. Et av de første anslagene kom i 1994, med 

                                                 
606 Utstillingskatalog, Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim, 2001. 

607 Besøkstallene vokste gradvis etter tusenårsskiftet, og lå på omkring 6 000 årlig besøkende 
skoleelever og studenter. Jødisk Museum ble totalrenovert og nyåpnet i 2001. Se videre Reitan 2005, 
166f. 
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utgivelsen av Kristian Ottosens bok om jødedeportasjonene fra Norge, I slik en natt.608 

Boken var blant de best solgte bøkene i Norge høsten dette året, og fikk terningkast 

seks i en VG-anmeldelse, skrevet av historikeren Guri Hjeltnes.609 I en nyhetsartikkel 

om boken skrev NTB at arrestasjonene av jødene kanskje var «det mest uhyggelige 

kapittel i norsk okkupasjonshistorie», og at det var norsk politi som sto for 

arrestasjonene.610 I et intervju med Dagens Næringsliv klargjorde også Ottosen at de 

ansvarlige for jødeaksjonene var «norske statsborgere i samarbeid med tyskerne».611 

En enda viktigere faktor i denne sammenhengen var en artikkel som sto på trykk i 

Dagens Næringsliv den 27. mai 1995. 

Med «Det norske jøderanet» satte daværende journalist Bjørn Westlie i gang 

en bred politisk og kulturell prosess i landet.612 Tema for artikkelen var 

Quislingregimets systematiske, økonomiske likvidering av jødisk eiendom i 

krigsårene. Motivasjonen til å grave i denne historien hadde han blant annet funnet i 

Ottosens bok. Her skrev forfatteren og tidsvitnet om en Auschwitz-overlevende som 

vendte tilbake igjen til Oslo fredssommeren. Da var leiligheten hans bebodd av 

andre. Westlies nysgjerrighet begynte der Ottosen slutter sin fortelling: Hvem var det 

som bodde i leiligheten, og hvordan kom de dit? I ingressen til artikkelen leser vi: 

Store verdier, penger, eiendommer og forretninger ble fratatt de norske jødene under 

krigen før omtrent halvparten av dem ble sendt til konsentrasjonsleirene. Det var 

nordmenn, og ikke tyskerne, som profitterte på jødenes tragedie. Til tross for at den 

norske staten lovet det motsatte, fikk de som hadde overlevd krigen lite igjen. Arkivet 

som dokumenterer dette har vært holdt skjult. Først nå kommer sannheten for dagen. 

Under en ny overskrift, «Nordmenn ranet de norske jødene», skriver Westlie at 

møblene til norske jøder ble solgt på auksjon i Norge mens ofrene ventet foran 

                                                 
608 Kristian Ottosen, I slik en natt. Historien om deportasjonen av jøder fra Norge, Oslo: Aschehoug, 1994. 

609 I begynnelsen av desember 1994 hadde boken solgt 5 000 eksemplarer. Se VG, «Boktoppen», 
05.12.1994, og samme, «Mesterverk», 27.10.1994. 

610 NTB, «Bok-monument over de norske jødenes uhyggelige skjebne», 26.10.1994. 

611 Dagens Næringsliv, «Da de norske jødene ble tatt», 27.10.1994. 

612 Dagens Næringsliv, «Det norske jøderanet», 27.05.1995. Noen uker før Westlies artikkel ble også 
norske overgrep mot jøder nevnt i en kronikk i Dagbladet. Her tok forfatter og høyesterettsadvokat 
Andreas Arntzen til orde for å bruke frigjøringsjubileet til å minnes overgrepene som både tyske og 
norske nazimyndigheter gjorde seg skyldige i. Se videre Dagbladet, «Nazistenes krig», 02.05.1995. 
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gasskamrene i Auschwitz: «Kundene var ‘gode’ nordmenn. De norske jødene som 

overlevde 2. verdenskrig fikk lite igjen av det de tapte. Dette er en av de mørkeste og 

minst kjente sidene av vår nære historie.»613 

Arbeidet til Bjørn Westlie kom på trykk i en jubileumskontekst som vanligvis 

har virket konserverende for hegemoniske og patriotiske grunnfortellinger, ikke bare 

i Norge, men i store deler av den vestlige verden. Kanskje var det derfor det tok noe 

tid før dette ukonvensjonelle arbeidet vekket oppmerksomhet, og da først etter at 

utenlandske medier hadde fattet interesse for saken.614 Selv hevdet journalisten i 

ettertid at arbeidet lett kunne ha endt som en ikke-sak, om ikke daværende leder av 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Petter Thomassen (Høyre), hadde 

reagert og bedt justisminister Grete Faremo (Ap) om en politisk granskning av 

saken.615 

Samme høst bekreftet statsråden at dette ville skje, etter at World Jewish 

Congress (WJC) hadde etablert kontakt med Utenriksdepartementet. Tilbakeføring 

av beslaglagte jødiske eiendommer og formuer sto på dagsorden i 

Europaparlamentet, samtidig som sveitsiske banker høsten 1995 innrømmet at de 

satt på penger og eiendeler som tilhørte deporterte jøder under andre verdenskrig.616 

Det er liten tvil om at det videre forløpet i Norge var preget av samtidige 

internasjonale impulser og bevegelser. Iselin Theien og Westlie skriver for eksempel: 

«But it was only after the case had made an interesting international loop that it 

made its way onto the political agenda in Norway.»617 

World Jewish Congress oppfordret norske myndigheter til å gripe fatt i saken 

på nytt vinteren 1996, samtidig som mediene ga oppdrift til emnet med kritiske 

artikler om store kunnskapshull i det norske samfunnet.618 I mars samme år besluttet 

                                                 
613 Dagens Næringsliv, «Det norske jøderanet», 27.05.1995. 

614 Bjørn Westlie, Oppgjør. I skyggen av Holocaust, Oslo: Aschehoug, 2002, 20f.  

615 ibid., 20. 

616 Se en lengre diskusjon av forløpet til restitusjonsoppgjøret i Maerz 2010, 207ff. 

617 Iselin Theien og Bjørn Westlie, «The Restitution Process and the Integration of the Jewish Minority 
into the Norwegian Collective Memory of the Second World War», i Arnd Bauerkämpfer m.fl., red., 
From Patriotic Memory to a Universalistic Narrative? Shifts in Norwegian Memory Culture after 1945 in 
Comparative Perspective, Essen: Klartext Verlag, 2014, 120. 

618 Maerz 2010, 209. 
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Gro Harlem Brundtlands Ap-regjering å sette ned et utvalg for å kartlegge nærmere 

de faktiske forhold i krigsårene. Utvalget fikk følgende sammensetning: Fylkesmann 

Oluf Skarpnes (leder), professor Thor Falkanger, professor Ole Kristian Grimnes, 

sorenskriver Guri Sunde, underdirektør Anne Hals i Riksarkivet, psykolog Berit 

Reisel og historiker Bjarte Bruland, som i 1995 hadde skrevet en hovedfagsoppgave i 

historie om de norske jødenes skjebne.619 Reisel og Bruland var oppnevnt av landets 

to mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim. Senere ble Anne Hals erstattet av 

arkivar Eli Fure ved Riksarkivet. 

Skarpnesutvalget fikk i oppdrag å finne ut hva som hadde skjedd med de 

norske jødenes eiendeler og formuer i krigsårene. Kartleggingen var todelt: Den 

skulle for det første gi beskrivelser av Quislingregimets regelverk for beslagleggelser 

av jødisk eiendom, framgangsmåter ved beslagene, og deres omfang. I tillegg fikk 

utvalget i mandat å undersøke i hvilken grad beslaglagte bo og verdier ble tilbakeført 

til jødene etter krigen, hva som skjedde med eiendelene til jødiske familier som ble 

utslettet, og hvordan myndighetene organiserte arbeidet. 

I denne konteksten skal jeg ikke forfølge den interne arbeidsprosessen i 

utvalget. Hovedpoenget er at det aldri kom fram til en felles utredning. Allerede før 

utvalget formelt leverte sin innstilling til Justisdepartementet, gikk de to 

medlemmene Reisel og Bruland ut i offentligheten for å begrunne sitt standpunkt i 

saken. I dagene og ukene som fulgte oppsto en opphetet og polarisert offentlig debatt 

om økonomiske versus moralske hensyn, om majoritetssamfunnets forhold til 

jødene, om skyld, skam og medløperi under krigen, og ikke minst: om hva det 

internasjonale samfunn ville mene om den norske prosessen.620 «Dette er politikk, til 

dels internasjonal politikk på høyt nivå», skrev Hans Fredrik Dahl i Dagbladet, og 

siktet til forholdet mellom restitusjonsoppgjøret og Norges engasjement i Midtøsten-

konflikten.621 

Skarpnes-utvalgets arbeid ble overlevert til regjeringen den 23. juni 1997, og 

publisert i Norges Offentlige Utredninger, Inndragning av jødisk eiendom i Norge under 

                                                 
619 Bjarte Bruland, Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene, hovedfagsoppgave i historie, Bergen: 
Universitetet i Bergen, 1995. 

620 Maerz 2010, 216ff. 

621 Dagbladet, «Striden om jødenes tap», 08.07.1997. 
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den 2. verdenskrig.622 I NOU-rapporten presenterte utvalget både flertallets og 

mindretallets konklusjoner og hovedpunkter. Bak flertallets innstilling sto 

utvalgsleder Skarpnes, Grimnes, Falkanger, Fure og Sunde. Et hovedsyn hos 

flertallsgruppen var at myndighetene utførte et godt og grundig tilbakeførings- og 

erstatningsoppgjør etter krigen. Flertallet kom fram til at jødenes samlede tap måtte 

beregnes til om lag 110 millioner kroner.623 Beregningen hadde grunnlag i en 

skjønnsmessig helhetsvurdering, basert på jødeboenes verdi før og etter krigen. 

Mindretallet, ved Reisel og Bruland, mente at erstatningsoppgjøret også måtte ha en 

moralsk tilnærming. Etter deres oppfatning tok ikke utvalgets flertall nok hensyn til 

hvor integrert de økonomiske likvideringene var i nazistenes totale utryddelseskrig. 

Jødenes kollektive tap under holocaust måtte forstås mot denne bakgrunnen. Ifølge 

Bruland og Reisel var det norske regelverket for tilbakeføring av økonomiske midler 

etter krigen altfor lite sensibelt for jødenes særstilling som ofre for utslettelse: 

De samlede økonomiske belastninger som ble påført gruppen gjennom 

bobehandlingen under krigen, og gjennom avviklings- og skiftebehandlingen etter 

krigen, utgjorde imidlertid et høyere beløp enn det som ble tilkjent fra 

tilbakeføringsinstitusjonene. Ikke alle utgifter boene ble belastet med gikk tilbake til 

staten, men langt de fleste. Og da er ikke de bo der staten gikk inn som arving 

inkludert. Denne helt spesielle situasjon oppsto på grunn av likvidasjonens karakter 

og omfang, og det særegne dødsfallsmønsteret.624 

I september 1997 førte det norske stortingsvalget til regjeringsskifte. Den nye 

regjeringen var en borgerlig mindretallsregjering bestående av Kristelig Folkeparti, 

Senterpartiet og Venstre, med Kjell Magne Bondevik (KrF) som ny statsminister. Bare 

et par måneder etter innsettelsen av Bondevik, klargjorde regjeringen på en 

                                                 
622 NOU 1997:22, Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig, Oslo: Statens 
forvaltningstjeneste, 1997. 

623 ibid., 13. 

624 ibid., 15. 
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internasjonal konferanse i London at den ville legge fram for Stortinget et forslag om 

erstatning kommende år.625 

Den 26. juni 1998 ble Stortingsproposisjon nr. 82 godkjent i statsråd etter 

tilråding fra Justis- og Politidepartementet. Proposisjonen fikk tittelen Et historisk og 

moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske 

minoritet under den 2. verdenskrig.626 I denne la regjeringen fram sine forslag til 

oppgjørets form, innhold og prinsipper for kompensasjon til landets jødiske 

befolkning. Et sentralt grunnlag for erstatningsoppgjøret var at den norske stat ba 

om unnskyldning for uretten begått mot norske jøder under andre verdenskrig.627 I 

dette lå en bred moralsk vurdering og erkjennelse av ansvar. De økonomiske 

likvideringene i Norge og den fysiske utslettelsen var to sider av samme sak – 

forsøket på å utrydde hele Europas jødiske befolkning. Proposisjonen framhevet 

derfor at et historisk og moralsk oppgjør måtte få et økonomisk uttrykk, og at det tok 

hensyn til jødenes spesielle skjebne som ofre for folkemord. Sentrumsregjeringen 

sluttet seg dermed til mindretallsrapporten fra Reisel og Bruland. 

I mars 1999 vedtok et enstemmig Storting å tilbakeføre 450 millioner kroner til 

det norsk-jødiske minoritetssamfunnet. Beløpet skulle tilsvare det som var igjen av 

midler etter de økonomiske likvideringene av jødene, omregnet til dagens 

kroneverdi. Erstatningsoppgjøret fikk karakter både av et individuelt og kollektivt 

oppgjør. I alt 200 millioner kroner ble satt av til en standardisert erkjentlighetssum på 

200 000 kroner til erstatningsberettigede eller etterlatte. Begrunnelsen for å gi 

erstatning til etterlatte, ektefeller eller livsarvinger, var at mange jøder som fikk sine 

bo og verdier beslaglagt i krigsårene var døde. Det kollektive oppgjøret på 250 

millioner kroner skulle sikre den jødiske kulturarven for framtiden, både innenfor og 

                                                 
625 Konferansen i London ble holdt 02.-04.12.1997. Den samlet i alt 41 land for å diskutere 
konfiskeringene av jødiske eiendommer under andre verdenskrig, og spilte blant annet en viktig rolle 
i nabolandet Sverige og i det internasjonale samarbeidet for å etablere ITF/IHRA. 

626 Stortingsproposisjon nr. 82 (1997–98), Et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den 
økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig, Oslo: Det Kongelige Justis- og 
Politidepartement, 1998. 

627 http://www.regjeringen.no/templates/Underside.aspx?id=331235&epslanguage=NO-NY (lenke 
lest 13.11.2014). 
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utenfor landets grenser, i tillegg til opprettelse og drift av et nytt senter for studier av 

holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge, i dag kjent som HL-senteret.628 

Oppgjørets historiske, ideologiske og moralske dimensjon kom tydelig til 

uttrykk den 17. desember 2000 i Oslo. I Universitetets gamle festsal holdt 

statsminister Jens Stoltenberg (Ap) en offisiell tale under et arrangement som skulle 

markere sluttstrek for erstatningsoppgjøret. Tre forskjellige norske regjeringer hadde 

engasjert seg i en fem år lang arbeidsprosess som nå var kommet til veis ende. I talen 

rettet Stoltenberg en stor takk til de mosaiske trossamfunn for samarbeidet. 

Statsministeren understreket så at Norge med dette oppgjøret hadde «sendt viktige 

signaler til andre land», med et klart moralsk budskap om at «det er deler av 

historien vi ikke skal – og ikke kan – legge bak oss». Perspektivet kan følges som en 

rød tråd gjennom hele prosessen siden mai 1995: dens internasjonale kontekst og 

parallelle politiske bevegelser i Europa, med Norge som et angivelig 

«foregangsland». 

Midtveis i talen vendte statsministeren blikket innover mot det kollektive 

«oss» og begrunnet hvorfor det var viktig å holde minnet om holocaust i live:  

530 nordmenn ble hentet og stuet om bord i «Donau». Kvinner. Barn. Unge. Eldre. 

Noen dager sener hadde 346 av dem endt sine liv i gasskamrene i Auschwitz. To og 

et halvt år senere var bare ni av de 530 i live. Norske tall ble risset inn i en historisk 

minnetavle over 6 millioner jøder som ble myrdet med industriell presisjon. En hatsk 

ideologi nådde også Norge. Den hadde sine røtter utenfor vårt land. Men den hadde 

norsk jord å vokse i. Det var norske sjåfører som brakte de norske jødene til Donau 

den kalde novembermorgenen i 1942. Det var nordmenn som anga. Det var 

nordmenn som førte lister. Og det var nordmenn som ranet landsmenns eiendom. 

Jødene som ble brakt om bord i Donau var også nordmenn. De var landsmenn. De 

var landsmenn som ble sendt i døden av andre landsmenn. Fordi de var jøder.629 

Denne sluttstreken for erstatningsoppgjøret hadde et utvetydig historisk, moralsk og 

politisk budskap om norsk skyld og medansvar. Etter en fem år lang tverrpolitisk og 

                                                 
628 St.prp. nr. 82, 1997–1998. 

629 http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Stoltenberg-I/smk/Taler-og-
artikler-arkivert-individuelt/2000/tale_ved_arrangement_i_regi_av.html?id=264359 (lenke lest 
13.11.2014).  
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kulturell arbeidsprosess var erkjennelsen i ferd med å slå rot i norsk offentlighet. 

Tiden rundt tusenårsskiftet introduserte samtidig en ny type institusjonalisering. 

Mot et grenseoverskridende holocaust: Nye nettverk og institusjoner 

I løpet av en 15-årsperiode fram til i dag har en rekke nye manifestasjoner bidratt til å 

omforme det norske minnelandskapet over holocaust og krigen. Tilrettelagte 

minnesteder og institusjoner, utstillinger, monumenter og kunstprosjekter har i sum 

utvidet rammene for, og innholdet i, den store grunnfortellingen. Dette 

utviklingsforløpet knytter an til flere parallelle prosesser. En av dem er uløselig 

forbundet med tids- og generasjonsperspektivet. Jo lenger unna holocaust vi kommer 

i tid, dess flere blir de kulturelle uttrykkene og sosiale minneritualene. Situasjonen 

har preg av en overgangsrite, fra en tilstand der fortiden stadig er en del av levende 

menneskers liv og erfaringer, som sirkulerer og viderføres gjennom direkte kontakt, 

til en ny tilstand hvor fortiden blir forvaltet, bevart og utviklet gjennom bøker, 

minnepraksiser og institusjoner.630 

I en slik overgangsrite har også transnasjonale nettverk, ritualer og produkter 

fått en stadig viktigere rolle i norsk kontekst. På denne måten har samtidig holocaust 

gradvis blitt et norsk (utenriks)politisk anliggende. For å få en rettmessig plass i det 

internasjonale selskap er det i dag maktpåliggende for Norge og andre moderne, 

vestlige stater å anerkjenne minnet om holocaust som en definerende kulturell, 

moralsk og politisk verdi. I disse prosessene har noen norske organisasjoner spilt en 

vesentlig rolle. Én av de viktigste er HL-senteret i Oslo. 

Senteret ble etablert i 2001 som en stiftelse med full akademisk frihet. 

Mandatet fra Stortinget var å utvikle et bredt faglig tilbud innen forskning, 

undervisning og formidling om holocaust, andre folkemord, antisemittisme og 

religiøse minoriteters vilkår i moderne samfunn. I forkant av senteretableringen fant 

det sted en kortvarig lokaliseringsdebatt, som blant annet hang sammen med at 

Statens utdanningssenter for helsepersonell i 1998 flyttet ut av Villa Grande på 

Bygdøy. Den gamle førerboligen til Vidkun Quisling sto tom og ubrukt da Stortinget 

                                                 
630 Lenz og Nilssen, red., 2011, 11f. 
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i 1999 vedtok å legge HL-senteret dit i 1999.631 Etter en omfattende renoverings-

prosess i regi av Statsbygg, flyttet senteret inn på Villa Grande i 2005. Eiendommen 

er i dag vernet av Riksantikvaren.  

Dronning Sonja foresto den offisielle åpningen av senteret den 23. august 2006. 

Norske medier var i denne sammenhengen temmelig samstemte i sitt 

hovedbudskap. Aftenposten understreket blant annet: «HL-senteret er grunnmurt på 

erkjennelsen av at også Norge og nordmenn har sin del av ansvaret for den skjebne 

jødene møtte i redselsårene under den siste verdenskrigen.»632 Morgenbladet skrev 

for sine lesere: «Hvis historien lærer oss noe, er det at det norske etterkrigssamfunnet 

ikke anerkjente et jødisk liv som like mye verdt som et annet norsk liv, heller ikke 

etter Holocaust. Det er en hårreisende og skammelig tanke […].»633 Verdens Gang slo 

også fast: «Den norske krigsmedaljen har en stygg bakside når det gjelder arrestasjon 

og deportasjon av norske jøder. Ja, forskere ved Holocaust-senteret kan dokumentere 

at norske nazimyndigheter var så ivrige at tyske myndigheter måtte be dem om å slå 

på bremsene.»634  

Det norske medansvaret for holocaust hadde også en viktig plass i det 

offisielle åpningsprogrammet. Senterets daværende direktør, historikeren Odd-Bjørn 

Fure, klargjorde for et internasjonalt publikum på Villa Grande: «The Holocaust 

could not have been implemented in Norway on this scale, nor could such a large 

number of slave labor camps have been established and operated, without the 

massive collaboration of Norwegian citizens.»635 Utenriksminister Jonas Gahr Støre 

ga politisk tyngde til samme forståelse i sin åpningstale:  

Holocaust var ingen naturkatastrofe. Det var menneskeskapte redsler. Og de utspant 

seg også i vårt land. De ble gjennomført av vanlige mennesker, med vanlige liv. Det 

skjedde under tysk okkupasjon. Men de som gjennomførte deportasjonen, de som 

laget listene, de som ordnet rekkene, de som kjørte bilene ned til kaia – de var 

                                                 
631http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2010/201001140/778_Villa_Grande_samle
t.pdf (lenke lest 13.11.2014). 

632 Aftenposten, «Villa Grandes tidskryss», kommentar, 23.08.2006. 

633 Morgenbladet, «Det norske Holocaust», lederartikkel, 25.–31.08.2006. Se også Klassekampen, 
«Åpnet døra til mørk historie», 24.08.2006. 

634 Verdens Gang, «Riktig og nødvendig», lederartikkel, 24.08.2006. 

635 Velkomsttale ved Odd-Bjørn Fure, 23.08.2006, http://www.hlsenteret.no (lenke lest 18.08.2010). 

http://www.hlsenteret.no/
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nordmenn. Og handlingene kan ikke isoleres til selve deportasjonen, de kom fra et 

sted, grunnlaget for dem stikker dypere; i menneskene, i historien og i 

samfunnsånden.636 

Gjennom størsteparten av etterkrigstiden har det norske holocaust som hovedregel 

blitt utlagt som et prosjekt med en utvetydig ansvarsplassering på tyskerne. I den 

grad norske overgripere og medløpere har fått omtale, har de gjerne blitt passivisert 

eller usynliggjort med språklige virkemidler. I kontekst av åpningen ved HL-senteret 

skjedde noe nær det motsatte. Nazi-Tysklands genocidale befolkningspolitikk og 

okkupasjonsmakten i Norge ble toned ned, mens nordmennene framsto som 

handlende subjekter: taxisjåførene som «kjørte bilene ned til kaia», representantene 

for «den massive norske kollaborasjonen», eller «de som gjennomførte 

deportasjonen».  

I HL-senterets formålsparagraf står det: «Senteret skal formidle kunnskap 

gjennom opprettelse og drift av et permanent Holocaustmuseum med tilhørende 

arkiv, bibliotek og audiovisuelle tjenester.»637 Siden åpningen i 2006 har den 

permanente utstillingen vært et av de viktigste formidlingsverktøyene for senterets 

hovedmålgrupper og det allmenne publikum. I norsk målestokk er det en meget 

omfattende utstilling, som går over til sammen tre etasjer på Villa Grande. På sin 

hjemmeside framstiller HL-senteret den som særegen, også i internasjonal kontekst: 

«Det er også den eneste utstilling som plasserer Holocaust inn i en lang, historisk 

prosess med andre folkemord.»638 

Utstillingen er i stor grad konseptbasert, i den forstand at tekster, fotografier, 

filmer og andre illustrasjoner har en vesentlig større plass enn rene 

museumsobjekter. Gjenstandene i utstillingen er heller ikke valgt ut på grunnlag av 

egenskaper ved dem selv, men fordi de er egnet til å illustrere fortellingene og 

verdiene som skal formidles til besøkende på senteret. Blant de mest synlige og 

virkningsfulle historiske gjenstandene, er en fangedrakt fra Auschwitz og en sylinder 

                                                 
636 Åpningstale, utenriksminister Jonas Gahr Støre, 23.08.2006, http://www.hlsenteret.no (lenke lest 
18.08.2010). 

637 http://www.hlsenteret.no/om/vedtekter/ (lenke lest 18.06.2014). 

638 http://www.hlsenteret.no (lenke lest 18.06.2014). 

http://www.hlsenteret.no/
http://www.hlsenteret.no/om/vedtekter/
http://www.hlsenteret.no/
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merket «Giftgas, Zyklon B». Våren 2014 fikk senteret i tillegg skipsklokken fra skipet 

Donau i deponi fra Norges Hjemmefrontmuseum. Klokken er stilt ut ved 

inngangspartiet til utstillingen.639 For øvrig har Riksantikvarens verning av Villa 

Grande lagt flere begrensninger for museumsarkitektenes grep og virkemidler. Flere 

av rommene framstår derfor slik de var etter ferdigstillelsen av bygningen under 

krigen. 

Med romdelere og informasjon blir besøkende på HL-senteret sluset gjennom 

alle rommene, som er organisert både tematisk og kronologisk: Antisemittisme og 

rasisme, det europeiske og det norske holocaust, folkemordets etterliv, 

menneskerettigheter og dagsaktuelle spørsmål. Innenfor disse hovedtemaene finnes 

igjen flere deltemaer om den tyske rasestaten, stigmatiseringen og eksklusjonen av 

jødene før tilintetgjørelsen, implementeringen av folkemordet og minnet om 

holocaust etter 1945. I stor grad følges en kronologi, både innenfor og mellom 

hovedtemaene.640 

I utstillingsnarrativet har personifisering av historien en nøkkelrolle. Her 

finnes filmopptak med tidsvitnene Julius Paltiel, Moritz Gorwitz og Samuel 

Steinmann, som alle formidler sine opplevelser fra arrestasjonene, deportasjonene og 

fangenskapet. Andre temaer som knytter an til holocaust bygges også opp rundt 

historier om enkeltmennesker og familier. Et par eksempler på dette er fortellingene 

om grenselosen Hans Christen Mamen, som fraktet jødiske barn i en ryggsekk, og 

drosjesjåføren Martin Solvang, som hjalp jødiske barnehjemsbarn fra Oslo til Sverige. 

Utstillingen formidler folkemordets sentrale norske forstadier fra flere 

innfallsvinkler. I kjelleretasjen får publikum inngående informasjon om samspillet 

mellom tyske og norske nazister i Quislingregimet, som var kjent med hvilken 

skjebne som ventet de norske jødene, samt deler av statsapparatet som ikke var 

nazifisert. I denne delen av utstillingen vier senteret stor plass både til det 

byråkratiske registreringsarbeidet som skjedde i forkant av arrestasjonene, blant 

annet ved hjelp av sorenskriverne i landets fylker, og til politiets fysiske aksjoner mot 

                                                 
639 http://www.hlsenteret.no/program-varen-2014_web.pdf (lenke lest 19.06.2014). 

640 Se blant annet HL-senterets informasjonsbrosjyre om utstillingen. En historiedidaktisk analyse av 
HL-senteret finnes i Tina Ølberg, Analyse av HL-senteret, fortellinger om og formidling av Holocaust, 
masteroppgave i historie, Stavanger: Universitetet i Stavanger, 2009.  

http://www.hlsenteret.no/program-varen-2014_web.pdf
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jødene. Disse får beskrivelsen «den største politiaksjon som noen gang har vært 

gjennomført» i Norge. 

I omtalen av forløpet fra og med 25. oktober 1942, da statspolitiets leder Karl 

Marthinsen ga norske politimyndigheter ordre om å arrestere alle jødiske menn over 

15 år, heter det: «Ordren kom etter tysk direktiv. Norske instanser og 

myndighetspersoner prøvde ikke å hindre at den ble utført». I samme utstillingsdel 

får også publikum kjennskap til at holocaust umulig kunne få en slik utgang uten 

utstrakt samarbeid med okkupasjonsmakten. Teksten avslutter med å beskrive 

prosessen i Norge som en «dyptgripende norsk sivilisasjonskrise».641 Mot slutten av 

utstillingen kan vi dessuten lese kritiske tekster om den norske regjeringen, som ikke 

ønsket å ta tilbake til Norge jøder uten statsborgerskap, og som ikke ville betale 

hjemreisen for overlevende jøder.642 I sum har perspektiver på det norske overgrepet 

mot jødene en mye større og visuelt mer synlig plass enn historien om nordmenn 

som hjalp jøder over grensen til Sverige.643 

Et par år etter åpningen av HL-senteret fikk hovedstaden enda en tilvekst til 

minnelandskapet over holocaust. Jødisk Museum Oslo åpnet i 2008, og er lokalisert i 

byens eldste synagoge. Hovedformålet til museet er «å samle, bevare, forske på og 

formidle pålitelig kunnskap om jødisk innvandring, liv og integrering i det norske 

samfunnet.»644 Den første utstillingen i Oslo, Friheten vinnes ikke bare én gang, ble 

åpnet av Kronprins Haakon. Daværende kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap) 

uttalte i anledning innvielsen at Jødisk Museum var en viktig institusjon, blant annet 

fordi de siste tidsvitnene fra holocaust var i ferd med å gå bort.645 Denne utstillingen 

handlet om norske jøder som hadde deltatt, og gitt viktige bidrag i det norske 

samfunnslivet. To felt som fikk særlig oppmerksomhet var kunst- og kulturlivet, og 

dessuten en lite kjent del av norsk krigshistorie: hvordan omkring 140 norske jøder 

hadde deltatt i motstandskampen mot nazistene og i forsvaret av landet.  

                                                 
641 HL-senterets utstilling, besøkt i november 2013. 

642 ibid. 

643 ibid. 

644 http://www.jodiskmuseumoslo.no (lenke lest 13.02.2014). 

645 http://www.osloby.no/nyheter/Jodisk-museum-apnet-i-gammel-synagoge (lenke lest 14.02.2014). 

http://www.jodiskmuseumoslo.no/
http://www.osloby.no/nyheter/Jodisk-museum-apnet-i-gammel-synagoge
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Den 26. november 2012 åpnet en ny utstilling i museet, Husk oss til livet. 

Innvielsen fant sted i tilknytning til 70-årsmarkeringen for deportasjonene i 1942. 

Utstillingstekstene er blant annet skrevet av historiker ved museet, Bjarte Bruland, 

som til samme tid også arbeidet med boken Øyenvitner, om den byråkratiske 

behandlingen av jødene som vendte tilbake til Norge fredsvåren 1945.646 I denne 

utstillingen finnes flere perspektiver på det norske medansvaret for holocaust, fra 

politiets beslagleggelse av jødenes radioapparater, til de systematiske økonomiske 

likvidasjonene og gjennomføringen av arrestasjonene. For eksempel stilles ut et brev 

fra likvidasjonsstyret til lensmannen i Rørvik i Nord-Trøndelag sommeren 1943. Her 

kan vi lese: «Vedrørende det gamle rasket som De nevner, ser vi helst at dette 

brennes opp hvor det ikke har verdi som salgsvare. Spesielt gamle billeder, 

familiealbum etc. har svært liten interesse for den oppvoksne slekt i det nye 

Norge.»647 Husk oss til livet har i tillegg en omfattende omtale av jødenes flukt til 

Sverige og livet i eksil under krigen.648 

Motstandsgruppen Carl Fredriksens Transport i Oslo reddet omkring 1 000 

nordmenn over til Sverige i løpet av vinteren 1942–1943. Blant dem var omtrent 

halvparten norske jøder.649 Utstillingen formidler også denne historien om mange 

hundre mennesker, sivile, politifolk og motstandsfolk som tok stor personlig risiko 

for å hjelpe jøder på flukt.650 I et eget skrift om motstandsgruppen skriver en av 

museets historikere, Mats Tangestuen, at bragden er lite kjent: «På tross av at den 

reddet flere hundre jøder og andre over til Sverige, er det overgriperne som trer 

tydeligst frem i historien om det norske Holocaust.»651 Slik jeg ser det, finnes i begge 

de omtalte utstillingene i Jødisk Museum Oslo museale regigrep som løfter fram 

                                                 
646 Bjarte Bruland, Øyenvitner. Rapport etter norske jøders hjemkomst fra konsentrasjonsleirene, Oslo: 
Dinamo Forlag, 2012. Jødisk Museum utviklet også flere pedagogiske opplegg for skoleelever i 
tilknytning til utstillingen. Se videre http://www.jodiskmuseumoslo.no (lenke lest 14.02.2014), samt 
utstillingskatalogen: What happened in Norway? Shoah and the Norwegian Jews. From the exhibition 
Remember Us Unto Life, Oslo: Jødisk Museum, 2013. 

647 Fra utstillingskatalogen Remember Us Unto Life, 2013, 33. 

648 Jeg besøkte museet foreløpig siste gang i februar 2013. Se videre http://jodiskmuseumoslo.no/ 
(lenke lest 09.04.2013).  

649 Mats Tangestuen, Carl Fredriksens Transport. Krigens største bragd, Oslo: KORO, 2012. 

650 Fra utstillingskatalogen Remember Us Unto Life, 2013, 42. 

651 Tangestuen 2012, 3. 

http://www.jodiskmuseumoslo.no/
http://jodiskmuseumoslo.no/
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mangfoldet ved norske handlingsmåter under holocaust – fra overgriperne i 

byråkratiet og politiet, til aktive hjelpere og norske jøder som tok del i 

motstandskampen.  

I tillegg til HL-senteret og landets to jødiske museer har det oppstått flere 

andre institusjoner som delvis knytter an til den norske holocaust-erfaringen. I dag er 

det samlet i alt sju institusjoner på statsbudsjettet i et eget kapittel kalt «Tilskudd til 

freds- og menneskerettighetssentre». I tillegg til HL-senteret er dette Falstadsenteret, 

Nobels Fredssenter, Stiftelsen Arkivet, Narviksenteret, Nansenskolen og 

Raftostiftelsen. I kontekst av holocaust er spesielt Falstadsenteret relevant, fordi 

Falstad var den eneste fangeleiren i Norge hvor internerte jøder ble henrettet før 

deportasjonene til Auschwitz høsten 1942 og vinteren 1943. Disse henrettelsene var 

eksplisitte uttrykk for at den raseideologiske utryddelseskrigen mot jødene også fant 

sted på norsk jord.652 

Falstadsenterets overordnete formål og samfunnsoppdrag er å bruke 

erfaringene fra andre verdenskrig og holocaust til å skape engasjement og kunnskap 

om menneskerettighetene i dag. Med andre ord er ikke pleie og konservering av 

krigsminnet i seg selv tilstrekkelig for å legitimere senterets eksistens og statlige 

driftsstøtte.653 Dette forholdet kom også tydelig til syne da utenriksminister Jonas 

Gahr Støre (Ap) åpnet Falstadsenteret den 7. oktober 2006, bare noen uker etter HL-

senteret. Med adresse til gamle fanger, deres barn og barnebarn innviet statsråden 

senteret slik:  

Bygninger, monumenter og symboler skapes gjennom valg og handlinger. Det er 

også i vår makt å endre eller utvide symbolenes betydning og innhold: Til å bli 

minnesmerker, minnesteder; steder for erfaring, fortelling, formidling og læring. 

Dette skjer nå med Falstad. Vi gjør noe med stedet. Stedet blir et nasjonalt 

opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie og 

                                                 
652 Nilssen og Reitan 2008, del 1. 

653 Arkivet, som er lokalisert i den gamle Gestapo-bygningen i Kristiansand, profilerer seg på lignende 
vis som et senter både for historieformidling og fredsbygging. Se videre http://www.stiftelsen-
arkivet.no og http://www.falstadsenteret.no.  

http://www.stiftelsen-arkivet.no/
http://www.stiftelsen-arkivet.no/
http://www.falstadsenteret.no/
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menneskerettigheter. Mange års arbeid er brakt – ikke til en slutt – men til en ny 

startstrek.654  

Prosessen fram mot åpningen av Falstadsenteret gir flere inntak til å forstå hvordan 

nye bruksfunksjoner for fortidens steder også kan skape spenningsfelt og konflikter. 

I korte trekk handlet den såkalte Falstad-debatten i 2003–2004 om utviklingen av en 

ny permanent utstilling ved senteret. I et preliminært plandokument presenterte 

senteret et konsept for en utstilling som skulle basere seg på menneskerettighetene 

og stedets lange historie som skolehjem fra og med 1920-årene, tysk fangeleir 1941–

1945, landssvikfengsel 1945–1949 og spesialskole fra og med 1950-tallet. 

Utstillingsplanene ble imidlertid møtt med så stor motstand, spesielt blant tidligere 

falstadfanger, at senteret trakk hele prosjektet tilbake. I et opphetet offentlig ordskifte 

om Falstads framtid var nettopp symboltunge referanser til «konsentrasjonsleirer», 

«vårt norske holocaust» og «Auschwitz» tidsvitnenes viktigste retoriske 

virkemidler.655 Dette forteller både noe om holocaustbegrepets samtidige slagkraft, 

og de overlevendes posisjoner som historiske autoriteter i offentligheten: «Vi var 

der!». 

Tidligere omtalte Julius Paltiel var en av flere meningsbærere i debatten om 

Falstad. I 2004, samtidig som ordskiftet var i ferd med å ebbe ut, ble Paltiel slått til 

Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin mangeårige formidlingsinnsats rettet 

mot ungdom. Paltiel uttalte ofte at «jeg forteller så lenge jeg kan».656 På denne tiden 

understreket han også ofte at han hadde opplevd en generell holdningsendring hos 

publikum: «Interessen er mye større nå enn for noen år siden. Nå føler jeg i større 

grad at jeg når frem, sier han. – I begynnelsen var kanskje det å fortelle andre om 

mine erfaringer en måte å bygge meg selv opp på. Nå kjenner jeg først og fremst et 

stort ansvar, sier Paltiel.»657 

                                                 
654 Fra åpningstalen til utenriksminister Jonas Gahr Støre, se http://www.falstadsenteret.no (lenke lest 
21.04.2015). 

655 Se videre Sem 2009, 200ff. 

656 Agderposten, «Tragedien må aldri glemmes», 15.10.2003. 

657 Morgenbladet, «Folk må forstå», 26.01.–01.02.2007. Se også Bergens Tidende, «Sterk historie fra 
virkeligheten», 25.10.2007: «– De unge i dag er mer interessert enn for 15 år siden, sier Paltiel». Se 
videre Dagsavisen, «Optimisten fra Auschwitz», 24.08.2006: «Elevene i dag er faktisk langt mer 
interesserte i denne historien enn deres foreldre er, sier Paltiel.» 

http://www.falstadsenteret.no/
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I et intervju med Vårt Land i 2004 forteller han dessuten: «For meg er det 

svært viktig å ‘utdanne’ nye vitne, unge menneske som kan gå ut og fortelje om det 

som faktisk skjedde i dei tyske dødsleirane. Snart er alle overlevande norske jødar 

borte. Då gjer det godt å vite at der ute er det mange tusen som har høyrt og lært om 

holocaust.»658 Litt senere hadde også Paltiel en plass i bokprosjektet Tidsvitner, 

redigert av litteraturviteren Jakob Lothe og germanisten Anette Storeide. Boken kom 

ut i 2006, og ble av Morgenbladets lesere kåret til årets viktigste.659 Et avisinnlegg fra 

en yngre leser er illustrerende for den tidligere omtalte overgangsriten: «Tidsvitner 

har opna mine augo for kor viktig det er ikkje å gløyme. Gjennom desse beretningane 

kan min og neste generasjon inndragast i ein felles hukommelse.»660  

 Den 7. mars 2008 falt Julius Paltiel om på gaten i Trondheim, på vei til den 

jødiske synagogen og enda et møte med skoleelever. Han døde senere samme dag. 

Flere hundre mennesker skrev spontane hilsner og minneord på Adresseavisens 

digitale minneprotokoll. Mange av tekstene kom fra ungdom og voksne som hadde 

møtt Paltiel, enten i klasserommet eller i synagogen. Omkring 400 mennesker møtte 

fram under bisettelsen den 12. mars.661 Blant disse var også daværende Kirke- og 

kulturminister Trond Giske (Ap), som uttalte: «Hans største funksjon var å vaksinere 

oss mot likegyldighet, mot passivt å se på at noe slikt kan skje igjen. Vi hedrer hans 

innsats aller best ved å bære det vitnesbyrdet videre til framtidige generasjoner.»662 

Til stede under begravelsen på den jødiske gravlunden var også Kong Harald V.663 

 

 

 

                                                 
658 Vårt Land, «Trua på livet. Overlevde holocaust – får drapstruslar», 15.04.2004. 

659 Jakob Lothe og Anette Storeide, red., Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen, Oslo: 
Gyldendal, 2006. 

660 Morgenbladet, «Testamentet», 15.02.2007. Se også Information, «De siste vidner», 15.12.2006, og 
Adresseavisen, «Ofrene forteller sin historie», 15.09.2006. 

661 Se Adresseavisen, «400 fulgte Paltiel til graven», og «Holocaust-vitnet er borte», 08.03.2008.  
662 Fra Trond Giskes minnetale, her gjengitt fra Vårt Land, «Auschwitz-vitne uten hat», 12.03.2008. 

663 I tillegg var Israels daværende ambassadør i Norge, Miryam Shomrat, til stede, sammen med 
Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap), fylkesmennene fra Nord- og Sør-Trøndelag, biskop Finn 
Wagle og andre offentlige representanter. Se videre Adresseavisen, «Hele Norge tar farvel med 
Paltiel», «Historisk på gravlunden», «Vaksinerte oss mot likegyldighet», 12.03.2008. 
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Bare noen få meter fra Paltiels gravsted ble det tidligere nevnte 

holocaustmonumentet innviet i 1947.664 Den gangen var ikke det offisielle Norge 

representert for å minnes utryddelsen av 130 jøder fra Trøndelag. Kongefamilien var 

invitert til seremonien, men deltok ikke av ukjente grunner. Ifølge en NTB-melding 

lå det en blomsterkrans fra Kronprins Olav ved avdukingen.665 Dagen før hadde 

kronprinsen avduket et minnemonument i Falstadskogen. 61 år senere kom Kongen 

personlig til Trondheim for å ære et av de siste norske tidsvitnene fra holocaust.  

I anledning dødsfallet til Julius Paltiel sendte statsminister Jens Stoltenberg ut 

en pressemelding: 

Paltiels bortgang gir oss også en anledning til å markere minnet om alle de norske 

jødene som ble deportert til død og lidelse i Auschwitz og andre leire i de mørke 

årene fra 1942 til 1945. I arbeidet for at vi ikke må glemme dette, har Paltiel og hans få 

gjenlevende medfanger hatt viktige roller, både i erstatningsoppgjøret for eiendom 

som ble fratatt jødene under krigen, og ved etableringen av Holocaustsenteret i Villa 

Grande på Bygdøy.666 

Statsministerens uttalelse var retrospektiv, i den forstand at anledningen var 

passende for å skue tilbake og minnes alle norske ofre for holocaust. I tillegg 

inneholdt pressemeldingen flere prospektive pekere. Paltiels stemme hadde blant 

annet gitt det kollektive oss innsikter å ta lærdom av. Dessuten hadde tidsvitnene 

bidratt til å realisere det omtalte restitusjonsoppgjøret, hvilket igjen muliggjorde 

etableringen av det nye Holocaustsenteret. 

Fra dette tidsrommet finnes flere eksempler på at de overlevendes bortgang 

ble forstått som en alvorlig samfunnstilstand og -utfordring. Ett år før Paltiel gikk 

bort skrev blant annet Aftenposten en lederartikkel om de overlevendes innsats for å 

vaksinere befolkningen mot rasisme, ekstremisme og fremmedfrykt: «På en slik 

bakgrunn er det grunn til å reflektere over at færre og færre krigsveteraner og 

                                                 
664 Aftenposten, «Monumentet over 130 falne jøder», 15.10.1947. Trondheimsavisene Adresseavisen og 
Arbeider-Avisa dekket begivenheten med overskrifter som «Her er et hellig sted!», «Også vår landsdel 
har gitt sine blodige bidrag til jødenes offer i denne krigen», eller «Vemodsfylt og sørgende minnes 
jødene sine falne trosfeller». Se videre Adresseavisen og Arbeider-Avisa, 14.10.1947. 

665 Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim. Perm «Minnestøtten», diverse korrespondanse. 

666 Verdens Gang, «Julius Paltiel gravlegges på statens bekostning», 11.03.2008. 
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tysklandsfanger kan opptre i det offentlige – og private rom […] Ingen kan reversere 

en slik utvikling, men det er mange nok som ureflektert tror at dette er 

betydningsløst.»667 

Det er i dette bildet vi må forstå framveksten av nye institusjonelle og 

kulturelle manifestasjoner over holocaust. I forbindelse med revidert statsbudsjett i 

2013 mottok for eksempel både Falstadsenteret og andre fredssentre ekstra 

bevilgninger, blant annet til renovering og videreutvikling av stedenes historiske 

miljøer. I en pressemelding uttalte daværende Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 

(SV): «Freds- og menneskerettighetssentrene er viktige institusjoner som bidrar til 

demokratiforståelse og deltakelse. De er viktige formidlere av kunnskap til barn og 

unge.»668 Myndighetenes vilje til å tøye finansieringen og utviklingen av 

fredssentrene i dag faller tydelig sammen med generasjonsskiftet, storsamfunnets 

kollektive ansvarsfølelse og behov for å legge nye lag av mening til fortiden. 

I senere år har flere kulturarvprosjekter blitt gjennomført, eksempelvis 

gjennom arkeologiske utgravninger på Falstad og restaurering av Quislings bunker 

på HL-senteret.669 I tillegg kan nevnes den etappevise opprustningen av 

leirlandskapet på Berg, som i skrivende stund faller utenfor de ordinære 

bevilgningene på statsbudsjettet. Den 26. oktober 2012 åpnet blant annet en 

fotoutstilling i de autentiske straffecellene i leiren, samtidig som det ble innviet et 

nytt monument med flere tidsvitner til stede. Deler av kulturlandskapet Berg er i dag 

fredet etter Kulturminneloven, inkludert en minnestein laget av jødiske fanger i 1942. 

I begrunnelsen for vernet heter det blant annet: «Under 2. verdenskrig var Berg den 

eneste konsentrasjonsleiren drevet av nordmenn. Berg er et symboltungt historisk 

sted.»670 

                                                 
667 Aftenposten, «Forsoningens fallgruber», 20.10.2007. 

668 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2013/satser-pa-
menneskerettigheter-og-fredsar.html?id=726312 (lenke lest 06.08.2013). 

669 http://falstad2014.blogspot.no/2014/06/day-5-27th-june-2014-final-day-of-dig.html (lenke lest 
17.07.2014). 

670 Se omtale av arrangementet her: http://www.hlsenteret.no/aktuelt/2012/berg_26_10_2012.html 
(lenke lest 06.08.2013). Se videre 
https://www.regjeringen.no/contentassets/a5383153c8d04effbd328a6a3750e6c0/sondre_vestfold_be
rg.pdf (lenke lest 16.04.2015). 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2013/satser-pa-menneskerettigheter-og-fredsar.html?id=726312
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2013/satser-pa-menneskerettigheter-og-fredsar.html?id=726312
http://falstad2014.blogspot.no/2014/06/day-5-27th-june-2014-final-day-of-dig.html
http://www.hlsenteret.no/aktuelt/2012/berg_26_10_2012.html
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Disse historiekulturelle bevegelsene siden tiden rundt årtusenskiftet kan ikke 

alene knyttes til nasjonalt avgrensede prosesser. På flere felt finnes sammenfallende 

og grenseoverskridende utviklingsforløp. I det politiske liv har for eksempel Norges 

«inngangsbillett» til IHRA, oppfølging av Stockholmsdeklarasjonen, også påvirket 

den offentlige omgangen med holocaust i landet. Norge ble formelt innlemmet som 

medlemsland i 2003, og sto som vertskap for organisasjonen i 2009–2010. Under 

ledelse av Utenriksdepartementet innebar dette blant annet gjennomføring av to 

store konferanser i Oslo og Trondheim. 

I åpningstalen til et stort internasjonalt publikum av frivillige organisasjoner, 

politikere og diplomater, forklarte utenriksminister Støre den 24. juni 2009:  

Let me turn to Norway and share with you some reflections on why we have chosen 

to engage actively with the ITF. Sixty-seven years ago, the mass arrest of the 

Norwegian Jews started in occupied Norway and in this city. Today we know – and 

we need to spell it out loud although it may be painful to some: The decision was 

taken elsewhere, but the arrests were carried out by uniformed Norwegian police, 

Norwegian men, who handed over the Norwegian Jews to the German 

Sicherheitspolizei […].671  

Det samme budskapet kom til overflaten igjen da Trondheim var vertskapsby noen 

måneder senere. I en mottakelse for vel 200 delegater i Erkebispegården understreket 

byens ordfører Rita Ottervik (Ap) på nytt det norske medansvaret for holocaust.672 

Og da Norges formannskap i IHRA gikk mot slutten, hadde alle medlemslandene en 

offisiell samling for å markere 10-årsjubileet for Stockholmsdeklarasjonen. Enda en 

gang ga utenriksministeren uttrykk for medlemslandenes moralske ansvar og 

forpliktelse: «Membership comes with a commitment. To qualify for membership, 

countries are required to scrutinise all aspects of their history with regard to the 

Holocaust: both actions and omissions. No one comes out clean from this painful, but 

vital, self-scrutiny and soul-searching.»673 

                                                 
671 http://www.regjeringen.no: Holocaust Task Force – tale i anledning Norges formannskap, Oslo 24. 
juni 2009 (lenke lest 31. mai 2010). 

672 http://www.trondheim.kommune.no/itf/ (lenke lest 14.09.2010). 

673http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren/2010/stockhol
m_declaration.html?id=592282 (lest 25. mai 2010) 

http://www.regjeringen.no/
http://www.trondheim.kommune.no/itf/
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren/2010/stockholm_declaration.html?id=592282
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren/2010/stockholm_declaration.html?id=592282
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I offisielle, utenrikspolitiske sammenhenger har altså Norge flere ganger 

understreket at nordmenn bidro til gjennomføringen av folkemordet på jødene: «The 

decision was taken elsewhere», men det var uniformert norsk politi som sendte 

jødene til undergangen i gasskamrene. Det er umulig å forstå disse politiske 

ytringene fra norsk hold uten et sideblikk til IHRA, Stockholmsdeklarasjonen og 

Stockholmskonferansen i 2000, hvor Sverige og Göran Persson satte en utvetydig 

moralsk standard for IHRAs ståsted: «The moral and political responsibility for what 

Swedish society did – or failed to do – during the war will always be with us.»674 

Politiske ytringer om holocaust har fått en nyere tribune og 

formidlingsplattform med den internasjonale holocaustdagen. I likhet med mange 

andre land begynte Norge å markere dagen offisielt før den tidligere omtalte FN-

resolusjonen trådte i kraft i 2005. Norges første markering i 2002 inngikk som et ledd 

i regjeringens Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002–06).675 Et særtrekk ved 

den norske markeringen siden oppstarten har vært utdelingen av Benjaminprisen, 

som er oppkalt etter Benjamin Hermansen. Han ble offer for et rasistisk motivert 

drap i Oslo den 26. januar 2001. Hvert år deles prisen ut til en norsk skoleklasse som 

har utmerket seg i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Benjaminprisen blir 

administrert av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med HL-senteret.676 

Den offisielle norske markeringen av holocaustdagen skjer ved minnestedet 

Site of Remembrance nedenfor Akershus festning. Installasjonen kom til i 2000 etter 

oppdrag fra regjeringen og i samarbeid med Det Mosaiske Trossamfunn.677 

Minnestedet består av åtte tomme stoler i bronse. Skulptøren Antony Gormley 

beskriver formålet med verket slik: «It is a monument to the conspiracy of silence in 

Norway during the Quisling era. But its underlying theme is that in a multi-cultural 

society we have to accept our neighbours.»678 Foran stolene, som vender utover mot 

                                                 
674 Her gjengitt etter Karlsson 2008, 26. 

675 http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/pla/2002/0001/ddd/pdfv/157060-
handlingsplan.pdf (lenke lest 06.08.2013). 

676 http://www.udir.no/Laringsmiljo/Skolepriser/Benjaminprisen/(lenke lest 18.07.2014). 

677 Se Eli Høydalsnes, «Et sted å minnes ondskapen. Hvordan billedliggjøre det som ikke lar seg 
framstille?», i Kunst og Kultur, 4/01. 

678 The Jewish Chronicle, 03.11.2000 (London-basert ukeavis). 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/pla/2002/0001/ddd/pdfv/157060-handlingsplan.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/pla/2002/0001/ddd/pdfv/157060-handlingsplan.pdf
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Skolepriser/Benjaminprisen/(lenke


199 
 

fjorden og mot Auschwitz, holder norske statsråder hvert år en tale på vegne av 

regjeringen. 

I historiekulturell sammenheng står markeringen i 2012 som sentral. I 

beklagelsen til norske jøder trakk statsminister Stoltenberg linjer tilbake til 

restitusjonsoppgjøret, før han ga spesiell omtale til det norske medansvaret: 

«Drapene er uten tvil nazistenes verk. Men det var nordmenn som arresterte. Og det 

var nordmenn som kjørte bilene.»679 Utenriksminister Støre brukte den samme 

språklige vendingen om «nordmenn som kjørte bilene» under åpningen av HL-

senteret. Den åpenbare politiske gjenbruken av slike formuleringer kan trolig tolkes i 

flere retninger, men i alle fall speiler de to statsrådenes taler med seks års mellomrom 

et stabilt og offisielt norsk hovedbudskap om skyld. 

Statsministerens beklagelse i 2012 forplantet seg dessuten fra det politiske liv 

til politietaten. I forbindelse med 70-årsmarkeringen for deportasjonene den 26. 

november 2012 uttalte Politidirektør Odd R. Humlegård til NRK: «Jeg vil på vegne 

av det norske politi og de som hadde befatning med deportasjonen av norske jøder 

til konsentrasjonsleire beklage.»680 Året etter beklaget også NSB medvirkningen til å 

transportere norske jøder med godsvogner til skipstransportene fra Oslo.681 Det er på 

denne bakgrunnen rimelig å hevde at holocaustdagen har blitt en viktig minnedag i 

den offisielle norske kalenderen, og at den aktiverer både politisk handling i tillegg 

til arrangementer på skoler, ved museer, fredssentre og på grasrotnivå. 

På den ene siden ser det ut til at den internasjonale holocaustdagen binder 

forståelsesformer og fortolkninger av tilintetgjørelsen sammen, på tvers av geografi, 

politikk og kultur. Stockholmsdeklarasjonen og IHRAs formaliserte samarbeid med 

EU og FN kan på én måte peke mot en bevisst politisk strategi for å koordinere og 

standardisere et felles, definerende minne om holocaust. På den andre siden er også 

holocaustdagen et godt eksempel på at transnasjonale symboler og nettverk ikke 

                                                 
679 Gjengitt fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/taler_og_artikler/statsministeren 
(lenke lest 28.01.2012). Se også Aftenposten, http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stoltenbergs-
tale-under-holocaust-markeringen-6750623.html (lenke lest 17.04.2013). 

680 Her gjengitt etter NRK, «Politiet ber jøder om unnskyldning», 26.11.2012, 
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8652716 (lenke lest 14.04.2013). 

681 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/NSB-beklager-deportasjon-av-norske-joder-under-
krigen-7131232.html (lenke lest 22.05.2015). 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/taler_og_artikler/statsministeren
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stoltenbergs-tale-under-holocaust-markeringen-6750623.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stoltenbergs-tale-under-holocaust-markeringen-6750623.html
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8652716
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nødvendigvis innebærer en utradering av nasjonale perspektiver og nasjonale 

minnefellesskap. For når norske politikere taler i det offentlige rom den 27. januar, er 

det i hovedregelen med blikket vendt innover: mot folkemordets forstadier på norsk 

jord, mot nordmennene «som kjørte bilene», og grunnleggende sett – mot oss selv. 

Skammen: En uavsluttet debatt?  

Da arbeidet med denne avhandlingen gikk mot slutten, kom boken Den største 

forbrytelsen av journalisten Marte Michelet.682 I forordet skriver forfatteren at formålet 

med boken er å gjennomlyse marginaliserte og glemte historier om norske ofre og 

overgripere i holocaust: 

I mange tiår hadde vi glemt dem. Jødene som ble deportert fra Norge og drept i 

nazistenes utryddelsesleirer, ble ikke en del av norgeshistorien. Deres skjebne ble en 

fortelling om et fremmed folk, tyskerne, som kom hit og forsøkte å utslette et annet 

fremmed folk, jødene. Det ble en forbrytelse som ikke angikk oss, som vi kunne skyve 

fra oss og legge på én gal mann: Hitler.683 

På vaskeseddelen kan vi lese at Den største forbrytelsen er en rystende beretning om 

nordmenn – frontkjempere, statspolitifolk og byråkrater – som gjorde holocaust 

mulig. Gjennom vel 300 sider er forfatterens viktigste fortellergrep å flette den 

europeiske og den norske katastrofen sammen gjennom en nærstudie av historien til 

den norsk-jødiske familien Braude fra Oslo, og de to gjerningsmennene Wilhelm 

Wagner og statspolitimannen Stian Bech jr. 

Boken gikk raskt til topps på salgsstatistikkene til bokhandlerne, og den ble 

belønnet med Brageprisen i 2014 i kategorien «beste sakprosa». I juryens begrunnelse 

het det at boken «kaster et skarpt og avslørende lys over det mørkeste kapitlet i 

norsk historie».684 Bokanmelderne var i stor grad, men ikke utelukkende, positive.685 

                                                 
682 Marte Michelet, Den største forbrytelsen. Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust, Oslo: Gyldendal, 
2014. 

683 ibid., 7. 

684 http://www.aftenposten.no/kultur/Brageprisen-til-Marte-Michelet-7791557.html (lenke lest 
13.04.2015). 

685 I en kronikk i Aftenposten skriver Tangestuen og Torp-Holte ved Jødisk Museum Oslo at boken er 
for unyansert og mangelfull, og at den usynliggjør viktige sider ved det norske holocaust, som flukten 
til Sverige. Se videre http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Frontingen-av-Den-
storste-forbrytelsen-gir-en-Holocaust-historie-uten-nyanser-7768742.html (lenke lest 13.04.2015).  
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Direktør ved HL-senteret, Guri Hjeltnes, ga i VG terningkast seks til Michelet for å ha 

skrevet «årets hittil beste sakprosabok».686 Aftenposten skrev i sin anmeldelse at 

forfatteren «bretter ut en skam» som både er felles og nasjonal.687 I en omtale i NRK 

fra oktober 2014 finner vi blant annet overskriften «Noe av det mest skammelige i 

norgeshistorien».688 

Mottakelsen av Den største forbrytelsen skriver seg inn i en lengre 

historiekulturell utviklingslinje, som startet midt på 1980-tallet og som med jevne 

intervaller har preget den offentlige samtalen de siste tiårene. Sånn sett speiler denne 

foreløpig siste debatten perspektiver på skam og medansvar som publikum har vært 

eksponert for flere ganger allerede. En av de største forskjellene fra det første 

ordskiftet om Oss selv nærmest i 1984, er at det selvransakende blikket i dag 

involverer langt flere aktører og formidlingskanaler. Mens det hovedsakelig var 

journalister og intellektuelle som preget debatten den gangen, har skyldspørsmålet i 

dag en framtredende plass både i det politiske liv, i akademia, kunst- og kulturfeltet.  

Jeg har allerede nevnt institusjonaliseringen og transnasjonaliseringen av 

holocaust-minnet som to sentrale faktorer bak et slikt utviklingsforløp. 

Avslutningsvis vil jeg vise et par nyere eksempler fra det norske kulturlivet som 

følger samme mønster. I forbindelse med åpningen av HL-senteret i 2006, presenterte 

Odd-Bjørn Fure senterets akademiske målsetting slik: 

Internasjonalt blir holocaust-sentre gjerne brukt i nasjonalbygging. Vi tenker omtrent 

omvendt. Vi ønsker å stille spørsmålstegn ved vår nasjons disposisjoner og 

holdninger […] Det er jo en tung symbolikk i å ha dette sentret i et monument av 

norsk sivilisasjons absolutte lavmål.689 

                                                 
686 http://www.vg.no/rampelys/bok/bokanmeldelser/bokanmeldelse-marte-michelet-den-stoerste-
forbrytelsen/a/23320745/ (lenke lest 13.04.2015). 

687 http://www.aftenposten.no/kultur/litteratur/Marte-Michelet-bretter-ut-var-nasjonale-skam-
7758730.html (lenke lest 13.04.2015). 

688 http://www.nrk.no/kultur/bok/norske-joder-angitt-av-vanlige-folk-1.11996332 (lenke lest 
13.04.2015). 

689 Adresseavisen, «Historikerne har ikke gjort jobben», 24.08.2006. 
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Et håndfast eksempel på denne programformuleringen kom allerede samme høst, da 

senteret stilte ut en statue av Knut Rød i hagen på Villa Grande.690 Skulpturen i 

bronse og granitt viser Rød i politiuniform mens han gjør nazihilsen. På sokkelen av 

det 400 kilo tunge monumentet har kunstneren Victor Lind inngravert flere tekster, 

blant dem et dikt av Paul Celan, og i tillegg: «Minnesmerket står til dommen fra 9. 

april 1948 er opphevet.»691 Fure begrunnet innvielsen med at Rød-saken 

representerte et «nullpunkt i norsk rettshistorie». Dommen burde korrigeres, mente 

han, om ikke juridisk, så i alle fall moralsk og historisk.692 

Tradisjonelt sett har det offentlige rom i Norge vært fattig på denne typen 

anti-monumenter, som med sterke virkemidler intervenerer med ubehagelig 

nærværende spørsmål. Kompleksiteten i prosjektet illustreres ytterligere ved at 

skulpturen etter en tid ble tatt vekk fra hagen, og senere gjemt bort.693 I alle tilfelle er 

det mulig å lese innvielsen av skulpturen som et av flere ledd i en tung, moralsk 

selvgranskningsprosess. 

Året etter opprettelsen av HL-senteret utkom journalisten Arvid Brynes bok 

Vi sloss for Norge: Frontkjemper og motstandsmann – fiender i krig, venner i fred.694 Bokens 

hovedtema var en privat forsoning mellom den tidligere frontkjemperen og sjefen for 

Quislings livgarde, Bjørn Østring, og den dekorerte offiseren og motstandsmannen 

Svein Blindheim. I boken omtaler Bryne dem begge som «krigshelter», en talemåte 

som vakte sterke reaksjoner i offentligheten. Men det var først og fremst sider ved 

det norske holocaust som preget debatten som fulgte. Blant annet hevdet Østring at 

han ikke kjente til at han i 1943 overtok leiligheten til en deportert jødisk familie. 

Påstanden ble grundig tilbakevist av Guri Hjeltnes.695 Samtidig som han arbeidet 

                                                 
690 Claudia Lenz, «Adgang til riket». Victor Linds kunst som erindringspolitisk intervensjon, Oslo: HL-
senteret, 2008. 

691 ibid. 

692 Aftenposten, «Omstridt statue til Holocaustsenter», 10.03.2006, se også NRK, «Strid rundt nazi-
statue», 14.06.2006: http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1.1273277 (lenke lest 10.05.2010). Skulpturen 
har i tillegg stått utstilt i Arendal og Trondheim. 

693 Se kommentar av Arild H. Eriksen, «Monumentets besværlighet», 24.06.2008, Nr. 4, i 
http://www.billedkunstmag.no (lenke lest 11.06.2013). 

694 Arvid Bryne, Vi sloss for Norge: frontkjemper og motstandsmann: fiender i krig, venner i fred, Oslo: 
Cappellen, 2007. 

695 Aftenposten, «Det jødiske bo Laksov», 19.11.2007. 

http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1.1273277
http://www.billedkunstmag.no/
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med bokprosjektet Folkemordenes svarte bok, deltok dessuten statsviteren Bernt 

Hagtvet med innlegg om Nasjonal Samling og det norske medansvaret for 

holocaust.696 Under overskriften «Mistydd toleranse» skrev han i Dag og Tid:  

Bryne skulle ha pressa Østring meir, han som er så stolt av «egen innsats under og 

etter krigen. Jeg føler ingen trang til å angre noe som helst». Kvifor er han stolt over å 

ha støtta eit regime som drap meir enn 700 uskuldige nordmenn i gassomnar og som 

i Europa tok sikte på å utrydda elleve millionar? […] Difor er denne boka interessant 

nok som tidsbilete og menneskeskildring, men for naiv, og politisk korrekt frå Brynes 

side i handsaminga av det verste sivilisasjonsforfallet som vi som nasjon nokon gong 

har vore medskuldige i.697 

Den tematiske forskyvningen i debatten forbauset forfatteren selv. I et intervju med 

Aftenposten kan vi lese: «Bryne synes kritikerne er for opptatt av jødeforfølgelsene. – 

Jeg er forundret over måten jødesaken og spørsmålet om den okkuperte leiligheten 

blir presentert på av kritikerne. Det overskygger alle de andre temaene.»698 

Forfatterens indignasjon kan synes overraskende i lys av samtidens sterke interesse 

for holocaust, som foruten allerede omtalte institusjonsetableringer også skyldtes 

utgivelsene til Espen Søbye, Kathe – alltid vært i Norge (2005), og Jan Erik Volds Ruth 

Maiers dagbok (2007).699 

I 2005 startet dessuten HL-senterets flerårige forskningsprosjekt om 

nordmenns frivillige innsats i Waffen-SS. Prosjektet var finansiert av 

Justisdepartementet, og ga flere nye bidrag til den norske skylddiskursen.700 Et av de 

viktigste sluttproduktene for prosjektet var utgivelsen av boken Himmlers Norge i 

2012, skrevet av historikerne Terje Emberland og Matthew Kott.701 Noen måneder 

etterpå oppsto dessuten et hissig ordskifte i Morgenbladet, etter at Søbye beskyldte 

                                                 
696 Bernt Hagtvet, red., Folkemordenes svarte bok: politisk massevold og systematiske menneskerettighetsbrudd 
i det 20. århundret, Oslo: Universitetsforlaget, 2008. 

697 Dag og Tid, «Mistydd toleranse», bokanmeldelse av Bernt Hagtvet, 12.10.2007. 

698 Aftenposten, «Historien er aldri svart-hvitt», 17.10.2007. 

699 Espen Søbye, Kathe, alltid vært i Norge: biografi, Oslo: Oktober, 2005, og Jan Erik Vold, red., Ruth 
Maiers dagbok: en jødisk flyktning i Norge, Oslo: Gyldendal, 2007. 

700 Se for eksempel Dagbladet, «Det var flere norske massemordere i SS», 25.09.2012. 

701 Terje Emberland og Matthew Kott, Himmlers Norge, Nordmenn i det storgermanske prosjekt, Oslo: 
Aschehoug, 2012. 
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forfatterne bak storverket Norge i Krig på 1980-tallet for å ha bedrevet en farlig og 

«offisiell antisemittisme». Han mente at verkets forfattere formidlet jødeaksjonene på 

en slik måte at jødene selv bar en del av ansvaret for sin egen undergang. 

Beskyldningene skapte sterke reaksjoner blant gjenlevende forfattere og 

bidragsytere.702 

I et lengre og bredere historiekulturelt perspektiv skriver altså Marte 

Michelets utgivelse seg inn i en overtydelig norsk trend, manifestert gjennom 

politiske taler og minnedager, museer og minnesteder, bøker og offentlige debatter. 

Oppsummering 

I løpet av 1980-årene kom det ut flere norske bøker som behandlet temaet holocaust. 

I en særstilling sto utgivelsen av Per Ole Johansens Oss selv nærmest. Resepsjonen av 

boken kan med rette kalles den første store, norske skylddiskursen om holocaust. 

Årene som fulgte bar preg av den kalde krigens slutt, som også åpnet opp for de 

første skolereisene til Auschwitz med norske elever. Stiftelsen Hvite busser til 

Auschwitz har siden først på 1990-tallet vært en viktig leverandør av norske 

ungdommers første møter med holocaust, og representerer en tidlig form for 

institusjonalisering av holocaust-minnet i Norge. Andre milepæler i 1990-årenes 

historiekulturelle utvikling var markeringen av frigjøringsjubileet, utgivelser av 

tidsvitneberetninger og Bjørn Westlies artikkel om det norske jøderanet fra 1995. 

Dette arbeidet igangsatte en større politisk og kulturell prosess i Norge, som munnet 

ut i det moralske og økonomiske restitusjonsoppgjøret. 

Midt på 1990-tallet fantes ingen norske museer eller minnesteder som 

formidlet historien om holocaust. Det eksisterte riktig nok to monumenter i Oslo og 

Trondheim, men begge var lokalisert på grunnen til de mosaiske trossamfunn, og 

slik sett i liten grad tilgjengelig for et offentlig publikum. Dette bildet endret seg 

hurtig omkring årtusenskiftet. Landets første norsk-jødiske museum ble åpnet i 

Trondheim i 1997, mens Jødisk Museum Oslo oppsto ni år senere. Imellom disse 

etableringene har det norske minnelandskapet blitt utvidet med HL-senteret, som 

                                                 
702 Se for eksempel Morgenbladet, «Den sorte tråden», bokmelding 01.02.2013, «Nei, Espen Søbye!», 
22.03.2013, «Antisemittisme?», 04.04.2013, «Historieskriving er mer enn fakta», 05.04.2013, «Historiker-
Norge i krig», 19.04.–25.04.2013. 
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var en direkte virkning av restitusjonsoppgjøret. I tillegg kommer opprettelsen av 

flere statlig finansierte freds- og menneskerettighetssentre i samme tidsrom, samt et 

antall nye monumenter og minneparker i flere norske byer.703 

Framveksten av et nytt og mangfoldig holocaust-landskap i Norge henger 

nært sammen med de overlevendes bortgang, og storsamfunnets ønske om å 

stabilisere minnet om krigen og tilintetgjørelsen. Både restitusjonsoppgjøret og 

etableringer av utstillinger, monumenter og tilrettelagte minnesteder i tiden omkring 

årtusenskiftet må forstås i et slikt perspektiv. Tidsvitnenes posisjoner som historiske 

autoriteter i det offentlige rom har kommet til syne ved flere anledninger i senere år, 

for eksempel da Julius Paltiel i 2008 ble æret med statlig begravelse og Kongen til 

stede i Trondheim. 

En annen sentral drivkraft i det samme utviklingsforløpet har vært 

oppblomstringen av politiske og transnasjonale nettverk. I 2003 ble Norge 

medlemsland i IHRA. I organisasjonens charter finnes flere eksplisitte moralske 

føringer som forplikter alle medlemslandene.704 Det er dessuten primært gjennom 

IHRA og samarbeidende organisasjoner som FN, EU og Europarådet at den 

internasjonale holocaustdagen har vokst fram som en symboltung minnedag, også i 

Norge.  

                                                 
703 Kunstneren Victor Lind fikk innviet skulpturparken «Dette er et fint sted» i Oslo den 25. oktober 
2013. Kronprins Haakon foresto innvielsen av parken, som er lokalisert like ved det gamle Syversen 
gartneri i Oslo. Gartneriet utgjorde begynnelsen på fluktruten som ble organisert av Carl Fredriksens 
transport. Se mer om prosjektet her: http://www.fintsted.no/ (lenke lest 24.06.2014). Historien om 
Moritz Rabinowitz har i senere år kommet til uttrykk og bruk både gjennom filmer, litteratur, 
seminarer og en minnepark i Haugesund. Se for eksempel: http://www.moritzrabinowitz.no/ (lenke 
lest 24.04.2015). Om minnesmerket i Bergen, se: 
http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/14288981 (lenke lest 24.04.2015). Det finnes 
også i dag holocaust-monumenter i Tromsø, Kristiansund, Trondheim og Stavanger. 

704 I deklarasjonens artikkel 3 heter det eksempelvis: «We must strengthen the moral commitment of 
our peoples, and the political commitment of our governments, to ensure that future generations can 
understand the causes of the Holocaust and reflect upon its consequences», se Bitte Wallin og Michael 
Newman, red., Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. 
Ten Year Anniversary Book, Västerås, 2009. 

http://www.fintsted.no/
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6. Avslutning 

Denne avhandlingen er et forsøk på å forstå både ytre og indre faktorer som har 

bestemt hvilken plass holocaust har hatt i norsk historiekultur i tidsrommet 1945–

2014. Det er altså en studie om Norge, men betraktet i en videre internasjonal 

sammenheng. Gjennom prosjektet har jeg forsøkt å finne ut hvordan våre møter med 

holocaust har sett ut, og hvordan de har forandret seg, i løpet av sju tiår. 

Avhandlingens overordnede teoretiske dimensjon dreier seg om hvordan et historisk 

tema blir forstått, aktivert og brukt av ulike aktører, for bestemte behov og interesser 

i et gitt samfunn. Prosjektets empiriske dimensjon har vært å studere et avgrenset 

utvalg hendelser og produkter som har satt spor i norsk offentlighet etter 1945, som 

rettsoppgjør, bøker, politiske institusjoner, minnedager, tv-produksjoner, museer og 

minnesteder. Det er norsk empiri som danner stammen i analysen, men 

kildematerialet relaterer seg også til en større omverden. 

Dette er ikke en uttømmende analyse av alle norske møter med holocaust 

gjennom etterkrigstiden og fram til vår tid. Det finnes flere begivenheter som 

omhandler tilintetgjørelsen, og som har etterlatt avtrykk i det offentlige rom, men 

som likevel ikke har fått plass i avhandlingen. Noen få eksempler er filmen Schindlers 

liste, som hadde kinopremiere i Norge i mars 1994, fenomenet holocaust-benektelse 

og de norske debattene om publisisten David Irving på 1990-tallet, kunstprosjektet 

Snublesteiner, som første gang kom til Norge i 2010, eller debatten om minnestedet 

Ruth Maiers plass i Oslo, som oppsto etter den offisielle beklagelsen til norske jøder 

den 27. januar 2012.705 

Innenfor rammene av et slikt prosjekt mener jeg at det empiriske grunnlaget er 

stort og mangfoldig nok til å identifisere hovedtrekkene av utvikling og endring i 

                                                 
705 Både Dronning Sonja og daværende utenriksminister Bjørn Tore Godal (Ap) deltok på premieren 
av Schindlers liste på Colosseum kino i Oslo den 2. mars. Se videre VG, «Schindlers kjendisliste», 
03.03.1994. Den norske debatten om David Irving startet i 1996, se videre Karl Erik Haug, David Irving, 
jødene, nazismen og en norsk historikerstrid, Trondheim: NTNU, 1997. Kompendiet inneholder et utvalg 
av i alt omkring 150 publiserte artikler og debattinnlegg i aviser og tidsskrifter. Se også Odd-Bjørn 
Fure, Kampen mot glemselen. Kunnskapsvakuum i mediesamfunnet, Oslo: Universitetsforlaget, 1997. 
Debatten om Ruth Maiers plass startet i Aftenposten i februar 2012, og varte i et par måneder. Se for 
eksempel http://morgenbladet.no/debatt/2012/ruth_maiers_plass (lenke lest 02.06.2015) eller 
http://www.aftenposten.no/meninger/Til-are-for-norske-joder-6759924.html (lenke lest 02.06.2015).  
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historiekulturen. I et stadig større fagfelt er det samtidig grunn til å understreke 

behovet for mer komparativt orientert forskning, og forskning som studerer 

historiekulturelle grunnmønstre over lengre tidsrom, også før andre verdenskrig.706  

I det følgende vil jeg gå gjennom avhandlingens hovedfunn fra to ulike 

synsvinkler: en prosessuell og en funksjonell. 

Møter med holocaust: en prosessuell tilnærming  

Innenfor tidsrommet 1945–2014 vil jeg framheve tre historiekulturelle hovedtrekk. 

Det første handler om at interessen for holocaust har vokst kontinuerlig i det 

norske samfunnet gjennom etterkrigstiden og fram til i dag. Noen hendelser og 

produkter har stått særlig sentralt i dette utviklingsforløpet. I vår tid eksponeres vi 

for stadig mer holocaust, gjennom litteraturen, offentlige debatter, nye minnesteder 

og minneritualer, kunstprosjekter og institusjoner. Følgelig forekommer også de 

norske møtene med holocaust på flere sosiale, politiske og kulturelle arenaer nå enn 

før, og tilintegjørelsen har blitt mer tilgjengelig for historiekulturens brukergrupper. 

Det er på denne bakgrunnen rimelig å hevde at holocaust i dag er akseptert som en 

sentral og kanskje definerende del av vår historie og vårt kollektive minne. 

Utviklingen i årene like før og etter årtusenskiftet framstår som spesielt viktige i 

denne sammenhengen.707  

Det andre hovedtrekket er nært forbundet med det første, og knytter primært 

an til utviklingstrekk i det internasjonale samfunn, spesielt etter den kalde krigens 

slutt. Internasjonale begivenheter har riktig nok hatt betydelig innflytelse på norske 

forståelser av holocaust gjennom hele etterkrigstiden, som Anne Franks dagbok i 1950-

årene, Eichmann-saken i 1961, eller tv-produksjonen Holocaust, som ble vist på norsk 

fjernsyn i 1979. Men i årene omkring 2000 ble Norge selv en aktiv deltaker i flere 

                                                 
706 Et søk i den norske bibliotekdatabasen ORIA viste følgende utvikling: For årene 1980–1990 finnes i 
alt 391 oppføringer på søkeordet «holocaust». Tallet økte til 951 for utgivelser mellom 1990–2000, 
mens det neste tiåret ga 1799 treff, altså nesten en femdobling fra 1980-årene. Se mer her: 
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BIBSYS 
(lenke lest 20.07.2014). 

707 Se også en sammenlignende gjennomgang for de skandinaviske land i Antero Holmila og Karin 
Kvist Geverts, «On Forgetting and Rediscovering The Holocaust in Scandinavia», i Scandinavian 
Journal of History, Vol. 36, No. 5, 2011, 520–535, samt i Helle Bjerg m.fl., red., Historicizing the Uses of the 
Past. Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related 
to World War II, Bielefeld: transcript, 2011, 14ff. 

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BIBSYS
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transnasjonale prosesser. Noen av disse har handlet om å institusjonalisere et 

felleseuropeisk minne om holocaust, mens andre har hatt mer globalpolitiske 

nedslag og uttrykk. Viktige drivkrefter har vært store organisasjoner som FN, EU, 

Europarådet og IHRA. Dette internasjonale perspektivet er helt avgjørende for å 

forstå posisjonene og funksjonene til holocaust-minnet i norsk historiekultur. 

Det tredje hovedtrekket handler om endringer i oppfatningen av folkemordets 

norske forgreininger, dynamikk og aktører. Inntil midt på 1980-tallet fantes en 

dominerende forståelse av holocaust som en fiksert og sluttet historisk hendelse, med 

hovedvekt på den industrielle utryddelsen i de polske dødsleirene, og med en 

tydelig og avklart eksternalisering av ansvar. Folkemordet på jødene ble primært 

forstått som et tysk prosjekt som ble importert til det okkuperte Norge. 

Nordmennene hadde som hovedregel respondert med å hjelpe jøder over grensen til 

Sverige. Slike solidariske, medmenneskelige og heroiske egenskaper ble skattet høyt i 

sementeringen av det nasjonale konsensussyndromet.   

De siste tiårene har det skjedd en gradvis forskyvning, i retning av å framheve 

universelle, moralske og nasjonalt selvransakende perspektiver på folkemordet. Ved 

å løfte fram kollaborasjonen og det særnorske medansvaret, så har også holocaust i 

større grad blitt et nærværende og alltid aktuelt tema, fullt av etiske krav til å trekke 

lærdommer av historien og bli demokratiske medborgere. Statsminister Jens 

Stoltenbergs beklagelse til norske jøder i 2012 framstår i denne konteksten som et 

kulminasjonspunkt. Disse forskyvningene betyr ikke nødvendigvis at den norske 

holocaust-diskursen er mer åpen, flertydig og sammensatt i dag, sammenlignet med 

tidligere tiår. I det samme utviklingsforløpet har perspektiver på sivilt mot og 

hjelpeaksjoner for jødene blitt tonet ned i norsk offentlighet. 

Internasjonale hovedlinjer 

I forskningslitteraturen er det vanlig å finne forståelser av at holocaust ble 

marginalisert og taushetsbelagt i det internasjonale samfunn etter 1945. Slike 

synspunkt kan være vanskelig å forholde seg til, blant annet fordi de realhistoriske 

forholdene før og under holocaust varierte fra land til land i Europa. Disse 

erfaringene virket også inn på ulike nasjonalstatlige fortidsbearbeidelser etter andre 
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verdenskrig. Det er likevel rimelig å hevde at det finnes noen overgripende, 

internasjonale hovedlinjer.708 I mitt tilfelle har dette oversiktsbildet dannet et viktig 

tolkningsraster for den norske analysen. 

I Nürnberg og andre rettsoppgjør etter 1945 fikk tilintetgjørelsen av Europas 

jøder beskjeden oppmerksomhet. Dette var et av de tidligste uttrykkene for et lengre 

utviklingsforløp i det internasjonale liv. Forklaringene ligger både på individuelle og 

strukturelle nivå. Noen sentrale faktorer var framveksten av den kalde krigen, 

atomvåpentrusselen og at nasjonalstaten i de fleste tidligere tyskokkuperte land var i 

en skjør tilstand etter krigens slutt. I dette klimaet oppsto behov for kollektivt 

oppbyggende fortellinger om helter, samhold og solidaritet, og den endelige 

bekjempelsen av nazismen.709 I en liberal og framtidsoptimistisk beretning passet 

ikke den nære fortiden fra dødsleirene inn. «Ondskapen var beseiret», mens restene 

lå på den andre siden av jernteppet. I tillegg spilte eks-fangenes 

overlevelsesstrategier etter krigen en viktig rolle, kombinert med mangel på offentlig 

interesse for deres erfaringer, og mangel på mentale redskaper for å identifisere seg 

med leirofrene.710  

Det fantes likevel noen brudd med dette mønstret fra tidlig etterkrigstid. Et av 

de mest sentrale var utgivelser, filmatiseringer og iscenesettelser av Anne Franks 

dagbok. Fra og med 1950-årene vokste Amsterdam-jenta fram som et universelt 

symbol for krigens uskyldige ofre, etter hvert også som et symbol over holocaust. Et 

annet eksempel var Alain Resnais’ dokumentarfilm Nuit et Bruillard fra 1955, som 

fikk et stort internasjonalt publikum. Et tredje var rettsoppgjøret med Adolf 

Eichmann i Jerusalem.711 Saken mot folkemordets sentrale administrator har blitt 

beskrevet som et politisk og intellektuelt vendepunkt, ikke minst på grunn av 

Hannah Arendts klassiske publikasjoner om ondskapens fenomen. Hennes arbeider 

bidro både til å styrke den generelle interessen for holocaust, og til å etablere 

hendelsen som et eget vitenskapelig studiefelt. Med Eichmann-saken økte i tillegg 

opinionens oppmerksomhet mot konsentrasjonsleirenes overlevende. 

                                                 
708 Stråth 2011, 149ff. 

709 Judt 2005, 809. 

710 Alexander, red. 2009, 5f. 

711 Knaap, van der, red., 2006. 
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I årene som fulgte kom sterke historiekulturelle impulser fra Nord-Amerika. 

Dette skyldtes først og fremst at NBC-produksjonen Holocaust slo de fleste 

seerrekorder for fjernsyn i USA og Europa mot slutten av 1970-tallet. Produksjonen 

ble til massemedialt forsidestoff, den ble meget populær i barnebarn-generasjonen, 

og den førte til store internasjonale debatter om moral og anstedighet, banalisering 

og kommersialisering av holocaust.712 En annen grunnholdning til serien var at den 

på positivt vis framsto som en kunnskapsfremmende historieleksjon. I dette nye 

ordskiftet sto tidsvitnene fram som tydelige korrektiv og autoriteter. Tv-serien viste 

dermed hvilken betydning generasjonsskiftene har for bevegelser i historiekulturen. 

Den var også et tidlig eksempel på massemedienes og populærkulturens rolle for 

globaliseringen av holocaust-minnet.713 

Den viktigste historiekulturelle dimensjonen i 1980- og 1990-årene var slutten 

på den kalde krigen og kommunismens fall. Utvidelsen av EU etter at Muren brast, 

det nye politiske og kulturelle integrasjonsprosjektet, kombinert med framvekst av 

nynazistiske miljøer i flere europeiske land, samt krigene på Balkan, manet på nytt 

fram bildene av tilintetgjørelsen og Auschwitz. I denne samlede konteksten fikk 

minnet om holocaust en ny rolle som verdiplattform og grunnstein i en 

felleseuropeisk beretning om fred, demokrati og menneskerettigheter. 

Den spesielt sterke symbolbetydningen til Auschwitz i 1990-årene knyttet an 

til leirens størrelse og eksisterende levninger av bygninger og gjenstander, og at det 

fortsatt fantes overlevende som kunne vitne om holocaust. Med demokratiseringen 

av Polen fulgte nye muligheter for å besøke landet. Dette resulterte i en ny trend av 

skole- og turistreiser til Auschwitz spesielt, men også til andre tidligere 

konsentrasjonsleirer og minnesteder. Omtrent samtidig kom Steven Spielbergs 

prisbelønte Schindlers liste (1993), som satte kinorekorder over hele verden. Filmen ga 

viktige bidrag til en sterkt voksende interesse både for landskapet Auschwitz og 

                                                 
712 Liknende debatter om anstendighet har for øvrig kommet i mange inntapninger fram til i dag. Se 
for eksempel om ungdoms bruk av sosiale medier når de besøker Auschwitz: 
http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2014/06/should-auschwitz-be-a-site-for-
selfies.html (lenke lest 19.07.2014), og 
http://www.dagbladet.no/2014/07/21/nyheter/utenriks/sosiale_medier/konsentrasjonsleir/ausch
witz/34444490/ (lenke lest 22.07.2014). 

713 Se for eksempel Sharon Macdonald, Memorylands. Heritage and Identity in Europe today, London og 
New York: Routledge, 2013, 188ff, samt Levy og Sznaider 2002. 

http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2014/06/should-auschwitz-be-a-site-for-selfies.html
http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2014/06/should-auschwitz-be-a-site-for-selfies.html
http://www.dagbladet.no/2014/07/21/nyheter/utenriks/sosiale_medier/konsentrasjonsleir/auschwitz/34444490/
http://www.dagbladet.no/2014/07/21/nyheter/utenriks/sosiale_medier/konsentrasjonsleir/auschwitz/34444490/
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fangene som befolket det. Besøksstatistikken har de siste årene pekt oppover, fra 

400 000 besøkende i 2000 til vel 1,5 millioner i 2014 som foreløpig rekord.714 

Foruten Auschwitz har flere andre museer og minnesteder hatt innvirkning i 

det internasjonale liv siden 1990-tallet, som Yad Vashem i Jerusalem, United States 

Holocaust Memorial Museum i Washington D.C., Imperial War Museum i London 

og Stiftung Denkmal i Berlin. Alle disse institusjonene har spilt en rolle i ulike 

overnasjonale identitetsprosjekter de siste tiårene, for eksempel gjennom FNs 

Holocaust Outreach Program, og i den europeiske integrasjonsprosessen.715 I den 

samme overnasjonale institusjonaliseringen av holocaust har dessuten tidsvitnenes 

frafall stor betydning. Med generasjonsskiftet har historiske steder og landskap fått 

en forsterket posisjon som «nye vitner», eller sannhetsbevis for den nazistiske 

terroren: «Det var her det skjedde». Opprettelsen av det internasjonale Auschwitz-

fondet på 2000-tallet, med tunge økonomiske bidrag fra Norge og en rekke andre 

stater, er et illustrerende eksempel på at minnestedet i dag anses som en 

felleseuropeisk kulturarv og et felleseuropeisk ansvar. 

I erkjennelsen av kollektivt ansvar ligger også i stadig sterkere grad historiske 

perspektiver på moral, skyld og skam. Den 16. juli 1995 holdt Frankrikes daværende 

president Jacques Chirac en historisk tale ved velodromen D’hive i Paris, hvor han 

beklaget hjelpen som Vichy-regimet ga nazistene i deporteringene av 320 000 franske 

jøder.716 Senere har mange statsledere, nasjonalstater, politiske organisasjoner og 

profesjonsgrupper stått fram og bedt de overlevende om unnskyldning for 

medvirkning til gjennomføringen av holocaust.717 Beklagelsene for fortidens 

ugjerninger har kommet til uttrykk i ord og tale, og ved ulike moralske og 

økonomiske restitusjonsprosesser. 

Denne transnasjonale unnskyldningskulturen og en moderne 

menneskerettighetsdiskurs, som tar opp i seg arven fra holocaust, utgjør to 

                                                 
714 Se for eksempel: 
http://www.dagbladet.no/2015/01/24/nyheter/auschwitz/konsentrasjonsleir/samuel_steinmann/
auschwitz_1945/37350304/ (lenke lest 02.06.2015). 

715 Diner 2003, 36-44. 

716 Melissa Nobles, The Politics of Official Apologies, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 158. 

717 Elazar Barkan og Alexander Karn, red., Taking Wrongs Seriously. Apologies and Reconciliation, 
Stanford: Stanford University Press, 2006, 22f. 
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hovedelementer i en historiekulturell utvikling som bæres fram av politiske 

organisasjoner og kulturelle lokomotiv, som store museer. I forestillingen om 

tilintetgjørelsen som en absolutt form for ondskap, blir samtidig «vi alle» potensielle 

ofre, tilskuere og overgripere. Gjennom moralske budskap og krav om «Never 

Again» ligger forpliktelser til aktiv stillingstaken mot rasisme, antisemittisme og 

brudd på menneskerettighetene. Tragedien og katastrofen blir på denne måten 

motsatsen til den trygge og gode veien vi alle må gå opp mot framtiden. Mot en slik 

bakgrunn har holocaust blitt et verktøy som skal virke integrerende, pedagogisk og 

identitetsskapende på tvers av geografiske og politiske, etniske, religiøse og 

kulturelle skillelinjer.  

Norske hovedlinjer 

I store trekk framtrer den norske holocaust-diskursen som en refleks av den 

internasjonale. De lange hovedlinjene viser tydelige sammenfall. Internasjonale 

hendelser har også hatt stor innvirkning på norske oppfatninger av holocaust 

gjennom hele etterkrigstiden. Det er i en slik sammenheng vanskelig å få øye på en 

norsk Sonderweg. Den kanskje største forskjellen synes å være at taushet, glemsel og 

marginalisering ikke uten videre gjelder i det norske tilfellet etter 1945. Som ellers i 

den vestlige verden var riktig nok også norsk historiekulturs formative år dominert 

av fortellingen om motstandskamp og demokratiets endelige seier over 

nazidiktaturet. Innenfor heroiserende, nasjonalt avgrensede rammer fikk 

utryddelsen av jødene en uklar posisjon, samtidig som det var vanskelig å 

kontekstualisere den navnløse forbrytelsen til noe annet enn nazismens generelle 

grusomheter i leirene og på slagmarken. Dette var likevel ikke ensbetydende med at 

tilintetgjørelsen ble belagt med taushet. 

Auschwitz-overlevende fikk tidlig et publikum for sine fortellinger, både i 

rettssalene og gjennom avisenes referater fra landssvikoppgjøret. I tillegg kom noen 

beretninger ut i bokform, hvilket indikerer en form for kommersiell interesse fra 

forlagshusene. Holocaust fikk også raskt en rolle som normativt redskap i 

gjenreisingen av «merkevaren» Norge etter krigen, et land definert av solidaritet, 

samhold og demokratiske verdier. Her i landet hadde vi aldri hatt «et jødeproblem», 
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het det både i en regjeringsrapport til Nürnberg og i saken mot Vidkun Quisling. I 

andre sammenhenger og debatter utgjorde holocaust et viktig retorisk våpen; om 

samtidens antisemittisme, etableringen av staten Israel og om det europeiske 

flyktningproblemet. Nordmenn måtte trekke lærdommer av den tyske 

antisemittismen og den tyske utryddelsen av jødene. Skyldspørsmålet var i 

hovedtrekk entydig og avklart. 

Både under landssvikoppgjøret og i omtale av litteratur og jødiske flyktninger 

i Europa, kunne holocaust få beskrivelsen «den skjendigste forbrytelse begått på 

norsk jord». Slike beskrivelser kan tolkes i ulike retninger. På den ene siden 

innvarsler de muligens en tidlig norsk forståelse av at holocaust var noe «annet», en 

borderline event, i verdenskrigens samlede fortelling om sivile lidelser og massedød. 

Samtidig ga også slike formuleringer kraft og en ekstra dimensjon av alvor og 

brutalitet til den nasjonalpatriotiske heltefortellingen, spesielt fordi skyldspørsmålet 

var så endimensjonalt. 

I denne grunnforståelsen fikk hjemmefronten og de norske hjelpeaksjonene for 

jøder en oppbyggende og identitetsskapende rolle. Forståelsen ble satt under press i 

rettssaken mot motstandsmennene som drepte ekteparet Rakel og Jakob Feldmann 

høsten 1942. Utfallet av saken fem år senere, og andre paralleltgående rettssaker mot 

Knut Rød og Wilhelm Wagner, mobiliserte sterke reaksjoner i det norsk-jødiske 

minoritetssamfunnet. Det Mosaiske Trossamfunn og enkeltpersoner gikk ut i avisene 

og spurte om «jødene var mindre verdt» enn andre nordmenn. Flere samtidige 

hendelser vitnet om en minoritet som følte seg krenket og plassert på utsiden av 

folkefellesskapet, og et majoritetssamfunn som hadde et ambivalent syn på jødenes 

norskhet. Denne eksistensielle dimensjonen i det norsk-jødiske liv etter 1945 fikk et 

konkret svar med opprettelsen av to minnesteder på de jødiske gravlundene i Oslo 

og Trondheim. 

Spesielt fra og med 1950-årene ga internasjonale begivenheter viktige impulser 

til hvordan nordmenn oppfattet holocaust. Anne Franks dagbok kom ut i norsk 

oversettelse første gang i 1952, og ble raskt en salgssuksess. Oppmerksomheten 

omkring henne økte gradvis dette tiåret, spesielt som en følge av en serie 

oppsetninger på norske teatre. Iscenesettelsen av Anne Frank i Norge var tydelig 
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inspirert av Broadway-versjonen, som i stor grad redigerte forbrytelsen mot jødene 

ut av stykket. Framfor å fokusere på nazileirenes skrekkvelde og raseideologiske 

utryddelseskrig, som tok livet av Anne Frank i Bergen-Belsen, var det primært 

perspektiver på uskyldige ofre i krig, samtidsrelevans og framtidstro som preget den 

norske resepsjonen. Den store interessen for Anne Franks dagbok i Norge førte ikke til 

noen påviselig økt nysgjerrighet over de norske jødenes skjebne i utryddelseskrigen. 

Dette endret seg med rettsoppgjøret mot Adolf Eichmann i 1961. Prosessen i 

Jerusalem hadde nærmest karakter av en kjendissak, og preget det norske 

mediebildet i mange måneder. Dagspressen brakte nyhetsstoff, kronikker og 

analyser både om Eichmann og hans rolle i holocaust, og i tillegg om norske 

perspektiver på jødeforfølgelsene. Særlig stor oppmerksomhet fikk hjemmefrontens 

innsats for å hjelpe jøder over grensen til Sverige. På denne måten ble oppgjøret i 

Jerusalem en anledning til å tømre fast innholdet i den veletablerte konsensuslinjen. 

Hendelser som i større eller mindre grad var virkninger av Eichmann-saken og de 

senere Auschwitz-prosessene i Frankfurt, fikk også oppmerksomhet i Norge, fra 

Hannah Arendts bøker og skrifter til rettssaken mot den tidligere Gestapo-lederen 

Hellmuth Reinhard.  

Oppgjøret med Adolf Eichmann brakte tidsvitnene ut i rampelyset, både 

internasjonalt og i Norge. Inntil da hadde mange brukt årene etter krigen til å 

reetablere en form for normalitet i sine liv. For de fleste innebar dette en selvpålagt 

taushet. Samuel Steinmann ga uttrykk for at han i 15–20 år etter hjemkomsten «trakk 

ned en rullegardin» i forsøket på å glemme Auschwitz.718 Den voksende interessen 

og sympatien for tidsvitnene under og etter rettssaken mot Eichmann var derfor et 

viktig historiekulturelt vendepunkt. Med sine individuelle vitnemål og fortellinger 

ga de overlevende nye bidrag til å øke forståelsen og kunnskapen om den 

industrielle utryddelsen av Europas jøder. Dette utviklingstrekket forsterket seg 

gjennom 1970-årene. I en norsk holocaust-kontekst var utgivelsen av memoarene til 

Herman Sachnowitz i 1976 sentral, ikke minst fordi memoar-sjangeren slo så bredt 

ned på tvers av historiekulturens ulike brukergrupper. Samtidig som boken til 

                                                 
718 Dagen, «Hardt å være tilbake i Auschwitz», 16.04.2005. 



216 
 

Sachnowitz ble en suksess i det allmenne bokmarkedet, begynte også skolevesenet å 

ta den i bruk for pedagogiske formål. 

Bare få år senere kom enda et kulturelt uttrykk som maktet å mobilisere 

engasjement på tvers av generasjonsskillene i Norge. Holocaust gikk på norske 

fjernsynsskjermer i april 1979. Hele vinteren og våren løp et ordskifte om tv-serien, 

som i norsk sammenheng både løftet den generelle interessen for temaet, samtidig 

som debatten ga nye inntak til å problematisere forholdet mellom historie og 

formidling, virkeligheten og populærkulturelle representasjoner over den samme. 

Spørsmål om sjangerkrav og representasjon hadde en helt annen styrke og intensitet 

nå enn tidligere, for eksempel da teaterkunsten utviklet et mangfold av uttrykk over 

Anne Frank. De mest synlige debattantene i 1970-årene var journalister og tidsvitner, 

til dels også politikere. I ordskiftets kjerne sto spørsmålet om Holocaust banaliserte og 

forskjønnet den ekstreme ondskapen i dødsleirene. I tilknytning til debatten kom 

også noen få artikler som tematiserte norsk skam, skyld og medløperi. Disse tekstene 

vitnet om en forsiktig vilje til å avmytologisere datidens ensidige fortolkninger av 

hvem overgriperne var, men de genererte ingen umiddelbar og synlig interesse i 

akademiske miljøer. 

I 1980-årene kom flere bokutgivelser som på ulike måter omhandlet holocaust, 

blant dem Oskar Mendelsohns monumentale arbeid om jødenes historie i Norge, og 

Per Ole Johansens bok Oss selv nærmest fra 1984. Begge bøkene var forskningsbaserte, 

og bidro med ny kunnskap om holocaust og de lange linjene i norsk-jødisk 

innvandringshistorie. Johansens bok må regnes som en milepæl i denne 

sammenhengen, fordi den skapte den første offentlige skylddiskursen i landet om 

folkemordets norske overgripere. I et stort flertall av de omkring hundre 

presseartiklene som ble skrevet om boken, er det norske politiets rolle og ansvar 

under jødeaksjonene eksplisitt framhevet. Problemstillingen om norske 

gjerningsmenn var ikke helt ny på 1980-tallet, men den hadde tidligere bare kommet 

til uttrykk på sporadisk vis. Debatten omkring Johansens bok er også særegen, fordi 

den i motsetning til mange andre hendelser i Norge ikke var styrt av internasjonale 

impulser. 
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Tiden omkring 1990 markerte slutten på den kalde krigen, oppløsningen av 

gamle fiendebilder og en begynnende institusjonalisering og transnasjonalisering av 

holocaust-minnet. Disse begivenhetene påvirket i sterk grad den norske omgangen 

med tilintetgjørelsen. Blant annet var det i et slikt klima at det ble mulig å arrangere 

de første reisene og skoleturene til Auschwitz. Aktivitetene til institusjoner som 

Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz, og senere Aktive Fredsreiser, har hatt en 

vedvarende sterk oppslutning fram til i dag. Av denne grunn har Norge i mange år 

stått høyt på besøksstatistikkene til museet og minnestedet Auschwitz. I tillegg 

finnes flere andre norske koplinger til stedet, som for eksempel den norske stats 

økonomiske bidrag til det internasjonale Auschwitz-fondet.719  

På lik linje med den internasjonale utviklingen markerte 1990-årene en 

tiltakende selvransakende og kritisk diskurs i Norge. Tematikken om norsk skyld 

kom riktig nok opp tidligere, men den slo rot i det politiske liv først i siste halvdel av 

1990-tallet. I kontekst av frigjøringsjubileet i 1995 ble det seiglivede, norske 

konsensussyndromet utfordret i en artikkel i Dagens Næringsliv. Med en opprivende 

tekst om den økonomiske livideringen av norske jøder i krigsårene, «det norske 

jøderanet», la avisens daværende journalist Bjørn Westlie et viktig grunnlag for en 

politisk prosess som begynte med nedsettelsen av Skarpnes-utvalget i 1996. Det 

påfølgende moralske og økonomiske restitusjonsoppgjøret var svært viktig i norsk 

sammenheng. Kompensasjon til ofre for nazismen og holocaust var likevel ikke et 

særnorsk fenomen på denne tiden, men en omfattende internasjonal bevegelse. 

En av de viktigste virkningene av oppgjøret var etableringen av HL-senteret i 

2000. Etter omkring 15 år i full drift framstår institusjonen i dag som midtpunkt i et 

nytt, mangfoldig landskap av norske holocaust-manifestasjoner. Inntil slutten på 

1990-tallet fantes bare noen få materielle uttrykk over tilintetgjørelsen i landet, 

avgrenset til en kortfattet museal omtale i Norges Hjemmefrontmuseum, og to 

monumenter i hovedstaden og Trondheim. Dette endret seg vesentlig i årene 

omkring tusenårsskiftet. Landets første norsk-jødiske museum ble åpnet i 1997, i 

kontekst av restitusjonsoppgjøret og 1000-årsjubileet til Trondheim, mens Jødisk 

Museum Oslo åpnet dørene i 2008. Museumsetableringene er også mer generelle 

                                                 
719 Se for eksempel: https://snl.no/Auschwitz (lenke lest 02.06.2015). 
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uttrykk for et større fokus på nasjonale minoriteters historie, kulturarv og plass i 

storsamfunnet. 

Fra tiden omkring 2000 oppsto dessuten flere statlig finansierte freds- og 

menneskerettighetssentre som i varierende grad knytter an til holocaust, som 

Falstadsenteret og Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Falstad og Berg ved Tønsberg, de 

to viktigste norske transittleirene til Auschwitz, har i senere år også fått 

fredningsstatus som kulturminner. Et annet sentralt trekk i dette utviklingsforløpet 

har vært etableringen av flere nye kunstinstallasjoner og minneparker i ulike byrom, 

fra det offisielle holocaustmonumentet nedenfor Akershus festning til snublesteinene 

som i dag finnes i vel 15 norske byer.720 

På samme vis som i det internasjonale samfunn, knytter framveksten av slike 

kulturelle uttrykk an til en kollektiv interesse for å opprettholde og stabilisere minnet 

om andre verdenskrig og holocaust. Dette skyldes også frafallet av 

konsentrasjonsleirenes overlevende. Det kan synes å være en kausal forbindelse 

mellom generasjonsskiftet og oppblomstringen av utstillinger, kunstverk, 

monumenter og minnesteder i Norge. I 2008 ble for eksempel tidsvitnet Julius Paltiel 

æret med statlig begravelse og Kongen til stede ved gravseremonien i hjembyen 

Trondheim. Kort tid etter startet Trondheim kommune og Det Mosaiske 

Trossamfunn arbeidet med å etablere en minnepark i byen, Julius Paltiels Plass.  

I 2003 ble Norge medlemsland i IHRA, og dermed en aktiv statlig part i et 

politisk prosjekt som handler om å styrke kunnskapen om holocaust både globalt og 

i Europa. Det er også primært gjennom et formalisert samarbeid mellom IHRA, FN, 

EU og Europarådet at den internasjonale holocaustdagen har vokst fram som en 

symbolpolitisk minnedag i løpet av det siste tiåret. Den offisielle beklagelsen til 

norske jøder under holocaustdagen i 2012 kan ikke forstås løsrevet fra slike 

utviklingstrekk i internasjonale historiekulturer. IHRA-medlemskapet og 

innstiftingen av den 27. januar som minnedag i Norge, er derfor viktige indikatorer 

på hvor langt bevisstheten om holocaust har utviklet seg på det offisielle og politiske 

                                                 
720 Prosjektet har siden 2010 blitt gjennomført i samarbeid mellom den tyske kunstneren Gunter 
Demnig og de jødiske museene i landet. Se videre: 
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Snubler-over-Holocaust-i-nabolaget-8037202.html (lenke 
lest 01.06.2015). 
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plan i landet vårt. De er også eksempler på nyere tendenser til sammenveving og 

synkronisering av moralske, transnasjonale holocaust-diskurser. I disse har de 

universelle menneskerettighetene blitt en viktig del av den diskursive rammen. 

Møter med holocaust: En funksjonell tilnærming 

I dette siste delkapitlet vil jeg igjen sammenfatte avhandlingens funn, men med 

utgangspunkt i historiekulturens performative dimensjon. Jeg kommer til å legge 

mest vekt på utviklingen de siste tre tiårene. Hovedpoenget med en slik 

gjennomgang er å tydeliggjøre historiens flertydige potensialer og bruksfunksjoner i 

møtene som oppstår mellom mennesker og grupper, stater og overnasjonale 

organisasjoner. Med utgangspunkt i de historiebruksmodellene som er omtalt i 

kapittel 1, har denne studien utkrystallisert tre hovedkategorier som spesielt 

fruktbare for analysen av norske forhold: en eksistensiell, en moralsk og en politisk 

historiebruk. Jeg vil enda en gang påpeke at disse variantene ikke er gjensidig 

utelukkende. Det finnes også overlappinger og møtepunkter mellom dem.  

Den eksistensielle historiebruken har både en privat og en kollektiv 

dimensjon. Den kan komme til uttrykk både i private rom og i sosiale dimensjoner, 

som for eksempel i forbindelse med rituelle minnepraksiser. Som oftest vil en viktig 

hensikt være å skape orden og mening i tilværelsen. Den avgrenser seg heller ikke til 

egne, personlige minner fra en historisk hendelse, men kan like gjerne omfatte en 

opplevd deltakelse. I en norsk tolkningsramme har denne historiebruken knyttet til 

holocaust blitt aktivert på ulike nivå og måter. 

Etter 1945 var den eksistensielle historiebruken preget av lav offentlig 

synlighet og eksponering. Innad i det norsk-jødiske miljøet valgte mange individer 

og familier tausheten som mestringsmekanisme og strategi for å komme seg videre i 

livet. Noen var dessuten plaget av skyldfølelse, og valgte bort den nære fortiden for å 

skape distanse til eksistensielle spørsmål om liv, død og tap; «hvorfor overlevde 

akkurat jeg Auschwitz», eller «hvorfor fikk akkurat jeg hjelp til å flykte over grensen 

til Sverige». Noen få brøt med dette mønstret og vitnet mot tyske og norske nazister i 

landssvikoppgjøret. Et lite antall ytret seg også i offentligheten om domsavsigelser 

som direkte og indirekte knyttet an til utryddelsen av jødene. I kronikker og 
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debattinnlegg fra tidlig etterkrigstid, med overskrifter som «Er vi jøder allikevel av 

mindre verdi?»,721 kan vi lese en eksistensiell uro og følelse av urettferdighet og 

utenforskap i det norske samfunnet. 

Den eksistensielle historiebruken spilles ofte ut i kontekst av behovet for å 

høre til, og være del av en historie som er mye større enn oss selv. I flere produkter 

og hendelser fra etterkrigstiden finnes eksempler som illustrerer et uklart forhold 

mellom storsamfunnet og den norsk-jødiske minoriteten, både i resepsjonen av 

rettsoppgjøret, i lærebøker og historieverk ment for et bredere publikum. 

På den ene siden er en eksistensiell historiebruk vanskelig å få øye på, fordi 

den ikke nødvendigvis etterlater seg fysiske spor og andre kilder. Likevel finnes 

noen materielle manifestasjoner fra tidlig etterkrigstid som uttrykker en slik bruk. De 

viktigste er gjenreisingen av de jødiske trossamfunnene i Trondheim og Oslo, 

inkludert etableringen av de to omtalte holocaust-monumentene i 1947 og 1948. Selv 

om Kongehuset deltok under innvielsen av monumentet i Oslo, så er begge 

produktene symptomatiske, lavmælte uttrykk for at den eksistensielle dimensjonen 

var innovervendt og stedliggjort på landets to jødiske gravlunder, ikke i det 

offentlige rom. De første minneritualene hadde primært en privat og religiøs 

karakter. At Norges to eneste holocaust-monumenter inntil 1990-årene lå på jødisk 

grunn, gir interessante inntak til å reflektere over forholdet mellom et lite 

minoritetssamfunn og majoritetssamfunnet, og forestillinger om norskhet, «vi» og 

«dem». 

I vår tid ser bildet helt annerledes ut. Framveksten av et stort landskap av 

kunstverk, minnesteder, institusjoner og offisielle minnedager demonstrerer at den 

eksistensielle historiebruken i dag spilles ut både på nasjonalstatlig og overnasjonalt 

nivå. Det er, i alle fall i en viss forstand, storsamfunnets eksistensielle ønsker og 

interesser som ligger til grunn når tidligere konsentrasjonsleirer over hele Europa 

restaureres, konserveres og videreutvikles i høyt tempo, mens nye minneparker over 

holocaust preger stadig flere byrom på kontinentet: «Vi erkjenner det ‘onde’ fordi vi 

ser det. Vi får ikke lov til å glemme holocaust». Andre beveggrunner kan være 

turistifisering av holocaust, eller forsøk på å annektere minnesteder for religiøse 

                                                 
721 Jf. kap. 4, underkap. «Alminnelige nordmenn»? 
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formål. Disse perspektivene har hatt liten relevans i det norske tilfellet, og skal ikke 

forfølges videre her. 

I en brytningstid, hvor minnet om tilintetgjørelsen omdannes fra en sosial til 

en kulturell størrelse, har interessen for tidsvitnenes erfaringer økt sterkt. I 2006 ble 

boken Tidsvitner kåret til årets viktigste bok av Morgenbladets lesere, blant annet 

med den begrunnelse at boken maktet å skape «nye øyenvitner», inndra 

ungdommen i et kollektivt minne og bidra til å vaksinere befolkningen mot 

antisemittisme, rasisme og historieløshet. Forestillingen om å utvikle nye tidsvitner, 

både gjennom bøker og pilegrimsaktige reiser til Auschwitz, kan også forstås ut fra 

en eksistensiell tolkningsramme.  

En av bidragsyterne i Tidsvitner var Julius Paltiel. I forbindelse med hans 

bortgang uttalte daværende Kirke- og kulturminister Trond Giske (Ap) under 

minneseremonien: «Vi hedrer hans innsats aller best ved å bære vitnesbyrdet videre 

til framtidige generasjoner.»722 Minnetalen har et eksplisitt moralsk budskap, og er 

slik sett et illustrerende eksempel på møtepunkter og flytende grensesnitt mellom en 

eksistensiell og moralsk historiebruk. I noen tilfeller vil vi møte den moralske bruken 

når enkeltmennesker eller grupper mobiliserer mot en faktisk eller opplevd 

urettferdighet, i andre når historiske overgrep blir trivialisert, eller når noen ønsker å 

løfte fram ukjente eller marginaliserte hendelser fra fortiden: Hvorfor hadde ikke 

holocaust en mer sentral plass i historiekulturen i tidlig etterkrigstid? Hvorfor visste 

vi så lite om hvem de norske gjerningsmennene under holocaust var? Med spesiell 

intensitet fra og med 1990-årene har flere grupper ønsket å korrigere dette bildet. 

Kongehuset og den norske regjeringens deltakelse i gravferden til Paltiel kan være ett 

eksempel på dette. Et annet er restitusjonsoppgjøret på 1990-tallet. 

Denne prosessen skjøt fart først etter medienes avdekning av det norske 

jøderanet. Det er også i internasjonale historiekulturer vanlig at journalister eller 

intellektuelle initierer slike moralske bevegelser med publisering av artikler, bøker 

eller filmer. Som oftest har de utspring i en eller annen form for indignasjon, med 

mål om å anerkjenne eller rehabilitere historien. Dette var ikke nytt i og for seg med 

Bjørn Westlies artikkel i Dagens Næringsliv. Etter krigen mobiliserte flere forfattere 

                                                 
722 Her gjengitt etter Vårt Land, «Auschwitz-vitne uten hat», 12.03.2008. 
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og intellektuelle for å sette søkelys på den norske deltakelsen i jødeforfølgelsene. 

Men den gangen hadde slike utfall dårligere jordsmonn å spire i. Den moralske 

bruken av historien i tidlig etterkrigstid handlet mye mer om å trekke lærdommer av 

den tyske antisemittismen. Det første eksplisitte uttrykket for en kollektiv, moralsk 

selvrefleksivitet, var debatten om Per Ole Johansens bok i 1984.  

Det var likevel ikke før i 1990-årene at moralske holocaust-diskurser ble møtt 

med en konkret politisk respons og virkning. En politisk historiebruk kjennetegnes 

blant annet av at aktører bruker holocaust instrumentelt og sammenlignende for å 

tilfredsstille bestemte politiske behov og interesser i samtiden. Midtøsten-konflikten 

har aktivert en slik historiebruk på begge sider av den brennbare konflikten: En 

israelskvennlig historiebruk handler om å legitimere maktbruk «for å unngå et nytt 

holocaust». På Israel-kritisk hold har man sett eksempler på at holocaust har blitt 

brukt for å trekke en analogi mellom israelernes behandling av palestinerne i dag, og 

nazistenes behandling av jødene. Begge analogiene har det til felles at forskjeller 

mellom historiske fenomener viskes ut, eller undertrykkes, for å skape engasjement 

og oppmerksomhet. 

Den norske bruken av Midtøsten-konflikten har fått liten omtale i denne 

avhandlingen, men eksemplet er likevel illustrerende for grunnformelen «A er som 

B»: A står i sentrum for et nåtidig tema eller spørsmål, mens B utgjør det fortidige 

sammenligningsobjektet.723 Et slikt prinsipp ligger generelt svært ofte til grunn for en 

politisk bruk av historien som har stort omfang så vel i norsk som i internasjonal 

kontekst. Den er i vår tid ikke minst utbredt i forbindelse med holocaust, der det 

kanskje viktigste utgangspunktet er at den skal virke pedagogisk og preventivt for 

nye generasjoner. I denne forbindelsen har menneskerettighetene fått en selvskreven 

plass og funksjon: Med kunnskap og undervisning om holocaust kan vi også som 

handlende enkeltmennesker og kollektiv bidra til å bygge et politisk og kulturelt 

integrert Europa, tuftet på fred og menneskerettigheter. 

Holocaust var i sin natur et transnasjonalt folkemord. På kryss og tvers av 

geografiske grenser oppsto varierende sammensetninger av ofre, tilskuere og aktive 

                                                 
723 Klas-Göran Karlsson og Ulf Zander, red., Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och 
tillämpning, Lund: Studentlitteratur, 2014, 75. 
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gjerningsmenn. Etter krigen spredte de overlevende seg nesten til alle hjørner av 

verden. På denne måten anses også tilintetgjørelsen å være en fortid som angår alle 

mennesker, overalt hvor de bor og lever. I en brosjyre for den britiske 

regjeringsoppnevnte stiftelsen Holocaust Memorial Day Trust, heter det på 

symptomatisk vis om den globale betydningen av holocaustdagen: «On 27 January, 

you can find out how you can play your part in learning lessons from the past to 

create a safer, better future for all.»724 Ungdom og opplæring har en nøkkelrolle i 

denne forestillingen, og det er mot en slik bakgrunn at hundretusener av skoleelever 

fra hele verden reiser til Auschwitz hvert eneste år. Fra en historiekulturell 

synsvinkel er det interessant i seg selv at det finnes lite offentlig debatt om hvorvidt 

denne typen historieleksjoner for ungdom har «lyktes». 

Det er også den samme politiske grunnformelen «A er som B» som ligger til 

grunn når norske myndigheter bruker store ressurser på å drifte freds- og 

menneskerettighetssentrene som oppsto rundt tusenårsskiftet. Med erfaringen fra 

andre verdenskrig eller holocaust i bunn, skal disse institusjonene stimulere 

skoleungdom over hele landet til læring om livssynsminoriteters stilling i samfunnet 

i dag, om rasisme, antisemittisme og andre trusler mot demokratiet, og om brudd på 

menneskerettighetene, både ute og hjemme i Norge. I 2012 ble for eksempel den 

første omfattende norske befolkningsundersøkelsen om nordmenns holdninger til 

jøder og andre minoriteter presentert av HL-senteret. Befolkningsundersøkelsen 

omfattet både antisemittiske forestillinger og holdninger i dag, og holdninger til 

holocaust.725 

Det finnes flere utfordringer knyttet til denne instrumentelle og analogiske 

historiebruken. Disse skal ikke utlegges i full bredde her, men i hvor stor utstrekning 

kan og bør vi bruke et 70 år gammelt folkemord til å tematisere nåtidige problemer 

og samfunnsutfordringer? Hvor i dette landskapet blir en kompleks fortid 

meningstom, banaliserende eller reduksjonistisk? Hva blir de langsiktige 

                                                 
724 Se videre brosjyre, Holocaust Memorial Day Trust, London, 2013. 

725 Her kan også nevnes HL-senterets prosjekt DEMBRA, Demokratisk beredskap mot antisemittisme 
og rasisme. Se videre her: http://www.hlsenteret.no/undervisning/dembra/bakgrunn/index.html 
(lenke lest 07.07.2014). 

http://www.hlsenteret.no/undervisning/dembra/bakgrunn/index.html
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implikasjonene av å overføre og levendegjøre holocaust til et «nå», og hva blir 

implikasjonene av å la være?726 

Slike problemstillinger kan illustrere et visst motsetningsforhold mellom en 

universell politisk historiebruk, og en vitenskapelig historiebruk styrt av teoretiske 

og metodologiske regelsystemer. Den siste brukskategorien har i den brede, norske 

historiekulturen hatt en tilnærmet usynlig plass inntil 1980-årene. Gradvis har den 

fått en større betydning og funksjon, dels som et resultat av økt akademisk interesse i 

universitetsmiljøene, både for studier av holocaust og folkemord spesielt og 

minnestudier generelt, dels som en virkning av de nye menneskerettighetssentrenes 

innsatsområder innen forskning, undervisning og formidling, og delvis som et 

resultat av internasjonaliseringen av holocaust-minnet. Historikere, didaktikere, 

kulturvitere og museologer har blant annet spilt en rolle for den internasjonale 

faglige utviklingen av IHRA, holocaustdagen og kulturprosjekter som knytter an til 

Utenriksdepartementets bruk av EØS-midler.727 

I 1970 gikk daværende forbundskansler i Vest-Tyskland, Willy Brandt, ned på 

kne foran monumentet over Warszawa-gettoen. Brandts handling var spontan, men 

har ikke minst i ettertid blitt forstått både som et uttrykk for tyskernes kollektive 

behov for å bearbeide sin fortid, og for ambisjonene om politisk avspenning og 

vesttysk tilnærming til Øst-Europa.728 Brandts personlige motiv var etter alt å 

dømme primært eksistensielt, men han var utvilsomt også klar over handlingens 

funksjon som politisk historiebruk. Hendelsen i Warszawa er et arketypisk eksempel. 

Mye senere kom en større bølge av politiske unnskyldninger, med den franske 

presidentens beklagelse i 1995 som en viktig referanse. I årene som fulgte oppsøkte 

                                                 
726 Holocaust-museet Kazerne Dossin i Belgia skriver folkemordet inn i en så bred historisk og 
samfunnsmessig kontekst at det også fanger inn mobbing på skolen, se videre utstillingskatalog 
Kazerne Dossin. Memorial, Museum and Documentation Centre on Holocaust and Human Rights, Mechelen: 
Kazerne Dossin, 2012, 12. 

727 I Norge inngikk Utenriksdepartementet i 2014 en rammeavtale med HL-senteret med sikte på å 
følge opp de norske forpliktelsene overfor Stockholmserklæringen. I tillegg har HL-senteret utviklet 
og driftet flere større forskningsprosjekter i senere år, blant annet om Norske frivillige soldater i 
Waffen-SS, «Jøden som kulturell konstruksjon 1814-1940», og prosjektet «Demokratiets institusjoner i 
møte med en nazistisk okkupasjonsmakt». Se videre om HL-senterets forskning på 
http://www.hlsenteret.no. Om EØS-midlene, se mer på: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos-midlene/hva-gar-eos-midlene-
til/id686219/#Kulturarv og kulturutveksling (lenke lest 05.06.2015). 

728 Karlsson og Zander, red., 2014, 77. 

http://www.hlsenteret.no/
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både norske og internasjonale politikere ulike tribuner for å be holocaust-ofrene om 

unnskyldning, erkjenne historisk ansvar for statlige overgrep, og gi løfter om 

kompensasjon på vegne av fortidige regimer og institusjoner. 

I denne konteksten ble restitusjonsoppgjøret 1990-tallets viktigste politiske 

svar på den norske skylddiskursen om holocaust. Før dette finner vi bare 

fragmentariske uttrykk for at norske politikere tok tilintetgjørelsen i bruk for å svare 

på samtidige behov og interesser. Et par unntak var da landet tok imot europeiske 

jøder i tidlig etterkrigstid, en hendelse som ble brukt for å framheve forestillingen om 

et solidarisk Norge, og da enkelte stortingspolitikere brukte tv-produksjonen 

Holocaust for å kritisere 1970-tallets innvandringspolitikk.  

I det politiske liv finnes en rød tråd fra og med restitusjonsprosessen på 1990-

tallet til landets inntreden og aktive deltakelse i IHRA, ledet av 

utenriksdepartementet, og til Jens Stoltenbergs unnskyldning til norske jøder i 2012. 

Politiske prosesser av unnskyldning og kompensasjon for tap under holocaust, er på 

den ene siden tilbakeskuende uttrykk for et kollektivt ønske: Vi må handle før det er 

for sent, før alle overlevende fra Auschwitz er borte. Kanskje er det relevant å se slike 

begivenheter som en form for historisk renselsesprosess, for å befri det store «oss» 

for ondskapen som også involverte norske gjerningsmenn og norske institusjoner. En 

annen mulig tolkning er at unnskyldninger til fortidens ofre bidrar til å legitimere oss 

selv som forbilledlige demokrater og forkjempere for kulturelt og etnisk mangfold, 

og menneskerettighetene i dag. 

Det er i alle fall liten tvil om at unnskyldninger for tidligere ugjerninger har 

fått stor politisk og emosjonell kraft på et samfunnsnivå. I denne sammenhengen 

inngår beklagelsen til jødene i en lengre rekke av offisielle norske unnskyldninger; til 

taterne/romanifolket, samer, krigsseilere og krigsbarn. Under ferdigstillelsen av 

dette sluttordet ga den norske regjeringen også en offisiell beklagelse til norske rom 

for behandlingen de ble utsatt for før, under og etter andre verdenskrig.729 I dette 

perspektivet er det ikke umiddelbart lett å ta i bruk det kjente uttrykket om at 

«seierherrene skriver historien». I en tid hvor den moralske og historiske 

                                                 
729 http://www.nrk.no/norge/solberg-beklager-rasistisk-rom-politikk-1.12300080 (lenke lest 
04.06.2015). Regjeringen varslet omtrent samtidig en ny gjennomgang av situasjonen for NS-barna, 
med mulig siktemål å gi en kollektiv beklagelse. 
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dimensjonen står sterkt i samfunnet, forskyves også lett maktforholdet mellom 

«seierherrene» og historiens ofre, krenkede eller tapere. 

Alle disse offisielle unnskyldningene har generert debatter, refleksjoner og nye 

perspektiver på vår egen fortid og kulturarv. Dette har en samfunnsmessig gevinst i 

seg selv. I noen grad er det mulig å tolke symbolske unnskyldninger og økonomiske 

prosesser som et politisk ønske om å lukke døren til historien. Men beklagelser og 

erstatninger kan også fungere som begynnelsen på «en ny samtale», som også 

restitusjonsoppgjøret i Norge har demonstrert. Det er videre sannsynlig at en 

unnskyldningspolitikk har forsonende, rettferdiggjørende og identitetsdannende 

funksjoner, og at den bidrar til å gjenopprette ære, anerkjennelse, respekt og en 

følelse av tilhørighet for både enkeltmennesker og grupper.730 

På den andre siden er det også mulig å lese nåtidens sterkt nærværende 

unnskyldningskultur som progressive, strategiske og usentimentale uttrykk for en 

resultatgivende politikk, eller i tilfellet holocaust som «inngangsbilletten til Europa», 

som Tony Judt har kalt det.731 Inntil 1995 ble for eksempel flere internasjonale krav 

om restitusjon i holocaust-relaterte forbrytelser blankt avvist.732 Jeg er derfor usikker 

på hvor smertefullt og selvransakende det i virkeligheten er for politikere, både i 

Norge og ellers i den vestlige verden, å beklage fortidige hendelser som deres egne 

regimer ikke tok del i. 

På generelt grunnlag ser det ut til at transnasjonale prosesser og produkter har 

skapt en mer standardisert og universell minnedynamikk etter den kalde krigens 

slutt. IHRA, med over 30 medlemsland og bindende samarbeidsavtaler med FN, 

Europarådet og EU, framstår i dette perspektivet som et tidstypisk, minnepolitisk 

regime med sterke moralske krav til alle sine medlemmer. En gjennomgående 

selvkritisk, transnasjonal holocaust-diskurs ser ikke ut til å ødelegge, men tvert imot 

konstituere Europas identitet. I det store bruddet kan kontinentet, så å si, finne sin 

kontinuitet. 

                                                 
730 Nobles 2008, 112ff. 

731 Judt 2005, 803. 

732 Nobles 2008, 142. 
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På disse måtene settes også begrepet norsk historiekultur under press. Denne 

avhandlingen har vist at mange av hovedimpulsene til den historiekulturelle 

utviklingen i Norge har kommet utenfra, spesielt de siste tiårene. I møtene mellom 

nasjonale grunnfortellinger og internasjonale strukturer har det oppstått nye dialoger 

og forhandlingsposisjoner.733 Kanskje kan innføringen av begrepet «det norske 

holocaust» i språket vårt siden 2000-tallet være en refleks av denne dynamikken: på 

den ene siden en sammenveving, og på den andre siden en frakopling og markering 

av at «det norske holocaust» er noe annet enn «det europeiske holocaust»?  

De norske statsrådenes taler på holocaustdagen i senere år er et annet 

eksempel på at transnasjonalisering ikke nødvendigvis krever en oppløsning av 

nasjonale perspektiver. Selvransakende møter med skyld og skam utgjør 

grunnleggende elementer i en delt, transnasjonal bevegelse, samtidig som det norske 

politiske blikket alltid er vendt innover hver 27. januar: mot de norske politifolkene 

og lensmennene, mot taxisjåførene, og dypest sett – mot «overgriperen» i oss selv. 

Slike tolkninger kan peke mot at nasjonale fortolkningsmønstre og referanserammer 

fortsatt spiller en sentral rolle, men at de har blitt rekonfigurert for å sameksistere 

med transnasjonale prosesser. 

I dag er det grunnlag for hevde at holocaust har større aktualitet i norsk 

offentlighet enn noen gang siden 1945. Denne historiekulturelle kraften skyldes blant 

annet at den eksistensielle og moralske historiebruken samspiller med den politiske 

på et helt annet nivå i vår tid. Dette prosjektet om folkemordets etterliv har 

imidlertid også vist hvordan historiekulturelle vilkår stadig endrer seg. Mennesker, 

grupper, stater og overnasjonale organisasjoner lever med, og orienterer seg etter, 

dyptgående historiske erfaringer på ulike vis til ulike tider. 

Mot en slik bakgrunn kan det synes relevant å spørre: Hvor lenge vil det 

kjennes selvransakende å stadig repetere et moralsk, kanskje også moraliserende, 

budskap om medansvar? Skyldspørsmålet har i vel to tiår dominert den norske 

offentlige samtalen om holocaust, og i alle fall delvis fortrengt erfaringer som 

tidligere ble framhevet innenfor de diskursive rammene av det nasjonale 

konsensussyndromet. Har det i stedet oppstått en ny offisiell konsensuslinje, like 

                                                 
733 Se også Bauerkämper m.fl., red. 2014, 19ff. 
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unyansert og svart-hvitt som den gamle? Hvordan vil de internasjonale 

historiekulturelle impulsene se ut i årene som kommer? Og hvordan vil det politiske 

og kulturelle etterlivet til 22. juli-terroren, og nye internasjonale minnefellesskap over 

moderne terrorisme, virke inn på våre oppfatninger av holocaust? 

Denne avhandlingen har vist at samfunnsinteressen for, oppfatningen og 

bruken av holocaust har variert stort mellom 1945–2014. «History matters», kort sagt. 

Men dermed står det også som logisk at et fenomen og tema som i én periode av 

historiekulturen står stødigere enn noen gang, i en annen tid har potensiale for å 

svekkes eller falle. 
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lest 02.06.2015) 

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Snubler-over-Holocaust-i-nabolaget-

8037202.html (lenke lest 01.06.2015) 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/NSB-beklager-deportasjon-av-norske-

joder-under-krigen-7131232.html (lenke lest 22.05.2015) 

http://www.moritzrabinowitz.no/ (lenke lest 24.04.2015) 
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http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/14288981 (lenke lest 

24.04.2015) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/a5383153c8d04effbd328a6a3750e6c0/so

ndre_vestfold_berg.pdf (lenke lest 16.04.2015) 

http://www.nrk.no/kultur/bok/norske-joder-angitt-av-vanlige-folk-1.11996332 

(lenke lest 13.04.2015) 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Frontingen-av-Den-

storste-forbrytelsen-gir-en-Holocaust-historie-uten-nyanser-7768742.html (lenke lest 

13.04.2015) 

http://www.aftenposten.no/kultur/litteratur/Marte-Michelet-bretter-ut-var-

nasjonale-skam-7758730.html (lenke lest 13.04.2015) 

http://www.aftenposten.no/kultur/Brageprisen-til-Marte-Michelet-7791557.html 

(lenke lest 13.04.2015) 

http://www.vg.no/rampelys/bok/bokanmeldelser/bokanmeldelse-marte-

michelet-den-stoerste-forbrytelsen/a/23320745/ (lenke lest 13.04.2015) 

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2011/Statsbudsjettet-fra-A-til-

A/Freds---og-menneskerettighetssentrene/ (lenke lest 13.11.2014) 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2010/201001140/778_Villa_

Grande_samlet.pdf (lenke lest 13.11.2014) 

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Stoltenberg-

I/smk/Taler-og-artikler-arkivert-

individuelt/2000/tale_ved_arrangement_i_regi_av.html?id=264359 (lenke lest 

13.11.2014) 

http://www.regjeringen.no/templates/Underside.aspx?id=331235&epslanguage=N

O-NY (lenke lest 13.11.2014) 

http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=620&It

emid=49 (lenke lest 28.10.2014) 

http://www.stolpersteine.eu/ (lenke lest 27.10.2014) 

http://www.yadvashem.org/yv/en/pressroom/annual_reports/2013/pdf/annual

_report.pdf (lenke lest 27.10.2014) 

http://www.stolpersteine.eu/
http://www.yadvashem.org/yv/en/pressroom/annual_reports/2013/pdf/annual_report.pdf
http://www.yadvashem.org/yv/en/pressroom/annual_reports/2013/pdf/annual_report.pdf
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http://www.dagbladet.no/2014/07/21/nyheter/utenriks/sosiale_medier/konsentr

asjonsleir/auschwitz/34444490/ (lenke lest 22.07.2014) 

http://bibsys-

primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BIBS

YS (lenke lest 20.07.2014) 

http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2014/06/should-auschwitz-be-

a-site-for-selfies.html (lenke lest 19.07.2014) 

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Skolepriser/Benjaminprisen/(lenke lest 

18.07.2014) 

http://falstad2014.blogspot.no/2014/06/day-5-27th-june-2014-final-day-of-dig.html 

(lenke lest 17.07.2014) 

https://www.kazernedossin.eu/EN/ContactPages/Organisatie (lenke lest 

17.07.2014). 

http://www.stiftelsen-arkivet.no (lenke lest 01.07.2014) 

http://www.falstadsenteret.no (lenke lest 01.07.2014)  

http://www.grabowski.no (lenke lest 29.06.2014) 

http://www.jodiskmuseumoslo.no (lenke lest 26.06.2014) 

http://www.fintsted.no/ (lenke lest 24.06.2014) 

http://www.hlsenteret.no/program-varen-2014_web.pdf (lenke lest 19.06.2014) 

http://www.hlsenteret.no/om/vedtekter/ (lenke lest 18.06.2014) 

http://www.filmbasen.no/film/2354/i-slik-en-natt/ (lenke lest 23.05.2014) 

http://snl.no/J%C3%B8deparagrafen (lenke lest 04.04.2014) 

http://neveragain.ushmm.org/ (lenke lest 01.04.2014) 

http://www.memorial-museums.net/WebObjects/ITF (lenke lest 16.03.2014) 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/netanyahu0413.html (lenke 

lest 14.03.2014) 

http://www.osloby.no/nyheter/Jodisk-museum-apnet-i-gammel-synagoge (lenke 

lest 14.02.2014) 

http://www.forsvaretsmuseer.no/Hjemmefrontmuseet/Om-museet (lenke lest 

12.02.2014) 

http://www.dagbladet.no/2014/07/21/nyheter/utenriks/sosiale_medier/konsentrasjonsleir/auschwitz/34444490/
http://www.dagbladet.no/2014/07/21/nyheter/utenriks/sosiale_medier/konsentrasjonsleir/auschwitz/34444490/
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BIBSYS
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BIBSYS
http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BIBSYS
http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2014/06/should-auschwitz-be-a-site-for-selfies.html
http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2014/06/should-auschwitz-be-a-site-for-selfies.html
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Skolepriser/Benjaminprisen/(lenke
http://falstad2014.blogspot.no/2014/06/day-5-27th-june-2014-final-day-of-dig.html
https://www.kazernedossin.eu/EN/ContactPages/Organisatie
http://www.stiftelsen-arkivet.no/
http://www.falstadsenteret.no/
http://www.grabowski.no/
http://www.jodiskmuseumoslo.no/
http://www.fintsted.no/
http://www.hlsenteret.no/program-varen-2014_web.pdf
http://www.hlsenteret.no/om/vedtekter/
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http://www.forsvaretsmuseer.no/Hjemmefrontmuseet/Om-museet
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http://www.hvitebusser.no (lenke lest 11.02.2014) 

http://www.aktive-fredsreiser.no/administrasjon/aktiv_start.htm (lenke lest 

11.02.2014) 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/who-we-are (lenke lest 18.12.2013) 

http://www.yadvashem.org/yv/en/pressroom/pressreleases/pr_details.asp?cid=5

53 (lenke lest 21.10.2013) 

http://www.hlsenteret.no/aktuelt/2012/berg_26_10_2012.html (lenke lest 

06.08.2013) 

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=24794 (lenke lest 17.10.2013) 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/pla/2002/0001/ddd/pdfv/157060-

handlingsplan.pdf (lenke lest 06.08.2013) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2013/satse

r-pa-menneskerettigheter-og-fredsar.html?id=726312 (lenke lest 06.08.2013) 

http://hvitebusser.no/aktuelt (lenke lest 06.08.2013) 

http://www.filmbasen.no/film/2786/blodveien/ (lenke lest 18.06.2013) 

http://www.billedkunstmag.no (lenke lest 11.06.2013) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/pressesenter/pressemeldinger (lenke lest 

21.05.2013) 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stoltenbergs-tale-under-holocaust-

markeringen-6750623.html (lenke lest 17.04.2013) 

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8652716 (lenke lest 14.04.2013) 

http://www.holocausttaskforce.org/news/511-ihra-chair-condemns-antisemitic-

imagery-at-the-aalst-carnival.html (lenke lest 14.02.2013) 

http://vitals.nbcnews.com/_news/2012/05/24/11867152-german-doctors-

apologize-for-holocaust-horrors?lite (lenke lest 12.02.2013) 

https://www.un.org/en/holocaustremembrance/2013/sg.shtml (lenke lest 

11.02.2013) 

http://fra.europa.eu/en/news/2013/international-holocaust-remembrance-timely-

reminder-need-step-efforts-fight-racism-

and?_cldee=am9uLnJlaXRhbkBmYWxzdGFkc2VudGVyZXQubm8%3d (lenke lest 

08.02.2013) 

http://www.hvitebusser.no/
http://www.aktive-fredsreiser.no/administrasjon/aktiv_start.htm
http://fra.europa.eu/en/about-fra/who-we-are
http://www.yadvashem.org/yv/en/pressroom/pressreleases/pr_details.asp?cid=553
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http://vitals.nbcnews.com/_news/2012/05/24/11867152-german-doctors-apologize-for-holocaust-horrors?lite
http://vitals.nbcnews.com/_news/2012/05/24/11867152-german-doctors-apologize-for-holocaust-horrors?lite
https://www.un.org/en/holocaustremembrance/2013/sg.shtml
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http://www.holocausttaskforce.org/about-the-itf.html (lenke lest 08.02.2013) 

http://whc.unesco.org/en/list/31 (lenke lest 06.02.2013) 

http://www.majdanek.eu/articles.php?acid=183 (lenke lest 05.02.2013) 

http://www.pamatnik-terezin.cz/en/memorial/basic-info?lang=en (lenke lest 

05.02.2013) 

http://www.eurozine.com/articles/2002-09-06-lentin-en.html (lenke lest 05.02.2013) 

http://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/the-memorial-to-the-murdered-

jews-of-europe.html#c694 (lenke lest 03.02.2013) 

http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/en/history.html (lenke lest 10.01.2013) 

http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=637&It

emid=55 (lenke lest 16.12.2012) 

http://www.new-york-un.diplo.de/Vertretung/newyorkvn/en/__pr/speeches-

statements/2012/20120124-Wittig-on-Holocaust.html (lenke lest 16.12.2012) 

http://www.yivoinstitute.org/ (lenke lest 09.12.2012) 

http://en.mauthausen-memorial.at/ (lenke lest 09.12.2012)  

http://www.annefrank.org/en/Anne-Franks-History/The-diary-of-Anne-

Frank/Reception-in-America/ (lenke lest 20.11.2012) 

http://www.annefrank.org (lenke lest 18.06.2012)  

http://www.holocausttaskforce.org/images/itf_data/documents/08_news/estonia

n%20pm%20speech.pdf (lenke lest 19.02.2012) 

http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005448 (lenke lest 

19.02.2012) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/taler_og_artikler/statsministere

n (lenke lest 28.01.2012)  

http://www.ushmm.org/museum/about/ (lenke lest 12.07.2011) 

http://www.dhm.de/ausstellungen/hitler-und-die-deutschen/index.html (lenke 

lest 12.03.2011) 

http://www.humanrights.gov.se/stockholmforum/2000/conference_2000.html 

(lenke lest 04.03.2011) 

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10413.doc.htm (lenke lest 

24.11.2010) 

http://www.holocausttaskforce.org/about-the-itf.html
http://whc.unesco.org/en/list/31
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http://www.eurozine.com/articles/2002-09-06-lentin-en.html
http://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/the-memorial-to-the-murdered-jews-of-europe.html#c694
http://www.stiftung-denkmal.de/en/memorials/the-memorial-to-the-murdered-jews-of-europe.html#c694
http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/en/history.html
http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=637&Itemid=55
http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=637&Itemid=55
http://www.new-york-un.diplo.de/Vertretung/newyorkvn/en/__pr/speeches-statements/2012/20120124-Wittig-on-Holocaust.html
http://www.new-york-un.diplo.de/Vertretung/newyorkvn/en/__pr/speeches-statements/2012/20120124-Wittig-on-Holocaust.html
http://www.yivoinstitute.org/
http://en.mauthausen-memorial.at/
http://www.annefrank.org/en/Anne-Franks-History/The-diary-of-Anne-Frank/Reception-in-America/
http://www.annefrank.org/en/Anne-Franks-History/The-diary-of-Anne-Frank/Reception-in-America/
http://www.annefrank.org/
http://www.holocausttaskforce.org/images/itf_data/documents/08_news/estonian%20pm%20speech.pdf
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http://www.annefrank.org (lenke lest 31.10.2010) 

http://www.levandehistorie.se (lenke lest 14.09.2010) 

http://www.trondheim.kommune.no/itf/ (lenke lest 14.09.2010) 

http://www.hlsenteret.no (lenke lest 18.08.2010) 

http://www.regjeringen.no (lenke lest 31.05.2010) 

http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren

/2010/stockholm_declaration.html?id=592282 (lenke lest 25.05.2010) 

http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1.1273277 (lenke lest 10.05.2010) 

Utrykte kilder 

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim 

– Intervju med Julius Paltiel, Trondheim, 03.10.2000 (Jon Reitan) 

– Lydbånd med Robert Savosnick, november 1992, uten arkivreferanse 

– Ref. A 2210. Brev fra overrettsakfører Harald Smedal til Hirsch Isaksen, 

02.08.1933  

– Oskar Mendelsohn, Tale i anledning menighetens 80-årsjubileum, 15.11.1985, 

upublisert 

– Perm «Minnestøtten», tale ved Oskar Mendelsohn, 13.10.1947 

– Uordnet materiale, brev til Samuel Brandhändler, Chicago, 30.09.1947 

– Katalog «Jødiske liv og skjebner», 2001 

Falstadsenteret 

– Diverse underlagsmateriell til senterets permanente museumsutstilling «Ansikt 

til ansikt», Utlånsavtale med The Auschwitz-Birkenau State Museum, mai 2006 

National Archives, London 

War Office 

– Headquarters Allied Land Forces Norway, War Crimes Investigation Branch, 

Serie WO 331/21 

Riksarkivet Oslo 

Privatarkiv Oskar Mendelsohn, PA 0874 

http://www.annefrank.org/
http://www.levandehistorie.se/
http://www.trondheim.kommune.no/itf/
http://www.hlsenteret.no/
http://www.regjeringen.no/
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren/2010/stockholm_declaration.html?id=592282
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/aktuelt/taler_artikler/utenriksministeren/2010/stockholm_declaration.html?id=592282
http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1.1273277
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– Eske 18 og eske 6, rapport til Oslo politikammer, 17/9-1946 

Landssviksak Trondheim politikammer 730, Reidar Landgraff 

– Dokument 6, side 73, 15.10.1945 

– Dokument 99, side 1-23, 5.10.1944 

– Dokument 6, side 52, 15.10.1945 

– Domsslutningen, side 20-21, 13.10.1947 

– Dokument 78, 12.01.1945 

– «Til firmaregistret i Trondheim», brev fra R. Landgraff, 14.04.1945 

Landssviksak Trondheim politikammer 703, Roar Lund: 

– «Rapport til politimesteren i Trondheim», avgitt 06.07.1945. Avhør av Roar Lund 

i Innherad fangeleir (tidligere Falstad) 

– «Rapport til politimesteren i Trondheim», avgitt 16.04.1947 

Statsarkivet i Trondheim 

Trondheim politikammer 

– Boks 57, «Rapport til politipresidenten i Trondheim», 22.05.1945. 

– Boks 48, «Oversikt over politiets innsats og arbeide fra alarmtilstanden begynte 

og til 8.10. kl 9.»  

– Boks 42, rapport Statspolitiet, trondheimskontoret 2/7-1943 

Jødisk Museum Oslo 

– Utstillingstekster, del «I Sverige: Håp og Frykt», utstillingsbesøk 16.01.2013 

– Katalog, What happened in Norway? Shoah and the Norwegian Jews. From the 

exhibition Remember Us Unto Life, 2013 

HL-senteret 

– Informasjonsbrosjyre 

Holocaust Memorial Day Trust, London  

– Informasjonsbrosjyre 
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Utenriksdepartementet 

– Pressemelding nr. 048/09, 24.06.2009 

Aviser 

Adresseavisen 

«Jødefamilie fra Trondheim myrdet i tyske gasskamre», 25.05.1945 

«Her er et hellig sted! Minnemonumentet over våre falne jøder vakkert innviet», 

14.10.1947 

«Historiens virksomste bøddel Adolf Eichmann for sine dommere», 11.04.1961 

«Lynproduksjonen om Eichmann forbausende god», 04.05.1961 

«Hjemmefrontens hjelp til de norske jøder skildret i Eichmann-saken. Da over 40 

mennesker ble kjørt til svenskegrensen i potetbiler», 12.05.1961 

«Eichmann mottok dødsdommen uten å vise tegn på sinnsbevegelse», 16.12.1961 

«Knyttneve i vår selvgodhet», 11.09.1984 

«Kongen minnet Auschwitz», 28.01.1995 

«Han overlevde Auschwitz», 30.05.1995 

 «Overlevde for å fortelle», 07.09.1995 

«Historikerne har ikke gjort jobben», 24.08.2006 

«Ofrene forteller sin historie», 15.09.2006 

«Holocaust-vitnet er borte», 08.03.2008  

 «Hele Norge tar farvel med Paltiel», «Historisk på gravlunden», «Vaksinerte oss mot 

likegyldighet» «400 fulgte Paltiel til graven», 12.03.2008 

Aftenbladet 

«Lykkelig valg og Anne Frank», 27.09.1957 

Aftenposten 

«Norsk jødes opplevelser i tyske dødsleirer», 20.06.1945 

«Wallestad prøver å vri seg fra de verste anklager», 07.08.1946 

«Sunnhetstilstanden alt annet enn bra i Bergleiren», 14.08.1946 

«Naziordføreren Bjerck fikk ideen til Berg-leiren allerede i 1934», 21.08.1946 
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 «Fra livsvarig til 8 års tvangsarbeid for lederne av Bergleiren», 02.09.1946 

«Allerede tidlig i 1942 truet tyskerne de norske jøder med utryddelse», 03.10.1946  

«Monumentet over 130 falne jøder», 15.10.1947 

«Straffen skjerpes for bødlene fra Bergleiren», 22.11.1947  

«Er det virkelig Anne Franks dagbok?», 17.12.1952 

«Anne Franks dagbok», 18.12.1952 

Annonse Anne Franks dagbok, 07.02.1953 

«Anne Franks dagbok. Sesongens beste forestilling på Broadway», 21.08.1956 

«I dagens løp», 07.12.1956 

«Anne Franks dagbok på Trøndelag Teater», 08.02.1957 

«Nytt fra hele landet», 07.03.1957 

«Ungdoms-demonstrasjon ved Anne Franks grav», 16.03.1957 

«Jødene trekker Eichmann til ansvar», 06.04.1961 

«Eichmann-saken», 06.04.1961 

«Gråblek Eichmann lytter til anklagen», 11.04.1961 

«Muligens norske vidner til saken mot Eichmann», 13.04.1961 

«Vi er dypt takknemlige for nordmenns hjelp til jødene», 17.04.1961 
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