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Bokens folk
Jødisk-skandinavisk skriftkultur
1742-1842-1942
Møtet mellom jødisk og ikke-jødisk skriftkultur i Norge og Danmark var fra
begynnelsen av preget av sympatier og spenninger, tiltrekning og frastøtning. Men
også av en fruktbar utveksling av kulturelle impulser og menneskerettslige idéer, som
på langs sikt bidro til økt trosfrihet og anerkjennelse av menneskeverdet for alle
grupper. Mange av disse kampene ble utkjempet med penn og blekk, og det var nok
også bakgrunnen for at den tysk-jødiske religionsfilosofen Salomon Steinheim i 1842
publiserte diktet «Til herr arkivar Henrik Wergeland i Christiania vedlagt et
oversendt blekkhus» («An Herrn Arhivarius Hendrik Wergeland in Christiania: nebst
einem übersandten Dintenfasse») i den radikale tyske avisen Telegraph für
Deutschland. I diktet til Wergeland gjør Steinheim en spøkefull sammenligning av
ulike væsker som regn, palmeolje, sjøvann, vin og blekk og omtaler Wergeland som
en som har sittet ‘i gudenes råd’ og ‘målt dybden i menneskehetens osean’. Diktet
konkluderer derfor med at blekket er den nyttigste og mest oppmuntrende av alle
fludier for den som kjemper frihets sak: i dette tilfellet emansipasjonen av Norges og
Europas jøder:
«Wer in dem Rath der Göttes saß,
Ein Mann von hohem Sinne
Der Menschheit Ocean durchmaß,
Seit ihrem Anbeginne:

[En mann som satt i guders råd
hvor alle hans tanker lynte
og målte men'skehetens dyp
fra der hvor den begynte:]

Dem stillt den Durst kein kühler Quell.
Kein Öl macht seine Nächte hell,
Den Trost nimmt ihm kein Feuerwein;
Den Trost gewährt dies Fass allein!»

[Ingen kilde kan stille hans tørst,
ingen olje mot natten beskytte
ingen brennevin kan gi han trøst;
et blekkhus alene gjørt nytte!]

Steinheim oversender derfor i diktet et blekkhus til Wergeland med ønske om at han
må finne mot og krefter til å legge ut på ‘det svarte havet’ og svinge ‘det skarpe
sverdet’ til frihetens dag opprinner:
«Den Kiel ins schwarze Meer getaucht!
Mit Muth das scharfe Schwerdt gebraucht!
Und mag es herrschen, mag es dienen,
Bis einst der Freiheit Tag erschienen!»

[ Med kjølen dyppet i svarte hav
det kvasse sverdet i strid seg gav!
Og må det tjene, må det skinne,
for frihet skal en dag opprinne!]

Om jødene ble det sagt at boken var deres transportable hjemland. Og av muslimske
arabere ble jødene gjennom mange århundrer respektert som ‘bokens folk’. Da de
første jødene slo seg ned i Danmark på begynnelsen av 1600-tallet, hadde de med
seg en skriftkultur som var eldgammel og høyt utviklet og som blant annet omfattet
Toraen, Talmud, GT, kabbalistisk mystikk, rabbinsk visdomslitteratur, sanger,
fortellinger og filosofi. Og fra gammelt av ble boklig lærdom ansett for å være den
høyeste rikdommen noe menneske kunne samle seg i den jødiske tradisjonen. Til
sammen dannet dette en vesentlig bakgrunn og påvirkningskilde for mye av den
ikke-jødiske litteraturen som ble til i Danmark-Norge og resten av Europa. På den
andre siden tok de jødiske minoritetene etter hvert til seg mer og mer av den
klassiske og moderne litteraturen i deres europeiske hjemland. Slik oppstod det nye
grensekryssende litteratur- og offentlighetsformer som både jødiske og ikke-jødiske
dansker, svensker og nordmenn tok del i, og som til sammen ga støtet til en ny form
for jødisk-skandinavisk skriftkultur.
Utstillingen «Bokens folk» tar utgangspunkt i tre årstall som på ulikt vis
representerer vannskiller i denne historien: 1742 var året da Holberg utgav sin Jødiske
Historie; 1842 året da Wergeland utgav Jøden, og kampanjen mot Grunnlovens
‘jødeparagraf’ kulminerte. Og 1942 var året da de norske jødene ble arrestert og
deportert den 26. november, og NS-myndighetene gjeninnførte jødeparagrafen. Fra
Holbergs beundring for jødenes eksempel som ‘speil på Guds forunderlige Forsyn’,
nasjonen som hadde maktet å bevare sin religion og kultur til tross for mange hundre
års adspredelse og forfølgelse, går det en linje til Wergelands energiske kampanje
mot Grunnlovens jødeparagraf, som først ble opphevet etter Wergelands død. Også
bergensere som Hans Holmboe og hardangerpresten Niels Hertzberg spilte en viktig
rolle i kampen mot jødeparagrafen og religiøs intoleranse. Samtidig hadde Wergeland
utviklet utstrakt korrespondanse og samarbeid med et større nettverk av
skandinaviske jøder og ikke-jøder som arbeidet for opplysning, toleranse,
menneskeverd og borgerrettigheter. På motsatt side var hatet mot jødene fra
begynnelsen av forankret i teologiske forestillinger om jødene som Kristusmordere
og Kristusfornektere og jødedommen som en hatefull religion. Disse stereotypiene
ble ved inngangen til 1900-tallet ladet med biologiske argumenter om mindreverdige
raser og farene ved raseblanding. Samtidig advarte nazistene mot den åndelige
smitten man kunne bli påført ved å lese bøker av jødiske forfattere, se kunstverk av
jødiske malere eller høre musikk av jødiske komponister. Midt oppe i dette giftige
klimaet valgte den norske rabbineren Julius Samuel å oversette og utgi Wergelands
sykluser Jøden og Jødinden på tysk. Bare få år senere ble Samuel myrdet i Auschwitz.

Men la oss begynne med bosettingen av de første sefardiske jødene i Danmark i
1622 etter invitasjon fra kong Christian 4. Til dette formålet grunnla han byen
Glückstadt i håp om å kunne profitere på jødenes økonomiske og administrative
ressurser og ferdigheter. Men Glückstadt ble aldri noen stor suksess, og i stedet ble
København og Altona ved Hamburg de viktigste jødiske sentra i Danmark-Norge.
Ut fra slike pragmatise hensyn ble de sefardiske vestjødene innrømmet begrenset
religionsfrihet: De fikk lov til å samles i bønn, men ikke lese fra Talmud. De
askenasiske jødene fikk derimot ikke lov til å praktisere sin jødedom i det hele tatt. I
1682 ble fribyen Fredericia opprettet, hvor jødene fikk tilbud om religionsfrihet og
gebyrfri oppholdstillatelse. Langt mer ekskluderende var Christian 5.s norske
landslov, som fastslo at alle jøder som oppholdt seg i landet uten leidebrev, skulle
bøtelegges med 1000 riksdaler. På Holbergs tid ble det også innført en bestemmelse
om at såkalte bettel-jøder skulle nektes adgang til Danmark.
Flertallet av de cirka 2 millioner jødene i Holbergs europeiske samtid levde i stor
fattigdom og uten politiske rettigheter i sine ghettoer i Hamburg, Frankfurt, Roma,
Amsterdam og andre byer. Det var også store forskjeller mellom de velutdannede og
vel ansette sefardiske jødene, som også ble kalt ‘portugiserjøder’, og de askenasiske
jødene, som det var flest av i Polen og i tyske byer som Hamburg og Frankfurt. I
Amsterdam fantes det derimot mange sefardiske jøder som hadde flyktet fra Spania
etter inkvisisjonens ‘renselse av blodet’ i 1492. I det liberale Nederland kom disse
etter hvert i kontakt med protestantiske filosofer og forfattere som hadde vært
tvunget til å forlate sine katolske hjemland på grunn av religionsstridighetene som
hjemsøkte Europa etter reformasjonen. Den mest berømte av disse protestantiske
flyktniningene var Pierre Bayle, som ble kjent for sin historisk-kritiske ordbok
Dictionaire historique et critique, og som var den forfatteren Holberg hyppigst henviste
til i sine skrifter.

Første del:

1742

Holberg Toleranse med opplysningens og
protestantismens målestokk
1742 var året da Ludvig Holberg utgav sin Jødiske Historie fra Verdens Begyndelse fortsatt
til disse Tider, som til sammen utgjorde nærmere 1500 sider fordelt på to bind. Verket
er langt på vei blitt neglisjert av litteraturhistorien, men ble i stedet tatt til inntekt for
mellomkrigstidens antisemittiske propaganda. Holberg var på sin side påvirket av
1700-tallets protestantiske toleransediskurser, selv om han også siterer antisemittiske
skribenter. Verket er da heller ikke helt fritt for antisemittiske stereotypier om jødene
som ‘hatefulle’ og ‘oppsetsige’ ‘Aagerkarle’. Noen av disse utfallene skyldes imidlertid
at Holberg anvender sin ‘moraliserende’ historiske metode på jødene på linje med
andre nasjoner og etniske grupper, der leseren skal øves opp til å skille ekte dyder fra
laster og hykleri. Også i innledningskapittelet framhever Holberg at den jødiske
historien skal fungere som et speil på historiske ytterpunkter og Guds rettferdige
forsyn. Samtidig tilkjennegir han her et tredelt siktemål med verket: Underholdning,
moralsk nytte og historisk fullstendighet: 1) Å behage, dvs. underholde leseren. 2)
For det andre skal verket tjene en nyttig hensikt, nemlig å fungere som moralsk
eksempel på dyder og laster og Guds visdom og rettferdige forsyn, samt kaste lys på
gamle fordommer og vaneforestillinger. 3) For det tredje tar Holberg sikte på å gi
den første fullstendige fremstillingen av jødenes historie fra verdens begynnelse til
Holbergs egen samtid.
«At jeg haver utvalt den Jødiske Historie, er skeed af tvende Aarsager, 1)
efterdi den af alle er den behagligste og nyttigste, 2) efterdi ingen almindelig
Jødiske Historie, som mig vitterligt er, paa noget Sprog tilforn udi et Verk er
forfattet. Josephi Historie gaaer alene til Jerualems Ødelæggelse. Prideaux
begynde dra de sidste Konger, og ender med Herode. Banage [sic] begynder
hvor Prideaux slipper […].»
På det tidspunktet den ‘Jødiske historien’ ble utgitt, var den franckeske pietismen
blitt retningsgivende for det danske kongehuset og embetsverket under Christian
VI.s regjeringstid. I den utopisk-satiriske reiseromanen Niels Klim tegner Holberg et
beskt portrett av de danske pietistenes humørløse moralisme og gledesløse
gudsdyrkelse, mens det i fantasilandet Potu hersker tilnærmet full religionsfrihet.
Samtidig som pietistene vektla et subjektivt og inderlig Gudsforhold og var

brennende opptatt av omvendelse og sjelelig introspeksjon, forkynte de profetiet om
’de bedre tider’ da ‘tusenårsriket’ skulle komme. Med til denne framtidsvisjonen
hørte det også at jødene ville omvende seg til pietistenes kristendom, ikke ved at
man forfulgte og fordømte dem, men ved at man overbeviste dem med et godt
kristent eksempel og vennlig misjonering. Mer eller mindre i tråd med denne
holdningen ble jødene innrømmet en viss religionsfrihet og rett til å praktisere sin
kultur. Men det fantes også røster som mente at jødene bedrev gudsbespottelse i
kraft av sin jødiske tro og religionsutøvelse
Selv om Holberg, i likhet med antisemittiske skribenter som Johan Jakob Schudt og
Andreas Eisenmenger, betrakter den jødiske nasjonalkarakteren som fordervet, ser
han i motsetning til Schudt ikke redningen i dåp og assimilasjon. For det som ifølge
Holberg er det mest bemerkelsesverdige ved jødene er jo nettopp den evnen de har
vist til å bevare sin religion, sine lover og skikker til tross for adspredelse, forfølgelse,
undertrykkelse - og i nyere tid også assimilasjonspåtrykk i kjølvannet av den gryende
moderne nasjonalismen. Nettopp i kraft av denne integriteten er det at jødene ifølge
Holberg kan tjene som moralsk eksempel for religiøs samvittighetsfrihet for andre
nasjoner og epoker. Til å være utgitt på midten av 1700-tallet, representerte verket et
stort framskritt i utviklingen mot større toleranse og anerkjennelse av jødenes
religion og tradisjon. Men målestokken for Holbergs toleranse blir like fullt
kristendommen. Paradoksalt nok ser han jødenes historiske skjebne som et bevis på
de kristne profetienes sannhet, og som et moralsk oppbyggelig bevis på Guds
allmakt. Holberg veksler således mellom å videreføre samtidens fordommer mot
jødene, og å gjendrive disse i opplysningens og protestantismens ånd.

Uri Feibush (1719-95): Pesach haggadot (‘København-haggadahen’) (1739): Et

høydepunkt innen jødisk-skandinavisk bokkunst fra denne epoken er den såkalte
København-haggadahen, som ble skrevet og illustrert i Hamburg-Altona av den
dansk-jødiske kunstneren Uri Feibush. Han tilhørte menigheten i Hamburg-Altona,
som den gang var dansk. Feibusch bosatte seg senere i København, og praktverket
tilfalt derfor byens bibliotek. Den inneholder det jødiske påskeritualet (pesach) med
kommentarer av Isaac ben Jehuda Abrabanel (1473-1508), oversettelser til jiddisk,
sanger og en kabbalistisk kommentar. Den jødiske påsken Pesach (=’å gå forbi’)
feires til minne om det egyptiske slaveriet og flukten fra Egypt. Under påskefeiringen
spiser man grønnsaker dyppet i saltvann til minne om tårene som slavene felte i
Egypt, og bitre urter minner om bitterheten ved slaveriet. Ifølge tradisjonen hadde
de jødiske kvinnene laget brød til flukten, men uten at de fikk tid til å heve dem. I
løpet av de sju eller åtte dagene høytiden varer spiser jødene matza, usyret og ikke
hevet brød, til minne om begivenhetene. Mannen på illustrasjonen holder derfor to
matzot i hendene.

Ludvig Holberg (1684-1754): Den Jødiske Historie fra
Verdens Begyndelse fortsatt til disse Tider. I 1742 utgav
Holberg sin monumentale jødiske historie, som både
peker framover mot Wergelands toleranseargumenter
og tilbake på en religiøst ‘moraliserende’
eksempeltradisjon innen historieskriving. For
Holberg inntar nemlig jødene og deres historie en
særstilling som en ‘hellig’ historie hos Holberg som
beviser Bibelens profetier om jødene og de kristne,
og som dermed beviser at Guds forsyn har en
‘styrende finger’ med i historien. Dessuten utgjør
jødene et moralsk eksempel for andre nasjoner i kraft
av den evnen de har vist til å holde fast på sin
religion og kultur til tross for mange hundre års
adspredelse og forfølgelse. Holberg viser til et stort spekter av kilder, som spenner
fra jødiske rabbinere til notoriske antisemitter og går heller ikke helt klar av
antisemittiske stereotypier. Men hovedtendensen er kamp mot fordommer og for
toleranse og solidaritet med ‘Bokens folk’.

Hartman Schedel, Weltchronik, 1493

I Dannemarks og Norges Beskrivelse (1729) tegner Holberg et positivt bilde av de danske
jødene: Til tross for at de fleste lever i beskjedne kår, framstår de som flittige,
vennlige og beskjedne mennesker, men Holberg utelukker ikke at det kan være noe
sant i ryktene om at de også bærer hat til de kristne.

Hartmann Schedel (1440-1514): Weltchronik. I sin verdenshistoriske og

geografiske kronikk, utgitt i Nürnberg i 1493, viderefører humanisten og historikeren
Schedel legenden om Simon av Trento, som skulle ha blitt offer for et jødisk
ritualmord. Bakgrunnen for legenden var at et to og et halvt år gammelt guttebarn
ble funnet myrdet utenfor den norditalienske landsbyen Trento på skjærtorsdag 1475
av en jøde. Han rådførte seg med 17 medlemmer av det jødiske rådet, og sammen
gikk de til politimesteren for melde fra om saken. Sistnevnte reagerte da med å
arrestere de 17 jødene og torturere dem til å tilstå at de selv hadde myrdet gutten for
å blande blodet hans i det jødiske brødet matza. 15 av dem ble deretter dømt til
døden og brent. Simon ble dyrket som helgen i den katolske kirke fram til 1965.
Martyrdom av Simon av Trento, Hartmann Schedel, Weltchronik, 1493

Den jødisk-romerske historikeren Flavius
Josefus (ca. 38-100 e. Kr.) er den ene av de tre
hovedkildene til Holbergs Jødiske Historie. I sitt
verk Contra Apion, som Josefus skrev på gresk,
tilbakeviser Josefus en rekke av de feilaktige
beskyldningene som den egyptiske historikeren
Apion hadde framsatt mot jødene, blant annet
om ritualmord og brønnforgiftning. Josefus ble
oversatt til tysk av den lærde nederlandske
humanisten Erasmus von Rotterdam (14661539), som var renessansehumanismens ledende
europeiske toleransetenker. Men Erasmus
inkluderte ikke jødene i sitt toleransekonsept.
Holberg var påvirket av andre protestantiske
toleransetenkere og jødevennlige forfattere som
hugenotten Pierre Bayle (1647-1706), den
forfatteren Holberg oftest viser til i sine
skrifter. Som fransk hugenott måtte Bayle leve i
landflyktighet i det liberale Nederland. Med sin
legendariske Dictionaire historique et critique (169597) ville han gi en kritisk sammenfatning av
samtidens viten, samtidig som han flettet sine
egne overveielser inn i fotnoter. Her går Bayle
bl. a. inn for fullstendig religionsfrihet. Bayle
stiller et fornuftens gudegitte ’naturlige lys’ over
alle metafysisk-teologiske spekulasjoner og
forbinder det med moralpåbud som skal være
umiddelbart innlysende for alle, uavhengig av religiøse stridigheter. Dermed
forankrer Bayle sitt toleranseargument og sin etikk i en naturrettslig tradisjon. Ifølge
Bayle er all religionstvang ørkesløs, etter som den dels fører til hykleri, dels
fornærmer den enkeltes samvittighetsfrihet, så lenge det ikke finnes et endelig
fornuftsbevis for den eneste sanne religionen.

Holberg siterer imidlertid også notoriske
antisemitter som Johann Andreas Eisenmenger
(1654-1704), som ble professor i hebraisk ved
universitetet i Heidelberg. I boken Entdecktes
Judentum advarer Eisenmenger mot jødenes
angivelige bakvaskelser av kristendommen og forsøk
på å forlede gode kristne til å omvende seg til
jødedommen. Under et opphold i Amsterdam i
1680-81 skal Eisenmenger ha blitt vitne til at tre
kristne konverterte til jødedommen og at en jødisk
rabbiner kritiserte kristendommen offentlig.
Eisenmengers 2120 sider lange verk er et eksempel på at kunnskap ikke er noen
garanti mot fremmedhat. Hatet kan tvert imot få den hatefulle til å studere og
observere sitt objekt med desto større iver og nidkjærhet. Som tittelen tilkjennegir,
ønsker Eisenmenger å avsløre jødenes hemmelige konspirasjoner mot de kristne.
Samtidig gjentok han de gamle beskyldningene om jødene som brønnforgiftere og
ritualmordere. Tyske myndigheter nedla forbud mot utgivelse av boken innenfor Det
tysk-romerske riket. Den ble i stedet posthumt utgitt i Königsberg. Bokens
fullstendige tittel lyder: Entdecktes Judenthum oder Gründlicher und wahrhaffter Bericht,
welchergestalt die verstockten Juden die hochheilige Drey-Einigkeit, Gott Vater, Sohn und Heil.
Geist erschrecklicher Weise lästern und verunehren, die Heil. Mutter Christi verschmähen, das
Neue Testament, die Evangelisten und Aposteln, die Christliche Religion spöttisch durchziehen,
und die gantze Christenheit auff das äusserste verachten und verfluchen: dabei noch viel andere,
bißhero unter den Christen entweder gar nicht oder nur zum Theil bekannt gewesene Dinge ...; alles
aus ihren eigenen und zwar sehr vielen mit grosser Mühe und unverdrossenem Fleiß durchlesenen
Büchern mit Ausziehung der hebräischen Worte und derer treuen Ubersetzung in die Teutsche
Sprach kräfftiglich erwiesen und in zweyen Theilen verfasset, deren jeder seine behörige, allemal von
einer gewissen Materie außführlich handelnde Capitel enthält; allen Christen zur treuhertzigen
Nachricht verfertiget und mit vollkommenen Registern versehen.

Andre del

1842

Johan Nordahl Brun (1745-

1816) blir i dag mest husket for
patriotiske dikt som „Norges
Skaal“ og „Udsigter fra Ulriken“
(også kjent som Bergensiana). I
studietiden var Brun en sentral
med biskop Gunnerus til
København for å hjelpe Struense
med å revidere universitetsplanene.
Til Bergen kom han som
sogneprest, og ble i 1804 innsatt
som biskop i byen. I dikt-syklusen
Jonathan. Et Digt i Ti Sange (1796)
uttrykker Brun sin solidaritet med
‚Guds pagtes Folk‘ og
sammenligner denne allegorisk
med vennskapet mellom kong
David og hans trofaste venn
Jonathan i Bibelen. I tråd med
Holbergs oppfatning i Den Jødiske
Historie tolker Brun jødenes historiske skjebne og trofasthet mot sin religion og
livsform som et bevis på de kristne profetienes sannhet. Wergeland sørget senere
for å få Bruns dedikasjon „Til Israel“ på trykk i avisen Den Constitutionelle i 1842:
”At Forsynet bevarer dem indtil denne Dag, ubeblandede med andre Folkeslag, er
mig en dyrebar Besegling paa den Religions Sandhed, som de endnu ikke erkiende.
Uden at opoffre mine Grundsætninger, men meget meere paa Grund af dem, agtet
jeg Dig, o, Israel og elsker Dig med broderlig Samfunds Aand.”

‘Sakens venner’:
Wergeland og kampanjen mot jødeparagrafen
1842 var året da forslaget om avskaffelse av den såkalte jøde-passusen i Grunnlovens
§ 2: ‘Jøder ere fremdeles utelukket fra Riget’ skulle opp til avstemming i Stortinget og
Wergeland utgav den lyrisk-dramatiske syklusen Jøden: ni blomstrende Torneqviste. Før
avstemmingen i Stortinget skulle begynne, hadde Wergeland lagt pamfletten Indlæg i
Jødesagen ut på pultene til alle stortingsrepresentantene. Men forslaget oppnådde bare
simpelt flertall, og ikke det nødvendige 2/3 flertall som krevdes for å omgjøre
Grunnloven. Wergeland fulgte debatten og avstemningen fra galleriet mens ha lo og
gråt om hverandre. Han var overbevist om at han hadde historien og framskrittet på
sin side, og at jødepassusen til slutt ville bli avskaffet. Det skjedde først i 1851, seks
år etter Wergelands død. For ansettelsen som riksarkivar etter ordre fra Carl Johan
hadde Wergeland måttet betale en høy pris. De norske patriotene kunne tilgi ham at
den svenske kongen hadde tatt dikteren under sine beskyttende vinger, og hånte ham
derfor som «hoffpensjonist». I bladet Granskeren hadde den tidligere vennen Ludvig
Daae hengt ham ut som en foraktelig kongesmigrer, en mistenkelig borger, en
frafallen, en værhane, en mann uten kvalifikasjoner for sin stilling. Hans mange
fiender visste også å bruke historiene om hans påståtte ville studentliv med
overstadig fyll og horeri for alt de var verdt. Og Wergeland var ikke den som gikk av
veien for en ordfeide, heller ikke for et slagsmål, hvis han fant det for godt eller
nødvendig. De mange og årelange rettstvistene og injuriesøksmålene skulle komme
til å tappe ham for tid, krefter og økonomiske ressurser. Også redaktørene i de
ledende hovedstadsavisene, Carl Motzfeldt og Andreas Munch i Den Constitutionelle,
Ludvig Daae i Granskeren og Adolf Bredo Stabell i Morgenbladet, la han seg ut med.
Konsekvensen av dette ble at Wergeland i løpet av 1841ble lukket ute fra
dagspressen i Christiania.

§2 Kongeriget Norges Grundlov, 1814

Den begivenhetsrike morgenen den 9. september 1842 da jødesaken skulle opp til
debatt i Stortinget, var det således lite som tydet på at Henrik Wergeland for
ettertiden skulle bli stående som et nasjonalt symbol, og som den enkeltpersonen
som sterkest kom til å bidra til avskaffelsen av Grunnlovens notoriske jødepassus. I
diktet «Sannhetens armeer», som innleder syklusen Jøden, som utkom i 1842, slites
dikteren mellom tro og tvil på sin rolle som feltherre i ordens kamp mot fordommer
og overtro:
«Derfor modige, I Dverge!
Sandheds Sag
Seirer kun i Nederlag.
Stormer Løgnens Ørkenbjerge!
Hen I veire
dem og Fordoms Taageleire!»
Og i diktet «Moses i ørkenen» lokkes en
landflyktig jøde til Norge, som i kraft av sitt
barske klima, sin steile topografi og sin
demokratiske konstitusjon hadde vunnet
internasjonalt ry som en frihetens høyborg:
«Friheden maa gjestfri være,
den maa bære,
i sit Hjerte
Kjærlighedens blide Ild.
Ved sin Arne maa den gjerne
see en Fremmed fra det Fjerne,
og hans Smerte
dække med sin Ære til.»
Desto større blir skuffelsen for den vandrende jøden når de norske fjellene, som
skulle være frihetens fyrtårn, viser seg å være en ugjennomtrengelig festningsmur for
flyktninger som ham. I det lyrisk-dramatiske motstykket Jødinden, som utkom to år
senere, er det en alvorlig syk og tiltagende isolert, men fortsatt kampvillig dikter som
fører pennen. I diktet «Paa Sygelejet» forsøker Wergeland å omfortolke sin
opplevelse av tiltagende isolasjon og sine prøvelser i form av lungesykdom og feber
som en dikterisk høyproduktiv eksistensform på linje med fjerntliggende dampende
regnskoger. Hadde patrioten Wergeland begynt å føle seg som en hjemløs i sitt eget
fedreland? Og kan dette ha gjort identifikasjonen med jødene og deres diaspora
desto sterkere? Grepet med å innlede en diktsyklus om jødenes situasjon med et dikt
om diktets produksjonsbetingelser i sosial isolasjon peker i en slik retning:

«Ak! Blomstrer som Gulistan,
Som Schiraz’ Centifol!
Dog søger Ingen eders Sted:
I blomstre i den Eensomhed,
hvorhen jeg er forjagt i Ban
fra Folket, fra min Sol.
Ja til den øde Eensomhed
af Landsmænd jagt i Ban!
De vrede Daarer ikke veed,
at den en herlig Urskov er.
Som sluppen Fugl jeg levte der,
som frien Indian.»
I 1839 kunne avisen Den Constitutionelle berette om en nederlandsk jøde som var
ankommet Christiania på en forretningsreise, uvitende om at landet som det eneste i
Europa utenom Spania og Portugal, var fullstendig lukket for jøder som ham. Han
ble derfor arrestert, bøtlagt og eksortert ut av landet av norske politifolk. Dette var
episoder som opprørte Wergeland. Men ifølge ham selv ble engasjementet for
jødesaken vakt allerede under en reise til Paris i 1831, hvor han støtte på to
marokkanske jøder på torget, som han beskriver i den posthumt utgitte romanaktige
memoarboken Hassel-Nødder . Mens de frembød sine varer, kunne de fortelle at
jødene nøt godt av større frihet og toleranse i det muslimske Marokko enn i det
kristne Europa. Wergeland tenkte da på Norges eksempel og rødmet av skam.
Flere av tekstene i den lyrisk-dramatiske syklusen i Jødinden viser også at Wergeland
hadde god kjennskap til reformjødedommen og den jødiske opplysnings- og
borgerrettighetsbevegelsen Haskala. I Tyskland dannet vennskapet mellom den
protestantisk fødte dramatikeren Gotthold Ephraim Lessing og den jødiske
opplysningsfilosofen Moses Mendelssohn det åndelige grunnlaget for bevegelsen.
Og med dramaet Nathan den vise, reiste Lessing et minnesmerke over den da avdøde
vennen Mendelssohn. På grunn av sensuren ble dramaet først utgitt etter Lessings
død 1781. I en nøkkelscene utfordres den tolerante jøden Nathan av den muslimske
sultanen Saladdin, Jerusalems erobrer, til å svare på et spørsmål som kunne ha fått
fatale følger for Nathan selv: Saladdin, som kan trenge Nathans penger til sine
kostbare felttog, spør ham nemlig hvilken av de tre skriftreligionene jødedommen,
kristendommen eller islam forvalter Guds sanne åpenbaring. Nathan svarer med det
berømte eventyret om de tre ringene, hvor ingen lenger kan vite hvilken av dem som
er originalen, og hvilke som er kopier. I diktet «Kvinderne paa Kirkegaarden»
overfører Wergeland dette eventyret til et dramatisk opptrinn på en kirkegård i
Europa. Her møtes en katolsk og en protestantisk kvinne for å begrave sine døde
barn, og får så øye på en jødisk kvinne som står på et avsondret område av

kirkegården forbeholdt jøder. De legger også merke til et pannesmykke

hun bærer med tre forskjellige edelstener, som skal symbolisere
henholdsvis den katolske og den protestantiske kirken og jødedommen:
«Lad os i Safirenes Lue
den katholske Christen skue,
i Smaragdens Glimmerkant
alle Arter Protestant,
i Rubinens Kjerne Jøden
med hans Smertes indre Bløden!
Men hvo skjelner mellom disse
Ædelstenes Værd tilvisse?
Se! O se! Det Solen gjør!»
Det ble imidlertid ikke Wergeland selv som førte kampanjen fram til endelig seier,
men et større nettverk av norske og jødiske forfattere og aktivister i Skandinavia og
Tyskland, deriblant legen og religionsfilosofen Steinheim fra Altona og rektor og
stortingsrepresentant Hans Holmboe fra Bergen. Også den døpte jødiske
kjøpmannen Glogau fra Bergen markerte seg tidlig i den forutgående debatten og
argumenterte for toleranse og universelt menneskeverd. Det samme gjorde
hardangerpresten Niels Hertzberg.
Med den framvoksende nasjonalismen fikk fordommene og argumentene mot
jødene en mer verdslig karakter. De ble nå beskyldt for å være ågerkarler og høkere
og politiske femte-kolonister uten kulturelt eller politisk medlemskap i nasjonen.
Argumentene mot å gi jødene innreise i Norge var hovedsakelig av økonomisk art:
Man fryktet at jødene med sine økonomiske evner ville utmanøvrere norske
handelsfolk og skaffe seg kontroll over sølvforekomstene i Kongsberg gruver. Til
tross for skuffelsen over at ‘jødeparagrafen’ ble stående ved lag etter avstemningen i
Stortinget, skrev Wergeland samme dag til den jødiske vennen Michael S. Warburg,
som var dansk konsul i Stockholm: «Nu kjende Sagens Venner hinanden.».

Hirsch Moses Glogau var ved siden av Edvard Isach Hambro trolig den eneste

jødiske kjøpmann i Bergen før 1857. Han engasjerte seg sterkt mot Grunnlovens
diskriminerende bestemmelse i § 2 om at jøder og jesuitter var utelukket fra riket,
med mindre de lot seg døpe til den lutherske religion. I en polemikk mot
amtsmannen i Nordre Bergenhus, Magnus Falsen (1782-1830), også kjent som
Grunnlovens hovedforfatter, eller ‘Grunnlovens far’, påpekte Glogau i bladet Den
Norske Tilskuer i 1817 det fornuftsstridige i det økonomiske argumentet mot jødenes
adgang til Norge: Mens mosaiske jøder skulle nektes adgang fordi man fryktet deres
økonomiske evner, fikk døpte jøder som Glogau selv slippe inn. Glogau henviste
dessuten til nestekjærlighetspåbudet som en felles kjerne i jødedommen og
kristendommen, og argumenterte for toleranse og universelt menneskeverd. I sitt
tilsvar begrunner Falsen hvorfor han selv var blant dem som hadde stemt imot
jødenes adgang til Norge:
«Jeg har gjort dette, fordi jeg for mit vedkommende er overbevist om at
jøden aldrig kan bli god borger av nogen stat, hvor ikke jøder regjerer.- En
religion som ikke aander andet end hat og foragt mot hver den som ikke
bekjender seg til den, tvinger jøden, saa at si til bestandig opposition til hvad
der ikke hylder jødedom.»

Men Glogau ble ikke Falsen svar skyldig: «Som luthersk kirsten staar jeg paa
menneskehetens høieste spiss, kan række haanden til jøden, tyrken, hedningen, intet forbyr mig at
kalde dem brødre.»
Niels Hertzberg (1759-1841) var kjent som
opplysningsmann, stortingsmann og potetprest fra
Hardanger. Han avla teologisk embedsekseman ved
Universitetet i København i 1783 og ble innsatt som
sogneprest i Kinsarvik i 1786. Han representerte Søndre
Bergenshus på Stortinget i 1814. I en alder av 82 år avla
Hertzberg i et innlegg i Den Constitutionelle (den 06.08.1841) et
gripende vitnesbyrd om sin egen forvandling og
selverkjennelse i møte med en eldre jødisk mann. Framstillingen er formet over en
bekjennelses- og omvendelseslest som var retorisk virkningsfull i forhold til
samtidens publikum. Hertzberg nevner her også at hans morfar hadde fått timer i
hebraisk av en jødisk rabbiner under sin studietid i København.
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Den videre resepsjons- og distribusjonshistorie til
Hertzbergs ”Nogle Ord om Israeliterne” innlegg
gir samtidig et slående bilde av den tett
sammenvevde skandinavisk-tysk-jødiske
offentligheten som fantes på denne tiden.
Henrik Wergeland (1808-45) innlemmet
Hertzbergs vitnesbyrd i avslutningen av sitt Indlæg
i Jødesaken med følgende bemerkning :
”Hermed skulde dette Arbeide været sluttet, da
”Nogle Ord om Israeliterne” av den elskelige, i
Norge saa folkekjære Gubbe Præsten Niels
Hertzberg, inrrykkede i Den Constitutionelle for 8 August d. A., falde mig i
Hænderne, og en skjønnere Slutsteen kunde jeg ikke finde for min Bygning.
Jeg tænker den lagt paa sin Plads her i et eget Afsnit.
Nogre Ord om Israeliterne
Liggende legemlig blind paa Gravens Rand, i mit 82de Aar, næsten med
begge Fødder nær dens Bund, ofte anfalden av Mismodigheds Dæmon,
men, Gud ske Lov! Ikke af Fortvivlelsens Furie, lytter jeg ofte til det mig
fortælles og forelæses om Sagernes Gang inden- og udenlands; jeg bestyrkes
derved i min gamle Tro, at Alt rundt om den ganske Jord gaaer frem til det
Fuldkomnere og Bedre; lad Fremgangen længenok være som Sneglens
Krypen opad paa Plantens Blad, den gaaer dog opad. – I visse Lande
udslukkes det tændte Lys, men saa tændes det igjen i andre Lande, hvor det
før var heel mørkt. […] Jeg vil kun her kortelig berøre hvorlunde det maae
være gaaet til med de mange oplyste og ædelhjertede Medlemmer af
Rigsforsamlingen 1814: Alle fra Barnsbeen havde indsuet med Moders Melk
en vis Afsky mod Jøderne; de mest oplyste Medlemmer af Rigsforsamlingen
lode sig henrive af denne Arvesynds Stemme, og havde kun liden Tid at
Give Agt paa hva nogle Enkelte indvendte mod dette Inderdict.—Ak ja! Det
gikk her med Jøderne som med deres evig ophøiede Landsmand, Jesus af
Nazareth: ’de fordømte ham Alle, at han var skyldig til at døe’.
Det er en Trang for mit Hjerte, saa kort som mulig her at fortælle,
hvorlunde jeg i mit 18de Aar, 1778 kommende til Kjøbenhavn at tage første
Examen som Student, blev vækket af min Fordom mod Jøderne, og det af
en gammel Jøde. Jeg kom som saa mange letsindede Ynglinge med enslags
Foragt mod Jøden, den jeg desværre havde indsuet med Moder-Melken: thi

jeg havde fra Drengeaarene af hørt, at Jøder ikke maatte boe i Norge, fordi
da vilde de opsluge Kongsberg Sølv-Bergværk og føre alt Sølv ud af Landet,
ret ligesom de kunde skave Sølvet af Gruberne, som den forhungrede Tigger
skraber Grøden av Gryderne, og ligesom at ikke Nordmændene selv kunde
udføre Sølvet af Landet, osv. – Mine Kammerater inbøde mig at følge dem i
det saakaldte Lærstrede i Kjøbenhevn, hvor de fleste Jøder boede, at jeg
kunde lære – som de sa – at kjænde Jøde-Fæser (Ansigter). Der ligger
vistnok noget uforklarligt i en Jødes Ansigt; det var mig dog aldrig
motbydelig. Som nykommen Rus, det er Depositurus til første Examen, blev
jeg strax paa Gader og Stræder anfalden af de saakaldte skakrende Jøder, om
at kjøbe og sælge, især brugte Klæder – jeg indlod mig kun engang i saadan
Skakring med en Jøde, thi jeg var bange for Bedrag af dem. Kort, en gammel
Jøde kom en Dag paa mit Kammer, og spurgte om, ’alte Kleider? jeg
fremtog en grov men ny Skjorte, den jeg syntes gnavede min studentiske
Hud. Jøden kjøbte den, efter at jeg med mange stiklende Ord og
Benævnelser af ”Smaus” og ”Skakrer” havde anfaldet den gamle Mand; -han tiede, og spurgte tilsidst, om det sømmede mig som en Kristen at bruge
slige Ord mod en stakkels fattig gammel Jøde? Han moraliserede saaledes
for mig, at jeg skammede mig fra Hoved-Isse til Fodsaale, og hellig lovede,
som jeg ogsaa har holdt, aldrig mere at gjøre Nar af nogen Jøde; dette
Styrtbad virkede velgjørende paa Drengens Aand.”
Hertzbergs innlegg ble etter kort tid oversatt til tysk og
publisert i den tysk-jødiske avisen Der Orient, den
13.11.1841. Her ble også den norske debatten om
jødesaken i og utenfor Stortinget gjengitt og fulgt med
stor interesse. Den tyske oversettelsen ble blant annet
lest av den tysk-jødiske legen, religionsfilosofen og
Junges Deutschland- forfatteren Salomon Ludwig
Steinheim (1789-1866) i Altona, som den gang var
dansk. I dyp takknemlighet forfattet han et brev til
Hertzberg på latin, med kopi til Wergeland. Steinheim
markerte seg som en selvstendig tenker og talsmann for
jødeemansipasjonen i Europa. Wergeland hadde
samme året innledet en omfattende korresepondanse med Steinheim for å samle
opplysninger om jødene i Europa til sitt ”Indlæg”. Wergeland på sin side
oversatte Steinheims brev fra latin til norsk, og publiserte oversettelsen som en
del av artikkelen ”Brev til en død” i Den Constitutionelle, den 28.02.1842.

1842 var også året da Henrik Wergeland utgav
sin lyrisk-dramatiske syklus Jøden, og to år senere
dens motstykke Jødinden. Størst betydning fikk
utvilsomt Jøden, som med sine ofte sentimentale
fortellinger og sin bitre og til tider overtydelige
moralske appell, viste seg som den retorisk mest
virkningsfulle i forhold til Wergelands publikum.
Dette er en vurdering som også Wergeland selv
utrykker i et brev til Michael S. Warburg: ”Man
har stundom sagt mig at i Opinionen mellem de mer
Dannede har den lille ’Jøden’ virket mer end ’Indlægget’.
’Jødinden’ er langt vidløftligere.” Warburg var jødisk
forretningsmann og dansk konsul i Göteborg.
Og sammen med dr. Jakob Levertin var han den
jødiske kontakten Wergeland oftest konsulterte,
ikke minst i saker hvor det ble framsatt
kompromitterende beskyldninger om de jødiske
minoritetenes handel og vandel i andre europeiske land.
I den selvbiografiske romanen Hassel-Nødder (1845) beskriver Wergeland
retrospektivt møtet med to marokkanske jøder under den begivenhetsrike reisen
til Paris i 1831 som selve vendepunktet i hans eget engasjement for toleranse og
avskaffelse av jødeparagrafen. De to jødiske handelsmennene gjorde Wergeland
oppmerksom på at jødene nøt større frihet og respekt som ”bokens folk” i
muslimske stater som Marokko enn i datidens kristne Europa. Dette fikk
Wergeland til å senke hodet i skam over den norske holdningen og praksisen
overfor jødene. Framstillingen av møtet i Hassel-Nødder er riktig nok tilpasset
datidens orientalistisk-romantiske smak med forkjærlighet for det eksotiske og
mystiske.

Andreas Munch (1811-1884) ble i sin
samtid regnet som Norges fremste dikter,
men blir i dag mest husket for diktet
«Brudeferden i Hardanger». Munch kom
også med i redaksjonen av Den
Constitutionelle, og overtok i 1845 både som
redaktør og eier av avisen, men trekte seg
snart ut igjen for å reise til utlandet. Det
posthumt utgitte dramaet Jøden (1844/2012)
vitner om Munchs sterke engasjement for
jødenes sak, og Munch var lenge en av de
fremste talspersonene for opphevelse av Grunnlovens jødeparagraf. Men
Munchs engasjement avtok etter 1844, noe som bidrog til at hans innsats
for ettertiden havnet i skyggen av Wergelands. I diktet «Jøderne» skildrer
Munch de første inntrykkene han gjorde seg av jødene ved ankomsten til
København. Diktet appellerer både til norsk forfatningspatriotisme og
kristen nestekjærlighet, som bør omfatte hele menneskeheten, også jødene:
Og du mit Norge! Friheds Søn
Du Fremtids Pant, saa ung, saa skjøn,
Som sætter al din Stolthed i
At være lys, at være fri,
Du lukker dine Havne til
Naar jøden Fristed søge vil,
Du støder fornem bort et FolkEr det at være Friheds Tolk?

Tredje del

1942

Antisemittisme, deportasjon og folkemord
1942 var året da den tyske og norske antisemittismen kulminerte med arrestasjonen
og deportasjonen av de norske jødene den 26. november. Ved inngangen til 1900tallet ble den antisemittiske propagandaen i Norge og Tyskland overrislet av
germansk blodmystikk og biologiske forestillinger om den nordiske adelsrasen av
bofaste odelsbønder. Dette herrefolket mente man nå var truet av den jødiske
handelsrasen og den internasjonale finansjødedommen, slik vi finner det uttrykt i
Eivind Saxlunds antisemittiske pamflett Jøder og Gojim (1910). Paradoksalt nok
advarte han og mange andre samtidig mot trusselen fra den jødisk-bolsjevikiske
sammensvergelsen for å oppnå verdensherredømme, som angivelig var nedfelt i
traktaten Zion vises protokoller. I virkeligheten var boken et falsum som ble fabrikkert
av tsarens hemmelige politi. Pogromene i Russland og på Baltikum var en viktig
årsak til den økende jødiske innvandringen til Norge, særlig Oslo og Trondheim, fra
slutten av 1800-tallet. Under debattene om jødeparagrafen hadde motstanderne av
Wergelands lovendringsforslag advart mot at en armada av jøder lå klar ved
Gøteborg havn, klare til å sette kurs for Norge. Men de første årene etter
opphevelsen av paragrafen var det bare en håndfull jøder som faktisk innvandret.
Tallene tok seg først opp mot slutten av 1800-tallet etter at den tsar Alexander III
hadde innført ‘mai-lovene’, som skulle få en rask slutt på ‘jødeproblemet’: 1/3 skulle
omvendes, 1/3 skulle utvandre, og 1/3 skulle sulte i hjel. Fra før av hadde de forbud
mot å bosette seg utenfor begrensede geografiske områder (‘tsherta-området’). I
Vest-Europa kom antisemittiske strømninger til uttrykk gjennom justismordet mot
den fransk-jødiske kapteinen André Dreyfus, som ble forvist til straffekolonien
Djevleøya etter falske anklager om spionasje. I Norge gikk Bjørnstjerne Bjørnson i
bresjen for en mangeårig kampanje som endte med at Dreyfus ble frifunnet i 1906.
Gjennom de antisemittiske publikasjonene til skribenter som Eivind Saxlund, Mikal
Sylten, Knut Hamsun, Jon Alfred Mjøen og Halldis Neegaard Østbye ble det
åndelige og pseudo-vitenskapelige klimaet skapt for den forfølgelsen og eksklusjonen
som kulminerte med jødenes holocaust, også her hjemme. Forestillingen om en
jødisk-bolsjevikisk sammensvergelse figurerte side om side med advarsler mot de
internasjonale finansjødedommen hos norske antisemittiske skribenter i
mellomkrigstidens kulturkamp. Men også her fantes det jødiske og ikke-jødiske
motrøster mot hat-propagandaen. Denne kulturkampen utspilte seg både i
avisspalter, rettssaker og i bøker av skribenter som Harry Koritzinsky, Theo Findahl

og David Abrahamsen. I disse debattene ble Wergeland ofte trukket fram som et
eksempel på toleranse og humanitet.
Under sitt Tysklandsbesøk våren 1941 holdt Vidkun Quisling en tale som
understreket den jødiske ‘rasens’ ‘artsfremmedhet’ i forhold til den europeiske
‘ariske’, og hvor han idealiserte vikingenes kulturelle og rasemssige renhet. Samtidig
advarte han mot den ‘jødiske smitten’ gjennom film, teater og litteratur, styrt av den
internasjonale finansjødedommens ‘onde og forstyrrende makt’, som også hadde
kontrollert den norske pressen. Særlig hisset han seg opp over virksomheten til de
jødiske ‘pornografene’ Wilhelm Reich, som hadde levd i eksil i Norge, og Sigmund
Freud. På denne tiden ble det norske politiet underlagt Karl A. Martinsen, som også
ledet Statspolitiet, en norsk politiorganisasjon underlagt den tyske
okkupasjonsmakten. Martinsen sørget for at norske statspolitifolk ble utdannet av
instruktører som hadde kjempet frivillig for SS på østfronten, og som nå dannet en
egen ordensdel av SS, kalt Germanske SS Norge. Slik ble det norske politiet fra
oktober 1941 i praksis gjort til en gren av SS. I Norge ble de mannlige jødene
arrestert den 26. oktober 1942 av Statspolitiet (med hjelp fra Germanske SS og
Hirden) og internert i konsentrasjonsleiren Berg ved Tønsberg. Noen dager senere
ble også kvinnene og barna arrestert av det norske statspolitiet med assistanse fra
lokalkjente lensmenn. Og den 26. november ble 532 norske jøder deportert til
Auschwitz fra Amerikalinjens kai i Oslo. Til sammen ble 771 jøder deportert fra
Norge. Bare 34 av overlevde. Ingen av de 23 jødene som ble deportert fra Bergen og
Hordaland, overlevde.

Eivind Saxlund (1858-1938) var norsk forretningsmann og høyesterettsadvokat.
Han ble medlem av Nasjonal Samling og tilhørte også den nasjonalsosialistiske
kretsen Nordischer Ring. Dette var en organisasjon som arbeidet for tettere
samkvem mellom Tyskland og Skandinavia, hvor man regnet med at den blonde
nordiske herrerasen hadde sitt kjerneområde. I den antisemittiske pamfletten Jøder og
Gojim framstiller Saxlund historien som en kamp om vedensherredømme mellom
den fastboende aristokratiske nordiske rasen og den omreisende jødiske
handelsrasen. Ved å samle sitater fra ulike historiske autoriteter, deriblant Holberg,
forsøker Saxlund å sannsynliggjøre at jødene kontrollerer presse og internasjonal
økonomi i en konspirasjon mot det nordiske mennesket. I 1923 anla han et
injuriesøksmål mot journalist Paul Gjesdahl i Dagbladet, som endte med at Gjesdahl
vant saken.
Den nye verdenskeiseren eller Zions lærdes ældste protokoller, var et glansnummer i
mellomkrigstidens antisemittiske propaganda. Skriftet skulle angivelig være en stjålet
møteprotokoll fra den første sionistkongressen i Basel i 1897, som avslørte den
jødisk-bolsjevikiske sammensvergelsen for å oppnå verdensherredømme. Det skulle
ha kommet i stand ved at en avdød venn av viss professor Sergyei Nilus skulle ha
stjålet hemmelige referater og dokumenter. I virkeligheten var boken et falsum som
den russiske tsarens sikkerhetspoliti hadde plantet for å kompromittere jødene og de
revolusjonære. I forordet heter det at boken utkom i Tsarskoije Sielo i Russland i
1905 og at et originaleksemplar skal befinne seg i British Museum i London.
Pamfletten ble oversatt av Sara Helene
Weedom og utgitt første gang på norsk på
Helge Erichsen & Cos forlag i Kristiania i
1920. I innledningen skriver utgiveren bl.
a. følgende:

Fra boka: Elvira Bauer, Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid!

«Mellem linjerne syder det arrogante og
dypt rotfæstede race- og religions-had,
som saa længe med held har været holdt
hemmelig, og det bruser op og flyter over
som fra et breddfuldt kar med had og
hevn, i fuld bevissthet om at dets seirende
ende er nær.»

Harry Koritzinsky (1900-1989) var handelsmann og
utdannet offiser ved Krigsskolen i 1921. Han
markerte seg også i den norske offentligheten som
journalist, historiker, norsk-jødisk forstander og
utgiver av bladet Hatikwoh. I boken Jøderns historie i
Norge framhever Koritzinsky Wergeland og hans
jødiske og ikke-jødiske alliertes innsats for
religionsfrihet og universelt menneskeverd og
avskaffelse av Grunnlovens notoriske ‘jødeparagraf’.
I 1942 måtte han flykte til Sverige og arbeidet ved
flyktningekontoret der. Fra 1947 til 1975 var han
forstander i Det mosaiske trossamfunn.

Isak Julius Samuel ( - 1945) var rabbiner ved Det
mosaiske trossamfunn I Oslo og omkom i tysk
konsentrasjonsleir etter at Eichmann hadde avslått
henstillingen fra svenske myndigheter om å få ham
utlevert. I 1935 valgte han å oversette og utgi
Wergelands sykluser Jøden og Jødinden på tysk, samme
året som Nürnberglovene ble innført i Tyskland.
Samuel ble arrestert og deportert den 26. november
1942 og omkom i Auschwitz.

Elvira Bauer (1915- ? ) var tysk barhehagepedagog og
glødende tilhenger av den nasjonalsosialistiske politikeren
Julius Streicher (1885-1946), kjent som grunnlegger, redaktør
og utgiver av den pornografiske og antisemittiske
propagandaavisen Der Stürmer. Som 21-åringe skrev og tegnet
Bauer den antisemittiske barneboken Trau keinem Fuchs auf
grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid! Ein Bilderbuch für Groß
und Klein, som ble utgitt på Streichers eget Stürmer Verlag i
1936. Streicher selv er avbildet og omtalt som barnas venn
og den nordiske rasens befrier fra de lumske jødene. I
virkeligheten var Streicher blitt avskjediget som
folkeskolelærer etter å ha deltatt i Hitlers mislykkede
ølkjellerkupp, før han gjorde karriere som propagandist i NSDAP. Streicher ble
etter krigen dømt til døden av domstolen i Nürnberg for forbrytelser mot
menneskeheten og hengt i 1946. Nürnberg var også byen hvor Hitler fikk vedtatt de
såkalte raselovene, eller Nürnberglovene, som forbød ekteskap mellom tyske jøder
og ‘ariere’, som utestengte tyske jøder fra en rekke overordnede yrker og stillinger og
gjorde det straffbart for jøder å ha ‘ariske’ hushjelper. Med den spesielle barneboken
ville Bauer formidle og forklare raselovenes ‘ånd’ til tyske barn ved hjelp av tegninger
og rim som, følgende formaning fra en bekymret far til sin unge ‘ariske’ datter:
“In mir ein schrecklich Sorgen nagt!
Wir alle sind doch reinen Bluts!
Du aber gehst aus Eigennutz
Um schöne Kleider und um Geld
Zum Juden Sali Rosenfeld
Und meinst, Du wirst gar seine Frau!
Das geht nicht, wird nicht, hör’ genau:
Ans Wagenjoch der guten Kuh
Spannt niemals man den Dackel zu!
Das ist ja die Unmöglichkeit!
Drum merke Dir für alle Zeit:
Trau keinem Fuchs auf grüner Heid
Und keinem Jud bei seinem Eid!»

[“The father says to his dauther dear:
«You cause me great distress, I fear!
The blood of all o fus is pure,
But for the sake of selfish gain
For fine fresses and money, too,
You’re always with Sol Rosenfeld, the Jew,
Thinking maybe to become his wife!
This means no good.
I won’t have it, d’ye hear?
A dachshund is never put between the shafts
Of a wagon where a cow belongs!
That’s just impossible, I say.
So mark my words for once and all:
‘Don’t trust a fox on the greens ward
And never a Jew on his plighted word!”!]

Nürnberg-raselovene forklart for barn

«Barnas venn»: Den antisemittiske pornografen Julius Streicher

Advarsel mot «raseskamp» mellom jøde og «arier»

Propagandaavisen «Der Stürmer»

Halldis Neegaard Østbye (1896-1983) var en framtredende norsk antisemittisk
forfatter og propagandaleder i Nasjonal Samling fra 1934 og ble der Quislings
fortrolige. I 1935 ble Østbye leder for NS’ presse- og propagandakontor i Oslo. I
1938 utga hun den antisemittiske pamfletten Jødeproblemet og dets løsning, som kom i
nye utgaver i 1942 og 1943. Her konkluderer hun med at jødene bør isoleres i en
egen stat. I et fortrolig brev til Quisling 7. okt. 1942 erklærte hun imidlertid at ‘den
endelige løsning av jødeproblemet må gjennomføres uten sentimentalitet når det gjelder å sikre vårt
folk.’ 19 dager senere ble norske mannlige jøder arrestert. Østbye ble fratatt alle verv i
NS i 1942-43 og mistet da også stillingen som redaktør av NS-avisen Fritt Folk, men
ble i 1944 tatt inn igjen i varmen. Etter krigen ble Østbye arrestert og dømt til sju
års tvangsarbeid for landssvik og angiveri, men klarte å rømme utenlands med falsk
navn og pass sammen med familien. De bestemte seg imidlertid for å reise tilbake til
Norge, hvor Østbye måtte sone i fengsel til 1953. Østbye er avbildet midt på bildet
ovenfor i mørke klær på vei inn som vitne i rettssaken mot Vidkun Quisling.

Ruth Maier (1920-1942) kom som flyktning fra Wien til Norge som 18-åring og ble
her kjent med lyrikeren Gunvor Hofmo. Maier skrev dagbok fra hun var 12 år
gammel og til hun ble deportert med ‘Donau’ den 26. november 1942. Gunvor
Hofmo tok vare på dagbøkene og papirene etter hjertevenninnen Ruth så lenge hun
levde, og på veggen på arbeidsværelset hang akvarellene som Ruth Maier hadde
etterlatt seg. Hofmo og Maier ble kjent med hverandre da de ble utkalt til
arbeidstjeneste og fant ut at de delte en lidenskapelig interesse for kunst og litteratur.
Sammen reiste de rundt i landet og på fjelltur. Maier tok norsk artium i 1940 og
livnærte seg dels som butikkekspeditør og dels som modell for malerstudenter. Jan
Erik Vold arbeidet med de etterlatte papirene etter Ruth Maier i ti år før han
publiserte dem i redigert versjon i 2007 under tittelen Ruth Maiers dagbok.

Møte
Slik en regnvåt kveldsstund
Kjenner du det er henne,
En jødisk veninne de drepte,
Hun hvis lik de lot brenne
Sammen med tusen andres.
Ram stiger lukter fra fjæren.
Fuglene klynker alt stille.
Noen ler fjernt gjennom skumring…
Stemmene klinger så milde
Som de har natt i seg.

Sorgen over den myrdede venninnen Ruth Maier spiller en sentral rolle i Gunvor
Hofmos (1921-1995) lyrikk, ikke minst i debutsamlingen Jeg vil hjem til menneskene fra
1946, hvor den jødiske venninnen nevnes eksplisitt i diktet «Møte». Hofmo slet tungt
med sjokket og savnet etter sin jødiske venninne, og livet hennes skulle bli preget av
sykdom. Hun valgte senere å leve i et åpent lesbisk forhold til lyrikeren Astrid
Tollefsen. Jan Erik Vold løfter i biografien Mørkets sangerske fram Hofmo som en av
Norges fremste etterkrigslyrikere.

Du vet bare at hun er her
og ser henne uten å se
og kjenner det brune blikket
legge seg kjølig som sne
over den rådløse sorg.
[…]
Du hører den myke stemmen
Slik du hørte den sist,
Spørrende uten klage,
dempet og underlig trist:
Warum sollen wir nicht leiden
wenn so viel Leid ist?
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