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Tale, den internasjonale Holocaustdagen.  

27. januar 2013. Akershuskaia. 

 

Rita Abrahamsen 

Styreleder 

Det mosaiske trossamfunn, Trondheim 

 

I dag minnes vi den mørkeste epoken i historien til jødene i 

Norge. Den 26. November 1942 kl.14.55 la DS Donau fra kai 

her, noen meter fra der vi i dag står, med 532 jøder om bord. I 

alt ble 772 jøder deportert til utryddelsesleirene. Bare 34 skulle 

vende tilbake. 

Jødene fikk ikke adgang til Norge før i 1851 og de begynte å 

komme til Norge mot slutten av attenhundre-tallet. De flyktet fra 

pogromer i Øst-Europa med ønske om å få leve i fred. Men som 

forfatteren Gabi Gleichmann nylig sa i et intervju; ´de fikk en 

ulykkelig skjebne i Norge. Jødene flyktet fra pogromer – bare 

for å oppleve et norsk holocaust´ 

Min familie kom fra Baltikum via Sverige til Trondheim – 

sammen med et titalls andre familier. De hadde samme 

bakgrunn – hadde opplevd og overlevd pogromer sammen, 

flyktet sammen og til slutt endte de opp ved Trondheimsfjorden 

sammen, veldig langt hjemmefra. Hvem kunne vel ha forestilt 

seg, den gang mine forfedre første gang flyktet ut av landet som 

var deres eget, at flukten en gang skulle ende ved en fjord så å si 

helt oppunder Polarsirkelen? Det skulle bli en lang, lang reise – 
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på flukt opp gjennom hundreårene, til de fant et nytt hjem på 

den skandinaviske halvøya. 

Den jødiske menigheten i Trondheim ble svært hardt rammet av 

Shoa. Over halvparten av våre medlemmer ble deportert – mot 

hver fjerde i resten av landet. Før andre verdenskrig var det 

omkring 300 medlemmer i vår menighet. Selv om medlemstallet 

i dag er høyere enn noen gang etter 1945 – har vi i realiteten 

aldri klart å restituere oss etter det som skjedde. Det norske 

holocaust ga oss en knekk som var mer enn vi som et lite 

samfunn kunne klare. 

Vi er ikke opptatt av å dyrke fortiden, men det er viktig at det 

ikke glemmes og ikke minst at kommende generasjoner ikke blir 

historieløse. Som Elie Wiesel skrev: ”Glemselen er alltid på 

fiendens side. Glemselen er fienden.” 

I dag ser vi at jødene nok en gang er under press, som dessverre 

bare ser ut til å øke for hvert år. Dette påvirker oss direkte og 

indirekte. Vi blir skremt av rapporter fra andre deler av verden – 

og lar oss bekymre når ledere for nye innvandringskulturer i 

Norge står fram i media med holdninger vi kjenner litt for godt 

igjen. 

Jeg har spurt meg selv gjentatte ganger. Ville jeg ha sett faren? 

Ville jeg ha kommet meg av gårde i tide? Ville jeg være i stand 

til å se skriften på veggen og reise fra alt?  
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I dag fyller mitt første barnebarn ett år. Det får meg til å undres: 

Kommer våre barnebarn til å få leve et langt liv i fred som jøder 

i Norge?  

Vi har med vantro lest undersøkelsen fra Osloskolene og nå i 

vår Holocaustsenterets spørreundersøkelse om antisemittisme i 

Norge. Det er på ingen måte lystelig lesing. 

Og vi har vært nødt til å sette fokus på vår sikkerhet. Det har 

kostet noen kroner. Selv om vi har fått offentlige midler til noe 

er det for oss en slags skjebnens ironi at vår sikkerhet har blitt 

bygget opp bla ved hjelp av restitusjonsmidlene etter andre 

verdenskrig. 

Økningen av antisemittisme i samfunnet, som vi for vår del ikke 

kan benekte, er først og fremst et problem for storsamfunnet – 

men er også en gedigen utfordring for oss.  

Våre barn og unge kan ikke gjemme seg i en voksende gruppe 

av medlemmer i egen minoritet – de blir stort sett alltid stående 

alene, ofte eneste jødiske barn i klassen, skolen eller i 

vennegjengen.  

Vi er takknemlig for at det nå ser ut som at problemet blir 

adressert – ikke minst av representanter for andre minoriteter, og 

vi registrerer at politikere fra alle stortingspartier står opp og 

taler uretten i mot. Det er viktig. I 1942 opplevde vi, både i Oslo 

og i Trondheim at vi sto brutalt alene da katastrofen rammet. 

Det gjør vi forhåpentligvis ikke i dag. Der ligger også håpet om 

at det vi markerer i dag, aldri mer må få lov til å skje. 
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