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 Jødisk innvandring og 
integrasjon til Norge før 
2. verdenskrig 

 

 Livet for jødene under 
krigen 

 

 Gjenreisning av et folk og 
et samfunn 

 

 Jøder og jødedom i dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fra grunnsteinsnedleggelsen til synagogen i Kristiania 1918 



    1865 1875 1890 1900 1910 1920 1930 1946 1960 1970 2012 

 antall 25 34 210 642 1045 1457 1359 559 841 1000 1500-
2000 



 Norsk-jødiske sentra i  
  Oslo (menigheter 

etablert i 1892, 1917 ) 
  Trondheim (menighet 

etablert i 1895) 
 
  

 
Men også relativt organisert 

jødisk virksomhet i  
  Kristiansund, Tromsø og 

Bergen fram til andre 
verdenskrig 

    



 Fra Øst-Europa til Norge – 
ikke sjeldent via Sverige 

 Levde under sterke juridiske 
restriksjoner mht bosetning 
og yrkesutøvelse i Øst-Europa 

 Svak økonomi, lange 
militærtjenester (trusselen 
om) forfølgelse   

 Spesialistarbeidere 
(tobakksindustrien) 

 Hvorfor Norge? 

 

  



Jødisk dagligliv 
Religiøst liv 
  Menighetene og tilhørende 

institusjoner 
  Import/godkjenning og salg av 

rituelt slaktet kjøtt (kosher) 
 
Kulturelt liv 
  Jødisk ungdomsforening 
  Mosaisk kvinneforening 
  Sionistiske foreninger 
  Sports- og teaterforeninger 
  Jødiske tidsskrifter 
 
Sosialt arbeid 
  Feriekolonier 
  Hjelpeforeninger for trengende 

jøder i Norge og internasjonalt 
  Utdanning av fattige jøder 
   
 



 Plassering i 
arbeidsmarkedet 

  omførselsvirksomhet 

  håndverkere 

  handelsvirksomhet –egne 
 butikker 

  disponenter, grosserere, 
 fabrikkeiere 

  akademiske yrker 

 

 

 

 



 Et samfunn som så 
framover: retur til Øst-
Europa var utenkelig for 
de fleste 

 
Deltakelse i storsamfunnet:  

 organisasjonsdeltakelse,  

 skolegang/utdanning,  

 utøvelse av ”norske” idretter  

 språkopplæring 

 navneendringer 

 Lav offentlig profil 

 

 



De kommer ind som sildestim. 
De sætter sig fast over hele 
byen. Der er snart ikke en 
fruktbutik, et utsalg av brukte 
klær, et lager av ure og andet 
kram uten at der staar en 
smilende jøde bak disken. 
Osterhausgaten er fremtidens 
Ghetto eller jødekvarter. Men 
bare vent, om nogen tid 
finder vi dem som smarte 
eiere av villaer paa vestkanten 
[…]. Snart har de foten 
indenfor en avis, en bank, 
universitetet og 
Nationalgalleriet!!!”  

 
(Aftenposten 7.7.1924) 

 



  
[….] selv om dette schächtede kjøtt er et sakrament for 

enkelte jøder, så får de holde sig til andre dyr enn våre. 
Vi har ingen forpliktelse til å utlevere våre husdyr til 
jødenes grusomheter, vi har ikke invitert jødene hit til 
landet, og vi har ingen forpliktelse til å skaffe jødene 
dyr til sine religiøse orgier. 

 

Debatt i Odelstinget 12. juni 1929   



Antisemittisme fram til 1940 

   

   

 

 Skriftlig 

 

 Situasjonsbetinget 

 

 I stor grad uorganisert 

 

 Lite ideologisk basert 

 



 

 

 

 Bekymring innad i 
miljøet 

   

 Menigheten: holde en lav 
offentlig profil 

 

 Enkeltpersoner kritiserte 
og advarte 

 

   

 Veien frem fører kun til 
jødenes ødeleggelse. 
Denne parole har Hitler 
gjennem en ti-årig 
systematisk agitasjon 
injicert idet tyske folk. 
”Vitenskapen” har vært 
mobilisert for å gi denne 
hans læresetning 
plausibilitet. […] Den tyske 
stat må regermaniseres; 
samfunnslegemer må 
befries for fremmede 
blodlegemer. Jødene må 
utryddes. 
 



Andre verdenskrig og jødene i Norge 
Antall jøder i Norge om lag 2100 
   * 772 deporterte 
 
  * 34 overlevde Auschwitz 
 
  * 26 begikk selvmord som 

 en følge av tiltak mot 
 jødene eller ble drept i 
 fangenskap i Norge 

 
  * Noen svært få ble 

 værende åpenlyst eller i  
 dekning i Norge. Resten 
 flyktet til Sverige  

 
  

 Usystematisk fase 

  enkeltaksjoner 

  noen deportasjoner 

  forordninger 

 

 Systematisk fase 

  juridisk begrunnet 

  massearrestasjoner 

  deportasjoner 

 



 
 
…at alle disse mennesker [de deporterte 

norske jødene] er kommet til Polen for 
å leve og ikke for å pines hjel. Dette 
siste ble nemlig så ofte påstått i avisene 
og i radioutsendingene utafor Norge at 
man har vanskelig for å undertrykke en 
følelse av dyp angst for at det kanskje 
kan være noe sandt i disse påstander. 

 



 

 

 

 Jødisk menighets- og 
foreningsliv 

 Antallet jøder – og 
konsentrasjonen i Oslo og 
Trondheim 

 Synet på ekteskap med ikke-
jøder   

 Religion blir tradisjon 

 Sionistisk virksomhet som 
erstatning for religiøs 
identifikasjon 

 Arven fra andre verdenskrig   

 Mat  

 Den østeuropeiske identifikasjon 

 



Den umiddelbare etterkrigstiden 
  (Antall jøder i Norge i følge folketellingen av 1946: 559) 

 

  Gjenreisning  

   av det jødiske samfunnet 

   av eget liv 

 

  Rettsoppgjøret 

 

  Det økonomiske oppgjøret 

 

  Opprettelsen av Israel 

 

  Mottaket av jødiske displaced persons 

 

  Jødene – ikke riktig norske? 



 En stadig mer heterogen gruppe 

 Kvinners stilling 

 Fra svært ortodokse Chabad Labavitch til norsk-jødisk 
kvinnelig rabbiner 

 Synlighet i storsamfunnet i dag 

 


