
Kilder og individer 

Et undervisningsopplegg om Holocaust i Norge, utarbeidet av 

Undervisningsavdelingen og Arkiv og dokumentasjon ved HL-senteret 

Info om opplegget 
Opplegget baserer seg på gruppearbeid, der dere i fellesskap finner ut hvordan 

okkupasjonen av Norge påvirket enkeltmennesker og deres familier eller nærmeste. I dette 

undervisningsopplegget skal dere finne ut av hvordan okkupasjonen av Norge påvirket 

Robert Savosnick og familien hans. Gjennom å studere primærkilder fra bl.a. HL-senterets 

arkiver, lærer dere både om bruk av primærkilder, kildekritikk og om hva som skjedde med 

forskjellige individer. 

Innhold 

- Tidslinje. 

- Familiebilde av Robert Savosnick. 

- Kildesett til Robert Savosnick. 

 

 

Gangen i opplegget 

1) Først får du en introduksjon av læreren din om Holocaust i Norge og med instruksjoner 

om hvordan du skal arbeide med kildene.  

2) Kildearbeid med instruksjoner fra lærer. 

3) Presentasjoner der gruppene presenterer funnene sine for hverandre. Det vil også være 

mulig å legge til observasjoner og tolkninger dere har gjort som skiller seg fra andre gruppers 

funn, og å diskutere tolkningene av kildene. 

4) Lærer avslutter plenumsdiskusjonen. 



 

Hitler valgt til 

statsminister  

Frigjøring av 

Auschwitz (januar) 

Tyskland overgir seg 

(mai) 

Tysk invasjon og okkupasjon 

av Norge(april) 
Tyskland invaderer Sovjetunionen – 

massedrap på jødiske personer i Øst-

Europa begynner (juni) 

Første utryddelsesleir 

opprettes i tysk-okkuperte 

Øst-Europa (desember) 

Stempling av jødiske personers ID-

kort og spørreskjema (fra januar) 
Vest-Europa: Deportasjon av jødiske 

personer til utryddelsesleirene begynner. 

(mai) Massearrestasjoner av jødiske menn 

(oktober) 

Massedeportasjon av jødiske 

personer fra Norge til tysk-

okkuperte Polen. (november 1942, 

februar 1943) 

1933 

1944 

1940 

1938 

1935 

1939 

1942 

1934 

1936 

1937 

1941 

1943 

1945 

Massearrestasjon og drap av jødiske 

personer i Tyskland opptrappes 

(Krystallnatten - november) 

Tyskland invaderer 

Polen (september)  

Tyske raselover. Jødiske personer 

mister flere rettigheter. 

(Nürnberglovene) 

Østerrike blir gjort til en del av 

Tyskland 

Nasjonal Samling 

(NS) stiftes 

Norge Nazi-Tyskland 

Ca. 1200 jødiske personer flykter 

fra Norge til Sverige 

1933-1939 

 

Ca. 500 jødiske flyktninger 

kommer til Norge 

 

Høsten 1938 til 1939: Tyskland tar 

kontroll over Tsjekkoslovakia  



 

 

Robert Savosnick (3 år) med storebror Michael (9 år)  

Bildet er tatt i Trondheim den 16.desember 1918.  

 

Øverst fra venstre: Ernst (far) og Dika (mor) 
Nederst fra venstre: Bernhardine (bestemor), Mikael (bestefar) 
 



 



 

Kilde 1 

 

 

Om kilden: Annonse i en avis ca. 1900 

 M. Savosnick 
Trondheims største  

beste og billigste 

  

Klokkebutikk og  

reparasjonsverksted 

 

Stort lager av alle sorter  

klokker og kjeder 

            Musikkinstrumenter, platespillere 

og plater i stort utvalg  

 

Førsteklasses reparasjonsverksted  

for klokker og instrumenter  

3 års garanti 

 

Urmaker M. Savosnick 
Krambogaten 22, Trondheim 

Spørsmål til kilden:  

- Hvilket yrke hadde Michael Savosnick (Roberts 

bestefar)? 

- Hva slags forretning hadde familien Savosnick? 

- Hvor hadde familien Savosnick en forretning? 

 



  



Skjemaet utfylles i 3 eks.     Dato_____________ 
Helst maskinskrevet! 

Spørreskjema 
for 

jøder i Norge 
fra 

Trondheim politidistrikt 
 
Etternavn  Savosnick 

Samtlige fornavn Robert 

Født (sted, dato, år)  Trondheim 8. oktober 1915      I hvilket land  Norge 

Privat adresse  Wesselsgate 1 Trondheim    Privat telefon ___________ 

 

Nåværende religionssamfunn Mosaiske  Siden når _______________ 

Tidligere religionssamfunn _________________ 

Familieforhold: (Ugift, gift, enkestand, skilt) Ugift 

For- og etternavn på ektefellen _______________________ 

Ektefellens fødested, dato og år _______________________ 

Har ektefellen jødisk innslag i familien? _____________________ 

Antall barn (Navn) (Alder) Oppholdssted) ___________________ 

Nåværende yrke  Legestudent 

Militær utdannelse  Avtjent verneplikt i D.R.3 som dragon 1936 

Har de vært frimurer?   Nei  Fra ___________ til _________ 

Nasjonalitet   Norsk   Statsborgerskap  Norsk 

Når kom De til Norge Født i Norge 

Siste oppholdssted utenfor Norge ___________________ 

Kilde 2 

 

 

 

Spørsmål til kilden: 

- Når fylte Robert ut dette skjemaet? 

- Hvor bodde han da? 

- Hva var situasjonen i Norge på dette 

tidspunktet? 

- Hva får vi vite om Robert? 

 

Om kilden: 

I 1942 fikk jøder i Norge beskjed om å melde seg hos 

politiet. ID-kortet deres ble stemplet med en rød J og de 

måtte fylle ut et spørreskjema. 

 Ordforklaringer:  

Mosaiske = jødiske 

Dragon = soldat som red hest 

Frimurer = medlem av en slags klubb kalt 

Frimurerordenen som finnes i mange land, også i Norge. 

Før i tiden var det hemmelig hvem som var medlemmer.  



  



Kilde 3 

 
Oversettelse av kilden fra tysk til norsk 

Savosnick. Robert    Monowitz 

Arbeidsleir Monowitz 

Oberschlesien. 

 

Mottaker: 

Herr Håkon Holm. 

Kirkegate 53 

Trondheim Norge 

 

Kjære venn! 

Jeg er i en leir og jeg er frisk og sunn. Hils først og fremst min kjære mor. 

Jeg tenker på henne hele tiden og håper at hun er frisk, og at vi snart kan 

møtes igjen. Hun befinner seg: Diakonhjemmet Vinderen. 

Vennligst send meg et brev med det samme. Jeg vil så gjerne høre hvordan 

det går med min mor og alle dere. 

Håper å høre kun gode ting fra dere snart. 

    Hjertelig hilsen 

     Robert 

 

Spørsmål til kilden: 

 

- Når skriver Robert dette brevet? 

- Hvor er han? 

- Hvem skriver han til? 

- Hvilket språk skriver han på? Hvorfor? 

- Hvordan har han det i leiren?  

- Kan vi stole på alt Robert skriver i brevet? Hvorfor/ 

hvorfor ikke? 

- På hvilken måte er brevet likt/forskjellig fra kilde 

4? 

 

Om kilden: 

Et brev sendt fra konsentrasjonsleiren Auschwitz-

Monowitz. Leiren ble opprettet i oktober 1942 og 

eksisterte frem til 27. januar 1945. 

 

 

 



  



Kilde 4 

 

Feldafing 20/5-45 

Kjære Dika og Michael! 

Endelig har jeg anledning å skrive noen ord til dere. Jeg har opplevd og 

lidd mye, men er gudskjelov frisk og håper vi vil treffes snart. Jeg har det 

nå storartet, det beste å spise og drikke.  

Håper dere også har det godt.  

 

Dessverre er vi bare 5-6 norske jøder i live. De andre er alle døde. Jeg 

har meget å fortelle, og også meget å hevne mot disse fordømte 

nazistene.  

Altså, jeg har det nå utmerket og blir her til det gis transportmulighet 

hjemover.  

 

Det er en merkelig følelse igjen å være fri etter neste tre års helvete. Hils 

alle bekjente.  

 

Hjerteligste hilsen fra  

Robert 

Spørsmål til kilden: 

- Når skriver Robert dette brevet? Hvor er han? 

- Hva er situasjonen i Norge og Europa på dette 

tidspunktet? 

- Hvem skriver han til? 

- På hvilken måte er brevet likt/forskjellig fra kilde 3? 

- Hvordan beskriver Robert de siste tre årene?  

- 38 norske jøder overlevde leirene. Hva kan forklare at 

Robert tror at det er kun 5-6 som har overlevd?  

 

Om kilden: 

Et brev skrevet i Feldafing som var en leir i Tyskland for 

overlevende jødiske personer. 

 





Kilde 5 

 

 

Spørsmål til kilden:  

- Når kom broren til Robert (Michael) og 

moren (Dika) til Sverige? Kom de samtidig? 

- Hva var situasjonen i Norge på dette 

tidspunktet? 

- Hvorfor står ikke faren til Robert (Ernst) på 

denne listen? 

- Hva kan forklare at Robert står på denne 

listen? Når kom han til Sverige? 

Om kilden:  

Nordmenn som flyktet til Sverige ble registrert da 

de ankom. Dette er utdrag fra et slikt register. 

 

Savjord  Henry Magnus Arne 18.01.1909  21.10.1942 
Savosnick David   22.06.1893             1927 
Savosnick Dika   13.07.1878  18.12.1942 
Savosnick Ester   11.05.1893             1927 
Savosnick Gunnar   26.09.1919             1927 
Savosnick Inger   19.01.1933            1927 
Savosnick Michael  27.01.1909  17.01.1942 
Savosnick Robert   08.10.1915  20.06.1945 
 

             Etternavn             Fornavn                             Fødselsdato  Ankomst  
          Sverige 

 



  



Kilde 6

Spørsmål til kilden:  

- Når mottok Robert dette brevet? 

- Hva er situasjonen i Norge på dette 

tidspunktet? 

- Hva forteller den oss om Roberts far? 

- Er det mulig for Robert å sende 

forsikringsselskapet det de ber om? 

Hvorfor/ hvorfor ikke? 

- Hva forteller brevet oss om hvor Robert bor 

og hvilket yrke han har? 

 

Norske Folk 
Livsforsikring og Pensjonsforsikring A/S 

Stiftet 1917 

Av livsforsikringsselskapene Brage, Fram, Gjensidige, Glitne, Hygea, Idun og Norske liv 

TELEFON: SENTRALBORD 17040 TELEGRAMADRESSE: NORSKEFOLK 

 

Oslo 24. oktober 1945 

Grensen 17, Postboks 259 

Herr doktor Robert Savosnick, 

Ullevål Sykehus 

Vestre Aker 

 

Forsikringsavtale nr. 138567, Ernst Savosnick 

 Ernst Savosnick var forsikret hos oss for 1790 kr. Fra vårt kontor i 

Trondheim har vi fått høre at han ble drept i Tyskland, og vi tillater oss å 

spørre om det er mulig for Dem å skaffe offisiell bekreftelse på 

dødsfallet. Vi ber samtidig om å få innsendt hans forsikringsavtale og 

dødsattest. 

 

Ærbødigst 

Norske Folk 

Livsforsikring og Pensjonsforsikring A/S 

Om kilden:  

Dette er et brev som Robert mottok fra et 

forsikringsselskap. Ernst Savosnick var Roberts far. 

 


