Holocaust og lokalhistorie
Innledning
Den jødiske minoriteten i Norge var liten, ca. 2100 mennesker i 1939, men var bosatt over store deler
av landet. Slik sett ble hele nasjonen rammet av nazistenes utrydningspolitikk - fra Vardø i øst til
Bergen i vest, og fra Hammerfest i nord til Mandal i sør. Finnes det spor av denne historien i ditt
nærmiljø?
I dette undervisningsopplegget dere jobbe i grupper for å kartlegge lokalhistorien knyttet til
Holocaust i Norge.

Oppgaver
1. Finn deres nærområde på kartet. Let etter ikoner som symboliserer:
 ofre for nazistenes forfølgelser av jøder
 overgripere: folk som arresterte, deporterte eller bidro til nazistenes politikk mot jøder
 steder og adresser knyttet til både ofre og overgripere
2. Hvor langt unna nærområdet ditt må du lete på kartet for å finne hendelser eller mennesker
knyttet til Holocaust i Norge?
3. Notér informasjon om følgende:
 navn på personer
 hva personene gjorde eller hva som skjedde med menneskene du leser om
4. Skriv ned adresser og hva som skjedde på de ulike stedene
5. Besøk stedene på kartet det er mulig å dra til. Ta bilder av stedene slik de ser ut i dag
 Hvis det ikke er aktuelle steder å besøke kan dere bruke nettsiden www.snublestein.no for å
hente ut mer informasjon om mennesker som bodde på steder dere vil undersøke
 Bruk også google maps street view for å finne bilder av stedene slik de ser ut i dag
6. Forsøk å finne bilder av stedene slik det var i perioden 1933-45
 Sammenlign bildene. Hva er likt, hva er forskjellig?
7. Lag en kollasj av de bildene dere har samlet som handler om ditt lokalmiljø
8. Presenter kollasjen for klassen og fortell om hva slags liv, hendelser og handlinger som ble levd
og fant sted her knyttet til Holocaust i Norge
 Hvilke fortellinger er viktige å fremheve om ditt nærmiljøs historie?
 Begrunn utvalgene deres

