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Sammendrag 

Denne masteroppgaven er en tekstanalyse av menighetsbladet Hatikva, som er organ for De 

Mosaiske Trossamfunn, og utstillingene ved Jødisk Museum i Oslo i tidsrommet 2012-2014. I 

dette tidsrommet har det utkommet 12 utgaver av Hatikva, og tre utstillinger har vært 

tilgjengelig for besøk ved Jødisk Museum. Gjennom oppgaven undersøker jeg hvilke 

egenfortellinger som kan identifiseres i dette materialet, hva egenfortellingene legger vekt på 

og hvordan norsk tilhørighet markeres. Gjennom arbeidet med materialet identifiserte jeg fire 

egenfortellinger: Fortellingen om opprettholdelse, fortellingen om integrasjon, fortellingen 

om utelukkelse og tilsidesettelse, og fortellingen om stigmatisering.  

Egenfortellingene gir uttrykk for en sterk norsk identitet blant den jødiske minoriteten: Norge 

er fedrelandet og norske jøder er opptatt av å opprettholde et jødisk samfunn i Norge. 

Samtidig gis det også uttrykk for at den jødiske minoriteten ikke er helt inkludert i «det 

norske vi». Samlet sett antyder derfor egenfortellingene en ambivalens i forholdet til 

storsamfunnet.  
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1 Innledning 

Gjennom programmet Hvem tror du at du er? hjelper og følger NRK kjente norske personer 

med å søke etter sine røtter (NRK 2015). I programmets tredje sesong vies én episode Mona 

Levin, journalist og forfatter, som er åpen om sin jødiske bakgrunn. NRK, som på mange 

måter er majoritetssamfunnets stemme, belyser gjennom dette programmet norsk historie, i 

tillegg til personlige historier. I programmet behandles Levin som de andre deltakerne, og 

Levins familiehistorie blir med dette inkludert i «det norske vi».  

I februar 2015, i kjølvannet av terrorangrep mot jødiske mål i København og Paris, dannet 

unge norske muslimer, og andre oppmøtte, en «fredens ring» rundt synagogen i Bergstien. 

Parallelt ble det både i riksavisene Aftenposten og Verdens Gang uttrykt bekymring for 

voksende antisemittisme i Norge, og påpekt et behov for å beskytte jøder (Verdens Gang 

2015, Stanghelle 2015). Dette er noen få eksempler på hvordan den jødiske minoriteten i 

Norge har vært i søkelyset i media dette året. Denne oppgaven retter imidlertid 

oppmerksomhet på hva norske jøder selv setter søkelys på, både internt og eksternt. Hvilke 

begivenheter og utfordringer er det som opptar det jødiske miljøet innad?  

1.1 Oppgavens tema og forskningsspørsmål  

På 1900-tallet fant to hendelser sted som på grunnleggende vis har preget jødedom og jødisk 

liv: Holocaust og opprettelsen av staten Israel. Disse utgjør en hovedreferanse når jøder og 

jødisk liv omtales i media og forskningslitteratur. Temaet for denne oppgaven er imidlertid 

jødiske egenfortellinger slik de kommer til uttrykk i menighetsbladet Hatikva og utstillingene 

ved Jødisk Museum i Oslo, i årene 2012 til 2014.1 I mitt materiale er temaet «Israel» og i 

forlengelse av statens opprettelse, sionisme, ikke et fremtredende trekk. Holocaust er i større 

grad tilstedeværende i materialet. Egenfortellingene, slik jeg analyserer dem i denne 

oppgaven, ligger ikke eksplisitt i materialet, men er fortellinger jeg har identifisert gjennom 

analyse av menighetsbladet og utstillingene. Egenfortellinger, slik jeg bruker begrepet, kan 

forstås som fortellinger som kommer fra gruppen selv. En mer utfyllende presentasjon av 

materialet kommer i kapittelet som følger.  

                                                 
1
 «Hatikva» er tittelen på menighetsbladet, men for å lette lesingen vil «Hatikva» heretter ikke stå i kursiv.  
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Gjennom analyse av egenfortellingene forsøker jeg å belyse hvordan den jødiske minoriteten 

fremstiller seg selv på to arenaer, en intern og en som er både intern og ekstern på samme tid. 

En slik analyse av en av Norges religiøse minoriteter kan ha overføringsverdi til analyse av 

andre religiøse minoriteter. For å kunne sammenligne materialet sammenfaller de to 

materialgruppene i tid. Jeg tar utgangspunkt i perioden 2012-2014 

Jeg har nærmet meg materialet ved hjelp av følgende forskningsspørsmål:  

Hvilke egenfortellinger gis det uttrykk for i menighetsbladet Hatikva, og hvilke 

gis det uttrykk for i utstillingene ved Jødisk Museum i Oslo? Hva legges det 

vekt på i disse egenfortellingene, og hvordan håndteres eventuelt en ide om 

norsk tilhørighet?  

På grunn av begrenset tilgjengelig forskningslitteratur, tilnærmet jeg meg materialet 

eksplorativt. Den metodiske tilnærmingen redegjør jeg for i kapittel 2, og de teoretiske 

perspektivene som har vært førende for min tilnærming til materialet blir redegjort for senere i 

dette kapittelet.   

1.2 Tidligere forskning  

Menighetsbladet Hatikva og utstillingene ved Jødisk Museum i Oslo har ikke tidligere blitt 

analysert. Videre foreligger det forholdsvis lite forskningslitteratur om jødisk liv i Norge og 

De Mosaiske Trossamfunn som institusjoner.2 Når det gjelder Det Mosaiske Trossamfunn i 

Oslo (DMT), har blant annet Nora Stene gjennomført en studie av rabbineren som religiøs 

leder (Stene 2012).  

Før jeg presenterer mer aktuell forskningslitteratur vil jeg gi en kort oversikt over annen 

forskningslitteratur om norsk-jødisk historie. Hovedmengden av litteratur om jøder og 

jødedom i Norge har ikke en religionshistorisk eller religionsosiologisk tilnærming, men en 

historisk tilnærming. Hovedmengden av bøker og artikler skrevet om jøder i Norge fokuserer 

på hendelsene under andre verdenskrig, og føyer seg inn i den omfattende internasjonale 

faglitteraturen om holocaust.3 Oscar Mendelsohns svært detaljrike tobindsverk, Jødene i 

                                                 
2
 Betegnelsen «De Mosaiske Trossamfunn» refererer til menighetene i både Oslo og Trondheim. Begge bærer 

navnet «Det Mosaiske Trossamfunn», men de er organisert uavhengig av hverandre. Kortformen DMT vil i 

denne oppgaven kun referere til DMT Oslo.  
3
 Denne forskningslitteraturen er mer omfattende, se for eksempel: Jødeforfølgelsen i Norge er beskrevet av 

Bjarte Bruland (Bruland 2010a). Per Ole Johansen belyser de antisemittiske strømningene før okkupasjonen 
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Norge gjennom 300 år, dekker jødenes historie i Norge fra 1660 til 1985 over 1362 sider 

(Mendelsohn bind 1: 1969, bind 2: 1986). Dagfinn Rian påpeker, i all hovedsak som følge av 

dette tobindsverket, at «[d]et jødiske samfunn i Norge er i forhold til sitt folketall dermed et 

av de best dokumenterte jødiske samfunn i verden, historisk sett» (Rian 2011, 201).4 I det 

siste har det også vært økende akademisk interesse for den såkalte «jødeparagrafen», passusen 

i paragraf 2 i den norske grunnlov slik den lød fra 1814 til 1851.5  

Siden denne oppgaven ikke skal være nok en historisk fremstilling av jøder i Norge, men 

derimot ta for seg nåtiden, vil jeg i det følgende gi en grundig fremstilling av den lille, men 

foreliggende forskningslitteraturen på feltet. Forskningslitteraturen som blir presentert i det 

følgende er alt jeg har funnet av samtidsstudier knyttet til jøder og jødisk liv i Norge. Foruten 

historisk forskningslitteratur og innføringsbøker om jødedom, er jødisk liv i Norge 

understudert. Noen få studier omhandler den jødiske minoriteten i Norge i dag, og utgjør 

verdifulle referansegrunnlag for denne oppgaven. Med denne oppgaven ønsker jeg å bidra til 

å øke kunnskapen om den jødiske minoriteten i Norge.   

Irene Levin har adressert tematikk som formidling av erfaringer om holocaust på tvers av 

generasjoner (Levin 2001). Hun retter oppmerksomhet på norske jøder som overlevde fordi 

de flyktet til Sverige, og den tausheten som preget deres hverdagsliv i årene etter andre 

verdenskrig. Vibeke Kieding Banik har benyttet seg av et sosiologisk perspektiv når hun 

analyserer Israels betydning for norske jøder i perioden 1945 til 1975 (Banik 2009). I sin 

avhandling analyserer Banik også jødisk identitet i lys av det norske storsamfunnets 

rammebetingelser. Studien hennes fokuserer imidlertid på sionisme, og materialet strekker seg 

ikke lenger enn til 1970-årene. Cora Alexa Døving og Vibeke Moe gjennomførte i 2014 en 

intervjustudie blant jøder i Norge (Døving og Moe 2014). Her blir blant annet jødisk identitet, 

negative erfaringer forbundet med å ha en jødisk identitet samt erfaringer med antisemittisme 

undersøkt. Bakgrunnen for denne undersøkelsen ligger i en befolkningsundersøkelse om 

holdninger til jøder, Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder 

og andre minoriteter (HL-senteret 2012). Undersøkelsen ble gjennomført av Senter for studier 

av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Videre har Døving også analysert hvordan 

jødedom presenteres i norsk presse (Døving 2013).   

                                                                                                                                                         
(Johansen 1984). I sin masteroppgave undersøkte Mats Tangestuen fluktveien (Tangestuen 2004). For øvrig har 

en rekke utgivelser fokusert på enkeltskjebner og tidsvitneberetninger. Her har lokal- og regionhistoriske og 

biografiske tilnærminger dominert, se for eksempel Alvik 2013 og Sæland 2009.  
4
 For kortere fremstillinger av jødenes historie i Norge, se Bruland 2010b, Rian 2011.  

5
 Se for eksempel Harket 2014, Ulvund 2014.  
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Faglige presentasjoner av jødedom setter ofte de jødiske høytidene og livsfaseritene i fokus. 

Felles for analysene er vektleggingen av den jødiske familie og det jødiske hjemmet. Ida 

Marie Høeg har gjort en slik analyse i norsk kontekst, og hennes religionssosiologiske 

undersøkelse fremhever familien og hjemmets betydning. Her analyserte hun norske jøders 

holdninger til religion og jødisk identitet (Høeg 1994). Høeg konkluderer med at jødisk 

identitet opprettholdes og videreformidles først og fremst i en familiesammenheng. Samtidig 

påpeker hun at «[i] et land med få jøder (ca. 1400) og med spredt jødisk bosetning, har 

synagogen blitt en viktig sosial arena hvor jøder får bekreftelse på hvem de er og hvor de 

hører til» (Høeg 1996, 426).  

Dagfinn Rian har gjennomført en studie av Hatikvas forløper, Jødisk Menighetsblad. Dette 

utkom i perioden 1976-1991, og Rian analyserer menighetsbladet for å belyse jødisk liv i 

Norge i denne perioden (Rian 2002). Rian gir en grundig analyse av helhetsinntrykket til 

samtlige årganger av dette menighetsbladet, med flere detaljerte beskrivelser av enkelte 

spesielle tema og begivenheter. I motsetning til min studie retter han imidlertid ikke 

oppmerksomhet på de egenfortellinger som måtte komme til uttrykk, og artikkelen gir dermed 

ikke grunnlag for sammenligning.  

1.3 Jødene i Norge  

Den jødiske minoriteten har status som en av Norges nasjonale minoriteter.6 Det jødiske 

religiøse liv er ukjent for mange i Norge. Samtidig skiller ikke norske jøder seg fra andre 

nordmenn; de bor ikke i egne nabolag, de har ikke en særegen aksent eller klesstil.     

Den jødiske minoriteten i Norge er liten, mellom 1500 og 2000 jøder antas å bo i Norge 

(Banik og Levin 2010, 192).7 Majoriteten av disse bor i Oslo, hvor også det mest aktive 

religiøse livet er. Trondheim utgjør den andre byen i Norge med høyest andel jøder, mens det 

finnes mindre jødiske miljøer i Bergen og Stavanger.  Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå 

(SSB) var medlemstallene for De Mosaiske Trossamfunn 781 per 1. januar 2014. Dette er en 

nedgang på 4,5 prosent siden 2010, og 0,9 prosent siden 2013 (Taule og Moafi 2014). Disse 

tallene viser at nær halvparten av norske jøder ikke er medlem av De Mosaiske Trossamfunn. 

                                                 
6
 De andre nasjonale minoritetene er kvener, skogfinner, rom/sigøynere, romanifolket/tatere.  

7
 Det føres ikke statistikk over etniske og religiøse grupper på grunn av etiske hensyn. Tallet inkluderer 

flyktninger, personer som er kommet i forbindelse med familiegjenforeninger, og konvertitter. 
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Foreløpig kan det ikke gis noen god forklaring på årsakene til det synkende medlemstallet. 

(Rian 2011, 166).   

De Mosaiske Trossamfunn i Oslo og Trondheim tilhører den retningen innenfor jødedommen 

som kalles ortodoks. Alle de moderne jødiske hovedretningene har den rabbinske tradisjonen 

som felles grunnlag. Den rabbinske jødedommen fikk sin form etter at det jødiske tempelet i 

Jerusalem ble brent av romerne i år 70 v.t. I etterkant av denne hendelsen var det rabbinerne, 

jødedommens lærde, som utformet de forestillinger, ritualer og religiøse lover som skulle 

gjøre det mulig å leve et hellig liv i henhold til Torah.8 Denne tradisjonen var nær enerådende 

frem til 1800-tallet, da tre nye retninger oppstod: Ortodoks jødedom, reformjødedom og 

konservativ jødedom.9 Det som skiller de ulike retningene er blant annet kjønnspraksis, 

ritualer og overholdelse av halacha, den religiøse loven.  

De Mosaiske Trossamfunn er av historiske og praktiske grunner ortodokse menigheter. Selv 

om mange norske jøder på et personlig plan identifiserer seg nærmere reform- eller 

konservativ jødedom, blir den ortodokse praksisen holdt fast ved for å kunne inkludere alle. 

Ortodokse jøder søker å leve et liv i henhold til den jødiske religiøse loven, samtidig som de 

deltar i samfunnslivet. Kun menn kan ordineres til rabbinere, gudstjenesten er 

kjønnssegregert, og kun menn er aktive deltagere i gudstjenesten (Groth 2003, 24, 2005, 132-

134). Medlemmene som ønsker mer liberale former kan delta i en ortodoks synagoge, men det 

motsatte er ikke alltid tilfelle (Groth 2005, 136), blant annet fordi for noen ortodokse vil ha 

innsigelser mot felles sitteplasser for begge kjønn. Dette betyr imidlertid at menighetens 

medlemmer må forholde seg til ortodoks tjenesteliv og rituelle skikker, noe som fører til at 

den tradisjonelle rollefordelingen mellom kjønnene opprettholdes.  

I perioden denne oppgaven tar for seg, er andre jødiske grupper også aktive i Norge.10 I Oslo 

har blant annet Chabad-Lubavitch, en ultraortodoks, hasidisk bevegelse,11 vært i virksomhet 

                                                 
8
 «Torah» henviser vanligvis til Mosebøkene, men kan også bety hele den hebraiske bibel eller også inkludere 

den muntlige tradisjonen som med tiden ble skrevet ned i tekstsamlingen Talmud (Groth 2003, 27-31, 59-60). 
9
 Konservativ jødedom er i dag den eneste av disse retningene som ikke er representert i Norge. Konservativ 

jødedom oppstod som en reaksjon på reformjødedommens rituelle endringer, og er på mange måter en 

«middelvei» mellom ortodoks- og reformjødedom. Man godtar de gamle tradisjonene, men tillater likevel visse 

tilpasninger og endringer. For eksempel kan kvinner ordineres til rabbinere (Groth 2005, 134-135). 
10

 Andre jødiske grupper i Norge er ikke organisert som registrerte trossamfunn.  
11

 Hasidisme, en folkelig vekkelsesbevegelse som oppstod i Øst-Europa i annen halvdel av 1700-tallet, la vekt på 

et inderlig, personlig gudsforhold, og stod under ledelse av karismatiske skikkelser. I dag går hasidiske gruppene 

under betegnelsen haredim, ultraortodoks jødedom. Hasidiske grupper lever et liv isolert fra samfunnet for øvrig 

samt andre hasidiske grupper. Chabad-Lubavitch er en de mest kjente hasidiske gruppene, og har en annen 

tilnærming. De er kjent for sin misjonærvirksomhet blant andre jøder ettersom en sentral oppgave for 

medlemmene er å «redde» jøder fra et sekulært liv (Groth 2003, 157-158, 194-195, Buckser 2005, 129).   
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siden 2004, og de har en egen rabbiner (Stene 2012, 149). Ultraortodoks jødedom hevder at 

siden hele Torah stammer fra Gud, kan verken den religiøse loven eller skikk og bruk endres 

(Groth 2003, 194). Videre er også reformjødedom representert i Oslo. Reformjødedommen 

oppstod som et resultat av opplysningstiden og jødenes integrasjon i storsamfunnet. Man 

søkte å tilpasse jødedommen til et mer sekulært samfunn, og reformjødedom fremhever 

jødedommens etiske prinsipper på bekostning av de rituelle. Reformjødedom praktiserer full 

likestilling. Gudstjenestene er derfor ikke kjønnssegregert, og kvinner kan ordineres til 

rabbinere (Groth 2005, 134). Jødisk fornyelse er en undergruppe av reformjødedom som ble 

etablert i Norge i 2007, og ledes av den norske kvinnelige rabbineren Lynn Claire Feinberg 

(Rian 2011, 206, Stene 2012, 148-149). Både Stene og Rian viser også til Foreningen 

Progressiv Jødedom i Norge, men denne gruppen er ikke lenger aktiv.12 Foruten disse 

gruppene er det jøder i Norge som verken tilhører DMT eller andre jødiske grupper.  

Tilhørigheten til jødiske fellesskap er bare delvis knyttet til felles religiøs praksis, men 

inkluderer også en etnisk, sosial og kulturell tilhørighet. Etter rabbinsk tradisjon regnes alle 

som har jødisk mor som jøde, uansett religiøst engasjement (Stene 2012, 146-147). Å 

identifisere seg selv som jøde har ikke nødvendigvis med trosoverbevisning å gjøre. Mange 

jøder definerer sin jødiske identitet på sekulært grunnlag. Laurence J. Silberstein påpeker: 

«Members of what had traditionally been a religious community, rejecting the religious 

legitimation upon which that community had been based, do not thereby opt out of that 

community. Instead, they continue to identify with the community, its history and its culture» 

(Silberstein 1984, 548). Silberstein påpeker videre at dette er mulig blant annet på grunn av 

jødedommens etnisk-nasjonale grunnlag (Silberstein 1984, 554). William Scott Green 

fastslår: «Although all who practice and affirm Judaism are Jews, not all Jews affirm(ed) and 

practice(d) Judaism» (Green 2001, 9-10). Dette er som nevnt også tilfelle for den jødiske 

minoriteten i Norge. Referanser til sekulære og kulturelle jøder vil i denne oppgaven 

overlappe. 

 

                                                 
12

 Personlig meddelelse av medstudent, Trym Vike, som har vært i kontakt med personer i det progressive 

jødiske miljøet som sier at foreningen ikke lenger finnes. Videre er nettsiden Stene og Rian refererer til ikke 

lenger aktiv.    
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1.4 Forskningsmodell: Identifisering av ulike 

fortellingsmønstre    

Historiker Christhard Hoffmann deler jødisk historiografi inn i en typologi med fire kategorier 

(Hoffmann 2013, 240-245):  

- Den jødiske historien som forhistorie og motfortelling til kirkehistorien. 

- Den moderne jødiske historieskrivingen som omhandler jødisk emansipasjon og 

integrasjon. 

- Historien om antisemittisme, forfølgelse og utryddelse. 

- Den jødiske historien tematisert som migrasjons- og minoritetshistorie.  

Denne generelle inndelingen bruker han for å analysere hvordan den jødiske historien siden 

1970-årene har inntatt en mer fremtredende plass i den norske minnekulturen og 

historieskrivingen. Hoffmann mener den jødiske historien i Norge følger tre overordnede 

fortellingsmønstre, som tilsvarer de tre siste kategoriene:  

1. Den jødiske minoritetens egen integrasjonsfortelling. 

2. Den selvkritiske motfortellingen til den nasjonale motstandsfortellingen. 

3. Innvandrernarrativet som del av en multi-etnisk norsk nasjonalhistorie. 

Jeg har funnet Hoffmanns rammeverk svært nyttig. Jeg bruker hans tredeling som et verktøy 

og utgangspunkt for min analyse. Jeg kommer også til å diskutere hvorvidt mine analyser av 

Hatikva og utstillingene ved Jødisk Museum i Oslo samsvarer med disse kategoriene, eller om 

det er nødvendig å utvide typologien. Jeg vil i det følgende utdype Hoffmanns tre 

fortellingsmønstre (Hoffmann 2013, 261-262). Om disse fortellingsmønstrene bruker jeg både 

begrepene «narrativ» og «fortelling». Disse brukes i stor grad synonymt, men jeg bruker 

begrepene med den forståelsen av at et narrativ har flere underfortellinger.  

Den første hovedfortellingen Hoffmann identifiserer er den jødiske minoritetens egen 

integrasjonsfortelling som fremhever de positive forbindelsene mellom nordmenn og jøder. 

Som andre integrasjonsnarrativer tjener den en dobbeltfunksjon: Rettet innad forsøker den å 

utjevne det fremmede og det problematiske ved innvandrer- og minoritetssituasjonen med 

«positive myter» som viser at minoriteten var velkommen i majoritetssamfunnet (Hoffmann 

2013, 261). Fortellingene om Wergelands kamp for å la jøder bosette seg i Norge, og 

motstandsbevegelsens bistand under andre verdenskrig er sentrale elementer i dette narrativet. 
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Rettet utad har integrasjonsfortellingen som mål å synliggjøre den jødiske minoritetens bidrag 

og innsats for Norge. Integrasjonsnarrativet har slik sett en identitetsskapende funksjon. Den 

tjener som bekreftelse på en norsk-jødisk identitet der målet ikke er assimilasjon, men snarere 

anerkjennelsen av egen identitet innenfor en felles nasjonal referanseramme.  

Det andre fortellingsmønsteret er den selvkritiske motfortellingen som oppstod i kontrast til 

etterkrigsårenes heroiserende motstandsnarrativ. Her fremheves det norske byråkratiet og 

politiets medansvar under jødeforfølgelsene, og det vender seg mot glemselen av holocaust i 

den norske minnekulturen. Dette narrativet er en del av en nasjonal refleksjonsprosess hvor 

spørsmålet om eget ansvar og skyld står i sentrum. Det er med andre ord et nasjonalt narrativ 

der jøder inngår som en passiv brikke som kun tjener for nordmenn til å reflektere over 

skyggesiden av krigen. De norske jødene blir derfor ofte i disse fortellingene i hovedsak kun 

et objekt og offer.  

Det tredje fortellingsmønsteret i Hoffmanns modell er innvandrernarra tivet. Dette narrativet er 

del av en multi-etnisk norsk nasjonalhistorie, og belyser den jødiske minoritetens historie og 

dens spesifikke integrasjonsstrategier og identitetsformer i sammenligning med andre 

minoritetsgrupper. Dette fortellingsmønsteret er, sammenlignet med de to andre 

fortellingsmønstrene i modellen, mer analytisk orientert, og befinner seg først og fremst 

innenfor den profesjonelle og vitenskapelige historieskrivingen. Perspektivene belyser den 

jødiske minoritetens rolle i arbeidslivet, dens bosetningsforhold og forandringer i sosial 

status. Den jødiske minoriteten blir i dette narrativet undersøkt med det samme 

analyseapparatet som andre sosiale grupper. Innvandrernarrativet fremstiller ikke jødene som 

passive ofre, men som historiske aktører med egen stemme, identitet og ansvar.  

Jeg har i denne studien tatt utgangspunkt i Hoffmanns rammeverk, men samtidig gjort det til 

mitt eget. Jeg har applisert modellen på min analyse av egenfortellinger som kommer til 

uttrykk i Hatikva og utstillingene ved Jødisk Museum i Oslo. De to siste narrativene i 

typologien, den selvkritiske motfortellingen og innvandrernarrativet, har jeg omarbeidet. 

Disse er ikke uttrykk for egenfortellinger, i motsetning til integrasjonsfortellingen. For å 

integrere disse i min analyse vurderte jeg først om det kom til uttrykk egenfortellinger som 

kunne tilsvare disse narrativene. Ettersom jeg fant at dette var tilfellet, tok jeg utgangspunkt i 

nøkkelord eller nøkkelkjennetegn i Hoffmanns beskrivelse som også kjennetegnet 

egenfortellingene slik jeg har analysert dem i denne studien.  
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1.5 Avklaring av begreper  

Noen begreper vil ved flere anledninger dukke opp i oppgaven. Jeg vil derfor i det neste 

redegjøre for hvordan jeg forstår disse begrepene, og hvordan de vil bli tatt i bruk i denne 

oppgaven.  

1.5.1 Antisemittisme  

Antisemittisme som begrep ble formulert og popularisert i 1870-årene. Begrepet er i 

utgangspunktet knyttet til 1800-tallets raseorienterte antijødiske tenkning, men benyttes i dag 

i all hovedsak som et samlende begrep for alle former for jødehat, fra den religiøst (kristne) 

begrunnede antijudaismen til moderne antisemittisme. En slik utvidet bruk av begrepet 

understreker også kontinuiteten som eksisterer mellom disse to formene for antisemittisme 

(Eriksen et al. 2005, 7-8, Moe 2014, 69). Antisemittisme kan dermed kort defineres som 

negative holdninger til jøder fordi de er jøder, basert på bestemte negative forestillinger (Moe 

2014, 69). Disse holdningene kan komme til uttrykk på ulike måter og ha ulik grad av 

intensitet. Begrepet benyttes over et spekter som spenner fra negative holdninger til 

trakassering, segregering og voldelig forfølgelse (Eriksen et al. 2005). 

1.5.2 Omskjæring  

Jødisk liv er regulert av religiøse forpliktelser, både påbud og forbud, såkalte mitzvot. De 

ulike jødiske retningene overholder disse i varierende grad, men brit milah – rituell mannlig 

omskjæring på den åttende dag, er en mitzva det er stor oppslutning om (Groth 2003, 74, 183). 

Kvinnelig omskjæring praktiseres ikke innenfor jødedom.  

Tradisjonelt foretas selve inngrepet av en mohel, en jødisk person som er utdannet i å utføre 

omskjæring etter jødisk praksis. Guttene får også formelt et navn i forbindelse med ritualet 

(Beck 1993, 32). Ritualet er omdiskutert, både blant jøder og ikke-jøder. Blant annet har 

reformjøder søkt å modernisere praksisen, og det har blitt fremmet forslag om å erstatte brit 

milah med et alternativt symbolsk velkomstritual for både gutter og jenter (Silverman 2006, 

138, 183-184). Barneombudet i Norge og Norden har ytret ønske om innføring av en nedre 

aldersgrense (Barneombudet 2013). Fra og med 1. januar 2015 trådte lov om rituell 

omskjæring i kraft, og rituell omskjæring har med dette blitt et tilbud på offentlige sykehus i 

Norge (Lov om rituell omskjæring av gutter 2014). Loven åpner for at rituell omskjæring kan 
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utføres av andre, eksempelvis en mohel, dersom lege er til stede og står ansvarlig for 

inngrepet (§ 5). Lovreguleringen har imidlertid møtt motstand fra flere hold (Barneombudet 

2015).  

Når jeg refererer til «omskjæring» er det med utgangspunkt i det jødiske ritualet slik det er 

beskrevet ovenfor. Alle referanser til «omskjæringsdebatten» gjelder det norske 

barneombudets forslag om en nedre aldersgrense.  

1.6 Oppgavens oppbygning og struktur  

En analyse av menighetsbladet Hatikva og utstillingene ved Jødisk Museum har flere mulige 

analytiske innfallsvinkler, og kan derfor struktureres og gjennomføres på ulike måter. I denne 

oppgaven har jeg valgt å ta for meg innholdet tematisk, ikke kronologisk. Flere av talene og 

artiklene i Hatikva vil derfor refereres til ved ulike anledninger og i flere av kapitlene, 

avhengig av tematikken. Oppgaven er empiri-nær, og er basert på et rikt empirisk materiale. 

Jeg har derfor valgt å synliggjøre empirien ved en gjennomgående bruk av sitater.   

Oppgaven består av 9 kapitler. I kapittel 2 har jeg presentert det empiriske materialet og 

metodiske betraktninger. Videre har jeg diskutert fordeler, ulemper og etiske vurderinger 

knyttet til min metode. For å kunne forstå og analysere bakgrunnen for norske jøders 

egenfortellinger er det nødvendig med et historisk tilbakeblikk. I kapittel 3 har jeg gitt en kort 

innføring i jødisk historie i Norge, fra den norske grunnlovens ekskluderingsbestemmelse til 

de første innvandrerne og utfordringene de møtte. Her har jeg også presentert 

integrasjonsstrategien til norske jøder, og forholdet til storsamfunnet.  

I hoveddelen av oppgaven, kapittel 4 til 7, presenterer jeg de fire egenfortellingene jeg har 

identifisert i mitt materiale. I kapittel 4 har jeg tatt for meg fortellingen om opprettholdelse av 

jødisk liv, og den betydning Hatikva legger på å bevare jødisk miljø generelt og De Mosaiske 

Trossamfunn spesielt. I kapittel 5 beveger jeg meg over til integrasjonsfortellingen. 

Sammenlignet med fortellingen om opprettholdelse, er fortellingen om integrasjon i større 

grad til stede i begge materialgruppene. Tema for kapittel 6 er fortellingen om utelukkelse og 

tilsidesettelse som kommer til uttrykk i Hatikva og særlig utstillingen Husk oss til livet. I 

kapittel 7 diskuterer jeg om materialet gir grunnlag for å si om jøder i Norge er stigmatisert.  
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I kapittel 8 har jeg sett nærmere på hvordan en religiøs profil ikke er fremtredende, verken i 

Hatikva eller ved utstillingene på Jødisk Museum. I kapittel 9, samler jeg trådene fra de ulike 

kapitlene. Til slutt foreslår jeg noen mulige perspektiver for eventuell videre forskning.  
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2 Materiale og metode  

I denne oppgaven har jeg analysert skriftlig empiri ved hjelp av kvalitativ metode. For at 

kvalitativ forskning skal være troverdig må man redegjøre for forskningsprosessen (Thagaard 

2013, 201-202). I dette kapittelet skal jeg derfor presentere mine kilder og redegjøre for den 

metodiske fremgangsmåten jeg har benyttet for tolkning av mitt materiale. 

Religionsvitenskapen kjennetegnes blant annet av et metodisk mangfold. Det vil si at det 

finnes mange ulike metoder som kan benyttes i et religionsvitenskapelig arbeid (Kraft og 

Natvig 2006, 7). En av metodene som tas i bruk er tekstanalyse, og det er denne metoden jeg 

vil benytte meg av. Jeg har i denne oppgaven benyttet et komparativt materiale fra ulike 

kontekster. Noe som dermed har preget denne oppgaven er sammenligning. Som Michael 

Stausberg påpeker er sammenligning «ikke en religionsvitenskapelig metode i snever 

forstand, men en grunnleggende kognitiv strategi som er ‘innbakt’ i forskjellige 

fremgangsmåter og metoder» (Stausberg 2006, 29,  min kursivering). Arbeidet med å 

identifisere egenfortellingene i materialet ble forenklet gjennom å se de to materialgruppene 

opp mot hverandre. Samtidig må det påpekes at materialgruppene vektlegger 

egenfortellingene i ulik grad.  

Dette er en samtidsstudie, og jeg tar for meg materiale i perioden 2012-2014. Det er flere 

typer aktuelle kilder for å studere religiøse og kulturelle samfunn i vår egen tid. Skriftlige 

kilder kan være både interne og eksterne. Empirien for denne oppgaven er todelt, og består av 

interne og eksterne kilder: Menighetsbladet Hatikva, og de tre utstillingskatalogene fra 

utstillingene Det jødiske året – alt til sin tid, Husk oss til livet – jødiske skjebner 1940-1945 

og Heia jødene! – en utstilling om idrettsglede og integrasjon ved Jødisk Museum i Oslo. 

Hatikva er en god førstehåndskilde til de jødiske menighetenes liv i Norge. Utstillingene 

utgjør på samme tid en intern og ekstern kilde, og målgruppen er også både intern og ekstern. 

Empirien er valgt ut fordi det kan si oss noe om jødisk selvforståelse, og det kan si oss noe om 

hvordan den jødiske minoriteten opplever storsamfunnet og jødenes plass i samfunnet. 
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2.1 Hatikva – Organ for De Mosaiske Trossamfunn i 

Norge  

Hatikva ble for første gang utgitt i 1992, da under navnet Hatiqwa.13 «Hatikva» er hebraisk 

for «håpet», og er også navnet på Israels nasjonalsang (Rian 2011, 201).  

Tidsrommet jeg tar for meg, 2012-2014, utgjør bladets 21. til 23. årgang. Det samme 

tidsrommet utgjør også en aktiv periode for menighetsbladet. Dette var med på å snevre inn 

tidsrommet denne studien tar utgangspunkt i. Fra og med 2012 var det ny redaktør og ny 

redaksjon. Siden redaktørbyttet har Hatikva utkommet fire ganger i året. I de to foregående 

årene, 2010 og 2011, ble det kun gitt ut henholdsvis to og én utgave. Det kan dermed virke 

som det var en ny giv for Hatikva i 2012. Layouten fikk en oppgradering, og tittelen ble noe 

endret.  

Hatikva er et blad hovedsakelig for medlemmer av DMT i Oslo og Trondheim, men også 

ikke-medlemmer kan abonnere (Det Mosaiske Trossamfund, årstall ikke oppgitt-b). 

Redaksjonen står for de fleste artiklene, men både medlemmer av DMT og eksterne personer 

er bidragsytere. Ansvarlig utgiver er De Mosaiske Trossamfunn i Norge. Hatikva omtales som 

en «kanal» for DMT: «Vi ønsker å bruke hjemmesiden til nyheter og referater av mer 

kortfattet type, og benytte Hatikva som kanal for artikler av lengre format» (Hatikva 2012, nr. 

1, baksiden). Det tas imidlertid forbehold, i publikasjonsinformasjonen, om at stoff som 

publiseres i Hatikva står for forfatterens egen regning, og ikke nødvendigvis gjenspeiler 

Hatikvas eller DMTs syn på det aktuelle temaet.  

Hatikva er menighetsblad for begge de jødiske menighetene i Norge, men hovedtyngden av 

artiklene i Hatikva omhandler DMT Oslo eller saker fra Oslo-området. Dette gjelder 

arrangementer, aktiviteter og sosiale sammenkomster. Det er nærliggende å anta at dette har å 

gjøre med et høyere aktivitetsnivå i og omkring hovedstaden. DMT Oslo har et langt større 

medlemstall enn DMT Trondheim, noe som muliggjør flere aktivite ter og skaper flere behov. 

Hver utgave har videre en lederartikkel skrevet av leder for DMT Oslo, Ervin Kohn. Leder for 

DMT Trondheim, Rita Abrahamsen, supplerer kun i noen utgaver med egen lederartikkel. 

Denne skjevheten vil også reflekteres i min analyse.    

                                                 
13

 Mellomkrigstidens blad, Hatiqwoh, fikk navn etter jiddisch uttaletradisjon, mens det nye navnet avspeilet 

moderne hebraisk uttale. Dagens tittel, «Hatikva», ble innført i 2012 i tråd med at menigheten benytter sefardisk 

uttale ved bønn og Torah-lesning (Rian 2002, 60, Hatikva 2012, nr. 1, 3).  
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Jeg omtaler Hatikva som et menighetsblad. Det har mange trekk som er typiske for et 

menighetsblad: Det er personaliastoff, informasjon og stemningsrapporter om menighets- og 

organisasjonsliv og årsmøter. Innholdet varierer noe, men faste innslag er ledere, intervjuer av 

medlemmer, «Barnesiden» og «Familienyheter». Sistnevnte informerer om fødsler, Bar/Bat 

Mitzva, bryllup, dødsfall, og medlemmers eventuelle jubileer og utmerkelser. En av 

hovedoppgavene til Hatikva er dermed å orientere om menighetens medlemmer og 

menighetens virksomhet, og fungerer i så måte som et formidlings- og informasjonsorgan. 

Som menighetsblad er det primært rettet mot en intern målgruppe; medlemmer i menighetene 

i Oslo og Trondheim. 

Hatikva er samtidig ikke et menighetsblad i tradisjonell forstand. Religiøse aspekter er ikke 

fremtredende, og Hatikva kan også beskrives som et kulturtidsskrift eller et reportasjeblad for 

menighetene: Det har omtaler og anmeldelser av sakprosa og skjønnlitteratur, enten skrevet 

av eller om jøder eller jødedom; det er kulturelt og religionshistorisk stoff om jødedommen; 

og det har tidvis artikler som drøfter aktuelle tema, som omskjæring og Israel. Perspektivet er 

dermed globalt, men primært skrives det om norske jøder i Norge eller i utlandet og norske 

forhold. Videre er det intervjuer av norske jøder som har gjort seg bemerket på ulike vis.  

Som menighetsblad er Hatikva omfattende. Det legges mye arbeid i utgavene. Sidetallet i 

perioden som opptar oss her, varierer mellom 31 og 63, og gjennomsnittet ligger på omtrent 

50 sider. Formatet er A4, og det publiseres i farger og med god papirkvalitet. Kostnadene ved 

utgivelsen antas derfor å være høye, både med tanke på kvaliteten på utgavene og selve 

arbeidet som legges ned i hver utgave.    

I et nummer av Hatikva ble det publisert en undersøkelse som ved flere anledninger vil bli 

referert til i denne oppgaven. Undersøkelsen «Jødisk liv i Norge: Hva sier DMTs medlemmer 

i Oslo og Trondheim om sin identitet, tradisjoner, antisemittisme og forhold til menigheten?» 

(Hatikva 2012, nr. 3, 9-13), ble sendt ut høsten 2011 av DMT Oslo og DMT Trondheim til 

deres nåværende og tidligere medlemmer. Undersøkelsen ble ledet av Rolf Golombek i 

samarbeid med Julian Kramer og Irene Levin. Det blir påpekt at svarprosenten var på kun 36 

prosent. Blant de som responderte var aldersgruppen under 40 noe underrepresentert, mens 

kvinner var svakt overrepresentert (Hatikva 2012, nr. 3, 10). Undersøkelsen setter fokus på 

jødisk identitet, religiøs praksis, holdning til Israel og holdning til kvinners rolle under 

gudstjenesten. Undersøkelsen gir dermed svar på spørsmål som ikke ellers blir belyst andre 

steder i Hatikva eller i annen forskningslitteratur. Til tross for den lave svarprosenten velger 
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jeg derfor å benytte meg av undersøkelsens funn da de indikerer generelle trender i det jødiske 

miljøet.    

2.2 Jødisk Museum i Oslo 

Jødisk Museum i Oslo ble opprettet i 2005, og ble offisielt åpnet september 2008 (Torp-Holte 

2011, 7). DMT bidro økonomisk i etableringsfasen, og har en representant i museets styre 

(Hatikva 2013, nr. 3, 8, Hatikva 2014, nr. 1, 7). Museet har sine lokaler i den tidligere 

synagogen i Calmeyers gate.14 Før museet ble opprettet var Oslo en av få hovedsteder uten et 

eget jødisk museum. Norge fikk imidlertid sitt første jødiske museum i Trondheim i 1997.  

Museets formål defineres slik: «Jødisk Museum i Oslo skal samle, bevare, forske på og 

formidle pålitelig kunnskap om jødisk innvandring, liv og integrering i det norske samfunnet» 

(Jødisk Museum Oslo 2012c). Videre skriver Jødisk Museum på sine hjemmesider: 

JMO skal være et åpent og levende museum og kultursenter, synlig i norsk kulturliv og politikk 

gjennom publikasjoner, foredrag, konserter, skiftende utstillinger og annen utadrettet 

kulturvirksomhet. Temaer som skal behandles skal være jødisk kultur, tradisjon, historie og 
jødedom (Jødisk Museum Oslo 2012c). 

Et museum, som er en offentlig tilgjengelig institusjon, vil nødvendigvis skille seg fra en 

menighet, et samfunn av trosfeller. Jødisk Museum har en offentlig profil, og er som museum 

utadrettet. Hensikten med museet er å vise den jødiske kulturarv i det offentlige rom. 

Samtidig er Jødisk Museum i noen grad også innadrettet ettersom det gjøres et poeng ut av å 

skulle gi tilhørighet til norske jøder utover et menighetsliv. I forbindelse med åpningen 

uttrykte Sidsel Levin, direktør ved museet, flere aspekter ved museet:  

Vi håper å formidle jødisk kultur både til storsamfunnet og til dem som selv er jøder, og slik at 

det kan gi tilhørighet også for jøder som ønsker en annen tilknytning enn til en jødisk 

menighet. Ikke minst vil vi formidle til de unge. Minnet om det jødiske må være mer enn 

utryddelsen under annen verdenskrig (Andenæs 2008). 

Målgruppen er dermed, som nevnt, både intern og ekstern. Museet vil formidle noe om den 

jødiske minoriteten i Norge, dels som en indre konsolidering og for å styrke egen identitet, 

dels for å presentere og avmystifisere seg selv for allmennheten. Sammenlignet med Hatikva 

er målgruppen til Jødisk Museum mye bredere. Der Hatikva er et menighetsblad, i all 

hovedsak av og for DMTs medlemmer, er Jødisk Museum åpent for alle. Dette inkluderer 

                                                 
14

 Det var i en periode to synagoger i Oslo, en i Bergstien og en i Calmeyers gate. Historien bak menighetene og 

synagogene blir kort omtalt i kapittel 3.2.1 Jødisk menighetsliv vokser frem.   
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engelskspråklige, da alle utstillingene og utstillingskatalogene både har norske og engelske 

tekster.  

Jødisk Museum i Oslo klarlegger og trekker frem norsk-jødisk historie. Museet har for tiden 

tre utstillinger; en permanent og to temporære. Jeg tar utgangspunkt i samme tidsperiode som 

i utvalget av utgaver av Hatikva, 2012-2014. Utstillingene som utgjør mitt materiale er 

dermed den permanente utstillingen Det jødiske året – alt til sin tid, og de to midlertidige 

utstillingene «Husk oss til livet»: Jødiske skjebner 1940-1945, og Heia jødene! – en utstilling 

om idrettsglede og integrasjon. For hver utstilling er det laget skriftlig materiale, og dette 

utgjør den andre delen av min empiri. Disse gjengir utstillingene i stor grad, noe jeg har 

bekreftet ved å besøke museet og sett utstillingene der. Utstillingene og katalogene er med 

andre ord tett sammenvevd. Mitt materiale dekker først og fremst katalogene, men det er 

nødvendig å se katalogene i sammenheng med utstillingene. Når det er nødvendig vil jeg i 

oppgaven referere direkte til utstillingene, og bruken av begrepene «utstilling» og 

«utstillingskatalog» vil i stor grad overlappe.   

Alle utstillingene og utstillingskatalogene er samarbeidsprosjekt. Hver utstilling er laget av en 

utstillingsgruppe bestående av flere personer, i all hovedsak ansatte ved Jødisk Museum. Som 

følge av at denne oppgaven er et tekstanalytisk arbeid, vil jeg kun henvise til personene som 

er oppgitt som tekstforfattere i utstillingskatalogene. Dette er Mats Tangestuen og Bjarte 

Bruland, og Torill Torp-Holte. De to førstnevnte er historikere, og henholdsvis faglig leder og 

tidligere faglig leder ved Jødisk Museum. Torp-Holte er litteraturviter og utstillingsansvarlig 

ved museet.  

Jeg vil i det følgende kort presentere utstillingenes tema og utstillingskatalogene, og gå 

nærmere inn på disse i aktuelle kapitler i oppgaven.  

2.2.1 Det jødiske året – alt til sin tid  

Utstillingskatalogen til Det jødiske året – alt til sin tid, er den mest omfattende av de tre 

katalogene i mitt materiale. Den er på 136 sider, men dette inkluderer både norske og 

engelske tekster samt mange bilder fra utstillingen. I tillegg er historien bak synagogen hvor 

museet nå ligger, historien bak prosjektet «Stolpersteine» og noen jødiske matoppskrifter 

inkludert. Katalogen er i farger, litt mindre enn et A4-format, heftet, og i god papirkvalitet.  
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Denne utstillingen skiller seg fra de andre utstillingene ved at den tar utgangspunkt i jødedom 

som religion, spesifikt de jødiske høytidene. Om den jødiske kalenderen står det: «Å leve som 

jøde er forbundet med særlige fortellinger, markeringer og feiringer som har bidratt til å holde 

jødene sammen som et folk helt fra bibelens tid og frem til i dag» (Torp-Holte 2011, 13). I 

utstillingen presenteres alle jødiske høytider, og hellig- og merkedager. Her fremstilles 

hvordan jødisk religiøst liv har vært, og fortsatt er, nært knyttet til feiringen av fest-, hellig- 

og merkedager. For øvrig har utstillingen en egen «samtidsvegg». Gjennom 20 intervjuer med 

norske jøder gis et innblikk i hvordan norske jøder opplever å leve i Norge i dag, og om 

forholdet til egne tradisjoner. Denne samtidsveggen er i mindre grad gjengitt i 

utstillingskatalogen. Deler av spørsmålene og svarene blir imidlertid gjengitt, og disse vil 

også figurere i oppgaven.  

2.2.2 Husk oss til livet - Jødiske skjebner 1940-1945  

I forbindelse med 70-årsmarkeringen for deportasjonene av norske jøder i 1942, ble 

utstillingen Husk oss til livet åpnet 26. november 2012. Utstillingen er todelt. Den fokuserer 

primært på familiehistorier og sporene som finnes etter norske jøder som enten ble deportert 

og drept eller overlevde. Det andre som fremheves er norsk krigshistorie. Her trekkes det frem 

hva den jødiske befolkningen i Norge ble utsatt for under den tyske okkupasjonen. Det 

informeres om tiltakene okkupasjonsmakten og Quisling-regjeringen igangsatte, om 

arrestasjoner og flukt, og oppgjøret etter krigen.  

Utstillingskatalogen er 55 sider lang, litt mindre enn et A4-format, i farger og i god 

papirkvalitet. Katalogen tar først og fremst utgangspunkt i krigshistorieformidlingen ved 

utstillingen. Katalogen har derfor heller ikke samme tittel som utstillingen, men heter Hva 

hendte i Norge? Shoah og de norske jødene (Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 2014).15 

Tekstene og bildene i katalogen er hentet fra eller knyttet opp mot utstillingen. Denne 

utstillingskatalogen har kun tekster på norsk, men den samme katalogen er også produsert 

med engelske tekster.  

 

 

                                                 
15

 «Shoah» er hebraisk for «katastrofe», og et begrep jøder selv bruker om holocaust (Groth 2003, 227).  
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2.2.3 Heia jødene! En utstilling om idrettsglede og integrasjon  

Heia jødene! er den nyeste utstillingen til Jødisk Museum, oppført i forbindelse med 

Grunnlovens 200-årsjubileum. Storparten av utstillingen er satt av til å presentere norsk-

jødiske idrettsmenn, fra tidlig 1900-tall og frem til i dag. I tillegg vises bilder av norske jøder 

på tur og med ski på bena. I tråd med utstillingens tema, og for å muliggjøre en tredje 

utstilling, er utstillingen plassert ute i museets bakgård.  

Utstillingskatalogen er av et noe mindre format enn de øvrige katalogene, i farger og har god 

papirkvalitet. Utstillingskatalogen er på 58 sider, har mange bilder og tekster både på norsk og 

engelsk.  

2.3 Metodiske betraktninger    

I denne oppgaven har jeg analysert et begrenset utvalg utgaver av menighetsbladet Hatikva og 

utstillinger ved Jødisk Museum i Oslo. Jødisk Museum er fortsatt er relativt nytt museum, 

med et begrenset antall utstillinger. Dette materialet bød derfor ikke på store omfangsmessige 

problemer. Ved å begrense tidsperioden kunne jeg gå i dybden av Hatikva. Det har ført til at 

resultatene ikke er like generaliserbare som ved en undersøkelse av alle årgangene. Tove 

Thagaard fremhever imidlertid at kvalitativ forskning innebærer å gjøre oppmerksom på 

prosesser og mening som ikke kan måles kvantitativt. Hun påpeker også at forståelsen av 

sosiale fenomener som kommer frem av kvalitativ forskning, vil kunne ha relevans utover det 

enkelte prosjekt (Thagaard 2013, 17, 194).  

Som påpekt i kapittel 1 er ikke mitt materiale tidligere studert. Dette førte til at jeg valgte en 

eksplorativ tilnærming, der problemstillingen utviklet seg gjennom arbeid med materialet 

(Thagaard 2013, 16). Egenfortellinger er blant annet et begrep jeg tok i bruk etter hvert som 

jeg fikk oversikt over materialet. I min analyse fant jeg at de egenfortellingene som kom til 

utrykk i Hatikva, gjentok seg i samtlige årganger, samtidig som de samme egenfortellingene 

var å finne i utstillingskatalogene. En tematisk innfallsvinkel, heller enn kronologisk 

innfallsvinkel, muliggjorde det å presentere de ulike egenfortellingene som egne 

analyseenheter.  

Jeg vil i det følgende klargjøre for forskningsprosessen. Metodisk begynte jeg med å lese 

raskt gjennom alle utgavene av Hatikva og utstillingskatalogene. En slik eksplorativ lesning 

var nødvendig for å skaffe meg en oversikt over materialet. I gjennomlesingen av Hatikva 
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vurderte jeg hva slags type artikler som ble publisert, hvilke temaer som ble tatt opp og hvem 

som skrev artiklene. I gjennomlesingen av utstillingskatalogene vurderte jeg temaene, og om 

utstillingskatalogene tilsvarte de respektive utstillingene. Etter gjennomgang av hele 

materialet vurderte jeg om det var et sammenligningsgrunnlag mellom Hatikva og 

utstillingskatalogene, noe jeg fant at det var. Etter denne innledende gjennomgangen vurderte 

jeg hva slags teoretiske perspektiver som kunne være nyttig. Jeg leste deretter gjennom 

materialet på nytt, denne gang nøyere. Jeg så etter mønstre og analyseenheter, hvordan jeg 

kunne anvende stoffet, og hvordan stoffet kunne systematiseres i oppgaven. Jeg leste Hatikva 

og utstillingskatalogene hver for seg, men så samtidig de to delene av materialet sammen. 

Parallelt med denne mer grundige gjennomlesningen fikk jeg oversikt over Hoffmanns 

modell. Med hans rammeverk trådte analysen klarere frem, og jeg appliserte dette 

rammeverket på mitt materiale.  

Jeg har av omfang- og tidsmessige grunner hovedsakelig begrenset meg til Oslo, selv om 

eksempler fra Hatikva som omhandler DMT Trondheim også vil tas i bruk. Som nevnt 

tidligere dreier en vesentlig del av innholdet i Hatikva seg om menigheten i Oslo. Dette bidro 

videre til innsnevringen med DMT Oslo som hovedfokus.  

Det finnes en rekke tekstanalytiske teknikker. Øivind Bratberg identifiserer fem ulike former 

for tekstanalyse: diskursanalyse, kvantitativ innholdsanalyse, historisk fortolkning, retorikk 

og argumentasjon, og idéanalyse (Bratberg 2014, 21-23). Sistnevnte kalles også kvalitativ 

innholdsanalyse, og baserer seg på å nærlese tekster. Dette er metoden som benyttes i denne 

studien. Bratberg påpeker at en slik tilnærming legger vekt på tolkning i kontekst, og det gis 

rom for å spore underliggende ideer i teksten. Her åpnes det dermed for en tydeligere rolle for 

forskeren som tolker av tekstene (Bratberg 2014, 21).  

Reliabilitet og validitet er sentrale begreper i diskusjoner om forskningens troverdighet.  

Bratberg påpeker at «det fortolkende aspektet ved tekstanalyse er en mulighet vel så mye som 

en begrensing» (Bratberg 2014, 12). Desto mer vekt som legges på tolkning, desto større 

vanskeligheter står analysen overfor når det gjelder etterprøvbarhet (Bratberg 2014, 21-22). 

Thagaard argumenterer for at reliabilitet innen kvalitativ forskning må vurderes med hensyn 

til troverdighet fremfor repliserbarhet. Innenfor kvantitativ forskning handler reliabilitet om 

at en studie skal være repliserbar, altså at en annen forsker skal kunne komme frem til det 

samme resultatet om de samme metodene er brukt. Dette er ikke egnet for kvalitativ forskning 

fordi forskerens rolle er utslagsgivende for resultatet. For at kvalitativ forskning skal være 
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troverdig, for å sikre best mulig grad av reliabilitet og validitet, må man gjøre rede for 

forskningsprosessen og gjøre den gjennomsiktig (Thagaard 2013, 201-202). I denne oppgaven 

har jeg forsøkt å sikre troverdigheten til prosjektet mitt ved å gjøre rede for hvordan jeg har 

gått frem og reflektert underveis.  

For den kvalitative innholdsanalysen er tolkning overordnet. Deler av denne oppgaven er 

imidlertid inspirert av noen begrepers frekvens og hyppighet i tekstmaterialet. Økt frekvens 

kan antyde økt viktighet. I mitt materiale har særlig «dugnad» og «integrasjon» vært begreper 

som har gått igjen, og dannet utgangspunkt for to kapitler av oppgaven. For øvrig vil ikke 

kvantitative metoder prege denne oppgaven.  

Det var ingen problemer i innsamlingen av materialet. Jeg fikk tilgang til utgavene av Hatikva 

på PDF etter å ha sendt forespørsel til redaktøren per mail. Jeg hadde tidligere introdusert meg 

for redaktøren ved et arrangement ved Jødisk museum. Alle utstillingskatalogene er 

tilgjengelig for salg ved Jødisk Museum i Oslo.  

2.3.1 Metodisk refleksjon  

Tekster gir grunnlag for ulike fortolkninger. Forskerens tolkninger kan skille seg fra den 

oppfatning forfatteren og/eller forfatterne selv har. Materialet som danner empirien for denne 

oppgaven er et omfattende skriftlig materiale. Metodisk valgte jeg derfor bort å undersøke 

resepsjonen av materialet jeg har analysert. Jeg har ikke intervjuet lesere av menighetsbladet, 

eller besøkende på museet. Jeg har ikke befattet meg med redaktøren av Hatikva eller 

ansvarlige for utstillingene ved Jødisk Museum sine analyser, men egne tolkninger av det 

skriftlige materialet. Min tolkning representerer imidlertid en fortolkning av fortolket 

virkelighet.  

Det som kommer på trykk i Hatikva er i stor grad det som opptar ledelsen og aktive i DMT. 

Perspektivet blir derfor top-down. Det samme gjelder utstillingene ved Jødisk Museum som er 

utarbeidelser som representerer museets interesser. En svakhet ved oppgaven er derfor 

mangelen på ytterligere perspektiver. I oppgaven forsøker jeg å veie opp for denne svakheten 

ved å trekke inn funn fra annen forskningslitteratur som støtter og belyser mine empiriske 

funn. Like fullt må det påpekes at både Hatikvas redaksjon skriver, og Jødisk Museum lager 

utstillinger, for et publikum. Det er rimelig å anta at redaksjonene for menighetsbladet og 
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museet vurderer sitt publikum ved utvelgelse av tema for henholdsvis artikler og utstillinger, 

og at valgene reflekterer interesser utover redaksjonenes egne.     

Det må dessuten understrekes at denne oppgaven ikke tar sikte på å gjøre en representativ 

analyse for hele den jødiske befolkningen i Norge. Som påpekt i forrige kapittel finnes det 

flere aktive jødiske grupper i Norge. Hatikva, som organ for De Mosaiske Trossamfunn, går 

imidlertid på hovedstrømningen av jødiske samfunn i Norge, og Jødisk Museum i Oslo har 

som mål å representere hele den jødiske minoriteten i Norge.  

En annen metodisk skjevhet er mitt valg av å se utgavene av Hatikva under ett. Thagaard 

påpeker at temasentrerte analyser ofte løsriver teksten fra den helheten den opprinnelig ble 

presentert i. Temaene som analysen er rettet mot er definert av meg og preget av min 

forståelse. Dette kan føre til en fremmedgjøring for forfatterne av tekstene (Thagaard 2013, 

191). Jeg vil i denne oppgaven løsrive tekst fra den opprinnelige helheten, og sette den inn i 

en ny helhet i lys av teori og egne analyser. Videre skiller jeg ikke i analysen redaksjonelt 

stoff fra stoff medlemmer og/eller eksterne personer bidrar med. En alternativ metode for 

analyse av Hatikva kunne innebære å analysere Kohn og/eller Abrahamsen sine ledere for 

seg, separert fra artiklene og intervjuene. Med mitt valg av fokus på egenfortellinger, anser 

jeg det imidlertid som en styrke å se de ulike delene av Hatikva som gjensidig forsterkende.  

En ytterligere skjevhet er forholdet mellom materialets to deler. Det finnes ikke så mye 

skriftlig materiale fra Jødisk Museum i Oslo, men Hatikva har utkommet regelmessig. I 

perioden denne studien tar utgangspunkt i, har det utkommet 12 utgaver av Hatikva, som 

utgjør 600 sider tekst, og tre utstillinger ved Jødisk Museum, hvis utstillingskataloger til 

sammen er på 248 sider. Hatikva utgjør derfor materialmessig en mye større del av denne 

oppgaven, og dette vil reflekteres i oppgaven. At disse delene av materialet sammenfaller i tid 

gjør det imidlertid mulig å gjennomføre en analyse av Hatikva og utstillingene ved Jødisk 

Museum i lys av hverandre. Materialet representerer jødiske institusjoner i Norge. Ved å se på 

skriftlig materiale som ikke tidligere har blitt analysert kan vi undersøke hvordan jødisk liv i 

Norge presenteres fra et innenfraperspektiv.   

2.3.2 Etikk og metode  

Som menighetsblad får man ved gjennomlesning av Hatikva innblikk i mange medlemmers 

liv, først og fremst i de mange intervjuene. Det er videre opplysningen om fødsler, bar/bat 
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mitzva, bryllup og dødsfall og bilder og navn på barn. Ingen sensitive opplysninger vil bli 

gjengitt i oppgaven.  

Jeg vil i oppgaven ta i bruk informasjon som kommer frem i flere av intervjuene og artiklene i 

Hatikva samt sitere når jeg anser det hensiktsmessig for tematikken. Alle artiklene i Hatikva 

er signert, og i visse tilfeller er det mindreårige som enten har skrevet artiklene eller som har 

blitt intervjuet. Jeg velger derfor å anonymisere alt artikkelmateriale jeg tar i bruk fra Hatikva. 

Slik jeg ser det har ikke dette svekket kvaliteten på analysen ettersom slike opplysninger ikke 

har hatt betydning for mine analyser.  

Ekskludert fra anonymiseringen er offentlige personer. Dette gjelder leder ved DMT Oslo, 

Ervin Kohn, leder ved DMT Trondheim, Rita Abrahamsen, og direktør ved Jødisk Museum i 

Oslo, Sidsel Levin. Forskningsartikler skrevet av eksterne bidragsytere er heller ikke 

anonymisert. Jeg anser det som relevant å påpeke de tilfellene der Hatikva har publisert 

artikler skrevet av forskere om tematikk som blir berørt i denne oppgaven.  
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3 Fra ekskludering til inkludering? 

Før jeg analyserer jødiske egenfortellinger slik de kommer til uttrykk i Hatikva og Jødisk 

Museum i Oslo, er det nødvendig med kunnskap om den jødiske minoritetens historie i 

Norge. I dette kapittelet skal jeg derfor, basert på forskningslitteratur, redegjøre for jødisk 

historie i Norge med fokus på temaene integrering og jøders forhold til det norske 

storsamfunnet. Jeg skal først kort gjøre rede for lovgivning som regulerte jøders adgang til 

Norge og Danmark-Norge, før jeg gir en fremstilling av den jødiske innvandringen og 

etablering av et jødisk menighetsliv i Norge. Deretter skal jeg gjennomgå forholdet til 

storsamfunnet før og etter andre verdenskrig og trekke linjer videre til i dag.   

3.1  «Vi har ikke invitert jødene hit til landet»:16 

Regulering av jøders adgang til Norge  

Den norske grunnloven var en liberal og demokratisk forfatning for sin tid. Den bygget på 

folkesuverenitets- og maktfordelingsprinsippet, og menneskerettigheter, som ytringsfrihet og 

rettstrygghet, ble ivaretatt (Ulvund 2014, 11-12). I en ellers liberal og moderne grunnlov, 

beveget imidlertid religionsparagrafen seg i diametralt motsatt retning enn tendensen i andre 

europeiske land.17 Jøder ble nektet inngang til Norge på et tidspunkt hvor det i andre 

europeiske land ble fremmet tenkning om at grunnleggende borgerrettigheter også skulle 

gjelde jøder.18 På mange måter var paragrafen utdatert allerede da den ble vedtatt. Grunnloven 

nektet ikke bare jødene borgerrett, den nektet alle jøder adgang til riket: «Jøder ere fremdeles 

utelukkede fra Adgang ril Riget». 

                                                 
16

 Jens Hundseid (1883-1965), stortingsrepresentant for Bondepartiet, sitert under debatt om jødisk slaktemetode, 

schächting, i Odelstinget 12. juni 1929 (Sitert i Mendelsohn bind 1: 1969, 578). 
17

 Paragraf 2 av 1814 lød: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De 

Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener 

maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget» (Sitert i Guttormsen 2014). 

«Jødeparagrafen» er en vanlig betegnelse, men paragrafen kan mer presist omtales som religionsparagrafen da 

det kun var siste passus som regulerte jøders adgang til riket spesielt. Paragrafen omtales også som 

«ekskluderingsbestemmelsen» ettersom den ekskluderte jesuitter, munkeordener og jøder.  
18

 Knappe to måneder før jøder ble nektet adgang til Norge, ble det i Danmark tatt steg mot å integrere jødene. 

Med anordningen av 29. mars 1814, det såkalte jødiske Frihetsbrevet, fikk jøder rett til å inneha alle yrker og 

særordninger ble opphevet. Jøder ble med dette mer eller mindre likestilt med den danske befolkningen for 

øvrig. Frihetsbrevet må sees i lys av emansipasjonsdebattene og reformene som preget europeisk samfunnsliv på 

denne tiden. Jøder fikk fulle borgerrettigheter i flere vesteuropeiske land fra slutten av 1700-tallet og i løpet av 

1800-tallet. Dette skjedde eksempelvis i Frankrike i 1791, i Nederland i 1796 og i Preussen i 1812 (Ulvund 

2014, 60-62, Groth 2003, 187).  
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Adverbet «fremdeles» antyder at passusen var en videreføring av tidligere lovgivning. Snarere 

var det en ytterligere skjerpelse av tidligere lovbestemmelser. Passusen viser antageligvis 

tilbake til Christian Vs Norske lov av 1687, der det blant annet heter: «Ingen Jøde maa her i 

Riget indbegive eller sig finde lade, uden Kongens Særdelis Lejdebrev …» (Sitert i Rian 

2011, 186). Dette sitatet beskriver kortfattet dansk-norsk lovgivning overfor jøder. Ordningen 

med leidebrev, nærmest et visum, hadde vært i virkning i Danmark-Norge siden Fredrik IIIs 

regjeringstid (1648-1670). I tillegg hadde de såkalte portugisjødene, jøder av sefardisk 

avstamning, dispensasjon fra ordningen om leidebrev.19 Dette ble fastslått i Christian Vs 

(1670-1699) danske lov av 1683. Denne bestemmelsen kom imidlertid ikke med i den 

tilsvarende norske lov av 1687. Først i 1750 ble portugisjødenes særstilling bekreftet i Norge 

(Mendelsohn bind 1: 1969, 13-14, 23, 1992, 9-10). Den norske grunnloven var dermed sterkt 

skjerpende ettersom forbudet mot jøders adgang til Norge nå var absolutt samt uten mulighet 

til unntak gjennom en leidebrevsordning.  

3.1.1 Henrik Wergeland og jødesaken 

Mot slutten av 1830-tallet startet en prosess for å oppheve grunnlovsforbudet, og her stod 

særlig Henrik Wergeland sentralt. Jødesaken er det begrepet Wergeland selv tok i bruk om sin 

kamp for jødenes adgang til Norge (Mendelsohn bind 1: 1969, 61). Hans innsats i å oppheve 

jødepassusen i paragraf 2, er velkjent og veldokumentert og skal derfor ikke behandles 

utdypende her.20 Wergelands kamp begynte for alvor i 1837, men endringer i behandlingen av 

jøder var allerede igangsatt. Mange innså det urimelige, og, i forbindelse med næringslivet det 

upraktiske, ved jødenes utestengelse. I 1834 fikk to jødiske bankierer, de første siden 1814, 

leidebrev, i forbindelse med forhandling om norske statslån. Ti år senere fikk portugisjødene 

tilbake sine gamle rettigheter til opphold i landet (Mendelsohn bind 1: 1969, 65, Rian 2011, 

187). Grunnlovsforbudet var oppe til behandling tre ganger, i 1842, 1845 og 1848, før det ble 

opphevet i 1851 (Mendelsohn 1992, 29-33).  

Argumentene mot en grunnlovsendring var preget av fordommer og intoleranse. Som 

Wergeland selv sa det: « (...) Repræsentationen dets [det norske folk] Blomsterkrone (...) Men 
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 De fleste jøder regner seg enten som ashkenasim – etterkommere av jøder fra Øst- og Mellom-Europa, eller 

sefardim – etterkommere av de jødene som ble utvist fra Spania i 1492 og Portugal i 1497. I tillegg kommer de 

jødene som alltid har bodd i Midtøsten, og som ofte velger å kalle seg selv for mizrahim. Det er kulturelle 

forskjeller mellom gruppene. Dette gjelder blant annet klesdrakt, mat og musikk, men også gjennomføringen av 

ritualer og fortolkning av den religiøse loven (Groth 2005, 135).  
20

 Se blant annet Mendelsohn bind 1: 1969, 61-159.  
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paa den store milliongrenede Busk er ikke alle de enkelte Blomster fuldkomne; nogle endog 

saa vantrevne og lidet udviklede, at man ikke skulde kjende den igjen paa dem» (Sitert i 

Mendelsohn bind 1: 1969, 146). Et hovedargument for å opprettholde paragraf 2 slik den stod, 

var påstanden om at en endring ville føre til jødisk masseinnvandring til Norge. Andre 

argumenter var at handelsstanden ville bli utsatt for ytterligere konkurranse og at jødene ville 

lure befolkningen til å kjøpe unødvendige luksusvarer. Dessuten måtte det vises hensyn til 

den rådende opinionen som, tilsynelatende, var imot jødenes adgang. Det ble også hevdet at 

det ikke var nødvendig av humanitære årsaker å oppheve forbudet da jødene kunne bosette 

seg hvor som helst andre steder i verden. (Mendelsohn 1992, 24, 29-30).  

3.2 De første jødiske innvandrerne etter 1851 

Den strøm av jøder som det ble advart ville ankomme landet, kom aldri.21 Så vidt en kjenner 

til, bosatte det seg først i 1852 én jøde i landet. I perioden 1851-1879, kom det etter alt å 

dømme 66 jøder til Kristiania, hvorav 44 ikke bosatte seg her permanent (Mendelsohn 1992, 

37-38, Bruland 2010b, 73). Denne første begrensede innvandringen bestod hovedsakelig av 

jøder med noe kapital fra Tyskland eller Danmark. Det var ikke grunnlag for å danne en egen 

jødisk menighet og det var sjelden en kunne samle en minyan, det nødvendige antall menn for 

en gudstjeneste. Derimot er det tegn på at flere jøder ønsket å bosette seg i Norge for godt da 

det i 1869 ble kjøpt land til en jødisk gravlund. Dette var en nødvendig forutsetning for at et 

organisert jødisk menighetsliv kunne vokse frem (Bruland 2010b, 74, Mendelsohn bind 1: 

1969, 291).  

Det var først fra 1880 at den jødiske innvandringen til Norge skjøt fart, og med dette ble det 

dannet et varig grunnlag for etablering av jødiske samfunn i Norge. Som Bruland påpeker, var 

det denne «’nye’ innvandringen av jøder [som] kom til å bli den egentlige jødiske 

innvandringen til Norge» (Bruland 2010b, 74). Denne andre fasen av jødiske innvandrere 

bestod hovedsakelig av østeuropeiske jøder, spesielt fra Russland, de baltiske land og Polen. 

Det var disse som kom til å utgjøre majoriteten av den jødiske minoriteten i Norge. Årsaken 

til den økte jødiske innvandringen var først og fremst økt utvandring fra tsarens Russland, der 

pogromer og undertrykkelse samt vanskelige økonomiske forhold førte til at mange jøder 
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 Se utførlig om jødisk innvandring til Norge i Gjernes 2002, Mendelsohn bind 1: 1969, Niemi, Myhre, og 

Kjeldstadli 2003. Kortere fremstillinger finnes i Bruland 2010b, Rian 2011.  
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utvandret. I motsetning til de første jødene som bosatte seg i landet, var disse stort sett fattige 

(Bruland 2010b, 74-75, Mendelsohn bind 1: 1969, 327-328). 

3.2.1 Jødisk menighetsliv i Norge vokser frem  

Fra 1875 til 1890 økte antallet jøder i Norge fra 34, inkludert tilfeldige besøkende, til 214. Fra 

1890 til 1900 kom det over 400 nye jøder til landet, og antallet vokste med omtrent 400 per 

tiår frem til 1920, da antallet jøder var omtrent 1400 (Bruland 2010b, 75). Behovet for en 

menighet som kunne ta seg av religiøse oppgaver gjorde seg nå gjeldende. En jødisk gravlund 

var allerede på plass, men ytterligere behov meldte seg. Av størst betydning var organisert 

religionsopplæring for barn, regelmessige gudstjenester, anskaffelse av rituelt slaktet kjøtt og 

import av usyret brød til den jødiske påskefeiringen. Dette medførte økonomiske forpliktelser, 

som igjen forutsatte en organisert menighet med bred tilslutning. I 1892 ble «Det jødiske 

Samfund i Christiania» dannet. Navnet ble året etter omgjort til «Det Mosaiske Troessamfund 

i Christiania». Samme år ble det ansatt religionslærer, som også fungerte som kantor og som 

ivaretok kosher-slakting og omskjæring. En egen synagoge ble først innviet i 1920, i 

Bergstien på St. Hanshaugen i Oslo, der den fortsatt ligger (Rian 2011, 190, Mendelsohn 

1992, 44-45). 

Slik dagens jødiske miljø er preget av religiøst mangfold, fantes det også tidligere parallelle 

jødiske miljøer i Oslo. I perioden 1893 til 1905 ble det opprettet fire andre menigheter i 

Oslo.22 Alle menighetene var ortodokse, og det var ikke først og fremst uenighet i religiøse 

spørsmål som lå til grunn for splittelsene. I den første fremstillingen av norsk-jødisk historie, 

konkluderte Harry Koritzinsky, daværende sekretær i DMT, med en noe apologetisk 

fremstilling:  

Mens splittelser i andre byer mellem jøderne har hat til aarsak at en mere konservativ 

(orthodox) eller mere liberal retning har bekjæmpet hverandre indenfor religionssamfundene, 

har grundene til de evigvarende stridigheter i Kristiania stort sett været bagateller» 

(Koritzinsky 1922, 65).  

Disse «bagatellene» som førte til opprettelse av nye jødiske menigheter var i all hovedsak 

råderett over gravlunden, personlige hensyn og misnøye med ledelsen i DMT. Til tross for at 

østeuropeiske jøder utgjorde ryggraden av jødisk menighetsliv, bestod forstanderskapet i 

DMT hovedsakelig av jøder som hadde utvandret fra Danmark og Tyskland. Bruland påpeker 

at jødene fra den vestlig-jødiske kulturkretsen «hadde et noe mer moderne syn på religionen», 
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 Les mer utførlig om disse menighetene i Mendelsohn bind 1: 1969, 405-447.  
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og mange av de østeuropeiske jødene kan nok ha vært av den mening at menigheten ikke var 

tilstrekkelig ortodoks (Bruland 2010b, 74,76, Rian 2011, 190-91).  

Den av de andre menighetene som var lengstlevende var Den Israelitiske Menighet, som ble 

opprettet i 1893. Denne menigheten var aktiv frem til 1910, med kortere avbrudd. I 1917 ble 

den gjenopprettet, og menigheten fikk bygget den andre av Oslos to formålsbygde synagoger i 

Calmeyers gate. I 1939 ble DMT og Den Israelitiske Menighet vedtatt slått sammen, men 

synagogene ble holdt åpne frem til Quisling-regimet stengte de begge to høsten 1942. Etter 

krigen var det verken økonomi eller nok mennesker til å drifte to synagoger. Synagogen i 

Bergstien var den mest intakte, og den ble dermed menighetens synagoge (Tangestuen 2012, 

Rian 2011, 190-191).  

Foruten i hovedstaden, ble også Trondheim et senter for jødisk liv i Norge. Det Mosaiske 

Trossamfund i Trondheim ble stiftet i 1905, men allerede fra tidlig i 1890-årene hadde man 

fått i stand et menighetsliv i byen. En egen synagoge ble innviet i 1925 (Mendelsohn 1992, 

49, 53). Til tross for betydelig jødisk innvandring til Trondheim, var det ikke grunnlag for 

mer enn én menighet, og andre menigheter enn DMT ble aldri opprettet.   

3.3 Tiden frem mot andre verdenskrig  

Marta Gjernes beskriver det hun kaller en «forsiktig integrasjon», og Knut Kjelstadli bruker 

betegnelsen «lavprofilert integrasjon» om jødenes strategi i møte med storsamfunnet i tiden 

før andre verdenskrig (Gjernes 2002, 258, Kjeldstadli 2003, 412). I disse begrepene ligger det 

en forståelse av at den jødiske minoriteten ville heve sin status gjennom å rette 

oppmerksomheten bort fra de forhold som ble tolket som negative av omverdenen, samtidig 

som de ikke ville la seg assimilere i det norske samfunnet. Vibeke Kieding Banik og Irene 

Levin vektlegger ytterligere at det blant norske jøder eksisterte en «sterk norm om 

integrering» (Banik og Levin 2010, 187). Dette kom i stor grad av et ønske om å bli oppfattet 

som norske da det ikke var et ønske om å returnere til de opprinnelige hjemlandene. Banik og 

Levin peker på tre integreringstendenser som allerede før andre verdenskrig hadde begynt å 

gjøre seg gjeldende: språk, utendørsaktiviteter og navnetradisjoner (Banik og Levin 2010, 

187-188). Det ble oppfattet som særlig positivt å lære seg norsk tidlig: Jødiske tidsskrifter ble 

skrevet på norsk, og jiddisk avtok som familiens språk. Videre tok jøder tidlig til seg typisk 

norske utendørstradisjoner, jødiske barn ble gitt norske fornavn og familier fornorsket 
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etternavnene sine. Banik og Levin benekter at dette kan tolkes som uttrykk for et ønske om 

assimilering, altså skritt for å oppgi sin egenart for enklere å bli en del av storsamfunnet. I 

følge Banik og Levin ble ønsket om å beholde sin egenart ikke svekket selv om man tilpasset 

seg storsamfunnet (Banik og Levin 2010, 188).  

Nordmenns holdning til jøder var ambivalent. Jan Eivind Myhre skriver at det på den ene 

siden fantes en vennlig imøtekommenhet. Blant annet peker han på at det tidlig på 1900-tallet 

eksisterte flere menigheter, noe som tyder på at det ikke var maktpåliggende for jødene å 

holde sammen mot det norske storsamfunnet. På den andre siden, hadde nordmenn få eller 

ingen erfaringer med jøder, og de forestillinger som fantes var til dels også negative (Myhre 

2003, 284).   

Antologien Forestillinger om jøder – aspekter ved konstruksjonen av en minoritet 1814-1940, 

tar for seg ulike forestillinger som har eksistert om jøder i den norske offentlighet (Moe og 

Kopperud 2011). Her vises det til antisemittiske fordommer som kom til uttrykk i 

vittighetsblader, avisinnlegg, presse, kriminallitteratur og andre skrifter. Et tilfelle som i stor 

grad tydeliggjør omfanget av antisemittiske fordommer og avvisning av jøder som 

«fremmede» og «uønskede» er schächting-saken. Krav om forbud mot schächting, jødisk 

slaktemetode, ble fremmet fra 1890-tallet.23 Det ble deretter gjentatt frem til 1929 da 

Stortinget vedtok et forbud mot slakting uten forutgående bedøving, som trådte i kraft 1. 

januar 1930 (Mendelsohn bind 1: 1969, 570, 578). Einhart Lorenz skriver om debatten at den 

«viste at de angivelige dyrevernernes interesse ikke gjaldt den inhumane avlivningen av 

reinsdyr og sølvrev, men nesten utelukkende jødenes slaktemetode» (Lorenz 2011, 43). 

Senere statsminister Jens Hundseid uttalte at: «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» (Sitert i Mendelsohn bind 1: 1969, 

578).  

Kjeldstadli hevder like fullt at jødene før andre verdenskrig var på god vei mot integrasjon. 

Imidlertid påpeker han også at «det norske politiets bistand ved deportasjonene i 1942 og 

fraværet av motstand fra den norske befolkningen viser at integrasjonen var langt fra 

fullstendig, at den brast da den ble satt på prøve» (Kjeldstadli 2003, 414). Slik norske jøder 
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 Mange vet at svin og skalldyr ikke er kosher. Færre er klar over at ingen kjøttvarer, andre enn dem som er 

slaktet etter jødiske forskrifter, er kosher. I henhold til kashrut, jødiske matforskrifter, er det forbudt å spise dyrs 

blod, som blir betraktet som selve livet. Dyret må derfor slaktes på en bestemt måte slik at mest mulig blod 

renner ut (Groth 2003, 107).  
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aldri har vært en homogen gruppe, har heller ikke storsamfunnets holdning til dem vært 

ensartet. Det var nordmenn som anga og nordmenn som reddet norske jøder under andre 

verdenskrig.     

3.4 Forholdet til storsamfunnet i etterkrigstiden 

Krigsårene og norske jøders skjebne under andre verdenskrig er velkjent, og svært godt 

dekket i forskningslitteratur.24 De faktiske hendelsene under krigen er ikke tema for denne 

oppgaven. Imidlertid er hvordan historien brukes i samtiden noe som tematiseres i oppgaven, 

og jeg finner det derfor nødvendig å gi en kort fremstilling av hendelsene og norske jøders 

forhold til storsamfunnet i tiden etter krigen. Dette fordi disse hendelsene er en viktig del av 

jøders kollektive erindring, og fordi det ved flere anledninger vil refereres til disse hendelsene 

i oppgaven.   

I april 1940 bodde det omtrent 2100 jøder i Norge, hvorav bortimot 400 var flyktninger fra 

Tyskland, Østerrike og Tsjekkoslovakia. Av disse 2100 ble 772 deportert i 1942 og 1943, og 

kun 34 menn vendte tilbake i 1945. Samtlige kvinner og barn ble drept (Bruland 2010a, 249, 

259).25 Langt de fleste norske jøder, mer enn 1100, klarte likevel å flykte til Sverige gjennom 

hjelp av naboer og venner, og organiserte motstandsgrupper. I tillegg flyktet rundt 20 norske 

jøder til Storbritannia (Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 36, 45).  

Ingen norske jøder var uberørte – alle overlevende hadde familie og venner som hadde blitt 

drept, og i noen tilfeller ble hele familier helt eller nærmest utryddet. Det var imidlertid få 

jøder som flyktet fra Norge som valgte ikke å vende tilbake. Som Bruland poengterer, var 

Norge fedrelandet, og det var like naturlig for norske jøder å vende hjem til Norge som det 

var for andre norske flyktninger (Bruland 2010b, 82).  

De to jødiske menighetene i Norge stod overfor store oppgaver da de skulle gjenopprettes i 

1945. Medlemstallet var blitt langt lavere, og demografien en annen både i form av 

aldersklasser, kjønn og økonomi (Mendelsohn 1992, 144). Parallelt med gjenopprettelsen av 

det organisatoriske livet, skulle jødene etablere seg på et personlig plan. Det var vanskelig, i 

flere tilfeller umulig, å få igjen bolig og jobb, som ofte var blitt overtatt av ikke-jøder. 

Myndighetene koblet dessuten erstatning til formelt eierskap. At bedrifter var registrert i 
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 Se kapittel 1.2 Tidligere forskning.  
25

 Tallet på antall drepte norske jøder er høyere enn antall deporterte da enkelte ble drept i Norge. Til sammen 

utgjør det 765 (Bruland 2010a, 266, fotnote 2).  
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mannens navn førte til at det ikke var mulig for enker og barn å gjenoppta det som hadde 

utgjort familiens inntektsgrunnlag i før krigen (Banik og Levin 2010, 182).  

Storsamfunnet manglet innsikt i jødenes særegne situasjon. Norske jøders opplevelser under 

krigen ble ikke en del av den kollektive erindringen om andre verdenskrig. Øivind Kopperud 

og Irene Levin bruker, i artikkelen Da jøder ikke fantes, Knut Rød-saken som eksempel for å 

illustrere storsamfunnets mangel på forståelse (Kopperud og Levin 2010). Knut Rød-saken 

var en av rettsakene i landssvikeroppgjøret etter krigen. Rød, som hadde det øverste utøvende 

ansvaret i forbindelse med arrestasjonene og deportasjonene av jødene i Oslo og Aker 

politidistrikt, ble frifunnet i begge rettssakene ført mot ham i 1946 og 1948. I 1948, da Rød 

søkte om å tiltre sin tidligere stilling i politiet, fant retten at han ikke «bar seg so unasjonalt åt 

på andre måter (…)» (Sitert i Kopperud og Levin 2010, 294). Kopperud og Levin påpeker at 

«når arrestasjonen og deportasjonen av norske jøder ikke ble betraktet som ‘unasjonale’ 

handlinger, kan ikke det forstås på noen annen måte enn at jødene i frifinnelsesdommene ikke 

inkluderes i det nasjonale fellesskapet» (Kopperud og Levin 2010, 296). Rød-saken utgjorde 

en komplisert sak fordi Rød også hadde arbeidet for motstandsbevegelsen og Hjemmefronten. 

At en motstandsmann kunne begå «onde» handlinger var en tanke som var uforenelig med 

ideen om hvordan «gode nordmenn» og motstandsmenn bar seg ad. Hvordan saken hadde stilt 

seg dersom jødene var blitt betraktet som en del av det nasjonale fellesskapet – det nasjonale 

«vi», blir kontrafaktisk spekulasjon.  

Banik hever imidlertid at det skjedde en endring etter andre verdenskrig, og at det er tale om 

en større grad av innlemmelse i samfunnet. Interaksjon med storsamfunnet ble forenklet 

gjennom endrede religiøse holdninger, både med tanke på overholdelse av jødiske 

matforskrifter og et mer liberalt syn på ekteskapsinngåelse mellom jøder og ikke-jøder (Banik 

2009, 95). Samtidig påpeker Banik og Levin at det i etterkrigstiden, i tillegg til normen om 

integrering, eksisterte en holdning om å tone ned sin jødiskhet i det offentlige for å bli 

oppfattet som gode nordmenn (Banik og Levin 2010, 187). Banik og Levin tolker den 

lavprofilerte holdningen som strategi for ikke å vekke latent antisemittisme.   

Døving og Moe beskriver på dette området en holdningsendring blant norske jøder i dag. En 

usynliggjøring er blitt erstattet med en synliggjøring av jødiske tradisjoner (Døving og Moe 

2014). Banik og Levin tolker også den gradvis økte deltagelsen i den offentlige sfæren de 

siste tiårene, etableringen av jødiske museer, økt forskning på holocaust og norske jøder og 
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restitusjonssaken dit hen at jødene oppfatter seg som mer inkluderte i Norge.26 Frykten for 

antisemittisme er imidlertid ikke borte (Døving og Moe 2014).  

Denne korte gjennomgangen av den jødiske minoritetens historie i Norge gir grunnleggende 

innsikt for å kunne forstå de egenfortellinger som vil presenteres i de neste fire kapitlene. Som 

vist i dette kapittelet har det ikke vært en entydig inkluderingsprosess. Flere av temaene som 

er tatt opp i dette kapittelet er fremdeles grunnleggende elementer i den norske jødiske 

minoritetens kollektive erindring. 
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 Restitusjonssaken vil omtales mer inngående i kapittel 6. 
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4 Fortellingen om opprettholdelse av 

jødisk liv i Norge   

De tre fortellingsmønstrene Hoffmann skisserer belyser med hvert sitt perspektiv forholdet 

mellom norsk nasjonalhistorie og jødisk minoritetshistorie (Hoffmann 2013). Hoffmann 

påstår ikke at integrasjonsfortellingen, den selvkritiske motfortellingen til den heroiserende 

nasjonale motstandsfortellingen fra etterkrigstiden eller innvandrernarrativet er de eneste 

fortellingsmønstrene vi kan finne av jødisk historie i norsk minnekultur og historieskrivning. 

Disse tre er imidlertid fremtredende. Som utgangspunkt for norske jøders eget 

fortellingsmønster tar Hoffmann i bruk Mendelsohns tobindsverk Jødenes historie gjennom 

300 år (Mendelsohn bind 1: 1969, bind 2: 1986), og finner integrasjonsnarrativet. Som 

grunnlag for å beskrive en gruppes egenfortelling, kan dette virke noe begrenset. Etter 

gjennomgang av mitt materiale, vil jeg derfor argumentere for at norske jøders egenfortelling 

har flere sentrale mønstre. I tillegg til Hoffmanns tre fortellingsmønstre, mener jeg det er 

grunnlag for å si at også et narrativ om opprettholdelse kommer sterkt til syne.  

I DMTs vedtekter, paragraf 1, gjeldende fra 2005, slås formålet med menigheten fast: «Det 

Mosaiske Trossamfund, Oslo, er en jødisk menighet som har til formål å opprettholde de 

nødvendige institusjoner for jødisk religionsutøvelse og å fremme jødisk menighetsliv i 

Norge, især i Oslo» (Det Mosaiske Trossamfund, 2005). Som vi vil se i dette kapittelet, sees 

opprettholdelse av jødisk samfunn i forlengelse av et jødisk menighetsliv.   

Ønsket om å opprettholde og bevare jødisk liv i Norge er ikke nytt i norsk-jødisk historie. Da 

forbudet mot schächtning var oppe til debatt på slutten av 1920-tallet, skapte dette uro blant 

norske jøder. Daværende forstander i DMT uttrykte at et forbud «kan i konsekvens herav bli 

ensbetydende med ophør av hele det jødiske menighetsliv» (Sitert i Bruland 2010b, 79). Fra 

dette kan det kan trekkes en linje til dagens omskjæringsdebatt, som med jevne mellomrom 

har blitt aktualisert siden 2011. Anne Sender, tidligere forstander i DMT, uttalte i 2011 at et 

omskjæringsforbud «vil i praksis bety at ‘jøder ikke har tilgang til Riket’ – igjen» (Sitert i 

Døving 2013, 186). Imidlertid er begge disse uttalelsene reaksjoner på ytre faktorer. Som 

avslutning på sin forkortede utgave om jødenes historie i Norge, vektlegger Mendelsohn indre 

faktorer, i all hovedsak det jødiske miljøets størrelse, fremfor utfordringer fra storsamfunnet:  
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På den annen side vil også den kjensgjerning at jøder bare utgjør et lite antall i det norske 

samfunn, kunne føre til økende assimilasjon. Da oppstår spørsmålet om hvor lenge jødiske 

samfunn vil kunne opprettholdes i Norge (Mendelsohn 1992, 174). 

Også Bruland påpeker hvordan det lave antallet jøder i Norge har skapt utfordringer: 

«Historien om de norske jødene er historien om en ytterst liten minoritet. Det finnes knapt noe 

land i Europa der den jødiske minoriteten har vært så marginal, hvor muligheten for 

kontinuerlig jødisk liv har vært så liten, som i Norge» (Bruland 2010b, 71). Opprettholdelse 

som narrativ er videre et tema som preger Hatikva. Imidlertid preger det ikke tekstmaterialet 

fra Jødisk Museum i Oslo. Jeg vil komme tilbake til denne markante forskjellen i siste del av 

dette kapittelet.  

Narrativet om opprettholdelse kan ikke skilles skarpt fra narrativet om integrasjon. Jeg vil 

likevel påstå at det er nyttig å se på disse atskilt da jeg vil hevde de gir uttrykk for ulike 

perspektiver: Fortellingen om opprettholdelse er mer innadrettet, mens fortellingen om 

integrasjon i større grad er rettet utad mot storsamfunnet. Jeg vil argumentere for at 

opprettholdelsesfortellingen er en mer negativt ladet fortelling, i motsetning til 

integrasjonsfortellingen som er mer positivt ladet.  

I første del av dette kapittelet skal jeg se på indre faktorer som synliggjøres i fortellingen om 

opprettholdelse, før jeg ser på ytre faktorer. Deretter skal jeg se på fremtidige utfordringer 

som indikeres i materialet, og hvordan dette narrativet om opprettholdelse kommuniseres til 

Hatikvas lesere. Til slutt vil jeg se på hvordan fortellingen om opprettholdelse kun kommer 

indirekte til uttrykk i utstillingene ved Jødisk Museum, og her vil jeg også drøfte årsaker til 

ulikhetene.      

4.1 Opprettholdelse knyttet til indre faktorer  

I dette underkapittelet vil jeg drøfte hvordan Hatikva knytter opprettholdelse til fire indre 

faktorer: dugnad og fellesskap, kontinuitet, barn og unge, og institusjoner som beriker det 

jødiske liv.  

4.1.1 Dugnad og fellesskap  

Dugnad og fellesskap er to ord som gjentas ofte gjennom de tre aktuelle årgangene av 

Hatikva. I ulike former kommer det til uttrykk i samtlige utgaver, både i ledere og intervjuer 

samt i form av en annonse. Felles for disse er den direkte talemåten. Budskapet 
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underkommuniseres ikke, snarere uttrykkes behovet for dugnadsarbeid og fellesskap svært 

tydelig og direkte.  

Ervin Kohn tar opp opprettholdelse i flere av sine ledere. Noe han ofte gjentar er at DMT er 

en fellesskapsmenighet, og betydningen av at det jødiske fellesskapet står sammen:   

Fellesskapsprosjektet vårt innebærer at vi er der for den enkelte når den enkelte har behov og at 

den enkelte er der for kollektivet når kollektivet har behov. Det er denne fellesskapskulturen og 

dugnadsånden som gjør at vi i dag er en av de mest levende jødiske samfunn i Europa  (Hatikva 

2012, nr. 2, 7).  

Dette står i sterk kontrast til at han tidligere i samme leder skriver at «sannsynligheten for at 

suksessen vedvarer er liten» (Hatikva 2012, nr. 2, 6). Mellom disse ytterpunktene – et levende 

jødisk samfunn og et ressurssvakt jødisk samfunn – står fellesskapskulturen og dugnadsånden, 

slik det fremstilles i Hatikva. Dugnad og fellesskap forstås med andre ord som fundamentet 

for jødisk liv i Norge og den fortsatte bevaringen av dette. Dette gjøres klart gjennom behovet 

for og nødvendigheten av at medlemmer stiller opp frivillig, og det å videreføre iveren til å ta 

ansvar. Alternativet fremstilles som å være slutten på jødisk liv i Norge, blant annet illustrert i 

Kohns sitat.  

De samme dystre fremtidsutsiktene kommer til uttrykk i flere intervjuer. Et aktivt DMT-

medlem konkluderer: «Taper vi frivilligheten, vil vi sakte men sikkert tape menigheten vår. 

Og den ytterste konsekvens av det er at vi taper jødisk liv i Norge» (Hatikva 2012, nr. 4, 35). I 

et annet intervju, pekes det på en utvikling mot manglende samhold i menigheten. Om DMT i 

fremtiden skal ha samme funksjon som den har hatt frem til nå, mener vedkommende at det 

kreves mer av medlemmene. Fremtiden for menigheten fremstilles dermed som utrygg 

(Hatikva 2013, nr. 4, 52).   

I kontrast til dette, er det flere som i større fremhever det personlige utbyttet man oppnår 

gjennom dugnadsarbeid. Eksempelvis inntar redaktøren en mildere tone:  

Vi må gjøre vår plikt før vi kan kreve vår rett. (…) Videre blir ikke gruppen, organisasjonen 

eller samfunnet mer enn vi gjør den til selv. Hvis vi aldri bidrar til gruppene vi er medlem av, 

har vi heller ingen rett til å få noe tilbake. (...) Dugnadsarbeid er ikke bare nødvendig for å få 

menighetene til å gå rundt, men en effektiv mulighet til læring – både om jødisk religion og 

kultur og om hvordan en løser praktiske oppgaver med overføringsverdi til ikke-jødiske 

miljøer (Hatikva 2012, nr. 4, 3).  

Videre legger også Kohn vekt på gleden ved å bidra, samtidig som han påpeker at arbeidet 

kan være krevende: Jeg legger ikke skjul på at stafettpinnen til tider tung å bære. Men jeg er 

overbevist om at gleden og tilfredsstillelsen over å ha bidratt til fellesskapet vårt vil overgå 
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det det har kostet når regnskapet skal salderes» (Hatikva 2014, nr. 1, 7). Tanken om at man 

selv tjener på å delta, kommer også frem i et av intervjuene henvist til overfor. 

Artikkelforfatteren skriver om personene som blir intervjuet:  

Ingen av dem er oppvokst i DMT, og å ta del i det frivillige arbeidet var en inngang til 

menighetens sosiale liv. (…) De har erfart at dette er en glimrende måte å gjøre seg kjent og å 

bli kjent på, og ikke minst styrker det deres jødiske identitet. Dessuten gir det en gjensidig 

verdi å bidra til fellesskapet (…) (Hatikva 2012, nr. 4, 34).  

En lignende imøtekommende vinkling finner vi videre i et intervju med en person som er 

svært aktiv i menighetslivet. Personen snakker om dugnad og fellesskap, men ikke like 

direkte som andre. I kontrast til øvrige intervjuer og ledere, påpeker vedkommende at: «Det er 

veldig mange som bidrar i denne menigheten. (…) Jeg får aldri nei når jeg spør folk om de 

kan bidra» (Hatikva 2013, nr. 3, 16). Vedkommende trekker likevel frem problemet med at 

mange ser på menigheten som en leverandør av tjenester: «De skjønner ikke hvorfor de skal 

betale uten at de får en konkret tjeneste i retur, men at det er kontinuitet de betaler for» 

(Hatikva 2013, nr. 3, 16-17).  

4.1.2 Kontinuitet  

Nettopp kontinuitet er et viktig begrep i fortellingen om opprettholdelse. For å opprettholde 

og utvikle menigheten er DMT avhengig av å inkludere nye medlemmer. Kohn konkluderer: 

«Vi må inkludere nye medlemmer, unge som blir voksne og selvstendige voksne som ikke 

helt har latt det sige inn at det er ‘deres tur’ til å ta ansvar. Vi må også inkludere dem som 

ikke helt forstår vårt jødiske samfunn, som ikke helt forstår at det er et fellesskapsprosjekt» 

(Hatikva 2012, nr. 2, 7).  

Hvem de nye medlemmene er, eller hva som skal gjøres for å inkludere disse, adresseres ikke 

her. Dette utdypes imidlertid i spørreundersøkelsen, «Jødisk liv i Norge: Hva sier DMTs 

medlemmer i Oslo og Trondheim om sin identitet, tradisjoner, antisemittisme og forhold til 

menigheten?» (Hatikva 2012, nr. 3, 8-13). Så mange som 24 prosent av DMTs medlemmer 

har vurdert å melde seg ut av menigheten. Dette er en økning på 7 prosentpoeng (fra 17 

prosent) fra 2002 da en lignende undersøkelse ble gjennomført. Grunnene de oppgir er 

klikkdannelser i menigheten, interne konflikter, at det gjøres for lite for å inkludere perifere 

og nye medlemmer, at en del personer har for mange verv, og at menigheten er for passiv i 

kampen mot antisemittismen.    



39 

 

Frykten Kohn gir uttrykk for virker dermed reell. Tiltaket han trekker frem for å sikre 

menighetens videre overlevelse, er kommunikasjon:  

Det er ikke i alle faser i livet du har behov for fellesskapet like mye. Gjennom ditt medlemskap 

bidrar du til å holde liv i menigheten slik at den er der når du behøver den. Jeg tror ikke det er 

mange som vil stille seg helt likegyldig til om det finnes en jødisk menighet i Oslo eller ikke. 

Vi har en pedagogisk utfordring med å kommunisere dette. Vi må kommunisere idéen om 

fellesskapsmenigheten, kollektivet, dugnaden, for flere enn israelere som vi håper å integrere. 

Vi må kommunisere det overfor dem som ikke betaler medlemsbidraget og dem som kvier seg 

for å bidra i aktivitetene våre eller kvier seg for å ta ansvar i styre og nemnder (Hatikva 2014, 

nr. 1, 7, utheving i original).   

I dette sitatet identifiserer Kohn mer direkte hvem menigheten må integrere bedre: Israelere 

som bor i Norge, men også norske jøder som ikke er medlem eller som er inaktive 

medlemmer. Videre kommer det i sitatet tydelig frem hva Kohn mener må kommuniseres: 

Man bidrar for å sikre kontinuitet og å holde liv i menigheten. Dette tydeliggjøres videre av 

Kohn på lederplass. Her uttrykkes en forventning om at norske jøder bør være medlem av 

menigheten, uansett om de tar i bruk tjenestene menigheten tilbyr eller ei. Kohn skriver om et 

medlem som ikke har vært i synagogen eller det nye samfunnshuset på flere år, men som 

likevel «lojalt har betalt sine bidrag i mange år» (Hatikva 2013, nr. 2, 6). «Er det rettferdig?», 

spør Kohn videre, «at man kun bidrar når man behøver menigheten» (Hatikva 2013, nr. 2, 6).   

I forbindelse med Kohns vektlegging av å bidra til menigheten, blir det i et intervju påpekt at 

det å leve et sekulært liv ikke er til hinder til å bidra til menigheten gjennom verv og dugnad.  

Vedkommende som intervjues er økonomiansvarlig for menigheten, men lever et sekulært liv 

(Hatikva 2013, nr. 1, 32-35). Påstanden om hvor enkelt det er å inneha sentrale roller i DMT, 

men ikke være religiøs, er det grunn til å anta at det er en del uenighet om. Dette diskuteres 

ikke i Hatikva, kanskje fordi en slik diskusjon kan ha negativ virkning for rekruttering til 

frivillig innsats.  

Den ultraortodokse gruppen Chabad-Lubavithc, som har etablert seg i Norge, nevnes sjelden i 

Hatikva. Det kommer like fullt frem at denne gruppen har vært et diskusjonstema i 

menigheten. I sin undersøkelse av rabbineren som religiøs leder, bekrefter Stene dette 

inntrykket. Hun påpeker at DMT er bekymret over Chabad-Lubavitchs tilstedeværelse: 

Kontakten mellom DMT og Chabad-Lubavitchs rabbiner er ikke bare brutt, men rabbineren 

er utestengt fra synagogen (Stene 2012, 149, 157). Om denne gruppen sier et DMT-medlem, 

at det er en «organisasjon som sikkert gir en god del til de som oppsøker dem, men som 

krever lite tilbake. Det er klart det blir fristende for enkelte» (Hatikva 2013, nr. 4, 52). Dette 
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stilles i kontrast til DMT som krever mer, men som til gjengjeld sikrer kontinuitet. Dette 

skiller seg fra situasjonen i Danmark. Andrew Buckser har skrevet om Chabad-Lubavitch-

miljøet i København. Han konkluderer blant annet med at deltakelse i Chabad-Lubavitch ser 

ut til å fremme deltagelse i det jødiske samfunnet generelt (Buckser 2005, 126). En lignende 

studie av dette miljøet i Norge er ikke gjennomført, og hvilken rolle miljøet har hatt for jødisk 

identitet og økt deltagelse i jødiske samfunn er usikkert. Like fullt, ved å fremstille DMT som 

den eneste garantisten for opprettholdelse av jødisk liv i Norge, og ved å stenge rabbineren 

ute fra DMT, identifiseres Chabad-Lubavitch som en konkurrent, og nærmest en trussel.  

Egenpresentasjonen av DMT står i kontrast til hvordan Chabad-Lubavitch fremstilles. En 

annonse som ved flere anledninger kommer på trykk i Hatikva er talende (skjermdump fra 

Hatikva 2013, nr. 1, 8):27  

  

                                                 
27

 Nederst på siden står det: Helt siden DMT ble stiftet i 1892 har medlemmer gjennom gaver og donasjoner 

bidratt til menighetens virksomhet. Mye av virksomheten før og etter krigen har bygget på midler gitt av 

tidligere generasjoner. Du kan hedre eller minnes noen som har stått deg nær ved å gi gaver til menigheten. Alle 

kontakter behandles konfidensielt.  
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Annonsen er på mange måter en sammenfatning av hvordan DMT fremstiller seg selv i 

Hatikva. Ettersom DMT ikke utgjør det eneste jødiske samfunnet i Norge samt at nær 

halvparten av norske jøder ikke er medlem, kan det vanskelig hevdes at DMT er den «eneste 

garantisten for fortsatt jødisk liv i Norge». Videre kommer DMTs fremstilling av seg selv 

som forvalter av kontinuitet billedlig til uttrykk. Barnehånden i en voksen persons hånd kan 

tolkes som et bilde på opprettholdelse gjennom generasjonsoverlevering. I reklameplakaten 

oppfordres det videre til økonomiske bidrag. Dette gjøres det ikke i andre artikler som snarere 

er opptatt av betydningen av dugnadsarbeid. 

4.1.3 Barn og unge  

I kontrast til en negativt ladet fremstilling av manglende dugnadsånd, er fortellingen om barn 

og unge mer positiv. Denne fortellingen kommer hovedsakelig til uttrykk gjennom artikler om 

den jødiske barnehagen i Oslo og religionsundervisningen DMT tilbyr. Sosialisering av barn 

og ungdom tillegges stor vekt i alle samfunn (Eriksen 2010, 66-67), men tillegges kanskje 

særlig vekt når identiteten er eller oppleves som truet. Når målet for sosialiseringen er at den 

oppvoksende generasjonen skal videreføre foreldrenes kultur og religion, samtidig som 

tilknytningen til Norge står sterkt, kan det føre til at foreldrene bekymrer seg for at barna ikke 

skal bli kjent med og omfavne jødisk kultur. I Hatikva gis det uttrykk for at norske jøder 

ønsker å videreføre en jødisk identitet, og for at den ikke skal gå tapt er det viktig at barna 

gjøres kjent med sine røtter.   

Innlegg om barnehagen, jødisk sommerleir og religionsundervisning – cheider – dreier seg 

først og fremst om bidraget til dannelse av jødisk identitet. Dette anses som viktig for 

fremtidig opprettholdelse av det jødiske miljøet, som i så mange diasporasamfunn. I et 

intervju med leder av DMT Trondheim, svarte Rita Abrahamsen slik på spørsmål om hvilket 

arbeid som er viktigst for DMT: «Cheider. Hvis ikke vi klarer å undervise barna våre, så vet 

de ikke hvor de kommer ifra. Blir våre egne barn historieløse, er vi fortapt» (Hatikva 2014, nr. 

1, 22). Kohn støtter opp om dette synet i en av sine ledere da han skriver at det «viktigste 

arbeidet vårt er utdanning av våre unge. Det er grunnlaget for hele menighetens eksistens» 

(Hatikva 2014, nr. 1, 6).   

Om cheider skriver en ung cheider-lærer:  

Det handler ikke bare om tilegnelse av kunnskap om jødisk liv, historie og tradisjoner. I 

cheider kommer barna sammen og former vennskap som for mange varer livet ut, og slik blir 
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de en del av et jødisk fellesskap. Å føle tilhørighet til jødedommen er vesentlig for at en selv 

skal ønske å videreformidle jødiske verdier til neste generasjon, og derfor er cheider en 

uvurderlig del av vår jødiske menighet (Hatikva 2012, nr. 3, 42). 

Til dette påpekes det at det derfor er svært positivt at det nå tilbys cheider-undervisning i 

Bergen og Stavanger, i tillegg til i de større jødiske miljøene i Oslo og Trondheim: «Dette har 

ført til oppblomstring av jødisk liv» (Hatikva 2012, nr. 3, 42). Om det jødiske 

aktivitetstilbudet i Stavanger og Bergen, skriver Abrahamsen at dette er et positivt 

utviklingstrekk: «Dette vitner om at det fortsatt er mange som ser det positive i å samles om 

tiltak som styrker den jødiske identiteten» (Hatikva 2012, nr. 1, 9).  

Arbeidet med barn og unge får regelmessig hjelp og støtte fra ungdommer fra Israel. B’nei 

Akiva Israel sender ungdommer til menigheter over hele verden, og hvert år kommer det to 

jenter til DMT som hjelper til med synagogens aktiviteter generelt og ungdomsaktiviteter 

spesielt.28 Disse omtales som «shlichot-jentene». I en artikkel forteller jentene som var i Oslo 

i 2011/2012 om sin tid i menigheten.29 I all hovedsak var de aktive blant barn og unge. Blant 

annet forteller jentene om arbeidet i barnehagen, hvor de jobbet med det religiøse innholdet. 

De synger sanger med barna på hebraisk, og de lærer barna om jødiske helligdager. De 

hjelper også B’nei Akiva- og cheider-lederne med å forberede undervisning, og hjelper til med 

undervisning i hebraisk (Hatikva 2012, nr. 2, 22).  

Videre arbeider de med jødiske studenter i alderen 20-30 år. Shlichot-jentene forteller at de 

jobber med denne aldersgruppen for å få dem til å ta aktivt del i menighetens aktiviteter og 

arrangementer. Jentene skriver: «Målet er å introdusere dem for et jødisk sosialt liv», og at 

«[m]ange av disse studentene har lite eller intet forhold til sin jødiske identitet» (Hatikva 

2012, nr. 2, 23, min kursivering). Dette står i kontrast til hvordan Hatikva fremstiller hvordan 

den jødiske barnehagen og cheider er med på å utvikle jødisk identitet blant unge norske 

jøder. Skulle det da være nødvendig å introdusere jøder i alderen 20 til 30 år for et jødisk 

sosialt liv?  Det kan tyde på en diskrepans mellom fremstillingen og virkeligheten. Det som 

nærmest presenteres som en solskinnshistorie, viser seg å ha utfordringer.  

Redaktøren skriver om et «hull i aktivitetstilbudet» for unge voksne uten barn: Barn og unge 

er knyttet til menigheten gjennom aktiviteter, det samme er deres foreldre (Hatikva 2012, nr. 

3, 3).  Dette gjelder imidlertid ikke de som verken er barn eller selv har barn. Dette er en 

                                                 
28

 B’nei Akiva er en sionistisk ungdomsorganisasjon.  
29

 Det kommer ikke frem i senere utgaver av Hatikva om ungdommene som har vært i Oslo senere, har vært like 

aktive som disse to, men det må antas at mange av aktivitetene sammenfaller. 
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aldersgruppe som virker å falle mellom to stoler, noe som kan bidra til å forklare hvorfor 

denne gruppen faller fra. Menigheten virker imidlertid å arbeide for å tette dette «hullet». 

Kohn påpeker i en tale i 2013, at undervisningen ble utvidet i 2011. Unge norske jøder får nå 

undervisning til de er 18 år (Hatikva 2013, nr. 1, 20). «Kos & Kunnskap» er videre et 

arrangement som ble gjennomført for første gang sommeren 2014, og er for norske jøder i 

alderen 19-30 år. I tillegg til foredrag er det fokus på samvær (Hatikva 2014, nr. 3, 15).  

Kohn omtaler ved flere anledninger betydningen av å sikre at unge jøder i Norge danner en 

jødisk identitet slik at de kan bidra til å sikre menighetens videre opprettholdelse. I dette 

arbeidet trekker han frem hvor viktig det er at de engasjerer seg. Eksempelvis er Kohns 

omtale av talen holdt av to unge jenter i forbindelse med Shimon Peres sitt statsbesøk i Norge 

i 2014, illustrerende: «De fortalte med stolthet og kjærlighet om menigheten vår og at de ville 

fortsette å bidra til og bygge fellesskapet» (Hatikva 2014, nr. 2).30  

4.1.4 Institusjoner som beriker det jødiske liv  

Kohn omtaler andre institusjoner som «kompletterer det jødiske liv i Oslo»: Jødisk Museum, 

Jødisk Bo- og Seniorsenter (JBSS) og HL-senteret (Hatikva 2014, nr. 1, 7). HL-senteret er et 

forsknings-, utdannings- og formidlingssenter som ble opprettet som en stiftelse av 

Universitetet i Oslo i 2001. Tre styremedlemmer oppnevnes etter forslag fra De Mosaiske 

Trossamfunn; to fra DMT Oslo og ett fra DMT Trondheim (HL-senteret 2011). I Hatikva for 

øvrig er det kun museet og bo- og seniorsenteret som presenteres, og HL-senteret vil derfor 

ikke presenteres videre her.   

Alders- og sykehjemmet JBSS blir omtalt i en større reportasje i Hatikva i 2014 (Hatikva 

2014, nr. 2, 14-17). Redaktøren påpeker på lederplass at JBSS «illustrerer vår vilje til å ta 

ansvar for våre egne tradisjoner» (Hatikva 2014, nr. 2, 3). Institusjonen er også åpen for ikke-

jødiske beboere, men den har en jødisk profil: Jødiske helligdager markeres og måltidene er 

kosher (Hatikva 2012, nr. 3, 17). I reportasjen om JBSS er opprettholdelse et tema. En ansatt 

påpeker: «Det er så viktig å holde dette stedet oppe, og for å videreføre det må det komme 

jødiske beboere inn» (Hatikva 2014, nr. 2, 14). Artikkelforfatteren understreker også 

betydningen av at institusjonen «opprettholdes som det unike tilbudet det er» (Hatikva 2014, 

                                                 
30

 Andre utgave av 23. årgang, inneholdt en lederartikkel som allerede hadde stått på trykk. Den korrekte og 

aktuelle lederartikkelen til andre utgave ble dermed sendt i etterkant til alle abonnenter. Referansen til den 

korrekte lederen har dermed ikke sidetall.  
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nr. 2, 17). I reportasjen konstateres det hvor moderne senteret er, hvor godt beboerne trives, 

hvor god maten er og hvordan man kan søke om plass. Dette kan tyde på at JBSS opplever at 

færre eldre med jødisk bakgrunn søker om alders- eller sykehjemsplass her.  

Jødisk Museum i Oslo presenteres videre som et bidrag til opprettholdelse av jødisk liv i 

Norge. Blant annet er det artikler om museets familiesøndager. Dette er et arrangement som er 

lagt opp som en felles aktivitetsdag for hele familien, med formidling av en jødisk fest- eller 

helligdag. Om slike arrangementer skriver Levin: « [De] er kjernen i det som heter levende 

kunnskaps- og kulturformidling» (Hatikva 2013, nr. 2, 19). I forbindelse med museets 10-

årsjubileum, skriver et styremedlem i Jødisk Museum i Oslo at museet er et vitalt tilskudd til 

det jødiske livet i Oslo: Det legges vekt på at politikere fra ulike partier viser interesse for 

museet, at det har høy anseelse og godt omdømme, og ikke minst at publikum besøker 

museet. «Betydningen av dette siste kan jo ikke overdrives for vår lille minoritet» (Hatikva 

2013, nr. 3, 10).  

4.1.5 Opprettholdelse knyttet til ytre faktorer 

Innledningsvis påpekte jeg at det den jødiske minoriteten uttaler seg om utad først og fremst 

berører storsamfunnets rammer. Disse ytre rammene er viet mindre oppmerksomhet i 

Hatikva. Saker som blir omtalt i offentligheten, som rituell omskjæring av gutter og 

antisemittisme, blir i liten grad kommentert i Hatikva. Dette kan tolkes som at dette er saker 

som er selvfølgelige for norske jøder. Antisemittisme er noe de fleste i den jødiske 

minoriteten har erfaring med, og rituell omskjæring er noe nesten alle gjennomfører og 

støtter.  

Omskjæringsdebatten, foruten at den kort er nevnt i noen ledere, blir kun omtalt i to større 

artikler.31 Begge er skrevet av samme forfatter, et DMT-medlem som også har vært aktiv i 

omskjæringsdebatten i media. Norske jøder som har uttalt seg i omskjæringsdebatten i media 

har vært tydelige på at rituell omskjæring er et eksistensielt spørsmål. Kohn uttalte blant annet 

i 2011 at forbudet mot schächtning har gjort det vanskelig for jøder i Norge, men det er et 

forbud det har vært mulig å leve med. Dette hadde ikke vært tilfellet dersom det hadde blitt et 

forbud mot eller innføring av aldersgrense for rituell omskjæring (Vårt land 2011). Ritualets 

sentrale betydning er også utgangspunktet for artiklene i Hatikva. Her knyttes med andre ord 

opprettholdelse av jødisk liv i Norge direkte til en ytre faktor.  
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 For innføring i omskjæringsdebatten, se (Døving 2013, 180-190, Johansen 2012) 
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Antisemittisme blir i all hovedsak også kun kort kommentert, men det kommer tydelig frem at 

dette er noe som opptar den jødiske minoriteten, og at dette er et problem i det norske 

samfunnet. I 2012 begynte DMT å registrere antisemittiske hendelser digitalt. Dette ble satt i 

gang slik at tallmaterialet kan bli «brukt overfor myndighetene i arbeidet med å bekjempe 

antisemittisme» (Hatikva 2012, nr. 4, 8). Dette kan tyde på at DMT føler de trenger fakta på 

bordet for å bli hørt av myndighetene. Kohn skriver på lederplass at kampen mot 

antisemittisme ikke er vunnet, og antyder at å bekjempe antisemittisme er en viktig del av 

hans arbeid (Hatikva 2014, nr. 1, 6). Ikke på noe tidspunkt i Hatikva fremstilles eksistensen 

av antisemittisme i Norge som en faktor som direkte kan føre til at det jødiske samfunnet i 

Norge vil forsvinne. Antisemittisme har likevel en negativ innvirkning på jødisk liv. Dette 

skal vi se på nærmere i kapittel 6 og 7.  

«Den viktigste kampen», påpeker Kohn i samme leder, «er kanskje å kjempe for fortsatt 

jødisk liv i Norge eller fortsatt liv i det jødiske samfunn» (Hatikva 2014, nr. 1, 6). Dette 

fremstilles dermed fremdeles som det helt sentrale.  

4.2 Fremtidige utfordringer 

Som det har kommet frem i dette kapittelet, uttrykkes det en viss ambivalens i Hatikva med 

tanke på opprettholdelse av menighetslivet og menighetens fremtidsutsikter. Medlemmenes 

økonomiske og frivillige bidrag fremkommer som avgjørende for en sikker fremtid. Gjennom 

nærlesing av Hatikva har jeg identifisert noen utfordringer som DMT kan stå overfor i 

fremtiden, og jeg vil i det følgende vil jeg peke på disse.  

Fra et kjønnsperspektiv er kvinners rolle i synagogen og under gudstjenesten et sentralt tema. 

Dette er en utfordring som menigheten møter som følge av at den befinner seg i en norsk 

kontekst hvor lik deltagelse for kvinner og menn på mange områder er normen. Dette berøres 

i en viss grad i Hatikva. En av Bat Chajil-jentene fremmer et ønske om at kvinnene i 

menigheten kan delta mer aktivt i gudstjenesten og «kanskje en dag bli rabbinere» (Hatikva 

2012, nr. 1, 33).32 Videre omtales tematikken som en «kjepphest» av et kvinnelig medlem: 

«[J]eg vil behandles likt som mennene. Jeg gjør likt, jeg betaler likt, jeg vil gjerne be likt» 

(Hatikva 2013, nr. 1, 34). At dette er et kontroversielt tema, kommer også til syne i DMTs 
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 Bat Chajil markerer avslutningen på jentenes cheider-undervisning. Programmet strekker seg over en periode 

på omtrent ett år, og er forbeholdt jenter i alderen 15-16 år. Jentene velger hvert sitt tema de velger å fordype seg 

i, og skriver en oppgave om dette tema. Oppgaven presenteres så under en seremoni i synagogen, som også 

markerer slutten på undervisningen (Det Mosaiske Trossamfund, årstall ikke oppgitt-a)  
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undersøkelse «Jødisk liv i Norge». Svarene på spørsmålene som omhandler kvinners rolle i 

gudstjenesten viser at flere kvinner enn menn ønsker endringer. Blant annet er 52 prosent av 

kvinnene positive til kvinnelige rabbinere, mens kun 26 prosent av mennene mener det 

samme.33 En like stor differanse gjelder ikke synet på hvorvidt kvinner og menn kan sitte 

sammen under gudstjenesten. Av de som responderte, var 57 prosent av kvinnene positive, og 

49 prosent av mennene (Hatikva 2012, nr. 3, 12). Dette dreier seg til syvende og sist om 

hvilken jødisk hovedretning – ortodoks, konservativ eller reform – synagogen skal tilhøre. 

Det er ingen innlegg i Hatikva for øvrig som omtaler diskusjoner omkring å endre retningen 

menigheten tilhører. Dette virker like fullt å være en diskusjon som vil bli mer aktuell i 

fremtiden.34 Både spørreundersøkelsen og de to kvinnene avdekker at ikke alle medlemmene 

er tilfredse med en ortodoks ritus. 

En annen mulig utfordring menigheten kan stå overfor gjelder den jødiske gravlunden. I en 

artikkel om historien til de jødiske gravlundene, blir det påpekt at kun jøder kan bli gravlagt 

på den jødiske gravlunden. Ved blandet ekteskap må derfor ektepar velge mellom å ha et 

felles gravsted ved en annen gravlund, eller legges til hvile hver for seg (Hatikva 2013, nr. 2, 

25). Tall fra 2002 viser at en forholdsvis stor prosentandel av norske jøder lever med en ikke-

jødisk partner, 43 prosent av de gifte medlemmene (Dencik 2009, 77). Hvorvidt det at kun 

jøder kan gravlegges ved den jødiske gravlunden er årsak til konflikt, kommer ikke frem i 

Hatikva. Med tanke på den høye prosentandelen av blandede ekteskap er det like fullt mulig 

at dette kan være vanskelig for flere som lever med en ikke-jødisk partner. 35  

Frykt for assimilering og fragmentering er en utfordring Abrahamsen gir uttrykk for. Hun 

skriver: «Presset fra storsamfunnet mot assimilering er stort, og dersom vi ønsker at det om 50 

år skal bo mennesker med en jødisk identitet i Norge, fordrer det at vi tar bevisste valg. Både 

som menighetsledere, foreldre og enkeltpersoner» (Hatikva 2012, nr. 1, 9). Intern uenighet 

anses som en utfordring: «[D]et er lite som skal til før vi går fra berikende mangfold til 

destruktiv splittelse» (Hatikva 2012, nr. 1, 9). I den sammenheng kan vi se Kohns oppfordring 

til å møte til shul:36 «Det er deilig at vi fyller samfunnshuset med aktivitet til alle døgnets 

tider. Vi må imidlertid også ha liv i synagogen. Uten en levende shul klarer vi ikke 

                                                 
33

 Statistikken er ikke klar på om det er et reelt ønske om å ansette en kvinnelig rabbiner i menigheten, eller om 

det er spørsmål om å være positivt innstilt til tanken om det.  
34

 Ved en eventuell endring av menighetens religiøse tilhørighet, blir spørsmålet hvordan man skal integrere de 

som følger ortodoks ritus. 
35

 Jeg har ikke funnet oppdaterte tall for hvor mange jøder som er gift med ikke-jøder.  
36

 «Shul» er jiddisk for synagoge.  
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opprettholde et levende samfunnshus. Vi behøver deg i vårt synagogefellesskap» (Hatikva 

2013, nr. 4, 6). Gjennom å få medlemmene til å møte i synagogen mener DMT å kunne 

arbeide mot assimilering og fragmentering. 

I Oslo legger DMT forholdene til rette for at foreldre med barn kan møte i shul. Shlichot-

jentene har ansvar for barnegudstjeneste hver lørdag (Hatikva 2014, nr. 1, 11). Om 

barnegudstjenesten skriver artikkelforfatteren at «alle er enige om at det egentlig er ganske 

hyggelig å møte i shul», og at for småbarnsforeldre er dette tilbudet «være eller ikke være når 

det kommer til shul» (Hatikva 2014, nr. 1, 11). Ved å arrangere en egen barnegudstjeneste 

kan de voksne fokusere på gudstjenesten som holdes, og man sikrer at barna ikke kjeder seg. 

Dette kan dermed være et viktig tiltak for å sikre at unge voksne møter i synagogen.  

DMT Trondheim opplever større utfordringer enn menigheten i Oslo. I 2013 reduserte DMT 

Trondheim fredagsgudstjenesten fra to til en gang i måneden.  Abrahamsen stiller spørsmål 

om hvorvidt den jødiske menigheten kan overleve med kun en fredagsgudstjeneste i måneden, 

men er fremdeles positivt innstilt: «Kanskje ikke som menighet i ordets tradisjonelle 

betydning, men jeg tror vi overlever som gruppe» (Hatikva 2013, nr. 4, 7). Abrahamsen 

påpeker at fredagsgudstjenesten også blir et møtested, og at kulturen og tradisjonene 

opprettholdes (Hatikva 2013, nr. 4, 7). Abrahamsen fremmer her en kulturell forståelse av 

jødedom: «Å stå i synagogen har blitt mindre viktig, men jeg tror ikke vi er mindre jøder av 

den grunn» (Hatikva 2013, nr. 4, 7).  

Antallet medlemmer har trolig mye å si for forskjellen i gudstjenestetilbudet. Imidlertid 

påpekes det sosiale og følelsen av tilhørighet også av Kohn, selv om han i oppfordringen til å 

møte til shul tillegger det religiøse aspektet: «Det beste incitamentet for å komme i shul er 

opplevelsen av samvær, den gode følelsen av å gjøre en mitzva (...), kjenne på at det fortsatt 

er jødisk liv i Oslo, den hyggelige kiddushen med en shmuss etterpå, følelsen av fellesskap og 

følelsen av tilhørighet» (Hatikva 2013, nr. 4, 6).37 

Foruten å få medlemmene til å møte i synagogen, står DMT overfor utfordringen med å 

forhindre videre frafall i medlemskap, og forsøke å øke antall medlemskap. I DMTs 

undersøkelse «Jødisk liv i Norge», konkluderes det slik: «Normen ‘er du jøde, er du også 

medlem av DMT’ står trolig mye svakere i dag enn for noen tiår siden. Arbeidet for å øke 

                                                 
37

 «Kiddush» er velsignelsen som innleder sabbaten og andre helligdager, og sies over et beger med vin (Groth 

2003, 166). Kiddush kan også referere til, som i dette tilfellet, servering i etterkant av gudstjenesten. «Shmuss» 

er jiddisk for samtale (Dictionary.com, årstall ikke oppgitt-b).   
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medlemstallet blir derfor svært krevende – her har vi alle et ansvar.» (Hatikva 2012, nr. 3, 

13). Slik det har kommet frem i dette kapittelet, anser DMT det som en utfordring at 

medlemskap i DMT blir i større grad vurdert etter forretningsprinsipper. Normen referert til 

overfor virker dermed å være en norm DMT ønsker at igjen skal stå sterkere blant jøder i 

Norge.  

4.3 Retorikk og kommunikasjon  

I dette avsnittet vil jeg diskutere flere momenter som har kommet frem i dette kapittelet. 

Felles for tekstene som er fremhevet i dette kapittelet, er at de intervjuede og/eller 

artikkelforfatteren er aktive i dugnadsarbeidet i menigheten. Gjennom å repetere budskapet 

om å opprettholde og bevare menigheten i samtlige årganger, forsterkes budskapet. 

Intervjuene, redaktørens leder og forstanderens leder, må derfor leses som en del av ett hele. 

Hatikva, som organ for DMT, viser gjennom ulike tekster hvor viktig det er for DMT å 

opprettholde menigheten og jødisk liv i Norge. I deres øyne er det en viktig sak for både 

menigheten spesielt og jøder generelt i Norge.  

Retorisk analyse retter søkelyset mot hvordan budskap formes og fremføres for et publikum. I 

det følgende vil jeg kort se på noen retoriske virkemidler i Hatikva. Retorisk analyse handler 

om talerens påvirkningskraft gjennom språk. Utgangspunkt ligger i etablerte ideer eller 

interesser som taleren ønsker at publikum skal slutte seg til (Bratberg 2014, 159). I dette 

tilfellet er det ikke snakk om én taler eller én tale. Tross ulike kanaler og forfattere er 

budskapet det samme, og i dette tilfellet kan DMT som organisasjon betraktes som 

avsenderen. Kommunikasjonen er i stor grad preget av patos, overbevisning gjennom å 

generere et følelsesmessig engasjement blant publikum.38   

Kommunikasjonen i Hatikva som gjelder opprettholdelse, er svært preget av å appellere til 

samvittigheten og til pliktfølelsen. DMT forsøker å generere et følelsesmessig engasjement 

for å overbevise publikum. Døving påpeker at flere av informantene omtalte trossamfunnet 

som en viktig institusjon for videreføringen av jødisk identitet i Norge. Pliktfølelsen som 

følger med det å tilhøre en liten minoritet blir også adressert (Døving 2014, 32). Stene peker 

også på at synagogen ofte forblir viktig for sekulære jøder. Synagogen er et religiøst og sosialt 

                                                 
38

 Aristoteles identifiserte tre forskjellige typer retorisk appell: Ethos, som viser til talerens egen autoritet; 

pathos, vender seg til tilhøreren og dennes følelser for å påvirke; logos, appellerer til fornuften (Bratberg 2014, 

108).   
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samlingssted, og Stenes informanter trekker frem betydningen av religionsundervisningen 

samt at høytider og livsfaseriter blir markert i synagogen (Stene 2012, 164). Funnene fra både 

Døving og Moes intervjustudie og Stenes studie av rabbineren, tyder derfor på at flere jøder 

deler DMTs syn på betydningen av å opprettholde menigheten og jødisk liv i Norge.  

Som nevnt tidligere er talemåten i Hatikva svært direkte. I disse tilfellene er det ofte slik at det 

appelleres til ansvarsfølelsen. Eksempelvis skriver Kohn i en av sine ledere: «Det er altfor 

mange som ikke er a jour med sitt bidrag til menigheten. Vi ber deg om å regulere din saldo, 

det vil si betale det du skylder» (Hatikva 2013, nr. 1, 6). Økonomi en utfordring for 

menigheten. Økonomiansvarlig i DMT trekker frem at det er avgjørende at medlemmene 

bidrar for å opprettholde det høye aktivitetsnivået, samtidig som medlemmene refses for å 

kreve mye, men bidra lite:   

Vi er en liten menighet, men vi har et imponerende høyt aktivitetsnivå. Dette er veldig positivt! 

Men det koster. (…) Kontingenten er i dag veldig lav! (...) Problemet her er at folk er vant til å 

få ting ‘gratis’, det vil si betalt av staten. (…) Alle tjenester er tilgjengelig for alle, men mange 

vil ikke betale for det de ikke bruker. Samtidig er det ingen som ber om å bli belastet mer når 

de har vært mer aktive i perioder (Hatikva 2013, nr. 1, 34-45). 

I forbindelse med retorikk, er det sentralt å stille spørsmålstegn ved hvor effektiv 

kommunikasjonen i Hatikva er. Gjennom Hatikva når DMT kun frem til medlemmer, og de 

som eventuelt abonnerer. Medlemmene som er enig i betydningen av å bevare og 

opprettholde menigheten får dette bekreftet gjennom Hatikva. Videre kan vektleggingen av 

opprettholdelse være et forebyggende element for å sikre at eksisterende medlemmer ikke 

melder seg ut. Hvis dette er tilfellet er DMT avhengig av at medlemmene som vurderer å 

melde seg ut faktisk leser Hatikva. Når budskapet frem til de menneskene DMT prøver å 

overbevise? Vil inaktive medlemmer lese Hatikva og vurdere budskapet som formidles? Dette 

er ikke spørsmål jeg vil forsøke å svare på, men spørsmålene kan antyde grunnen til at det 

stadig påpekes at alle medlemmer har et ansvar: At alle har et ansvar for å forsøke å påvirke 

inaktive og/eller ikke-medlemmer til å bli aktive medlemmer.  

Med tanke på antall medlemmer, omtrent 781, ligger det mye arbeid i utgivelsen av Hatikva. 

Det er mulig arbeidet med Hatikva, og regelmessige utgivelser fra og med 2012, kan sees i 

forbindelse med nedgangen i medlemstallene. Kohn omtaler det nye Hatikva, kombinert med 

den nye nettsiden, som et «nødvendig løft på kommunikasjonssiden» (Hatikva 2012, nr. 1, 7). 

Menighetsbladet kan derfor i seg selv anses som en del av en strategi for å forhindre videre 

tap av medlemmer. Dette fordrer imidlertid at kommunikasjonen er effektiv.  
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4.4 Jødisk Museum i Oslo 

Narrativet om opprettholdelse er hovedsakelig å finne i Hatikva. Ingen av utstillingene ved 

Jødisk Museum i Oslo fokuserer direkte på fortellingen om opprettholdelse. Samtidig har 

utstillingene flere meningsnivåer, og de kan, på ulikt vis, leses som bidrag til dette narrativet.  

Heia jødene! viser hvordan jødiske innvandrere tilpasset seg det norske samfunnet, og lot seg 

integrere. Samtidig var ikke assimilasjon et mål, og den jødiske identiteten ble bevart. 

Utstillingen Det jødiske året illustrerer hvordan gamle jødiske tradisjoner og ritualer har blitt 

opprettholdt «siden begynnelsen». Bilder fra tidlig 1900-tallet viser videre jødiske 

innvandrere i Norge som overholder ulike høytider, tross praktiske vansker. Utstillingen Husk 

oss til livet illustrerer hvordan den jødiske minoriteten, til tross for nordmenns medvirkning i 

deportasjonene, ønsket å vende tilbake til Norge og gjenopprette en jødisk tilværelse i landet. 

Et alternativ til utstillingens andre del, hvor norsk krigshistorie fra et jødisk perspektiv 

presenteres, kunne vært å vise utfordringene ved reetableringen av jødisk liv i Norge etter 

krigen og hvordan norske jøder klarte å gjøre dette. Når det ikke vies oppmerksomhet kan det 

være fordi dette er en fortelling som i større grad er innadrettet.  

Jeg vil hevde at Jødisk Museum i større grad fremhever integrasjon og synliggjøring av den 

tilknytning norske jøder har til Norge. Jeg vil hevde at årsaken til dette først og fremst er at 

integrasjonsnarrativet retter seg mot storsamfunnet, mens fortellingen om opprettholdelse 

retter seg mot det jødiske samfunnet. Som vi har sett i dette kapittelet blir opprettholdelse 

også sett i forbindelse med ytre faktorer, men i mye mindre grad. Jødisk Museum i Oslo er en 

jødisk institusjon som har som formål å omfavne både jøder og ikke-jøder, og må derfor 

tilpasse sitt budskap for å tiltrekke et mangfoldig publikum. Hatikva har mulighet til å 

diskutere direkte hva som opptar norske jøder uten behov for en vurdering av hvordan dette 

vil mottas av utenforstående. For et bredere publikum må imidlertid indre forhold ansees å 

være av mindre interesse. Et fokus på ytre faktorer som begrenser eller vanskeliggjør jødisk 

liv i Norge kan også tenkes å være lite publikumsvennlig. 

Narrativet om norske jøders integrering er derfor tema for neste kapittel.  
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5 Fortellingen om integrasjon 

I forrige kapittel argumenterte jeg for at fortellingen om opprettholdelse av jødisk liv i Norge 

burde supplere Hoffmanns modell. I dette kapittelet skal jeg ta utgangspunkt i narrativet som 

Hoffmann selv foreslår som den jødiske minoritetens egenfortelling: Integrasjonsnarrativet. 

Hoffmann påpeker at alle integrasjonsnarrativer tjener en dobbeltfunksjon ved at de retter seg 

både innad og utad.  Rettet innad forsøker den jødiske integrasjonsfortellingen å utjevne det 

fremmede og problematiske ved innvandrer- og minoritetssituasjonen med positive 

fortellinger som viser at minoriteten var velkommen i majoritetssamfunnet. I dette narrativet 

kan vi finne flere sentrale elementer: Wergelands kamp for å oppheve forbudet mot å la jøder 

bosette seg i Norge; motstandsbevegelsens redningsaksjoner for de norske jødene; «gode 

nordmenn» under krigen. Basert på mitt materiale, vil jeg til dette legge til betydningen av å 

bli omtalt som «våre jøder»,39 fortellinger som viser at den jødiske minoriteten er velkommen 

i majoritetssamfunnet samt storsamfunnets uttrykk for interesse for jødisk kultur og religion. 

Rettet utad har integrasjonsnarrativet som mål å synliggjøre den jødiske minoritetens bidrag 

og innsats for Norge – deres fedreland. De aktuelle utstillingene fremhever i mindre grad 

bidrag og innsats for Norge, men vektlegger i større grad å ufarliggjøre jødedom som religion 

og en norsk-jødisk bindestrekidentitet. Integrasjonsfortellingen har en identitetsskapende 

funksjon, skriver Hoffmann: «Den har ikke fullstendig assimilasjon som mål, men snarere 

anerkjennelsen av egen identitet innenfor en felles nasjonal referanseramme» (Hoffmann 

2013, 261). Dette kommer til uttrykk i den doble identiteten som bekreftes i betegnelsene 

«jødiske nordmenn» og «norske jøder».  

Hoffmann baserer dette mønsteret i all hovedsak på Mendelsohns tobindsverk (Mendelsohn 

bind 1: 1969, bind 2: 1986). Fortellingsmønsteret bekreftes også av Døving og Moe. De 

skriver om sine informanter at tidligere generasjoners integreringsvillighet en er sterk del av 

deres identitet. Forfedrenes anstrengelser for å tilpasse seg det norske samfunnet, er en del av 

en stolt fortelling (Døving 2014, 56). I dette kapittelet vil jeg først ta for meg fortellingene 

som kommer til uttrykk i utstillingene ved Jødisk Museum i Oslo, deretter i Hatikva. Jeg vil 

vise at dette materialet støtter og utdyper integrasjonsnarrativet som Hoffmann identifiserer.  

Samtidig vil jeg i dette kapittelet peke på at integrasjonsfortellingen vanskelig lar seg klart 

dele inn i hva som er innadrettet og hva som er utadrettet. Jødisk Museum utgjør et 

                                                 
39

 Dette uttrykket tas opp og forklares senere i kapittelet.  
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kombinasjonsfelt: Museet kan sees på som formidler av både en fortelling innad og en 

fortelling utad. Det bør hovedsakelig anses som formidler av integrasjonsfortellingen utad, 

men som påpekt er Jødisk Museum også opptatt av å rette seg mot jøder i Norge. Hatikva er 

et internt medlemsblad, men fortellingene som gis uttrykk for i Hatikva og i utstillingene 

skiller seg i liten grad fra hverandre.  

5.1 Jødisk Museum i Oslo  

Det er særlig to av utstillingene ved Jødisk Museum som jeg vil hevde utdyper narrativet om 

integrasjon. Dette gjør de på ulike måter ettersom utstillingene har ulik tematikk. I det 

følgende vil jeg derfor analysere hvordan utstillingene Heia jødene! og Det jødiske året – alt 

til sin tid, kan leses som bidrag til narrativet om integrasjon. Jeg vil påstå at begge 

utstillingene har en identitetsskapende og identitetsbekreftende funksjon. De kan videre 

forstås som et bidrag til å normalisere jøder og jødedom. I tillegg kan førstnevnte forstås som 

både et bidrag til de positive fortellinger som fremstiller hvordan norske jøder har vært 

integreringsvillige og synliggjøring av den jødiske minoriteten.  

5.1.1 «Barn født av jødiske innvandrere ble snart født med både ski, 

skøyter og fjellstøvler på bena!»
40

 

Utstillingen Heia jødene! En utstilling om idrettsglede og integrasjon, har et direkte fokus på 

integrering. Utstillingen er både utadrettet – nordmenn elsker innvandrere med ski på bena – 

og innadrettet; den illustrerer en stolt jødisk integreringshistorie. Valg av tema markeres 

ytterligere ved at utstillingen ble satt opp i forbindelse med 200-års jubileet for den norske 

grunnloven. Utstillingen kan derfor leses som en kommentar til grunnlovsjubileet. Slik Jødisk 

Museum selv fremstiller det, bruker de jubileet til å fortelle en solskinnshistorie om jødisk 

integrering, noe paragraf 2 opprinnelig ikke tillot:  

Sett fra jødisk ståsted gir Grunnloven, med den opprinnelige § 2 fra 1814, ingen egentlig grunn 

til å ‘feire’. Jødisk Museum i Oslo har valgt å snu om på det – og vil bruke 200-års jubileet til å 

fortelle om hva 1814-paragrafen ikke tillot – en jødisk tilstedeværelse i Norge (Torp-Holte 

2014, 6). 

Utstillingen blir i så måte et skråblikk på grunnlovsjubileet, og viser jødisk tilstedeværelse i 

Norge på et vis som regnes som typisk norsk.   
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 Sitat hentet fra utstillingskatalogen (Torp-Holte 2014, 7). 
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Tittelen henspiller på heiarop, men kan også leses som oppfordring til integrasjon samt en 

demonstrering av hvordan jødiske innvandrere tidlig integrerte norske vaner. Jødisk Museum 

kunne valgt å gå i en annen retning, og trukket frem paragraf 2 som en del av Grunnloven 

som ikke gir grunn til å feire. Når dette likevel ikke gjøres, kan dette forstås som en måte for 

museet å ta del i grunnlovsjubileet, og en måte å bekrefte integrasjonsarbeidet på. Jubileet var 

en feiring. Gjennom fokus på den positive fortellingen om integrering skiller ikke utstillingen 

seg fra jubileet for øvrig. Integrasjonsnarrativet kunne blitt svekket dersom hele Norge hadde 

feiret Grunnloven samtidig som Jødisk Museum åpnet en utstilling med et negativt ladet tema. 

Utstillingskatalogens forside støtter tolkningen av utstillingens tema som en måte å ta del i 

grunnlovsfeiringen på. Her er det tre årstall som fremheves – 1814, 1851 og 2014. Det er 

1851 som er uthevet, noe som tydeliggjør at det er først og fremst opphevelsen av passusen i 

paragraf 2 som feires, fremfor selve den opprinnelige grunnloven.   

I utstillingskatalogen kommer den identitetsskapende funksjonen tydelig frem: Det «krevdes 

hardt arbeid og stor tilpasningsevne for å etablere en tilværelse» (Torp-Holte 2014, 6). Slik 

det fremstilles, var dette en utfordring som jødene møtte og mestret: «Over år utviklet jødene i 

Norge en særegen norsk-jødisk identitet, kjennetegnet av høy grad av tilpasning til norsk 

kultur og levesett – samtidig som jødiske tradisjoner ble godt ivaretatt» (Torp-Holte 2014, 6, 

kursiv i original). Dette sitatet oppsummerer det identitetsskapende ved 

integrasjonsfortellingen på en treffende måte. Bindestrekidentiteten fremheves, og den jødiske 

identiteten innenfor en norsk, nasjonal referanseramme bekreftes.  

I denne utstillingen er det friluftslivet og idretten som tas i bruk som nasjonal 

referanseramme. Dette er arenaer som regnes som typisk norske. I utstillingskatalogen kan vi 

lese at jødene i Norge kort tid etter innvandringen tok turen i det fri: «Friheten i naturen ble 

oppfattet som en av det nye landets store fordeler og ble tatt i bruk fra første stund» (Torp-

Holte 2014, 7). «Nordmenn er født med ski på beina», lyder et ordtak. Som Banik og Levin 

påpeker, var turgåing et ukjent fenomen i østeuropeisk jødisk kultur (Banik og Levin 2010, 

188), men jødene valgte å ta på seg skiene. Tilknytningen til Norge illustreres gjennom bilder 

som viser jøder iført nikkers, strikkegensere og selbuvotter i skog og li. 

I utstillingskatalogen settes integreringsviljen også til en viss grad i kontrast til svenske jøders 

integrering. Utstillingen har lånt tittelen fra en utstilling og bok om en jødisk idrettsforening.41 

Der svenske jøder i Stockholm organiserte seg i en egen jødisk idrettsforening, «har jøder i 
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 Utstillingen Heja judarna! handler om idrettsforeningen IK Makkabi i Stockholm.    
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Norge og deres etterkommere alltid deltatt innenfor lokale og nasjonale klubber og forbund» 

(Torp-Holte 2014, 58). Dette kan tolkes som en fremstilling av at norske jøder hadde en 

sterkere integreringsvilje enn svenske jøder. En annen sannsynlig grunn til at norske jøder 

ikke organiserte seg i egne idrettsforeninger er av rent praktisk art: Det var for få jøder i 

Norge til at dette var mulig. Dette er imidlertid ikke nevnt i utstillingskatalogen.  

Idretten ble en integrasjonsarena for ungdommen, skriver katalogforfatteren. Dette var en 

åpen og egalitær arena, og man kunne delta på lik linje med annen norsk ungdom. Denne 

integrasjonsfortellingen er derfor i stor grad positivt ladet. I dette narrativet er negative 

elementer som antisemittisme forstyrrende. Jeg vil hevde dette er grunnen til at antisemittisme 

kun i liten grad tematiseres i utstillingen. Det nevnes kun ved to anledninger. Første gang er i 

forbindelse med en idrettsutøver som spilte for Norges fotballandslag. I den korte teksten om 

hans fotballkarriere kan vi lese: «En sportskommentator skrev dagen etter at norsk fotball var 

dårlig stilt, når man slapp en jøde inn på landslaget!» (Torp-Holte 2014, 29).42 Andre gang er 

i forbindelse med en annen fotballspiller som ble «utsatt for antisemittisme i oppveksten, 

spesielt fra publikum under kamper» (Torp-Holte 2014, 33). Begge utøverne var aktive på 

1930-tallet. At antisemittisme nevnes spesielt kun ved to anledninger viser at Jødisk Museum 

i denne utstillingen ikke vil gjøre antisemittisme til tema. Med tanke på forholdet til 

storsamfunnet, skissert i kapittel 3, er det grunn til å tvile på at ikke flere jødiske idrettsmenn 

opplevde antisemittisme – både på og utenfor banen. At antisemittisme i liten grad tematiseres 

kan videre sees i forbindelse med integrasjonstematikken. Om det skulle blitt nevnt ved hver 

utøver hadde dette ført til et negativt fokus i utstillingen.  

I all hovedsak er det bredden av norske jøders idrettsdeltakelse som presenteres, men de som 

er omtalt i utstillingen er minst kretsmestere. Størsteparten av både utstillingen og 

utstillingskatalogen viser bilde og en kort tekst om utøveren, og hans eller hennes meritter. 

Dette skjer i kronologisk rekkefølge fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag. I tillegg 

kommer det noe lengre tekster om utøvere som har utmerket seg i større grad. I en artikkel om 

utstillingen i Hatikva blir det påpekt at alle som museet henvendte seg til, sa ja til å være med. 

Dette gjaldt også de som ikke er medlem av menigheten eller tidligere har vært åpne om sin 

jødiske familiebakgrunn i det offentlige (Hatikva 2014, nr. 3, 18).  Fremst blant disse er 

golfspilleren Suzann «Tutta» Pettersen. Utstillingen leder mot plakaten av Pettersen, som 

utgjør avslutningsplakaten i utstillingen. Av utøverne som er representert, er hun den som har 
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 Språket i tekstene for øvrig er formelt, og utropstegnet skiller seg ut.  
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nådd lengst i verdenssammenheng. Dette har nok hatt innvirkning på valget av Pettersen som 

den siste utøveren som fremstilles. Jeg vil imidlertid også anta at hennes plass i utstillingen er 

fremtredende også fordi hun er en godt kjent idrettsutøver i Norge, samtidig som hennes 

jødiske familiebakgrunn ikke er velkjent. Plakaten er dermed overraskende, og utgjør et 

kulminasjonspunkt for utstillingen. Samtidig er det en god illustrasjon på tanken bak valg av 

tema for utstillingen – at friluftslivet og idretten har vært en arena hvor jøder ikke har skilt seg 

ut fra andre nordmenn.  

5.1.2 Nøkkelfortellinger 

Det jødiske året – alt til sin tid, er en annen type utstilling enn Heia jødene!. Dette er en 

utstilling som tar utgangspunkt i de jødiske helligdagene, og jødedom som religion og kultur 

er tema. Utstillingen fremstiller hvordan jødisk liv er nært knyttet til feiringen av den 

ukentlige shabbat, og de mange årlige fest-, hellig- og merkedager. I utstillingskatalogen 

påpekes det hvordan rabbinerne omskapte tempelkulten til ritualer for hjemmet og synagogen 

for å bevare jødisk kultur (Torp-Holte 2011, 25). Videre påpeker Bente Groth at de «religiøse 

festene har både bidratt til å styrke gudsforholdet, markere jødisk identitet og samhold og 

samtidig tjent som en markør mot omverdenen (Groth 2003, 165). Denne utstillingen 

henvender seg til en annen målgruppe enn de andre utstillingene ved Jødisk Museum, og må 

sies i hovedsak å være myntet på skolebarn. Tekstene er enkle og korte, det er tegninger som 

henvender seg til barn, og det er egne faktabokser med «visste du at». Barnevennligheten 

utdypes videre i utstillingskatalogen ved at mange av bildene viser barn som utforsker 

utstillingen.  

Skoleformidling er en viktig del av Jødisk Museums arbeid. Derfor må utstillingene til en viss 

grad også reflektere skolens pensum og utstille noe som trekker skoleklasser til museet. Med 

denne utstillingen gjør de dette ved å gi en kort, men grundig innføring i alle de store jødiske 

høytidsdager, merkedager og ritualer. I tillegg til tekst og bilder, tar museet andre didaktiske 

grep. Midt i utstillingen er det installert et aktivitetsbord utformet som et «lekekjøkken», der 

barn kan lære om kosher ved å identifisere og kategorisere ulike matvaregrupper som enten 

melkeprodukter, kjøttprodukter eller nøytrale produkter.43   
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 I henhold til kashrut, skal kjøtt- og melkeprodukter holdes strengt atskilt, noe som innebærer at man må ha 

flere sette med servise, bestikk og gryter. Forbudet innebærer også at disse produktene ikke må inngå i samme 

måltid, og man må vente et visst antall timer mellom måltidene.  I likhet med andre forskrifter varierer  
praktiseringen, men selv blant de som overholder disse reglene varierer tiden man anser det nø dvendig å vente 



56 

 

Verken bindestrekidentiteten, positive fortellinger som omhandler minoritets- 

majoritetssituasjonen eller synliggjøring av den jødiske minoritetens bidrag til Norge, er 

fremtredende i denne utstillingen. Jeg vil likevel argumentere for at utstillingen kan leses som 

en del av norske jøders egen integrasjonsfortelling.  

For det første er utstillingen i stod grad en opplysende utstilling. Den forteller om sentrale 

ritualer og markeringer. Gjennom utstillingen får man kjennskap til sentrale deler av den 

jødiske religionen. Det som fremstilles holdes på et grunnleggende og informativt nivå, og 

ingenting er kontroversielt.  

For det andre, og i forbindelse med det ovennevnte, fungerer utstillingen også som et 

utgangspunkt for å se jødedommen som en parallell til andre religioner. Alle religioner har 

ritualer og helligdager. Gary E. Kessler påpeker at man gjerne kjenner til disse selv om man 

vet lite om andre trekk ved religioner, som deres doktriner eller teologiske konflikter (Kessler 

2008, 83).44 Jeg vil derfor påstå at denne utstillingen kan leses som et ledd i å integrere den 

jødiske minoriteten i Norge gjennom normalisering, eller ufarliggjøring, av jødedom som 

religion.  

5.2 Hatikva 

Jeg vil i det følgende diskutere på hvilken måte Hatikva bidrar til integrasjonsnarrativet. 

Hatikva er innadrettet, og skiller seg i så måte fra Jødisk Museum i Oslo. Imidlertid vil jeg 

med eksempler fra Hatikva vise at det ikke er et påfallende skille mellom hva som rettes innad 

og hva som rettes utad. Integrasjonsfortellingene som kommer til uttrykk i Hatikva kan deles 

inn i to kategorier: Positive fortellinger og uttrykk for bindestrekidentiteten. Disse kategoriene 

overlapper noe.   

5.2.1 Positive fortellinger  

Hoffmann har fortiden som utgangspunkt når han beskriver kjennetegnene ved 

integrasjonsfortellingen slik den er rettet innad. Fortellingene om Wergelands kamp er for 

ham ett element av flere som skal vise at den jødiske minoriteten var velkommen. Mitt 

                                                                                                                                                         
mellom måltidene. De som overholder det strengest vil vente opptil 6 timer etter inntak av kjøtt før de spiser 

eller drikke melkeprodukter. Motsatt er halvparten av tiden tilstrekkelig da melk er lettere fordøyelig enn kjøtt 

(Groth 2003, 108-109).  
44

 Det må påpekes at dette kan avhenge av hvilken religion det er snakk om. Om buddhismen vil for eksempel 

mange være klar Buddhas sentrale posisjon, men ha mindre oversikt denne religionens ritualer.    
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kildemateriale er imidlertid samtidig. Særlig vil jeg hevde at Hatikva illustrerer hvordan 

integrasjonsnarrativet også har et nåtidig perspektiv: Menighetsbladet forsøker å utjevne det 

problematiske med minoritetssituasjonen med positive fortellinger som viser at minoriteten 

også nå er velkommen i majoritetssamfunnet. Et sentralt element her er å vise at norske jøder 

er en del av det nasjonale fellesskapet. Samtidig viser artikler i Hatikva at fortidens 

fortellinger om integrasjon fremdeles er av betydning for den jødiske minoriteten. I det 

følgende vil jeg derfor se på både fortellingene som skal illustrere hvordan den jødiske 

minoriteten var velkommen i Norge, og de fortellingene som kan analyseres som at de fortsatt 

er velkomne.   

Wergeland, grunnloven og andre verdenskrig  

Hoffmann nevner Wergelands kamp for å la jøder bosette seg i Norge og «gode nordmenn» 

og motstandsbevegelsens redningsaksjoner under andre verdenskrig som sentrale elementer i 

jødenes integrasjonsfortelling. Dette er elementer som også fremtrer i Hatikva. 

I 1849 fikk svenske og danske jøder oppført et monument for Wergeland ved hans grav på 

Vår Frelsers gravlund (Mendelsohn bind 1: 1969, 196, 203). Gjennom nesten hele 1900-tallet, 

unntatt krigsårene, og frem til i dag, har det vært tradisjon at norske jøder samles ved 

Wergelands gravsted på Norges nasjonaldag. Fortsatt uttrykkes jødenes takknemlighet 

gjennom kransnedleggelse og tale. Mendelsohn skriver om markeringen: «Intet sted finner vel 

vår kjærlighet til Henrik Wergeland og til fedrelandet varmere uttrykk enn ved hans grav (...)» 

(Mendelsohn bind 1: 1969, 217). Betydningen av markeringen understrekes videre ved at 

Hatikva hvert år gjengir talen som blir holdt her. Talene som er del av mitt materiale, har i 

stor grad samme innhold: Talene er til minne om Wergeland og hans idealer. Samtidig 

kommer også mer negativt ladede fortellinger frem, gjerne hvordan Norge ikke alltid lever 

opp til sine forventninger. Dette vil jeg komme tilbake til i neste kapittel. Det positivt ladede 

budskapet som fremmes i disse talene er at fedrelandet Norge er et godt sted å bo. 

Bindestrekidentiteten er fremtredende: «Norge er vårt land», kan vi lese i talen som ble holdt i 

2012. I samme tale kan vi også lese at «noen kjempet for oss» (Hatikva 2012, nr. 2, 15).  

Ved Jødiske Kulturdager 2014 i Oslo ble det blant annet holdt et foredrag av Anders Aschim, 

professor i idéhistorie og kristendomshistorie ved Høgskulen i Volda, om rabbiner Mayer 
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Aschkanaze.45 I likhet med i utstillingen Heia jødene!, er integreringsvilje tema. Rabbiner 

Aschkanaze (1850-1908), den første rabbineren i Norge, oversatte den norske grunnloven til 

hebraisk. Den ble utgitt i 1904. Aschim anser oversettelsen som uttrykk for den jødiske 

minoritetens respekt for det nye fedrelandet og vilje til integrering. Det er mulig å trekke en 

kobling mellom Aschkanazes grunnlovsoversettelse og Heia jødene! ettersom begge lar 

paragraf 2 komme i bakgrunnen. Aschim påpeker at det mest påfallende med forordet til 

oversettelsen av Grunnloven er at det ikke nevnes at Eidsvollsmennene vedtok å nekte jøder 

adgang til Norge: «Den opphavlege § 2 i Grunnlova passar ikkje inn i den forteljinga om 

fridom og integrering som rabbinaren vil fortelje» (Hatikva 2014, nr. 4, 23). På samme måte 

passer paragrafen ikke inn i integrasjonsfortellingen til Jødisk Museum. 

I Hatikva vies redningsaksjoner under andre verdenskrig. En av de få artiklene som handler 

om dette beskriver møtet mellom en eldre mann som flyktet med sin mor som gutt, og som 70 

år senere møtte noen «av de gode hjelperne» (Hatikva 2013, nr. 4, 43). Tilsvarende skriver et 

annet medlem: «Vi greide å komme oss over til Sverige ved hjelp av gode venner» (Hatikva 

2012, nr. 1, 38). Disse historiene om redning har en positiv tone, og det er den hjelpen som 

ble gitt som fremheves. Et noe annet perspektiv er å finne i artikkelen som omhandler det 

jødiske barnehjemmet og barnas evakuering og flukt. Her kan vi lese om en redningsaksjon 

som «står som et av de lysende eksemplene på medmenneskelighet og mot, i en ellers trist 

historie om jødeforfølgelsene under krigen i Norge» (Hatikva 2014, nr. 4, 19). I den samme 

artikkelen påpekes det også at det var «nordmenn som arresterte jødene, men det var også 

nordmenn som reddet de som kunne reddes» (Hatikva 2014, nr. 4, 20). Det som hendte under 

krigen er ikke noe som enkelt kan inkluderes i en positivt ladet integrasjonsfortelling. Som vi 

vil se i neste kapittel, passer fortellingene om krigen snarere inn i en fortelling om utelukkelse 

og tilsidesettelse.   

Samtidig er restitusjonsoppgjøret fra 1999 og statsminister Stoltenberg sin beklagelse for 

behandlingen norske jøder fikk under andre verdenskrig viktige elementer i 

integrasjonsfortellingen.46 Ved åpningen av utstillingen Husk oss til livet, kommenterte Levin 
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 Jeg var til stede under foredraget, men jeg vil her referere til artikkelen som ble utgitt i Hatikva 2014, nr. 4, 

22-25. Artikkelen er også utgitt i Historisk Tidsskrift (Aschim 2014).   
46

 Restitusjonsoppgjøret er navnet på saken som omhandlet erstatning for eiendom og formuer som ble fratatt 

norske jøder under krigen. I 1995 satte avisen Dagens Næringsliv søkelys på hva som hadde skjedd med de 

konfiskerte jødiske bo under og etter krigen, og det manglende økonomiske oppgjøret for jødene. Et offentlig 

utvalg ble nedsatt for å granske saken, men utvalget delte seg i et flertall og et mindretall. Et enstemmig Storting 

valgte i 1999 å legge til grunn mindretallets innstilling, Reisel/Bruland-rapporten, som grunnlag for 

kompensasjon (Banik og Levin 2010, 193, Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 52-54).   
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også betydningen av disse erkjennelsene: «[De] har, om enn sent, gitt jøder i Norge tilbake et 

verdig hold i sin egen historie og en ny holdning til egen synlighet og tilstedeværelse i 

samfunnet» (Hatikva 2013, nr. 1, 15). Vedkjennelse av norsk ansvar lå implisitt i 

restitusjonsoppgjøret, og som Ervin Kohn påpeker var dette «et moralsk oppgjør like mye 

som et økonomisk» (Hatikva 2012, nr. 1, 7). I tillegg til at Stortinget og Regjeringen gjennom 

restitusjonsoppgjøret erkjente den urett som var blitt begått, har dette bidratt til videre 

opprettholdelse av jødisk liv i Norge. Blant annet gjorde det opprettelsen av Jødisk Museum i 

Oslo mer realistisk (Hatikva 2013, nr. 3, 8), og deler av summen ble øremerket opprettelse og 

drift av HL-senteret (HL-senteret, årstall ikke oppgitt).  

 «Våre jøder»47  

Fortellingen om «våre jøder» er et essensielt moment i integrasjonsfortellingen slik den 

kommer til uttrykk i Hatikva. I forbindelse med den internasjonale holocaustdagen i 2012, 

beklaget daværende statsminister Jens Stoltenberg behandlingen norske jøder fikk under 

andre verdenskrig. Dette ble behørig omtalt av Kohn på lederplass. To sitater fra denne 

lederen belyser hvorfor jeg vil hevde at det å tilhøre det nasjonale fellesskapet er et sentralt 

element i integrasjonsfortellingen: «Det er også gledelig at så mange er genuint opptatt av vårt 

lille samfunn og tydelig bekymret for oss. Vi har mange venner!». «Jeg innrømmer at 

statsministerens tale ga meg inspirasjon i min daglige ledergjerning. Særlig da han sa ‘noen 

av våre jøder’. Det nytter å kommunisere» (Hatikva 2012, nr. 1, 7). Sitatene illustrerer at det 

settes pris på at storsamfunnet uttrykker interesse og bekymring for den jødiske minoriteten i 

Norge.  

Ytterligere elementer som underbygger «våre jøder»-elementet, er betydningen DMT ilegger 

HM Kongens besøk i synagogen og nordmenns kritiske holdning til antisemittisme. I 

november 2012 ble det avholdt minnemarkering for deportasjonene i synagogen. Her var 

blant andre Kong Harald invitert. Betydningen av dette besøket kan skjelnes allerede på 

forsiden av etterfølgende utgave i Hatikva, som viser bilde av HM Kongen som håndhilser på 

Kohn. I lederen påpeker også Kohn hvordan Kong Harald forkortet et oppdrag for å kunne 

delta på arrangementet i synagogen (Hatikva 2013, nr. 1, 6). Det anses med andre ord som 

betydningsfullt at Kong Harald ikke bare deltok, men også prioriterte dette besøket.   

                                                 
47

 Dette er en betegnelse som både Ervin Kohn og Jens Stoltenberg tar i bruk, referanser i tekst. Uttrykket kan 

utenfra virke paternalistisk, men er et uttrykk DMT selv bruker og det oppfattes som svært positivt.  
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I sin tale henviser forstanderen til talen han hadde holdt forrige gang HM Kongen var på 

besøk i synagogen: «Jeg sa at vårt mål var at når kongen og kronprinsen kom tilbake til slottet 

ville kanskje dronningen spørre: ’Hvor har dere vært i dag da, gutter?’ Vi vil da at kongen 

skal si at ‘Vi har vært og besøkt jødene våre’» (Hatikva 2013, nr. 1, 19). Kohn gir her uttrykk 

for et ønske om at storsamfunnet skal se på den jødiske minoriteten som «sine jøder», og ikke 

en gruppe som står utenfor. I talen påpeker Kohn at jødiske nordmenn under andre 

verdenskrig ikke ble ansett som «våre landsmenn, våre jøder» (Hatikva 2013, nr. 1, 19). Det 

gis med andre ord uttrykk for en sterkere integrasjonsfølelse enn hva tilfellet var under andre 

verdenskrig. Fremstillingen av at jødiske nordmenn nå er «våre jøder», utdypes videre av 

hvordan daværende statsminister, på vegne av den norske stat, i sin tale også tok ansvar for 

situasjonen i Norge i dag: «Han sa det skal være trygt å være jøde i Norge!» (Hatikva 2012, 

nr. 1, 7). Selv om det faller utenfor min tidsperiode, er det på sin plass å nevne at også 

statsminister Erna Solberg sammen med partilederne i Frp, Ap, SV, V, KrF, Sp og MDG, 

også har brukt betegnelsen «våre jøder».48 Samlet svarte de på spørsmål fra et opprop om 

situasjonen for jødiske nordmenn,49 og innlegget avsluttes i tråd med den jødiske 

integrasjonsfortellingen: «Våre jøder skal føle seg trygge hjemme i Norge» (Solberg et al. 

2015, 4).  

I dette oppropet er antisemittisme et tema. I Hatikva påpeker Kohn hvordan «det norske folk 

reagerer sunt i møte med antisemittismen i dag» (Hatikva 2013, nr. 1, 20). Kohn bruker også 

ordet «ryggmargsreflekser». Dette er en nær gjentagelse av hva Kohn skrev i sin leder i fjerde 

utgave av Hatikva 2012. I begge tilfellene skriver Kohn at det er beroligende hvordan 

nordmenn reagerer på konspirasjonsteoriene om jøder (Hatikva 2012, nr. 4, 6, Hatikva 2013, 

nr. 1, 20). Her kan det trekkes en linje til krigens «gode nordmenn». Det er «gode nordmenn» 

som har «sunne ryggmargsreflekser» i møte med antisemittisme. Slik jeg analyserer disse 

utsagnene, kan de leses som en måte å bekrefte at de norske jødene er blitt «våre jøder». Slik 

«gode nordmenn» hjalp jøder med å komme i sikkerhet under andre verdenskrig, reagerer de 

nå instinktivt på antisemittiske uttalelser.  

                                                 
48

 Partilederen for Rødt er ikke blant de undertegnede.  
49

 Et opprop for å støtte jøder i Norge ble publisert i Aftenposten 19.04.2015. Annonsen er adressert lederne for 

de syv største partiene (H, FrP, Ap, SV, V, KrF og Sp), og signert av over hundre personer fra fin ans- og 

kulturlivet. Politikerne bes svare på tre spørsmål: Tror du at  jødiske nordmenn føler seg både ivaretatt og 

velkomne i eget land? På hvilken måte kan du bidra til at antisemittiske holdninger i Norge blir kartlagt, forstått 

og bekjempet? Hvorledes kan vi på en effektiv måte forhindre at jødiske nordmenn stilles til ansvar for et annet 

lands politikk? (Halvorsen 2015).   
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Interessen for jødisk kultur og religion  

Et sentralt moment i fortellingen om hvordan norske jøder er inkludert i det nasjonale 

fellesskapet, er interessen som vises fra det norske storsamfunnet for jødisk kultur og religion. 

I 2014 ble to norske jøder hedret: Sidsel Levin ble tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt 

arbeid med å opprette og drive Jødisk Museum i Oslo, og Anne Sender ble tildelt Fritt Ords 

pris for å ha løftet frem den jødiske minoritetens historie i Norge og for arbeidet mot 

antisemittiske holdninger. Redaktøren av Hatikva skriver på lederplass at disse bemerkelsene 

«på glimrende måte illustrerer hvor viktig storsamfunnet nå i jubileumsåret finner vårt lille 

jødiske miljøs bidrag til norsk offentlighet. (...) Sidsels og Annes fulle avtalebøker vitner om 

sterk interesse for jødisk religion og kultur her i landet (...)» (Hatikva 2014, nr. 2, 3). Det 

samme inntrykket gis uttrykk for i omtalen av publikumstilstrømningen til de to jødiske 

kulturfestivalene, henholdsvis i Oslo og Trondheim (Hatikva 2014, nr. 4, 3). Festivalen i 

Trondheim meldte i 2014 om «rekordbesøk» (Hatikva 2014, nr. 4, 12).  

Kulturfestivalene er del av hvordan integrasjonsfortellingen rettes utad. Det er et mål for 

DMT og Jødisk Museum i Oslo å vise gjennom kulturfestivalene at det finnes en livskraftig 

jødisk kultur i Norge (Hatikva 2012, nr. 4, 15). Kulturfestivalene, i likhet med utstillingen Det 

jødiske året – alt til sin tid, kan analyseres som et viktig bidrag til normalisering og 

ufarliggjøring av jøder og jødedom. Abrahamsen uttrykker blant annet tilfredshet ved at 

publikumsantallet hvert år har steget for festivalen i Trondheim: «Nå føler vi at vi er blitt en 

del av Trondheims kulturliv (...)» (Hatikva 2014, nr. 4, 14). Besøkstallene for Jødiske 

kulturdager 2014, arrangert av Jødisk Museum i Oslo, blir ikke kommentert i Hatikva. I 

artikkelen som beskriver programmet, påpekes det imidlertid at Jødisk Museum i Oslo var 

nominert til «Årets museum» i Norge. Forfatteren påpeker at «det er en stor ære for et bittelite 

museum som vårt å vite at vi kun 10 år etter grunnleggelsen regnes blant Norges fremste 

kulturinstitusjoner» (Hatikva 2014, nr. 4, 16). Disse sitatene viser hvor sentral storsamfunnets 

interesse og aksept er for den jødiske minoriteten.  

5.2.2 Bindestrekidentitet  

Den norsk-jødiske bindestrekidentiteten gir uttrykk for tilhørighet til både jødiske og norsk 

kultur. I likhet med utstillingen Heia jødene!, kommer bindestrekidentiteten kommer også 

tydelig til uttrykk i Hatikva. Jeg vil i denne delen vise til flere eksempler som på ulikt vis 

konkretiserer dette.  
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For det første illustrerer håndverksspalten bindestrekidentiteten. Flere av forslagene til 

håndarbeid kombinerer det norske og det jødiske. Blant annet er det flere strikkeoppskrifter. 

En spalte viser hvordan man kan strikke «kippot med norsk vri», her med setesdalsmønster og 

8-bladsroser (Hatikva 2012, nr. 2, 27). Redaktøren omtaler mønstrene som en «sensasjonell 

nyhet» som passer spesielt godt «ved festlige anledninger der kvinnene i familien bruker 

bunad» (Hatikva 2012, nr. 2, 3). En annen spalte gir strikkeoppskrift til lue med dreidel-

mønster (Hatikva 2012, nr. 4, 19).50 Det samme mønsteret er også utgangspunkt for 

strikkemønster til flasketrekk til oljeflasker – slike brukes mye under chanukka da mat skal 

stekes og friteres (Hatikva 2014, nr. 4, 44). Dette kan leses som en del av anerkjennelsen av 

egen identitet innenfor en felles nasjonal referanseramme.  

Et annet eksempel som på fremtredende vis utrykker en dobbel identitet, er en tale holdt av to 

unge jenter da den israelske statsministeren, Shimon Peres, var på statsbesøk i Norge i 2014. 

Her knyttes en jødisk identitet også til Israel: «We both have strong bonds to Israel, but we 

feel the important greatness of being a Norwegian Jew, and how unique that is in the world. 

(…) [W]e don’t feel like aliyah is necessary for us to maintain our Israeli and Jewish 

identities» (Hatikva 2014, nr. 2, 23, kursiv i original).51  

Mitt tredje eksempel er den jødiske barnehagen sin 17. mai-fane. Her står det norske flagg og 

steintavlene med de 10 bud side om side (Hatikva 2012, nr. 2, 16-17). Dette illustrerer 

hvordan barnehagen prøver å skape balanse mellom det jødiske og det norske: «Til tross for at 

dette er en jødisk barnehage med fokus på det jødiske, så er det også en norsk barnehage med 

fokus på norsk kultur» (Hatikva 2013, nr. 4, 26). Videre ønsker Hatikva på baksiden av andre 

utgave av 2014 «God sommer» med bilde av norsk fjordlandskap. Redaktøren setter ord på 

bindestrekidentiteten når hun konkluderer i en av sine ledere: «Vi er vanlige nordmenn med 

kjærlighet til og ansvarsfølelse overfor vår noe uvanlige religiøse og kulturelle arv» (Hatikva 

2014, nr. 2, 3).  

Dette kapittelet har i hovedsak hatt positive fortellinger som tema. Fortellingene som kommer 

til syne i integrasjonsnarrativet, både innad og utad, sammenfaller i stor grad. Positive 

fortellinger kommer til uttrykk i både Hatikva og ved Jødisk Museum, og 

bindestrekidentiteten bekreftes i begge materialgruppene. I tillegg ser vi at både DMT og 

                                                 
50

 En «dreidel» er en firesidet snurrebass som gjerne spilles med under chanukka. Chanukka feires til minnet om 

gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem (Torp-Holte 2011, 89-91).  
51

 «Aliyah» er hebraisk for å stige opp. Begrepet kan ha flere betydninger, men refererer her til jødisk 

innvandring til Israel (Groth 2003, 218).  
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Jødisk Museum arbeider for å ufarliggjøre og normalisere jøder og jødedom gjennom å 

presentere jødedom som religion og vise at norske jøder er lik som nordmenn flest.     

Dette er likevel bare ett sett av fortellinger som kommer til uttrykk i Hatikva og Jødisk 

Museum i Oslo. De to neste kapitlene vil fokusere på mer kritiske narrativ: Fortellinger som 

viser hvordan den jødiske minoriteten ikke har følt seg velkommen til Norge. 
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6 Fortellingen om utelukkelse og 

tilsidesettelse  

Det andre fortellingsmønsteret i Hoffmanns modell er den selvkritiske motfortellingen til 

etterkrigstidens heroiserende konsensus-narrativ om krigsårene. Det er først og fremst 

journalister og forskere utenfor historikerlauget som har bidratt med artikler og bøker som 

danner grunnlag for dette mønsteret. Det blir særlig kjennetegnet av to elementer: For det 

første spørsmålet om nasjonal skyld og ansvar overfor den jødiske minoriteten. For det andre 

blir norske jøder i stor grad fremstilt kun som objekt og offer for myndighetenes 

forfølgelsestiltak, ikke som subjekter og aktører.   

Elementer fra dette narrativet er tydelig til stede i Hatikva og Jødisk Museum i Oslo. 

Fortellinger som kommer til uttrykk i utstillingene ved museet kan forstås som bidrag til den 

selvkritiske motfortellingen fordi de trekker frem noe som ellers er underfortalt i norsk 

krigshistorie. Dette kapittelet vil vise at tilsvarende fortellinger også er til stede i Hatikva. Når 

lignende fortellinger kommer til uttrykk både innad og utad, vil jeg argumentere for at det er 

nyttig å se disse samlet som uttrykk for en egenfortelling. Utenfraperspektivet, den 

selvkritiske motfortellingen, er dermed også å finne som et innenfraperspektiv. «Selvkritisk 

motfortelling» er imidlertid ikke beskrivende for den jødiske minoritetens egenfortelling. Som 

jeg vil vise i dette kapittelet, skildrer fortellingene i dette narrativet en historie om utelukkelse 

og tilsidesettelse. Denne egenfortellingen er dermed mer kritisk sammenlignet med narrativet 

om integrasjon som ble drøftet i forrige kapittel.   

De to kjennetegnende elementene i den selvkritiske motfortellingen, er på ulike måter til stede 

i den jødiske minoritetens fortelling om utelukkelse og tilsidesettelse. Spørsmålet om skyld og 

ansvar kommer til uttrykk på lignende måter i både utenfra- og innenfraperspektivet. 

Offerrollen skiller imidlertid innenfraperspektivet fra utenfraperspektivet. Som dette kapittelet 

vil vise, er den jødiske minoriteten i Norge bevisst at de pålegges en offerrolle. Offerrollen 

virker imidlertid å være noe den jødiske minoriteten ikke ønsker å assosieres med.  

Dette kapittelet handler om hvordan et negativt ladet narrativ om forholdet til storsamfunnet 

også kommer til syne i Hatikva og Jødisk Museum. Fortellingene som danner grunnlaget 

legger vekt på det norske byråkratiets medansvar i holocaust, og hvordan den jødiske 

minoriteten ikke har blitt inkludert i det norske samfunnet. I første del av dette kapittelet skal 
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jeg se på de kritiske fortellinger som kommer til uttrykk i Hatikva, og de utfordringer i 

samtiden som indikeres. Deretter skal jeg drøfte hvordan Jødisk Museum motvirker 

offerrollen gjennom utstillingen Husk oss til livet, og hvordan museet trekker frem hvordan 

nordmenn medvirket og var ansvarlige for hendelser under andre verdenskrig. Til slutt vil jeg 

kort drøfte hvordan fortellingene om utelukkelse og tilsidesettelse som kommer frem i de to 

materialgruppene støtter hverandre.  

6.1 Hatikva  

Hva sier Hatikva om underformidlingen av norsk medvirkning i holocaust i den etablerte 

historievitenskapen og i den allmenne offentligheten? I Hatikva kommer det til syne flere 

kritiske fortellinger, både om hendelser i fortiden og utfordringer i samtiden.  

6.1.1 Kritiske fortellinger  

Ikke å glemme 

Et viktig element i narrativet om utelukkelse og tilsidesettelse er betydningen av ikke å 

glemme holocaust. Når holocaust er tema i Hatikva, er det først og fremst behandlingen av 

jøder under og i etterkant av krigen som kommenteres. Dette blir i all hovedsak tatt opp 

gjennom gjengivelser av taler i forbindelse med markeringer av hendelser fra andre 

verdenskrig. Talene som gjengis er i all hovedsak holdt av Ervin Kohn. Imidlertid blir 

elementer ved hans taler også uttrykt av andre personer, og betydningen av ikke å glemme 

kommer også til uttrykk på andre måte måter.   

Marianne Hirsch har lansert begrepet postmemory. Dette betegner den formen for 

hukommelse som preger de som har vokst opp med fortellinger om traumatiske hendelser 

som fant sted før deres fødsel, men som like fullt har blitt en del av deres «hukommelse» og 

påvirker deres liv og identitet (Hirsch 2011, 346-347). Postmemory-begrepet figurerer i all 

hovedsak i forskning som fremhever den betydning holocaust har fått for dannelsen av jødisk 

identitet i etterkrigstiden. Som Døving og Moe påpeker, finnes det en rekke studier som 

hevder at holocaust har blitt selve bærebjelken for jødisk identitet (Døving og Moe 2014, 11). 

Døving og Moes studie antyder et mer nyansert bilde av hva som utgjør sentrale momenter i 

en jødisk identitet. Det samme vil jeg hevde at Hatikva gjør. Holocaust har imidlertid vært 
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skjellsettende for jødisk identitet, og jeg vil i det følgende vise hvordan dette kommer til 

uttrykk i Hatikva.  

Kohn tar opp betydningen av ikke å glemme i flere taler. I sin appell ved markeringen av 

Krystallnatten i 2013, siterer han nobelprisvinner Eli Wiesel: «Dersom vi glemmer er vi som 

medskyldige å regne» (Hatikva 2013, nr. 4, 32). Tilsvarende uttalte Kohn i en tale ved en 

minnemarkering i 2011 at «[v]år forpliktelse er ikke å glemme» (Hatikva 2012, nr. 1, 14). 

Dette står i kontrast til tausheten som preget det jødiske miljøet og samfunnet for øvrig tiårene 

etter andre verdenskrig. Edward T. Linenthal beskriver dette som en «intentional 

forgetfulness» (Sitert i Døving og Moe 2014, 16). Irene Levin har omtalt en slik intensjonell 

glemsel som en overlevelsesmekanisme for de overlevende (Levin 2001). Her ser vi med 

andre ord en generasjonsendring. Døving og Moe påpeker også dette i sin studie: Deres 

informanter, barn og barnebarn av overlevende, oppfatter holocaust som noe man må eller bør 

snakke om (Døving og Moe 2014, 24).  

Betydningen av å diskutere holocaust kommer tydelig frem i den ene av de allerede nevnte 

talene til Kohn: «Vi minnes fordi vi er forpliktet som vitner (…) Dette er vår historie. Hvem 

skal fortelle den om ikke vi gjør det?» (Hatikva 2012, nr. 1, 14). I samme tale adresserer 

Kohn også det faktum at offerrollen bevisst kan påføres jøder fordi de er opptatt av ikke å 

glemme holocaust: «Vi minnes ikke for å dyrke offerrollen» (Hatikva 2012, nr. 1, 14). Ikke å 

glemme knyttes snarere til forpliktelsen til å fortelle videre til neste generasjon. Holocaust er 

gjennom historiske verker, tidsvitnefortellinger, filmer, romaner, biografier og museer, blitt 

en tydelig del av den vesteuropeiske kulturen. Slik det fremstilles av Kohn er imidlertid jødisk 

innsats i arbeidet med å gjøre de neste generasjoner klar over holocaust avgjørende, særlig 

fordi det norske holocaust har vært en separat del av narrativet om andre verdenskrig i Norge: 

«Når det finnes lærere i norske ungdomsskoler som ikke har hørt om Krystallnatten må vi 

kollektivt ta oss sammen. Når det finnes voksne nordmenn, polititjenestemenn og advokater, 

som ikke har hørt om jødeparagrafen må vi kollektivt ta oss sammen» (Hatikva 2013, nr. 4, 

32). Kohn påpeker imidlertid, i likhet med Hoffmann, at stadig flere tar et oppgjør med 

nordmenns delaktighet og ansvar (Hatikva 2012, nr. 1, 14-15).  

Snublesten-prosjektet er et viktig element for å markere at holocaust også tok sted i Norge.52 

Til inspirasjon for prosjektet var et sitat fra Talmud:53 «Et menneske er først glemt når dets 

                                                 
52

 Den tyske kunstneren Gunter Demnig satte i gang prosjektet i 1993. Prinsippet er at en sten (10x10x10 cm) 

med minneplate i messing støpes ned i fortauet der jøder bodde frem til de ble deportert (Torp-Holte 2011, 129).  
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navn er glemt» (Sitert i Hatikva 2013, nr. 4, 17). Sidsel Levin holdt en tale ved nedleggelsen 

av snublestener i Oslo i 2013. Blant annet peker hun på hvordan snublestenene markerer 

nærheten av holocaust – det skjedde også i Norge. Videre krever snublestenene kunnskap om 

fortiden for å forstå hva de er og hvorfor de er støpt der de er: «[Stenene] krever at vi ikke 

glemmer, at vi vet. (...) [De] gir også kunnskap og en påminnelse om at Holocaust foregikk 

akkurat her og ikke bare et annet sted» (Hatikva 2013, nr. 4, 17).  

Betydningen av å bryte tausheten og ikke å glemme, kan også sees i forbindelse med 

historieprosjektet «Våre spor». Dette er et prosjekt hvor jødisk ungdom får muligheten til å 

øke sitt kunnskapsnivå om jødisk historie, kultur og religion. Gjennom reiser til utlandet lærer 

ungdommene om sine familiers opprinnelse, og hvorfor og hvordan de endte opp i Norge. I 

2014 gikk turen til Polen, hvor ungdommene besøkte blant annet Auschwitz og området der 

Warszawa-gettoen lå (Hatikva 2014, nr. 2, 48). Redaktøren skriver om prosjektet at det «gir 

den oppvoksende slekt et godt grunnlag for å leve med historien og bruke den til alles beste» 

(Hatikva 2013, nr. 3, 3).  

Betydningen av ikke å glemme blir også påpekt av historiker Einhart Lorenz. Hatikva gjengir 

foredraget han holdt på HL-senteret i anledning markeringen av 70-årsdagen for oppstanden i 

Warszawa-gettoen (Hatikva 2013, nr. 2, 28-35). Han innleder med å slå fast at «vi som lever i 

tryggere tider plikter å fortelle denne historien, slik at den ikke blir glemt. (...) I en tid med 

relativisering og upassende sammenligninger må vi forhindre at disse [hendelser under andre 

verdenskrig] blir glemt» (Hatikva 2013, nr. 2, 28). Jødisk motstand under andre verdenskrig 

er tema. Foredraget handler i all hovedsak om gettoen i Warszawa, om forholdene der, og om 

oppstanden, som er det mest kjente eksempel på jødenes motstand under krigen. Det avslutter 

imidlertid med en mer generell gjennomgang av jødisk motstand under krigen, og de former 

det tok. Jødisk motstand er ikke et godt kjent tema fra krigshistorien. Foredraget bidrar 

dermed til å fremheve hvordan jøder under andre verdenskrig ikke bare var ofre, men også 

aktører som gjorde motstand.  Gjengivelsen av foredraget passer inn i narrativet om 

betydningen av ikke å glemme.   

 

                                                                                                                                                         
53

 Talmud er jødedommen største og viktigste skriftsamling. Talmud er et omfattende verk som består av en 

rekke skriftlige samlinger av jødenes gamle muntlige læretradisjoner. Talmud ble skrevet ned mot slutten av 

500-tallet v.t., og utgjør hovedkilden til jødisk lov. Talmud er vanskelig å lese og forstå, og krever omfattende 

studium (De Lange 2000, 56-57, Groth 2003, 70).  
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Norsk medvirkning og ansvar under andre verdenskrig 

Nordmenns medvirkning og myndighetens ansvar er et annet viktig element i narrativet om 

utelukkelse og tilsidesettelse. I likhet med elementet om ikke å glemme, kommer fortellingene 

om norsk medvirkning og ansvar i all hovedsak til uttrykk i taler og appeller. Det er ikke et 

ensidig fokus på dette, men det bemerkes gjerne med noen få setninger. Kohn kommenterte 

blant annet ved minnemarkeringen i 2011: «Ingen tyskere deltok i jakten [på norske jøder]», 

og «Vi har medlemmer som husker våre egne lensmenn som var iherdig i tjenesten med å ta 

til fange jøder i 1942» (Hatikva 2012, nr. 1, 14, min kursivering). Et annet eksempel er fra en 

omtale av dokumentaren «Trikken til Auschwitz».54 Her blir det bemerket: «Dette er en 

skammelig del av Norges historie, som ikke overraskende har vært dysset ned i lang tid» 

(Hatikva 2013, nr. 4, 33).  

Foruten norsk medvirkning under deporteringen av norske jøder, blir også behandlingen av 

jødene i krigens sluttfase kommentert. Det skjer blant annet i 17. mai-talen i 2014:  

«Julius Paltiel (...) ble stående igjen på plattformen utenfor konsentrasjonsleiren da norske 

fanger skulle hentes hjem av de hvite bussene i 1945. Begrunnelsen var at i 1942 ble jødene 

fratatt sitt norske statsborgerskap, og derfor ønsket ikke den daværende regjeringen å betale 

hjemreisen for de jødene som da ikke lenger var norske» (Hatikva 2014, nr. 2, 13).  

 

Som påpekt i forrige kapittel, har ikke de norske jøder alltid vært «våre jøder». Dette sitatet 

illustrerer hvordan den dominerende opinionen under andre verdenskrig ikke anså norske 

jøder som «våre jøder». En fremstilling av hvordan den jødiske minoriteten gradvis har blitt 

«våre jøder», er imidlertid ikke å finne.  En slik utvikling blir brutt opp av fortellinger fra 

nåtiden som også er negativt ladet.  

6.1.2 Utfordringer i samtiden  

I Hatikva indikeres det flere utfordringer som den jødiske minoriteten møter i samtidens 

Norge. Det jeg vil trekke frem som de mest fremtredende elementene er antisemittisme, 

omskjæring og jødisk slaktemetode. De har til felles at det fra jødisk hold gis uttrykk for en 

manglende forståelse for disse forholdene fra det norske storsamfunnet.    

Antisemittisme har i økende grad blitt tematisert i den norske offentligheten de siste årene 

(HL-senteret 2012, Utdanningsetaten i Oslo 2011, Døving og Moe 2014). At frykten for 

                                                 
54

 «Trikken til Auschwitz» er en dokumentar av Elsa Kvamme om Samuel Steinmanns opplevelser under andre 

verdenskrig.  
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antisemittisme ikke er borte tydeliggjøres videre i Hatikva. Hatikva gir innblikk i at jødiske 

stereotypier fremdeles eksisterer, også selv om det bor få jøder i Norge. Antisemittisme 

kommenteres i all hovedsak i Hatikva ikke gjennom konkrete saker, men gjennom dens 

generelle tilstedeværelse i Norge. Rita Abrahamsen kommenterte at «det på enkelte felt [er 

en] urovekkende høy andel av vår [sic] landsmenn som bærer tvilsomme holdninger til oss» 

(Hatikva 2012, nr. 3, 7). Hun følger opp med å stille spørsmål om nordmenn flest egentlig har 

lært noe av historien. En cheider-leder i Bergen forteller om unge norske jøders erfaringer fra 

denne byen: «Just about the only Jewish experience they had all shared was anti-Semitism in 

school» (Hatikva 2012, nr. 3, 41). Dette er holdninger DMT vil arbeide mot. For eksempel ble 

en karikatur av omskjæringsritualet, som kom på trykk i Dagbladet i 2013, kraftig kritisert.55 

Kohn skriver på lederplass at Dagbladet «selv etter to møter [ikke vil] erkjenne at karikaturen 

er antisemittisk og bidrar til stigmatisering» (Hatikva 2013, nr. 3, 6). Kohn kommenterer 

videre hvordan det offisielle programmet for jubileumsåret for den norske grunnloven i stor 

grad ikke involverte foredrag om paragraf 2: «Hvis vi leter grundig, kan vi finne ett foredrag i 

regi av HL-senteret på den internasjonale holocaustdagen 27. januar. Dette er rett og slett ikke 

godt nok. Norge mangler problematisering av §2» (Hatikva 2013, nr. 2, 6).56  

Videre er debatten om omskjæring et viktig element. Omskjæring ble kort omtalt i kapittel 4 

knyttet til opprettholdelse av jødisk liv i Norge. Her vil jeg trekke frem omskjæring som et 

sentralt jødisk ritual som det norske storsamfunnet, tilsynelatende, viser liten forståelse for.  

Hvis det norske samfunnet virkelig skal bli alt det vi mener at vi allerede er, skal det ikke kreve 

heroisme å stå åpent frem som jøde. Det burde være uproblematisk å glemme å løse døren til 

synagogen en kveld, å gå med kippah (...) om man skulle ønske det , å kjøpe mat med hechsher 

(...) (Hatikva 2013, nr. 1, 54).
57

   

Forfatteren av innleggene som omhandler omskjæring, tegner på mange måter et bilde av et 

Norge som ikke helt lever opp til sitt eget selvbilde. I den andre artikkelen om omskjæring, 

legges det til dette bildet at norske jøder ikke ønsker å bli beskyldt for barnemishandling og 

lemlestelse når de velger å la sine sønner omskjæres. Videre ville advarslene om at Norge 

ville miste den jødiske minoriteten bli tatt på alvor i dette bildet, og tanken på å miste denne 

minoriteten «hadde ikke vært til å holde ut, både på grunn av tapet og skammen for landet» 

(Hatikva 2014, nr. 2, 24).   
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 Karikaturen kan blant annet sees i denne artikkelen (Steen 2013).  
56

 Et søk i Retriever viser at søkeordet «jødeparagrafen» ga 584 treff i 2014. I media ble dermed paragraf 2 i 

større grad problematisert.  
57

 «Hechsher» er et merke som markerer at produkter er kosher-sertifisert (Dictionary.com, årstall ikke oppgitt-

a).  
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Forbudet mot schächtning er en interessant utelatelse i Hatikva. Det nevnes ikke i de tre 

årgangene som utgjør mitt materiale. Forbudet blir imidlertid omtalt av noen av informantene 

i Døving og Moes intervjustudie. Slik det kommer frem der er dette et element som også 

illustrerer en mangel på forståelse fra storsamfunnet: Den ene informanten påpekte hvor 

enkelt det ville være for politikere å gi tillatelse til en kosher-slakt årlig, eller tollfri import fra 

Sverige. Hans poeng var at det fra storsamfunnets side dreide seg om enkle grep og slakting i 

lite omfang, men at dette ville hatt stor betydning for den jødiske minorite ten. Det ville 

forenklet tilgangen til kosher-slaktet kjøtt, og ikke minst tjent som en anerkjennelse fra 

storsamfunnet (Døving 2014, 59). En annen informant mener forbudet er en antisemittisk lov, 

og at det dermed er en misforståelse at det ikke finnes antisemittisme i den norske 

lovgivningen (Døving 2014, 62). Stene peker også på at selv om strenge kosher-forskrifter 

følges kun av et fåtall familier, er det flere som ønsker muligheten til å ha enklere tilgang på 

kosher-mat, særlig ved høytidene (Stene 2012, 153). Når dette ikke kommenteres i Hatikva, er 

én av de mulige årsakene det faktum at få følger kashrut strengt. I DMTs undersøkelse om 

jødisk liv i Norge fra 2003, oppga kun om lag en tredjedel av DMTs medlemmer at de helt 

eller delvis holder kosher (Banik og Levin 2010, 184). Overholdelse av jødiske matforskrifter 

blir ikke belyst i den tilsvarende undesøkelsen «Jødisk liv i Norge» fra 2012 (Hatikva 2012, 

nr. 3, 8-13). Det kan imidlertid antas at andelen er tilsvarende i dag. Oppheving av forbudet 

mot schächtning vil derfor ikke ha stor betydning for majoriteten av norske jøder.   

6.2 Jødisk Museum i Oslo  

I dette kapittelet er det den tredje utstillingen som fungerer som eksempel. Husk oss til livet - 

Jødiske skjebner 1940-1945, er en mer alvorstung utstilling enn de to andre utstillingene ved 

Jødisk Museum. Gjennom gjenstander og fotografier gis det glimt av livene og skjebnene til 

jødiske individer og familier som enten ble deportert og myrdet, eller overlevde krigen. Det 

som står i sentrum er deres liv og sporene som finnes etter dem. Dette utgjør hoveddelen av 

utstillingen. Utstillingens andre del retter blikket mot det større holocaust-narrativet fra et 

norsk perspektiv. Jødisk Museum skriver selv på sine hjemmesider at utstillingen «vil gi en 

ny innsikt og nærhet til historien – og nødvendig forståelse av at dette er norsk historie og at 

den handler om nettopp levende mennesker – ikke bare dødstall» (Jødisk Museum Oslo 

2012b). I utstillingen legges det også vekt på å fremheve at dette var norske jøder. Levin er 

også i åpningstalen for utstillingen opptatt av å påpeke at dette er del av norsk historie. Videre 
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sier hun: «Samfunnet trenger en utstilling med dette perspektivet. Kanskje klimaet i Norge er 

slik nå at den innsikten har bedre gro-muligheter» (Hatikva 2013, nr. 1, 14).  

I utstillingskatalogen legges det hovedsakelig vekt på norsk krigshistorie. Det individuelle 

aspektet er tonet ned, og kun noen bilder fra utstillingen er inkludert. Det individuelle aspektet 

forsvinner imidlertid ikke helt. Gjennom korte, enkle tekster fremstilles de byråkratiske og 

andre virkemidler som ble tatt i bruk for å forberede og gjennomføre aksjonene mot jødene i 

Norge. Et av målene med utstillingen virker derfor å være å berette om nordmenns 

medvirkning i holocaust. Mye av krigshistorien som formidles i utstillingen er ukjent for 

mange. Det opplysende elementet ved Jødisk Museum er derfor sentralt. I likhet med 

utstillingen Det jødiske året – alt til sin tid, er også denne utstillingen, og utstillingskatalogen, 

egnet til bruk i skolen. Innholdet presenteres kort og oversiktlig, og gir et jødisk perspektiv på 

den norske krigshistorien.  

6.2.1 Fravær av offerrollen?  

Gjennom utstillingen motvirker Jødisk Museum offerrollen gjennom rekonstruksjon av 

jødiske livsfortellinger. Ved å presentere et begrenset antall mennesker, medfører det at 

individene ikke forsvinner i en historie om folkemord. Utstillingen viser dessuten bilder av 

levende mennesker som er tatt ved hyggelige anledninger: Familiepikniker, familieportretter, 

barnebilder og bilder av kjærestepar.58 Besøkende vet hva som ventet mange av dem som er 

avbildet, men dette er en viten de avbildete selv ikke hadde – de er ikke ofre enda. Gjennom å 

vise bilder av mennesker som hadde livet fremfor seg, fremstilles de norske jødene som 

aktører, ikke kun offer. Det er særlig to elementer i utstillingskatalogen som videre 

underbygger dette. For det første hvordan spørsmålet om flukt blir behandlet, og for det andre 

beretningen om jødisk innsats i motstandskampen. 

Hva den jødiske minoriteten tenkte om flukt og hvordan fluktforsøk ble vanskeliggjort, blir 

gjort rede for i utstillingskatalogen. Jo Benkow er sitert om hans families fluktplaner: «I vår 

familie var man overbevist om at det, slik det ble sagt, var de jødiske menn man i første 

omgang var ute etter. Det var utgangspunktet for de planer som ble lagt» (Sitert i Bruland, 

Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 38). Det blir påpekt at spørsmål som ofte stilles er: Hvorfor 
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 Personalisering av holocaust er et trekk Jødisk Museum deler med andre jødiske museer og holocaust -museer. 

Blant annet beskriver Edward T. Linenthal hvordan en s lik personalisering var viktig i utviklingen av United 

States Holocaust Memorial Museum i Washington D.C. (Linenthal 2001, 171-192).  
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flyktet ikke alle? Og hvorfor flyktet de ikke før? Som belyst i Benkows sitat, ble det antatt at 

det først og fremst var de jødiske mennene som var utsatt. Det systematiske folkemordet, som 

inkluderte kvinner og barn, gamle og syke, var ikke kjent. I tillegg spredte deg seg historier 

om jøder som ble avvist på grensen til Sverige i det jødiske miljøet (Bruland, Tangestuen, og 

Torp-Holte 2014, 37-38). Dette var forhold som bidro til at fluktforsøk ble utsatt.  

Myndighetene iverksatte videre tiltak for å skremme jødene fra å flykte. I «Forordning om 

beskyttelse av de besatte norske områder» fra 12. oktober 1942, definerte okkupasjonsmakten 

38 ulike handlinger som kunne medføre dødsstraff (Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 

2014, 23). Presiseringer av lovendringen som omhandlet flukt ble senere satt inn i avisene. 

Her kan vi blant annet lese hva politidepartementet meddeler om «de alvorlige følger som 

(…) flukt fra landet medfører så vel for vedkommende flyktning som for hans pårørende» 

(Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 23, min kursivering). Ved flukt risikerte man 

dermed at gisler kunne tas blant familie og venner, og dødsstraff kunne også benyttes overfor 

de som hjalp flyktninger. Det var med andre ord stor risiko knyttet til flukt, både for en selv, 

sine nærmeste og for hjelperne.   

Det andre momentet som viser hvordan Jødisk Museum tar avstand fra offerrollen, er 

beretningen om norske jøders innsats i motstandskampen. Mer enn 150 jøder bosatt i Norge 

deltok i motstandsarbeidet og den militære kampen mot Tyskland. Det påpekes at dette 

utgjorde nær 10 prosent av den jødiske gruppen – «en prosentandel som er langt høyere enn 

for den norske befolkningen for øvrig» (Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 49). 

Foruten at jødisk mostand er en del av denne utstillingen, var dette var også ett av temaene for 

den tidligere utstillingen, Friheten vinnes ikke bare én gang.59 Denne delen av utstillingen ble 

senere utstilt på Norges Hjemmefrontmuseum, landets ledende institusjon for 

okkupasjonshistorie, og dette beskrives som en anerkjennelse både for Jødisk Museum og 

norske jøders innsats (Hatikva 2013, nr. 2, 19). At jødisk motstandskamp gjentas i Husk oss 

til livet, vil jeg hevde uttrykker dens betydning. Jødisk motstandskamp er en ukjent del av 

norsk-jødisk historie som Jødisk Museum har forsket på, og trukket frem i lyset. Det utgjør 

videre en sterk kontrast til narrativ hvor jøder kun er offer.  

Mitt fokus på å vise hvordan offerrollen motvirkes, er ikke for å underkjenne at jøder var ofre 

for et industrialisert folkemord. Først og fremst trekker jeg dette frem fordi jeg mener dette er 
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 Dette var åpningsutstillingen til museet. Utstillingen fokuserte på jøders deltagelse i og bidrag til det norske 

samfunnslivet (Jødisk Museum Oslo 2012a). 
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en del av norske jøders egenfortelling. Samtidig motvirker historier om jødisk motstand 

fortellinger der den jødiske minoriteten i hovedsak blir kun objekter for myndighetenes 

forfølgelsestiltak.  

6.2.2 Norsk medvirkning og ansvar  

Utstillingskatalogen anskueliggjør også norsk medvirkning og ansvar. Med overskrifter som 

«Tysk intensjon – lokal medvirkning», «Norsk politi under tysk kontroll», og «Nazifisering 

av den norske politistyrken», tydeliggjøres hvordan nordmenn og norske myndigheter var en 

del av gjennomføringen av det norske holocaust (Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 

42). Det som imidlertid er utelatt i denne fortellingen, er en anerkjennelse av de få alternativer 

som fantes for mange av de nordmenn som bistod i arbeidet. Fortellingen om bistanden og 

hjelpen nordmenn øvde er imidlertid til dels representert i utstillingen.  

Utstillingen bekrefter at en rekke varsler om de forestående arrestasjonene ble gitt, og «mange 

politifolk var selv med og varslet» (Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 43). Noen 

jøder klarte å flykte til Sverige på egenhånd, mens andre fikk bistand av naboer, venner eller 

bekjente. De fleste fikk imidlertid hjelp til å flykte av grupper tilknyttet den organiserte 

motstandsbevegelsen. Carl Fredriksens Transport blir særlig trukket frem.60 Dette var en av de 

viktigste fluktorganisasjonene som ble etablert i 1942 (Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 

2014, 45-46). I tillegg kan vi lese: «Personene i fluktorganisasjonene fikk lite oppmerksomhet 

i årene etter krigen. Noen få er blitt hedret, men svært mange vil for alltid forbli anonyme 

hjelpere» (Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 46). Historien om bistand skiller seg ut 

fra utstillingskatalogens fokus for øvrig. Denne delen av norsk krigshistorie kan derfor være 

med for å utjevne bildet av norsk bistand til Quisling-regjeringen under krigen. Utstillingen 

inkluderer på denne måten en nasjonal skamplett, samtidig som historier om nordmenn som 

redningsmenn også bekreftes. En annen tolkning kan være at det anses som viktig å hedre de 

norske heltene, kjente og ukjente.      

Et sentralt element i narrativet om utelukkelse og tilsidesettelse, er oppgjør og erkjennelse. 

Norsk erkjennelse av ansvar er på mange måter en bekreftelse på at fortellingene om 

utelukkelse og tilsidesettelse er reelle. Dette er et tema som berøres i utstillingen, og som er 

en liten kjent del av krigsoppgjøret. Som katalogforfatterne skriver, havnet handlingene 

overfor den jødiske minoriteten i et delvis «rettstomt» rom (Bruland, Tangestuen, og Torp-
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 Navnet spiller på Kong Haakon VII. Som prins het han Carl, og var sønn av Kong Fredrik VIII.   
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Holte 2014, 52). Dette var en følge av forbrytelsens karakter, at drapene var et tysk prosjekt 

og i all hovedsak ikke ble begått i Norge samt at det i etterkant av krigen særlig ble rettet 

oppmerksomhet mot landssvik. I tillegg blir det påpekt: «Spesielle juridiske grep knyttet til 

hva den jødiske minoriteten var blitt utsatt for – av nordmenn – ble ikke foretatt» (Bruland, 

Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 52). Her blir det på nytt understreket hvordan nordmenn var 

medvirkende. Norge skiller seg likevel ut fra enkelte andre land ved at nordmenns delaktighet 

i holocaust ble tatt med i rettsoppgjøret. Imidlertid ble en fellende dom i praksis avhengig av 

at tiltalte også kunne dømmes for andre alvorlige handlinger, eksempelvis overlagt drap, 

tortur, langtids NS-medlemskap eller tjeneste i Statspolitiet (Bruland, Tangestuen, og Torp-

Holte 2014, 52). Som nevnt i kapittel 3 ble politiinspektør Knut Rød, hovedansvarlig for den 

praktiske organiseringen av arrestasjonene av norske jøder i Oslo og Akershus, frifunnet i to 

rettsinstanser. Delaktighet og ansvar i deporteringen av norske jøder ble dermed ikke ansett 

som grunnlag for straff i seg selv.  

Restitusjonsoppgjøret er en lite kjent historie i Norge. Også i den forbindelse blir det i 

utstillingskatalogen påpekt at den norske stat sviktet de norske jødene: «Heller ikke 

tilbakeførings- og erstatningspraksisen etter krigen maktet ta høyde for den særlige 

forbrytelsen jødene og det jødiske samfunnet i Norge var blitt utsatt for» (Bruland, 

Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 52). Først i 1995 ble det satt søkelys på hva som hadde 

skjedd med de konfiskerte jødiske bo under og etter krigen, og dette skjedde gjennom en 

artikkel i avisen Dagens Næringsliv. Artikkelen avslørte blant annet hvordan nordmenn hadde 

skodd seg på konfiskerte jødiske eiendeler og norske jøders tap av eiendom og eiendeler. 

(Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 52).61  

6.3 Gjensidig forsterkende fortellinger  

På mange måter støtter fortellingene om utelukkelse og tilsidesettelse som kommer frem i 

Hatikva og Jødisk Museum hverandre.  

Talene til Kohn og utstillingen Husk oss til livet, viser forsøk på å ta avstand fra offerrollen. 

Dette er imidlertid eksempler fra det offentlige rom. Det kan tenkes at tanker om offerrollen 

formidles ulikt avhengig av om det formidles i det offentlige eller internt. Dette inntrykket 

kan til en viss grad bekreftes av én artikkel i Hatikva. I forbindelse med 70-årsmarkeringen av 
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 For en mer utfyllende innføring i restitusjonssaken se Sender 2013, 78-90. 
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deportasjonen av norske jøder, er det en kort artikkel om inntrykket fra Akershus-kaia. Her 

kommer offerrollen til uttrykk: «Vi kunne vært på vei til Donau denne morgenen. Det kunne 

vært oss» (Hatikva 2013, nr. 1, 11). Til sammenligning med hvordan Kohn uttrykker seg i 

taler, formulerer denne artikkelen et annet syn på offerrollen. En tolkning av denne artikkelen 

er at vedkommende betrakter seg selv og andre jøder som overlevende. Som påpekt kan 

egenpresentasjon innad skille seg fra egenpresentasjon utad. Dette er eksempelvis tilfellet hva 

det gjelder kritikk av Israel. I undersøkelsen «Jødisk liv i Norge», kommer det frem at 

omtrent en tredjedel av medlemmene i DMT mener at jøder ikke skal kritisere Israels politikk 

offentlig (Hatikva 2012, nr. 3, 12). Tilsvarende påpekte en av informantene til Døving og 

Moe at «det er verre å kritisere Israel utenfor huset» (Døving 2014, 51). Når talspersoner for 

den jødiske minoriteten tar avstand fra offerrollen i det offentlige kan dette sees i lys av en 

slik holdning. Samtidig kan det også være utslag av et ønske om å vise at identifisering med 

offerrollen ikke er fremtredende blant den jødiske minoriteten i Norge.  

Jødisk motstandskamp, restitusjonsoppgjøret og norsk medvirkning i deportasjonen av norske 

jøder, er tema både i Hatikva og utstillingen Husk oss til livet. Rent konkret vektlegges 

imidlertid disse fortellingene i større grad i utstillingen. Dette følger av at utstillingen 

tematiserer norsk-jødisk krigshistorie. I Hatikva markeres betydningen av ikke å glemme hva 

som skjedde under andre verdenskrig og utfordringer i samtiden. Jødisk Museum trekker den 

norsk-jødiske krigshistorien frem i lyset, både for den jødiske minoriteten og for det norske 

storsamfunnet. Hva som hendte med jødene og norsk medvirkning er en historie som i større 

grad er kjent innad i den jødiske minoriteten, og derfor kan det være at det ikke er et behov 

for å fremheve dette i Hatikva. Eksempelvis, avsløringene i Dagens Næringsliv i 1995 som 

utløste restitusjonssaken, var ukjent for nordmenn flest. Sender påpeker at dette ikke var 

tilfellet i den jødiske minoriteten, selv om mange ikke kjente hverandres historier fullt ut: 

«[Vi] visste selvsagt at det var mange flere historier om tap og minimal tilbakeføring» 

(Sender 2013, 79).  
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7 Fortellingen om stigmatisering   

Fortellingen om å være «den andre» må sees i forbindelse med fortellingen om utelukkelse og 

tilsidesettelse. Temaene som tas opp i disse to kapitlene er dermed delvis overlappende. Den 

jødiske minoriteten i Norge klassifiseres som en nasjonal minoritet. Status som nasjonal 

minoritet ble gitt til minoritetsgrupper som historisk har en tilknytning til landet (Lund og 

Moen 2010, 7). Det er imidlertid tanken om at norske jøder er fremmedelementer i samfunnet 

som er tema for dette kapittelet.  

Antologien Forestillinger om jøder – aspekter ved konstruksjonen av en minoritet, viser 

hvordan jøder i perioden 1814-1940 stort sett ble omtalt som «jøden», et begrep assosiert med 

en rekke negative karaktertrekk (Moe og Kopperud 2011). Døving påpeker hvordan jøder og 

jødedom særlig har vært utsatt for en stereotyp fremstilling opp gjennom historien (Døving 

2013, 177). Døvings analyse av fremstillinger av jødedom og norske jøder i norsk presse, 

viser at jødiske tradisjoner tidvis fremstilles som fremmedelementer i Norge. HL-rapporten 

Antisemittisme i Norge? (HL-senteret 2012) viser også at stereotypiske forestillinger om jøder 

eksisterer i det norske samfunnet. Rapporten konkluderer blant annet med at mange av de 

tradisjonelle antisemittiske stereotypiene fremdeles eksisterer, men i nye kombinasjoner og 

utgaver (HL-senteret 2012, 15) Debattene om schächting og rituell omskjæring viser at et 

element i debatten av jødiske skikker, både før og nå, handler om hva som «hører hjemme her 

i Norge».   

Som i de foregående kapitlene, tar også dette kapittelet utgangspunkt i Hoffmanns modell. 

Hans tredje fortellingsmønster er innvandrernarrativet. Dette fortellingsmønsteret, 

sammenlignet med de to andre fortellingsmønstrene i modellen, er mer analytisk orientert, og 

befinner seg først og fremst innenfor den profesjonelle og vitenskapelige historieskrivingen 

(Hoffmann 2013, 262). Dette fortellingsmønsteret ser med andre ord på integrering fra et 

historiskanalytisk utenfraperspektiv. Et slikt perspektiv ligger utenfor mitt materiale og mine 

forskningsspørsmål. Fortellingsmønsteret fungerer likevel som utgangspunkt for mitt 

anliggende i dette kapittelet. Jeg vil i det følgende ta utgangspunkt i nøkkelordet 

«innvandrer». Dette er et begrep som har mange konnotasjoner, mange av dem til dels 

negative. Innvandrere, som representerer noe fremmed, har blant annet blitt utsatt for 

stigmatisering og regnet som «de andre».   
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Sosiologen Erving Goffman identifiserer tre hovedtyper av stigma, hvorav det ene er knyttet 

til identifisering med rase, etnisitet eller religion (Goffman 1986, 4).62 I Conceptualizing 

Stigma (Link og Phelan 2001), tolker Bruce G. Link og Jo C. Phelan stigmatisering som en 

konvergens av fire faktorer (Link og Phelan 2001, 367):  

1. Differensiering og stempling av ulike segmenter av samfunnet.  

2. Fordommer og negative stereotypier knyttes til personer eller grupper. 

3. En separering av «oss» fra «dem». 

4. Tap av status og diskriminering oppleves av de som er plassert i «dem»-kategorien. 

Link og Phelan påpeker videre at stigmatisering varierer i grad (Link og Phelan 2001, 377). 

Stigmatisering er vanskelig å måle, men jeg vil likevel hevde, i lys av Link og Phelans 

modell, at den jødiske minoriteten i Norge ikke er sterkt stigmatisert. Norske jøder opplever 

eksempelvis ikke diskriminering på arbeids- eller boligmarkedet. Dette kapittelet vil 

imidlertid vise at norske jøder fremdeles er utsatt for negative stereotypier, og til en viss grad 

ansett for å være blant «de andre».  

Jeg vil i dette kapittelet først undersøkte hvordan fortellingen om stigmatisering kommer til 

uttrykk i Hatikva, gjennom DMTs sikkerhetstiltak, Israel- og Midtøsten-konfliktene, og 

mangelen på å adressere hvordan jødisk ungdom er utsatt for mobbing på skolen. Til slutt vil 

jeg se på utstillingene ved Jødisk Museum, og hvordan fortellingen om stigmatisering 

indikeres her.  

7.1 Hatikva 

Moe påpeker i intervjustudien «Det som er jødisk», at for mange innebærer det å være jøde i 

Norge en erfaring av å være utsatt og sårbar. Videre påpeker Moe at flere ga uttrykk for at det 

å være jøde kunne innebære en følelse av annerledeshet på en stigmatiserende måte, markert 

av sosial distanse (Moe 2014, 77-78). Fortellingen om å være utenfor er ikke like 

fremtredende i Hatikva som den er i sekundærlitteraturen, slik som eksempelvis i Døving og 

Moes studie (Døving og Moe 2014). Den kommer likevel indirekte til uttrykk.  

 

                                                 
62

 De to andre hovedtypene han identifiserer er stigma assosiert med kroppslige misdannelser, og stigma 

assosiert med karaktersvakheter.  
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7.1.1 Integrert, men sårbar  

Ervin Kohn gir i utgangspunktet uttrykk for et ønske om å ha en positiv minoritetsbevissthet. I 

talen holdt ved 70-årsmarkeringen av deportasjonene i 2013 uttalte han:  

Vi vil fortsette å delta og bidra i storsamfunnet som en av de best integrerte minoritetene i 

landet. Vi vil fortsette våre dialoger med majoritetssamfunnet, de andre nasjonale minoritetene 

og de minoritetene som har kommet til landet i nyere tid. Vi har mye å bidra med. I tillegg til å 

være som kanarifuglen i gruven, med en egen sensitivitet overfor antisemittisme og annen 

xenofobi, har vi en minoritetskompetanse som er nedarvet gjennom hundrevis av år. I de land 

der jøder fikk statsborgerrettigheter ble de raskt integrert. Derfor har vi også en 

integreringskompetanse vi gjerne deler (Hatikva 2013, nr. 1, 20).  

Norske jøder er godt integrert, og Kohn ser dette i lys av jødedommens lange diaspora-

historie.63 Kohn fremstiller den jødiske minoriteten videre som en gruppe som kan bidra med 

erfaringer som kan lette integreringsprosessen til andre minoriteter.  

Like fullt omtaler Kohn i andre taler den jødiske minoriteten i Norge som «sårbar». Kohn 

hevder dette ikke har innvirkning på deres bidragsevne: «Selv om vi er en liten og sårbar 

minoritet har vi kraft og bagasje til å gjøre en forskjell» (Hatikva 2012, nr. 1, 15). Det må 

imidlertid påpekes at det er en diskrepans mellom fremstillingen av å være «best integrert», 

og det å omtale seg selv som sårbar. Knyttet til dette, kan vi se en uttalelse av Levin: «Jøder 

har levd i Norge i 160 år. Den gang som nå er det å leve trygt i dette landet ønske og mål!» 

(Hatikva 2013, nr. 1, 15, min kursivering). Følelsen av sårbarhet og ønsket om å leve i 

trygghet kan på denne måten forstås som enda et aspekt ved minoritetsbevisstheten til norske 

jøder.  

Det er særlig tre områder som belyser på hvilken måte norske jøder er sårbare i Norge: 

sikkerhetstiltak, Midtøsten-konflikten og mobbing på skolen. Sikkerhetsforanstaltningene er 

nødvendig fordi den jødiske minoriteten er en utsatt gruppe. Midtøsten-konflikten fører til 

ytterligere stigmatisering av jøder. I skolelivet kommer stigmatisering og fordommer om 

jøder blant annet til utrykk ved mobbing av jødiske skolebarn fordi de er jøder.   

Sikkerhetsforanstaltninger  

Det kommer tydelig frem i Hatikva at DMT er opptatt av sikkerhet. Dette gjelder barnehagen, 

Jødisk Bo- og Seniorsenter, samfunnshuset og synagogen. Rita Abrahamsen setter et særlig 
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 Begrepet «diaspora» var i utgangspunktet knyttet til den jødiske folkespredningen. Innen samfunnsforskning 

har begrepet fått ny aktualitet, og man har forsøkt å løsrive det fra jødenes historie og benytte det som et 

analytisk og komparativt begrep (Fuglerud 2001, 199).  
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fokus på sikkerhetssituasjonen. Hun påpeker at rundt 15 direkte angrep, av ulik art, mot en 

jødisk institusjon siden 2006, vitner om en endret situasjon enn for noen år tilbake (Hatikva 

2012, nr. 1, 8). «Det kanskje mest forstemmende», skriver Abrahamsen videre, «er at vi 

tilsynelatende har lært oss å leve med situasjonen» (Hatikva 2012, nr. 1, 8). Abrahamsen 

mener det er bekymringsfullt at negativ oppmerksomhet og angrep mot jøder og jødiske 

institusjoner normaliseres. Her trekker Abrahamsen linjer bakover i historien, til tider da jøder 

levde under trakassering og forfølgelse. Hun poengterer at «mange av oss hadde trodd at dette 

lå bak oss, i alle fall i Norge. Er det ikke helt slik?» (Hatikva 2012, nr. 1, 8). I forbindelse med 

hva vi kunne lese i kapittel 5 om integrasjon, og understrekingen av at det skal være trygt å 

være jøde i Norge, er kontrasten stor.  

I et intervju med to av de sikkerhetsansvarlige i synagogen i Oslo, kan vi lese at synagogen 

har overvåkningskameraer, vakter og en sluse besøkende må gjennom. Det hevdes at DMTs 

samfunnshus er en av de tryggeste bygningene i byen (Hatikva 2014, nr. 2, 29). De 

sikkerhetsansvarlige identifiserer videre en rekke personer og grupper som de er på vakt 

overfor: anti-religiøse bevegelser, en venstreorientert anti-Israel- fløy, en høyrefløy, kristne 

forkynnere og «noen Arfan Bhatti’er (...) vi helst ikke vil slippe innpå oss» (Hatikva 2014, nr. 

2, 30).64 Sikkerhetstiltakene til den jødiske barnehagen nevnes ikke i denne artikkelen. 

Imidlertid blir det påpekt i en artikkel i Aftenposten at der døren mot gaten tidligere alltid stod 

åpen, må man nå gjennom en sluse med skuddsikre dører og koder. I den samme artikkelen 

fortelles det om bevæpnede politimenn som voktet et lokale i Oslo hvor det ble holdt en bar 

mitzva (Nordli, Hanssen, og Johansen 2015).  

Israel og Midtøsten-konfliktene  

Konfliktene i Midtøsten preger det norske nyhetsbildet, og det er et sterkt engasjement for 

disse konfliktene, først og fremst Israel-Palestina-konflikten, i Norge. Videre er det en sterk 

sympati for palestinernes sak (Waage 2013, 12-13, HL-senteret 2012, 41-43, Moe 2014, 89-

91). DMTs rabbiner omtalte situasjonen som tung i et intervju med Stene: «Stort sett er media 

positive til oss, vi blir latt i fred av storsamfunnet, men vi har problemer på grunn av Israel. 

Det er svært, svært vanskelig» (Stene 2012, 158).   
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 Arfan Bhatti er en norsk islamist. Han ble i 2006 siktet for skyting mot synagogen i Oslo (Stokke, Dragland, 

og Olsen 2015).  
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Abrahamsen påpeker at «Israel er blitt en selvfølgelighet for de fleste av oss – iblant til glede, 

noen ganger til besvær og bekymring» (Hatikva 2012, nr. 1, 7). Undersøkelser i Europa viser 

en sammenheng mellom Israel-Palestina-konflikten og antisemittisme ved at eskaleringer i 

konflikten henger sammen med et økt antall angrep på jøder og jødiske institusjoner (Moe 

2014, 89). Nasjonale rapporter fra flere land i Europa viser at voldshandlinger mot jøder har 

økt siden 2000. Det er i hovedsak høyreekstreme grupperinger og unge innvandrere med 

muslimsk bakgrunn som er delaktige i voldshandlingene (Eriksen et al. 2005, 581). 

Situasjonen i Israel og Midtøsten-konflikten er derfor av betydning for sikkerhetstiltakene.   

Videre påpekes det i rapporten Antisemittisme i Norge?, at «jøde» og «israeler» 

sammenkobles (HL-senteret 2012, 38-39). Dette er en sammenheng den jødiske minoriteten 

er klar over og tar til etterretning. Abrahamsen slår blant annet fast at «den største 

utfordringen (...) har vært den antakelsen at alle jøder automatisk er enig i all israelsk 

politikk» (Hatikva 2014, nr. 1, 21). Videre påpeker hun hvordan DMT Trondheim sommeren 

2014 fryktet at Gaza-krigen skulle få følger for den jødiske kulturfestivalen:65 «Vi var 

bekymret for at vi enten kunne bli usynliggjort og forbigått i stillhet eller at folk ville ta 

avstand fra festivalen på bakgrunn av situasjonen i Midt-Østen [sic]» (Hatikva 2014, nr. 4, 

14). Tilsvarende påpeker Kohn hvordan menigheten bevisst holdt en «lav profil» i media 

under hele krigen (Hatikva 2014, nr. 3, 7). Samtidig gir Kohn uttrykk for en nøytral holdning 

til Israel-Palestina-konflikten på lederplass: «Det er viktig at vi gir støtte til alle gode krefter 

som vil arbeide for en varig fred og en rettferdig løsning for både israelere og palestinere. (...) 

Det er ikke slik at den ene har rett og den andre har feil. (...) Alle som bare heier på den ene 

parten bidrar til å hale ut konflikten» (Hatikva 2012, nr. 4, 6). At Kohn med klare ord påpeker 

betydningen av en nøytral holdning kan være fordi det blir påpekt at også DMT «har vår 

andel enøyde» (Hatikva 2013, nr. 4, 30).   

En utfordring som identifiseres i en bokanmeldelse av «Israelerne» av Hanne Eggen Røislien, 

er at kunnskapen om Israel er lav i Norge: «Det menes mye om konflikten, men lite forstås 

om partene» (Hatikva 2012, nr. 4, 38). Dette kan også sees i lys av gruppetenkning, som 

Kohn er opptatt av i en av sine taler: «La oss stille hverandre flere spørsmål og ikke være oss 

selv nok. (...) Vi vil kjempe mot intoleranse, rasisme og antisemittisme. Vi vil slå ned på 

gruppetenkning. (...) Vi vil snakke høyt og tydelig mot konspirasjonsteorier» (Hatikva 2012, 
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 Krigen er en av flere som er utkjempet mellom Israel og militante palestinske grupper på Gazastripen. Den 

omtalte væpnede konflikten gikk under navnet «Operation Protective Edge», og pågikk i juli-august 2014 

(Leraand 2014).  
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nr. 1, 15). Eksempelvis blir jøder generelt tidvis holdt ansvarlig for staten Israels politikk. 

Hendelser i Israel og Midtøsten får konsekvenser for norske jøder. Et av funnene i rapporten 

Antisemittisme i Norge bekrefter hvordan norske jøder ansvarliggjøres for Israels politikk: 

«Negative holdninger til jøder ble ofte forklart med Israels rolle i Midtøsten-konflikten og 

hadde nesten aldri konkrete referanser til det norske samfunnet» (HL-senteret 2012, 6). DMT 

sin undersøkelse, «Jødisk liv i Norge», trekker også frem antisemittisme. 72 prosent av Oslo-

medlemmene mener antisemittismen i Norge har økt de siste 10 årene, mens 55 prosent av 

medlemmene i DMT Trondheim mente det samme. Mer enn 80 prosent av den samlede 

menighetsmassen mente at medias dekning av Midtøsten-konflikten har vært en viktig faktor 

for denne utviklingen (Hatikva 2012, nr. 3, 11).  

I en artikkel i Hatikva kan vi lese en respons på at Israel har blitt stemplet som apartheidstat 

(Hatikva 2014, nr. 3, 24-27).66 Artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men oversatt fra 

engelsk av redaktøren.  I artikkelen påpekes det at erkebiskop Desmond Tutu også inntar dette 

synet samt at han oppfordrer til boikott av Israel. Artikkelen tar til motmæle mot analogien 

generelt og Tutus sanksjonering av denne spesielt. At Hatikva har valgt å oversette og ta inn 

denne artikkelen, tyder på at å motvirke analogien om Israel som apartheidstat anses som 

viktig. Dette kan sees i forbindelse med sammenkoblingen av «jøde» og «israeler». Når man 

opplever å måtte stå til ansvar for en annen stats politikk, kan det føles behov for å lese 

artikler som kommer denne staten til forsvar.67   

Kohn skriver på lederplass at menigheten holdt en lav profil under Gaza-krigen i 2014 

(Hatikva 2014, nr. 3, 7). I lys av det som er påpekt i dette kapittelet, er det nærliggende å anta 

at det har å gjøre med at antisemittiske hendelser øker når det skjer en eskalering i den 

israelsk-palestinske konflikten samt den nevnte sammenkoblingen av jøder og israelere. I 

kapittel 3 ble det påpekt hvordan flere historikere har identifisert en lavprofilert 

integrasjonsstrategi blant den jødiske minoriteten på begynnelsen av 1900-tallet. Banik og 

Levin kommenterer hvordan det fortsatt råder et prinsipp om forsiktighet når det gjelder å 

kritisere storsamfunnet (Banik og Levin 2010, 193). Tilsvarende kan det fremdeles se ut til at 
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 Dette faller utenfor min problemstilling, og jeg vil ikke ta stilling til denne analogien i oppgaven.  Analogien er 

fremsatt fra flere hold. En rekke forskere, politikere og menneskerettighetsgrupper har pekt forhold i Israel de 

mener kan sammenlignes med apartheid, se for eksempel Eriksen 2014, Benn 2004, The Human Sciences 

Research Council 2009, Carter 2006.  
67

 Det mest påfallende med artikkelen er likevel det som ikke står der: Palestina og palestinere er ikke nevnt. Det 

blir påpekt i artikkelen at arabiske israelere kan bevege seg like fritt som jødiske israelere, og arabiske israelere 

har de samme muligheter til arbeid, i kontrast til hvordan apartheid fungerte i Sør-Afrika. Imidlertid er det først 

og fremst Israelsk politikk overfor palestinerne som utgjør utgangspunktet for analogien.   
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en holdning om ikke å vekke antisemittisme er rådende, på samme måte som en slik holdning 

preget den jødiske minoriteten i Norge etter andre verdenskrig. Dette viser hvordan en 

pågående konflikt forsterker stigmatisering av norske jøder.  

Skoleliv 

I kapittel 4 kunne vi lese om hvordan jødiske barn får tilbud om religionsundervisning i 

synagogen frem til de er 18 år, blant annet for å styrke deres jødiske identitet. I kontrast til 

slike aktiviteter, står historier om mobbing og konflikter unge norske jøder opplever. Dette er 

et sentralt tema i intervjustudien «Det som er jødisk» (Døving og Moe 2014). Her vil jeg 

trekke frem to momenter. For det første hvordan mange jødiske barn og ungdommer opplever 

at deres religiøse bakgrunn brukes mot dem på skoler, sjeldent er berørt i Hatikva. Det blir 

imidlertid kort nevnt i én av 17. mai-talene som gjengis. I talen, fra 2012, refereres det til en 

skoleundersøkelse hvor halvparten av skoleelevene som responderte mente at ordet «jøde» 

brukes til å beskrive noe negativt.68 Til dette sier taleren blant annet: «Å være jøde er for 

mange av oss en stor del av vår identitet og det er trist å vite at min identitet av mange blir 

forbundet med noe negativt» (Hatikva 2012, nr. 2, 15).  

 

For det andre kommer det frem i intervjustudien at mange av de yngre informantene fortalte 

at skolen var et sted hvor diskusjoner om Midtøsten og Israel ble ubehagelige (Moe 2014, 92). 

Dette er heller ikke et tema som berøres ofte i Hatikva. Det blir kun henvist til i den før 

nevnte talen holdt i forbindelse med statsminister Shimon Peres sitt statsbesøk. Jentenes 

omtale av slike diskusjoner representerer imidlertid et mer positivt syn, og står i sterk kontrast 

til de vonde opplevelsene informantene til Døving og Moe forteller om (Døving og Moe 

2014). I talen forteller jentene om fruktbare diskusjoner: «Sometimes it leads to more heated 

discussions, always with the best intentions in mind, though, but most often it just turns into a 

conversation where we learn from each other. In turn, it prevents ignorance and strengthens 

our identity» (Hatikva 2014, nr. 2, 23). Mobbing på skolen tematiseres ikke i Hatikva, og 

kommenteres verken direkte av redaksjonen eller Kohn eller Abrahamsen. Det er imidlertid et 

viktig moment som belyser fortellingen om stigmatisering.   
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 Vedkommende refererer til en rapport om osloskolene hvor rasisme og an tisemittisme ble kartlagt. Dette var 

en undersøkelse blant elever (trinn 8-10.), gjennomført for Utdanningsetaten i Oslo. 51,5 prosent av elevene 

svarer at ordet «jøde» har blitt brukt til å beskrive noe negativt  (Sylte 2011).  
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7.2 Jødisk Museum  

Sikkerhetstiltakene er også over gjennomsnittet tydelig på det jødiske museet. En solid 

jernport med overvåkningskamera møter besøkende ved inngangen, og man må ringe på for å 

kunne slippes inn. Ved Jødiske Kulturdager 2014 (6.-10. september), stod det politibiler 

utenfor museet.  

Fortellingen om stigmatisering, negative stereotypier og å være «den andre» er ikke et direkte 

tema, men blir først og fremst indirekte tatt opp i utstillingene ved Jødisk Museum. Som 

påpekt i kapittel 4, har utstillingene flere meningsnivåer, og de kan, på ulikt vis, leses å handle 

også om stigmatisering.  

Heia jødene! ble i kapittel 5 presentert som en utstilling som fremhever den positive 

fortellingen om norske jøders vellykkede integrasjon. Antisemittisme tematiseres i svært liten 

grad. At blikket vendes vekk fra antisemittiske opplevelser, kan forstås som en måte å vende 

blikket bort fra en stereotyp oppfatning om at jøder er svært historiebevisste i den forstand at 

de ikke vil glemme vonde hendelser som utgjør en del av deres historie.69 Utstillingen kan 

ytterligere leses som et motsvar på stereotypiske forestillinger av «jøden». Forestillingene og 

stereotypiene om jøder har historisk vært mange og til dels motstridende. Blant annet har 

jødene blitt assosiert med penger, makt, dekadent livsstil og intellek tualisme. Den visuelle 

koden i fremstillingen av jøder inkluderer en kort, ofte overvektig kropp, og jødene som 

hjulbente og med plattfot (Moe og Kopperud 2011, Brakstad 2011, 110, 114, Lorenz 2011, 

42, 44). Forestillingene om «jøden» inkluderer ikke bokseren, skiløperen eller 

ishockeyspilleren. Utstillingens fokus på jødiske sportsmenn står i sterk kontrast til de 

stereotypiske bildene av den bleke, jødiske studenten. Dette utfordrer bildet av «jøden» som 

«usporty». «Sporty» har mange konnotasjoner i Norge, eksempelvis det å vise lagånd. 

Fremstillingen av jøder som «sporty» illustrerer også en kontrast til oppfatningen av jøder 

som en gruppe som holder seg til sine egne. Denne forståelsen av utstillingen fordrer 

imidlertid en innsikt i antisemittiske forestillinger.  

Utstillingen Det jødiske året, som presenterer jødiske merke- og helligdager, har heller ikke et 

direkte fokus på fortellinger om fordommer eller stigmatisering. Som forklart i kapittel 2, er 

en del av utstillingen en samtidsvegg med flere korte filmsnutter, hvor norske jøder svarer på 
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 For eksempel mente 25 prosent at påstanden «Jøder i dag utnytter minnet om Holocaust til sin egen fordel», 

stemte helt eller nokså godt (HL-senteret 2012, 28).  
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ulike spørsmål eller utsagn. Spørsmålene og svarene som ble gitt, er kortet kraftig ned i 

utstillingskatalogen. Blant de som er med i katalogen er utsagnet «Tanker omkring det å være 

jødisk i Norge», og spørsmålet «Hvordan er det å være jøde når temaet Israel dukker opp?». 

Noen av svarene her antyder en stigmatisering, men også en ambivalens om hvordan det 

oppfattes å være jøde i Norge. Til det førstnevnte utsagnet svarer en person: «Jeg vil alltid 

være litt anderledes [sic], men det er ikke noe problem i Norge». En annen antyder et mer 

anstrengt forhold til storsamfunnet: «Det er ikke lett å være jøde i Norge fordi nordmenn vet 

nesten ingenting om jøder, så jeg har ligget veldig lavt i terrenget også fordi vi er få» (Torp-

Holte 2011, 104). Til det sistnevnte spørsmålet, er ett av svarene som siteres: «Jeg har blitt 

anklaget for ikke å påvirke regjeringen i Israel for å endre sin politikk. Jeg vet ikke hvordan 

jeg skal kunne påvirke regjeringen i Israel...» (Torp-Holte 2011, 105). Sitatet belyser hvordan 

noen holder jøder i alminnelighet ansvarlig for hendelser i Israel og Midtøsten, og 

sammenkoblingen av israelere og jøder.  

Utstillingen Husk oss til livet ble i kapittel 6 analysert som en del av et narrativ om 

utelukkelse og tilsidesettelse. Denne utstillingen tar i større grad mer direkte opp 

stigmatisering. Som påpekt innledningsvis, er fortellinger om utelukkelse og tilsidesettelse og 

om stigmatisering tett knyttet sammen. I dette kapittelet er det aspekter ved utstillingen som 

kan tolkes som tegn på stigmatisering som vies oppmerksomhet. I fortellingen om flukt, er det 

i utstillingskatalogen en passasje som tydeliggjør hvordan den jødiske minoriteten i Norge 

ikke var inkludert i «det norske vi»: «De fleste jødene i Norge hadde levd hele sitt liv i et 

demokratisk rettssamfunn. At de nå skulle bli helt og holdent fratatt denne beskyttelsen kunne 

virke usannsynlig» (Bruland, Tangestuen, og Torp-Holte 2014, 37). Mellom linjene her ligger 

det en anklage om at den jødiske minoriteten i Norge var en gruppe som stod utenfor, og 

derfor ikke ble beskyttet som nordmenn.  

Dette kapittelet har tatt for seg fortellinger om stigmatisering. Som påpekt er ikke dette 

fortellinger som kommer sterkt til uttrykk, verken i Hatikva eller i utstillingene ved Jødisk 

Museum i Oslo. Denne «oss – dem» dikotomien må dermed ikke trekkes for langt. 

Tilknytningen og tilhørighet til Norge og det norske samfunnet kan med dette virke å stå 

sterkere enn hva de utfordringer den jødiske minoriteten møter i det norske samfunnet.   
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8 Fortellingen om jødedom? 

I en analyse av tekster er det viktig å vurdere hva som er skrevet. Vel så viktig er imidlertid 

også hva som ikke er skrevet. Hva er det Hatikva og Jødisk Museum velger å tone ned? Hva 

unnlater de å trekke frem? I dette kapittelet vil jeg se på hva egenfortellingene jeg har 

identifisert i liten grad gir uttrykk for: En fortelling om jødedom som religion. Dette kapittelet 

handler om hvordan både Hatikva og Jødisk Museum i Oslo har en underspilt religiøs profil. 

Til slutt i dette kapittelet vil jeg undersøke om Grace Davies tese om vikarierende religion 

kan appliseres på den jødiske minoriteten i Norge.   

8.1 En underspilt religiøs profil  

Hatikva og Jødisk Museum favner bredt. DMT er en ortodoks menighet fordi man med dette 

mener å kunne inkludere alle. Tilsvarende har Hatikva verken en ensidig religiøs eller ensidig 

kulturell profil. Jødisk Museum favner bredt gjennom tre ulike utstillinger.  

Det er den permanente utstillingen ved Jødisk Museum som tematiserer jødedom som 

religion. Det jødiske året – alt til sin tid gir et innblikk i den jødiske festkalenderen. Som 

påpekt i kapittel 5 er disse høytidsdagene ment å bidra til å styrke gudsforholdet og markere 

jødisk identitet. Utstillingen presenterer et ideelt religiøst liv, hvor alle høytidene feires. Det 

utstillingen ikke gjør, er å diskutere ulike varianter av overholdelse eller engasjement i det 

religiøse liv. Utstillingen gir dermed ikke innblikk i at noen jødiske høytider markeres i større 

omfang enn andre, både i Norge og andre steder i verden. Tall fra DMTs undersøkelse 

«Jødisk liv i Norge» gir et lite innblikk i variasjonen av overholdelse av jødiske høytider. Av 

DMTs medlemmer oppgir 51 prosent at det tennes shabbat-lys i hjemmet, mens 23 prosent 

oppgir at de gjør det av og til. Tilsvarende tall for DMT Trondheim er 25 og 23 prosent. 80 

prosent av DMTs medlemmer feirer chanukka, og 50 prosent av DMT Trondheims 

medlemmer svarer det samme. 63 prosent av medlemmene i Oslo faster på Jom Kippur, 10 

prosent gjør det av og til. Tilsvarende tall for Trondheim er 20 prosent og 11 prosent (Hatikva 

2012, nr. 3, 11). Denne undersøkelsen viser dermed at medlemmene i De Mosaiske 

Trossamfunn har svært variert holdning til religiøs praksis, men denne variasjonen avspeiles 

ikke i utstillingen Det jødiske året – alt til sin tid.  
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Den private religiøsiteten eller overholdelsen av de religiøse budene står heller ikke sentralt i 

Hatikva. Det er ingen direkte oppfordringer til å overholde mitzvot, men det er heller ikke 

fraværende. Kohn påpeker ved en anledning «den gode følelsen av å gjøre en mitzva» 

(Hatikva 2013, nr. 4, 6). I en liten annonse, med bilde av tomme benkerader i synagogen, som 

forekommer ved en anledning, er det en oppfordring om å møte til gudstjeneste: «Shabbat er 

mer enn kiddush. Vi trenger minjen!» (Hatikva 2014, nr. 1, 9). Barnesiden gir tips til hvordan 

man kan gjennomføre visse mitzvot (Hatikva 2013, nr. 1, 55, Hatikva 2013, nr. 3, 38). Videre 

lærer barna i den jødiske barnehagen om flere av disse (Hatikva 2014, nr. 2, 26). En norsk 

rabbinerstudent diskuterer videre halachiske analyser av diverse jødiske mitzva ved flere 

anledninger. For eksempel gir han en utlegning om regelen om å vente mellom å spise kjøtt 

og melk. Her påpeker han også at regelen om å vente minst én time etter å ha spist kjøtt er en 

av de første reglene barna lærer i den jødiske barnehagen (Hatikva 2013, nr. 4, 54-57). Det er 

ingen direkte oppfordringer til å gjennomføre religiøse ritualer, eksempelvis å tenne shabbat-

lys. Dette stemmer overens med funn presentert av Stene. Hun påpeker at rabbineren 

uttrykker et ønske om å påvirke, men at menigheten forventer at det ikke legges et direkte 

press på dem når det gjelder å overholde den religiøse loven (Stene 2012, 153).  

Stene skriver om betydningen av rabbineren. Hun nevner i sin artikkel at rabbineren skriver 

artikler for menighetsbladet, og at dette er en av hans oppgaver på et administrativt nivå 

(Stene 2012, 157). I Hatikva er han imidlertid i stor grad fraværende.70 Han nevnes i flere 

sammenhenger, enten som administrator for arrangementer, som foredragsholder eller taler. 

Han har imidlertid ingen egen spalte i Hatikva, og i løpet av de tre årgangene som utgjør mitt 

materiale har han ikke forfattet noen av artiklene. Hans prekener trykkes heller ikke, dette til 

tross for at Kohn omtaler rabbinerens preken som et «høydepunkt» (Hatikva 2014, nr. 1, 6).  

Hatikva problematiserer ikke at noen mener det er vanskelig å leve som ortodoks jøde i 

Norge. Stene siterer for eksempel et medlem som påpeker at «du nesten må være vegetarianer 

for å leve her som ortodoks» (Stene 2012, 162). Videre blir det påpekt i den allerede nevnte 

artikkelen i Aftenposten hvordan det kan være lettere å leve som praktiserende jøde i Israel 

fremfor Norge, og at det kan oppleves lettere å leve som jøde i Norge hvis man ikke er 

utpreget religiøs (Nordli, Hanssen, og Johansen 2015).  

                                                 
70

 Bladet han referer til i sitt intervju med Stene kan være «Shabbesavisen» fremfor Hatikva. Shabbesavisen er et 

4-siders blad som sendes hver fredag ettermiddag til menighetens medlemmer. Rabbineren har ikke forfattet 

tekster i Hatikva, men han har bidratt med tekster til denne avisen (Hatikva 2013, nr. 4, 8-9).  
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Det kommer frem i Hatikva at menigheten også er et kulturelt samlingssted, og det er ingen 

krav om tro. Den jødiske minoriteten i Norge er en etnisk gruppe som opprettholder sine 

grenser både ved kulturelle og religiøse bånd, men hvor de to ikke nødvendigvis overlapper. 

Dette blir ikke oppfattet som problematisk i gruppen. DMT omtales av Kohn, som påpekt i 

kapittel 4, som en fellesskapsmenighet. Menigheten er imidlertid ikke et meningsfellesskap, 

og DMT virker ikke å legge føringer for hvordan man definerer sin egen jødiske identitet. Et 

medlem sier eksempelvis at det er et stort mangfold i hvordan norske jøder definerer sin 

jødiske identitet: «[D]et kan være familien, det religiøse, tradisjonene, jødisk musikk og 

kultur, Israel osv» (Hatikva 2014, nr. 4, 11). Av større betydning for styret i DMT er at jøder i 

Norge er medlem av menigheten og støtter opp. Den jødiske minoriteten er liten, og DMT 

uttrykker betydningen av å holde sammen – både for å opprettholde menigheten og for å 

styrke den jødiske identiteten, uansett om denne dannes på et religiøst eller kulturelt grunnlag.  

8.2 Vikarierende religion  

I religionsvitenskapen har termen vikarierende religion blitt brukt om hvordan en minoritet 

opprettholder religiøst engasjement på vegne av ikke-aktive (Davie 2002, 18-19). Begrepet 

betegner kirkens rolle i et sekularisert Vest-Europa. Ifølge Davie er det en aktiv minoritet som 

sørger for at kirken som institusjon er der for en majoritet som først og fremst benytter seg av 

den i spesielle sammenhenger, som høytider eller overgangsritualer. Selv om majoriteten ikke 

deler kirkens trosforestillinger, forblir de medlemmer fordi de ønsker at kirken opprettholdes 

som institusjon i tilfelle de får bruk for den. Stene knytter uttrykket «vikarierende religiøsitet» 

til rabbineren fordi «han er med på å styrke et valg om ortodoks tilhørighet som menigheten 

har gjort og stadig gjør, selv om flertallet ikke lever etter ortodoksiens regelverk» (Stene 

2012, 167). «Kirke» i denne sammenheng betyr en religiøs institusjon. Jeg vil vise at Davies 

analyse også kan brukes som forklaringsfaktor for norske jøders forhold til sin synagoge.  

Vi kan finne uttalelser i Hatikva om at synagogen skal fungere som en institusjon som er der 

for majoriteten når de behøver den. Kapittel 4 i denne oppgaven er viet til å vise betydningen 

som legges i at den jødiske menigheten opprettholdes og består. Kohn oppfordrer alle jøder i 

Norge til å være medlem av DMT. I samme kapittel kunne vi lese om hvordan Kohn bruker 

som eksempel et medlem som betaler kontingenten selv om han ikke tar i bruk noen av 

tjenestene. Kohn påpeker videre hvordan man må bidra for å opprettholde menighetens liv og 

virke, slik at den i fremtiden er der når man behøver den. Kohn fremmer dermed et ønske om 
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at «alle» må bidra, uansett om de vil benytte seg av menighetens tjenester eller ei. Samtidig er 

Kohn også til dels opptatt av at menighetens medlemmer bør møte til gudstjeneste. Dette kan 

forstås som en balansegang: På den ene siden ønsker Kohn, som leder av DMT, at 

medlemmene skal møte i synagogen for å opprettholde en levende menighet. På den andre 

siden er han også opptatt av at menigheten er åpen nok slik at norske jøder er villig til å bidra 

gjennom å være medlem av menigheten og betale årskontingent, selv om de ikke møter i 

synagogen eller benytter seg av tjenestene. På denne måten sikrer medlemmene at synagogen 

opprettholdes som institusjon, mens en aktiv gruppe, som i større eller mindre grad er 

praktiserende jøder, sørger for at synagogen er der for alle. Døving påpeker også i Det som er 

jødisk, hvordan intervjumaterialet samlet sett er preget av «en bred enighet om 

nødvendigheten av en menighet for videreføringen av en jødisk identitet i Norge» (Døving 

2014, 34)   

Davie peker på at de nordiske landene klarest illustrerer hennes tese (Davie 2010, 266). Den 

jødiske minoriteten i Norge føyer seg dermed inn i en generell nordisk trend. Fortellingen om 

jødedom som religion er ikke fremtredende til stede, men virker da heller ikke splittende på 

en gruppe med ulik religiøs tilknytning.  
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9 Avslutning  

Gjennom denne studien har jeg ønsket å gi et innblikk i jødisk liv i Norge. Jeg har analysert 

menighetsbladet Hatikva og utstillingene ved Jødisk Museum i Oslo i tidsrommet 2012-2014. 

Jeg har drøftet følgende forskningsspørsmål:  

Hvilke egenfortellinger gis det uttrykk for i Hatikva, og hvilke i utstillingene 

ved Jødisk Museum i Oslo? Hva legges det vekt på i disse egenfortellingene, 

og hvordan håndteres eventuelt en ide om norsk tilhørighet? 

Jeg har identifisert disse fire egenfortellingene: 

- Fortellingen om opprettholdelse.  

- Fortellingen om integrasjon. 

- Fortellingen om utelukkelse og tilsidesettelse. 

- Fortellingen om stigmatisering.  

Disse fortellingene gir uttrykk for en sterk norsk identitet blant den jødiske minoriteten: 

Norge er fedrelandet og norske jøder er opptatt av å opprettholde et jødisk samfunn i Norge. 

Samtidig gis det også uttrykk for at den jødiske minoriteten ikke er helt inkludert i «det 

norske vi». Samlet sett antyder derfor egenfortellingene en ambivalens i forholdet til 

storsamfunnet.  

9.1 Tilknytning til Norge 

Samlet, og hver for seg, gir utstillingene ved Jødisk Museum i Oslo uttrykk for en sterk 

tilknytning til Norge. Heia jødene! illustrerer dette klarest gjennom innblikk i jøders 

integrasjonshistorie i Norge. Som påpekt i kapittel 5 er integrasjonsvilligheten noe norske 

jøder er stolte av, og dette avspeiles i denne utstillingen. Husk oss til livet ser på norske jøders 

tilværelse i Norge fra et mer kritisk perspektiv. Utstillingen viser hvordan jøder ble ansett som 

en atskilt gruppe. Samtidig fokuserer utstillingen på norske jøder, og utstillingen retter også 

takk til norske redningsmenn. Også Det jødiske året – alt til sin tid, med sitt utgangspunkt i 

jødiske høytider, viser norsk tilknytning gjennom bilder av norske jøder samlet til de ulike 

høytidene. Samlet kan vi se at utstillingene gir uttrykk for at Norge er norske jøders hjemland 

og fedreland.  
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Hatikva gir på samme måte uttrykk for tilknytning til Norge. Dette kommer tydelig til uttrykk 

i fortellingen om opprettholdelse og integrasjon. I Hatikva er det ingen oppfordringer til 

aliyah, jødisk immigrasjon til Israel. DMTs oppgave er snarere å fremme det motsatte – å 

opprettholde jødiske tradisjoner og jødisk liv i den norske diaspora. I Hatikva kommer 

imidlertid også mer negativt ladede fortellinger til uttrykk. Hvordan norske jøder er utsatt for 

gruppetenkning og antisemittisme er ikke gjennomtrengende til stede i Hatikva, men like fullt 

foreliggende.  

Tilsvarende har fortellingen om opprettholdelse også et janusansikt. På den ene siden viser 

den betydningen av å bevare og opprettholde. På den andre siden viser den hvor vanskelig det 

er å opprettholde jødisk liv; både eksterne og interne forhold har påvirkningskraft. Eksternt 

har særlig har motstanden mot omskjæring blitt ansett som vanskelig. Motstanden oppfattes 

som et uttrykk for manglende forståelse for jødiske tradisjoner og ritualer fra storsamfunnets 

side. Internt tegner DMT et bilde av at det er vanskelig å få folk til å stille til dugnad, og at 

opprettholdelse av jødisk liv i Norge vanskeliggjøres ved at flere velger bort å være medlem 

av DMT. Fortellingen om opprettholdelse av jødisk liv i Norge kommer ikke direkte til 

uttrykk i utstillingene ved Jødisk Museum. Dette kan tyde på at museet i sin iver etter å 

underbygge tilknytningen til Norge velger å fremheve fortellinger som illustrerer nettopp 

tilknytningen til Norge, og at museet nedtoner fortellinger som peker på de utfordringer en 

liten minoritet som den jødiske har og kan stå overfor i samtidens Norge.  

9.2 Motstridende, men parallelle i tid  

Noen av egenfortellingene som er identifisert i denne oppgaven er motstridende. Samtidig 

som jødisk integrasjon i det norske samfunnet trekkes frem, legges det også vekt på hvordan 

jøder som gruppe har vært tilsidesatt. Egenfortellingene avløser hverandre ikke i tid, men de 

er parallelle i tid. Et sentralt spørsmål er derfor om alle fortellingene er like sterkt til stede i 

begge materialgruppene. Her skiller Hatikva og utstillingene ved Jødisk Museum seg fra 

hverandre til noen grad. Fortellingen om opprettholdelse er tydelig i Hatikva, men i mindre 

grad ved museet. Fortellingen om integrasjon er mer konkret til stede ved Jødisk Museum. 

Felles for mitt materiale er at de negativt ladede fortellingene er synlige og foreliggende, 

samtidig som de i større grad er dette på en indirekte måte.  



93 

 

En gruppe kan dermed fortelle motstridende fortellinger om seg selv på samme tid. Det er et 

kjennetegn ved menneskelig kultur at man bruker fortellinger om seg selv for å bearbeide det 

som har skjedd i fortiden og det som skjer i nåtiden. I min oppgave har jeg identifisert fire 

egenfortellinger; opprettholdelse, integrasjon, utelukkelse og tilsidesettelse, og stigmatisering. 

Jeg har funnet denne typologien nyttig for å analysere mitt materiale, og typologien har gjort 

bildet av den jødiske minoriteten klarere. Det er mulig at de generelle kategoriene jeg har 

identifisert også vil kunne brukes i studier av andre minoritetsgrupper i Norge, og i så måte 

benyttes for komparativ analyse.  

9.3 Veien videre 

Etter å ha fordypet meg i de tre siste årgangene av Hatikva og utstillingene ved Jødisk 

Museum, sitter jeg igjen med mange spørsmål. Både jødedom som religion, som kultur, og 

jøder som etnisk gruppe i Norge er lite studert. Hvordan en liten minoritet som den jødiske i 

Norge opprettholdes er et spennende tema, og jeg oppfordrer til videre forskning på denne 

tematikken. Denne oppgaven er basert på artikler skrevet av jøder som er aktive i DMT og 

utstillinger som er utarbeidet av ansatte ved Jødisk Museum i Oslo. Det finnes imidlertid 

mange jøder som ikke, eller i mindre grad, deltar i det kollektive rituelle liv, og deres stemmer 

er ikke hørt i denne oppgaven. For en bredere forståelse av norske jøder som en religiøs, 

kulturell og nasjonal minoritet vil jeg både oppmuntre til forskning på DMT som menighet og 

til flere studier av jøder som ikke tilslutter seg menigheten. For den som vil ta fatt på tidligere 

årganger av Hatikva er det utvilsomt mye å hente til forståelsen av jødisk religiøst og kulturelt 

liv samt samfunnsliv i årene etter 1992. Resepsjonen av Hatikva og Jødisk Museum i Oslo er 

heller ikke studert i denne oppgaven, og dette er også forskning som vil øke forståelsen av 

den jødiske minoriteten i Norge.   

 

 

 

 

 

 



94 

 

 



95 

 

Litteraturliste 

Alvik, Therese. 2013. Familien Steinfeld: da byen gråt. Førde: Selja forlag. 

Andenæs, Ulf. 2008. "Jødenes kultur stilles ut." Aftenposten, 06.09.2008, 

http://www.aftenposten.no/kultur/Jodenes-kultur-stilles-ut-6577890.html.   

Aschim, Anders. 2014. "Integrering anno 1904 Rabbinar Aschkanaze og Kongeriget Norges 

Grundlov paa hebraisk." Historisk tidsskrift (03):425-443. 

Banik, Vibeke Kieding. 2009. Solidaritet og tilhørighet: norske jøders forhold til Israel 1945-

1975, Ph.d.-avhandling ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Det 

humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.  

Banik, Vibeke Kieding , og Irene Levin. 2010. "Jødisk liv i etterkrigstiden. Integrering og 

egenart." I Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge, redigert av Anne Bonnevie 

Lund og Bente Bolme Moen, 181-199. Trondheim: Tapir akademisk forlag.  

Barneombudet. 2013. Felles nordisk fråsegn for aldersgrense ved omskjæring av gutar  

(oppsøkt 05.05.2014). Tilgjengelig fra http://barneombudet.no/for-voksne/brev-til-

myndighetene/2013-2/felles-nordisk-uttalelse-for-aldersgrense-ved-omskjaering-av-

gutter/.   

Barneombudet. 2015. Omskjæring av gutar – kva har Barneombodet gjort? (oppsøkt 

17.04.2015). Tilgjengelig fra http://barneombudet.no/for-voksne/annet-

aktuelt/omskjaering-av-gutter-hva-har-barneombudet-gjort/.  

Beck, Mona Ø. 1993. "Og du skal fortelle dine barn-": jødisk liv i Norge. [Oslo]: Det 

mosaiske trossamfund. 

Benn, Aluf. 2004. "UN agent: Apartheid regime in territories worse than S. Africa." Haaretz, 

24.08.2004, http://www.haaretz.com/print-edition/news/un-agent-apartheid-regime-in-

territories-worse-than-s-africa-1.132494.  

Brakstad, Ingjerd Veiden. 2011. "Jøden som kulturell konstruksjon i norske vittighetsblader 

ca. 1916-1926." I Forestillinger om jøder - aspekter vd konstruksjonen av en 

minoritet, redigert av Vibeke Moe og Øivind Kopperud, 109-127. Oslo: Unipub. 

Bratberg, Øivind. 2014. Tekstanalyse for samfunnsvitere. Oslo: Cappelen Damm.  

Bruland, Bjarte. 2010a. "Jødeforfølgelsene i Norge." I Danske tilstander. Norske tilstander. 

Forskjeller og likheter under tysk okkupasjon 1940-45, redigert av Hans Fredrik Dahl, 

Hans Kirchoff, Joachim Lund og Lars-Erik Vaale, 249-270. Oslo: Forlaget Press. 

http://www.aftenposten.no/kultur/Jodenes-kultur-stilles-ut-6577890.html
http://barneombudet.no/for-voksne/brev-til-myndighetene/2013-2/felles-nordisk-uttalelse-for-aldersgrense-ved-omskjaering-av-gutter/
http://barneombudet.no/for-voksne/brev-til-myndighetene/2013-2/felles-nordisk-uttalelse-for-aldersgrense-ved-omskjaering-av-gutter/
http://barneombudet.no/for-voksne/brev-til-myndighetene/2013-2/felles-nordisk-uttalelse-for-aldersgrense-ved-omskjaering-av-gutter/
http://barneombudet.no/for-voksne/annet-aktuelt/omskjaering-av-gutter-hva-har-barneombudet-gjort/
http://barneombudet.no/for-voksne/annet-aktuelt/omskjaering-av-gutter-hva-har-barneombudet-gjort/
http://www.haaretz.com/print-edition/news/un-agent-apartheid-regime-in-territories-worse-than-s-africa-1.132494
http://www.haaretz.com/print-edition/news/un-agent-apartheid-regime-in-territories-worse-than-s-africa-1.132494


96 

 

Bruland, Bjarte. 2010b. "Norske jøder - historie og kultur." I Nasjonale minoriteter i det 

flerkulturelle Norge, redigert av Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen, 71-87. 

Trondheim: Tapir akademisk forlag. 

Bruland, Bjarte, Mats Tangestuen, og Torill Torp-Holte. 2014. Hva hendte i Norge? Shoah og 

de norske jødene. Oslo: Jødisk Museum i Oslo. 

Buckser, Andrew. 2005. "Chabad in Copenhagen: Fundamentalism and modernity in Jewish 

Denmark." Ethnology nr. 44 (2):125-145. 

Carter, Jimmy. 2006. Palestine: peace not apartheid. New York: Simon & Schuster. 

Davie, Grace. 2002. Europe: the exceptional case: parameters of faith in the modern world. 

London: Darton, Longmann & Todd. 

Davie, Grace. 2010. "Vicarious religion: A response." Journal of Contemporary Religion nr. 

25 (2):261-266. 

De Lange, Nicholas. 2000. An introduction to Judaism. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Dencik, Lars. 2009. "Kosher and the Christmas Tree: On Marriages between Jews and Non-

Jews in Sweden, Finland, and Norway." I Jewish Intermarriage Around the World, 

redigert av Shulamit Reinharz og Sergio DellaPergola, 75-89. New Brunswick, NJ: 

Transaction Publishers.  

Det Mosaiske Trossamfund. Årstall ikke oppgitt-a. Bat Chajil (oppsøkt 08.04.2015). 

Tilgjengelig fra http://www.dmt.oslo.no/no/undervisning/bat_chajil_programmet/.  

Det Mosaiske Trossamfund. Årstall ikke oppgitt-b. Redaksjonen  (oppsøkt 28.02.2015). 

Tilgjengelig fra 

http://www.dmt.oslo.no/no/om_dmt/komiteer_og_grupper/Redaksjonen.9UFRrO2T.ip

s.  

Dictionary.com. Årstall ikke oppgitt-a. hechsher  (oppsøkt 09.14.2015). Tilgjengelig fra 

http://dictionary.reference.com/browse/hechsher.  

Dictionary.com. Årstall ikke oppgitt-b. schmooze  (oppsøkt 13.04.2015). Tilgjengelig fra 

http://dictionary.reference.com/browse/schmooze.  

Døving, Cora Alexa. 2013. "Jødedom i pressen. Historiens grep om samtiden." I Religion i 

pressen, redigert av Cora Alexa Døving og Siv-Ellen Kraft, 174-201. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Døving, Cora Alexa. 2014. "Identitet " I "Det som er jødisk" - identieter, historiebevissthet og 

erfaringer, redigert av Cora Alexa Døving og Vibeke Moe, 29-68. Oslo: HL-senteret.  

http://www.dmt.oslo.no/no/undervisning/bat_chajil_programmet/
http://www.dmt.oslo.no/no/om_dmt/komiteer_og_grupper/Redaksjonen.9UFRrO2T.ips
http://www.dmt.oslo.no/no/om_dmt/komiteer_og_grupper/Redaksjonen.9UFRrO2T.ips
http://dictionary.reference.com/browse/hechsher
http://dictionary.reference.com/browse/schmooze


97 

 

Døving, Cora Alexa, og Vibeke Moe (red.). 2014. "Det som er jødisk" - identiteter, 

historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme. Oslo: HL-senteret. 

Eriksen, Thomas Hylland. 2010. Små steder - store spørsmål. Innføring i sosialantropologi. 3. 

utg. Oslo: Universitetsforlaget. 

Eriksen, Thomas Hylland. 2014. "Israels sjel er i fare." Aftenposten, 30.05.2014, 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Israels-sjel-er- i-fare-7584034.html.  

Eriksen, Trond Berg, Håkon Harket, og Einhart Lorenz. 2005. Jødehat: antisemittismens 

historie fra antikken til i dag. Oslo: Damm. 

Fuglerud, Øivind. 2001. Migrasjonsforståelse Oslo: Universitetsforlaget.  

Gjernes, Marta. 2002. Jødar i Kristiania: dei fyrste innvandrarane si geografiske og 

sosioøkonomiske plassering i samfunnet frå 1851 til 1942, Hovedfagsoppgave ved 

Historisk institutt, Universitet i Oslo. 

Goffman, Erving. 1986. Stigma: notes on the management of spoiled identity. New York: 

Simon & Schuster. Orginalutgave, 1963. 

Green, William Scott 2001. "Old Habits Die Hard: Judaism in the Encyclopaedia of 

Religion." I The Blackwell Reader in Judaism, redigert av Jacob Neusner og Alan J. 

Avery-Peck, 8-18. Oxford: Blackwell Publishers. 

Groth, Bente. 2003. Jødedommen. Oslo: Pax. Orginalutgave, 2000. 

Groth, Bente. 2005. "Mann og kvinne skapte han dem: Ekteskapets betydning i jødisk 

tradisjon." I Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge, 

redigert av Berit Synøve Thorbjørnsrud, 132-152. Oslo: Abstrakt forlag. 

Guttormsen, Arne. 2014. "‘Stengte jødene ute med fullt overlegg’." Vårt land, 02.05.2014, 

http://www.vl.no/stengte-j%C3%B8dene-ute-med-fullt-overlegg-1.81034.  

Halvorsen, Bjørn Egil. 2015. "Massivt opprop mot mobbing og trakassering av norske jøder." 

Aftenposten, 18.04.2015, http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Massivt-opprop-

mot-mobbing-og-trakassering-av-norske-joder-7986615.html.  

Harket, Håkon. 2014. Paragrafen: Eidsvoll, 1814. Oslo: Dreyers forlag. 

Hatikva. 2012. Nr. 1 (21. årgang).  

Hatikva. 2012. Nr. 2 (21. årgang). 

Hatikva. 2012. Nr. 3 (21. årgang). 

Hatikva. 2012. Nr. 4 (21. årgang). 

Hatikva. 2013. Nr. 1 (22. årgang). 

Hatikva. 2013. Nr. 2 (22. årgang). 

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Israels-sjel-er-i-fare-7584034.html
http://www.vl.no/stengte-j%C3%B8dene-ute-med-fullt-overlegg-1.81034
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Massivt-opprop-mot-mobbing-og-trakassering-av-norske-joder-7986615.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Massivt-opprop-mot-mobbing-og-trakassering-av-norske-joder-7986615.html


98 

 

Hatikva. 2013. Nr. 3 (22. årgang). 

Hatikva. 2013. Nr. 4 (22. årgang). 

Hatikva. 2014. Nr. 1 (23. årgang). 

Hatikva. 2014. Nr. 2 (23. årgang). 

Hatikva. 2014. Nr. 3 (23. årgang). 

Hatikva. 2014. Nr. 4 (23. årgang).  

Hirsch, Marianne. 2011. "From "The generation of Postmemory"." I The Collective Memory 

Reader, redigert av Jeffrey K. Olick, Vered Vinitzky-Seroussi og Daniel Levy, 346-

348. Oxford: Oxford University Press. 

HL-senteret. 2011. Vedtekter for HL-senteret (oppsøkt 15.04.2015). Tilgjengelig fra 

http://www.hlsenteret.no/om/vedtekter/.  

HL-senteret. 2012. Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og 

andre minoriteter Oslo: HL-senteret. 

HL-senteret. Årstall ikke oppgitt. Om HL-senteret (oppsøkt 01.03. 2015). Tilgjengelig fra 

http://www.hlsenteret.no/om/.  

Hoffmann, Christhard. 2013. "Nasjonalhistorie og minoritetshistorie: jødisk historiografi i 

Norge." I Fortalt fortid: Norsk historieskriving etter 1970, redigert av Jan Heiret, 

Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg, 240-263. Oversatt av Andreas Snildal. Oslo: 

Pax forlag. 

Høeg, Ida Marie. 1994. Religionens betydning for den jødiske identiteten. En sosiologisk 

undersøkelse blant 18 norske jøder, Hovedoppgave i kristendomskunnskap, 

Universitet i Oslo.  

Høeg, Ida Marie. 1996. "Religionens betydning for den jødiske identiteten: en undersøkelse 

blant 18 norske jøder." Kirke og kultur (trykt utg.). nr. 5: 425-442. 

Johansen, Ingrid Elisabeth Lindgaard. 2012. Rituell omskjæring av gutter i Norge: 

Argumentasjon og utfordringer knyttet til regjeringens forslag om lovregulering. 

Masteroppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo.  

Johansen, Per Ole. 1984. Oss selv nærmest: Norge og jødene 1914-1943. Oslo: Gyldendal. 

Jødisk Museum Oslo. 2012a. «Friheten vinnes ikke bare én gang» (oppsøkt 05.03.2015). 

Tilgjengelig fra http://jodiskmuseumoslo.no/friheten/.  

Jødisk Museum Oslo. 2012b. «HUSK OSS TIL LIVET» Jødiske skjebner 1940-1945 (oppsøkt 

19.03.2015). Tilgjengelig fra http://jodiskmuseumoslo.no/utsilling-an-mass/.  

http://www.hlsenteret.no/om/vedtekter/
http://www.hlsenteret.no/om/
http://jodiskmuseumoslo.no/friheten/
http://jodiskmuseumoslo.no/utsilling-an-mass/


99 

 

Jødisk Museum Oslo. 2012c. Museets formål (oppsøkt 17.10.2014). Tilgjengelig fra 

http://jodiskmuseumoslo.no/om-museet/.  

Kessler, Gary E. 2008. Studying religion: an introduction through cases. 3. utg. Boston: 

McGraw-Hill. 

Kjeldstadli, Knut. 2003. "Mange samfunn i samfunnet." I I nasjonalstatens tid 1814-1940, 

bind 2, i Norsk innvandringshistorie, redigert av Einar Niemi, Jan Eivind Myhre og 

Knut Kjeldstadli, 392-431. Oslo: Pax. 

Kopperud, Øivind, og Irene Levin. 2010. "Da norske jøder ikke fantes." Nytt Norsk Tidsskrift 

nr. 27 (03):292-302. 

Koritzinsky, Harry M. 1922. Jødernes historie i Norge: Henrik Wergelands kamp for 

jødesaken. Kristiania. 

Kraft, Siv-Ellen, og Richard Johan Natvig. 2006. Metode i religionsvitenskap. Oslo: Pax. 

Leraand, Dag. 2014. Gaza-krigen 2014. I Store Norske Leksikon (oppsøkt 01.05.2015). Sist 

endret 27.12.2014. Tilgjengelig fra https://snl.no/Gaza-krigen_2014.   

Levin, Irene. 2001. "Taushetens tale." Nytt norsk tidsskrift (trykt utg.) (18. årgang):371-382. 

Linenthal, Edward T. 2001. Preserving Memory: The Struggle to Create America's Holocaust 

Museum New York, NY: Columbia University Press Orginalutgave, 1995. 

Link, Bruce G., og Jo C. Phelan. 2001. "Conceptualizing stigma." Annual Review of 

Sociology nr. 27:363-385. 

Lorenz, Einhart 2011. "Vi har ikke invitert jødene hit til landet" - norske syn på jødene i et 

langtidsperspektiv." I Forestillinger om jøder - aspekter ved konstruksjonen av en 

minoritet 1814-1940, redigert av Vibeke Moe og Øivind Kopperud, 35-52. Oslo: 

Unipub. 

Lov om rituell omskjæring av gutter. 2014 (Oppsøkt 08.04.2015). Hentet fra 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-40.  

Lund, Anne C. Bonnevie, og Bente Bolme Moen (red.). 2010. Nasjonale minoriteter i det 

flerkulturelle Norge. Trondheim: Tapir akademisk forlag. 

Mendelsohn, Oskar. 1992. Jødene i Norge: historien om en minoritet. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Mendelsohn, Oskar. 1969. Jødenes historie i Norge gjennom 300 år. Bind I. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Mendelsohn, Oskar. 1986. Jødenes historie gjennom 300 år. Bind 2. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

http://jodiskmuseumoslo.no/om-museet/
https://snl.no/Gaza-krigen_2014
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-40


100 

 

Moe, Vibeke. 2014. "Antisemittisme. Erfaringer og refleksjoner ." I "Det som er jødisk" - 

identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme, redigert av Cora 

Alexa Døving og Vibeke Moe, 69-103. Oslo: HL-senteret.  

Moe, Vibeke, og Øivind Kopperud (red.). 2011. Forestillinger om jøder: aspekter ved 

konstruksjonen av en minoritet 1814-1940. Oslo: Unipub. 

Myhre, Jan Eivind. 2003. "Å leve i det nye landet, Norge." I I nasjonalstatens tid 1814-1940, 

bind 2, i Norsk innvandringshistorie, redigert av Einar Niemi, Jan Eivind Myhre og 

Knut Kjeldstadli, 255-295. Oslo: Pax forlag. 

Niemi, Einar, Jan Eivind Myhre, og Knut Kjeldstadli (red.). 2003. Norsk 

innvandringshistorie. Vol. 1-3. Oslo: Pax. 

Nordli, Øyvind, Kjetil Hanssen, og Robert Veiåker Johansen. 2015. "Én jødisk familie - to 

valg." Aftenposten 21.03.2015, 15-22. 

NRK. 2015. Hvem tror du at du er? Sendt på NRK1 18.01.2015. Hentet fra 

http://tv.nrk.no/serie/hvem-tror-du-at-du-ere/KMTE30001613/sesong-3/episode-4.  

Rian, Dagfinn. 2002. "Jødisk liv i Norge 1976-1991, belyst ved Jødisk Menighetsblad." 

Nordisk judaistik = Scandinavian Jewish studies nr. 23 (1):57-80. 

Rian, Dagfinn. 2011. "Jødedommen i Norge." I Verdensreligioner i Norge, redigert av Knut 

A. Jacobsen, 166-209. Oslo: Universitetsforlaget. 

Sender, Anne. 2013. Vår jødiske reise. Oslo: Cappelen Damm. 

Silberstein, Laurence J. 1984. "Judaism as a secular system of meaning:The writings of Ahad 

Haam." Journal of the American Academy of Religion nr. 52 (3):547-568.  

Silverman, Eric Kline. 2006. From Abraham to America: a history of Jewish circumcision. 

Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. 

Solberg, Erna, Siv Jensen, Jonas Gahr Støre, Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande, Trygve 

Slagsvold, Audun Lysbakken, og Rasmus Hansson. 2015. "Vi har et hjerte for våre 

jødiske landsmenn." Aftenposten, 20.04.2015, 13. 

Stanghelle, Harald. 2015. "Harald Stanghelle: Det er alvor nå!" Aftenposten, 28.02.2015, 

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Harald-Stanghelle-Det-er-alvor-na-

7918563.html.  

Stausberg, Michael 2006. "Sammenligning." I Metode i religionsvitenskapen, redigert av Siv-

Ellen Kraft og Richard Johan Natvig, 29-51. Oslo: Pax Forlag. 

http://tv.nrk.no/serie/hvem-tror-du-at-du-ere/KMTE30001613/sesong-3/episode-4
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Harald-Stanghelle-Det-er-alvor-na-7918563.html
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Harald-Stanghelle-Det-er-alvor-na-7918563.html


101 

 

Steen, Rune Berglund. 2013. "En infernalsk karikatur." Dagbladet, 07.06.2013, 

http://www.dagbladet.no/2013/06/07/kultur/meninger/debattinnlegg/kronikk/tegneseri

er/27581465/.  

Stene, Nora. 2012. "Autoritet og autoritetens grenser. Den ortodokse rabbineren som religiøs 

leder i Det Mosaiske Trossamfund." I Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske 

trossamfunn, redigert av Cora Alexa Døving og Berit Thorbjørnsrud, 146-169. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Stokke, Olga , Lene Li Dragland, og Thomas  Olsen. 2015. "Hvem er Arfan Bhatti?" 

Aftenposten, 29.01.2015, http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hvem-er-Arfan-

Bhatti-7864498.html.     

Sylte, Turid. 2011. "Elever i Oslo-skolen bruker jøde som skjellsord." Vårt Land, 07.06.2011, 

http://www.vl.no/2.615/elever- i-oslo-skolen-bruker-j%C3%B8de-som-skjellsord-

1.45193.  

Sæland, Frode. 2009. Herman Beckers krig: historien om familien Becker og jødene i 

Rogaland under andre verdenskrig. Oslo: Aschehoug. 

Tangestuen, Mats. 2004. "Også jødene kom for øvrig over grensen høsten 1942" : jødiske 

flyktninger fra Norge i Sverige 1940-1945. Masteroppgave i historie, Universitet i 

Bergen.  

Tangestuen, Mats 2012. Synagogen som levde i 21 år. Jødisk Museum Oslo (oppsøkt 

27.01.2015). Tilgjengelig fra http://jodiskmuseumoslo.no/forside/calmeyers-gate-15b-

en-bygning-med-historie/.  

Taule, Liv, og Hussein Moafi. 2014. Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, 1. 

januar 2014, 18.11.2014 (oppsøkt 28.02.2015). Tilgjengelig fra 

http://www.ssb.no/trosamf.  

Thagaard, Tove. 2013. Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode. 4. utg. 

Bergen: Fagbokforlaget.  

The Human Sciences Research Council. 2009. Occupation, Colonialism, Apartheid? A re-

assessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian territories under 

international law Cape Town. Cape Town, South Africa:The Middle East Project of 

the Democracy and Governance Programme, Human Sciences Research Council of 

South Africa.  

Torp-Holte, Torill. 2011. Det jødiske året: alt til sin tid. Oslo: Jødisk Museum i Oslo. 

http://www.dagbladet.no/2013/06/07/kultur/meninger/debattinnlegg/kronikk/tegneserier/27581465/
http://www.dagbladet.no/2013/06/07/kultur/meninger/debattinnlegg/kronikk/tegneserier/27581465/
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hvem-er-Arfan-Bhatti-7864498.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hvem-er-Arfan-Bhatti-7864498.html
http://www.vl.no/2.615/elever-i-oslo-skolen-bruker-j%C3%B8de-som-skjellsord-1.45193
http://www.vl.no/2.615/elever-i-oslo-skolen-bruker-j%C3%B8de-som-skjellsord-1.45193
http://jodiskmuseumoslo.no/forside/calmeyers-gate-15b-en-bygning-med-historie/
http://jodiskmuseumoslo.no/forside/calmeyers-gate-15b-en-bygning-med-historie/
http://www.ssb.no/trosamf


102 

 

Torp-Holte, Torill. 2014. Heia jødene! En utstilling om idrettsglede og integrasjon. Oslo: 

Jødisk Museum Oslo. 

Ulvund, Frode. 2014. Fridomens grenser 1814-1851: handhevinga av den norske 

"jødeparagrafen" . Oslo: Scandinavian Academic Press. 

Utdanningsetaten i Oslo. 2011. Kartlegging av kunnskaper og holdninger på området rasisme 

og antisemittisme. Undersøkelse blant elever (trinn 8-10) i Osloskolen. 

Verdens Gang. 2015. "VG mener: Jødene må beskyttes bedre." Verdens Gang, 12.01.2015, 

http://www.vg.no/nyheter/meninger/terrorangrepet-mot-charlie-hebdo/vg-mener-

joedene-maa-beskyttes-bedre/a/23371979/.  

Vårt land. 2011. "Mange vil forby omskjæring – jødisk leder bekymret." Vårt land, 

26.11.2011, http://www.vl.no/mange-vil-forby-omskj%C3%A6ring-j%C3%B8disk-

leder-bekymret-1.65776.  

Waage, Hilde Henriksen. 2013. Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten. Kristiansand: 

Cappelen Damm.   

 

http://www.vg.no/nyheter/meninger/terrorangrepet-mot-charlie-hebdo/vg-mener-joedene-maa-beskyttes-bedre/a/23371979/
http://www.vg.no/nyheter/meninger/terrorangrepet-mot-charlie-hebdo/vg-mener-joedene-maa-beskyttes-bedre/a/23371979/
http://www.vl.no/mange-vil-forby-omskj%C3%A6ring-j%C3%B8disk-leder-bekymret-1.65776
http://www.vl.no/mange-vil-forby-omskj%C3%A6ring-j%C3%B8disk-leder-bekymret-1.65776

