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Historie

Advokat og general-

konsul for Litauen i Oslo,

Leon Bodd har sine

røtter i Nord-Litauen.

Mange norske jøder kom fra Litauen

Jødene søkte fred i Norge
En rekke norske jøder har

sine røtter i Litauen. Blant

dem er advokat Leon Bodd

og  skraphandler Jack Lon-

don i Oslo. Flere hundre

litauiske jøder kom til Nor-

ge. I dag er det ikke så

mange, ettersom de fleste

ble drept i de tyske tilinte-

lsesleirene under krigen.

Av Jan S. Krogh

På slutten av 1800-tallet og

begynnelsen av 1900-tallet

var Litauen en del av det

russiske keiserdømmet. Det

var ufred, sterk antisemmi-

tisme, og frykt for innlem-

ming i tsarens hær som var

de viktigste grunnene for at

jødene emigrerte fra det

russiske riket.

Fra Mazeikiai-trakten

– Mine forfedre kom til

Norge fra små landsbyer i

området ved Mazeikiai.

Min oldemor kom fra Lec-

kava, mens forfedrene på

min fars side kom fra Zidi-

kai på den andre siden av

Venta-elven, forteller den

litauiske honorære general-

konsulen i Oslo, advokaten

Leon Bodd.

– De litauiske jødene

som kom til Norge var i det

vesentlige fra nettopp dette

området i dagens Nordvest-

Litauen. Enkelte var også

fra Vilna (Vilnius), sier

Dagfinn Bernstein i Det

Mosaiske Trossamfund i

Oslo. Han er den fremste

nålevende eksperten på

dette området.

Hvordan levde østjøde-

ne? Til dette finner vi føl-

gende svar på menighetens

hjemmesider:

– Jødene støttet hveran-

dre sosialt og religiøst. Ved

indre samhold klarte de å

bevare sine tradisjoner, sin

religion.

Men mange kunne ikke

lenger livberge seg i de

overbefolkede områdene

hvor de var stuet sammen i

Øst-Europa. De dro ut av

landet i tusentall, fra den

kjente lille jødiske lands-

byen – shtetlen – for å finne

en bedre framtid for seg og

sine barn. De fleste ville

helst til «det gylne landet»,

Amerika.

Men noen hadde ikke

nok reisepenger til å komme

dit. De kom til et land i nord

som så på dem som

merkelige fremmede. Men

det var ikke vold her, og det

fantes en mulighet hvis man

arbeidet hardt...

Flest til Trondheim
og Oslo

Langt flere reiste fra Litauen

til Sør-Afrika og USA.

Frykten for hva de kunne

risikere, gjorde at enkelte

jøder vinterstid søkte seg

over isen på isen over

Østersjøen til Sverige.

Av de litauiske jødene slo

den største gruppen seg ned

i Oslo. Det var fri innvand-

ring til Norge på denne

tiden, og mekanismer som

begrenset innvandringen

eksisterte ikke.

Noen russiske jøder,

litauere og polakker kom

også til Norge, men de var i

mindretall.

Kjøpmann-slekt

– Mine forfedre som de

fleste andre litauiske jøder,

var kjøpmenn. Man kan

gjerne kalle dem et slags

«kramkarer». Da lofotfisket

stod på, reiste mange opp

dit til fiskeværene og solgte

klær. Det var et fryktelig

strabasiøst liv de levde,

forteller Leon Bodd, som

synes det er pussig hvordan

alle nå skal ha rede på sine

røtter, og hvor de kommer

fra.

Selv mistet han de fleste

medlemmene av sin familie

og slekt i forbindelse med

de tyske deportasjonene til

Auschwich under krigen.

Leon Bodd reddet livet

ved at han kom seg over til

Sverige, og under krigen

tjenestegjorde han som

telegrafist i de norske

styrkene i England.

Arbeidssomme

To av skraphandler Jack

London i Oslo sine beste-

foreldre, Marcus og Sara

London, kom til Norge fra

gettoen i Vilna omkring

1900-10. De var da for-

holdsvis nygiftet, og skal ha

bodd der hele sitt liv. De

reiste kanskje fordi Marcus

sto i fare for å bli innrullert i

tsarens hær.

– Mine besteforeldre var

veldig godt likt her i Oslo.

De var arbeidssomme og

brydde seg om de fattige.

Hver sabatt holdt de åpent

hus for de andre i menighe-

ten som ikke hadde penger

til mat. De delte ut klær,

særlig klær til jødiske barn.

Marcus var omreisende,

som mange av mennene som

kom til Norge, beretter Jack

London, som i dag kjøper

skrapjern fra de baltiske

landene. Han har også eget

kontor i Vilnius, selv om

den største handelen nå

skjer fra det russiske

Kaliningrad-området.

Totalt rundt 6-700

Dagfinn Bernstein anslår at

det ankom 6-700 jøder fra

Litauen, i hovedsak fattige

småbønder. I tillegg kom

noen bl.a. fra Vilna, av dem

hadde Langaard tatt inn ca.

25 sigarettrullere. Før kri-

gen hadde mange norske

jøder sine røtter i Litauen;

nå kanskje bare rundt halv-

parten, ettersom Norge på

slutten av 1940-tallet in-

viterte mange nye inn til

landet.

Mer om innvandringen

fra Litauen til Norge i neste

nummer av Litauen-Nytt.

Direktør Jack London i

Brødrene London AS i

Oslo har røtter i Litauen.



13 Litauen-Nytt nr 2 – 2001

I en artikkel i Aftenposten

24. januar 1911 blir politiet

intervjuet om innvandringen

av jøder til Kristiania. Poli-

tiet forteller at det ikke er

mange som har kommet:

– I alt har 50 meldt inn-

flytting i 1910, nesten alle

jøder fra Østersjøprovinsene

og Polen. Og videre, at

innvandringen ikke har vart

lenge og at den først økte

under den russisk-japanske

krig og under pogromene i

Russland. Politiet refererer

til jødene som «fattige, men

skikkeli-ge folk» og nevner

at det eneste som kunne

skaffe politiet bryderi var

«noen jødiske kramkaren

som drev ulovlig omførsels-

handel oppe i bygdene»...

Her følger utdrag av artik-

kelen slik den fortsetter etter

intervjuet med politiet:

«... store drøss av jødiske

innflyttere fra Russland,

som især driver handel, ho-

vedsakelig tobaksforretnin-

ger, frukthandel og ti-øres-

basarer, de fleste i strøket

omkring Calmeyergaten og

Hausmansgaten samt på

Enerhaugen. Det er folk

som skjønt de er fattige, dog

er energiske og arbeid-

somme. Grunnen til at de er

kommet er de mange u-

roligheter i deres opprin-

nelige hjemland. I sær ved

den tid da jødeforfølgelser i

Kischinev fant sted, dro de

bort i flokk og følge...

Av de russiske og polske

jøder, som for 20 - 30 år

siden eller tidligere kom

hertil landet, er det adskil-

lige som nu eier betydelige

forretninger og kapitaler,

og deres barn er fullstendig

norske i sinnelag. Vi har

flere eksempler på, at russi-

ske og polske jøders barn

har oppnådd stillinger her i

Norge som offiserer i armé-

en, som leger, tannleger,

sakførere osv.

Men blant de mange,

som nylig er kommet til

landet og ikke kan tale

språket, lever de fleste et

usselt og fattig liv. Fra dag

til dag sliter de med små-

handel for å berge livet.

Disse folk lever et meget

stille og rolig liv og især er

de meget kjære i sin familie.

De er meget forsiktige for

ikke å komme i konflikt med

loven, da de er inderlig

glade over å ha funnet et

fristed her i landet hvor de

kan leve trygt. Den jødiske

hjelpeforening tager seg i

høy grad av de betrengte

jøder som tilhører den mo-

saiske tro, og yder dem den

hjelp den kan ... »

Kilde: «Jødisk liv i Kristia-

nia 1900–1917», Det Mo-

saiske Trossamfund i Oslos

hjemmesider.

http://www.dmt.oslo.no/
index.html

... store drøss av jødiske innflyttere fra Russland

Norges grunnlov av 1814

nektet jøder adgang til lan-

det, noe Henrik Wergeland

aktivt bekjempet. I 1845

døde han. Først i 1851 ble

det nødvendige 2/3 flertall

oppnådd i Stortinget, og

jødene fikk adgang til Nor-

ge, og som kristne dissente-

re fulle borgerrettigheter.

I 1881 begynte den

svarteste forfølgelse av

jødene – de blodige pogro-

mene som startet med mor-

det på Aleksander 11. Dette

fikk jødene skylden for.

Jødene ble brukt som

syndebukker for alle råden-

de misforhold. De styrende

ledet misnøyen mot jødene.

De lot massene plyndre,

massakrere og drepe dem.

Fra 1881-1917 flyktet

2,6 mill. jøder fra Russland.

I tiden 1918-20 var det

2000 pogromer, og 60.000

jøder ble drept.

I 1880 kom flere jøder,

de fleste fra Øst-Europa,

Russland, Polen og Litauen

– ofte via Sverige og Dan-

mark hvor de hadde opp-

holdt seg i kortere eller

lengere tid. I Sverige fikk de

ofte problemer med om-

førselshandel, og dro derfor

videre til Norge. Fra Vilna

(Vilnius) kom det en del

jødiske tobakksarbeidere,

hentet til landet av tobakks-

fabrikant Langaard. De

fleste bosatte seg i de jødi-

ske sentra i Christiania eller

Trondheim for å kunne leve

jødisk religiøst og sosialt.

Fra 1881 flyktet store

masser av jøder fra Russ-

land, Polen og Litauen fra

blodige jødeforfølgelser –

pogromer – trangboddhet og

nød.  I 1910 ankom ca. 300

jødiske innvandrere fra Øst-

Europas 2000 pogromer til

Norge.

Mens tallet på jøder som

kom til Norge mellom 1852

og 1880, da i hovedsak via

Tyskland, bare var 25 (om

lag en i året), økte tallet de

neste 40 årene til hele 1200

(i snitt 30 personer i året).

Anti-
semmitismen

Historie

Plansjen viser den jødiske utvandringen fra Øst-

Europa til Norge fra 1852 til ca. 1920. Innvandringen

til Norge på denne tiden bestod i hovedsak av litauiske

jøder, men også noen litauere og polakker reiste.


