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Da de Hvite Bussene i 
1945 kom for å hente de 
norske fangene ut fra ut-
ryddelsesleirene i Polen 
og Tyskland var ikke Nora 
Savosnicks morfar på 
listen. Til tross for at han 
var født trønder og var en 
stolt trønder.

Familien til jødiske Nora 
Savosnick (24) bodde i Trond-
heim da krigen brøt ut i 1940. 
Hennes oldefaren, Ernst Savos-
nick, som virket som urmaker i 
Trondheim, ble arrestert av 
nazistene 8. oktober 1942 fordi 
han var jøde og som gissel for 

 • Nora Savosnick holdt foredrag på Falstad på 75-årsmarkeringen i går.

75 år etter er Nora norsk nok

STERKT INNTRYKK: 77 år etter at oldefaren ble drept i Auschwitz og hans svoger drept på Falstad, vandrer Nora Savosnick i Falstadmuseet, hvor hun blir guidet rundt av Falstad-
senterets direktør Christian Wee og styreleder Øystein Djupedal. Hun innrømmer at det hun ser og føler gjør inntrykk, ikke minst å finne oldefarens navn blant de 4.200 
navnene som pryder en av veggene i museet. 

sønnen Mikael som drev illegalt 
motstandsarbeid.

Ernst ble sendt til Falstad hvor 
han ble torturert, før han ble 
videresendt til utryddelsesleiren 
Auschwitz, nord for Krakow i 
Polen. Der ble han drept 13. juni 
1943. Da hadde hans svoger, 
Hermann Schidorsky, allerede 
blitt henrettet på Falstad 15. 
november 1942.

Ernts’ sonn, Robert Savosnick, 
ble arrestert 26. oktober 1942. 
Han var da student og ble sendt 
til Auschwitz og senere overført 
til Bergen-Belsen. Han ble tunget 
til å gå den «dødsmarsjen» 
sammen med 60.000 andre 
jøder, og overlevnde mirkuløst 
som en av 34 norsk ejøder. 
Rovert ble senere barnelege i 
Trondheim, og er Noras morfar.

– Tross alt han hadde vært 
gjennom i Auschwitz og under 
dødsmarsjen på slutten av kri-
gen, så fikk han ikke være med 
de Hvite Bussene hjem. Jeg tror 
det startet en tanke hos ham om 
at neste gang skulle han være 
norsk nok, sier Nora Savosnick, 
som fredag 8. mai 2020 for før-
ste gang gjester Falstadsenteret 
og Falstadskogen.

Besøket gjør inntrykk
77 år etter at oldefaren ble drept 
i Auschwitz og hans svoger drept 
på Falstad, vandrer Nora Savos-
nick i Falstadmuseet, hvor hun 
blir guidet rundt av Falstadsen-
terets direktør Christian Wee og 
styreleder Øystein Djupedal. 

Hun innrømmer at det hun ser 
og føler gjør inntrykk.

– Når man ved bruk av propa-
ganda og utestenging fremstiller 
enkelte grupper mennesker som 
uverdige, blir det lettere å 
behandle dem dårligere. Noe 
som kan resultere i ekstreme 
handlinger, slik som det ble gjort 
her jeg står nå, for 75 til 80 år 
siden. Jo, besøket gjør inntrykk, 
sier Nora mens hun ser på 
modellen av Falstad Strafgefan-
genenlager, laget av falstadfange 
nummer én av i alt rundt 4.200, 
Arvid Alstad.

Fotograf og dokumentarist
Nora, som fikk spørsmålet om å 
holde hovedtalen under marke-
ringen av Frigjøringsjubileet i 
Falstadskogen 8. mai 2020 etter 
at søsteren hennes, som ble 
spurt først, var forhindret på 
grunn av eksamen og måtte 
takke nei, er bosatt og jobber 
som fotograf i nyhetsbyrået Reu-
ters i New York. Hun er hjemme 
i Norge på grunn av koronasitua-
sjonen i millionbyen. Spørsmå-
let gikk videre til henne, og der-
for holdt hun talen i 
Falstadskogen under Frigjø-
ringsjubileet 2020.

– For meg er historien om 
oldefar og morfar en stor del av 
min identitet. Det som hendte 
dem har også hatt stor påvirk-
ning på resten av familien min, 
sier Nora er utdannet fotograf og 
jobber med dokumentere jødisk 
liv i Norge og Europa i dag. Det 

skal bli til en reiseutstilling 
beregnet på ungdomsskoler.

– Skape flere narrativ
– Da jeg vokste opp var jeg den 
eneste jøden i en skolegård der 
jøde ble brukt som skjellsord. Og 
jøder ble ofte presentert som 
svarthvitt-bilder i historiebø-
kene. Det jeg vil vise er livet i 
dag, og skildre det religiøse mot 
det kulturelle.

Absolutt noe som er viktig i 
mitt arbeid som fotojournalist. 
Det handler jo ikke bare om den 
urettferdigheten som ble gjort 
mot jødene under krigen, men 
også om urettferdigheten som 
skjer i dag. Og den har gjort meg 
bevisst på viktigheten av dette 
arbeidet i dag. Skape nye og 
flere narrativ.

– Du sier i talen din i Fal-
stadskogen at dagens løgner 
kan bli fremtidens sannheter. 
Hva legger du i det?

– Det er noe jeg frykter. Det 
jeg mener er at vi ale har et 
ansvar. Vi må vøre bevisste at 
sannhet kan være relativt og at 
vi lever ekkokamre. Vi lever i en 
tid med urettferdige løgner, hvor 
mennesker blir tildelt skyld. 
Gjentas en løgn lenge nok, blir 
den sannhet. Det må vi motar-
beid.

–Sårt å være norsk jøde
8 mai 1945 er egentlig ikke frigjø-
ringsdagen for de 34 norske 
jødene som overlevde dødslei-
rene. De ble nemlig holdt igjen i 

de tyske leirene og måtte i forne-
drelse vente til andre nordmenn 
ble hjemsendt først.

– Hva tenker du om det på 
denne jubileumsdagen?

– Jeg tenker på morfar og hans 
spørsmål om når er han norsk 
nok. Den tanken, eller den delen 
av morfars historie, har påvirket 
meg mer enn jeg vil innrømme 
eller har forstått. Det at han ikke 
fikk være med de norske fan-
gene hjem etter at Norge ble fri-
gjort. Men hvem er det som får 
være norske nok, kan man 
spørre. Jeg vet dette spørsmålet 
også satt igjen som en sår følelse 
også hos mamma. Hvis noe slikt 
skulle skjedd igjen, hvem skulle 
da stått der og passet på hvem 
som ble invitert inn. Da morfar 
og de andre jødene kom hjem, 
var de blitt frarøvet penger, 
møbler, hus og alt.

– Men din generasjon føler 
seg fullstendig norsk?

– Ja. Ja, og det gjorde morfar 
også! Han følte seg virkelig som 
en trønder. Vår familie flyktet fra 
prognomene i Russland og kom 
hit til Norge. De fikk ikke tilhørig-
het noe annet sted. Hva annet 
enn norsk kan vi være? De følte 
sterk nasjonalfølelse og tilhørig-
het til Norge. Og det gjør selvsagt 
jeg også. Jeg kommer tilbake til 
Falstad og skal ta med meg folk 
hit slik at de kan lære om histo-
rien, sier Nora Savosnick.
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