Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

104324

._------_...__.._-----_ ...-.__ ._-- . _ - - _ . _ - - - _ . _ - - - -

.'Når rnan er både jøde og bonde ~I j:",
Guro Nordahl-Ol~:>o:>n er
en ,< krysning» n1cllom
norsk bondeslekt og
jødeslekt. I disse dager
:.foreligger hennes bok
'på Huitfeldts Forlag.
, --

, Av Annette Sjursen

For meg er na:tisnwn en id(' noe upersonlig - som dt't er
umulig å hatt', sier Guro Nordahl-Olsen. 75 ål' gammel debuterer hUll med kl'ønik{~1l
«Krysningt'n» pa lIuitff'ldh Forlag. (Foto: Annette Sjurs(~n)

-- Praktiserer du selv den j,
diskr rf'ligion?
-- Min far var norsk - fra bOl
deslekten Vethe på Voss. Jeg,
hr-It og fullt norsk, likevel er mi
liv prt'gl~t. av å være en krysnlI'
Illellom jøde og norsk bond,
slf'kt. Mine foreldre pådyttet 11H
ingen religion, men jeg er b,,(
dØpt. og konfirmert.
Mor og far levet som almindt'i
ge nordmenn. Redselen fQr ikkl'
bli godtatt terroriserte dem. MI
brstefar sa: Er du jødisk må cl
Ipvr slik at ingen har noe å klane
fl' deg for. Også i dag er oet dl'
eneste måten å bekjempe al
tisemittisme på.
- Er ikke det å resignere?
- Jo, men likevel er det ('
realistisk holdning.
- Nå har jPg meldt meg ut n
statskirken. Jeg behøver ing!'
Gud for å bære sorg og motgan
Spør meg ikke hvorfor, det er b.
re slik. Jeg foretrekker å klal
meg selv.
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- Det skorter ikke på Innlevel, sesevne, talegaver eller hjertelag
: hos folk som taler om toleranse,
· men når de samme mennesker,
· nettopp på grunn av sin for· domsfullhet, slår hånden aven
føler man hvor trøstesløs ensom
· .den tornefulle kampen mot fordommer er.
r Mellom epletrærne skimter vi
, en rank skikkelse som kommer
, oss raskt i møte. Vi er her for å
samt.ale med Guro Nordahl-Olsen, om hennes nylig utkomne
.·debutbok «Krysning». Forfat· terinnen har levet i 75 år - to
, verdenskriger, en jØdisk mor og
en non;k stefar som gikk i Hitlers
.- tjeneste.

kjpmpet for og hvilket sySkl
han Kiordf' karriere I, var av ll'
derordnet betydning. Han var I
kt' blant dem som ble fangrt
ideologiens garn. Realitetene
nazistenes horrible fremferd
lukket han øynene for. Jeg kH
ikke lenger anklage ham f(lr I't l
va'rt v,rusom. Han var en egol'
- hvilket er en egenskap vI' al
bærer i oss. Muligens gjordr h;
dp!. for min mors skyld: Det par
doksalp er at han ved å gå inn
nazistenes rekker reddet ml
mor.
i QUisling trodde at han men l'
Pf'flI1('st,røKKunne~~døie miii.n11
mr!1 norsK kvinne - min st.'f;,
TIkk Quislinv, til å 'ta sin penn
bruk. At mor gikk med på å fr
kjenne seg sin identitet er van
k .. liv, å godta.

~

ikke bitter

Kvinnen er nådd frem til oss,
; men kan det være ... Det blide til"lit;;fulle flåndtrykket, en lett be, merkning om det deilige væff~t,
· eL ansikt uten dype furer som rø· per lidelsen og kampen - en au, ra av mild åpenhet «Er slikt mll· li!~ - efter å ha kjent antisemiL· LIsmens forpestede pust i nakken
· i Lrekvart århundre?
- Jeg forstår for meget til å
hate. Uansett hvor forferdet man
Imn bli over menneskers eller
· regim~rs handlinger tlnnes det
alltid formildende forklaringer,
sier hun.
- Ofte utbryter bekjente for'skrekI' t: Hater du ikke nazistene! j<'or meg er nazismen en
: ide -. noe upersonlig og uforklm'lig - som det er umulig å hate. Under krigen hatet jeg nok
min stefar. Men avstand og alder
skaper forståelse. Det eksisterer
for mange mulige årsaker og
forklaringer til å rettferdiggjøre
en fordømmelse. Alt ville være
· meget lettere om kabalen gikk
, opp. Tror man på en forklaring,
slipper man å fundrre mer.
Før den Annen Verdrnskrig lot
, jeg aldri fremmede få vite at min
mor var jødinne og at jeg dermed
selv har jødisk blod i årrne. Jeg
hadde ikke behov for å provosere
o!~ rlpt var ofte lettere il tie. Dpt
kan Jeg ikke lenv,er. Titipn innbyr
· til å tone flagg. Ofte kOIlfrontRres
• jl'f( med jødevitser. Når jeg nå hever røsten og forkynner at min

mor var jødinne møter jeg ofte reaksjoner som: Neinwn du som pr
sa sØL.

Krønike

Mpd sin bok vil Guro Nordahl-Olsen si Iloe om innvandring, raseproblemer og toleranse.
r rn krønike om seg selv, sin familie og de mrnnesker som på
ulike måter stod hpnne mer Legner hun et tidsbildr fra l H50 til
1950 sett med øynl'ne til en representant. for t~ ytterpunkter i
samfunnets sosiale mønster: .Jøde og bonde. Indirekte er boken
en beretning om hennrs mor.
Handlingen bygger seg opp imot
Den Annen Verdenskrig, mens
selve beskrivelsen av krigen er i
antall sider ni'stpn den kort.este i
boken. Vr-d istedet å bruke mer
tid på opplevr-lsene fra barndommen og unv,dommen haper hun ~l
gi leseren en forstaeise av menneskenes reaksjoner under krigen. Krønikr-n er ingen sent.im(~n
tal selvbiogran, ingen redselsskildring fra krigen (stoffet er
sterkt nok i seg selv), ingen solskinnshistorie og heller ingen lærebok i toleransE'. Den er for nyanser~ til å bli satt i bås, stemningl>skildring(~ne er mange. men
beherskede. Stilen er tilnærmpt
objektiv uten at forfatterinnens
varme unngår å skinne igjennom. fire år tok det Guro Nordahl-Olsen å samle inn dokumentasjonsmaterialet og skrive
boken.
Hva fikk din stefar til å melde
seg til tjenest.f' liTis nazist.ene?
- Han var Pll lykl<t'jegp\, av
samme type som vi I dag ofte
støter på. Hans mål var å bli en
høytstående offiser. Hva han

- Det er tryggest, så risiker'
man ikke å bli sviktet?
-- Rant nok.

Søkende

Vår samtalepartner er en rae:
løs og søkende sjel. Et spaIt,
sinn har ført henne gjennom ,
omflakkende liv. Hun har ald
klart å samle seg fullt og helt (JI
en oppgave. Til gjengjeld har hu
utviklet et vidsyn og en toleran
som man ikke kan annet enn
beundre. Det ligger også en frih'
i en splittet tilhørighet, man k;
alltid kaste kappen over på d.
andre skulderen. Andre gant!:·
blir savnet efter tilhørighet p
trengende.

Jo mer man har opplevet, d
sto rikere blir alderdommen. J,
vi Il" ikke byttet liv med norn.

