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Tips oss! 62 88 25 00 

Har du tips til gode menneskesaker og gladsaker som vi bør skrive om, send  
en e-post til tips@glomdalen.no. Du kan også kontakte Glåmdalen-redaksjonen 
på telefon 62 88 25 00. Siste nytt finner du alltid på glomdalen.no

sØR-odal: Den 
norske jøden Herman 
Isak Landau bodde 
over 25 år i Sør-Odal – 
og han ble drept i 
Auschwitz for snart 
80 år siden. 
AnitA KroK 
anita.krok@glomdalen.

Snublesteinen foran rådhuset 
på Skarnes er nå plass, for å 
minnes «Herman pelshandler».

– Vi vet så lite om ham. Det 
var omtrent ingen igjen til å for-
telle, fordi så mange i familien 
vår ble deportert og drept i 
Auschwitz, sier Ellen Dworsky 
fra Oslo.

Bodde i spigseth-grenda
Hun er barnebarn av Rebekka 
Dworsky som var Herman Isak 
Landaus halvsøster. Ellen 
Dworsky var spesielt invitert til 
nedsettelsen av snublesteinen 
foran rådhuset på Skarnes den-
ne tirsdagen. 

Denne er distriktets eneste 
snublestein. Minnesmerkene 
representerer hvert enkelt indi-
vid og menneske som ble offer 
for Holocaust.

Landau bodde på Sjønnerud i 
Spigseth-grenda i Sør-Odal. 
Som pelsoppkjøper for firmaet 

AS Rieber & Co i Oslo dekket 
han over et stort område – og 
han var mye på farten. 

Den 26. oktober 1942 ble Her-
man Landau arrestert hjemme 
hos seg selv av den lokale lens-
mannen.

– Ved ankomsten til Ausch-
witz ble Landau fraktet direkte 
til gasskammeret og han ble 
drept 1. desember 1942, fortel-
ler Dag Kopperud fra Jødisk 
Museum i Oslo. Etter at snuble-
steinen var satt ned, holdt han 
en liten tale om pelshandleren 
fra Odalen.

– Vi i familien vet at han var 
en omreisende handelsmann – 
og at han kjøpte at han kjøpte 
opp skinn, sier Ellen Dworsky. 

Kvinner klarte å flykte 
– Landaus halvsøsken Rosa Ru-
binstein, Rebekka Dworsky og 
Moritz og Georg David Dsen-
selsky alle ble deportert og 
drept i Auschwitz, opplyser 
Dag Kopperud fra Jødisk Muse-
um.

– Min mamma, hennes søstre 
og min mormor klarte å flykte 
med Carl Fredriksens Trans-
port over til Sverige, sier Ellen 
Dworsky. Dekknavnet på ope-
rasjonen, Carl Fredriksens 
Transport, var ikke tilfeldig 
valgt. Kong Haakon VII var 
døpt Carl og hans far var kong 

Frederik VIII av Danmark. 
Om lag 1000 personer ble 

reddet over til Sverige i de sju 
ukene operasjonen pågikk. I ja-
nuar 1943 ble operasjonen brått 
avviklet på grunn av angiveri. 

«Husk oss til livet»
– Ruta til Carl Fredriksens 
Transport gikk om Gjellerå-
sen, Kjeller, Fetsundbrua, Hø-
land, Marker og videre inn til 
Sverige, forteller historiker 
Birgit H. Rimstad. 

I 2016 utga hun boken «Unge 
tidsvitner – jødiske barn og 
unge på flukt fra det norske 
Holocaust». Mange av de nå 
godt voksne norske jødene 
flyktet som barn med sine 
mødre fra Oslo. Fluktruten 
gikk videre gjennom våre 
grenseskoger og inn i Värm-
land. Grenselosene var gjerne 
et tett nettverk av fedre, brø-
dre, sønner og søskenbarn.

– Dette er viktig lokalhistorie 
som ikke skal glemmes! Lan-
dau levde og arbeidet her i Sør-
Odal – og han ble deportert og 
drept i Auschwitz, sier Vidar 
Holstad.

– Derfor ønsker Skarnes 
Grendeutvalg å sette opp en 
egen informasjonsplakat, et 
skilt, her som snublesteinen 
står, legger han til. 

Herman Isak Landau bodde i 

Sør-Odal i over 25 år. I desem-
ber i år er det 80 år siden han 
og 529 andre norske jøder gikk 
om bord i slaveskipet Donau 
som ventet ved kaia i Oslo.

Jødisk Museum i Oslo har i 
en årrekke lagt ned legger stei-
ner for de jødiske ofrene for 
Holocaust. De tre siste snuble-
steinene bli plassert torsdag 1. 
september ved Akershusstran-
da 51. Det ligger rett overfor 
der transportskipet Donau lå 
ankret i november 1942.

Hentet i kuvogner
Fotograf Georg W. Fossum fra 
NTB tok bilde av Donau 26. no-
vember 1942 idet skipet la ut 
fra kai i Oslo. Om bord var 530 
norske jøder som var blitt på-
grepet og fraktet til Oslo havn 
med drosjer, jernbanevogner 
og lastebiler.

Mennene ble hentet ut Berg 
fangeleir utenfor Tønsberg og 
fraktet til Oslo i kuvogner. 
Kvinner og barn ble kjørt i dro-
sjer.

Til sammen 773 norske jøder 
ble deportert til de tyske døds-
leirene i løpet av krigen. Kun 30 
av dem overlevde.

Under den russiske tsar
Herman Isak Landau oppga 
selv at han var født i Uniev i 
Polen. På den tiden var Polen 

endel av tsar-Russland. Men 
da den russiske tsaren ble 
drept i et attentat i 1881, mente 
mange i det store keiserriket 
Russland at jødene sto bak. 
Mange jøder flyktet etter hvert 
vestover og inn i Europa, for å 
unngå pogromer, drap og for-
følgelse.

– Etter å ha bodd i Trond-
heim og Oppegård endte fami-
lien vår opp på Grünerløkka i 
Oslo. Det står opplyst at de 
kom fra Uniova, eller Unjau, 
det er ikke lett å finne på kar-
tet, fordi skrivemåten er så for-
skjellig, sier Ellen Dworsky.

– Det kan både være i Łódź i 
dagens Polen – eller i dagens 
Ukraina, svarer Dag Kopperud 
fra Jødisk Museum.

Herman Isak Landau var 
mye på farten. Derfor ble han 
telt to ganger under den nor-
ske folketellingen i 1910, én 
gang i Tynset og én gang i Stor-
Elvdal. Han oppga at han både 
var russisk fra Polen og fra 
Russland. 

I 1910 registrerte den norske 
folketellingen for første gang 
hvilket trossamfunn alle nor-
ske innbyggere tilhørte. I 
1910-tellingen oppga 1.045 
personer at de tilhørte Det Mo-
saiske Trossamfundet. 

Herman Isak Landau lot fel-
tet «trossamfunn» stå åpent.

Født i Russland, bodde i Sør-Odal – drept i Auschwitz:

En snublestein på Skarnes 
for «Herman pelshandler» 

FYsisK liTen: Vidar Holstad 
i Skarnes Grendeutvalg og Dag 

Kopperud fra Jødisk Museum 
studerte snublesteinen nøye. Den 

er i støpt messing, fysisk liten – 
og en påminnelse om Holocaust 

som kostet seks millioner jøder 
livet.  FoTo: aniTa KRoK

oppKJØpeR: Herman 
Isak Landau var oppkjøper for 
AS Rieber & Co i Oslo. Denne 
annonsen rykket firmaet inn 
i mange av landets aviser i 
november 1938. FaKsimile: 
nasJonalBiBlioTeKeT



En alliansebank i 

SNAKK MED OSS!

Enkel

Brukervennlig

Trygg

Hverdagsmagi

Kirkenær - Flisa - Elverum

Din framtid - 
slik du ønsker den!

SNAKK MED OSS!

Din lokale spar(r)e partner
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leSeRneS BIldeR
Del dine bilder med  
Glåmdalens lesere:
e-post: leserbilde@glomdalen.no
Last opp dine bilder på 
glomdalen.no/leserbilder

              Glåmdalen

              glomdalen.no

FØlG oSS! Få FeRSke nyheteR Rett I InnBokSen: 

Abonner på Glåmdalens nyhets
brev og få siste nytt i mailboksen
Glåmdal/neS: Vil du gjerne holde deg oppdatert, men har ikke 
alltid tid til å sjekke nettavisene? Nå kan du abonnere på Glåmdalens 
nyhetsbrev og få servert de viktigste nyhetene fra Kongsvinger-regio-
nen og Nes rett i mailboksen hver dag. For å bli abonnent på nyhetsbre-
vet må du ha en Aid-bruker og en e-postkonto. Klikk deg inn på en 
hvilken som helst sak på vår nettavis, glomdalen.no. Nederst i sakene 
vil du finne informasjon om hvordan du kan bli nyhetsbrevabonnent.

Få vaRS lInG nåR ny he ten   SkjeR:

Slik får du Glåmdalens ny hets
var sel på mo bil
Glåm dal/neS: Vi du hol de deg 
opp da tert på lo ka le ny he ter – når de 
skjer? Nå kan du las te ned appen 
glomdalen.no i App sto re (appstore.
com) el ler i Google Play (google.play.
com) og bli vars let når hen del ser og 
vik ti ge ny he ter skjer i ditt nær om rå de.

Født i Russland, bodde i SørOdal – drept i Auschwitz:

En snublestein på Skarnes 
for «Herman pelshandler» 

aldRI Glemme: – Her foran rådhuset på Skarnes ligger snublesteinen til minne om den norske jøden Herman Isak Landau, forteller 
historiker Birgit H. Rimstad, Dag Kopperud fra Jødisk Museum og Landaus slektning Ellen Dworsky. Den jødiske pelsoppkjøperen bodde i 
Spigseth-grenda – og her ble han også pågrepet den 26. oktober 1942. Foto: anIta kRok

FRa odalen tIl 
aUSChWItZ: Herman 
Isak Landau (1878 – 1942). 
 FakSImIle: «våRe Falne»

dRePt: Tirsdag 30. august 
2022 ble snublesteinen til 
Herman plassert foran rådhuset.  
 Foto: anIta kRok


