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Født i Russland, bodde i Sør-Odal – 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.  

 
Den norske jøden Herman Isak Landau bodde over 25 år i Sør-Odal – og han ble drept i Auschwitz 

for snart 80 år siden. 

– Vi vet så lite om ham, det var omtrent ingen igjen til å fortelle, 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 

denne tirsdagen. 

Denne er distriktets eneste snublestein. Minnesmerkene representerer hvert enkelt individ og 

menneske som ble offer for Holocaust. 

Landau bodde på Sjønnerud i Spigseth-grena 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 Herman Landau arrestert hjemme hos seg selv av den lokale 

lensmannen. 

– Ved ankomsten til Auschwitz ble Landau fraktet direkte til gasskammeret og han ble drept 

1. desember 1942, forteller Dag Kopperud fra Jødisk Museum i Oslo. Etter at snublesteinen 

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. 

 

DREPT: Den norske jøden Herman Isak Landau var en omreisende oppkjøper av skinn og 

pelsverk. Tirsdag 30. august 2022 ble snublesteinen hans plassert foran rådhuset.  

Foto: Anita Krok 

 

 



Kvinner klarte å flykte 

– Landaus halvsøsknen Rosa Rubinstein, Rebekka Dworsky og Moritz og Georg David 

Dsenselsky alle ble deportert og drept i Auschwitz, opplyser Dag Kopperud fra Jødisk 

Museum. 

– Min mamma, hennes søstre og min mormor klarte å flykte med Carl Fredriksens 

Transport over til Sverige, sier Ellen Dworsky. Dekknavnet på operasjonen, 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 syv ukene operasjonen pågikk. I januar 

1943 ble operasjonen brått avviklet på grunn av angiveri. 

 
 

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 

  

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Carl_Fredriksens_Transport
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Carl_Fredriksens_Transport


«Husk oss til livet» 

– Ruta til Carl Fredriksens Transport gikk om Gjelleråsen, Kjeller, Fetsundbrua, 

Høland, 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 Värmland. Grenselosene var 

gjerne et tett nettverk av fedre, brødre, sønner og søskenbarn. 

– Dette er viktig lokalhistorie som ikke skal glemmes! Landau 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. 

 

DEPORTERT: 26. november 1942 tok det tyske skipet Donau med seg 530 norske jøder til 

utryddelsesleirene. Én av dem var Herman Isak Landau. Bildet ble tatt fra Amerikalinjens kai, 

Utstikker 1, da skipet forlot Oslo. Foto: Georg W. Fossum, NTB 

 

Herman Isak Landau bodde i Sør-Odal i over 25 år. I desember 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 har i en årrekke lagt ned legger steiner for de jødiske ofrene 

for Holocaust. De tre siste snublesteinene bli plassert torsdag 1. september ved 

https://www.glomdalen.no/kultur/harriets-sterke-krigshistorie/s/1-57-6812148
https://www.glomdalen.no/kultur/harriets-sterke-krigshistorie/s/1-57-6812148
https://www.snublestein.no/siste-nytt/


Akershusstranda 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. november 1942 idet skipet la ut 

fra kai i Oslo. Om bord var 530 norske jøder som var blitt pågrepet 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 drosjer. 

Til sammen 773 norske jøder ble deportert til de tyske dødsleirene i løpet av krigen. Kun 30 

av dem overlevde. 

Herman Isak Landau (1878 - 1942) 

 Herman Isak Landau var norsk-jødisk handelsmann og gårdbruker. Hans far døde da 

Herman var bare 10 år gammel, og moren Ida giftet seg på ny med Henrik Dsenselsky. 

Ida fikk fem barn i sitt nye ekteskap: Rosa, Rebekka, Moritz, Kitty og Georg. 

 Familien Dsenselsky kom til Norge i 1897. Fem år etter, i 1901, kom også Herman og 

broren Leiser Landau hit til landet. Herman var utdannet vever, men livnærte seg som 

buntmaker og skinnoppkjøper for firmaet G. C. Rieber & Co A/S. 

 I 1916 flyttet han til Skarnes i Sør-Odal, hvor han etter hvert tok over gårdsbruket 

Sjønnerud. Herman var ugift. 

 Den 26. oktober 1942 ble Herman Landau arrestert hjemme på Sjønnerud av den 

lokale lensmannen. Registrering- og beslagleggelsesforretning av eiendommen ble 

avholdt samme dag. Herman ble innsatt på Bredtveit fengsel i Oslo, men overført til 

Berg fangeleir utenfor Tønsberg to dager senere. 

 26.november ble Herman, sammen med 528 andre jøder, deportert med transportskipet 

Donau til Stettin og derfra til tilintetgjørelsesleiren Auschwitz. 

 Ved ankomst i leiren 1. desember 1942 ble Herman Isak Landau fraktet direkte til 

gasskammer og drept. Hermans halvsøster Kitty og broren Leiser døde i henholdsvis 

Oppegård og Harstad i 1920 og 1928. Halvsøsknene, Rosa Rubinstein, Rebekka 

Dworsky og Moritz og Georg David Dsenselsky ble alle deportert og drept i 

Auschwitz. 

 Kilde: Denne teksten ble lest opp av Dag Kopperud fra Jødisk Museum da 

snublesteinen til minne omHerman Isak Landau ble lagt ned foran Sør-Odal rådhus på 

Skarnes, tirsdag 30. august, 2022. 

Under den russiske tsar 

Herman Isak Landau oppga selv at han var født i Uniev i Polen. På den tiden var Polen en del 

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 forfølgelse. 



– Etter å ha bodd i Trondheim og Oppegård endte familien vår opp på Grünerløkka i Oslo. 

Det står opplyst at de kom fra Uniova, eller Unjau, det er ikke lett å finne på kartet, fordi 

skrivemåten er så forskjellig, sier Ellen Dworsky. 

 
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 

 

– 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 norske 

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 norske 

innbyggere tilhørte. I 1910-tellingen oppga 1.045 personer at de tilhørte Det Mosaiske 

Trossamfundet. 

Herman Isak Landau lot feltet «trossamfunn» stå åpent. 

 

 


