
Ågotnes, oktober 2020 

PRESSEMELDING 

Markering av Krystallnatten mandag 9. november 

 

– Vi må ikke glemme herjingene som hendte Krystallnatten 
 

Aldri mer!, er slagordet etter folkemordet på jødene. Men nå registrerer man 

at antisemittismen øker i Europa. Og i Norge. Det er urovekkende. Vi kan ikke 

sitte tause og håpe at den forsvinner av seg selv. Vi må aktivt ta opp kampen.  
 

Mandag 9. november (kl 19) arrangerer Krystallnattkomitéen i Øygarden  

en markering imot antisemittisme i Foldnes kyrkje på Litle-Sotra. 
 

Tom Georg Indrevik  

ordfører i Øygarden, hilser fra kommunen til de frammøtte. 

 
Advokat Dag Steinfeld  

blir årets hovedappellant. Steinfeld er utdannet jurist og har arbeidet som advokat i en årrekke. 

Steinfeld har hatt base i Bergen, men praksisen hans som prosedyreadvokat har for en stor del vært 

landsdekkende, og han har ført mange saker for Høyesterett. I senere år har han også blitt forfatter, 

bl.a. med en bok om sin far, Jacob Steinfeld. 

 

Tidligere politiker og  byrettsjustitiarius August Rathke  

blir en av tre andre appellanter. Rathke er Bergens «Grand Old Man» og fyller 95 år i år. I sin tidligste 

politiske karriere var han kommunist. Under krigen var han motstandsmann i Kompani Linge. Etter 

krigen var han fortsatt kommunist, men etter en tid, ble han et aktivt medlem i Arbeiderpartiet. Han 

var i flere perioder valgt inn i bystyret, og han var også medlem i formannskapet. Rathke ble også 

æresmedlem i partiet. 

Rathke utdannet seg til jurist. Etter utdanning arbeidet han for kommune og fylkeskommune. Han i 

mange år dommer i Bergen byrett før han avsluttet som byrettsjustitiarius i 1996. 

 

Politiker Marita Moltu 

blir en av tre korte appellanter. Moltu var varaordfører i Bergen fra 2015 til 2019. Hun har også vært 

kommunalråd i Bergen. I tillegg har hun vært nestleder i henholdsvis komité for helse og sosial og 

komité for oppvekst. Sin yrkesbakgrunn har Moltu fra StatoilHydro. 

 

Næringslivsleder Jan Vindenes, alias «Kjetting-Jan» 

blir den siste appellanten. Han er daglig leder av Sotra Anchor & Chain, en internasjonalt orientert 

bedrift på Vindenes, - et «steinkast» fra CCB på Ågotnes. 

 

Kulturelle innslag: Johann Sebastian Blum: Instrumentalmusikk (piano/cello) 

Beate og Stian Lavik: Sanginnslag akkompagnert med piano (Stian) 

Solveig Apelthun: Diktproklamering  
 

Kveldens programleder: Odd Bjarne Skogestad 

  
NB! Anbefalte retningslinjer fra myndighetene vedr. koronasituasjonen vil bli nøye etterfulgt! 

 

 



«KRYSTALLNATTEN» 

Natten mellom 9. og 10. november 1938 dro nazistiske partiaktivister på herjingstokter i alle 

byer og i de fleste landsbyer i Tyskland og Østerrike. Aktivistene raserte og plyndret jødiske 

hjem og forretninger. Dynamitt og brannbomber ble kastet mot synagoger. Herjingstoktene 

rammet sykehus, barnehjem, eldrehjem og gravsteder.  

 

Omtrent 7000 jødiske forretninger og boliger ble ødelagt og satt i brann under nattens 

herjinger. Offisielt ble 91 personer drept. Mer enn 1400 synagoger, bedehus, 

forsamlingssteder, flere tusen butikklokaler, private leiligheter og jødiske gravsteder ble 

rasert. Krystallnatten, også kalt Novemberpogromen, markerer starten på en systematisk 

jødeforfølgelse som bare få år senere utviklet seg til Holocaust. 

 

Det var sivilkledde folk fra Sturmabteilung (SA) og Hitlerjugend, samt andre radikale 

partiaktivister, som stod for herjingene mot utpekte jødiske mål. Tysk politi og brannvesen 

sto som tilskuere til angrepene eller hindret aktivt at antente synagoger og eiendommer ble 

forsøkt slukket av andre. Hitler hadde gitt ordre om inngripen bare dersom flammene truet 

med å spre seg til ikke-jødisk eiendom. 

 

De tyske nazistene forsøkte å framstille ødeleggelsene som et resultat av et folkelig raseri 

mot jøder, men aksjonen var i virkeligheten regissert av sentrale naziledere og utført av 

nazibevegelsens organisasjoner, og kan kalles en statspogrom. Noen steder var også 

lokalbefolkningen med på ødeleggelsene, mens andre var skeptiske til det som fant sted.  

 

******* 

Arrangør av denne årlige markeringen er Krystallnattkomitéen og Sartora Tankesmie. 

Sistnevnte tok i 2014 initiativ til en årlig markering av Krystallnatten. Motivasjonen er at det 

som skjedde, ikke må bli glemt, og at det fortsatt et behov for å stå opp mot antisemittisme.  

Arrangementet støttes blant annet av en rekke kristne organisasjoner, forsamlinger og 

kirkesamfunn.  

 

 

Kontaktperson er Asbjørn Landro.  

E-post: sartora.tankesmie@hotmail.com  

Mobil: 916 41 057. 
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