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DOKUMENTAR
Krystallnatten
Forfatter: Øyvind Foss
Forlag: Spartacus

� Velskrevet og oversiktlig om et av
de mørkeste kapitler i nyere europe-
isk historie.
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Natten til den 10. novem-
ber 1938 blir hus-

ket og markert hvert
år. Om noen skulle ha
tvilt på nazismens
hensikter med jødene
og andre «undermen-
nesker» i det tyske
førkrigssamfunnet,
fikk de til fulle de-
monstrert denne nat-
ten hvor langt regi-
met og en forført be-
folkning ville gå. 1400
synagoger og andre
jødiske forsamlingshus sto i
brann, jødisk eiendom ble ra-
sert og plyndret, 300 jøder
mistet eller tok eget liv, 30.000
ble sendt i konsentrasjonsleir.
Aksjonene spredte seg til hele
riket. Knapt fire år senere kom
Wannsee-konferansen med
«den endelige løsning».

Det er skrevet mye om den-
ne natten, likevel har teologen
og forskeren Øyvind Foss ved
Universitetet i Stavanger, opp-
rinnelig kristiansander, kom-
met med enda en bok. Dens
fortjeneste ligger først og
fremst i at den er opplysende,
velskrevet og på en oversiktlig
måte skildrer både opptakten
til tragedien, selve nattens
ugjerninger og setter det hele
inn i en større sammenheng.

Krystallnatten er et tilslø-
rende navn på et av de verste
kapitler i nyere europeisk his-
torie. Den rystet omverdenen,

men mange viste også «forstå-
else» for at Hitler måtte hand-
le. Aftenposten hadde en «ny-
ansert» fremstilling av nyhe-
ten, skriver Øyvind Foss, mens
Nationen var redd for at jøder
på flukt ville søke seg til vårt
land og gi et «uhyggelig jøde-
problem». Vi må i vår kritikk
av tyskerne ikke glemme den
behandling vi selv ga jødene da

de trengte oss
mest.

Med et retorisk
grep ga Hitler jøde-
ne selv skylden for
Krystallnatten og
forlangte at de skul-
le betale for skade-
ne. Han utnyttet
meldingen om en
ung polsk jøde som
tre dager tidligere
hadde skutt en tysk
diplomat i Paris, en

sak som for øvrig utviklet seg
pinlig for Tyskland. Diploma-
ten og morderen hadde trolig
et seksuelt forhold, og homofi-
le var ikke bedre enn jødene.

Selv om det er vanskelig å
forstå at en nasjon som hadde
frembrakt noen av de største
personligheter i europeisk
kultur, kunne havne i et så bes-
tialsk dyp som jødeforfølgelse-
ne, er der spor å finne. Et av de
tydeligste peker mot Luther,
som i skrift og tale var uforson-
lig overfor jødefolket. Så svik-
tet da også kirkens medlem-
mer da pogromene kom, med
noen hederlige unntak.

Antisemittismen er ikke ut-
ryddet, påpeker Foss i et opp-
summerende kapittel, det er
heller ikke folkemordene. Vi
trenger Foss’ påminnelse om
dette dype sår i vår europeiske
historie. ALF KJETIL IGLAND

Velskrevet om et dypt
sår i Europas historie

DAGEN DERPÅ: En ung mann er klar til å rydde opp ødelagt glass fra en
jødisk butikk i Berlin, dagen etter «Krystallnatten». FOTO: SCANPIX

,, Du slutter ikke å like pop og går
over til opera bare fordi du er voksen.
Eva Bratholm. Fra «Den store norske kvinnesitatboka».

Konsert
«Til alle tider»
Lørdag
Ansgarkapellet Hånes
Bjørn Eidsvåg med: Geir Sundstøl, Anders
Engen, Bjørn Holm, David Wallumrød.
75 tilhørere
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Bjørn Eidsvågs eksklusive
konsert lørdag i Ansgar-

kapellet var litt blodfattig. Først
mot slutten kom magien 75 til-
hørere betalte 650 kroner hver
for.

– Vi er klar over at dere må
være veldig rike, sa Bjørn Eids-
våg på slutten av sin en time og
femten minutter lange konsert i

Ansgarkapellet lørdag. 
Sammen med backingkvar-

tetten sin er han i gang med kon-
sertserien «Til alle tider» i det
unike kapellet som er utsmyk-
ket av kameraten Kjell Nupen.
Med kost, losji og lønn til bandet
kommer billettprisen opp i
uvanlige 650 kroner. Det gir en
minuttpris på 8 kroner og 66
øre.

Og Eidsvåg kunne nok ha litt
rett, for det var en del design-
brilleinnfatninger og lekker
konfeksjon å se på de nær full-
satte 77 stolene lørdag. Dette var
den andre konserten i den eks-
klusive serien. Den tredje ble

spilt søndag, og de siste fire
kommer fra førstkommende
torsdag til og med søndag.

Ansgarkapellet kan best be-
skrives som en spartansk, men
smakfullt innredet betongkloss.
Rammen rundt konserten var
på alle måter vakker. Nupens
glassmalerier i hjørnene var
opplyst fra utsiden. Lydperso-
nellet fortjener kake for å ha
skapt myk, fyldig klang i det

nakne betongrommet. 
Bandet og Eidsvåg selv sto

oppstilt i dempet belysning, og
atmosfæren var så intim og nær
som det er mulig å ønske seg.

Eidsvåg har vel snart et tresif-
ret antall sanger i katalogen sin,
og han valgte et dempet reper-
toar som sto til de omgivelsene.
«Porten» og «Floden» var først
ut, og allerede på sistnevnte de-
monstrerte gitarist Geir Sund-

støl uhørte ferdigheter på man-
dolin. Disse skulle vi få høre mer
av utover i konserten som inne-
holdt sanger som «Blyge blo-
mar», «Fly barn, fly», «Jerusa-
lem», «Dag for dom» og «Min
båt er så liten».

Musikerne Eidsvåg har tatt
med seg er naturligvis av et kali-
ber som sømmer seg landets
mestselgende artist. Foruten
nevnte Sundstøl bidro Anders
Engen på perkusjon, Bjørn
Holm på kontrabass og David
Wallumrød på tangenter.

Innpakningen de lagde til
Eidsvågs lyrikk var elegant og
smakfull, men de burde sluppet

enda mer til. Dette ble nemlig i
overkant forutsigbart med lange
perioder smektende komp til
Eidsvågs i og for seg eminente
lyrikk. Man kunne i så henseen-
de like gjerne hørt på plata foran
peisen hjemme.

Men der hadde du ikke fått se
og høre Eidsvåg selv skape nær-
het med lunt prat og anekdoter
mellom sangene. Mot slutten av
konserten begynte han å gå sak-
te ned midtgangen. Det var her
publikum endelig fikk den uni-
ke magien de hadde betalt for,
og som neppe kunne vært gjort
bedre noe annet sted:

Vendt mot Jesus som henger

ensomt korsfestet på veggen midt
imot sto Eidsvåg i halvmørket ved
utgangen. Uten mikrofon fylte
stemmen hans kapellet da han
sang «Til alle tider» som også er
tittelen på konsertserien:
«En tåre renner fra ikonet
en mager mann med tornekrone
grepet ser jeg ned
min tro mitt håp min fred»

Fulgt av et sitrende fremført
ekstranummer i «Eg ser» ga dette
en topp avslutning på en ellers litt
kjedelig konsert. 

Tekst: Torgeir Eikeland
torgeir.eikeland@fvn.no – 38 11 36 59

Småslapp Eidsvåg i betongkapellet
SMÅSLAPT: Rammen rundt konserten var på alle måter vakker, men konserten med Bjørn Eidsvåg var ikke helt optimal. FOTO: KRISTIN ELLEFESEN

,, Vi er klar over at dere må
være veldig rike. 
Bjørn Eidsvåg

MUSIKK
� KRISTIANSAND

– Det var i ei lita veikro ved E
18 for mange år siden. Bare to
personer dukket opp, og det
kunne sikkert blitt veldig
stusslig. Men vi leverer vare-
ne uansett, så vi holdt det like
godt gående i to timer, sier
vokalist og gitarist Geir Våga-
ne i Ritas Lolitas og humrer,
når vi spør om et minne fra
Kristiansand-bandets 15 år
lange karriere.

I løpet av de femten årene
bandet har hatt på å gjøre seg
bemerket i Kristiansand, har
de opparbeidet seg over 100
låter. Tomme lokaler er his-
torie, og nå samler bandet
nærmere 400 publikummere
på sine konserter.

16. oktober skal jubileet fei-
res med blues og rock på
Haandverkeren i Kristian-
sand. Da kommer også det
tyske bandet Blue Alley og
amerikanske E.G. Kight for å
spille.

– Jeg liker meg best når vi
spiller for 400 mennesker.
Da blir det mye liv, samtidig
som man får nærhet til publi-
kum, mener Vågane.

Ritas Lolitas kom til for
femten år siden. Det hele be-
gynte med at en venninne av
bandet, Rita, fylte 30 år. De
samlet sammen noen musi-
kervenner og lagde en over-
raskelseskonsert. 

Siden den gang har Ritas
Lolitas spilt på en rekke klub-
ber i Norge, Danmark og
England.

– Og vi skal holde på til vi
stuper. Rolling Stones er jo
snart 70 år, men de er «still
going strong». Vi er jo bare i
40-årene, så vi ser ingen
grunn til å stoppe nå, sier
Halseide.

På selve jubileumsdagen
blir det konsert i Tyskland.

– Da skal vi spille, før det
blir party med tysk øl «all
night long», sier Vågane. 
ANETTE OS

Ritas 
jubilanter
Ritas Lolitas gir full
gass, enten de spiller
for to eller 400 publi-
kummere. Nå feirer
Kristiansand-bandet
15 år.

SKRAVLING: – Vi øver i tre timer,
men vi begynner alltid å skravle
om musikk, sier vokalist Geir
Vågane. FOTO: KJARTAN BJELLAND


