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Sober og nennsom biografi over en
imponerende og sjelden mann. 

Jan Askelund tekst

FOR NØYAKTIG hundre år siden
slo den polske jøden Moritz Rabi-
nowitz (1887-1942) seg ned som
kjøpmann i Haugesund. Han slo
seg ikke bare ned, som gründer i
manufakturbransjen slo han seg
også opp. Så utvidet han: Foruten
butikken i Haugesund etablerte
han seg i Kirkegaten i Stavanger,
i Egersund, i Kristiansand, en tid
også i Sauda. I Haugesund var
han mot slutten av trettitallet en
formuende kjøpmann og klesfa-
brikant, som kort tid før tys-
kerne kom, hadde innviet en
avansert konfeksjonsfabrikk i
funkisstil. 

Fra null hadde han arbeidet
seg opp til en av landets største i
sin bransje. Han hadde noen
hundre mennesker i sitt brød.
Slik opplevde han det også selv:
For denne forunderlige lille
mannen på 160 cm – en velstelt
dandy med kraftig bart og i mål-
sydde dresser, som likte å sprade
med sine biler og privatsjåfør –
hadde stor omsorg for sine ar-
beidere, men på utidsmessig pa-
triarkalsk fasong: Arbeidsvilkå-
rene skulle være som sjefen fant
rimelige, ikke som arbeiderbeve-
gelsen ville ha dem. 

DET SKULLE GÅ Rabinowitz ille:
Da tyskerne kom, sto han svært
velkvalifisert øverst på listen
over nazistatens fiender på Hau-
galandet. En tid er han på flukt i
distriktet, blir fanget og fengslet,
sendt til Sachsenhausen, der han
dør av utmattelse i februar 1942.
De fleste av hans familie
utryddes, blant dem datteren Ed-
ith (1918) og hennes sønn, født i
1940. (Hans tyskfødte kone døde
i 1939.)

Bortsatt fra familiemedlem-
mer og de som arbeidet tettest
sammen med ham, og ellers
kjente ham som arbeidersgiver,
var det ingen som sørget over Ra-
binowitz. I sin solide og veldoku-
menterte, forsiktige og reservert
blyge biografi over mannen og
hans samtidige sier ikke Arne
Vestbø (1978) det like brutalt.
Men han viser tydelig nok hvor-
dan forretningsmannen Rabino-

witz ble motarbeidet av andre
kjøpmenn, hvordan han effek-
tivt ble holdt utenfor, sosialt og
forretningsmessig. Han var for
smart, for flink og for oppriktig. 

NÅ VAR DET ikke bare som forret-
ningsmann, produsent og selger
han tok både pust og omsetning
fra dem. Rabinowitz var også en
provoserende og uredd ordets
mann, som på trettitallet i en
mengde avisinnlegg, egne publi-
kasjoner og foredrag, talte Hit-
ler, nazismen, fascismen og anti-
semittismen modig imot – i et
miljø og et land der Hitler var
stuerein fram til 1940. Til dels
gjorde han det også i misforstått
grandiose former, som i direkte
henvendelser til Roosevelt og
Chamberlain.

Etter gjentatte avvisninger ble
hans søknad om norsk statsbor-
gerskap omsider innvilget. Rabi-
nowitz var en kraftig bypatriot
og stolt nordmann, språkmektig
og norsk som noen. Han var også
jøde, bekjennende stolt over sin
religion, en utrettelig mot-
strøms jødisk talsmann. Han var
det i en by og et land og i en tid
som – praktisk talt fritt for jøder
– var aggressivt antisemittisk.
Rabinowitz’ navn ble aldri nevnt
uten at ordet «jøde» ble hengt på.
Det lød avvisende og truende;
det skulle drepe ham.

GLAD I DAMER var han også. Det
er nok enda de i Haugesund som
går lettere på gummisålene fordi
den solide Arne Vestbø både i
den nøkternt tørre teksten og
mange knappe noter er diskret
inntil fortielse om mange og me-
get Rabinowitz hadde med å
gjøre, som forretningsmann og
mer privat. Mens noen navn står
igjen med æren i behold.

Rabinowitz var en foregangs
handelsmann, samfunnsborger
og humanist, i yrke og som spal-
tist og politisk bevisstgjører. I sin
lille, tapre person stiller han ut
en hel by og et distrikts sosiale,
forretningsmessige og politiske
skam. Arveoppgjøret etter ham
var en juridisk blemme. Etter 40
års fortiet glemsel fikk Rabino-
witz en kommunal minnestein.
Den står bortgjemt bak noen
busker i en minipark godt sør i
byen. Den sentralt plasserte hel-
figurskulpturen i bronse over
«haugesundsjenta» Marilyn
Monroe (1926-62) har alle turis-
ter og filmfestivalinteresserte
sett. 

DANDY: Moritz Rabinowitz – denne forunderlige lille mannen på 160 cm – en velstelt dandy med kraftig bart 
og i målsydde dresser, jobbet seg opp fra null til å bli en av de største i sin bransje. Så kom krigen og tyskerne. 
(Foto: Karmsund Folkemuseum)

Han var for smart, for
flink og for oppriktig.
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