
JØDISK MANUFAKTUR 
ET BYUTVIKLINGSPROSJEKT MED 

HISTORIEN SOM REDSKAP

DANIEL JOHANSEN

STYREMEDLEM JØDISK MUSEUM TRONDHEIM



GRUNNLOVENS § 2 – OPPHEVET 1851

«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver

Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der

bekjende seg til den, ere forpligtede til at

opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og

Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere

fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»



BRATTØRAUTBYGGINGEN – 1878 – 1887 PLANEN SOM SNUDDE 
TRONDHEIM



ATTENTATET PÅ KEISER ALEXANDER AV RUSSLAND I 1881 –
JØDENE BLE GJORT TIL SYNDEBUKKER

KEISERENS VOGN SPRENGES I LUFTEN I ST. PETERSBURD  13. MARS 1881 OFRE ETTER EN POGROM I KISHINEV I 1903



DE FØRSTE JØDENE KOM TIL TRONDHEIM I 1870-ÅRENE, OG 
LIVNÆRTE SEG SOM SKREPPEHANDLERE. DER ETABLERTE DE ET 
KUNDENETTVERK. ANTALLET ASYLSØKERE ØKTE ETTER 1881



NERBYEN EN SOMMERDAG I 1934



Jødiske forretningen i 

Nerbyen før 1940



Brødrene Abraham Fisher og Aron Mendelsohn drev henholdsvis Kristiansund og Trondheims største manufakturforretninger før 

krigen. Aron hadde på det meste over 200 ansatte i sin virksomhet. Broren Herman Hirsch Fisher drev også forretning i Trøndelag











FRU INGER OG FOSNINGER PÅ KAIA 1954 FOSNINGSKILT – SØNDRE GATE 1950





Søstrene Fisher fra Latskova i dagens Polen fotografert i Trondheim ca. 1930. 

Fra venstre: Miriam Abrahamsen, Bertha Buchman, Mina Levinsohn, Rosa Kahn, 

Cecilie Bernstein og Chaje Spilg

Asne Fisher fra Latskova kom til 

Trondheim på 1890-tallet sammen 

med datteren Miriam.



Kahn-gården i Rørvik

Kahn-brygga i Rørvik



MAN KOMMER IKKE UNNA HOLOCAUST, MEN DETTE PROSJEKTET 
SKAL MEST HA FOKUS PÅ DET SOM BLE SKAPT I NERBYEN FRA 

1880-ÅRENE TIL 1940

Kleins herreekvipering nedgriset av 

hirden september 1940
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GREP 

Vi har valgt to gjennomgående grep som for alle foreslått tiltak. Dette for å muliggjøre at alle tiltak vil kunne inngå i en større sammenheng sammen og i tillegg stå 

alene. Større tiltak for arrangementer vil som midlertidige elementer kunne tas bort, og elementer av mere permanent karakter vil kunne stå igjen uten å miste 

betydning. I tillegg ønsker vi å skape en subtil form for gjenkjennelighet for prosjektet, og at det publikum opplever alltid bunner i kjernen “Nerbyen”. 

TRÅD OG TEKSTIL
Tekstil er direkte knyttet til de fleste jødiske virksomheter i Nerbyen. Vi foreslår å bruke tekstiler og tråd som et generelt grep for å skape rom og overflater for 

formidling, lys og projisering. I tillegg vil dette åpne for at vi kan skape fysiske forbindelser mellom de ulike installasjonene i Nerbyen.

LYS OG SKYGGE
Lys og skygge hjelper oss med å skape sterke, men forgjengelige historier fra fortida som samtidig er veldig tilstede nå. 

Det åpner for å tenke sesong og mer temporært på både små og større flater. 



Kart i fysisk form med “Kleshengeren” som gjennomgående

symbol for “Nerbyen”. Kleshengeren er en analog

lysinstallasjon som kan henge i vinduene til de faktiske

bygningene som tidligere var jødiske forretninger. 

Ved å bruke opplyst plexiglass kan installasjonen være subtil

og nesten usynlig på dagstid, mens den på kvelden kan bli

synlig med LED-lys (side-lit LED sign). Den vil på den måten

ikke konkurrere med de eksisterende virksomhetene. 

«I. Paltiel & Co». og «S. Paltiel».

Herreekvipering.

Israel Paltiel kjøpte Brattørgata 6

i 1909. Sønnen, Salomon Paltiel 

overtok forretningen i 1915 og 

butikken skiftet navn til «S. Paltiel». 

Butikken er den jødisk-eide butikken i

Trondheim som ble drevet lengst.

KARTET I NERBYEN







Trådene setter ekstra fokus på utvalgte installasjoner 

og vil virke som noe konkret samtidig som de er 

metaforer for lys, forgjengelighet, det fysisk skapte og 

tids- og kartlinjer. Det vil være et fysisk bindeledd 

mellom installasjoner og de byggene som engang 

huset de ulike butikkene Du kan følge tråden rundt 

langs byningene og veitene og ende opp ved en 

installasjon. 

«TRÅDER»



Gjennom å male direkte på veggen skaper vi illusjoner for alle som går

forbi. “Vi «åpner«» bygget og vi får se inn i en av de tidligere butikker. Her 

i Brattørveita på fasaden til Arkitekternes hus. Bildet illustrert: 

Interiør S. Paltiel, Brattørgata (B-2168).

«VEGGMALERIET»



Vi foreslår å bruke objekter i bybildet til sitater og små 

historier fra livet i Nerbyen. Her eksemplifisert med tekst 

på en benk foran hjørnet hvor Rosa Kahns hjørnegård 

engang lå. Trådene blir her brukt som lysstrålene fra 

gatelykten. 

Skissetekst:  

«Rosa Kahn satt ikke på akkurat denne benken, men 

det kunne hun ha gjort. Kanskje hun satt og kikket på 

hjemmet sitt og det hun hadde skapt: den koselige hvite 

hjørnegården Brattørveita 7. Her drev Rosa butikk med 

både barn og barnebarn. Rett inn fra Brattøraveita - to 

trinn opp en trapp og så inn. Her ble man møtt av Rakel, 

Minna eller Rosa, som sto bak en stor disk og solgte alt 

fra laksefarget undertøy til knapper og herreskjorter.« 

(Fra «Vi Kahn», omskrevet) 

«BENKEN»



Butikken er en eller flere permanente mikroinstallasjoner. 

En liten boks festes direkte på veggen. I dette eksemplet på 

nåværende Café Le Frére som tidligere var Manufakturforretningen 

Isidor Isaksen. Installasjonen er en miniatyrutgave av fasaden og 

interiøret til forretningen. 

Det er mulig å lage flere mikroinstallasjoner i Nerbyen,  og man kan 

åpne for samarbeid med ulike kunstnere. Somigjen gjør sine 

tolkninger. Noen vil kanskje åpne en dør for å titte inn i, andre vil 

kunne bruke lydspor og lydeffekter.  

«BUTIKKEN»



Dette er en produksjon som egner seg for projisering under større arrangementer. Den vil fungere best på høst og vinter, hvor det er gode 

lysforhold for projisering. I gården fra Brattørveita er det til venstre en stor hvit vegg, som egner seg bra: fin og stor flate til å projisere på og det 

er mulig å skape en stor og spektakulær opplevelse.

Filmen kan inneholde en blanding (som skifter) av kart over Nerbyen, butikkskilt, fasader, klipp av beretninger om Nerbyen og sitater. 

Projeksjonen bør fungere med og uten lyd.

Gårdsrommet fra Brattørveita

har flere muligheter for utvidelse 

i tillegg til «Filmen om 

Nerbyen». Man kan lage en 

blanding av et eller flere 

veggmalerier på veggen, som 

spiller på lag med en projisering 

av animasjoner, grafikk og 

bilder. På den måten blir veggen 

aldri helt tom. Det finnes også 

andre overflater i gårdsrommet 

som passer til både veggmaleri 

og/eller mikroinstallasjoner.

Til større arrangementer kan det 

utvikles større tekstil- og 

lysinstallasjoner, som igjen vil 

skape ulike aktivitets- og 

sittesoner.

«FILMEN OM NERBYEN»



Takk for meg!


