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Fra det gamle Israel til den universelle jødedom
MICHAEL BRENNER: ”Jødernes historie”. Forlaget Ellekær 2013.
Oversat af Jens Ellekær. 378 sider – 295 kr.
At give sig i kast med at beskrive ”jødernes historie” er noget af
et vovestykke – men den tyske historiker Michael Brenner fra
Ludwig-Maximilians-Universität i München har gjort forsøget –
og er sluppet godt fra det.
For at gøre dette må man have en klar rød tråd – og Brenners er
”… migrationen. Jøderne har ikke altid været på vandring, men
vandring har karakteriseret den jødiske historie gennem
samtlige epoker og kontinenter.” Derfor er hvert kapitel også
forsynet med en overskrift ”fra – til – ” – og Brenner starter med
”fra Ur til Kanaan”. Og nej – det er ikke bibelshistorie – Brenner
tager dette afsnit med, men understreger, at kapitlet ”… ikke
handler om historisk dokumenterede begivenheder, men om
myter og legender, som er af betydning langt ud over
jødedommen”.
Historielærere med religion vil kende til ”Københavnerskolen” – de københavnske teologer, der de sidste
tredive år har sat kraftige spørgsmålstegn ved hele det gamle Israels historie. Brenner er klart påvirket af
denne holdning – han skriver f.eks., at ”… Israels historie stort set er ukendt frem til begyndelsen af det
første førkristne årtusinde. Udgravninger eller ikke-bibelske kilder har hverken fundet belæg for
dommernes heltegerninger, Davids mægtige rige eller Salomons prægtige tempel”. Jeg har selv arbejdet en
del med elever omkring dette, hvornår vi har at gøre med myter og sagn – og hvornår Israels historie
begynder at være historie i vor forstand – og Brenner argumenter fint for dette med, at vi må have kilder
udenfor Bibelen, hvis vi skal være på historisk grund – og det har vi først fra det 9.århundrede.
Københavnerskolen argumenter for et noget senere tidspunkt – men Brenner argumenter fint for sine
synspunkter.
De næste afsnit kan fint bruges i et samarbejde med religion – eksilet i Babylon i det 6.årh., der medfører at
betegnelsen ”israelitter” afløses af betegnelsen ”jøder” – for nu kan man jo følge den jødiske religion også
udenfor det historiske Israel.
Brenner gennemgår historien efter eksilet, tiden under persere og grækere – og frem til den romerske
besættelse, som vel er den bedst kendte periode fra vore historiebøger. Men derpå er der så ofte et
kæmpe hul op til Zionismen – Holocaust – og Staten Israel – nu giver Brenner en god gennemgang af
historien under ”eksilet” – jøderne efter år 135, hvor romerne fordriver dem fra Israel – og giver landet et
nyt navn – Palæstina – og frem til det 19./20.årh.
I mange historiebøge kan vi læse om den muslimske tid i Spanien som en tidsalder, hvor jøder, kristne og
muslimer lever i absolut harmoni – Brenner skriver her, at ”… den sædvanlige opdeling i et tolerant
muslimsk samfund og et intolerant kristent herredømme er for forenklet. Såvel under kristent som under
muslimsk herredømme var jødevenlige og jødefjendtlige tolkninger (af NT og Koranen) mulige”.
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Mange gymnasieklasser besøger Berlin, London, Paris, Prag og Warszawa – i denne bog er der mange gode
informationer, som kan forberede til et besøg på de jødiske museer i disse byer – og sikre, at jødernes
historie ikke kun skildres fra 1933-1945. Et spændende kapitel er f.eks. kap.13 – ”Fra ghettoen til det
borgerlige samfund: Politisk emancipation og religiøs reform”, hvor forholdene i Frankrig – fuld
emancipation som følge af revolutionen – og i Tyskland – gradvis emancipation som følge af evolutionen –
sammenlignes. Her kan man så selv supplere med det lille skrift, der udkom i anledning af 200-året for de
danske jøders emancipation her i 2014 – og samarbejde med religion om de religiøse følger for de jødiske
menigheder.
Også afsnit 14 og 15 lægger op til tværfagligt samarbejde – med engelsk - ”Fra Poznan til New Orleans – en
ny begyndelse i Amerika” og ”Fra Plonsk til Lower East Side: Østjødiske drømme og den amerikanske
virkelighed.”
Brenner har en fin indføring i antisemitismens historie – antisemitismen, som han definerer som ”en
pseudovidenskabelig orddannelse for en ny, ikke længere religiøs, men racistisk foranlediget jødehad”. Han
skildrer, hvordan Herzl kun kan forstås i denne sammenhæng: ”Hvad der ifølge Herzl forenede alle jøder,
var deres fælles afstamning, deres historie og deres afvisning som minoritet fra det omgivende samfund”.
Mellemkrigstiden er skildret i afsnittet ”Fra Czernowitz til Cernauiti” – Brenner viser her forskellen mellem
Øst- og Vesteuropa og har nogle spændende overvejelser omkring jødernes situation i Sovjetunionen.
Tankevækkende er overskriften på kap.19 – ”Fra overalt til Auschwitz”. I hele diskussionen omkring
”bystanders” skriver Brenner, at ”… størstedelen af den tyske befolkning ikke aktivt deltog i de antijødiske
indgreb, men heller ikke kom jøderne til hjælp” – altså netop var ”Bystanders”. Og han viser, hvordan
Europa i 1945 for de fleste overlevende jøder var blevet én stor begravelsesplads, hvorpå intet jødisk liv
længere kunne spire.
Selvfølgelig skildres oprettelsen af staten Israel – men Brenner minder os om, at der fortsat er jødiske
samfund mange andre steder i verden. I Tyskland er der jo sket det, at de mere end 100.000 jødiske
emigranter fra det tidligere Sovjet nu klart dominerer de jødiske samfund dér – og Brenner viser også,
hvordan jødisk liv har udviklet sig i Australien, Sydafrika, Canada og Latinamerika.
USA er stadig spændende – bl.a. dette med, at hvor det i Israel kun er den ortodokse jødedom der officielt
anerkendes – med en masse problemer til følge – er reformjødedommen absolut dominerende i USA.
Som Brenner slutter med at fastslå: ”I en jødernes historie kan Mellemøstkonfliktens historie kun
behandles perifert; den kræver sin egen fremstilling.” Men vi har nu på dansk fået en særdeles kompetent
gennemgang af jødernes historie fra starten til i dag, og man må være Jens Ellekær taknemmelig for at have
oversat og udgivet Brenners bog. Min eneste anke er, at han i litteraturhenvisningerne kun anfører værker
udkommet på tysk og engelsk – hvorfor i al verden får vi dog ikke de værker, der faktisk findes på dansk –
Kellers ”Spredt blandt Folkeslagene” – Per Bildes forskning omkring Josefus, Helen Krag og Margit Marburgs
”Der var engang – ” om de østeuropæiske jøder og i hvert fald nogle af de vigtigste værker om de danske
jøders historie?
Otto Rühl
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BogFeature
Jødernes historie
Af Michael Agerbo Mørch, stud.theol.
Jødernes historie udgør et af de mest betændte emner
i historieskrivningen. Mange har en holdning til
jøderne, staten Israel, Holocaust, jødedommen og
Bibelen, og de er ofte modstridende og kontroversielle.
Hvordan finder man hoved og hale i det morads af
påstande og oplysninger? Man går til kilderne, så vidt
det er muligt. Det er langt på vej, hvad Münchenprofessoren Michael Brenner gør i denne bog. Han
giver et kort vue over hele den jødiske historie, og
kommer omkring et væld af detaljer i en
populærvidenskabelig fremstilling. Brenner anerkender
selv, at det er en kompleks sag, han har givet sig i
kast med at analysere og fremstille. I indledningen skriver han: “Stillet over for
så forskellige tolkninger af den jødiske historie ville det være formasteligt nu
endelig at ville skrive jødernes ‘sande’ historie” (s. 9-10). Derefter beskriver han,
hvordan historikere, som de mennesker de er, vælger kilder og fremstillinger
efter deres bedste vurdering, men at det netop altid er en vurdering. Så langt så
godt. Problemet er, at Brenner, på trods af denne erkendelse, ikke klart
tilkendegiver, hvor han selv står. Fra hvilken position skriver professoren?
Gennem bogen fornemmer man en vis sympati for jødernes historie, men den er
ikke blåøjet. Han er generelt religionskritisk, men jødedommen tolererer generelt
kritik, også internt. Han er skiftende kritisk over for kristne og muslimer, men
ofte dokumenteret. Hans position er svært at gennemskue, og selvom det ikke
udgør noget stort problem for den generelt deskriptive fremstilling, så savnede
jeg i hvert fald, at Brenner tonede rent flag.
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Michael Brenner:
Jødernes historie
Udg. af Forlaget Ellekær
378 sider
Forlaget Ellekær >

Selve bogen er opbygget kronologisk, og geografisk er tyngden lagt på Europa,
uden at andre kontinenter glemmes. Det er en fin prioritering, for på trods af
vigtigste jødiske centre i Mellemøsten, USA og Nordafrika, så læser man, som
dansker, mest med et europæisk perspektiv, hvorfor det styrker den
pædagogiske formidling med dette fokus.
Bogen er oprindeligt udkommet på tysk, og oversat og udgivet af Jens Ellekær på
eget forlag. Det er en modig, men stærk udgivelse Ellekær har begået. Den
redaktionelle proces ser ud til at været gennemført med kyndig hånd, og sproget
er flydende og letlæst. Når Brenner forudsætter en viden om sit stof, enten ord
eller begreber, så har Ellekær valgt at give en kort redegørelse i en fodnote. De
er spredt over siderne, dog kun de oplaget steder, og Ellekær undgår at blive en
kommentator til teksten. Det er dog beklageligt, at de oprindelige billeder og
illustrationer er blevet forflyttet til et appendix. Ellekær skriver i indledningen, at
det ikke lod sig gøre at have billederne i selve teksten. Det må man acceptere,
men det er ærgerligt, for billederne bliver kommenteret i teksten og kunne for
nogle være et dejligt afbræk fra en tekstmættet udgivelse. Sidst i bogen er der
desuden en brugbar ordliste og en fyldig litteraturliste, samt tabeller over
udviklingen i den jødiske befolkning. Men hvad der mangler er måske en
kortfattet oversigt over hele jødernes historie, som kunne opsummere bogens
mange sider. Det ville være nemmere efterfølgende at orientere sig på denne
måde, men det er en detalje.
Det er opmuntrende at se, at der stadig er folk, som ønsker at have og udbrede
et sagligt kendskab til jødernes historie. Og det er en vigtig indføring qua den
stadigt verserende spænding i Israel-Palæstina-konflikten. Brenner og Ellekær
har givet det danske bogmarked en god og overkommelig indføring i et komplekst
emne, som giver et godt introduktions- og standardoverblik over det jødiske folks
historie.
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Eksodus. For tiden er jødernes omskæring af drengebørn igen til vild debat. Men hvem er de egentlig, jøderne? Michael Brenner har
skrevet et fint lille oversigtsværk.

En lille jødisk historie
Af Kristian Ditlev Jensen

Michael Brenner: Jødernes historie. Oversat af
Jens Ellekær. 388 sider. Vejl. pris 295 kr.
Forlaget Ellekær.

D

en tyske popgruppe Boney M,
som i 1978 storhittede med The
Melodians’ gamle rastafari-hit om
The Rivers of Babylon, er bare et af
de ufatteligt mange eksempler i helt almindelig mainstreamkultur på en reference til
det jødiske folk og til deres tro.
I dette tilfælde fortæller teksten om jødernes længsel efter Jerusalem under fangenskabet hos babylonerne – fordi den afrikanske, kristne sekts reggaesang er baseret på
Bibelen, der igen indoptog det tidlige Israels
historie. Så i hjertet af nazisternes hjemland
har de unge altså få år senere danset sig øre
til en tekst, der handler om det selvsamme
folk, som deres forældre og bedsteforældre
forsøgte at fordrive.
Sådan kan man blive ved. Det virker, som
om der er jøder og jødisk kultur og jødisk
tankegods – jødisk filosofi, jødisk litteratur,
jødiske filmstjerner, jødiske komponister,
jødiske forretningsmænd, jødiske professorer
– omtrent overalt.
Sandheden er, at der i starten af det 21.
århundrede lever 13 millioner jøder på denne
planet. Eller knap 0,20 procent af verdens
befolkning – i alt.
Grunden til, at vi synes, at vi møder jøder
mange steder, skyldes formentlig, at jøder i
over 2000 år ikke har haft et fædreland, og
at de derfor altid har rejst. Hvis de ikke selv
har pakket deres habengut og forladt den
egn, de voksede op på, er de blevet fordrevet.
Gennem groft diskriminerende love eller
gennem brutale voldelige optøjer – udført
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af pøbelen, men mere eller
mindre aktivt orkestreret af
magthaverne. Derfor har
jøderne levet deres liv spredt
for alle vinde – og det er
derfor i grunden kun troen,
der har gjort dem til ét
folk. Derfor kaldes de også
»Bogens folk«.
Dét er også vinklen for
Michael Brenner, historieprofessor i München, når han
skal fortælle Jødernes historie.
I hvert afsnit tager han
afsæt i endnu en af jødernes
rejser. Der er en rejse, da
jøderne bevæger sig ind i
Kanaans land i Det Gamle
Testamente. Der er en rejse,
da de bevæger sig fra Italien
og ind i Tyskland. Der er en
rejse, da de mødes af vold i zarens Rusland og må flygte under
de optøjer, der bevidst skulle
tvinge dem væk – pogrom er
jiddisch og betyder »gennem
ødelæggelse«. Der er en
rejse, da jøderne bevæger
sig fra Polen til Lower
East Side i New York
City. Der er en rejse,
da de bliver deporteret,
som der står, »fra overalt til
Auschwitz«.
En uventet sidegevinst ved
rejserne har for mange jøder
været muligheden for at starte
på en frisk og bygge noget stort
op fra starten.
Alle kender i dag storma-

gasinet Bloomingdale’s,
Guggenheim-museet og
Levi’s-cowboybukser.
Mændene bag de amerikanske forretningssucceser var fra alperne i
Schweiz, fra Bayern, fra
Riga.
Og de var et fåtal. I
1850ernes Boston tjente
langt de fleste jøder eksempelvis under 200 dollar
om året, og ingen jøde var
i den højeste kategori
på over 10.000 – som
udgjorde 13 procent af
befolkningen.
Hvis man ikke ved
meget om jødernes historie, kan Brenner være en fin
start.
Ikke mindst, fordi han dels
skaber et kærkomment overblik,
dels opklarer mange småting,
mange vil have undret sig over.
Som at det hedder ashkenaziske jøder, fordi de udsprang
af »Tyskland« – Ashkenaz på
hebraisk. Eller at et jernstøberi
hedder getto på italiensk, og at vi
har ordet ghetto på dansk nu,
fordi man i Venedig stuvede
alle jøderne sammen i en bydel
nær jernstøberiet og forbød dem
at udvide bydelen – undtagen i
højden!
Overblikket omfatter trængslerne
fra de allerældste jøders slid, over livet
under islamisk og kristent overherredømme, til Dreyfus-affæren i Frankrig

»Sandheden er, at der i
starten af det 21. århundrede
lever 13 millioner jøder på
denne planet. Eller knap 0,20
procent af verdens befolkning
– i alt.«
og Tysklands massepsykotiske vold under
Anden Verdenskrig. Selv det sidste beskrives
nøgternt, usentimentalt og uden hang til
dramatik. Der blev gasset 12.000 jøder om
dagen, da drabssystemet var på sit højeste.
Sådan er dét.
Brenner fortæller historien helt op til
etableringen af staten Israel – og videre ind i
nutiden, hvor jødisk kultur begynder at leve
uden jøder, for eksempel med klezmermusikkens indtog i populærkulturen.
Når minoriteters historie skal fortælles, er
en af de store faldgruber hangen til tendentiøs formidling. Brenner er slet ikke sådan.
Nærmest tværtimod.
»Man bør være forsigtig og ikke anstille
direkte sammenligninger med moderne antisemitisme, hvis kontekst har været en anden,
og som må behandles separat,« skriver han
for eksempel om jødeforfølgerne i antikken.
I stedet for forsimplingen søger han mangfoldigheden. Hvor var så kvinderne? Hvornår
har jøderne selv opført sig tarveligt? Og
hvorfor behandler de sommetider araberne
som en slags nye jøder? Resultatet bliver en
klar, nuanceret, men hele tiden koncis gennemgang af et brandvarmt stof, der findes
hele forskningsbiblioteker om.
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