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norske jøderanet? n--tf~ 
Dagen gjengir 

31.05 noe fra en 
reportasje i Dagens 
Næringsliv for 
27.05.95, om det 
norske jøderanet. I 
reportasjen star 
olant annet dette: 

"Det var nord
menn, og Ikke tys
kerne som proliterte 
p,l jødenes tragedie. 
Til tross for at den 
norske staten (etter 
frigjøringen) lovet 
det motsatte, tlkk de 
som hadde overlevd 
lite igjen. Arkivet 
som uukumcnterer 
delte har vært 
skjult». 

Det er ikke helt 
sant at tyskerne ikke 
profiterte på de nor
ske jøders tragedie. 
Ur og smykker måt
te overlates til tys
kerne. I Trondheim 
oeslagla tysket ne 
jødenes eiendom-
mer og forretninger 
som ellers i Europa. 
Men takket være 
«Loven om inndrag
ning av jødenes for
muer>, fra oktober 
1942, ole de andre 
jøders øvrige eien
deler i Norge. 

U nder den tyske 
okkupasjunen kun
ne ikke NS-myndig
hetene røpe hva de 
virkelig hadde [ore. 
Nasjonal Samling 
var som politisk 
oevegelse ikke anti
semittisk, i motset
ning til Norges 
Nasjonal 
Sosialistiske 
Arbeiderparti 
(NNSAP). Det fan
tes også antisemitter 
i NS, særlig i okku
pasjonstiden da' en 
del fra NNSAP gikk 
inn i NS. Disse ele
menter hadde også 
støtte av tyskerne. 

Men da jøders 
butikkvinduer ble 
tilgriset med maling 
som fotografiene i 
artikkelen viser. ble 
gjerningsmennene 
kalt inn på teppet til 
NS-ledelsen. Inklu
dert Quisling. Der 
fikk de vite at NS 
ikke ' trakasserte 
enkeltp<lrsqner. 

En NS-l\wnn som 
arbeidet i likvida
sjonsstyrken har for
talt: «Dagen før 
loven om inndrag
ning av jøders for
muer ole vedtatt. 
tikk Reichborn
Kjennerud i opp
drag li organisere 
Finan~departemen
tes likvidasjonsstyr
ke. Fa dager etter 
sammenkalte 
Reichoorn-
Kjennerud alle 
praktiserende NS-
jurister og noen 
anJre i Oslo til et 
møte. Han opplyste 

at det etter forhand 
linger og megen dra
kamp var lykkes j la 
tyskerne til å gl 
avkall på de jødehl)
er de ikke allerede 
hadde tatt, slik at 
midlene skulle t-'a 
inn I den norske 
statskasse og oli for-
valtet av norske' 
myndigheter. Han 
anførte at dette var 
en liten norsk sein 
:-.om vi matte gj~Hc 
alt for a beholde. 

===== 
Av l.C. 

Stridskiev, 
Skien 

Finansminister 
Prytz gjorde det 
klart at rette ved· 
kommende, de opp
rinnelige eiere, skul·· 
le ha sine verJier til· 
bake. enten dL 
returnerte til Norge 
eller forble i utlan
det. På kontoret var 
de ca 30 ansatte. Ill· 
12 var ikke NS-med· 
lemmer. Til 11 begyn· 
ne med var det bare 
jødeboer. Hvert bo 
hadde sin bobesty 
rer, alle jurister. 
H vert bo hadde sin 
konto, og en ookhol
der. Omtrent 1/3 a\ 
boene var nullboer. 
Det var umulig ii 
lagre alt. En god dd 
ble solgt på offentli
ge" auksjoner. Der 
møtte jøssinger tall
rikt opp. Fordi det 
Var mangel på nes
ten alt den gangen. 
oppnådde man gan· 
ske gode priser. De 
innkomne midkr 
ble godskrevet hven 
enkelt Oil. 
Riksrevisjonen 
overvåket virksoJll 
heten nøye. Tin~ av 
særlig verdi. maleri
er og andre kumt· 
gjenstander. ole ikke 
solgt. men lagre I i 

.Kristiania Bank- O!! 
Kreditkasses hvel\ 
og listeført på eie
ren. En del gjenstan· 
der ble også oppbe
vart i synagogen i 
Bergstien. Oslo. 
Den synagogen ble 
bevart med alt innbo 
fordi NS-LO tok 
den oruk "Hn 
lager. TonlITIc lt.:ilig
hekr bit: kiJ ul. 

I 1943 og i 1944 

hadde li k vidasjons
styret møter, det sis

·te hos minister 
Prytz, hvor det ole 
diskutert om jøde
nes formuer skulle 
sendes til dem. Det 
ole ikke funnet noen 
praktisk løsning for 
hvordan de skulle 
,ikre at jødene likk 
det som tilkor., 
uern». 

Ved frigjøringen 
ole ledelsen av likvi
dasjonsstyret arres
tert som NS-med-
lemmer. Samtidig 
"kiltet kontoret 
navn til 
«Tiloakcf\;rings
kontoret for inn
dratte formuer». 
Det fortsatte i de 
samme lokaler, og 
hurde hatt en regn
skapsmessig enkel 
oppgave med å til
hakeføre midlene til 
den enkelte eier 
eller vedkommen-
des arvinger. 

Oppgaven burde 
ha vært løst på langt 
mindre enn lO år. 
i\1en nettopp da ole 
alle kontoer slatt 
sammen! Det virker 
heller ikke som om 
det lenger var Staten 
ved 
Finansdepartemente 
t -'OIll dekke utgifte
ne. 

Derlor likk en av 
de omtalte jøder i 
11)47 bare utoetalt 
oK prosent av det 
som hadde stiltt på 
h"ns konto i 19..\5. 
Selv d~t utgjorde 
den gang to Ineget 
gode brutto årsløn-
ner. Jøder fra 
Tr\\ndelag hadde 
intet pa konto. 

Det kan virke 
som om det i den 
umiddeloare etter
krigstid var viktigere 
il ta vare på de her
skende oppfatning
~r, enn på grupper 
som ikke ole regnet 
som gode nord
menn. som krigs
oarn og deres 
mødre. tatere og 
jpckr. 

Det norske sam
funns vurdering av 
jPders menneske
verd ble vel dessver
re godt illustrert ved 
Fe!dmannsaken. 
Der ble to hjemme
frontmenn i 1947 fri
funnc:t etter at de 
h"dde planlagt og 
utf0rt drap P~l et vel
havende jNlisk ekte
par. som var lovet 
hjelp til å !lykte til 
S\'\..'ri~e. 

Dl;k ume n I "sjon 
linnes i min artikkel 
"J."risten Samlings 
ilistori..,,,. i Tidsskrift 
lur Kirkelig 
l.(l~ligj()n Samfun~ 
Ilc/te I IlJLJ). s. 3·1. 
3:-:; og 41. 
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