
SKAAAGEN! • Fortsatt ropes det uHip, hip 
Hurra)) på Ska0en, men ikke 
av tilreisende kunstnere. 
Norske, svenske og danske 
seilere har overtatt Skagen
malelrws puradis, og jubler 
til ære for Sussi og Leos 
radbrekking av gamle 
slagere. 

Side 18 og 19 
Jø 

_Nøkkeltallene 

... Dollar ... _ .......... ;; ........ : .. : 6.182'" -0255 Totalindeksen .............. 676.39 -2.60 
--J O-mark ...................... : .• : 445.71 0.00 Industri......... 1176.91 -4.69 

Pund ......................... _ 9.937 -0.167 Bank............................. 59.66 -0.46 
Yen ............................. _' 7.3859: 0.0159 FOISikring ..................... 268.68 .(l.40 
ECU .............................. 6.2054 -0.0018 Skip.............................. 566.61 -2.54 
FT-SE 100_ ................. ·, 3311.10 .. -17.10 .. 08X __ ........ _ .... _..... 39121 ·1.76 
Nikkei ............................ 15694.25 '114.61 BRIX ........................... : 1639.69 2.13 

Dow Jones lill IS ........ : 4385.25. . -26.98 
_ GuU(spot) ....... _ ....... .:. .. 385.50:, .. .(l.30. 

Brent Blend spot •. ".15 16.00118.05 

Totalomsetning ........................... 449,940.000 
Tendens ....... _ ................. _......... ;Vikende 
Børsverdi (mrd.kr.) ......... :............ ' 257.38 

Børs side 25 • 33 

108705 
Nr. 119 -Årg. 106 - Uke 21 

27. mai 1995 
Løssalg kr. 15,00 

Store verdier, penger, eiendommer og 
forretninger ble fratatt de norske jødene 
under krigen før omtrent halvparten av 
dem ble sendt til kOI1;sentrasjonsleire;' 
Det var nordmerui,. og· ikke tyskerne, 
som profitterte på jødenes tragedie. :Til 
tross for at

l 
den norske staten lovet det 

motsatte, fikk de som hadde overlevd 
krigen lite igjen. Arkivet som'dokumen
terer dette har vært holdt skjult. Først 
nå kommer sannheten for dagen . 

GA OPP: L leg var lykkeli&over'd 
leve og orkel ikke kjempe forli fo til
bake del vi mistet, sier' Bernhard 
Prydal. Familiens forrreini/lg ble 
kOll fisk ert. Og konkurrenten sikret 
seg varene. 

. SIDENE 10-13 

Liavaag ble stoppet 

Tel.: 22 65 1940 -

Samferdselsminister Kjell Opseth 
og administrasjonsminister Nils 
Totland har stoppet en avtale som 
ville gitt medlemmene av Norsk 
Flygelederforening skyhøye 
lønnstillegg. Luftfartsdirektør 
Ove Liavaag (bildet), som selv 
gikk inn for avtalen, var villig til å 
gi enkelte av landets 353 flygele
dere en lønnsøkning på over 
100.000 kroner. SIDE 6 
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Nordmenn ranet 
T

idlig om morgenen den 2G. okto
ber J ~J·12 kom statspolitiet. Uten 
nølilll-( ble Isak Plesansky, kjøp
mann og innehaver ay Tønsberg 

Ek\'ipcring AS arrestert og bragt til den 
llYOpJlI ~tlcdc fangeleiren Berg utenfor 
TØIlsbtTg. 

Del! 50 ;'Ir gamle Plesansky m:'\ urnicl
dl'lh:lrt ila kjent igjell ,\lr Kjølner sum \';tr 
leirintl'lldallL Den stramme Kjølner som 
under::;krl'\' sint' ordrer med Heil og Sæl 
\'ar sønn av Plesanskys største konkur
rent i Tønsherg, Emil Kjølner. Situasjo
nen må ha fortonet seg u\'irkelig. Men 
dette skulle vise seg bare å være begyn
nelsen. 

Det var i 1930 Isak Plesansky slaltet 
sin forretning i Møllergaten 12 i Tøns
berg og bygget den opp til en livskraftig 
bedrift. Men med ett var det hele over. 
Alt som "ar i forretningen av varer og in
ventar, herreundertøy og dameundertøy, 
kjoler, dresser, kåper, sokker og sko. Alt 
dette og me r skulle de ta. 

Om det var de tyske okkupantene som 
ga den første ordren om konfiskering av 
jødisk eiendom var det nordmenn som 

gjorde den groveste delen av jobben. Ver
dier for et ukjent antall millioner a\' kro
ner ble fratatt de norske jødene. Ddte var 
en tid for gribber. 

800 norske jøder klarte it flykte til SYe- .~ 
rige. 765 jøder ble sendt til konsentra
sjonsleire og gasskamrene. 25 av dem 
kom tilbake. :\orske politifolk \"<tl" med 
P;I ;"\ ckpuriel"e de norske jødene. Dd er 
kjent. Men få har studert hva som skjedde 
med de norske jødenes eiendommer, for
retninger og verdier som ble konfiskert 
senhøsten 1942. 

Det er et faktum at det var nordmenn -
også ikke-nazister - som skodde seg mest 
på jødenes tragedie. Dette fremgår av et 
unikt arkivmateriale om de såkalte jøde
boene som nå er samlet i Riksarki\"et og 
som tidligere ikke er blitt brukt i historie
skri\·ingen om t\orge og krigen. Dagens 
Næringsliv har gått gjennom arkivmappe
ne for noen av de jødiske familiene. 

Veien til utslettelse 
Dagen etter at Isak Plesansky ble f~rt 

til konsentrasjonsleiren på Berg 26. okto-

ber 1942, startet utslettelsen av kjøp
mann Plesanskys livsyerk, familien og 
minnet om ham. 

Først tok tyske Wehrmacht en Re
mington reiseskrivemaskin fra kontoret 
til Plesansky. 3. november holdt det ny
opprettede bostyret med advokat Kaare 
Stang som leder, opptelling over del som 
fantes i Tønsberg EkYipering AS som ble 
drevet \~dere av Asbjørn Olsen som had
de vært ansatt hos Plesansky siden 1934. 

Den tettskrevne listen over varene ble 
flere sider lang. Verdien ble anslått til 

. kroner 44.755,45. Varene ble formelt 
konfiskert og beslaglagt av det nye orga
net som lå under InnenriksdepartementeL 

. Kontoret het <Likvidasjonsstyret for inn
dratte jødiske formuer>. Hvert konfiskert 

SKULLE UTSLETTES: 26. ~ktober _>C:- . 
1942 bU, ,u forste norske jØ,u1W arrestert 
for å sendes ta utsu,ttelsesu,ire i Poun og 
Tyskland. Alt de eide bU, konfiskert og -
auertatt av andre. Forretninge1W deres bu 
tømt og norske kjøpmenn profitterte på .. ; 
del- Foto, NTB 
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jødebo fikk et bostyre som skulJe stf\ for 
lil.;xidasjonen (\\' boet og drive inn verdie
Ill' i bod. 

Uen IK Ilo\'cmuer tømte norske politi
folk og: hirdmenn pengeskapet i Plesan
skys forreIning for kontanter og obliga
sjoner, Pengeskapet ble deretter fraktet 
0PI) til Berg konsentrasjoll:::.leir: 

«Hermed kvitteres for mottatt til Lejr
kommalldalltllret. J. stk pengeskap C 
Kabil/elt -iIJG beslaglagt hos Tønsberg 
Ekvipering. 
IIeil og Sæl 
,\ lf Kjølner 
IJltendallt" 
Plcs;msk\-s bankboks i Den norske Cre

ditbank ble-ogs~\ tømt. l den lå det forsik
ringspoliser, premieobligasjoner, en 
norsk miJllletokrone, og en svensk og 
norsk søl\'krone. 

26. nO\'ember ble Plesanskys kone 
l{osa og barna 10 år gamle Mina og 12 år 
gamle Sem arrestert. Barna lå syke med 
meslinger, men ble re\'et opp av sengene 
og sammen ble de fraktet til fangetran
sporlskipet ,DolIau" som lå ved kai i Oslo 
dit også Isak Plesansky hadde kommet. 

MAGASINET 

1940/41 

1941/42 

1939,40,41 

1941/42 

l .. 000-.. _ 

44, '755, 4S' 

. k:r.1 97, 00 

297, ~O 
,361.60 

k:r, 708,81 

4.56,8a 

454~;2 
Ul." 300.;~O 

"1~2'?1~2~ 
44~,'00 ," 

Lørdag 27. mai 1995· 11 

" . , 
"o 

ødene , 
Med 11Donawl ble de br;:tgt til Polen og 
Auschwitz. 

Etter at likvidasjonshoet h;\dde ;\\'sltll
tet arbeidet med å summere opp elet som 
\'ar av eiendeler og \'arene i Tønsberg 
Ekvipering, kom turen til familien Ple
sanskys romslige leilighet i Adlersg,lte. 
Ogs,\ denne listen ble lang. Il l stk løve
lampe, I stk clefantbord, l stk. gulvUf i 
ek ..... )) En kakespade i søl\', en barneskje 
og diverse andre søl\'gjenstander ble deri
mot taU ut a" boet og bragt til det tyske 
sikkerhetspolitiet på Victoria Terrasse i 
Oslo slik det ,'ar bestemt. Gull og sølv et
ter norske jøder skulle overtas av tysker
ne. Resten skulle nordmennene og den 
norske stat ta hånd om og «likvidere)l. Så 
skjedde også med det som ble kalt Iihi
dasjonsboel etter «Jøden Isak Plesanskp. 

Leiligheten ble tømt. ?>løblene ble plas
selt på et lager. De skulle selges_ Allerede 
19. desember l gn hadde lihidasjonsbo
et funnet en leietager som Yille flytte inn 
Plesanskys leilighet. 

Sporene etter familien Plesansky ble 
visket ut litt etter litt. 1-1. januar 19-13 
sørget leirintendanl Alf Kjølner for at ct 

,', 
større vareparti med tøy fra forr'etningen 
ble sendt til leiren på Berg. FaiJturaen lød 
på hillige 1000 kroner. Det nesle skrittet 
ble lall 3. februar 19·13. llutikkbestyrer, 
Olsen har etterlatt seg en forklaring. " 

«Tønsberg Ekviperings varebeholdni 
blev "ia Alf Kjølner solgt til Emil Kjøl- , 
Der. \'arene ilJe\' tatt 3.2, 19·13 \'ia Kaare 
Stang~" Alf Kjølner. Dagen efter kl. 
9.00 morgenen ble,' alle varene kjørt 
ned ti . , mil Kjølner (varer av alle slag! 
Dresse, kapper, vinterfrakker, meget 
skotøi,' slips), 

I en oppstilling fra bobestyrer Kaare 
Stang lil del sentrale Likvidasjonsstyret i 
Oslo går det frem at Emil Kjølner skal ha 
betalt kr. 6356 for det som kalles en 
((rest\'arebeholdning)). 

Så var Tønsberg Ekvipering en saga 
bloU. For en billig penge havnet varene 
hos Emil Kjølner AS, sOln på toppen av 
det hele hadde fått en konkurrent min
dre. 

EUer krigen skulle Emil!' InerAS 
blomst. re til det ekspansh'e . eJsten-kon
serne! som de! er i dag.: ' 

Forretningslokalene i Møl ergatel 12 
.I 

1
_, 

, I 

sto tomme i lengre tid etter at varene var 
borte, men ble leid ut til ymse aktiviteter 
som Frelsesarmeen og Tønsberg Koloni
haver. I juli 1943 holdt .Dyrevennene> 
basar i Plesanskys gamle forretning. 

Da <.Jøden Isak Plesanskys likvida
sjonsbo. hadde kvittet seg med butikken 
sto møblene igjen. Men 20. november 
1943 ble det holdt møbelauksjon i Møl
lergaten 10. Folk strømmet til og la inn 
bud. Auksjonen ble varslet i Tønsbergs 
Blad og annonsen belastet boet med 21 
kroner slik selve oppløsningen av firmaet 
også ble belastet boet med kr. 14,58. 

Med andre ord; bostyret tok av Plesan
skys midler for å oppløse den siste rest av 
hjemmel Alt som var igjen av Pleskan
skys innbo gikk under hammeren. Listen 
over kjøperne var lang. Visste ikke de 
som kjøpte hvem det var som hadde sittet 
i stolene og ligget i sengene? De norske 
jødenes møbler og innbo ble solgt på 
auksjon og vanlige mennesker kjøpte. 

Auksjonen etter Plesansky innbragte 
24.000 kroner. En Horten-mann som be-

Fortsettelse nesle silk 
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t:iltl' U,JO krunn fur !)l\.'':'<lI1~kys spi:-,~::,tu<.:

JllolJlemcllt, henlet etter allK::.jollE'11 al 
han Iwdrlt' betalt for mye. Han klaget 
.'lkrifUig til Lil.;xidasjol1<;styrd over prisen. 
Ug fikk medhold. 

Utslettet hjem 
Sarntidi~ som familicTl Plcsan::::.kys li\' 

gikk lfi'J! sill ~lutt, ble hutlun'\-is a\' andre 
nor~kl' jw1iske hjem spredt for alle \'inder 
- i tr;'td IIled målrne til \"idkun Quisling 
og de ty~kc maktha\'ere. 

KOllt()rcJll' til Likyidasjo!1sstrrct for 
inndratte jwliske formuer, under ledelse 
C\\' høyesterettsdommer Egil Reichborn
KjellIlcrud, holdt til i Gardeveien på Ma
ril'lllyst i Oslo i til leilighet som hadde 
blitt kO!lfiskt'ft fra en deportert jøde. I alt 
;\rbeidct 4()-;){) personer i Lik\"idasjons
,,:>!yreL S;'\ ~ystcJl1ati::,k arbeidet Likvida
.'.joJlsstyret at ingen av de norske jødene 
\'ille ha noe fl komme tilbake til. Alle som 
\'ar med p;t fl utslette de jødiske eiendom
mene mft ha visst at de fleste aldri ville 
komme hjem igjen. 

Likvidasjonsstyret fikk ettcrh\'ert også 
<lnS\"3r fur alle formuer som ble inndratt, 
ogs;'! eie ikke-jødiske nordmennene som 
~l\" ulike grunner fikk dd de eide konfis
kert. Pft slutten <t\' krigclI hadde i 2.000 
lll(,JlIll'skcr helt eller cleh'is ffltt sine rien
c!OJllll}(.'r kUllfi . ..,kl'Jl ay Lil<.\"idasjollsstyret. 
Lok;t!e avdelinger fantes i flere deler av 
1;!lIdd. l\.(J!lfiskl'!"tl~ kOJllorlI10!J\er bit: 
"';lInk! iIIII u~ lJr;l~t til st;ttlige kontorer, 
Ilde!" bil' f()rdelt 1llt'1\1JIll st;lll'n og partiet 
- eld yi] si :-\;tsjOl1;t! SamliIlg. l\blericr 

:--kulll' (krimot ...,;!mlt·:-, i!ill til dd som ble 
k;tlt S'!!ll\e:-'l'lltr;dcll, mens 5,,1\'- og gul!
gjell~ta!ldl'r hit: t,ttt !J{lIld om ;:1\" det tyske 
...,ikkcrbdspolitid p;"1 Victoria Terrasse. 
;\1cn mye ble bOlle pfi \Tien. 

Gribbene samler seg 
Ikke lenge ettlT al Isak Plcsansky ble 

arrestert i Tønsuerg banket del på døren 
til enkemanncn og kjøpmannen Hans 
Lauritz Smith i \Valdemar Thranes gate 
38 i Uslo sentrum i et strøk det bodde 
mange jøder. Den fcrw-oms store leilighe
ten i fjerde etasje delte Smith døtrene 
Bcttha, Sa ra og 501111(,1l Finn Smith som 
var frisør. Datteren Sara drev fmniliens 
tobakk- og fruktforrctning i Chr. IVs geIte 
I der Eilefs Landhandleri Pub (j Danse
salang i dag ligger. Familien Smith hle 
:Jrrestert og brClgt til ~Donau)). Fra '<Do
nau)) gikk \'eien videre til Auschwitz. 

Da Smiths ble arrestert tok det kort tid 
før «gribbene» sirklet over leiligheten, for
retllingen deres og det SmiUl ellers eide. 

Lik\'idasjonsboet etter familien Smith 
samlet seg 4. desemoer HH2 for å regis
trere innboet i leiligheten under ledelse ~l\' 
ad\'okat Knut Esmarch. «1 stk. ovalt søi
lebord, bøker, I lysekroner, 2 lampetter 
I globus, I piano, l forgylt blomsteropp
salo ....... " 30. januar 184:) var alt solgt av 
Chr. Fo~sllm Auksjonsforretning for den 
Jlette sum av kroner 2917,70.10. februar 
n~itet den norske frontkjemperen Odd 
Pfeiffer inn i leiligheten etter at den \'ar 
blitt pusset opp med penger fra boct. 

22. januar I ~43 ble det holdt bost}Te i 
Smiths forretning i ChL IVs gt. ,En del 
brus og Solo kL 5,-, l tobakksklipper og 
eigarettender kr. 10,· ....... » Tilsammen 
ble verdiene på varene og inventaret an
slått til 500 kroner. Likvidasjonsboet vil
le selge unna butikken og annonserte et
ter kjøpere. Mange svarte_ 15. februar ble 
den solgt for 3000 kroner til en ung 
dame som gjerne ville ekspandere sin for
retningsdrift. 

For Likvidasjonsstyret var familien 
Smith en ganske enkel affære. Det dreide 
seg ikke om store verdier og heller ikke 
så mye å selge unna. 

Historiene om familien Plesansky og 
Smith er to av hundrevis av lignende his
torier som ikke er gransket eller fortalt 
tidligere. 

Historien tok ikke slutt 
I mai 1945 vendte de første jødene 

som h"ctcte klart å flykte til Sverige tilba
ke til Norge. Litt etler kom ogsa de fa 
som utrolig nok hadde overlevd konsen-

MAGASINET Dagens Næringsliv 

O,'ERLEVDE A USCHWITZ: Julius Palliel fra Trondheim var en av de få' norske jødene som overlevde Holocaus~ "",n dd han kom 
hjem og forsøkte å få igjen noe av det familieri hadde tapt var det lite hjelp å få. Foto, PER ST ALE BUGJERDE 

trasjonsleirene. De møtte en ny virkelig
het. Først da ble det klart for dem at fa
miliene og alt de hadde hatt var borte_ 
Sjokket ble ikke mindre for mange av 
dem da de oppdaget at det var svært van
skelig å få erstattet det økonomisk tapte. 

I juni 1945 kom en 21 år gammel 
mann i flygeruniform til Tønsberg. Man
nen var Bernhard Plesansky_ Han var 
Isak Plesanskys eldste sønn som hadde 
kommet seg over til Sverige før arres\a- 1 
sjonene begynte. -

I 1942 gikk han på Oslo Katedralskole 
og forsto at han måtte rømme_ Fra Sveri
ge kom han seg til England der han gikk 
inn i de norske st}Tkene. Tilbake i Norge 
og Tønsberg fikk han vite at familien var 
død og at han var den eneste som hadde 
overle\'d. Likevel ville han forsøke å starte 
opp igjen forretningen. Han oppsøkte en 
banksjef i byen og spurte om et lån, men 
fikk til svar at ,De må huske på at De ikke 
er Deres faL> Avslaget var blankt. 

Bernhard Plesansky gikk gjennom 
regnskapene etter boet til sin far og så 
raskt at Emil Kjølner AS hadde fått kjøpt 
varer fra Tønsberg Ekvipering meget bil
lig. Han ville reise erstatningskrav, men 
ga det rett og slett opp_ Noen penger var 
det likevel igjen i boet. 

«Likvidasjonsstyret for inndratte jødis
ke formuen, som etterhvert ble et felles
kontor for alle konfiskerte eiendommer, 
hadde etter frigjøringen blitt etterfulgt av' 
et nytt kontor som fikk navnet «Tilbake- ' 
f<i'ringskontoret for inndratte formue!'>;' . 
11ilbakeføringskontoret ~aser);e sitt arbeid 
riå arkivet etter Likvida5jonsstrt og " 
valgte å slå alt som var i~en av ' idler 
sammen i en feJleskasse_ 'filbak . ørings
kontoret tok ikke hensyn til at Likvida
sjonsst}Tet hadde verdsatt de konfISkerte 
boene lavt, og heller ikke at svært mye 
hadde blitt borte. Noe eget organ for de 
jødiske sakene ble ikke opprettet. Hvor
dan klarte Tilbakeføringskontoret å føre 

verdiene tilbake til de rettmessige eierne 
og arvingene? 

Av de rundt 33_000 kronene som var 
igjen i boet etter [sak Plesansky i 1945, 
vel å merke basert på Likvidasjonsstyre15 
oppgaver, fikk Bernhard Plesansky i 
1947 tilbakebetalt midler i to porsjoner 
fra Tilbakeføringskontoret. TilsaInrnen 

... fikk han utbetalt 68 prosents dividende _: av boet eller I1lIldt 2LOOO.kroner: At han' 
: kun fikk 68 prosent ogikl;,e 100 prosent: . 

av boet· var i henhold til loven om konfis
:.k~eiendom;~i..: .;Y~-<·.t. ~ ' ... ,', " 
, :.'-.: Jeg var tross alt lykkelig for åleve. 
Jeg orket ikke å gå videre med dette: 
'Penger kunne jo ikke skaffe meg min fa
milie tilbake, sier Bernhard Plesansky 
som nå har skiftet navn til Prydal og 

: ikke husker alle detaljer om oppgjøret et
'ler krigen_ Allerede i 1946 flyttet han til-
bake til London der han utdannet seg_ Nå 
driver han et kunstgalleri og en antikvi-. 
tetsbutikk. Føler han bitterhet?! 
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Dagell~ Nærin~~h\' ~L\GASL'\'ET Lørdag 27. mai 1995· 13, 

- Nei, det gj(,H jeg ikke lenger, ~il'r 
han. 

lielIer ikke familiell Smith VJ.r helt ul
slettet. l lans Lauritz Smith hadde en 
sønn som bodde klart å flykte. Det som 
\'ar igjen a" penger fra boet \"ar kun kro
ner 328,90. Men i sin helhet hadde disse 
pengene blitt over-
f0rt til den statlige 
~Krigsskadetryg
den for løsøre», 

l\1en noe var 
igjen til Jacob 
Smi lh. Det han 
fikk var en ~ykkt'l 
- en dame~vi{kel 
,,,. ml'rkctllBS. 

l et Ore\' til Ja· 
cob Smith fra 
no\'~ml)l'r l ~).l;l 
skrev Jd\'okalen 
som opptrådte 
som verge for 
ham: 

,(-Jeg gal' ut 
fra al De lar 
'are på sykke-

11.» 

De som 
tapte 
mest 

Plesansky 
~ Smilll

J <1\' mangt' 
familier. 
11\'01' repn.'
senlati\'t er 
det som 
skjedde 
med deres 
bo? Tilba· 
keførings
kontoret 

DØDS· 
POLISE: Det sakalte «Likvida· 

sjonsbulikk i Trondheim. Forretningen 
og alt familien eide ble konfiskert i 19·12. 
Julius PaJticl ,-ar den eneste som overlev
de krigen av sin familie. Han klarte å 
starte opp igjen \'irksomheten i september 
1945 etter at han 21J år gammel kom til· 
bake i juni. Gården familien eide fikk han 
tilbake. ",Ien ellers var det ikke !!lve li 

ht'nte. Hjemmet og f~rret
ning~ 

for irU1-
dratte for· 
muer ble 
nedlagt vå· 
ren 1947. 
Det finnes 

sjonsstyret for inndratte jødiske fonlluer» solgte unna alt 
det jødene eide. Ogsa livsforsikringspolisene deres ble solgt, slik de 
gjorde med Finn Smj,ths. (faksimile) 

ingen slutt· 
rapport om kontorets arbeid. Kontorets 
arbeid ble aldri evaluert i Stortinget. Hel· 
ler ingen av de norske jødene har elter 
krigen orket å ta delte opp. De som had
de overlevd var lykkelig nok for det. Og 
sorgen etler de døde var for stor. 

Arkivene etter de såkalte jødeboene 
har til sluUen av 1980·talletligget i kjel· 
leren til Kretsfengselet i Oslo og er selv 
om de nå har kommet til Riksarkivet, 
"ke ordnet ferdig. 

Bjarte Bruland som avsluUer sitt ho· 
vedfagsstudiwn i historie ved Universite
tet i Bergen i var har som den første sett 
nærmere på selve Likvidasjonsstyrets ar
beid. Hans konklusjon er at Nasjonal 
Samlings Hjelpefond og frontkjemperne i 
stor grad beriket seg på jødeboene. I 
mange tilfeller ble varelagrene fra de jø-

ne som drev forretninger solgt til langt 
.nder takstpris. Ingen vet hvor mye som 

ble borte. Og Tilbakeføringskontoret har 
heller ikke tatt hensyn til deUe. 

Julius Paltiel er en av de fa norske jø
dene som overlevde Auschwitz. 11891 
etablerte hans familie en herrekonfek· 

en var tømt. Julius Paltiel søkte erstat
ning og hjelp fra Tilbakeføringskontoret. 

- Jeg skreven søknad. Men etler en 
stund ble jeg ringt opp fra Tilbakefø· 
ringskontorets avdeling i Trondheim og 
en av de ansatte sa til meg; «Paltiel du 
har jo greidd deg bra - så du trenger vel 
ingenting! •. Da jeg forsto hva han faktisk 
hadde sagt, ba jeg ham rett og slett om å 
rive i stykker hele søknaden. Jeg orket 
ikke å rote med det når det var slik det 
var. Jeg hadde fåU tilbake livet og per· 
sonlig hadde jeg så jeg kunne leve. Men 
jeg har rett og slett ingen anelse om hvor 
mye som ble borte. Etter min mening må 
de flesle av de norske jødene ha mistet 
mesteparten av det de eide under krigen. 
sier Julius Paltiel i dag. 

Den økonomiske tilintetgjørelsen av de 
norske jødene og det som skjedde eUer 
krigen da de skulle få erstatning for det 
de tapte er et svart hull i vår historie. 

- Etter min mening kan ikke det nor· 
ske samfunnet ha gjort reU og skjeI for 
seg på dette punktet, sier Kristian Otto· 
sen, som ved siden aven rekke bøker om 

de norske krigsfange· 
nes historie også har 
skrevet boken d slik 
en natt.. om deporta· 
sjonen av de norske 
jødene. ~!en Ottosen 
har ikke studert den· 
ne delen av historien, 

Vår fremste okku
pasjonshistoriker pro· 
fessor Magne Skodvin 
sier følgende; 

- Jeg har lenge et· 
terlyst en grundig 
granskning av deUe. 
Dette er et av de for
holdene fra krigen og 
tiden etter som ingen 
har overkommet 
ennå, men \'i burde 
ha gjort det. 

KUNST . 

Innkjøp etter 
lystprinsippet 

For to millioner kroner i 

løpet aven to års periode 

kan innkjøpskomiteen i 

Norsk Kulturråd boltre 

seg i kjøp av norsk kunst. 

Resultatet av de siste"to 

kjedelig og drøvtygget modernisme å 
se. 

Dristighet i sentrum 
Når disse innvendinger er gjort mot 

det tradisjonelle, som det finnes nok av 
blant innkjøpene, må det sies ill komi
teens ære at den har vært dristig. Den 
har vært villig ill å satse på ung, ny og 
tildels vanskelig illgjengelig kWlSt. Ca
milla Wærenskjold er innkjøpt med 

ao 
• nnl . øp \' es 110 . Oslo.' .,,,hele fire arbeider. blant annet «Kåre., rs l {J 'IS a l ~ en skulpturinstallasjon bestående av 

Kunstforening. Utstilling- ~~ngi~S;~~":~::~i~~~e~~~fåå ~~~_ 
en avslører skitt og kanel, 

heldigvis for innkjøp~-

'komiteen me~t kanel. 

A\'JANKO~I:-.i 

E
t ~rtraltV8pørsmål for Norsk 
Kultu ds innkjøp er hvor 
kunst1rkene havner etter at de 

er innkjøpt.'l~ottagere er 17 kunstfor· 
eninger og faste samlinger rundt om i 
landet. DeUe er samlinger som ikke 
har midler til egne innkjøp, og som på 
denne måten nyter godt av offentlige 
midler. Men formannen i innkjøpsko
miteen de siste to årene, Åsmund t 
Thorkildsen, uttrykker i kataJogforor~ 
det til utstillingen' et håp om teUere ' 
kommunikasjon mellom komiteen og 
kunstforeningene slik at øre· 
merkede kunstnere kan bli 
kjøpt inn til de enkelte sam· 
lingene, 

Slapphet i 
periferien 

Et annet sentralt problem 
er selve innkjøpene. l dag 
oppneVljer de regionale bil
ledkunsmerforeningene sine 
egne rerfrFentanter som på 
fritt grunnlag kan foreta egne 
innkjøp for 400.000 kroner 
årlig, uten å diskutere med 
hovedkomiteen. Dette virker 
svært uheldig, og resultatet 
tydelig på utstillingen. I 
mange tilfeller er det en skri
kende kontrast i kvaliteten 
mellom bilder kjøpt inn av 
hm'edkomiteen og distriktsre
presentantene. Noe a\' årsa
ken til deUe er komitt'forma
nen inne på i sitt kataJogfor- ' 
ord; de beste billedkunstnerne 

lig ikke minst i materialbruken der et 
kors er skåret inn i gammel kryssfiner· 
plate. Sporene er fylt med silikon. Det 
rudiment..--cre, opprinnelige og råe pre
ger alle Wærenskjolds arbeider. 

Dristighet og fremsynthet er også 
vist gjennom innkjøp av Torbjørn 
Kvasbøs kisteformer, banebrytende in
nenfor ny keramikk. Fortjenestefullt er 
det også at komiteen har fulgt utvik· 
lingen innenfor nye medier i kunsten 
gjennom innkjøpet aven av Kjell Bjør
geengens nylig utsillte videoinstallasjo
ner i Galleri K. Oppmerksomheten og 
bevisstheten omkring det som skjer in
nenfor norsk fotografi har også vært 
stor. Her finnes velfunderte og spreke 
innkjøp av Vibeketrandbergs fotoin
stallasjon av seg selv som Søster Nigh
tingale i Afrika som omrammer en sør
gemonter med dødsannonse og nekro- ' 
loger over kWlStneren og fotografier av 

her i landet holder til i Oslo MICHAEL OGjEG: Fiffig er Olejohn Aandals 
eller har sine \'iktigste utstil- imPlantering av seg selv i etfotografi av Michael 
linger her. Landets hovedstad jackson. 
blir derfor den viktigste arena 
for innkjøp: 

InnkjspSkomiteen har hatt frie full· 
makter,log innkjøpene har av den 
grunn vært styrt av lystprinsippet, i 
følge komiteformannen. Man har der· 
for ikke vært særlig opptatt av at alle 
innkjøpene nødvendigvis skulle være 
såkalt bøyverdige. Dette er prisverdig, 
men man kan stille spørsmål ved den 
kunstneriske verdi av enkelte av disse 
innkjøpene. Særlig gjelder det en del 
av kunsthåndverket og skuipturene. 
?>"len også blant maleriene er det mye 

LiIr-Ann Chepstow-Lusty, Ole John 
Aandal og ikke minst viktig, av Tom 
Sandberg. 

Alt i alt må man kunne konkludere 
at Norsk Kulturråds innkjøp er vel an
vendte offentlige midjer. Måtte kun
sten bare komme ill de rette kWlStfore
ningene og ut ill folket. 

Oslo Kunstforening og UKS: 
Norsk Kulturrads innkjøp 1993 og 
1994. 
13.mai·28.mai 1995 
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Ta oppgjøret nå 
AI' TI {Oh A. NAGELL 

Berit Reisel, nestleder i Det 
mosaiske trossamfunn, hå
per noen nå tar et initiativ 
for el endelig oppgjør for 
jødene som ble ribbet til 
skinnet av nordmenn un
der og etler krigen. - Det 
er ynkelig al ingen gjør 
noc, sier hun. 

Berit j{eisel ble født i ell flykt
Ilillgeleir yed Norrkbpmg i 1 !Jt5. 
I lun og IH'nne::. foreIrIn' kom til
hake til Norg(~ i HH7. Hun min
nes en elldeløs vandring fra auk
~jon til auksjoll for fl ldp etter 
personlige ('i(~ndel('r som for dem 
hadde stor affeksjow:,verdi. 

Da Dagens Næringsliv bragte 
historien om det norske jøde-ra
net på lørdag møttes Berit heisel 
og mange andre i trossfunfunnct i 
Oslo. 

- Dd tok ·10 år, ell hel genera
sjon, før vi j0def kom skikkelig 
P:I fote igjell i Norge. Vi preges 
fortsatt av de store tapeIle. I h·el" 
rlag. Alle har sin personlige tra
gedie - aUe er som en bok, sier 
hun og håper inderlig at noen i 
Norge nå Jar et initiativ for å gi 
jødene en slags billighetserstat
ning og oppreisning etter det som 
skjedd". 

Nordmenn ulen ansikt 
- Vi levde i el ha\' av følelser 

da vi kom tilbake til Norge, min
nes Berit Heise!. - Men vi hadde 
ikke krefter til å slåss. ()g det var 
liten hjelp å få. 1l0ldlllIlgcn var: 
«Dere får være glade for al dere 
er i live». -Og noen fikk i tillegg 
meldingen: IIDere jøder er .så ma
terialistiske,. Noen opplevde å 
finne sine egne put(>r med mono
gram hos naboen. Politiet sa: 
«Dere kan jo prøve å ta dem". 

Berit Reisel forteller at de fles
te jødene som kom lijcm strevde 
med en amhivalent holdning til 
nordmenn: Nordmenn hadde 
ofte reddet dem, men det var 
også J.'ordmcnn som hadde angitt 
dem og som derfor til syvende og 
sist var ansvarlige for det som 
skjedde både de døde og de over-

D1\/ lørdag 27. mai 

levende. 
- Når de så kom tilbake var alt 

robhet - av nordmenn. Nord
menn som for oss var uten ansikt. 
Det foregikk en systematisk ut
slettelse a\' alle spor under kri
gen; allc skulle dø og ingen skul
le komme tilbake for å reise er
slalningskr:w, sier ReiscI som 
finner det betimrlig at det norske 
samfunn en gang for alle nå tar ct 
oppgjør med seg sch'. 

Ynkelig 
- Det er så mange svarte flek

ker man burde føle seg for god ill 
å ha hengende over seg. Det sam
me gjelder for eksempel krigs.sei
lerne. Jeg begriper ikke at det 
ikke er politisk vilje til å gjøre 
opp regnskap for det som skjed
de, Det er små grupper det dreier 
seg om. Det er )l1kelig at ingen 
gjør noe, sier hun. 

- Hva er grunnen? 
- Det er en mangel på engasje' 

ment. Ingen ønsker å engasjere 
seg. Man tenker: «Dette er noen 
brysomme indivirler som snart 
dør ul>,. Det er motbydelig at ing
enting skjer, spesielt nå i disse 
dager da m~Ul feirer freden og ju
bler for den. Berit Rcisel vil nå, 
etter at Dagens Næringsliv av
dekket de hemmeligholdte arki
vene, selv forsøke å fInne ut hva 
som ble tatt fra hennes familie. 
Hun tror mange andre norske jø
der vil gjøre det samme. 

Noe må gjøres 
Petter Thomasscn, leder av Stor
tingets kontroll- og konstitusjons
komite, lover at han vil se nærme
re på avsløringene av nordmenns 
bchandling av jødene. 

Petter Thomassen, mangeårig 
stortingsrepresentant for }-Iø)Te, 
ble meget overrasket over avslø
ringene i Dagens Næringsliv på 
lørdag. 

- Jeg hadde aldri trodd at for
holdcnc var slik dct er beskrevet i 
ayisen, sier han, 

- Hvis det virkelig kan bevises 
at nordmenn ranet jødene er det 
åpenbart at noe må gjøres, Dette 

LAKSEFISKE I 
ORKLA 

Nydelig flueslrekk. 2 km med eget 
hus 100m fra elven, til leie 1 uke juli 

+ 1 uke august. Maks 8 personer. 
Huset er utstyrt med sengetøy og 

kjøkkenutstyr 

Telefon 5189 65 75 Fax: 5189 65 76, 

er en forferdelig skamplett ,i 
ikke kan leve videre med uten at 
et eller annet skjer. 

Thomassen vil alleredc i dag se 
nænncre på saken. Han lover at 
han vil ta et initiativ for å se nær
mere på hva som egentlig skjedde 
med de norske jødene både un
der og ettcr krigen. 

PARTYTELT 
SALGSBODER· LAGERHALLER • TILBEHØR 

OPPGJØR NA: Berit Reise! luiper pa et oppgjør med overtrampene mot jødene, . Foto: GRETE THOBROE 
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