
Kristian Ottoson om jødeboene: 

Stortinget bør gi 
tv?; :t~: 96 ~ _ Ekstremt 

erstatnmg smertefullt 
Stortinget bør handle raskt og 
tilby en rund sum i erstatning 
for verdiene som ble taU fra de 
norske jødene under krigen, sier 
Kristian OUosen. 

OLAV ANDERS ØVREBØ, NTB 

ottos en utga i 1994 boken «I slik en 
natt», om deportasjonen av jøder fra 
Norge. Det var den nå 75 år gamle for
fatterens femte bok om nordmenn i 
tyske konsentrasjonsleirer og tukthus 
under annen verdenskrig. Ottosen satt 
selv tre år i tysk fangenskap. 

Justisdepertementets granskning 
av beslagleggelsen av de norske jØde
nes eiendom under krigen og det man
gelfulle erstatningsoppgjøret etter 
1945 vil komme i gang om kort tid. Må
let er i fØrste omgang å finne flest mulig 
fakta om hva som skjedde, men spørs
målet om erstatning til det jødiske 
samfunnet 'vil uansett komme opp. 
Kristian Ottosen tror den beste løs
ningen er at Stortinget tar tak i saken 
og ordner oPP. for eksempel ved å be
tale en sum til Det Moasaiske Tros
samfund som kompensasj on. 

-Enrundsum 
- Jeg er ikke sikker på om man bør 

basere en kompensasjon på nøyaktig 
bokholderimessige beregninger, fordi 
de vil være feil under alle omstendig
heter. Jeg tror man skal tilby en rund 
sum, sier Ottosen. 

- Du advarer mot å sette seg ned å 
telle kroner og øre på en nitid måte? 

- Jeg er sikke sikker på om det kom
mer noen konstruktiv ut va de, trage
dien er for stor til det. Hvis man er inn
stilt på å trekke en kOnklusjon av et 
eventuelt etterpå-oppgjør, kan man et-
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OPPFORDRING: Kristian Ottosen oppfordrer stortingspolitikerne til å løse spørsmålet 
om erstatning til det norske jødiske miljøet. NTB-foto: RUNE PETTER NESS 

ter min mening gjøre det ved at man 
rett og slett samtaler seg frem til en 
størrelse som reflekterer det problem 
man står overfor. 

Okkupasjonsmakten 
Ottosen understreker at ansvaret 

for beSlagleggelsen av jødenes eien
dom hviler på okkupasjonsmah.1;ens 
politikere. 

- Men det er klart av vi hefter jo -
uansett hvem som har hatt de av
gjørende ord - for den jødiske verden, 
for de forbrytelser som ble begått her i Me 

landet. I hvert fall gjør vi det moralsk 
sier Ottosen. 

Han tror ikke at det ble gjort for
skjell fra myndighetenes side på jøder 
og ikke-jøder når det gjalde erstat
ninger som ble utbetalt etter krigen. 
Men av jødene ble hele familie utslet
tet i Auschwitz, og det var få igjen som 
kunne stille krav om erstatning. Av 767 
jøder som ble depotert, overlevde bare 
28. Av dem var det få som hadde hatt 
noe formue, og noen av de overlevende 
vendte aldri tilbake til Norge. De som 
kom, var heller ikke særlig innstilt på å 
kjempe for åfå tilbakejordiske verdier. 
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spørsmål 
Spørsmålet om beslagleggelsen av 
verdier under krigen og 
erstatningsoppgjøret etterpå er 
ekstremt smertefullt for det jødiske 
miljøet i Norge. 

LEDER ARBEIDET: Berit ReiseIleder Det Mosa
iske Trossamfunds arbeid i saken om de jødiske 
verdiene som ble beslaglagt under krigen. I bak
grunnen synagogen i Bergstien i Oslo. 

Følelsene er blandede når 
saken nå igjen kommer til 
overflaten. 

Berit Reisel, som leder 
Det Mosaiske Trossam
funds (DM'I,') arbeid med 
saken, sier dette til NTB. 

DMT har drevet sitt eget 
granskningsarbeid etter at 
avisartikler i Dagens Næ
ringsliv i mai i fjor satte sa
ken på den pOlitiske dags
ordenen. Høyres Petter 
Thomassen ba kort etter 
Justisdepartementet sette 
ned en uaVhengig ekspert
gruppe for å granske histori
en. I disse dager er departe
mentet i ferd med å sette 
sammen en forskergruppe 
som skal utføre undersøkel
sene. Reisel understreker at 
initiativet ikke kom frajøde
ne i Norge. 

- Det har ikke vært vårt 
ønske å bringe dette frem på 
noen som helst måte. Men 
når myndighetene bringer 
det frem, er det vår forplih1;
else å følge det, sier Reise!. 

Forsiktige anslag fra DMT 
går ut på at verdier for minst 
500 millioner kroner (om-
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regnet til dagens verdi), an
tagelig langt mer, ble ranet 
fra de norske jødene under 
krigen av QUisling-regimet. 
Svært lite ble erstattet et
terpå. 

Det har vakt stor opp
merksomhet i jødiske miljø
er internasjonalt at en slik 
sak ikke er løst i Norge, som 
har plassert seg så sentralt i 
fredsprosessen i Midtøsten, 
fremholder Reise!. 

Onsdag må justiSminister 
Grete Faremo møte i Stor
tinget for å svare på spØrs
mål fra Kjell Magne Bonde
vik (kr.f.) om hvordan de
partementet vil legge opp 
granskningen. Reisel mener 
det er viktig at politikerne 
tar opp saken. 

Norsk anliggende 
- Dette er et norsk an

liggende, dette er norsk his
torie. Det er Norge som må 
se på seg selv. Det skal ikke 
være sånn her i Norge at en
kelte grupper eller enkelte 
mennesker ikke har samme 
borgerrettigheter som and-

NTB-foto: PER LØCHEN 

re, sier hun. - Har 'du noen 
oppfordring til politikerne i 
denne saken? 

- Det er ekstremt viktig at 
de følger den og at den blir 
håndtert på det nivået hvor 
den har sin plass. 

Mange i det jødiske miljø
et, særlig blant den eldre ge
nerasjon, er engstelige når 
saken kommer opp på ny. 
Samtidig har de et ønske om 
at den skal bli bragt i orden, 
sier Reise!. 
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værelse har gått ut på å for
søke å skape seg et nytt fun-
dament, både følelsesmes- le. 

sig og økonomisk. Alt det J 
som skjedde i disse årene ~ 
preger hver og en, sier hun. ~ 

Reisels foreldre flyktet til t 
Sverige under krigen, der I 
hun ble fØdt i 1945. ~ 

Rundt 1000 jøder er i dag' • 
knyttet til menigheten i Os- ,f.,. 

lo. I tillegg bor drøyt 100 i : 
Trondheim, der det også er 
en menighet, og et fåtall l 
andre steder i landet, , 
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