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•• Norges holdning til jødene etter kri
gen følges nøye i andre land. Sjefredaktøren 
i den svenske storavisen Dagens Nyheter I 
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tar i dag et kraftig oppgjør med Norge i en 
kronikk. Med tillatelse fra Ame Ruth gjengir 
vi en litt forkortet utgave av kronikken. 

Norges s 
Har staten et ansvar i ettertid, når embetsmenn deltar i 
plyndring og forberedelser til mord? I Norge settes nå 
dette spørsmålet på spissen, 52 år etter frigjøringen. 

Norske jøder Bom overlevde utryddel
sen, kom tilbake til hus og leiligheter der 
andre bodde. Deres bankkonti var tømt, 
1 i vRforsikrfnger oppsagt. og personlige 

endeler spredt. 
Håndteringen hadde skjedd av et em

betsverk med navnet «Likvidasjonskon
toreh>, som etter frigjøringen ble omdan
net til «Tilbakeføringskontoret»: ofrene 
kunne søke om erstatning. utgangs
punktet var meget klart: Det handlet om 
gester, ikke om juridisk godtgjørelse. 
~tter krigen fraskrev den norske stat 

g ethvert formelt ansvar for det som 
,ndte med jøder under okkupasjonen. 
Holdningen speilte en bærende nasjo-

nal myte. Sammenlignet med andre 
tyskOkkuperte land i Vest-Europa var 
dE'n norske motstandsbevegelsen tøffere, 
mer målbevisst og bredere forankret. 
Den norske eksilregjeringen kunne etter 
krigen henvise til motstandskampen 
som bærer av politisk kontinuitet. 

Okkupasjonspartiet Nasjonal Samling 
hadde intet med Norge å gjøre. Navnet 
Quisling ble synonymt med landsforræ· 
der. Men glansen fra motstandsbevegel
sp.n skygget for en annen side av den nor· 
ske egenarten: Opptakten til mordet på 
762 norske jøder og utdrivingen av de 
øvrige 1300 var bare indirekte et tysk an· 
liggende. 

oner norske kroner tilbake på 
en særskilt konto - i dagens 
pengeverdi: cirka 110 millioner. 
Kontoret hadde på det meste 25 
tjenestemenn. Bare en del av 
dem var tilsluttet Nasjonal 
Samling. Etter krigen ble NS
medlemmene stilt for retten. 
Advokater behøvdes fortløpen
de for forvaltningsoppdrag. De 
gikk derfor i stor utstrekning 
fri. 

Planla morcJ 
Det andre dokumentet gjelder 
forberedelse til mord. En høy· 
ere politimann i Oslo redegjør 
for aksjonen den 24. november 
1942 da jøder ble massearres
tert i en lynaksjon. Han beskri
ver, uten ideologiske bitoner, 
hvordan han og hans kolleger 
gjorde jobben. Hans hovedinn
vending var at det tyske sikker
hetspolitiet plutselig hadde 
unntatt jøder som var gift med 
ikke-jøder fra arrestasjon. Det 
voldte store praktiske proble
mer, .. 

Polititjenestemannen vedla 
en liste over de personer som 
ved dette tilfelle ble evakuert 
fra Norge - totalt 527 personer. 

Resultat: fartøyet «Donaw> 
gikk senere samme dag. den 27. 
november 1942, mot Stettin 
med de arresterte jødene om 
bord. Kvinner og flertallet av 
menn ble umiddelbart myrdet i 
Auschwitz. De følgende måne
der ble ytterligere 242 jøder de
portert fra Norge. Alt i alt over· 
levde 30 norske jøder utryddel· 
sen. Drøyt 1300 lyktes I å flykte 
over grensen til Sverige. 

Jødenes eIendom ble beslaglagt av 
norskf" embetsmenn. De ble anholdt og 
s("ndt til Auschwitz av vanlige norske po
Jif,imf'nn. I Intet Rnn(>t okkupert vesteu
ropf"isk land lå lorberedelsesansvaret 
ror utryddelsen så entydig hos nasjonale 
myndigheter. Bare- en mindre del av 
dem som deltok I denne håndteringen, 
ble stilt til rette for det elter krigen. Det 
avgjørende kriteriet var da medlemska
pet i Nasjonal Samling. 

To dokumenter fra krigsårene belyser 
''3målet. 

I det norske politiet var ved 
krigens slutt nesten halvparten 
medlemmer I NS. De øvrige 
gikk frI. 

De norske Jødenes skJebne 

MlI4DlUTAIIJ:Elr: Berit Reiselog Bjarte Bruland utgjør mindretallet i innstillingen fm ShYlt7n1P8-
utvalget. Jødene var ofre for massedrap, og ?nå derfor behandles annerledes enn anTITe nm-cl m ('ml 

som fikk formunene konfiskert under Icrigen, mener de to. foto: NILS BJÅlAND 

Krevde betoIing av lysIceme 
Det første angir utgangspunktet for 
plyndringen. En tjenestemann på Likvi
dasjonskontoret krever for den norske 
stats regning oltkupasjonsmakten for et
terbetaling av jødisk eiendom som tyske 
inC'~"1nser hadde beSlaglagt på egen 
r' Utgangspunktet er det samme for 
l\ ~,< og Det tredje rike: Jøder skal bort. 
Men det er den norske stat som har rett 
til jødenes eiendeler. 

Resultat: Llkvlda· 

havnet I mørket. I etterkrigs. 
perspektivet var den politiske kampen 
mot Tyskland og Hitlers håndlanger 
Quisling det altoverskyggende spørs· 
mål. Men jødene ble Ikke regnet til mot· 
standsbevegelsen. De fremsto I ettertid 
som et antall Individer som ofre blant 
mange I et land der ti tusen hadde gitt 
sitt liv. Det spesielle I deres skJebne for· 
svant ut av det historiske blide. 

Rangordningen 
sjonsstyret for jødisk ei
endom forvaltet etter 
cirka ett år all eiendom 
som tilhørte jøder bosatt 
i Norgp.. Hver familie ble 
betraktet som et kon
kursbo hvis eiendeler ble 
solgt pa markedet. Unn· 
taket var gull. smykker 
og klol{ker som den tys
ke okkupasjonsmakt tok 
hånd om for å betale om
kostningen ved deporta
sjonpn a v jod er. Hoved
delen av beSlaget fant 
sted hosten J942. like et· 
ter (1 t loven om inndrag
ning hadde trådt i kraft. 

~~ I Intet an
net okIcupert 
vesfeutope/Bk 
/and bi fotbe.. 
redeIsesan· 
svatef for ut
ryddelsen så 
ent.ydIg hos 
nasjonale myn
digheter. ~~ 

Rangordningen i forhold 
til motstandsbevegelsen 
var svært tydelig. Ved 
krigens slutt førte Røde 
Kors' «hvite busser» 
nordmenn hjem fra de 
tyske konsentrasjonslei
rer. Politiske fanger dro 
først. Overlevende nor
ske jøder ble tvunget til å 
bli tilbake og fikk smått 
om senn ta seg hjem på 
egen hånd. 

Norske flyktninger i 
Sverige fikk etter frigjø
ringen statsbidrag for å 
reise hjem. Unntaket var 
sakaJte statsløse jøder, 
oftest flyktninger fra 
Tysldand som var kom
met til Norge før okkupa
sjonen og hadde lykkes i 

Jodisk eiendom ble 
solgt pa særskilte auk
~jollPr og loppcmarke
df'-l". Val'f'nes opphav ble 
AnnOnSf'rt. 

,~ 

I ~:lgrpn(' frn jødenes 
bIltikkei' ble solgt eller over'fort til bu
likkinnehAvere som slod Quislings regI· 
me nær. I Oslo forsvant på dette viset 25 
herr(~ckvipcringer. Myndighetene be
styrtf' skyld, skatter, avgifter og lønn in
gPt·, i f>nkpItE' tilfeller lenge etter at jo
dpnf'fi formuer var beslaglctgt. 

Likvidasjonsstyrpts omkostninger bit"' 
r]p!{kc!. RV dp beslaglagte midh~r. Da Nor
gr' hlr> hpfrirHi. f,wtr>S' drCl.vl ;'1t1(' mfJIi 

å flykte enda en gang. De 
havnet lengst nede på 

slla laen over forfulgle. 
Da statsminisler Nygaardsvold fikk 

spørsmål om hvorfor de ble særbehand
let, ga han et tvetydig svar: «Vi vil ikke 
hindre dem i å reise inn i landet, men vi 
har ikke øns1{ct A brul{e penger på å føre 
disse menneskene hjem.» 

I 1947 hle to medlemmer AV moL
standsbevegelsen frikjent for rovmord 
p.r f·t if'lrti~'" 'r\11' srfrn Itn (frir' (nl':::;0}(! " 

flykte til Sverige. Bevisene var sterke, 
men etterkrigsstemningen påvirket 
dommen. 

I går, 16. juni, skulle Skarpnes-utval. 
get ha fremlagt sin rapport. Men hem
meligstempelet består en uke til. Man
dag reiste Erik Solheim (SV) et spørs
mål om årsaken i Stortinget. Han avslør
te at kommisjonen var delt i en majori
tet og en minoritet. Majoritetsinnstillin· 
gen kalte han «revisormessig» og uten 
følelse for historien. 

Jeg har lest den hemmelige rapporten. 
Den kan deles I to. 

De statlig oppnevnte medlemmer av 
utvalget - en historiker, en jurist og to 
tjenestemenn, ledet aven fylkesmann -
har definert oppdraget som lnengdebe· 
regning. Hva utgjorde de saJdoførte ver
dier av beslaglagt jødisk eiendom under 
krigen? Hvor mye av summen gjensto 
ved frigjøringen? Hvor mye av dette fikk 
jødene tilbake? Man havner på en sum 
på 110 millioner kroner i dagens penge
verdi. Som et mål på forskjeJlen mellom 
det faktiske tap og det ofrene fikk tilbake 
etter krigen. 

Men flertallet. bortsett fra lederen. tar 
iI{ke stilling til om hvordan dagens nor
ske jøder skal få erstatning. Man god
kjenner i praksis det utgangspunkt som 
man styrte handlingen c med etter kri
gen: «Enhver borger har rettRlig plil{f til 
selv it bære de byrder krigen medfarte 
for ham,)) 

To utvitlgsmcdlemmer. hislorikeren 
Bjarte Bruland og pBykologrn Be!'it Rei
sel, begge oppnevnt av det mosaiske 
trossamfunn, har skrevet en cgf'n og be
tydelig mer omfattende utredning. Dp 
kommer frem til pt [pn1 ganger S{l stOI·t 
beløp som mfljoritetf'n. 

Bruland og Reificl fl ksepterer ikke' 
krigsårellf's konkllr.sf::tstsf'ltplspr som nr> 
virkelige verdier. Men fremfor alt JlPJ{!'J" 
ctrl p.~ ~ahlll'l('nh('l1g/On 1ll,'I1li!1! ll\' og- r>f· 

endom. De norske myndighetene iverk
satte på egen hånd utryrldE'lsens fot'ste 
skritt: Jødene ble berøvet il Ile borgprlige 
rettigheter, inklusive retten til eiendom. 
Og de nøytrale tjenestemenn forberedte 
det siste skrittet, massemordet, gjen
nom arrestasjon og deportasjon til Tysk
land. 

Bruland og Reisel fastslår at beslage' 
ne ikke bare gjaldt Individer. Myndigbe
tene la en kultur øde. Ingen instans i Nor
ge har ennå erkjent at den norsk-jødiske 
kulturen ble jevnet med Jorden og at det 
har ta.tt meget lang tid å /:.i"noppbyg-ge 
den. A gi kompensasjon for det som 
hendte under krigen, handler I grunnen 
om 1m erkjf:"nneIse: Majoriteten medgJr 
til slutt at en minoritet i dets midte var 
nær ved å bli utryddet. 

Skammens paragraf 
Den norske forfatningen fra lRU gje1der 
ennå i alle henseende utenom ett. D('115 

paragraf 2 lød frR begynnelsen: Jøder er 
utestengt fra riket. 

Bestemmelsen gjeldt til JR"I. da dik· 
teren Henrik Wergelfllld lykfps i it fjerne 
den. Den ble gjeninnfOl·t i1,V Vidlnm Quis· 
ling. Det var gj€'nno111 ::t stotte seg til 
Norges viktigste nasjonalsymbol. den 
forfatning som feirE's hver ti. mai. som 
gjorde at Quisling kUnJw fl'fllllSl i1!p jade
utryddeIsf'n som C't norsl, prnsjekt. gjPI1-
nomfort p:'i egen hfllld, med tysl\'f'nH' p~ 
avsbmd. 

Norgf's rf'l{j{'ring' kan r-ndf'lig rå hort 
gjC'nlyd(,,1l a,· Grunnlovens paragraf 2 
ved å la utvalgsflertallf't innstilling rall{' 
før det offisi("1t hlir frNnlag'1. fTfvalgf'ts 
minorit('f tar ('It opp?;jør nwd nor"kf' lH'l· 
tf'mytf'r. Et land som har gjm'f 1l1f'IlIH"S
kf'r('ttighf'fpr rundt om i n'rdpJl fil ."itt 
hon'dm:H. hor I-t f),' I'hlikk , ('IHk hHkk". 
inno\ j'J' mut :--.'l; :'wh u~ ~OI1C et u~''''~at;J.r 
d(' tj, ('tg-rpp. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




