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Forord
Siden 2005 har Christopher Shaun Harper arbeidet som frivillig ved HL-senteret.
Christopher, med bakgrunn som jurist fra det private næringsliv, ville gjerne bruke deler av sin tid som
pensjonist til å arbeide med ett spesielt tema: hva skjedde med de norske jødene under 2. verdenskrig,
og hvordan ble jødene behandlet i det etterfølgende oppgjøret og av majoritetssamfunnet da krigen var
over.
«Det ufullstendige oppgjøret» er Christopher Harpers gave til den samfunnsdebatten hvor han selv
også har tatt del. Samtidig markerer dette et punktum for hans tid tilknyttet HL-senteret som frivillig
forskningsassistent.
Selve tittelen «Det ufullstendige oppgjøret», forteller mye om Christophers hovedinteresse: hva var
det egentlig som skjedde med jødene og jødiske eiendeler under krigen, og hva var det som skjedde
under oppgjøret etter krigen. I denne publikasjonen argumenterer han på flere nivåer for at oppgjøret
etter krigen var ufullstendig blant annet fordi jødene ikke ble prioritert, lyttet til eller ble ytt den
rettferdighet som ble andre nordmenn til del.
På denne måten plasserer Christopher Harper seg selv sentralt i den store diskusjonen om norsk
medvirkning/likegyldighet som toppet seg senhøsten 2018 i avisspaltene omkring Marte Michelets
bok «Hva visste Hjemmefronten?» - hvor han også engasjert deltok.
Ved HL-senteret har det vært en glede og inspirasjon å observere Christophers glødende engasjement,
og vi er takknemlige for at han aktivt har deltatt i arbeidet med å sette søkelys på et av våre
kjerneområder. Som ledd i dette har vi vært behjelpelige med å få utgitt Christophers manus - ikledd
hans egen språkdrakt, hans fokus, disposisjoner og konklusjoner.
HL-senteret vil også takke Advokatforeningen for deres generøse bidrag til dette prosjektet.
Det er vårt ønske at denne publikasjonen skal kunne leses som en selvstendig publikasjon, men ikke
minst være til inspirasjon for andre til å fortsette å arbeide med disse spørsmålene vi aldri blir ferdige
med. På denne måten går forskningen videre slik den alltid har gjort og alltid vil gjøre.

Bygdøy, 3. mars 2020

Guri Hjeltnes

Øivind Kopperud

Direktør

Forsker
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Innledning
Okkupasjonen 1940-1945 etterlot ingen upåvirket. Etter hvert som okkupasjonen skred frem skulle
imidlertid det besatte Norge oppleve en forfølgelse av den jødiske befolkningen i landet som i resultat
ikke sto tilbake for det som utfoldet seg i andre tyskokkuperte områder. Forfølgelsen av jødene var
basert på rasebiologiske og antisemittiske ideer. Den besto i arrestasjon, deportering og konfiskering
av eiendeler. Målet var at Norge skulle gjøres «jødefritt».
Det viste seg at mange nordmenn – ut fra forskjellige motiver og i varierende grad – medvirket i denne
forfølgelse. Først under en tale av daværende statsminister Jens Stoltenberg i forbindelse med
markeringen av Holocaustdagen 27. januar 2012 ble det gitt en offisiell beklagelse for den norske
medvirkningen i forfølgelsen av jødene.
Landssvikoppgjøret som fant sted etter frigjøringen omfattet også de som deltok i forfølgelsen av
jødene. Den norske medvirkningen i arrestasjonen og deporteringen er tidligere behandlet av
forfatteren i artikkelen: «Rettsoppgjørets behandling av deportasjonene av jødene fra Norge under
okkupasjonen 1940-1945», utgitt som nr. 16/2012 i HL-senterets temahefteserie. I denne artikkelen
behandles rettsoppgjøret med de som deltok i den økonomiske forfølgningen.
Inndragningen av formuene til jødene var del av det totale tilintetgjørelsesprosjekt som jødene i Norge
ble utsatt for. Det var et regelrett folkemord som fant sted. En gjennomgang av landssvikoppgjørets
behandling av de som medvirket i konfiskasjonen av jødenes formuer viser at rettsoppgjøret ikke tok,
etter min mening, tilstrekkelig hensyn til inndragningens karakter av å være del av et folkemord. På
dette punkt var landssvikoppgjøret et ufullstendig oppgjør.
Sentrale spørsmål som stilles og drøftes i fremstillingen omfatter hvilke lovbestemmelser som ble
anvendt og om deltakelsen i forfølgelsen var bistand til fienden eller del av et norsk ransprosjekt. Var
det riktig, som det ble lagt til grunn i mange av sakene, at inndragningen av eiendelene til jødene var
et tysk prosjekt rettet mot motstandsbevegelsen? Og videre, i hvilken utstrekning ble de som deltok i
inndragning av formuene til jødene ilagt erstatningsansvar for det tap jødene ble påført som følge av
konfiskasjonen og endelig spørsmålet om kjøperne av jødenes eiendeler ble holdt ansvarlig for deres
medvirkning i inndragningen.
I teksten er saksforholdet i sentrale landssviksaker gjengitt og kommentert. Til slutt følger et
sammendrag der forfatteren trekker følgende konklusjon: Ja, det var et ufullstendig oppgjør.
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1. Bakgrunn
«Ved lov om meldeplikt for jøder og lov om inndragning av deres formue er det første skritt tatt til full
løsning av jødespørsmålet i Norge». 1
Årsberetning fra Innenriksdepartementet 1/1 1942–1/1 1943.

Forfølgelsen av jødene i Norge under okkupasjonen 1940-1945 hadde som formål å gjøre Norge
jødefritt. I et brev av 14. november 1942 som Sverre Riisnæs (1897–1988), som var justisminister i
Quislings riksregjering og som spilte en ledende rolle i forfølgningen av jødene i Norge under
okkupasjonen, sendte til sin ministerkollega Ragnar Skancke (1890–1948), som var kirke- og
undervisningsminister, kan vi lese følgende:
«Jeg antar at det bør opplyses og kraftig understrekes at motivet for aksjonen mot jødene ikke er dette
at de i og for seg er jøder. Dette er bare en kjennsgjerning som ikke er til å komme forbi. Motivet er
den annen kjennsgjerning, at jødenes fortsatte opphold i Norge fremkaller meget store vanskeligheter
og volder store ulykker. Det finnes vel en del jøder som ikke er skyldig i at disse ulykker voldes – men
det er umulig endog med tilnærmelsesvis sikkerhet å kunne trekke noe skille mellom dem. En kan
umulig vite hvilke jøder det vil være som i morgen kan gi støtet til nye vanskeligheter og ulykker. Av
denne grunn må det jo handles under ett. Vi plikter først og fremst også å ta hensyn til vårt eget folk
som har bodd her i landet fra de første tider.» 2
Forfølgelsen, som Sverre Riisnæs var med å iverksette, hadde to hovedkomponenter:
Den ene var den fysiske likvidasjonen som ble gjennomført ved arrestasjoner og etterfølgende
deportering. Mest kjent er deportasjonen som fant sted med D/S Donau som gikk fra Oslo 26.
november 1942 til Stettin med 529 jøder og derfra videre til utryddelsesleiren Auschwitz. I alt ble 773
jøder deportert under okkupasjonen. 3 Kun 34 av disse overlevde.
Den andre hoveddelen av forfølgningen var inndragningen av formuene til jødene.
Mens det var tyskerne som sluttførte den fysiske likvidasjonen av jødene fra Norge etter at de ble
arrestert og utlevert av norske polititjenestemenn så var inndragningen av formuene et norsk prosjekt
der ransutbyttet tilfalt den norske stat. Inndragningen av formuene ble gjennomført i henhold til
Quisling-regjeringens lov av 26. oktober 1942 om inndragning av formue som tilhører jøder.
I sin bok «Det vanskelige oppgjøret» 4 omtaler professor Johs. Andenæs det økonomiske samarbeid
med tyskerne som «den vanskeligste del av oppgjøret». 5 I den forbindelse behandler han landssviksakene mot profitører og de som arbeidet for tyskerne, altså direkte økonomisk landssvik som ble
rammet av strl. § 86 som rettsstridig bistand til fienden. Rettsoppgjørets behandling av de som deltok i
den fysiske og økonomiske forfølgelsen av jødene ble ikke behandlet av Andenæs.

Landssviksak mot Albert Viljam Hagelin, L.sak : Oslo Pkm. DNR: 846, Kassett nr. 32, Dok. II, Tilleggsutdrag, s. 6.
Landssviksak mot Sverre Parelius Riisnæs. Oslo Politikammer: henlagt sak, Eske 2, Utdrag II, s. 55.
3
Bjarte Bruland, Holocaust i Norge, Dreyer 2017, s.647 og 674.
4
Johs. Andenæs, Det vanskelige oppgjøret, Tanum Norli, Oslo 1980.
5
Johs. Andenæs, 2. opplag s. 134.
1
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Siden utgivelsen av «Det vanskelige oppgjøret» har det, ifølge professor Hans Petter Graver, ikke vært
publisert en inngående juridisk behandling av rettsoppgjøret. 6 Som del av forskningsprosjektet «Å
overkomme Fortiden» ble boken «Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945» publisert i
2004. 7
Men hverken i «Det vanskelige oppgjøret» eller i «Et rettferdig oppgjør?» er rettsoppgjørets
behandling av de landsmenn som deltok i den massive jødeforfølgelsen under okkupasjonen omtalt. I
åttebindsverket «Norge i Krig» 8 er rettsoppgjøret viet bred plass. I avsnittet «Brakkebaroner og andre
profitører» behandles det som ble betegnet som økonomisk landssvik 9. Ansvaret for dem som deltok i
inndragningen av jødenes formuer, der flere høstet betydelig profitt, er imidlertid ikke gjort til en del
av verkets behandling av rettsoppgjøret.
Det må imidlertid understrekes at Oskar Mendelsohns store tobindsverk om jødenes historie i Norge
har et kapittel om rettsoppgjøret med deltakerne i jødeforfølgelsene. 10 I dette kapittel behandler
Mendelsohn inndragningen av jødenes formuer og han refererer en del av de landssviksaker som ble
reist mot deltakerne i inndragningen. Det er et savn at Mendelsohn, med hans store innsikt og
kunnskaper om jødeforfølgelsen i Norge, ikke kommenterer de rettsavgjørelser som han refererer.
Det var hverken jurister eller historikere som først kastet lys over konsekvensene av konfiskasjonen av
jødenes formuer, men journalisten og forfatteren Bjørn Westlie som 27. mai 1995 publiserte en
artikkel i Dagens Næringsliv: «Det norske jøderanet». 11 Artikkelen belyste hvor total inndragningen
hadde vært, hvor villig mange nordmenn hadde vært til å delta og hvor vanskelig det var for de
etterlatte å få kompensasjon for det tap de hadde lidt. Hans arbeid var en direkte foranledning til
Stortingets vedtak i 1998 om å foreta et restitusjonsoppgjør overfor jødene for det økonomiske tap de
led ved at deres formuer ble inndratt. 12 Bakgrunnen for Stortingsproposisjon nr. 82 (1997-1998) var
blant annet arbeidet som ble utført av Jødeboutvalget som ble publisert i NOU 1997:22, (Skarpnesutvalget).
I forbindelse med utarbeidelsen av fremstillingen er over 1000 jødebomapper i Riksarkivet gjennomgått. Innholdet i jødebomappene forteller hvem som ble oppnevnt som bobestyrere, hvem som
fungerte som bostyremedlemmer, og hvem som takserte verdiene. Bomappene forteller videre hvilke
auksjonsforretninger som påtok seg å realisere eiendelene gjennom offentlige auksjoner og til slutt
inneholder bomappene i mange tilfelle lister over hvem som kjøpte, hva de kjøpte og hva de betalte for
eiendelene til jødene. Ut fra dette unike kildemateriale er det mulig å komme på sporet av svært mange
av dem som deltok i inndragningen og gjennom Riksarkivets Landssvikarkiv finne ut i hvilken
utstrekning de ble stilt til ansvar.

Hans Petter Graver, Dommernes Krig, Pax Forlag 2015, s. 157, note 6.
Hans Fredrik Dahl og Øystein Sørensen (red), Et rettferdig oppgjør?, Rettsoppgjøret i Norge etter 1945, Pax
Forlag A/S, Oslo 2004.
8
Norge i Krig, Bind 8 Frigjøring, Knut Einar Eriksen og Terje Halvorsen, H. Aschehoug & Co, 4. opplag 1990.
9
Norge i Krig s. 242 flg.
10
Oskar Mendelsohn, Jødenes Historie i Norge gjennom 300 år, Universitetsforlaget AS 1986, Kapittel XXIII.
11
Bjørn Westlie, Oppgjør, I skyggen av Holocaust, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo, 2002 s.19.
12
St.prp. nr. 82 (1997-1998) «Et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske
likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig.»
6
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2. Inndragningsloven av 26. oktober 1942
Den 26. oktober 1942 kunngjorde Quisling, i egenskap av ministerpresident, «Lov om inndragning av
formue som tilhører jøder».
Den sentrale bestemmelsen i inndragningsloven var § 1:
«Formue av enhver art som tilhører jøde som er norsk statsborger, eller jøde uten statsborgerrett som
oppholder seg her i landet, inndras til fordel for statskassen. Det samme gjelder formue tilhørende
jødens ektefelle og barn.»
Forarbeidet til inndragningsloven av 26. oktober 1942 fant sted primært i Justisdepartementet som ble
ledet av Sverre Riisnæs og Innenriksdepartementet som ble ledet av Albert Hagelin. En sentral person
som deltok fra Innenriksdepartementets side var innenriksråd Thorleif Dahl. Begge disse
departementene pluss Finansdepartementet ble tildelt en sentral rolle i gjennomføringen av
konfiskasjonen. Dette måtte medføre at ledende embetsmenn i hvert fall i Justisdepartementet og
sannsynligvis også i Innenriksdepartementet måtte ha kjent til hva som var på gang før loven ble
kunngjort. At det var Sverre Riisnæs som utarbeidet et første utkast til loven om inndragning av
jødenes formuer virker sannsynlig. 13
Oskar Mendelsohn har i sitt verk «Jødenes Historie i Norge gjennom 300 år Bind II» gitt en
beskrivelse av lovens tilblivelse og de forskrifter som fulgte loven. Mendelsohn dokumenterer at
Quisling med stor sannsynlighet selv deltok i utformingen av lovteksten. 14 Han antar videre at utkastet
ble forelagt Justisdepartementets Lovavdeling, hvilket måtte innebære at embetsmenn i Justisdepartementet var involvert i utarbeidelsen av teksten. Men da rettsaken mot Riisnæs aldri ble fullført
fikk man ikke en nøyaktig forklaring på hvem som hadde deltatt i utarbeidelsen av loven utover Sverre
Riisnæs selv. Men helt alene kunne han neppe være. Hvorledes loven ble til og utformet var, dessverre
kan man si i dag, heller ikke tema i sakene mot sentrale NS-embetsmenn i Justisdepartementet som
Reinholdt Breien og Søren Hasle.
Inndragningsloven gir ingen mening hvis jødene fortsatt skulle kunne bo og arbeide i Norge. Loven
var slik sett en nødvendig konsekvens av arrestasjonene og interneringen av jødene. 15 Hvor tidlig
Quisling og hans nærmeste så for seg at jødene skulle tvinges ut av landet er ikke klarlagt. Mye
avhang selvsagt av hvilke skritt tyskerne ville ta. Men når vi vet hva som var kjent for Londonregjeringen og etter hvert for vår egen Hjemmefrontledelse gjennom varsler fra antinazistiske tyskere
utover i 1942 så virker det nokså usannsynlig at Quisling og hans indre krets ikke var kjent med hva
som skjedde med jødene på kontinentet. Slik sett måtte de mentalt ha begynt å forberede seg på en
tilsvarende «Endlösung» i Norge. Nettopp det at Quisling-regimet handlet så raskt som det gjorde da
episoden med drapet på grensepolitimannen Arne Hvam den 22. oktober 1942 på Halden toget fant
sted, peker i retning av at mye var forberedt og at man bare ventet på påskuddet for å utløse en
arrestasjons bølge og inndragning av formuene.
Loven trådte i kraft umiddelbart og ble undertegnet av Quisling og parafert av Riisnæs og Hagelin.
Parallelt med arbeidet med inndragningsloven fant det sted forhandlinger mellom Quisling-regjeringen
og tyskerne. Ifølge disse skulle utbyttet av inndragningen tilfalle den norske statskassen ved Finans-

Bruland, s. 481.
Oskar Mendelsohn, «Jødenes Historie i Norge gjennom 300 år» , Bind II, Universitetsforlaget AS 1986, s. 87 til
100.
15
Bruland, s.483
13
14

14

departementet. Gull-, sølv- og smykkesaker skulle overleveres Reichskommissariat som et «frivillig
bidrag til krigsutgiftene». 16 Lommeur og armbåndsur skulle overlates Wehrmacht «for krigsøyemed».
Skarpnes-utvalget kommenterer inndragningsloven og forholdet til tyskerne på følgende måte:
«26. oktober vedtok de (NS-myndighetene) dessuten en lov om at jødenes formuer skulle inndras.
Motivet var antagelig å sikre at formuen forble i landet og under NS-myndighetenes kontroll, et tiltak
som kan ha hatt en brodd mot tyskerne. Kanskje ser man her også spor av en drakamp mellom
tyskerne og NS-myndighetene etter som formuen ble delt. Tyskerne skulle få jødenes gull, sølv,
smykker og ur, mens NS-myndighetene fikk hånd om resten.» 17
Offentliggjøringen av loven kunne neppe ha funnet sted uten at hovedprinsippene var avklart med
tyskerne på forhånd. Hvorvidt det var en dragkamp som beskrevet i Skarpnes utvalget vet vi egentlig
lite om. Det var naturlig at tyskerne overlot hele inndragningsprosessen til nordmennene.
Den økonomiske forfølgningen av jødene hadde imidlertid startet før Quislings inndragningslov av 26.
oktober 1942 ble kunngjort. Det tyske sikkerhetspoliti foretok spredte inndragninger og konfiskasjoner
av jødisk eiendom over hele landet. Særlig i Trøndelag var sikkerhetspolitiet under ledelse av Ernst
Flesch aktiv gjennom arrestasjoner og konfiskasjoner av eiendommer og formuer tilhørende jøder. I
Trondheim ble det opprettet et kontor som forvaltet verdiene på vegne av det tyske sikkerhetspolitiet –
såkalt Treuhandlung. Kontoret som ble ledet av nordmannen Reidar Landgraff fikk senere navnet
«Forvaltningskontoret» og etter at inndragningsloven trådte i kraft og utløste en landsomfattende
inndragningsprosess ble Forvaltningskontoret en del av Likvidasjonsstyrets virksomhet med ansvar for
det «nordenfjeldske». Men også andre steder fant det sted konfiskasjoner før inndragningsloven ble
iverksatt. Særlig kjent er den tyske inndragningen av virksomheten til den suksessrike jødiske
forretningsmannen Moritz Rabinowitz som hadde etablert en tekstilfabrikk i Haugesund og derfra
åpnet butikkutsalg av tekstilvarer på Vest- og Sørlandet. Den første bobestyrer over virksomheten til
Moritz Rabinowitz var Haugesundsadvokaten Olav Bjarne Aalvik Pedersen som senere ble utpekt til å
lede Folkedomstolen. Moritz Rabinowitz omkom i Sachsenhausen 27. mai 1942. 18
Forut for inndragningsloven hadde det videre funnet sted flere skritt fra Justisdepartementet som
hadde økonomiske konsekvenser rettet mot jødene. Til disse hørte inndragning høsten 1941 av
bevillingene til en rekke jødiske advokater og utspillet fra Riisnæs i oktober 1941 til alle landets
Fylkesmenn om å innrapportere fast eiendom som var eiet av jøder. Det kan her bemerkes at flere
sorenskrivere saboterte og unnlot å sende oppgave over fast eiendom tilhørende jøder tilbake til
departementet mens andre sorenskrivere pliktoppfyllende sendte inn opplysningene som Riisnæs
etterlyste. 19
Ved iverksettelsen av konfiskasjonen av jødenes formuer gjennomførte Quisling-regjeringen gjennom
den offentlige forvaltningen og støttet av mange medvirkere en statlig konfiskasjonsprosess. Man må
helt tilbake til inndragning av katolsk kirkegods i forbindelse med reformasjonen i Norge for å finne
noe liknende. Det er flere likhetstrekk. Konfiskasjonen var i begge tilfelle total, den fant sted i en
europeisk kontekst og utbyttet tilfalt statskassen.
Se vedlegg 1 – 5.
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3. Likvidasjonsstyret
For å gjennomføre formålet med inndragningsloven opprettet Quisling-regjeringen, 20. november
1942, et selvstendig organ som ble kalt «Likvidasjonsstyret for de inndratte jødiske formuer»,
(Likvidasjonsstyret), som rapporterte til Finansdepartementet. Leder av Likvidasjonsstyret i store deler
av okkupasjonen var juristen Egil Reichborn-Kjennerud som også var dommer i Den kommissariske
høyesterett utnevnt av kommissarisk justisminister Sverre Riisnæs. Likvidasjonsstyret hadde
hovedsete i Oslo 20 og ved frigjøringen var ca. 50 personer ansatt der. Senere fikk Likvidasjonsstyret
også ansvaret for forvaltningen av annen beslaglagt formue som Quisling-regjeringen foretok i
henhold til det lovverk som ble utferdiget av hans regjering. En konsekvens av flukt var formues
inndragning. Likvidasjonsstyret utarbeidet umiddelbart Forskrifter for inndragningen som var
instrukser til bobestyrere og andre som hadde befatning med forvaltningen og realisasjonen av de
inndratte jødeformuene.
For Trøndelag og det nordenfjeldske skjedde inndragningen gjennom Forvaltningskontoret som
allerede var i virksomhet.
Av et totalantall boer på mellom 11500 og 12000 som Likvidasjonsstyret håndterte utgjorde de jødiske
boene 1053 og omfattet omtrent 2000 personer. 21
De jødiske boene ble behandlet som konkursbo, det vil si et totaloppgjør der alle verdiene (aktiva)
skulle realiseres i penger og tilsvarende skulle godkjente fordringer (passiva) dekkes. Men det sier seg
selv at en realisering etter konkursprinsippet innebar en forringelse av verdiene. 22 Nettoen, etter
salærer og bidrag til drift av Likvidasjonsstyret tilfalt statskassen ved Finansdepartementet. Midlene
ble satt inn på en egen samlekonto (kalt Fellesmassen) som ble forvaltet og disponert av Likvidasjonsstyret. Ved okkupasjonens avslutning utgjorde Likvidasjonsstyrets fellesmasse ca. 8.750.000,kroner. 23
Umiddelbart etter frigjøringen ble et Tilbakeføringskontor opprettet for de inndratte formuer.
Tilbakeføringskontorets formål ble angitt slik:
«Forvalte og tilbakeføre verdier som har vært konfiskert av okkupasjonsmakten eller myndigheter
eller institusjoner som er innsatt eller godkjent av ham.» 24
De midler som sto til disposisjon etter frigjøringen for Tilbakeføringskontoret var betydelig mindre
enn de krav som ble meldt. Konsekvensen var at de rettmessige eierne eller deres etterlatte måtte
avfinne seg med en dividende på 68%. 25 En vesentlig medvirkende årsak til dette var at Fellesmassen
hadde vært brukt til å dekke driften av Likvidasjonsstyret. Med andre ord: Jødene måtte selv bære
kostnadene ved konfiskasjonen av deres eiendommer. 26
I hovedsak skjedde realiseringen av jødenes formuer slik:
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Verdipapirer, aksjer, bankinnskudd og gjenkjøpsverdi av livspoliser ble realisert. Dersom
virksomheten ble drevet som aksjeselskap ble selskapet oppløst etter aksjelovens regler.
Fast eiendom ble som hovedregel ikke solgt men forvaltet av Likvidasjonsstyret og leiet ut.
Leiligheter og forretningslokaler ble stilt til disposisjon for Likvidasjonsstyret.
Kontormøbler, kontormaskiner og annet kontorutstyr ble ofte ikke realisert men stilt til disposisjon for
Likvidasjonsstyret som enten brukte utstyret selv eller overlot det til NS-institusjoner.
Kurante eiendeler som møbler ble sendt til lokale auksjonsforretninger for realisasjon, mere ukurante
eiendeler ble sendt til Samlesentraler for videre salg. Utstyr som havnet på Samlesentralene ble gjerne
gitt til frontkjempere.
Varebeholdninger ble som hovedregel solgt en bloc. Svært ofte ble varebeholdningene kjøpt av
forretninger som drev i samme bransje.
Ved arrestasjon av jødene hadde de som foretok pågripelsen med et skjema som ble fylt ut på stedet og
som ved siden av personalopplysninger ga en summarisk oversikt over den arrestertes eiendeler.
Basert på konkursmodellen måtte det oppnevnes bobestyrer for de enkelte boene. Bestyrernes oppdrag
var å gjøre opp boene i henhold til konkurslovens regler og særskilte instrukser fra Likvidasjonsstyret .
Bestyrerne var ansvarlige overfor Likvidasjonsstyret. Selv om realisering var hovedregelen var det
flere eksempler på at forretningsvirksomheten ikke ble avviklet med det samme men drevet videre av
innsatte kommissariske ledere på vegne av boet til den arresterte. Slik kontinuasjon av virksomheten
måtte godkjennes av Likvidasjonsstyret.
Bobestyrerne utstedte proklama, som var en oppfordring til kreditorer om å melde sine krav. Det
interessante i denne forbindelse er at det var Likvidasjonsstyret som avgjorde «om og i hvilken
utstrekning kreditorene skal dekkes». 27
Bestyreroppdraget ble i stor utstrekning gitt til praktiserende NS-advokater, men også lensmenn,
eiendomsmeglere, ansatte i den offentlige forvaltning og andre ble oppnevnt som bestyrere.
Undersøkelsen viser at også disse var medlemmer av NS. I noen tilfeller foretok ansatte ved
Likvidasjonsstyret selv ansvaret for gjennomføringen av booppgjøret. Det var særlig i de tilfeller hvor
bestyreroppdraget ble fratatt opprinnelig bobestyrer for eksempel på grunn av underslag eller andre
misligheter. I et avhør forklarte Egil Reichborn-Kjennerud vedrørende oppnevnelse av bobestyrere:
«Tvang er ikke benyttet i nogen som helst form, med styrets vidende, og hadde det vært benyttet ville
det være utelukket at det ikke ville ha kommet styret for øre. Dessuten var det slet ikke nødvendig, da
alle tok imot alle ting med stor glede.»28
Konsekvensen av at Likvidasjonsstyret måtte oppnevne andre enn jurister/advokater som bobestyrere
var at man fikk mange ukvalifiserte bobestyrere. I mange tilfelle var bobestyrelsen kritikkverdig med
tyveri, underslag, salg til underpris og gaver til NS-formål. Men det må også presiseres at misligheter
også ble foretatt av jurister og advokater som fungerte som bobestyrere. En av de største underslagerne
var h. r. advokat Paul Koren fra Oslo. Han underslo kr. 100.000,- fra de jødebo han bestyrte og rømte
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til Sverige da underslaget hans var i ferd med å bli avdekket. Mange hadde beskjedne advokatpraksiser
og jødebobestyrelsen representerte et kjærkomment tilskudd til en mager advokatpraksis.
Likvidasjonsstyret var således av avgjørende betydning for en effektiv gjennomføringen av
inndragningen av formuene til jødene. Ansettelse i Likvidasjonsstyret og derved deltagelse i
inndragningen ble ansett som landssvik og sentrale personer som var ansatt i Likvidasjonsstyret ble
derfor tiltalt under landssvikoppgjøret for delaktighet i inndragningen. Et utvalg av disse sakene er
inntatt i fremstillingen.
Virksomheten til Likvidasjonsstyret er behandlet i en nylig avlagt masteroppgave av Stine Eriksen
Mangset. 29

4. Lovbestemmelser og provisoriske anordninger som ble anvendt i
landssviksaker mot deltakere i inndragningen av jødenes formuer. De
provisoriske anordningene ble gitt av regjeringen i London med
hjemmel i grunnlovens § 17 og Elverumsfullmakten
- Provisorisk anordning av 18. desember 1942 om ugyldigheten av rettshandler mv. som har
sammenheng med okkupasjonen, (konfiskasjonsanordningen). Dens § 3 som har direkte relasjon til
medvirkning i konfiskasjonen av jødenes formuer ble brukt i mange landssviksaker og hadde følgende
ordlyd:
«Den som rettsstridig avhender, tar i besittelse, forbruker eller på annen måte nyttiggjør seg som eier
eller bruker formuesverdier som han vet eller bør forstå har vært gjenstand for konfiskasjon, plikter å
yte erstatning for ethvert tap som følge herav. Han skal utlevere eller tilsvare alt hva han har oppebåret
i sin besittelsestid som avkastning av tingene.
Er en handling som nevnt i første ledd begått med forsett straffes den skyldige med bøter inntil kr.
100.000,- eller fengsel inntil 3 år eller med begge deler.»
- Provisorisk anordning av 15. desember 1944, den første landssvikanordningen.
Etter dennes § 2 pkt. 4 kunne straffes: den som etter 8. april 1940 hadde foretatt en handling som ble
rammet av straffelovens bestemmelser om bistand til fienden.
- Provisorisk anordning av 21. september 1945 om konfiskert eiendom som avløste provisorisk
anordning av 18. desember 1942, som igjen ble avløst av midlertidig lov av 13. desember 1946 om
konfiskert eiendom.
- Landssvikloven av 21. februar 1947, som avløste Londonregjeringens provisoriske anordning av 15.
desember 1944.
- Strl.§ 36: Denne paragraf i straffeloven ga hjemmel for inndragning av oppebåret fortjeneste ved
ulovlig virksomhet under okkupasjonen.
- Strl.§ 86: Bistand til fienden, minstestraffen for overtredelse av § 86 var fengsel i 3 år.
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- Strl.§ 257: tyveribestemmelsen.
I den videre behandling av stoffet vil man se at i noen tilfelle ble tiltale for deltakelse i inndragningen
reist etter strl. § 86 (bistand til fienden) mens i andre tilfelle ble landssvikanordningen anvendt.
Forenklet kan vi si at de grovere landssvik forhold ble pådømt etter straffelovens § 86 som hadde en
minste straffetid på 3 års fengsel mens de mindre alvorlige ble behandlet etter landssvikanordningen .
Landssvikanordningen tok særlig sikte på å fange opp NS-medlemskap. Videre ble landssvikanordningen i stor utstrekning anvendt der det forelå formildende omstendigheter. 30 Andenæs
sammenfatter anvendelsen av landssvikanordningen slik:
«Landssvikanordningen skulle anvendes når det på grunn av tiltaltes forhold og sakens beskaffenhet
ble funnet forsvarlig og almene hensyn ikke tilsa at handlingen ble pådømt etter strengere
bestemmelser i straffeloven eller den militære straffelov. Etter landssvikanordningen var den
maksimale frihetsstraff 3 år.» 31
Det poengteres at i de konkrete sakene så sto domstolene fritt til å anvende straffeloven eller
landssvikanordningen uavhengig av hva som var påstått fra partenes side. Som det vil fremgår av den
videre fremstilling ble mange av sakene mot deltakere i inndragningen henført under de mildere
bestemmelsene i landssvikanordningen fremfor straffeloven.
Se vedlegg 6 – 8.

5. Tilbakeføringen av de inndratte verdiene og Restitusjonsoppgjøret
15. mai 1945 nedsatte Finansdepartementet et styre på tre medlemmer som skulle forestå tilbakeføring
av formue som hadde stått under forvaltning av Likvidasjonsstyret. 21. september 1945 ble det
opprettet, under Tilbakeføringsstyret, et «Tilbakeføringskontor for inndratte formuer». 32
Tilbakeføringskontoret overtok arkivmaterialet etter Likvidasjonsstyret og integrerte det i sitt eget
arkiv. 33 Tilbakeføringskontoret hadde til oppgave å ettersøke og tilbakeføre til de rettmessige eierne
eiendeler som var konfiskert. Tilbakeføringskontoret avsluttet sitt oppdrag ved utgangen av 1947.
Det var for så vidt enkelt å tilbakeføre fast eiendom til rette eier, men også i disse tilfelle ble eierne
påført tap i form av ødeleggelser og annen vanskjøtsel. Tilsvarende skulle løsøre som var identifisert
tilbakeføres rette eier men også her kunne eier ha blitt påført tap på grunn av ødeleggelse og
vanskjøtsel. Det store tapet refererte seg naturlig nok til verdier som ikke lot seg tilbakeføre. Den
formue som Likvidasjonsstyret etter hvert fikk hånd om ved realisasjon av de jødiske formuer, ble satt
inn på en samlekonto for de realiserte verdier fra boene. Dette ble Likvidasjonsstyrets jødiske
fellesmasse som da var verdien i penger (motverdien) av den samlede formue (utenom den faste
eiendom) til alle de jødiske bo som Likvidasjonsstyret tok hånd om (forretning eller enkeltperson). 34
Fellesmassen ble fortløpende brukt til å dekke kostnadene til Likvidasjonsstyret. Disse kostnader ble i
forbindelse med virksomheten til Tilbakeføringskontoret definert som «urettmessige». 35
Tilbakeføringsstyret foreslo derfor 6. august 1945 at staten skulle «skyte til det beløp som manglet».
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Dette ble avvist av Finansdepartementet. 36 som mente at en slik ordning ville føre til en særbehandling
av jødene som hadde fått sine formuer og eiendommer konfiskert. Finansdepartementet fant at tapene
som jødene led «burde behandles på lik linje med tap som følge av krigsskader for andre grupper av
skadelidte».
Det skulle gå helt til 1997 før regjering og Storting tok innover seg at konfiskasjonen var noe helt
annet enn «krigsskade».
De midler – fellesmassen – som sto til disposisjon etter frigjøringen for Tilbakeføringskontoret var
altså betydelig mindre enn de krav som ble meldt. Konsekvensen var, som foran nevnt, at de
rettmessige eierne og de etterlatte måtte avfinne seg med en dividende på 68%.37
For tap som ikke ble dekket gjennom Tilbakeføringskontoret ble ofrene for inndragningen henvist til
Krigsskadetrygden og Justisdepartementets Oppgjørsavdeling.
Skarpnes-utvalget (NOU 1997:22) delte seg i et flertall og et mindretall. Flertallet mente å kunne
fastslå det udekkete tapet til jødene til kr. 110 millioner (1997 verdi). Mindretallet bestred flertallets
beregningsmåte og mente at tapet var langt større. Uenigheten i utvalget utløste en omfattende
offentlig debatt. 38 Bondevik-regjeringen fulgte i det vesentlige synspunktene til mindretallet og i
St.prp. nr. 82 (1997-98) ble det foreslått bevilget 250 millioner kroner til et kollektivt oppgjør og et
erkjentlighetssum på kr. 200.000,- til de enkeltpersoner som ble rammet av antijødiske tiltak.
Regjeringens forslag ble vedtatt av Stortinget 11. mars 1999.
I denne fremstilling er det av særlig interesse å klarlegge i hvilken grad erstatningskrav ble tatt med i
straffesakene mot medvirkerne i konfiskasjonen for det økonomiske tap de hadde påført eierne av
formuesverdiene gjennom deres rettsstridige delaktighet i inndragningen.

6. Omfanget av delaktigheten i inndragningen av formuene til jødene
I motsetning til arrestasjonene av jødene som i det alt vesentlige ble gjennomført av norsk politi og
lensmannspersonell så var inndragningen av formuene en omfattende og tidkrevende prosess som
krevde et betydelig antall medvirkere og tar vi med de som kjøpte jødisk eiendeler på auksjoner så må
det være grunnlag for å anta at flere tusen nordmenn var delaktig i en gigantisk konfiskasjonsprosess.
Øverst i systemet finner vi Finansdepartementet som Likvidasjonsstyret var ansvarlig overfor. Blant
de embets- og tjenestemenn som aktivt deltok kan nevnes ekspedisjonssjefene i Justisdepartementet
Georg Hasle og Reinholdt Breien. Finansminister Prytz, var også involvert i en rekke av sakene som
ble forelagt hans departement, og sammen med finansråd Per v. Hirsch utferdiget disse 20. november
1942 detaljerte forskrifter vedrørende virksomheten til det nyopprettede Likvidasjonsstyret.
Sentrale medvirkere var Likvidasjonsstyret med dets ansatte, bobestyrere, medlemmer av bostyrene,
registrerings- og takseringsfolk, eiendomsmeglere, auksjonsforretninger, bankenes fondsavdelinger og
til slutt kjøperne. Kjøpergruppen kan vi dele i flere kategorier, først alle næringsdrivende som kjøpte
de jødisk forretningene som ble likvidert eller som kjøpte varebeholdningene fra disse forretningene,
dernest de som kjøpte direkte fra boene og endelig den store skare av kjøpere som kjøpte eiendelene
på offentlige auksjoner. I tillegg kommer at eiendeler fra boene ofte ble gitt eller solgt til NS-
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organisasjoner. Endelig var det ikke få offentlige institusjoner som overtok inventar og utstyr fra
boene.
Spørsmålet måtte, skulle en tro, melde seg etter frigjøringen for påtalemyndighet og landssvikavdelingene: hvor omfattende skulle oppgjøret mot de som deltok i konfiskasjonen være?
Overtagelsen av arkivene til Likvidasjonsstyret ga et godt grunnlag for å avdekke de som hadde
fungert som bestyrere for jødeboene samt deres medhjelpere. Disse arkivene var en viktig kilde for
etterforskerne i landssvikavdelingene ved de forskjellige politikamrene. Arkivene ga også innsyn i de
mange andre som var involvert, ikke minst auksjonsforretningene og deres kunder. Likeledes lå
forholdene godt til rette for å etterforske ansatte i Likvidasjonsstyret for deres medvirkning.
I lys av tragediens omfang som var åpenbar kunne man ha forventet at Justisdepartementet og
Riksadvokatembetet fant at det var grunnlag for å rette spesiell oppmerksomhet mot disse
landssviksaker. Dessverre ble det ikke slik og sakene mot de som deltok i konfiskasjonen ble
behandlet på lik linje med andre landssviksaker. Men i noen tilfelle var det dommere som i sterke
ordelag bebreidet de tiltaltes befatning med jødeforfølgelsen.

7. Rettsakene mot «lovgiverne»
7.1 Vidkun Quisling (1887–1945)
Det er naturlig å begynne med landssviksaken mot Quisling. I den store straffesaken mot Quisling der
hovedforhandlingen startet 20. august 1945 var Quislings delaktighet og medvirkning i jødeforfølgelsen en sentral del av den omfattende tiltale som ble reist mot ham. Vedrørende hans ansvar
for arrestasjonene og deportasjonen skal jeg i denne fremstilling bare kort nevne at han for denne
udåden ble tiltalt for overtredelse av strl. § 233, drapsparagrafen, men han ble på dette punkt kun kjent
skyldig i uaktsom medvirkning til drap.
Inndragningsloven av 26. oktober 1942 og Quislings øvrige økonomiske forhold ble samlet i tiltalens
pkt. VI f. og henført under straffelovens tyveribestemmelse, strl. § 257. Tiltalen var for disse forhold
utformet slik:
«Straffelovens § 257 som setter straff for den som uten besitterens samtykke borttar eller medvirker til
borttagelse av en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen i hensikt å forskaffe seg eller andre
en uberettiget vinning ved dens tilegnelse. Grunnlaget for tiltalen:
a)
b)
c)
d)
e)

Fjerning av eiendeler fra Det kongelige slott,
Fjerning av eiendeler fra Norske Selskab,
Fjerning av verdier fra Frimurerlosjen,
Formuene til de oppløste partiene,
Lov av 19. mars 1942 om inndragning av formuene på grunn av folkefiendtlig eller statsfiendtlig
virksomhet,
f) Ved lov av 26. oktober 1942 traff tiltalte bestemmelse om inndragning av formue av enhver art
tilhørende jøder og deres ektefeller og barn. I henhold til denne lov har han foranlediget eller
godtatt at slike inndragninger har funnet sted i betydelig omfang. De inndragne verdier skal være
overført til Riksfondet»
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Aktor, advokat Annæus Schjødt, viet en stor del av sitt innledningsforedrag til Quislings ansvar for
inndragningen av formuene til jødene. Fra Quislings side ble det energisk hevdet at inndragningen var
hjemlet i lov og at utbyttet tilfalt statskassen og ikke ham eller partiet Nasjonal Samling.
Lagmannsretten fant Quisling skyldig etter tiltalens punkt om inndragningen av jødenes formuer med
følgende begrunnelse:
«Etter post f. har tiltalte med hjemmel i en «lov» av 26. oktober 1942 foretatt inndragning av jøders
formuer og etter post g. har inndragninger funnet sted overfor nordmenn som hadde måttet forlate
landet. De sistnevnte inndragninger er foretatt med påstått hjemmel i en «lov» av 20. mai 1943.
Retten anser det bevist at tiltalte med påstått hjemmel i disse «lovene» har foretatt konfiskasjon i stort
omfang hos jøder og flyktninger. Midlene er blitt overført til et såkalt «riksfond». Men midlene er i
vesentlig grad brukt til fremme av partiformål. Det er derfor i partiets og ikke i statens interesse disse
konfiskasjoner har funnet sted. Det er på det rene at tilegnelsen er foretatt uten eiernes samtykke. Den
omstendighet at tiltalte ved å lage de ovennevnte ugyldige lover har skaffet seg en formell hjemmel til
tilegnelsen kan ikke endre det strafferettslige forhold.
Retten antar at eierne fremdeles har hatt besittelsen av eiendelene og at den bemektigelse av dem som
er foretatt etter tiltaltes foranledning derfor må straffes som tyveri da tilegnelsen er foretatt for å skaffe
partiet en uberettiget vinning.» 39
Vi ser at retten er enig i tiltalens subsumsjon at inndragningen var å betrakte som tyveri.
Quisling anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Han anket imidlertid ikke over domfellelsen for
de økonomiske forhold han var tiltalt og dømt for. Høyesterett avviste anken ved kjennelse av 13.
oktober 1945.

Kommentar
Quislings hovedargument om at inndragningen skjedde på lovmessig grunnlag var selvsagt ikke
holdbart.
Det er imidlertid av interesse å se nærmere på rettens standpunkt om at de konfiskerte midlene «i
vesentlig grad ble brukt til fremme av partiformål.» og at det var i partiets og ikke statens interesse at
konfiskasjonene fant sted. Det stenografiske referat viser at Quisling konsekvent inntok det standpunkt
at resultatet av inndragningene tilfalt statskassen. Her gjengis den ordveksling som fant sted fra begge
sider om dette spørsmål under Quislings forklaring:
«Lagmannen: Det De oppnådde ved dette var altså at det ble overlatt til N.S. å ta hånd om de ting som
tilhørte jødene, som dets del av byttet, mens gull og sølv gikk til tyskerne?
Quisling: Nei, staten, den norske stat selvfølgelig. Det kunne ikke falle meg inn at det skulle være på
denne måten, det var det jo ikke tale om…..
Lagmannen: Men disse jødeboene, innbo og slikt, er spredt rundt på de forskjelligste hender. De har jo
forsynt seg noen hver av det.
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Quisling: Det ble ført over til likvidasjonsstyret under Finansdepartementet. Det har hendt at de har
realisert på auksjoner av slike ting, men det er jo statens eiendom. Noe annet kunne ikke falle meg inn.
Det har vært under Finansdepartementet.
Lagmannen: Hvilken rett hadde staten til disse saker?
Quisling: Det skjedde på grunnlag av lovlig inndragning – under de forhold som var.
Lagmannen: Lovlig inndragning ?
Quisling: Ja, da blir jo allting ulovlig, men vi arbeidet på den basis at vi var – etter vår mening – den
lovlige regjering. Vi var den faktiske regjering i landet, det kan man iallfall ikke bestride.»40
I sitt hovedinnlegg kom Annæus Schjødt i forbindelse med tiltalepunktet om de økonomiske
forbrytelsene Quisling var tiltalt for inn på spørsmålet om inndragningen av jødenes formuer tilfalt
statskassen. Dette førte til følgende ordveksling:
«Lagmannen: Så vidt jeg husker forklarte tiltalte der at det var inndragning som gikk inn i statskassen.
Finnes det noen som helst opplysning om hvor store beløp det her dreier seg om, og hvor disse
pengene er blitt av?
Aktor: Nei, det har ikke vært mulig å få et tilstrekkelig materiale med hensyn til størrelsen av disse
beløp(.….) Med hensyn til hvor de er gått hen, så er disse beløp gått inn i noe som heter riksfondet.
Lagmannen: Jeg forsto tiltalte som dette var gått direkte inn i statskassen.
Quisling: Ja, riksfondet er også statskassen.
Lagmannen: Er dette gått inn i riksfondet?
Quisling: Alt sammen passerte likvidasjonsstyret under Finansdepartementet, og derfra gikk det inn i
de forskjellige grener etter sin art. Hvis det var skogeiendommer, sto de under bestyrelse av
Landbruksdepartementet, og det øvrige ble for en vesentlig del bestyrt av Finansdepartementets
finansavdeling.
Lagmannen: Men gikk det inn i statskassen eller i et særskilt fond som De opprettet?
Quisling: Riks-sosialfondet var etablert foreløpig, men også som et fond under statskassen, men det
var enda ikke kommet i orden, for likvidasjonen var ikke på langt nær avsluttet. Men allting er gått inn
i statskassen unntagen frimurer-formuene og de tidligere partiers formuer, som altså gikk til Nasjonal
Samling. Ellers er alt det øvrige gått til statskassen.
Lagmannen: Nå bestrider påtalemyndigheten at riksfondet er det samme som statskassen.
Quisling: Nei, riksfondet er statskassen.
Aktor: Det er tiltaltes standpunkt. –Jeg tror meget sikkert at dette er gått inn i riksfondet, etter de
opplysninger jeg har om det, for det finnes et sted i utdraget hvilke beslagleggelser riksfondet er
bygget opp på.
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Quisling: Riksfondet er statskassen.
Lagmannen: Jeg forstår statsadvokaten slik at De mener at riksfondet ikke er statskassen.
Aktor: Jeg mener at riksfondet ikke er statskassen.
Quisling: Det vet vel jeg best som har opprettet det.
Lagmannen: Ja, en ting er hva De har ment med det, en annen ting er hvordan det virker i praksis. Og
etter det statsadvokaten har gjort gjeldende, mener han altså at det nærmest har virket som et partifond.
– Vi skal ikke diskutere dette mer nå, tiltalte får anledning til å imøtegå det senere.» 41
Quislings forsvarer, høyesterettsadvokat Henrik Bergh, kom ikke inn på det spesifikke spørsmål om
riksfondet var en del av statskassen i sin prosedyre, men han sa følgende om Quislings ansvar for de
økonomiske delene av tiltalen:
«Tiltalte har hevdet at de økonomiske transaksjoner er skjedd fordi han satt i den stilling han
innehadde, og det har hos ham aldri vært tanke på noe rettsstridig ved forholdet. Han anså seg
berettiget til det i kraft av sin stilling, eller fordi okkupanten stilte disse verdier til hans disposisjon.» 42
Etter min mening må Quisling gis medhold i at utbyttet av inndragningen skulle tilfalle statskassen.
Det fremgår av § 1 i inndragningsloven at formuene «inndras til fordel for statskassen» og av § 3 at
«Det inndratte forvaltes av Finansdepartementet». Inndragningen ble gjennomført av et Likvidasjonsstyre som ble opprettet ved en «Forordning» av Finansdepartementet allerede 20. november 1942. I
forordningens § 9 het det:
«Etter hvert som realisasjonen skrider fram innbetales boets utbringende i Norges Bank. Dog beholdes
tilbake et tilstrekkelig beløp til å dekke kreditorer og utgifter ved bobehandlingen.»
Likvidasjonsstyrets regnskaper ble da også faktisk revidert av Riksrevisjonen.
At NS-medlemmer og organisasjoner skulle tilgodesees ved realiseringen av verdier fremgår av § 8 i
Finansdepartementets Forordning av 20. november 1942 der det heter at NS-medlemmer i stats- og
partistillinger skulle være fortrinnsberettiget til å overta ledige leiligheter som jøder hadde leierett til.
Realiseringen av innbo fra de beslaglagte jødenes hjem skjedde i stor utstrekning gjennom auksjoner,
underhåndssalg og salg fra Samlesentraler som ble opprettet for å realisere eiendeler som ikke var
egnet for auksjon. Ved salg fra Samlesentralene ble i stor utstrekning frontkjempere tilgodesett. 43
Jødebomappene viser også at i flere tilfeller ble boene belastet for bidrag og «gaver» til NS formål.
Selv om NS-medlemmer og NS-organisasjoner nøt godt av inndragningen av jødenes formuer er det
neppe holdbart å bruke dette som grunnlag for å fastslå at midlene «er i vesentlig grad brukt til fremme
av partiformål». Skarpnes-utvalget fastslo kategorisk:
«Under okkupasjonen ble all formue til jødene inndratt til fordel for staten». 44
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Det forhold at Likvidasjonsstyrets virksomhet langt fra var avsluttet ved frigjøringen og at en
betydelig sum, den jødiske fellesmasse, fortsatt sto på Likvidasjonsstyrets konto viser med all
tydelighet at det vesentlige av midlene var ubrukt og ikke var blitt benyttet til partiformål.
Lagmannsrettens konklusjon om at Quislings iverksettelse av inndragningen av jødenes formuer:
«må straffes som tyveri da tilegnelsen er foretatt for å skaffe partiet en uberettiget vinning»
er derfor, etter min oppfatning, feilaktig. Det var staten og ikke partiet Nasjonal Samling som rent
faktisk fikk en uberettiget vinning. Dette var kanskje vanskelig å ta inn over seg i 1945 og utover.
At de realiserte verdiene av inndragningen tilfalt statskassen og ikke partiet NS, som Lagmannsretten
la til grunn, endrer selvsagt ikke konfiskasjonens ulovlige og rettsstridige karakter. Inndragningen var
regelrett tyveri.

7.2 Albert Hagelin (1882–1946)
Albert Hagelin ble 25. september 1940 utnevnt av Terboven til kommissarisk statsråd og sjef for det
nyopprettede Innenriksdepartementet. I februar 1942 gikk han inn i Quislings «nasjonale» regjering
som innenriksminister inntil han ble fjernet fra sin stilling i november 1944.
Landssviksaken mot Hagelin kom opp for Eidsivating Lagmannsrett 4. desember 1945.
Jødeforfølgelsen var en del av tiltalegrunnlaget:
«Tiltalte hadde bl.a. hovedansvaret eller et tungtveiende ansvar for følgende forordninger og lover:
- Lov av 24. oktober 1942 om inndragning av formue som tilhører jøder».
De forhold som var beskrevet i tiltalen var henført under var: strl.§§ 83, 84, 86 og 98.
Det må ansees som sannsynlig at Hagelin ikke selv var delaktig i utarbeidelsen av teksten til
inndragningsloven: Utformingen av ordlyden ble nok håndtert av Riisnæs og Quisling som påpekt
foran. 45
Da loven var ferdig og klar til undertegning ble den undertegnet av Quisling og medundertegnet av
Hagelin og Riisnæs. Innenriksdepartementet ble gitt ansvaret for å fastslå hvilke personers (jøders)
formue som skulle inndras. Finansdepartementet fikk ansvaret for forvaltningen av de inndratte
midlene.
Hagelin søkte å skyve medansvaret for loven over på Quisling og Riisnæs og forklarte under
etterforskningen:
«Han mener at det var tyskerne som først reiste spørsmålet om aksjon mot jødene. Tiltalte hadde selv i
alle fall ikke hatt noen befatning med dette spørsmål før han ble tilkalt til Quisling på Slottet hvor det
ble fremlagt en lov om inndragning av jødenes formuer. Tiltalte visste ikke på forhånd at det var
arbeidet med denne lov. Tilstede hos Quisling var Riisnæs, innenriksråd Dahl og muligens Jonas Lie.---Tiltalte antar at Dahl har fått ordre av Quisling om å være med på å utarbeide denne lov
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(inndragningsloven) sammen med Lovavdelingen i Justisdepartementet uten å ha hatt høve til å
forelegge den for tiltalte på forhånd.» 46
Hagelin ble funnet skyldig i de forhold han var tiltalt for, også medansvaret for inndragningsloven, og
dømt til døden.

Kommentar
Det er interessant å merke seg at i forbindelse med Hagelins ansvar for inndragningsloven ble
forholdet ikke henført under tyveribestemmelsen, som for Quisling, men strl. § 86 – bistand til
fienden. Slik ble det også i samtlige etterfølgende saker vedrørende delaktighet i inndragningen av
formuene til jødene. Det er ikke funnet noen dokumentasjon på hvorfor tyveribestemmelsen ikke ble
anvendt i de følgende sakene.
Hagelins anførsel om at han ikke kjente til arbeidet med loven før han ble tilkalt for å undertegne den
på møte hos Quisling virker lite troverdig. Men under enhver omstendighet påtok han seg et ansvar
ved å medundertegne loven.
Hagelin valgte i rettssaken mot Quisling å distansere seg fra loven og dens tilblivelse.
Selv om Hagelin og hans departement ikke hadde ansvaret for utarbeidelsen av teksten til
inndragningsloven må man kunne fastslå at Hagelin ved å medundertegne en lov som ga hans
departement en sentral rolle i forbindelse med gjennomføringen av inndragningsloven så fikk han i
hvert fall et «tungtveiende» ansvar for loven som nevnt i tiltalen mot ham. Dette var nok til å felle
ham. Derimot er det uklart i hvilken grad Hagelin var delaktig i den politiske prosessen forut for
lovens formelle kunngjøring 26. oktober 1942.
I sin bok «Vidkun Quisling., En fører for fall» skriver Hans Fredrik Dahl:
«Kanskje var det den årvåkne Hagelin som først kom på at de arrestertes formuer måtte sikres?» 47
Det virker sannsynlig at både Quisling og Hagelin ville sikre jødeformuene for Norge. Det har
imidlertid formodningen mot seg, etter min oppfatning, at Quisling kunne utferdige en lov med så
store konsekvenser, økonomiske og politiske, uten å forhandle og avklare prosjektet med Terboven på
forhånd.
At inndragningsloven var et resultat av forhandlinger mellom Quisling og hans nærmeste
medarbeidere og tyskerne legges for øvrig til grunn både av flertall og mindretall i Skarpnesutvalget. 48 På dette punkt savner man hos Hans Fredrik Dahl en drøftelse av hvorvidt
inndragningsloven var et ensidig Quisling-tiltak eller resultat av forhandlinger med tyskerne.
Hans Fredrik Dahl 49 gir uttrykk for at det lå en dobbelthet i konfiskasjonsloven:
«….konfiskasjonen av hver enkelt formue, men fortsatt drift av dem i statlig regi – som i praksis holdt
formuene vedlike og ikke lot dem forsvinne i statskassen.» 50
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Her er jeg uenig med Dahl. Formålet og slik inndragningen ble praktisert var nettopp at formuene ikke
skulle holdes vedlike men realiseres og omgjøres i rede penger.
Som støtte for sitt syn om at formuene «ble holdt vedlike» fastslår Hans Fredrik Dahl:
«Tilbakeføringsarbeidet etter krigen skal ikke ha støtt på store vansker». 51
Det er et utsagn som det ikke er dekning for. Tilbakeføringsarbeidet etter okkupasjonen var komplisert
og vanskelig. For de likviderte forretningene var en tilbakeføring av verdiene utelukket og for
enkeltgjenstander som ble solgt fra auksjonsfirmaer og Samlesentraler var det ofte manglende
oppgaver som gjorde en tilbakeføring til rette eier umulig. Restitusjonsoppgjøret i 1998 viste med all
tydelighet at tilbakeføringsarbeidet hadde støtt på store vansker og ikke resultert i dekning av det tapet
som den jødiske befolkningen led som følge av inndragningen og den påfølgende realiseringen av
deres formuer.

7.3 Sverre Riisnæs (1897–1988)
Sverre Riisnæs ble utnevnt av Terboven til kommissarisk statsråd for Justisdepartementet 25.
september 1940 og ble senere justisminister i Quislings regjering som ble etablert i februar 1942. Han
virket i denne stilling helt frem til frigjøringen.
Det var en omfattende tiltalebeslutning som ble tatt ut mot Riisnæs. Under tiltalens pkt.1 om forhold
under strl. § 86 ble det anført at han hadde «hovedansvar eller tungtveiende ansvar» bl.a. for:
- Lov av 24. oktober 1942 om inndragning av formuer som tilhører jøder. 52
Dokumentasjonen i saken inkluderte en rekke utspill fra Riisnæs knyttet til jødeforfølgelsen. I
forbindelse med inndragningen av formuene tok Riisnæs aktive skritt lenge før inndragningsloven for
å innskrenke retten for jødene til å drive ervervsvirksomhet og å eie fast eiendom. I den forbindelse
kan nevnes:
- Brev av 12. august 1941 til statsråd Lie i Politidepartementet vedr. avskjed for embetsmenn som var
jøder.
- Brev av 22. september 1941 til «Fylkesfører» Henrik Rogstad i forbindelse med at sakførere som er
jøder skal fratas sin bevilling til å praktisere.
- Brev av 1. oktober 1941 til Landbruksdepartementet vedr. utelukkelse av jøders rett til å eie jord.
- Rundskriv av 2. oktober 1941 til Fylkesmennene med anmodning om innhenting av opplysninger fra
tinglysningsdommerne om jøder som eier fast eiendom.
- Brev av 1. oktober 1941 til «Høyesterettsdommer» Vassbotten der Riisnæs ber Vassbotten om
bistand til gjeninnføringen av jødeparagrafen i Grunnloven. I samme brev kommer Riisnæs inn på
Justisdepartementets arbeid med å utarbeide en «Forordning» om forbud mot jøders rett til å eie jord. I
den forbindelsen skriver han:
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«Forordningen bør kanskje ha en første paragraf av programmessig karakter (jordens sammenheng
med blodet, jøden et fremmedelement).» 53
Riisnæs engasjerte seg videre i konkrete inndragningssaker etter at inndragningsloven var vedtatt.
Jødebomappen til Eileen Cohn, som var gift med Bjørn Bjørnson og som var jøde, viser at Riisnæs
utfra en henvendelse fra Erling Bjørnson, som var NS-medlem, skrev 25. juni 1942 til «Minister»
Jonas Lie der han foreslår at Eileen Cohn ble innkalt og oppfordret til å gi avkall på opphavsrettighetene til verkene til Bjørnstjerne Bjørnson. Ikke nok med det så foreslo Riisnæs at Eileen Cohn
skulle overdra rettighetene til «Æreshjelpen for de frivillige frontkjempere».
Den 25. november 1941 ble de deporterte eller flyktede tyske jødene fratatt sitt tyske statsborgerskap
gjennom den nye Reichsburgergesetz som åpnet for konfiskering av jøders formuer og eiendommer.
Det er grunn til å anta at Riisnæs hadde denne loven for hånden da han og hans nærmeste
medarbeidere gikk i gang med å formulere den norske inndragningsloven et snaut år senere.
Som kjent ble hovedforhandlingen i saken mot Riisnæs stanset på grunn av hans psykotiske opptreden
under saken. Den ble aldri gjenopptatt. Det er meget som peker i retning av at Riisnæs ville ha blitt
dømt til døden i likhet med Hagelin og at hans uomtvistelige delaktighet i jødeforfølgelsen, herunder
inndragningen av formuene, ville blitt tillagt straffeskjerpende virkning.

Kommentar
Vi ser således at jødeforfølgningen var solid forankret hos Quisling og to av hans ledende
medarbeidere og at disse personers ansvar for gjennomføringen av inndragningen av formuene til
jødene ble betraktet som alvorlig landssvik.
Med dette som utgangspunkt skulle man tro at det samme synet ville gjenspeile seg i de etterfølgende
sakene mot alle dem, som uten anfektelser, deltok i den praktiske gjennomføringen av ranet. I
motsetning til de som ble tiltalt for medvirkning i arrestasjonene, som til en viss grad kunne påberope
seg at de ble beordret til å delta i arrestasjonene og i flere saker fikk medhold i dette, så kunne dette
argument ikke påberopes av de som deltok i konfiskasjonen. Her sto det, tvert imot, om frivillig
deltakelse i et ran som ble belønnet med lønn, salærer og andre godtgjørelser. Disse kostnader ble
igjen belastet boene med den konsekvens at jødene måtte betale berikelsen til de som deltok i ranet av
deres formuer.
Som den etterfølgende gjengivelse av enkelt saker vil vise så ble delaktighet i konfiskasjonen i flere
saker i liten grad betraktet som alvorlig landssvik.

8. Sakene mot embetsmenn i departementene som var delaktig i
utarbeidelse av inndragningsloven og dens praktisering
8.1 Reinholdt Gram Breien, 30. juni 1914. Advokat og ekspedisjonssjef i
Justisdepartementet 54
Reinholdt Breien var en meget aktiv nazist med en lang rekke alvorlige forhold som han måtte svare
for i forbindelse med landssvikoppgjøret. Breien ble utnevnt til byråsjef i Justisdepartementet 1.
oktober 1941. Den 1. juli 1943 ble han utnevnt til ekspedisjonssjef i Justisdepartementet med ansvar
for departementets administrative avdeling. Han var medlem av NS. Breien arbeidet svært nært med
53
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Riisnæs. Blant de mest alvorlige forhold som han ble tiltalt for var at han fungerte som aktor ved den
særdomstol som ble opprettet 6. februar 1945 og som dømte seks nordmenn til døden etter
likvidasjonen av Stapo-sjef Karl Marthinsen. Tiltalen omfattet for øvrig det forhold at han anmeldte
Jens Christian Hauge til statsråd Jonas Lie for tysk-fiendtlige uttalelser under forelesninger på
Universitetet i Oslo.
Tiltalens post 1. pkt. f omhandlet hans forhold som bobestyrer for inndratt jødisk eiendom og var
formulert slik:
«Tiltalte var fra høsten 1943 til frigjøringen medlem av det av Likvidasjonsstyret innsatte styret i A/S
Glotts Tobakksfabrik og fra mars 1943 til nyttår 1944 bobestyrer – innsatt av Likvidasjonsstyret – i
boktrykker Jacob Petlitz’s konfiskerte bo.»
Forholdet var henført under strl. § 86
Saken mot ham kom opp for Eidsivating Lagmannsrett 11. november 1947. Han erkjente seg ikke
straffskyldig.
Retten fant Breien skyldig i overtredelse av strl. § 86 som følge av at han hadde vært medlem av
bostyret i Glotts Tobakksfabrik og bestyrer i boet til Jacob Petlitz. Retten la til grunn at han var blitt
beordret til disse verv av Riisnæs. Retten uttalte i forbindelse med henføringen av forholdet under strl.
§ 86:
«Tiltalte vil for de nevnte forhold (bobestyrelsene og de øvrige forhold som Breien var tiltalt for) bli å
dømme etter straffelovens § 86, idet retten anser det på rene, at tiltalte da han begikk sine handlinger
som beskrevet har hatt forståelse av at han ytet bistandshandlinger overfor de nasistiske makthavere og
overfor fienden».
I forbindelse med straffeutmålingen uttalte retten:
«Videre har retten i skjerpende retning lagt vekt på at tiltalte i et meget langt tidsrom ved sin
tjenestegjøring som foran beskrevet i Justisdepartementet ytet de nazistiske makthavere og dermed
tyskerne en særdeles verdifull bistand idet tiltaltes arbeid i departementet vesentlig besto av
gjennomføring av nazistenes planer og ideer som fikk uttrykk i de politiske saker som henhørte under
tiltalte».
Vi ser her at Breiens virksomhet i departementet ble direkte betraktet som bistand til fienden.
Det mest alvorlige som Breien ble tiltalt og dømt for var, ikke overraskende, at han opptrådte som
aktor ved en særdomstol som dømte 6 norske patrioter til døden etter en skinnprosess.
Breien ble dømt til tvangsarbeid i 12 år. Breien anket over lovanvendelsen og straffeutmålingen.
Påtalemyndigheten anket over straffeutmålingen som den fant for mild. Begge ankene ble forkastet.
Han ble benådet i 1951.

Kommentar
Breiens rolle som jødebobestyrer, som han ble tiltalt og dømt for, behandles ikke i dommen utover å
konstatere at han var skyldig i disse forhold. Det er kanskje ikke overraskende at hans jødebostyreverv
kom i skyggen av de øvrige forhold som han ble til tiltalt og dømt for, men i en dom som ellers er
ganske detaljert vedrørende de mange tiltalepostene ville det ha vært på sin plass også å omtale hans
virke som jødebobestyrer. Særlig hans virksomhet som bostyremedlem i Glott Tobakksfabrik der han
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satt sammen med ledende medlemmer fra Likvidasjonsstyret burde ha vært nevnt i forbindelse med
straffeutmålingen.
Det fremgår ikke av dokumentene i landssviksaken mot Breien at det ble etterforsket for å klarlegge
om han var delaktig i utformingen av inndragningsloven. For en som sto i så nær kontakt med Riisnæs
som han gjorde virker det usannsynlig at han ikke kjente til forarbeidet med inndragningsloven som
vitterlig fant sted i Justisdepartementet.
Det fremgår videre av dommen at statsadvokaten frafalt påstanden om inndragning av de godtgjørelser
Breien mottok. Både som bostyremedlem og som bobestyrer måtte Breien ha oppebåret en
godtgjørelse for disse verv. I Landssviksakene var inndragning av lønn og godtgjørelser ved ulovlig
virksomhet en fast post i tiltalen som i nesten alle tilfelle ble tatt til følge av domstolene. Det fremgår
ikke av dommen mot Breien hvorfor kravet om inndragning ble frafalt. Men at Breien fikk beholde
mottatt godtgjørelse for jødebostyreverv virker særdeles urimelig. I saken mot innenriksråd Thorleif
Dahl, nedenfor, ser man at for Dahls vedkommende ble det påstått inndragning av lønn og andre
godtgjørelser mens dette altså ikke var tilfelle for Breiens vedkommende. Man må derfor kunne
spørre: Hvorfor denne forskjellsbehandling til gunst for Breien?

8.2 Thorleif Dahl, 29. oktober 1907, innenriksråd i Innenriksdepartementet 55
Dahl var jurist, aktivt NS-medlem og i praksis den som drev Innenriksdepartementet mens Hagelin var
innenriksminister.
Landssviksaken mot Dahl kom opp for Eidsivating Lagmannsrett 18. januar 1949. Dahl erkjente seg
ikke skyldig.
Dahl var medlem av NS fra før 9. april 1940 og opprettholdt medlemskapet frem til frigjøringen.
Allerede 25. september tiltrådte han som «Innenriksråd» i det nyopprettede Innenriksdepartementet og
bekledde denne stilling frem til frigjøringen.
Dahl ble idømt tvangsarbeid i 5 år og inndragning på kr. 10.000,-. Påstanden fra aktor var inndragning
begrenset oppad til kr. 104.000,-, Det ble besluttet å anke dommen til Høyesterett fordi den etter
påtalemyndighetens syn var for mild. Anken ble imidlertid trukket da Dahl frivilling leverte sin
advokatbevilling tilbake. Ved kgl. res. av 7. januar 1950 ble Dahl benådet for soningen av reststraffen.

Kommentar
Etterforskningen mot Dahl og tiltalen mot ham konsentrerte seg om Dahls virksomhet som
innenriksråd og på mange måter hans de facto ledelse av Innenriksdepartementet.
Landssviksaken mot Dahl inneholder ingen dokumentasjon som berører Dahls mulige medvirkning i
utarbeidelsen av inndragningsloven og dens senere praktisering. Innenriksdepartementet hadde et
ansvar for gjennomføringen av loven. Derimot var inndragningsloven fremme i saken mot Ragnvald
Lassen som var byråsjef i hans departement. Det er påfallende at mens byråsjef Lassen ble gjort
ansvarlig for sin virksomhet knyttet til inndragningsloven så blir dette forhold ikke tatt med i
landssviksaken mot Dahl, som var Lassens overordnede og hadde således instruksjonsmyndighet
overfor ham.
Hagelin opplyste for øvrig – i sin egen sak - at Thorleif Dahl hadde vært tilstede ved undertegningen
av inndragningsloven på Slottet 26. oktober 1942 så ukjent med loven kunne han umulig ha vært.
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Det er i det hele tatt besynderlig at Hagelin tiltales og dømmes til døden for sin medvirkning i
jødeforfølgelsen mens det ikke ble innledet etterforskning mot hans nærmeste medarbeider, Thorleif
Dahl, for å avklare dennes mulige rolle knyttet til den lovgivning hans sjef Hagelin blant annet ble
dømt til døden for.

8.3 Lassen, Ragnvald, 19. november 1911. Byråsjef i Innenriksdepartementet
1941-1942 til sommeren 1943 56
Lassen var jurist og medlem av NS fra 1936 frem til frigjøringen. Lassen fikk ansettelse i Innenriksdepartementet i desember 1940 og fra nyttårsskiftet 1941-1942 som byråsjef.
Forslag til tiltale etter strl. § 86 ble sendt 21. august 1947 fra Oslo Politikammer, Landssvikavdelingen
til statsadvokatene for Landssviksaker der. Lassens delaktighet i jødeforfølgningen ble grunngitt slik:
«Han behandlet som byråsjef i Innenriksdepartementets statsrettskontor i 1942 og 1943 saker
vedrørende jøder og nordmenn som var flyktet fra landet, deltok ved gjennomføringen av «lov» av 17.
november 1942 om meldeplikt for jøder, forvaltningen av disse og andre nordmenns og oppløste
selskapers formuer og behandlet saker vedrørende sterilisering av jøder. Han stod i kontakt med
statspolitiet og det tyske politi under «jødeaksjonene».
Endelig tiltale ble tatt ut 25. november 1948 men nå ble forholdet henført under landssvikloven. Også
denne tiltale omfattet hans virke i jødeforfølgningen men i en mer kortfattet versjon:
«Tiltalte har som byråsjef i Innenriksdepartementet fra nyttår 1942 til sommeren 1943 behandlet saker
vedrørende inndragning av formuer tilhørende jøder og andre norske borgere som var flyktet fra
landet, samt spørsmål om deres statsborgerrett.»
Saken kom opp for Oslo Byrett 17. mars 1949. Lassen erklærte seg ikke straffskyldig.
I dommen mot Lassen redegjør byretten for «jødeaksjonen» høsten 1942 og refererer i den forbindelse
til inndragningsloven av 26. oktober 1942. Byretten skriver bl.a.:
« ..det var Innenriksdepartementet som skulle treffe beslutning om hvilke personers formue som skulle
inndras, mens det var Finansdepartementet som skulle forvalte og sørge for den nødvendige avvikling
av boene».
Retten skriver videre – og det er viktig:
«Etter det som foreligger hadde imidlertid tiltalte (Lassen) heller ikke noe med forarbeidene til nevnte
«Lov» av 26. oktober 1942 eller nevnte «forordning» av 20. november 1942 å gjøre. Tiltalte har
derimot forklart at han hadde noe forarbeide med en «lov om jøder» av 17. november 1942 (Loven om
meldeplikt) hva den lovtekniske behandling angår, hvilken lov dog ble utstedt etter iverksettelsen av
«jødeaksjonen».
Tidligere innenriksråd Thorleif Dahl, som ble ført som vitne under hovedforhandlingen forklarte i et
avhør under etterforskningen av saken mot Lassen:
«Loven om inndragning av jødeformuer og frakjenning av statsborgerskap kom til Innenriksdep. som
vedtatt lov. Det var Hagelin og Riisnæs som hadde undertegnet disse lovene».
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Lassen forklarte selv følgende i et avhør under etterforskningen:
«Det foreligger to lover om jøder, den ene av 26. oktober 1942 om inndragning av formuer tilhørende
jøder, den annen av 17. november 1942 om meldeplikt for jøder. Loven om formuesinndragning ble
forberedt i Justisdepartementet, og jeg kjente ikke noe til den før den var vedtatt.»
Retten godtok Lassens forklaring om at han ikke hadde hatt noe med selve inndragningsloven å gjøre
med følgende begrunnelse:
«Etter det som foreligger hadde imidlertid tiltalte heller ikke noe med forarbeidene til nevnte «lov» av
26. oktober 1942 eller nevnte «forordning» av 20. november 1942 å gjøre»
Retten la til grunn at kontoret til Lassen satte opp lister basert på lister fra Statspolitiet over arresterte
jøder med bestemmelse om inndragning av deres formuer. Retten fant at hans virksomhet som
beskrevet var å anse som bistand til fienden og at:
«han her synes å ha overskredet grensen for det tilbørlige».
Lassen ble i overensstemmelse med aktors påstand dømt til tvangsarbeid i 1 år og 6 måneder som ble
ansett utsonet ved utholdt varetektsfengsel. Han mistet retten til å drive advokatpraksis i 1 år.
Inndragning var ikke påstått fra aktors side.
Byretten la avgjørende vekt ved straffeutmålingen på at Innenriksdepartementets Forvaltningskontor/
Rettskontor der Lassen var byråsjef var et ledd i de norske nazisters og dermed tyskernes kamp mot
motstandsbevegelsen og at det var rettsstridig av Lassen å fungere som byråsjef ved kontoret.

Kommentar
Saksmappene til Dahl og Lassen inneholder ingen dokumentasjon som viser at etterforskerne søkte å
kontrollere om det var tilfellet at hverken Dahl og Lassen hadde, som de påsto, deltatt i utarbeidelsen
av inndragningsloven eller kjente til den før den ble vedtatt 26. oktober 1942.
Det er mye som tyder på at det forelå et utkast til loven i Innenriksdepartementet som Dahl og Lassen
kjente til før den ble vedtatt den 26. oktober 1942. Ref. også det forhold at Dahl var tilstede ved
undertegningen på Slottet. Han var sikkert der for å svare på lovtekniske spørsmål dersom slike oppsto
og da måtte han jo ha hatt kjennskap til lovutkastet på forhånd for i tilfelle å kunne svare på
lovtekniske spørsmål.
I saken mot Hagelin som kom opp i desember 1945 ble Hagelin tiltalt og dømt for å ha hatt
«hovedansvaret eller et tungtveiende ansvar bl.a. for lov av 24. oktober 1942 om inndragning av
formuer som tilhører jøder».
Det virker lite sannsynlig at Hagelin skulle kunne ha hatt hovedansvaret for inndragningsloven uten at
de nærmeste NS-embetsmenn i hans departement kjente til at det ble utarbeidet en slik lov.
Det er god grunn til å anta at det virkelige forhold var at Quisling, Riisnæs og Hagelin på forhånd
hadde avklart inndragningen og fordelingen av verdiene med tyskerne og at Riisnæs deretter fikk
ansvaret for å utarbeide selve loven.
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9. Ledere og medlemmer av Likvidasjonsstyret
9.1 Egil Reichborn-Kjennerud, 4. februar 1903. Høyesterettsadvokat, dommer i
kommissarisk høyesterett og formann i Likvidasjonsstyret 57
Før okkupasjonen praktiserte Reichborn-Kjennerud som advokat. Han meldte seg inn i NS 11. oktober
1940. 13. desember 1940 ble han utnevnt til «Idrettsfører». Han hadde selv vært aktiv idrettsutøver
med et gull fra NM i sykling. I tiden fra april til september 1942 gjorde han fronttjeneste i divisjon
Viking ved østfronten. I januar 1942 mottok han konstitusjon som dommer i kommissarisk høyesterett
og han satt som dommer i denne frem til frigjøringen. Han var videre formann i fire særdomstoler 58,
herunder saken mot politifullmektig Eilifsen som ble dømt til døden. I denne saken stemte ReichbornKjennerud for fengsel i 10 år. 59 Fra oktober/november 1942 til august 1943 og fra 1. november 1943
til 31. januar 1945 var han forman i «Likvidasjonsstyret for inndratte jødiske formuer», senere
«Likvidasjonsstyret for inndratte formuer».
Landssviksaken mot Reichborn-Kjennerud kom opp for Eidsivating Lagmannsrett 16. august 1949
etter å ha vært utsatt på grunn av at han ble innlagt på sykehus på grunn av hans mentale tilstand.
Reichborn-Kjennerud var nok i okkupasjonens siste år i psykisk ubalanse og han innrømmet selv i et
avhør 18. oktober 1946:
«at det ble ofte drukket på kontoret» og videre «[d]et er ikke tvilsomt at jeg har drukket for meget
alkohol, særlig de to siste år.»
Det var en meget alvorlig sak med en omfattende tiltalebeslutning på hele 8 sider som ble tatt ut mot
Reichborn-Kjennerud. Tiltalens I pkt. f. omhandlet hans virksomhet som formann i Likvidasjonsstyret
der det bl.a. het:
«Tiltalte stod således i spissen for likvidasjonen av boer som tilhørte jøder og flyktninger, som
omfattet samlede bokførte verdier på henholdsvis 8,8 mill. og 16 mill. kroner, foruten en rekke verdier
som ikke var bokført.»
Disse forhold som var knyttet til hans virksomhet i Likvidasjonsstyret var henført under strl. § 86.
Videre var han tiltalt for, (tiltalens VI.):
«at tiltalte fra likvidasjonsstyret har overtatt innbo og løsøre fra 14 jøde- og flyktningeboer for en
samlet kjøpesum av kr. 31.704,97. Av dette står kr. 25.425,- ubetalt. En del av tingene har han selv
beholdt, og en del har han solgt ved auksjon.»
Reichborn-Kjennerud erklærte seg ikke straffskyldig i noen punkter i tiltalen mot ham.
Aktor nedla påstand om 15 års tvangsarbeid og at han for bestandig skulle miste retten til å praktisere
som advokat. Det ble ikke nedlagt påstand om inndragning av hans lønn som høyesterettsdommer eller
som formann i Likvidasjonsstyret.
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Dommen beskriver nokså inngående hvorledes Reichborn-Kjennerud ble tilkalt av finansminister
Prytz en 8-10 dager etter at inndragningsloven var kunngjort og bedt om å overta som formann i
Likvidasjonsstyret. Retten skriver i den forbindelse:
«Tiltalte hadde da han påtok seg vervet ingen anelse om de aksjoner som foresto overfor jødene. Like
etter at jødene var arrestert og sendt til Tyskland i november 1942, hvilket kom som et sjokk på
tiltalte, ble det på et møte med bobestyrere diskutert om en skulle nedlegge arbeidet eller fortsette.
Resultatet ble at en besluttet å fortsette for å redde formuene fra tyskerne».
Retten bruker 4 sider (34-37) der den beskriver hvorledes virksomheten til Likvidasjonsstyret ble
drevet og la i stor utstrekning Reichborn-Kjenneruds forklaring til grunn som fremgår av følgende:
«Tiltalte søkte å praktisere reglene for likvideringen av boer så korrekt og humant som mulig. I
likvidasjonsstyrets instruks av november 1942 het det således om jødiske formuer bl.a.: «Det er av
største viktighet at disse formuer, som er statens eiendom, i enhver henseende behandles med den
omsorg og hederlighet som behandlingen av offentlige midler tilsier(….). Det ligger i sakens natur at
gjeldende lover, forordninger og direktiver må følges med pinlig nøyaktighet, og at det vil bli grepet
kraftig inn like overfor overtredelser. Man finner særlig grunn til å peke på at gjeldende rasjoneringsog prisbestemmelser nøye må følges(…). Ethvert salg må foregå etter rene forretningsmessige
prinsipper, hvor så vidt mulig alle interesserte kjøpere må få anledning til å opptre.»
Reichborn-Kjennerud ble kjent skyldig under dissens (Sorenskriver Falch og domsmann Karsten
Braathen) i tiltalens 1 pkt. f. som omhandlet hans virke som leder og medlem av Likvidasjonsstyret.
Flertallet fant ham skyldig med følgende oppsummering:
«Med hensyn til alle de øvrige handlinger og forhold under post 1 finner retten, at tiltalte må bli å
dømme for forbrytelser mot straffelovens § 86, idet retten anser det godtgjort at tiltalte, da han foretok
sine handlinger og trådte inn i de forskjellige situasjoner som beskrevet, har hatt forståelsen av, at han
under den krigstilstand, som besto mellom Norge og Tyskland, har ytet fienden bistand og bidratt til å
svekke Norges stridsevne.»
Han ble enstemmig funnet skyldig i overtagelsen av eiendeler fra jøde- og flyktningbo etter tiltalens
pkt. VI.
Retten la til grunn at Reichborn-Kjennerud:
«var klar over, at det gjalt formuesverdier, som hadde vært gjenstand for konfiskasjon».
Sorenskriver Falch og domsmann Karsten Braathen stemte for full frifinnelse av Reichborn-Kjennerud
for hans virke som leder av Likvidasjonsstyret, jfr. tiltalens post I pkt. f.
Falchs og Braathens dissens, som må sies å være oppsiktsvekkende, hadde følgende begrunnelse:
«Jeg (Falch) finner det ikke tvilsomt at tiltalte gikk til sine forskjellige stillinger innen NS for i størst
mulig utstrekning å trygge rettssikkerheten, og at han overtok stillingen i likvidasjonsstyret for best
mulig å vareta de rette eieres interesser. Jeg kan ikke forstå annet enn at det ville være helt uforsvarlig
også fra norsk nasjonalt synspunkt hvis makthaverne ikke hadde opprettet et styre for å lede
administrasjonen av de beslaglagte formuesgjenstander, forretnings- og industriforetakender. Uten
dette ville – så vidt jeg forstår – heller ikke eiernes interesser kunne bli varetatt på noen som helst
måte.
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Og jeg finner det godtgjort at tiltalte i den utstrekning det under de forhåndenværende forhold var
mulig har arbeidet for å vareta eiernes interesser i alle tilfelle hvorom opplysning has.
Inndragningen hadde funnet sted av høyere myndigheter, beslaget foretokes av statspolitiet under
samtidig registrering, hvori likvidasjonsstyret deltok, og styret var nødt til i stor utstrekning å lystre
ordre fra høyere hold. Men jeg mener at hele forholdet må vurderes under ett som en helhet og jeg kan
da ikke finne at tiltaltes forhold er rettsstridig som noen bistand til fienden – hverken direkte eller
indirekte gjennom NS. Tyskerne ville selv hatt administrasjonen, og stjal i stor utstrekning av de
beslaglagte formuer, hvilket tiltalte gjorde det han kunne for å hindre.»
(For øvrig stemte Falch også for frifinnelse av Reichborn-Kjenneruds virke som formann i
særdomstolen bl.a. under henvisning til strl. § 47, nødrettsbestemmelsen).
Derimot fulgte Falch flertallet og fant Reichborn-Kjennerud skyldig i overtagelse av eiendeler fra
jødeboene, tiltalens post VI.
Aktor nedla påstand om tvangsarbeid i 15 år og fradømmelse for alltid retten til å ha bevilling som
sakfører.
Hvorledes vurderte rettens flertall ved straffeutmålingen de forskjellige forhold han var funnet skyldig
i?
Retten brukte 4 sider for å begrunne straffeutmålingen. Særlig vekt ble lagt på hans rolle som
høyesterettsdommer og idrettsleder. Når det gjaldt hans lange virke som leder for Likvidasjonsstyret
fikk dette forhold en meget beskjeden plass i domsgrunnene for straffeutmålingen. Det het i den
forbindelse:
«Retten har videre ansett det som straffbare forhold av alvorlig natur, at han stillet seg i spissen for
likvidasjonen av boer, som tilhørte jøder og flyktninger(…..)».
Det var det hele.
Som formildende omstendigheter la retten til grunn:
«Denne faktiske framstilling av, hva retten har funnet bevist, viser, at tiltalte i en rekke tilfelle i høyere
grad har handlet på grunn av svakhet overfor den påvirkning han var utsatt for fra nasistisk hold enn ut
fra noen slags ondsinnethet overfor sine landsmenn. Denne tiltaltes svakhet kan forklares ved
vesentlige trekk i hans karakter, slik som det er påpekt av de sakkyndiges uttalelse om, at tiltalte – selv
om han er godt intellektuelt utstyrt – mer er «følelsesmenneske» enn et «forstandsmenneske». Han er
godlynt, vennesel, følsom, nærtagende.»
Endelig la retten vesentlig vekt i Reichborn-Kjenneruds favør at han i Eilifsen-saken fastholdt sin
votering om anvendelse av fengselsstraff.
Flertallet dømte Reichborn-Kjennerud til tvangsarbeid i 10 år og fradømte ham retten til å være
sakfører i 10 år. Han ble ikke dømt til bot eller inndragning, da det ikke var påstått dette fra aktoratets
side. Han ble godskrevet 1569 dager for utholdt varetektsarrest. Hverken Reichborn-Kjennerud eller
påtalemyndigheten anket lagmannsrettens dom til Høyesterett.
Dommen ble avsagt 3. september 1949. Han ble løslatt på prøve allerede 20. desember samme år og
endelig benådet ved kgl.res. 14. august 1951. Den faktiske soningstiden iberegnet varetektstiden var
fire år og syv måneder.
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Kommentar
Det kan stilles flere spørsmål i forbindelse med landssvikdommen mot Egil Reichborn-Kjennerud.
Saksdokumentene kaster ikke noe lys over hvorfor det ikke ble krevet inndragning av de betydelige
godtgjørelser som Reichborn-Kjennerud oppebar fra de ledende stillinger han hadde under
okkupasjonen. I de fleste tilfelle ble lønn og andre godtgjørelser knyttet til den virksomhet som
landssvikerne ble straffedømt for krevet inndratt. Av en uforklarlig grunn skjedde dette ikke i
Reichborn-Kjenneruds tilfelle. Han fikk således beholde ubeskåret den betaling han hadde mottatt for
å lede inndragningen av jødenes formuer. Var det noen som måtte bli holdt økonomisk ansvarlig for
sin ledende rolle i den økonomiske forfølgningen av jødene så måtte det være Egil ReichbornKjennerud, dette desto mere da 3 av hans ledende medarbeidere i Likvidasjonsstyret, se i det følgende,
ble ilagt økonomisk ansvar som følge av virksomheten i Likvidasjonsstyret.
Reichborn-Kjennerud hadde som tiltalen viser en omfattende tilknytning til NS-regimet gjennom flere
ledende og sentrale posisjoner. I tillegg kom den aktive frontkjemperdeltagelsen. Han var ansvarlig for
oppbyggingen og virksomheten til Likvidasjonsstyret som leder gjennom hele okkupasjonen bortsett
fra en kort periode i 1945. Da er det bemerkelsesverdig at i forbindelse med straffeutmålingen blir
denne delen av hans landssvik kun omtalt i en setning. Med tanke på de katastrofale følger
konfiskasjonen fikk for en hel befolkningsgruppe så hadde dette overgrepet og hans ledende rolle i
gjennomføringen av det fortjent en bredere plass ved vurderingen av straffens størrelse etter min
oppfatning.
De øvrige deler av tiltalen som han ble kjent skyldig i som høyesterettsdommerstillingen og hans virke
innenfor idretten ble derimot viet en stor del av begrunnelsen for straffeutmålingen.
I forbindelse med at Reichborn-Kjennerud opplyste at han vurderte å trekke seg fra stillingen etter
november 1942-deportasjonen, fremgår det at retten godtar hans forklaring om at han og andre
bobestyrere likevel besluttet å fortsette «for å redde formuene fra tyskerne». Dette er et argument som
ble påberopt i svært mange av sakene mot jødebobestyrerne. Etter min oppfatning har denne forsvarsargumentasjon liten vekt. Det vesentlige er jo at Reichborn-Kjennerud og de øvrige bobestyrerne med
liten eller ingen fare for egen situasjon frivillig påtok seg verv med likvideringen av jødenes formuer
og mottok solide godtgjørelser for dette konfiskasjonsarbeide. Når man for øvrig ser hvor lite av
formuene var intakte ved frigjøringen virker ikke argumentet overbevisende. Men i ReichbornKjennerud saken ser vi at retten legger hans forklaring til grunn uten å kommentere nærmere
holdbarheten i argumentet.
Når retten gir Reichborn-Kjennerud kreditt for å ha sendt ut instruks om at innholdet i instruksen
skulle følges med «pinlig nøyaktighet» skulle retten ha dannet seg en oppfatning om det virkelig
forholdt seg slik. Det må være dekning for å hevde at gjennomføringen av realiseringen av verdiene i
regi av Likvidasjonsstyret og bobestyrerne så langt fra fant sted med «pinlig nøyaktighet» for å sikre
statens interesser som eier av verdiene.
I virkeligheten var virksomheten til Likvidasjonsstyret særdeles kritikkverdig, hvilket senest er
redegjort for i Stine Mangsets masteroppgave. 60 Reichborn-Kjennerud måtte, som leder av
Likvidasjonsstyret, ha det øverste ansvar for de tallrike forsømmelser som fant sted i virksomheten til
Likvidasjonsstyret. Sender man ut instrukser for virksomheten så tilkommer det ansvaret til en leder å
følge opp at hans instrukser blir etterfulgt. Desto mer alvorlig var hans egen bemektigelse av eiendeler
fra jøde- og flyktningeboer våren 1945 da han trengte inventar til sitt nye hjem i anledning av at han
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giftet seg på nytt. Her var kravet til pinlig nøyaktighet forlatt og retten ser ikke ut til å ha vektlagt dette
forhold.
En levende beskrivelse av forholdene i Likvidasjonsstyret får man av en rapport av 23. mars 1945 fra
politikaptein Hans Tidemandsen «ad formentlig svindel ved Likvidasjonsstyret» som ble sendt Herr
Politipresidenten i Oslo. Tatt i betraktning at okkupasjonen nærmet seg slutten førte rapporten ikke til
videre forføyning for medlemmer av Likvidasjonsstyret. Rapporten gir et lite smigrende bilde av
forholdene i Likvidasjonsstyret som stemmer lite med de høystemte retningslinjer for virksomheten
som kom til uttrykk i instruksene fra Reichborn-Kjennerud.
Reichborn-Kjenneruds dømmekraft må ha vært betydelig svekket da han la sin hånd på konfiskert
eiendom. Krigen måtte på dette tidspunkt anses som tapt. Som kvalifisert jurist måtte han forstå at han
ville bli stilt til ansvar og at han forverret en allerede utsatt posisjon ved å tilegne seg inndratte
eiendeler. Som om dette ikke var nok så hadde han for egen regning solgt ved auksjoner eiendeler som
han hadde tatt fra boene, altså regelrett underslag. Til tross for disse alvorlige forhold fant ikke retten
grunn til å kommentere dette nærmere.
Det må videre kunne sies å være oppsiktsvekkende at det var dissens i lagmannsretten vedrørende
Reichborn-Kjenneruds virksomhet som leder av Likvidasjonsstyret. Sorenskriver Falchs dissens, se
ovenfor, synes å gå ut på at det var nødvendig med et likvidasjonsstyre for å ivareta eiernes interesser
og at det fra et norsk nasjonalt synspunkt var nødvendig med et slikt organ og ergo var det ikke
rettsstridig å arbeide i og lede dette organet – Likvidasjonsstyret. Man skal selvfølgelig ikke hekte seg
for meget opp i dissenser, i hvert fall i underinstansene, men det er merkelig at denne dissensen i en så
sentral sak ikke utledet noen form for omtale. At en sorenskriver som tjenestegjorde som dommer i en
landssviksak mot lederen for Likvidasjonsstyret kunne stemme for frifinnelse av hans ledelse av
inndragningen og realiseringen av formuene til jødene virker helt uforståelig. Konsekvensen av
sorenskriver Falchs syn ville føre til at ansatte i Likvidasjonsstyret og bobestyrere og alle andre
medvirkeres virksomhet ikke var å betrakte som rettsstridig. Sorenskriverens argumentasjon er nesten
sammenfallende med den som Quisling, uten hell, påberopte seg.
På bakgrunn av de alvorlige og mange forhold som Reichborn-Kjennerud ble kjent skyldig i er det
vanskelig å forstå at rettens flertall fant 10 års tvangsarbeid som en passende reaksjon på hans
omfattende virksomhet til støtte for naziregimet under okkupasjonen. Ti års tvangsarbeid var det
samme som en landsens jødebobestyrer fra Hamar fikk og hele fem år mindre enn det som lederen for
Trondheimsavdelingen av Likvidasjonsstyret fikk.
At lagmannsretten ved straffeutmålingen brukte kun en setning på å beskrive hans virksomhet som
leder av det redskap som var etablert for å gjennomføre inndragningen av formuene til jødene kan
meget lett gi forståelse av at retten har vurdert dette forhold som mindre viktig i forhold til de øvrige
forhold han ble funnet skyldig i.
Aktor innstilte på å frafalle anke over straffeutmålingen bl.a. under henvisning til ReichbornKjenneruds mentale helsetilstand. Reichborn-Kjennerud døde 10. april 1974.

9.2 Erik Berge, 22. desember 1888 61
Erik Berge var tidligere tekstilagent og medlem av NS fra 1933. Han var meddommer i Folkedomstolen. Fra høsten 1942 var han styremedlem i Likvidasjonsstyret frem til 1. november 1944 og
deretter varamann til styret. Fra 1. november 1942 var han avdelingssjef i Likvidasjonsstyrets
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eiendomsavdeling. Han var også tiltalt for å ha bestyrt et jødebo. Berge hadde videre kjøpt et
salongmøblement fra et jødebo for kr. 700,- og om våren fikk han kjøpe en hytte eiendom i Asker som
tilhørte en flyktning. Hans sak kom opp for Oslo Byrett 19. juni 1946. Han erkjente seg ikke
straffskyldig. Tiltalen ble henført under strl. § 86.
Han ble funnet skyldig i alle forhold som var omhandlet i tiltalen og dømt til tvangsarbeid i 5 år og
inndragning av hans inntekt fra Likvidasjonsstyret med kr. 25.600,-. Retten fastslo at han ved å
forholde seg som bevist, bl.a. virksomheten i Likvidasjonsstyret:
«har ytet fienden bistand i råd eller dåd.»
Ved straffeutmålingen la retten til grunn i skjerpende retning:
«Særlig har hans arbeide i Likvidasjonsstyret veiet tungt ved straffeutmålingen.»
Han ble benådet og løslatt 17. februar 1950 og 31. oktober1951 ble inndragningsbeløpet nedsatt til kr.
46,54.

Kommentar
Saken mot Erik Berge kom opp i juni 1946 mens saken mot Reichborn-Kjennerud kom opp i august
1949. Sammenlikner vi sakene mot Reichborn-Kjennerud og Erik Berge ser vi med all tydelighet
hvilken betydning tidspunktet for når landssviksaken kom opp hadde for utfallet av saken. Berge som
hadde bestyrt bare et bo fikk 5 års tvangsarbeid mens Reichborn-Kjennerud som var leder for
Likvidasjonsstyret og hadde i tillegg svært meget å svare for fikk 10 års tvangsarbeid.

9.3 Almer Johan Haug, 16. mai 1904 62
Haug drev som bilkonsulent fra 1930 frem til okkupasjonen. Han meldte seg inn i NS 14. november
1940 og sto som medlem frem til frigjøringen. Han fikk naturlig nok lite å gjøre som bilkonsulent etter
9. april 1940 og var arbeidssøkende de første okkupasjonsårene. Haug hadde flere tillitsverv i NS og
var også medlem av Rikshirden. Han var ansatt som avdelingssjef i Likvidasjonsstyret fra juni 1943
frem til frigjøringen med en månedslønn på kr. 1.000,-.
Landssviksaken mot Haug kom opp for Oslo Byrett 26. januar 1946. Han ble tiltalt for NSmedlemskapet, medlemskapet i Rikshirden, tjenestegjøringen i Likvidasjonsstyret og bestyrelsen av
«78 boer etter flyktninger». Forholdene var henført under strl. § 86 og landssvikanordningen samt den
provisoriske anordningen av 21. desember 1945 som gjaldt avhendelse eller bruk av konfiskerte
eiendeler. Hans totale inntekter i Likvidasjonsstyret var kr. 52.750,- hvorav bostyresalærene utgjorde
kr. 29.000,-.
Aktor nedla påstand om tvangsarbeid i 3 år og 3 måneder, bot til statskassen på kr. 5.000,-,
inndragning på kr. 38.000,- og en erstatning begrenset oppad til kr.50.000,-. Erstatningskravet var
begrunnet slik:
«Tiltalte tilpliktes å betale erstatning for den skade Nasjonal Samling har voldt ved medvirkning til
rettsstridig styre av landet eller andre rettsstridige handlinger.»
Haug erklærte seg ikke straffskyldig og anførte til sitt forsvar:
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«at det etter hans mening var bedre at NS overtok boene enn tyskerne som ellers ville ha gjort det. Han
mente også at dette var en heldigere ordning for den hvis formue var inndratt. Tiltalte regnet med at
disse senere ville få oppgjør, også for de realiserte verdier. Han har søkt å vareta disse interesser så
langt det stod i hans makt. Behandlingen av boene ble bevisst trenert, slik at den i de fleste boer ikke
var avsluttet ved frigjøringen.»
Retten la til grunn at de forhold som han var tiltalt for ble rammet av strl. § 86 og landssvikanordningens § 2.
Vedrørende hans befatning med jødeboer skrev retten:
«Forbindelsen med Likvidasjonsstyret ble innledet allerede i begynnelsen av november 1942 gjennom
en bekjent som var medlem av styret. Tiltalte som da ikke hadde noe å gjøre, ble tilbudt å overta en del
jødeboer. Han har forklart at han til å begynne med nærmest stillet seg avvisende, men da han fikk
oversendt noen boer, overtok han behandlingen. Senere fikk tiltalte etter hvert flere boer, slik at han
iallfall har bestyrt 78 slike boer. For bestyrelsen har tiltalte hatt særskilte godtgjørelse som er belastet
boene. En nå utarbeidet oversikt viser en brutto verdi for samtlige boer på ca. kr. 300.000,-.
(….)
Tiltalte kan etter rettens mening ikke ha unngått å forstå at inndragningen, registreringen og salget av
de verdier som tilhørte flyktede eller arresterte personer, var et ledd i tyskerne og nazistenes
bekjempelse av motstandsbevegelsen og at han har forstått at denne fremgangsmåte var ulovlig.
Tiltalte må da også ha innsett at han derved ytet rettsstridig bistand til fienden ved å påta seg arbeidet i
likvidasjonsstyret og ved å overta behandlingen av jødeboer. At tiltalte har ment at han også har
varetatt de skadelidendes interesser kan ikke virke straffbefriende. At det måtte oppstå tap, måtte
tiltalte være klar over, selv om eierne senere fikk oppgjør, hvilket han også måtte forstå var høyst
tvilsomt, hvis tyskerne vant krigen. Tiltaltes forhold rammes av strl. § 86 men retten finner grunn til å
pådømme også dette forhold etter landssvikanordningen, idet betingelsene etter § 1 finnes å være
tilstede.»
Retten fant Haug videre skyldig etter konfiskasjonsanordningen idet den uttalte:
«ved å oppebære godtgjørelse av boene for bestyrelsen, har han dessuten selv nyttiggjort seg
konfiskerte formuesverdier».
I forbindelse med straffeutmålingen uttalte retten i skjerpende retning:
«Med hensyn til tiltaltes arbeid i Likvidasjonsstyret og hans verv som bestyrer av et betydelig antall
jødeboer, må hans forhold betraktes som graverende. Han har frivillig stillet seg til disposisjon for
Likvidasjonsstyret og også oppebåret en meget høy godtgjørelse for sine verv. Det er også sett hen til
at tiltalte har overtatt etter takstbeløp en elektrisk komfyr og et middagsservis som han visste var
konfiskert eiendom.»
I formildende retning la retten vekt på at Haug:
«i sin stilling Likvidasjonsstyret og som bostyrer har forsøkt å opptre så korrekt som det etter
forholdene var mulig. Han har i mange tilfeller søkt å avbøte vanskelighetene for vedkommendes
familie og også hjulpet dem i enkelte tilfelle. Tiltalte synes i ganske stor utstrekning å ha tatt vare på
inndratte formuesverdier slik at disse etter krigen har kunnet leveres tilbake. Tiltalte har også etter
frigjøringen bistått med å finne igjen formuesverdier som har vært solgt. De ting han selv har overtatt,
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er også levert tilbake. Tiltalte har dog neppe utsatt seg selv for noen større risiko ved å opptre som han
gjorde. Mange avgjørelser var rent skjønnsmessige og kontrollen har antakelig heller ikke vært særlig
skarp.»
Haug ble av de to domsmennene idømt tvangsarbeid i 2 år. Rettens formann mente at 2 år og 6
måneder var passende. Retten fant ikke grunnlag til å ilegge bot. Han ble idømt inndragning av lønn i
Likvidasjonsstyret og bostyresalær, etter skatt, med kr. 38.000,-. Her godkjente retten at Haug ble
godskrevet et fradrag på kr. 2.000,- «for utgifter tiltalte har hatt med boene». Basert på Haugs
formuesstilling ble han idømt et erstatningsbeløp på kr. 10.000,-.
I forbindelse med fastsettelsen av erstatningsbeløpet la retten til grunn at Haug neppe hadde en formue
større enn kr.10.000,- og uttalte i den forbindelse:
«Under disse omstendigheter (en formue på kr. 10.000,-) synes det å være liten grunn til å ilegge
tiltalte noen erstatning, men da det er nedlagt påstand herom og betingelsene etter loven er tilstede,
finner retten å burde ta påstanden tilfølge, men finner ikke tilstrekkelig grunn til å sette erstatningsbeløpet høyere enn kr.10.000,-. Ved fastsettelsen av beløpet er tatt hensyn til de momenter som er
nevnt i landssvikanordningens § 25. (rettens adgang til skjønnsmessig å fastsette erstatning etter
tiltaltes ervervsmuligheter og formuesforhold.)»
Haug vedtok dommen på stedet.
I likhet med så godt som alle som ble idømt økonomisk ansvar for landssvik søkte Haug om
benådning av de beløp han var blitt idømt. Erstatningsdirektoratet innstilte 15. oktober 1948 at
erstatningsbeløpet på kr. 10.000,- ble ettergitt men at inndragningen, som ifølge direktoratet skrev seg
fra et «særdeles graverende forhold», ikke skulle ettergis uten hensyn til Haugs formuesstilling. 14.
juli 1950 avgjorde imidlertid Justisdepartementet benådningssaken ved å ettergi erstatningsbeløpet i
sin helhet og redusere inndragningsbeløpet på kr. 38.000,- til kr. 5.000,-.

Kommentar
Vi ser en vesentlig forskjell i dommen mot Haug og den mot Berge, se foran. Hos Berge ble
landssviket henført under strl. § 86 mens den hos Haug ble henført under landssvikanordningen og
dermed en mildere reaksjon. Berge ble idømt 5 års tvangsarbeid mens Haug fikk 2 års tvangsarbeid.
Begge fikk inndragning. Haug fikk en bot på kr. 10.000,-. Berge ble ikke bøtelagt. Haugs sak kom opp
for Oslo Byrett i april 1946 mens Berges kom opp juni 1946, slik sett ble de behandlet under den
samme rådende stemning i landet med hensyn til landssvikoppgjøret.
Hvorfor denne forskjell ?
Begge hadde stilling som avdeling sjefer i Likvidasjonsstyret. Berge var domsmann i Folkedomstolen
og hadde også foretatt en del anmeldelser men det vesentlig forhold i hans sak var likevel hans virke i
Likvidasjonsstyret og retten uttalte da også at hans arbeide i Likvidasjonsstyret veiet tungt ved
straffeutmålingen. I saken mot Haug fant retten at det forelå formildende omstendigheter. Hos Berge
ble ingen formildende forhold funnet. Her ligger muligens forklaringen på resultatforskjellen. Men det
er unektelig merkelig at Berge som etter tiltalen bare hadde bestyrt et jødebo mens Haug hadde bestyrt
78 boer fikk en vesentlig strengere straff enn Haug.
Som nevnt ovenfor la retten i Haugs sak vekt i formildende retning på at Haug hadde opptrådt korrekt
og søkt å redde verdier. Å tale om «korrekt» opptreden i forbindelse med nazistenes konfiskasjonsprosjektet forekommer ikke å være et godt argument for mildere straff.
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Et av de boene som Haug hadde til bestyrelse var boet til Philip Watchman. Philip Watchman drev en
forretning med antikviteter og kunstgjenstander. I et avhør 28. oktober 1945 mens han satt på Ilebu
forklarte Haug seg nærmere om hva som skjedde med varebeholdningen i boet til Philip Watchman:
«De mest verdifulle ting, til et beløp av ca. kr. 16.000,- ble levert på Slottet som «gave» for at det ikke
skulle komme ut på markedet og bli spredt for alle vinde. Etter hvad jeg fikk opplyst ble de lagret i
underetg. Kvittering for tingene ligger blant sakens dokumenter i Tilbakeføringskontoret. En del ting
ble solgt ved Lies Auksjonsforretning. Resten ble levert Frontkjemperkontorets samlesentral. Det er
mulig at vedkommende som ble anvist leiligheten kjøpte enkelte ting, men hvad dette var kan jeg ikke
huske.» 63
Eksemplet viser med all tydelighet hvorledes det ble skaltet og valtet med verdiene i jødeboene. Ut fra
en slik dokumentasjon blir det vanskelig å erklære seg enig med retten når den legger til grunn at Haug
hadde opptrådt korrekt og søkt å redde verdier. Til tross for at dette avhør ble foretatt under etterforskningen av Haug synes forholdet ikke å ha vært av interesse når saken ble fremmet. Philip
Watchman ble deportert med Donau 26. november 1942 og ble myrdet i Auschwitz 1. desember 1942.
Om hva som skjedde med antikvitetene fra forretningen til Philip Watchman som havnet hos Quisling
har historiker og forfatter Bodil Stenseth gitt en inngående beskrivelse. 64 Hun legger til grunn, at «den
altoverveiende del (er) kommet til rette» og ble solgt på auksjon til fordel for familien Watchmans
arvinger i England.
Utfra aktors påstand i Haugs sak om tvangsarbeid i 3 år og 3 måneder er det interessant at
legdommerne, de to domsmenn, fant 2 års tvangsarbeid straff nok. Etter min mening skulle Haug ha
fått en strengere straff. Å bestyre hele 78 jødeboer vitner om et sterkt engasjement i
inndragningsprosjektet som ga ham stor økonomisk gevinst.
Haugs sak var nokså «ren» i den forstand at han ikke var tiltalt for andre forhold enn NSmedlemskapet og delaktighet i konfiskasjonen av jødenes formuer. Men tiltalebeslutningen utferdiget
av statsadvokat Brynjulf Bull var upresis ved at den talte om «78 boer etter flyktninger». Det korrekte
og vesentlige hadde vært å betegne de 78 boene som «73 boer etter jøder som var deportert eller
flyktet og 5 boer etter andre». En ikke uvesentlig unøyaktighet fra Brynjulf Bulls side.
Av de 78 boer som Haug hadde bestyrt var nemlig alle – bortsett fra 5 – jødeboer. Det blir da feil, etter
min mening, at retten karakteriserer Haugs bestyrelse av boene som «et ledd i tyskernes kamp og
nazistenes bekjempelse av motstandsbevegelsen». Tyskernes kamp mot motstandsbevegelsen var en
særskilt kamp som ble ført gjennom hele okkupasjonen. Jødeforfølgelsen med inndragning av
formuene var et helt annet prosjekt. At det i begge tilfelle fant sted konfiskasjon av formuene medfører
ikke at domstolene kunne anse konfiskasjonen av jødeformuene som et tiltak rettet mot motstandsbevegelsen. Dessverre går denne feiloppfatning igjen i flere landssviksaker som behandlet
jødeforfølgelsen.
Vi ser videre at retten benyttet seg av adgangen til å henføre saken under landssvikanordningen og
dermed utmåle en lavere straff enn om forholdet var blitt henført under strl. § 86. Etter min oppfatning
skulle ikke Haugs forhold blitt henført under landssvikanordningen. Haug var en sentral person på
høyt nivå i Likvidasjonsstyret, i tillegg bestyrte han 73 jødeboer som må sies å være et meget høyt
antall og retten betegnet da også forholdet som «graverende» og Erstatningsdirektoratet endog som
RA: Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer. Hcc-E III, Jødeboer, sønnafjells Oslo og Akershus, Eske Hcc0985.
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«særdeles graverende». Utfra dette forhold var det en feil, etter min oppfatning, at ikke retten nærmere
utdypet hvorfor den fant å kunne anvende landssvikanordningen og dermed en mildere reaksjon.
Retten begrunnet heller ikke hvorfor den ikke fant grunnlag for å idømme bot som påstått. Når det
gjelder bruttoverdien av de boer som Haug hadde bestyrt som ble anslått til kr. 300.000,- foreligger det
ingen nærmere opplysning hvorledes dette beløp fremkom. Hvis det var på grunnlag av de verdiansettelser som Likvidasjonsstyret selv la til grunn var det all grunn til å gå beregningen nærmere etter i
sømmene. Vi ser her igjen et tilfelle der det ikke ble gjort forsøk på en bedriftsøkonomisk beregning
av det tap eierne av de konfiskerte verdiene ble påført som følge av bobestyrernes realisering av
verdiene i boet.
Det er endelig verd å merke seg at aktors begrunnelse for å kreve erstatning av Haug var å gjøre Haug
medansvarlig for den skade NS hadde voldt. I Erstatningsdirektoratets innstilling ble det derimot
spesifikt nevnt som begrunnelse for å kreve erstatning at Haug hadde:
«omsatt jødeboer til formentlig flere hundre tusen kroners verdi.»
Noen særlig grundig tapsberegning gir dette ikke uttrykk for.
At aktor ikke kunne holde seg til den skade Haug vitterlig hadde forvoldt jødene som grunnlag for
erstatning men fant under hovedforhandlingen å begrunne den med å inkludere Haug i det kollektive
ansvar for medlemskapet i NS er nok et eksempel på at hovedfokus i landssvikoppgjøret var rettet mot
NS og ikke jødeforfølgelsen.
Det er bemerkelsesverdig at inndragningsbeløpet til slutt ble redusert til kr. 5.000,- Resultatet ble
således at Haug, som hadde oppebåret betydelige økonomiske fordeler både gjennom en høy lønn i
Likvidasjonsstyret, som ble belastet boene, og i tillegg bobestyrer salærer, slapp unna med et
økonomisk ansvar på kr. 5.000,- og beholdt dermed kr. 47.750,- for å ha deltatt i den økonomiske
forfølgningen av jødene. Det gjør ikke saken bedre at retten når den idømte det opprinnelige
inndragningsbeløpet godkjente til fradrag de utgifter som Haug hadde hatt i forbindelse med utøvelse
av sin rettsstridige virksomhet.

9.4. Eugen Andorf Lindahl, 26. juli 1892 65
Lindahl var revisor og regnskapsutdannet. Han var medlem av NS fra oktober 1940 frem til
frigjøringen. Han virket som kontorsjef i Likvidasjonsstyret fra 15. desember 1942 frem til
frigjøringen. Etterforskningen avdekket at Lindahl overtok/kjøpte innbo fra flere jødeboer.
Lindahl fungerte som revisor i en rekke foreninger der nazistene hadde overtatt kontrollen. F.eks i den
Norske Tannlegeforeningen. Her ble det i en rapport etter okkupasjonen avdekket flere misligheter
som kunne føres tilbake til Lindahl. Rapporten avsluttes slik:
«Tilslutt vil vi ikke undlate å gjøre oppmerksom på at vi dessuten på annen måte har bragt i erfaring at
revisor Lindahl i sin virksomhet har vist seg å være en person uten hemninger av noen art.»
Saksmappen dokumenterer at Lindahl kjøpte innbo, sølvtøy, og andre konfiskerte gjenstander fra
konfiskerte boer.
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Tiltale ble tatt ut 9. januar 1947 etter § 86 og prov. anordning 21/9 1945 § 17. Tiltalen omfattet
medlemskap i NS, kontorsjefstillingen i Likvidasjonsstyret der han i tillegg bestyrte 19 boer og
endelig at han kjøpte konfiskert eiendeler. Saken kom opp for Oslo Byrett 12. mai 1947. Han erklærte
seg ikke straffskyldig. Vedrørende Lindahls befatning med boene bemerket retten:
«Retten finner imidlertid bevist at tiltalte var klar over at Likvidasjonsstyret arbeidet med formuer som
tilhørte norske patrioter som hadde flyktet fra landet. Han forsto derfor utvilsomt også at Likvidasjonsstyret var et ledd i tyskernes og de norske nazisters kamp mot motstandsbevegelsen og at han ved sitt
arbeid derfor ytet fienden bistand i råd og dåd. Det samme gjelder også bestyrelsen og det regnskapsmessige oppgjør av de i alt 19 mindre jødeboer. Tiltaltes forhold rammes derfor av § 86.»
Retten fant Lindahl videre skyldig i kjøp av konfiskert eiendom og en hytte med inventar.
Retten fant å kunne henføre de forhold som Lindahl ble kjent skyldig i bl.a. virksomheten i
Likvidasjonsstyret og kjøp av konfiskerte eiendeler under landssvikanordningen:
«På grunn av tiltaltes forhold og sakens beskaffenhet finner imidlertid retten det forsvarlig å la
landssviklovens straffebestemmelser komme til anvendelse, idet de vil lede til en for tiltalte mildere
straff.»
Ved straffeutmålingen la retten i skjerpende retning vekt på at Lindahls innmeldelse i NS og revisor
arbeide for nazistiske organer var av opportunistisk karakter og at Lindahl i så måte hadde tjent på sin
virksomhet under okkupasjonen. Retten understreket at:
«Særlig er imidlertid tiltaltes forhold til Likvidasjonsstyret graverende.»
I formildende retning la retten til grunn at han:
«har utført sine forskjellige verv på en utmerket måte (sic) og slik at myndighetene har hatt stor nytte
av tiltaltes arbeider også under oppgjøret etter frigjøringen.»
Lindahl ble idømt tvangsarbeid i 2 år.
Inndragning var påstått med kr.70.000,-. Da retten hadde frifunnet han for landssvik knyttet til hans
revisorarbeid for forskjellige NS-organer måtte inndragningen bli å nedsette. Men retten fant:
«at det her er hensiktsløst med inndragning overhodet, da tiltalte er uformuende og han i all fall for
lang tid framover vil mangle midler til å dekke noe inndragningsbeløp. En får tvert imot være glad til
om tiltalte etter avsoningen av sin straff blir i stand til å forsørge seg og familien. Kravet om
inndragning antas derfor ikke å burde tas tilfølge, jfr. landssviklovens § 14.»
Lindahl vedtok – ikke overraskende – dommen på stedet.

Kommentar
Uten annen begrunnelse enn en generell henvisning til tiltaltes «forhold og sakens beskaffenhet» fant
retten at det var grunnlag for å dømme Lindahl etter landssvikanordningen og dermed få en mildere
straff som retten selv understreker. Det virker merkelig tatt i betraktning av at retten – med rette – fant
hans virksomhet i Likvidasjonsstyret særlig graverende. Her ser man igjen at «korrekt» utført arbeide i
inndragningens tjeneste ble ansett å være en formildende og straff reduserende forhold. Jeg har
vanskelig for å forstå at pliktoppfyllende utførelse av en straffbar handling skal virke som formildende
omstendighet.
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At retten fant at en 55-årig regnskapskyndig revisor skulle være ute av stand til å tåle en inndragning
av den fortjeneste han hadde oppebåret som ansatt i Likvidasjonsstyret og bobestyrer er vanskelig å
forstå. Lindahl fikk således beholde ubeskåret utbyttet av sin straffbare virksomhet.

9.5 Rolf Carl Svinndal, 4. desember 1905 66
Rolf Svinndal var medlem av NS fra 15.2.1941 til okkupasjonens slutt. Han var medlem av
Likvidasjonsstyret fra 1. november 1942 frem til 8. mai 1945.
Tiltalen mot Svinndal omfattet NS-medlemskap, verv i Likvidasjonsstyret, at han lot seg oppnevne
som kommissarisk leder av 9 jødeforretninger i herreekviperingsbransjen og at han i tillegg påtok seg
bestyrelsen av 8 jødeboer og mottok en godtgjørelse på kr. 10.000,- for dette arbeidet. Tiltalen
omfattet også det forhold at han kjøpte inventar/gjenstander og malerier fra boene. Som en tankefull
detalj kan nevnes at Svinndal i en oppgave 29. september 1945 over eiendeler som han hadde tilegnet
seg under okkupasjonen oppga å ha tatt en glatt gullring fra et jødebo. Han opplyste at han:
«hadde mistet min forlovelses ring. Ringen er nu sisilert og beror hos meg». 67
Her ser vi et eksempel på hvorledes helt personlige ting ble overtatt og ved et enkelt inngrep, i dette
tilfelle siselering, var alle spor etter den rettmessige eieren utslettet.
Hovedsubsumsjonen var strl. § 86. Hans tilegnelse av verdier fra boene ble henført under provisorisk
anordning av 21. september 1945 § 17.
Svinndals direkte bostyreverv refererer seg særlig til boer han overtok i Skiensområdet etter advokat
Gårder som var blitt utnevnt til ordfører i Vinje. Det er særlig boene til familien Becker det er tale om.
Saken mot Rolf Svinndal kom opp for Oslo Byrett 18. oktober 1946. Landssviksaken mot faren,
Ludvig Svinndal, ble forent i samme sak. Rolf Svinndal ble kjent skyldig i forholdene knyttet til hans
virksomhet i Likvidasjonsstyret. I den forbindelse uttalte retten:
«Særskilt vedkommende hans virksomhet i Likvidasjonsstyret så måtte han forstå at dette var et
apparat som gikk inn som et ledd i de tiltak tyskerne og NS fant hensiktsmessige i jødespørsmålet og
overfor den norske motstandsbevegelse, selv om han nok samtidig har lagt en viss vekt på at de
omhandlede boaktiva kunne bli på norske hender, i stedet for å bli overtatt av tyskerne.»
Rolf Svinndal ble idømt tvangsarbeid i 5 år. Hans lønn og godtgjørelse i Likvidasjonsstyret etter skatt
ble inndratt med et beløp på kr. 45.000,- Han ble videre ilagt et erstatningsansvar på kr. 15.373,Erstatningsbeløpet var basert på krav fra enkeltpersoner og firmaer, dog ikke jødiske, som hadde lidt
økonomisk tap som følge av virksomheten til Svinndal.
Derimot ble hans far Ludvik Svinndal, i samme rettssak, idømt en erstatning på kr. 800.000,-. Ludvik
Svinndal hadde sin egen konfeksjonsforretning (Svinndal A/S) som sto for realiseringen av varepartier
tilhørende mellom 25 og 30 beslaglagte jødiske konfeksjonsforretninger. Retten fastslo at L. Svinndal
ved sin virksomhet hadde påført eierne av de realiserte partier et tap og at denne skade var voldt
forsettlig. Retten konstaterte at det ikke forelå «noe særlig godt grunnlag for å konstatere størrelsen av
tapet». Retten mente at det var riktig å gjøre fradrag i bruttosalgssummen for de utgifter L. Svinndal
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hadde hatt med salget av varepartiene og landet da på kr. 800.000,- som erstatningsbeløp. Den
avsluttet dette punkt med å uttale:
«At de skadelidte kanskje senere vil kunne få en viss erstatning gjennom Justisdepartementets
oppgjørsavdeling eller Tilbakeføringskontoret kan ikke influere på ansvaret for den direkte
skadevolder. Det kan heller ikke være avgjørende at tiltaltes formue som av tilsynsmannen er anslått
til kr. 326.000,-, vil være ganske utilstrekkelig til å møte kravet. De nærmere spørsmål om innføringen
hører ellers under Erstatningsdirektoratet». Ludvik Svinndal ble dømt til tvangsarbeid i 4 år.
Ved straffeutmålingen la retten vekt på at Rolf Svinndal måtte få samme straff som Erik Berge:
«hvis straffbare forhold synes å ha vært like graverende som tiltaltes.»
Svinndal ble løslatt på prøve 13. november 1948.. Allerede den 14. juli 1950 ble erstatningsbeløpet
ettergitt og inndragningen satt ned til kr. 25.000,-. Ved nedsettelsen la Erstatningsdirektoratet til grunn
ny praksis som følge av at Høyesterett hadde i mellomtiden etablert en praksis om ikke å ilegge
inndragning/erstatning som oversteg formuen til de pådømte.

Kommentar
Høyesteretts praksis om at erstatning/inndragning skulle begrenses til domfeltes formue var på sett og
vis et direkte inngripen i rettsoppgjøret. Londonregjeringens landssvikanordning av 15. desember
1944 hadde i § 15 en kategorisk bestemmelse om at inntekt som fulgte av det straffbare forhold «skal
inndras», men Landsvikloven av 21. februar 1947 § 15 fastsatte derimot at:
«kan deira vinning inndragast».
Altså en hjemmel for å begrense omfanget av inndragningen til størrelsen av formuen til den domfelte.
Ved å begrense inndragningsansvaret til den formue som vedkommende hadde ved domsavsigelsen så
man helt bort fra hans fremtidige ervervsevne. Likeledes var ofte formuesansettelsene usikre og den
domfelte kunne ha stukket unna formuesverdier.
Det er videre av interesse å notere at i denne saken ble erstatningskrav fra personer for direkte og
dokumentert økonomisk tap som følge av den domfeltes straffbare forhold tatt med som et krav fra
Erstatningsdirektoratet. Domsslutningen gikk ut på at både Rolf og Ludvik Svinndal ble dømt til å
betalte de ilagte erstatnings beløp til Erstatningsdirektoratet og ikke til de skadelidende.
Saken mot Ludvig og Rolf Svindal viser at det var Erstatningsdirektoratet som i praksis avgjorde om
erstatning skulle kreves og at samme organ fremmet innstilling til Justisdepartementet i spørsmål om
ettergivelse/benådning. De skadelidtes direkte interesser var slik sett fraværende. Dette medførte at til
tross for at et hvert salg/realisasjon av verdier gjennom inndragningen måtte føre til et økonomisk tap
for de rettmessige eierne så var det langt fra sikkert at disse tap ble tatt med i landssviksakene mot de
som sto for realiseringen.

9.6 Reidar Landgraff, 14. oktober 1892 68
Reidar Landgraff hadde handelsutdannelse og etter diverse stillinger innenfor salg etablerte han seg
som rasjonaliseringskonsulent i Trondheim høsten 1938. Etter krigsutbruddet fikk han ansettelse som
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avdelingssjef i Trondheim-forsyningsnemndas tekstilavdeling. Han ble sagt opp fra denne stilling og
fratrådte 5 oktober 1940. Deretter hadde han forskjellige oppdrag for det tyske sikkerhetspoliti.
De første tyske jødebeslag ble foretatt 7. november 1941 etter ordre fra kommandøren for det tyske
sikkerhetspoliti og S.D. i Trondheim, Gerhard Flesch. Forvaltningskontoret for konfiskerte jødiske
formuer ble opprettet ultimo 1941 under ledelse av Landgraff. Konfiskasjonene og beslagene var i den
første tiden rettet mot jøder som var forretningsdrivende særlig innen tekstil- og manufakturbransjen.
Forvaltningskontoret fikk etter hvert til forvaltning 16–20 jødiske forretninger hvis årlige omsetning
var over 10 millioner kroner. Landgraff ansatte egne bestyrere for boene som Forvaltningskontoret
fikk ansvaret for. Noen virksomheter fortsatte driften med bestyrere innsatt av Landgraff mens andre
ble avviklet.
Da Quisling-loven fra oktober 1942 om inndragning av jødenes formuer begynte å virke og
Likvidasjonsstyret ble etablert i Oslo ble konfiskasjonene fra Trøndelag og nordover håndtert av
Likvidasjonsstyrets Nordenfjeldske avdeling der Landgraff var formann i styret. Forvaltningskontoret,
som i utgangspunktet håndterte tysk-konfiskerte boer, og Likvidasjonsstyrets Nordenfjeldske avdeling
ble nå samlet under ledelse av Landgraff og med felles administrasjon.
Landssviksaken mot Landgraff kom opp for Frostating Lagmannsrett 29. september 1947. Han
erkjente seg ikke straffskyldig.
Det var en lang tiltale mot Landgraff som inneholdt en rekke alvorlige forhold i tillegg til hans ledelse
av Forvaltningskontoret. Landgraff var medlem av NS fra juli/august 1940 frem til frigjøringen.. Han
var medlem av Rikshirden frem til frigjøringen. Post A III i tiltalen omhandlet hans virksomhet som
leder av Forvaltningskontoret. Som leder av Forvaltningskontoret overførte han kr. 87.000,- som
gaver/bidrag fra boene til forskjellige NS-organer. Tiltalen omfattet en rekke tilfelle av angivervirksomhet og anmeldelser til Stapo og tyskerne. Det var videre flere tilfelle hvor Landgraff selv
deltok i avhør av anholdte personer og brukte voldelige midler og trusler mot disse.
Landgraff ble funnet skyldig etter strl. § 86 for hans virksomhet som leder av Forvaltningskontoret og
Likvidasjonsstyrets Nordenfjeldske avdeling i det retten fastslo:
«tiltalte har ytet fienden bistand og dette har han vært seg bevisst. Tiltalte har som forvalter av de
norske beslag vært fullt klar over at konfiskasjonen av flyktningers og deres pårørendes boer var et
ledd i de nasistiske myndigheters kamp mot flyktningetrafikken og at andre beslag ble foretatt for å
komme motstandsbevegelsen til livs.»
Han ble videre funnet skyldig i å ha «lånt til eget bruk» og kjøpt eiendeler fra konfiskerte boer. For
dette ble han funnet skyldig etter lov av 13. desember 1946 § 17.
Ved straffeutmålingen nevner retten flere forhold av skjerpende karakter. Den la til grunn at:
«Tiltalte har helt frivillig meldt seg til tjeneste hos det tyske sikkerhetspoliti og har i alle krigens år
utøvet sin virksomhet av fri vilje uten press fra noe hold. Han har etter rettens oppfatning ikke handlet
ut fra noen bestemt overbevisning, men har utelukkende hatt for øye å tjene penger. Riktignok har
tiltalte hevdet at han hadde til hensikt å bevare de beslaglagte midler mest mulig for eierne, men
tiltaltes egen opptreden utelukker muligheten av at han kan ha handlet ut fra en slik tanke. Tiltalte må
fra første stund av ha vært klar over at de beslaglagte midler ville bli brukt til tyskernes og de norske
nasisters beste. Han har også med energi og iver gått inn for å hindre at det ble stukket bort midler
eller gjenstander fra de beslaglagte boer. Han har således i stor utstrekning selv vært til stede ved
beslagsforretninger, som tyskerne holdt, for å bistå med å skaffe frem samtlige aktiva. Tiltalte har
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heller ikke undsett seg for å opptre brutalt overfor personer som han mistenkte for å ha skjult midler.
(…..) Alt tatt i betraktning synes tiltaltes disposisjoner over beslaglagt eiendom å være preget av
tanken om egen økonomisk fordel.
Tiltalte har også utvist personlig initiativ når det gjelder å få overta forvaltningen av de norske beslag.
Tiltalte har ved sin virksomhet ikke bare medvirket til å påføre eierne av beslaglagt eiendom et
betydelig økonomisk tap, men har også medvirket til at landsmenn led store savn ved at tusenvis av
familier ble berøvet alt de eiet under den vanskelige krigssituasjon».
Landgraff ble dømt til 15 års tvangsarbeid og inndragning av kr. 90.000,- I forbindelse med
inndragningen la retten til grunn at han hadde oppebåret kr. 115.000,- ved sin straffbare virksomhet.
Retten tok til etterretning at Landgraffs bo var under konkursbehandling men fant likevel at
inndragning måtte uansett idømmes og grunnla det ved å anføre at Landgraff hadde oppebåret sine
inntekter:
«på en etter rettens oppfatning særlig forkastelig måte».
Dommen var enstemmig.
Påtalemyndigheten hadde ikke krevet erstatning for det betydelige tap han hadde påført eierne av de
formuer som var inndratt.
Landgraff anket til Høyesterett. Landssviksaken mot ham inneholder ingen dokumentasjon på en
behandling i Høyesterett så sannsynligvis ble anken avslått.
Landgraff ble allerede 7. september 1951 ved kgl.res benådet for restsoning av fengselsstraffen. Så
fulgte en langvarig kamp fra Landgraffs side for å få ettergitt/redusert inndragningen på kr. 90.000,-.
Den 19. mars 1953 nedsatte Justisdepartementet inndragningen fra kr. 90.000,- til kr. 7.500,-. I
november 1953 sto beløpet til rest med kr.6.860,-. Den 30. desember 1954 nedsatte Justisdepartementet inndragningen til kr. 3.500,- og den 18. juni 1956 ble beløpet redusert ytterligere til kr. 2.080,under forutsetning av at beløpet ble innbetalt 1 august samme år.

Kommentar
Ser man bort fra Quisling og Hagelin var straffen på 15 års tvangsarbeid den strengeste som ble idømt
noen som deltok iden økonomiske forfølgelsen av jødene. Straffen var selvsagt en felles straff for alle
de alvorlige forhold som Landgraff var tiltalt for og som retten fant ham skyldig i.
Vi ser at Lagmannsretten her, som i mange andre saker om inndragningen av jødenes formuer,
behandler under ett beslag av flyktningers boer og jødenes boer. Når Lagmannsretten skal begrunne at
Landgraffs forhold representerte bistand til fienden la den til grunn at beslagene, uten å differensiere
bakgrunnen for disse, var et ledd i tyskernes og de norske nazisters kamp mot motstandsbevegelsen og
flyktningetrafikken. Beslaget av jødenes eiendeler og formuer var imidlertid ikke en del av kampen
mot motstandsbevegelsen men en helt annen kamp nemlig kampen mot jødene som
befolkningsgruppe. Det er en svakhet at dette forhold, som i flere andre dommer, kommer i skyggen
av bakgrunnen for beslaget av boene til de ikke jødiske flyktningene.
For øvrig må det presiseres at Landgraffs forhold er spesiell i det han fra november 1941 opptrådte
som direkte og sentral medhjelper for tyskerne i deres jødeforfølgelse i Trøndelag. Dette var
uomtvistelig å betrakte som bistand til fienden. Senere fikk han også ansvaret for Quisling-regimets
inndragningsprosjekt der det var Stapo som arresterte de gjenværende jødene og Landgraff som leder
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for Likvidasjonsstyrets Nordenfjeldske avdeling fikk ansvaret for likvideringen av formuene til denne
gruppe jøder.
Henvisningen i Lagmannsrettens dom til det økonomiske tapet som jødene led i dommen er en av de
få tilfelle der retten konkret refererte til inndragningens økonomiske konsekvenser for jødene.
Svakheten er imidlertid at påtalemyndigheten ikke krevde dom for erstatning av det lidte økonomiske
tapet. Dette til tross for at det i 1947 måtte være mulig å utdype og beregne tapet.
Retten idømte full inndragning av de godtgjørelser Landgraff tjente som følge av sin straffbare
virksomhet. Lagmannsretten valgte å idømme inndragning til tross for at Landgraff på det tidspunkt
var konkurs.
Vi ser altså at retten prioriterte inndragning av Landgraffs lønn mv. fremfor å kreve erstatning på
vegne av de som hadde lidt økonomisk tap ved inndragningen.
Det er grunnlag til å spørre hvorfor påtalemyndigheten ikke krevet erstatning for det tap eierne av de
boer som ble forvaltet av Forvaltningskontoret hadde lidt. Når inndragningskravet ble fremmet til tross
for at Landgraff var konkurs, hvorfor tok man ikke også med det økonomiske tapet som eierne av de
beslaglagte formuene hadde lidt? Formodentlig ligger det i at et inndragningskrav var lett å
dokumentere, mens å beregne et erstatnings krav for lidt økonomisk tap var et krevende arbeide som
man helst ville slippe, særlig når den tiltalte var konkurs. Men likevel, avgjørelsen om ikke å kreve
erstatning er i tråd med et gjennomgående trekk nemlig at inndragning ble nokså rutinemessig
inkludert i tiltalen mens krav om erstatning for det økonomiske tap jødene hadde lidt bare i få tilfelle
ble inkludert.
I økonomisk henseende slapp Landgraff til slutt med en inndragning til staten på 2.080,- og ingen
erstatningsansvar overfor de mange jødiske forretningsdrivende hvis forretninger han hadde vært med
på å likvidere.

10. Bobestyrere, advokater
Det var Likvidasjonsstyret som oppnevnte bobestyrere for formuene til jødene som ble deportert eller
flyktet og som skulle likvideres i henhold til inndragningsloven. Naturlig nok var dette typisk
«advokatmat» og Likvidasjonsstyret ønsket å bruke praktiserende og erfarne advokater til dette
arbeidet. Slik gikk det ikke. Selv om det ikke gikk ut en klar parole fra Sakførerforeningens illegale
Aksjonsutvalg om ikke å ha noen befatning med jødeboene viser de sakene som forfatteren har
gjennomgått at det var kun NS-advokater som påtok seg bestyrer vervet for de jødeboer som er
behandlet i denne fremstilling. Utenom praktiserende NS-advokater var det en rekke NS-jurister i
offentlig virksomhet som var villige til å la seg oppnevne som bestyrere for jødeboer. Men da heller
ikke tilslutningen fra denne gruppe var tilstrekkelig måtte det oppnevnes bobestyrere som ikke var
jurister og man fikk en særdeles blandet skare av «halvstuderte røvere» som påtok seg vervet og
ansvaret for å likvidere eiendelene til jødene. Bomappene i Riksarkivet viser at det var mange
bestyrere som etter hvert fikk et stort antall booppdrag og på den måten fikk betydelige inntekter fra
denne virksomheten. Det var noen få som hevdet etter okkupasjonen at de ikke hadde vært NSmedlemmer slik at dette spørsmål måtte avklares under landssviksaken mot disse.
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10.1 Knut Lauritz Martin Esmarch, høyesterettsadvokat, Oslo. 3. januar 1895 69
Knut Esmarch hadde en betydelig portefølje av jødeboer. Han satt i varetekt fra 13. mai 1945 til 27.
mars 1946. Landssviksaken mot Esmarch verserte i rettsapparatet fra november 1947 helt frem til
november 1953. Esmarch ble frifunnet for jødebobestyrelsen i mars 1952 og en endelig avslutning fant
sted ved den erstatning han ble tilkjent av Høyesterett 9. november 1953.
Etter min mening fikk man i dette tilfelle en oppsiktsvekkende frifinnelse i en sak som har mange
likhetstrekk med frifinnelsen av politiinspektør i Stapo Knut Rød. 70 I det følgende skal det gis en
redegjørelse for saken.
Landssviksaken mot Knut Esmarch kom opp for Oslo Byrett første gang 3. november 1947. Han var
tiltalt etter landssvikloven av 21. februar 1947 for medlemskap i NS og for at han under okkupasjonen
hadde ytet NS bistand ved at han:
«etter oppnevnelse av likvidasjonsstyret for beslaglagte formuer har bestyret ca. 50 ulovlige
konfiskerte boer tilhørende jøder.»
Han ble videre tiltalt etter midlertidig lov om konfiskert eiendom av 13. desember 1946 § 17 for:
«Tiltalte (Esmarch) har under okkupasjonen i Fossums auksjonslokale kjøpt et stort stueuhr, fire dype
lenestoler og en stor sofa alt i mahogny, tilhørende den jødiske familie Scheer til tross for at tiltalte
visste at disse gjenstande var ulovlig konfiskert.»
Det ble nedlagt påstand om fengsel i 1 år og 6 måneder, fradømmelse av rett til å være advokat i 5 år
og inndragning av bobestyrersalær samt honorar han hadde mottatt som juridisk konsulent for
Arbeidstjenesten. Esmarch erkjente seg ikke straffskyldig og hans forsvarer nedla påstand om
frifinnelse. Tatt i betraktning av at Esmarch hadde bestyrt 50 jødeboer var det en alvorlig tiltale han
sto overfor. Det er verdt å merke seg at forholdet ikke ble henført under strl. § 86 men under
landssvikloven som åpnet for mildere behandling av landssvik. Hvorfor dette fant sted og særlig så
tidlig i rettsoppgjøret gis det ikke noe forklaring på i landssviksakens dokumenter. Esmarch bestred
NS-medlemskapet. Det fremkom under saken at han under okkupasjonen holdt nær kontakt med
Quislings adjutant, kaptein Carl Haakon Langlie, og at Esmarch spilte en ledende rolle i en komite
nedsatt av Quisling som skulle gi råd vedrørende flagg, uniformer, rangordninger mv. Komiteen besto
bare av NS-folk med Langlie som sekretær.
Byretten fant Esmarch skyldig og uttalte:
«Etter det foran anførte har tiltalte forholdt seg slik som beskrevet i tiltalens post 1 (NSmedlemskapet) og III a.(rådgiver i spørsmål om flagg og uniformer for NS) og III b. (bestyrer av
jødeboene) og hans forhold her innebærer en rettsstridig bistand til fienden. Hva spesielt angår
spørsmålet om rettsstridigheten av tiltaltes forvaltning av jødeboene bemerkes at det neppe kan være
tvilsomt at det er rettsstridig bistand til fienden å påta seg bestyrelsen av jødeboene under de forhold
som rådet høsten 1942. Alle var klar over at beslagleggelsen av disse boer var en opplagt ulovlighet og
en grov krenkelse av gjeldende rett. Det er mulig at tiltalte kan forsvare sin behandling av (Gustav)
Alexanders bo etter de oppfordringer han fikk fra familien, men dette hjelper ham ikke hvor det
gjelder de boer som senere fulgte. At tiltalte i en del tilfeller så vidt mulig varetok jødenes interesser,
og at han behandlet boene på en relativt forsvarlig måte betar ikke handlingen dens rettsstridighet.
RA/S – 3138/0001/D/Da/L0079/0943 og L1023.
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Men forholdet må selvfølgelig tas i betraktning under straffeutmålingen. Når tiltalte hevder at han
utelukkende tok boene for å hjelpe jødene synes dette motbevist gjennom den omstendighet at han
etter ett års bestyrelse tilegnet seg kr. 16.800,- av boenes midler. Dette viser at tiltalte øyensynlig også
har påtatt seg oppgaven på forretningsmessig basis.
At tiltalte som høyesterettsadvokat har vært fullt klar over det rettsstridige i sin opptreden anser en
utvilsomt(…..). Han er således hjemfallen til straff etter strl. § 86, men forholdene er dog ikke mer
graverende enn at det vil være forsvarlig å anvende de mildere bestemmelser i l.svikloven.
Medlemskapet henføres under § 2 nr.1 og de 2 øvrige forhold under § 2 nr.4.»
Vedrørende møblene som tilhørte familien Scheer, tiltalens post IV, ble Esmarch frifunnet i det retten:
«ikke anser det godtgjort at det har vært hans hensikt å tilegne seg møblene. Under disse
omstendigheter finner en det riktig å frifinne tiltalte for denne post i tiltalen.»
Ved straffeutmålingen la retten i formildende retning vekt på:
«den måte han har behandlet jødeboene på bør også komme han til gode. En har da gått ut fra at han
virkelig greidde å redde visse verdier for jødene, både ved å holde forretningene gående og ved å sørge
for en gunstig realisasjon av verdiene.»
Retten fortsatte i samme tone:
«En antar at hans forhold ikke bør bedømmes for strengt.»
Esmarch ble dømt til fengsel i 10 måneder som ble ansett utsonet ved utholdt varetektsfengsel og en
inndragning av hans bostyresalær samt den kontorgodtgjørelse han hadde belastet boene med.
Totalbeløpet ble satt til kr. 29.924,12. Retten fant ikke grunn til å inndra det han hadde oppebåret for
sine tjenester til Arbeidstjenesten. Hans sakførerbevilling som hadde blitt suspendert ble frigitt i
forbindelsen med dommen.
Både Esmarch og påtalemyndigheten anket dommen til Høyesterett, Esmarch til opphevelse og
påtalemyndigheten til straffeskjerpelse. Dommen ble opprettholdt av Høyesterett med en mindre
justering av inndragningsbeløpet.

Kommentar til første gangs behandling i Oslo Byrett:
Ikke overraskende fant retten Esmarchs bestyrelse av 50 jødeboer for klart rettsstridig. Mer
overraskende er at retten frifant han for kjøpet av møblene til familien Scheer på auksjon hos Fossums
auksjonsforretning. Etter okkupasjonen fastslo Tilbakeføringskontoret at det skulle stilles strenge krav
til at et kjøp kunne godtas som «redningskjøp». Det var få tilfeller der bobestyrere som hadde kjøpt
eiendeler fra boer de hadde til bestyrelse fikk medhold i at det dreidde seg om redningskjøp. De tilfelle
av kjøp som ble godtatt som redningskjøp var gjerne der venner av de rettmessige eierne rykket ut for
å sikre eiendelene når de ble lagt ut til salg på auksjon.
Jeg finner ikke at retten i tilstrekkelig grad har begrunnet det standpunkt den inntok at det ikke var
Esmarchs hensikt å tilegne seg møblene til familien Scheer. Hvis det hadde vært tilfelle kunne han ha
oppbevart disse på et sikkert sted i stedet for å inkorporere dem som del av hans egen hjemmemøblering.
Det må ansees som en tvilsom begrunnelse å vanne ut en ellers rettsstridig handling – in casu
jødebobestyrelse – ved å anføre at bobestyreren «behandlet boene på en relativt forsvarlig måte».
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Jødebobestyrelse var i seg selv rettsstridig, Hvis Esmarch hadde reddet verdier så kunne det aksepteres
som en formildende omstendighet. Men å anføre forsvarlig utførelse av bobestyreroppdraget som en
formildende omstendighet holder ikke, etter min oppfatning.
Esmarch arbeidet for gjenopptagelse av hans sak og Eidsivating Lagmannsrett bestemte ved kjennelse
av 27. november 1950 at ny hovedforhandling skulle holdes. Lagmannsretten vektla at det nå forelå
nye bevis vedrørende hans NS-medlemskap og også nye bevis vedrørende spørsmålet om han hadde
oppebåret salær for bestyrelsen av boene.
Saken kom opp for annen gang i Oslo Byrett 14. mars 1951.
Ved den nye behandlingen var tiltalen begrenset til NS-medlemskapet og Esmarchs bestyrelse av «ca.
50 ulovlige konfiskerte boer tilhørende jøder».
Retten la til grunn etter en omfattende begrunnelse at Esmarch hadde vært NS-medlem under
okkupasjonen. I den forbindelse uttalte retten at Esmarch:
«må ved sitt medlemskap antas å ha villet sikre seg til begge sider beroende på krigens utfall.»
Vedrørende jødeboene uttalte retten:
«Etter rettens bedømmelse av dette tiltalepunkt, finner retten at tiltaltes befatning med jødeboene –
bortsett fra Alexander – sett under ett må sees som et rettsstridig forhold som rammes av strl. § 86, jfr.
landssvikl. § 2 nr. 4. Som det fremgår av foranstående anser retten det også bevist at de subjektive
betingelser for straff er tilstede, idet tilt. har forstått at NS samarbeidet med tyskerne under jødeforfølgelsene her i landet og konfiskasjonen av deres formuer. Det må imidlertid komme tiltalte til gode
at han under forvaltningen av boene søkte å vareta eiernes interesser så godt som det under de
foreliggende omstendigheter var mulig. Det lykkes ham også i noen tilfelle å bevare forretningene og å
leie ut en del leiligheter med innbo slik at det ville være lettere for eieren å få alt tilbake. Tilt. kunne
imidlertid ikke hindre at også en del innbo og varer ble solgt på auksjoner. Han kjøpte selv noen få
gjenstander på en slik auksjon. Disse gjenstander er så vidt forstått levert tilbake til eierne. Videre
kjøpte tilt. en del varer i en forretning som han bestyrte. En del av varene som ble sendt til hans
landsted på Tjøme er ikke betalt. Tilt. har erkjent å skylde beløpet kr. 980.81. Det er på det rene at han
ikke har vært avkrevet beløpet før frigjøringen.»
Retten gikk over til straffeutmålingen og uttalte i den forbindelse:
«Retten er ved en samlet vurdering av tiltaltes forhold blitt stående ved at det er tilstrekkelig å reagere
med en bot overfor de to forhold som tilt. er kjent skyldig i. Medlemskapet i NS betinger alene en bot,
men også for det annet forhold hvor retten har funnet at det foreligger særdeles formildende
omstendigheter, finnes straffen også å kunne settes til en bot. Botens størrelse settes til kr. 10.000,som ansees utsonet ved utholdt varetektsfengsel i tiden 12/5-45 til 27/3-1946». Retten satte
inndragningsbeløpet til kr. 15.000,-.

Kommentar til annen gangs behandling i Oslo Byrett:
Vi ser at Oslo Byrett, nå med nye dommere, opprettholder den tidligere fellende dommen mot
Esmarch for så vidt angår hans NS-medlemskap og bestyrelse av jødeboene. Jødebobestyrelsen ble,
som i den første byrettsdommen, også denne gangen karakterisert som rettsstridig.
Men ved annengangsbehandlingen i byretten fastslår retten at det foreligger:

51

«særdeles formildende omstendigheter».
Det var nytt. Retten godtok Esmarchs anførsel at han hadde søkt å vareta eiernes interesser så godt
som mulig. I lys av at svært mange bobestyrere påsto at de hadde opptrådt som «hvite riddere» for å
beskytte verdiene i boene så burde retten ha lagt til grunn strenge krav til bevisførsel på dette punkt.
Det kan ikke sees å ha funnet sted. Bortsett fra Alexander-familien, hvis bobestyrelse han ikke var
tiltalt for, så kan ikke retten vise til noen vitne utsagn fra de rettmessige eierne av boene til støtte for
Esmarchs anførsel at han hadde beskyttet verdiene i de boer som han bestyrte. Påstanden er heller ikke
underbygget av uttalelser eller vitneutsagn fra Erstatningsdirektoratet eller Tilbakeføringskontoret. Det
at noen boer ikke var oppgjort ved frigjøringen behøver ikke tilsi at han arbeidet til beste for eierne.
Utfra et opportunistisk ståsted kunne det være hensiktsmessig å holde boene uoppgjorte inntil krigens
utfall forelå. Det forhold at boene ikke var oppgjort overfor Likvidasjonsstyret betyr selvsagt ikke at
verdiene i boene ikke var realisert og gått tapt.
Var man så ferdig med saken? Nei, Esmarch, gjorde et smart trekk. I stedet for å anke byrettens dom
til Høyesterett, så begjærte han lagmannsrettsbehandling av saken. Altså ikke anke eller begjæring om
gjenopptagelse men rett og slett lagmannsrettsbehandling av den fellende byrettsdommen.
Høyesteretts Kjæremålsutvalg ga Esmarch medhold i at saken kunne behandles ved Lagmannsrett.
Sakens videre faktiske utvikling:
Saken kom opp for Eidsivating Lagmannsrett, som meddomsrett etter landssvikloven, til realitetsbehandling for tredje gang 25. mars 1952. Som for annengangsbehandling ved Oslo Byrett ble han
tiltalt for NS-medlemskapet og bestyrelse av nå 20-30 jødeboer. Det ble nedlagt påstand om en bot på
kr. 10.000,- som ble ansett avsonet ved utholdt varetekt og en inndragning på kr. 15.000,- Forsvareren
nedla påstand om full frifinnelse og at påstanden om inndragning ikke ble tatt til følge.
Esmarch ble nå enstemmig frifunnet for begge tiltalepunktene. Lagmannsrettene begrunnet sitt resultat
slik, side 31 i dommen:
«Etter de opplysninger som foreligger under den fornyede behandling ved denne domstol finner
lagmannsretten det ikke påkrevd å uttale seg om det sjenerelle spørsmål om straffbarheten av
overtakelse av tilsyn med eller bestyrelse av jødeboer. Lagmannsretten finner nemlig at det i den
foreliggende sak er ført bevis for at tiltalte helt fra begynnelsen av handlet ut fra den tanke at han i
videst mulig utstrekning ville hjelpe boenes eiere til at deres eiendeler til tross for NS-styrets
bestemmelse skulle bli beholdt mest mulig intakt inntil den tid kom da de kunne vende tilbake og selv
vareta sitt tarv. I samsvar hermed gikk tiltalte fram ved bobehandlingen med det resultat at ikke et
eneste bo var oppgjort ved okkupasjonens opphør(……) Når det i enkelte tilfelle etter krav fra
Likvidasjonsstyret ble nødvendig å avhende løsøre sørget tiltalte for at dette skjedde på den for eierne
fordelaktigste måte, nemlig ved auksjon, for å unngå at eiendelene ble overtatt av Likvidasjonsstyrets
folk eller andre for et bagatellbeløp(….). Det ble i det hele tatt gått frem etter den bestemte plan at
landets virkelige lovgivning, for eksempel konkursloven skulle følges, slik at NS-styrets bestemmelser
ble satt til side. Det har da heller ikke vært rettet noen bebreidelse mot tiltalte for den måte han har
bestyrt boene på. Påtalemyndighetens representant under hovedforhandlingen for denne rett har gitt
uttrykk for at bobehandlingen har vært uklanderverdig.»
Lagmannsretten fant heller ikke at det var grunnlag for å idømme inndragning og konkluderte slik,
side 32,:
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«Hensett til hva som var tiltaltes hensikt ved overtakelsen av bobestyrelsen og til den måte som han
senere gikk fram på under bestyrelsen, bl.a. ved å unnlate å beregne seg godtgjørelse for sitt arbeid,
finner lagmannsretten at den bistand han derved måtte ha ytet fienden ikke ved en samlet vurdering av
forholdet kan karakteriseres som rettsstridig».
Lagmannsretten fortsatte:
«Tilslutt vil lagmannsretten om denne tiltalepost bemerke at den heller ikke finner det bevist at tiltalte
ved overtakelsen av jødeboene eller bestyrelsen av dem har vært seg bevisst at han derved ytet
Nasjonal Samling eller fienden noen bistand».
Frifinnelsen ble ikke anket til Høyesterett for manglende domsgrunner eller feilaktig lovanvendelse.

Kommentar til Lagmannsrettens behandling:
Da saken mot Esmarch var oppe i Oslo Byrett første gang i 1947 så fant Byretten, til tross for
anførslene til Esmarch, at det var rettstridig bistand til fienden å påta seg bestyrelsen av jødeboer under
de forhold som rådet høsten 1942. Denne rettsoppfatning fikk full tilslutning i Høyesterett da den 21.
mai 1949 behandlet Esmarchs anke over 1947-dommen. Førstvoterende dommer Eckhoff uttalte:
«Som begrunnelse for dette (at Esmarch var dømt for jødebobestyrelsen) uttaler retten at det under de
forhold som rådet høsten 1942 – hvor alle var klar over at beslagleggelsen av boene var en opplagt
krenkelse av gjeldende rett – var rettstridig bistand til fienden å påta seg bestyrelsen. Jeg antar at
denne begrunnelse er riktig og tilstrekkelig.»
Høyesterett ga med dette uttrykk for en klar rettsoppfatning at bestyrelse av jødeboer under de rådende
forhold var rettsstridig.
Det Høyesterett sa i klare ordelag var at ingen i 1942 og utover kunne, uansett motiver, overta
bestyrelsen av konfiskerte jødeboer uten at dette ble betraktet som rettstridig opptreden.
At Eidsivating lagmannsrett i mars 1952 glatt tilsidesatte denne rettsoppfatning fra Høyesterett er
oppsiktsvekkende. Lagmannsretten la til grunn, som referert over, at Esmarch «helt fra begynnelsen av
handlet utfra den tanke at han i videst mulig utstrekning ville hjelpe boenes eiere.»
Dette er nesten den samme begrunnelse og språkbruk som vi finner i frifinnelsen av politiinspektør
Knut Rød for hans ledelse av arrestasjonen av jødene i Oslo/Aker høsten 1942. I Røds sak baserte
lagmannsretten frifinnelsen på at Rød, ifølge lagmannsretten, hele tiden hadde fulgt en plan om å
hjelpe motstandsbevegelsen og da kunne hans medvirkning i arrestasjonene ikke ansees som bistand
til fienden. I Esmarchs tilfelle var det forhold som utelukket rettsstridighet, ifølge lagmannsretten, at
det hele tiden hadde vært hans plan å hjelpe eierne.
Det er en slående likhet mellom begge disse frifinnende dommene og like bemerkelsesverdig er det at
heller ikke frifinnelsen av Esmarch ble anket til Høyesterett. Men man skrev året 1952. Saken hadde
versert siden 1947 og det var kanskje ikke ork i påtalemyndigheten til å ta en fjerde gangs
realitetsbehandling dersom Høyesterett opphevet den frifinnende lagmannsrettdommen.
Landssvikoppgjøret var nærmest avsluttet og man befant seg i en omfattende benådningsprosess. Men
i likhet med Rød-saken så finnes det heller ikke i Esmarch-saken noen dokumentasjon i
landssviksaken mot ham hvorfor dommen ikke ble anket.
Endelig må lagmannsrettens frifinnelsesdom kunne kritiseres når den begrunner manglende
straffeskyld med at Esmarchs bobestyrelse hadde vært «uklanderverdig». Muligens en omstendighet
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som kunne påberopes ved straffeutmålingen men som frifinnelses grunn må svaret etter min
oppfatning bli et ubetinget nei.
Men var nå saken avsluttet med denne frifinnelsen? Ikke overraskende krevde nå Esmarch erstatning
og først i november 1953 ble endelig strek satt i saken ved at han til alt overmål ble tilkjent kr.
15.000,- i erstatning av det offentlige.
Konklusjon: Etter seks år i rettsapparatet ble Esmarch frifunnet for bestyrelsen av 50 jødeboer, han
beholdt kr. 15.000,- som han uomtvistelig hadde belastet boene, enten man kaller det salær eller
dekning av kontor utgifter, og han ble tilkjent en erstatning på kr. 15.000,-

10.2 Knut Bjelke, 30. desember 1899
Knut Bjelke drev advokatpraksis i Oslo frem til 1. april 1943 da han ble utnevnt til sorenskriver i VestTelemark. 71
Bjelke meldte seg inn NS 18. juni1940 og sto som medlem frem til frigjøringen. Bjelke var tyskernes
forvalter «Treuhänder» av eiendelene til Det Norske Arbeiderpartiet og innehadde denne stilling inntil
han ble sorenskriver i 1943. Han ble videre av nazistene innsatt som kommissær i Norges
Handelsstands Forbund.
Bjelke ble varetektsfengslet 30. juni 1945. I forbindelse med rettsmøtet vedrørende varetektsfengslingen uttalte han at jødeboene måtte regnes som herreløst gods. Da han fikk spørsmål om
hvorfor han regnet jødeboene som herreløst gods svarte han:
«Eierne var borte, godset sto der, og noe måtte gjøres med det».
Landssviksaken mot ham kom opp for Oslo Byrett 27. september 1949. Han ble tiltalt for NSmedlemskapet, hans virke som likvidator for eiendeler tilhørende Arbeiderpartiet, kommissærstillingen i Norges Handelsstands Forbund og at han hadde påtatt seg bestyrervervet for 25 jødeboer
og i den forbindelse mottatt kr. 8.000,- i honorar. Bjelke erklærte seg ikke straffskyldig. Tiltalen var
henført under strl. § 86.
Tiltalen vedrørende bestyrelsen av jødeboene var utformet slik:
«Tiltalte foresto i 1942/43 etter oppdrag av «Likvidasjonsstyret» forvaltningen og salg av 25 boer etter
jøder som var arrestert eller hadde forlatt landet. Som honorar for dette arbeid hevet han kr. 8000,-».
Bestyrelsen av jødeboene utgjorde ikke en sentral del av dommen mot ham. Som de fleste bobestyrere
anførte han at når han påtok seg bobestyrelsen var det for å hjelpe jødene. Han ble funnet skyldig i alle
de forhold han var tiltalt for. I forbindelse med jødeboene uttalte retten:
«Retten anser bevisført for at tiltalte var klar over at han på rettsstridig måte støttet fienden ved å
handle som han gjorde. Tilt. har gjort gjeldende at han bare mente å opptre til beste for jødene, men
retten anser det ikke tvilsomt at tilt. forsto at det var utilbørlig av ham å påta seg denne bobehandling».
Retten la i skjerpende retning vekt på at de oppdrag Bjelke påtok seg var i og for seg av en meget
alvorlig karakter. Retten fortsetter med å betegne Bjelke som en: «lite tiltalende opportunist, idet det er
på det rene at hans sakførerpraksis i årene før krigen ikke kastet særlig meget av seg».
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I formildende retning anførte retten at:
«tilt. ikke har gjort seg skyldig i noen uredelighet under sin forvaltning av de svære formuesmasser
(Arbeiderpartimidlene) det her er tale om.»
Han ble idømt tvangsarbeid i 2 år og 6 måneder og inndragning på kr. 25.000,- og fradømt retten til å
være sakfører i tre år.
Bjelke anket ikke dommen.

Kommentar
Det man kan stille spørsmålet om ved dommen er at til tross for at tiltalen var tatt ut under henvisning
til strl. 86, hvorfor retten – uten nærmere spesifikk begrunnelse – fant å kunne henføre forholdet under
landssvikloven, idet den uttalte:
«Tilt.s forhold rammes i sin helhet av strfl.§ 86, men retten finner etter omstendighetene å kunne
henføre det under de mildere bestemmelser i landssv.l § 3, jfr. § 2 nr. 1. 2 og 4.».
Vi ser i flere tilfelle at påtalemyndigheten reiser sak etter straffelovens § 86 men at domstolene velger
å henføre de forhold vedkommende er kjent skyldig i under de mildere bestemmelser i landssvikloven.
Det er godt mulig at de øvrige forhold som Bjelke var tiltalt for og funnet skyldig i var av en slik
karakter at retten kunne finne grunnlag for å anvende landssvikloven og dermed en mildere straff. Men
delaktighet i jødeforfølgningen, ved å påta seg vervet som bobestyrer, og dermed bli ansvarlig for å
realisere formuene til jødene skulle, etter min oppfatning, ha utelukket anvendelse av en mildere
straffebestemmelse.

10.3 Helge Schjærve, 10. august 1903 72
Helge Schjærve var praktiserende advokat i Oslo før okkupasjonen med spesialitet i bygge- og
eiendomssaker. Han var medlem av NS fra 22. oktober 1940 til 29. oktober 1943. Han oppga som
grunn for utmeldelsen sin reaksjon over henrettelsen av pfm. Gunnar Eilifsen.
Han hadde betalt bidrag til Frontkjemperkontoret gjennom okkupasjonen med i alt cirka kr. 13.000,-.
Han lot seg oppnevne som formann av Oslo Kontrollnemnd, Hussakavd. etter at et tidligere medlem
var fjernet fordi vedkommende ikke var NS-medlem og han var styremedlem i Norges Kommunal
Bank.
Schjærve bestyrte 29 jødeboer. Han satt varetektsfengslet fra 14. mai 1945 til 19. januar 1946.
Landssviksaken mot Schjærve fikk et oppsiktsvekkende resultat og det er all grunn til å se nærmere på
den.
I likhet med de aller fleste siktede bobestyrere anførte Schjærve under avhørene av ham at han hadde
mottatt oppdragene fra Likvidasjonsstyret og at han hadde påtatt seg disse for å ivareta interessene til
jødene. Han anførte videre, med støtte i en uttalelse fra Tilbakeføringskontoret, at forvaltningen av
boene ble utført korrekt fra hans side.
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Under etterforskningen skrev Schjærve en mengde forsvarsskrift om de forhold han var siktet for. I et
av disse (udatert) 73 skrev han følgende:
«Årsaken til at jeg meldte meg inn i partiet var at mitt syn på de utenrikspolitiske og innenrikspolitiske
begivenheter i vårt land falt sammen med det syn som ble hevdet av Nasjonal Samling. Jeg vil også
tilføye at jeg fra ca. 1939 har vært overbevisst nasjonalsosialist, og jeg er fremdeles overbevist om at
en meget vesentlig del av de nasjonalsosialistiske ideer innebærer den beste løsning på de sosiale og
økonomiske problemer som verden nu vil bli nødsaket til å løse i et stadig økende tempo.»
Han skrev videre i samme notat:
«En annen ting som jeg har gjort og som jeg selv mener jeg har grunn til å være stolt av er at jeg har
forvaltet 28 jødiske formuer.»
Det fremgår av dokumentene i Landssviksaken at han hadde lite å gjøre i de første krigsårene da det
var lite virksomhet i eiendomsmarkedet. Schjærve var derfor i aller høyeste grad «ledig for oppdrag»
da jødenes formuer ble konfiskert og verdiene skulle realiseres.
Etterforskningen avdekket flere alvorlige forhold knyttet til Schjærves bobestyrelse. Et bo som han
hadde til bestyrelse var boet til den kjente professor Goldschmidt ved Universitet i Oslo. Goldschmidt
ble i siste liten reddet fra deportasjonen med Donau da tyskerne mente at de kunne dra nytte av ham
som forsker. Goldschmidt greidde imidlertid senere å flykte til Sverige etter oppfordring fra
Hjemmefronten. Han kom tilbake etter okkupasjonen til et ribbet hjem der Schjærve hadde vært
ansvarlig for realiseringen av hans eiendeler. Husholdersken til Goldschmidt forklarte under
etterforskningen av Schjærve at:
«av Goldschmidts eiendeler for øvrig solgte siktede unna alt på en slik måte at bare få ting er blitt
funnet igjen senere. Dette er et bord, et skap, en seng, og en tegning av Kittelsen.».
Det var videre fra hjemmet til Goldschmidt, der Schjærve hadde full adgang, at Schjærve ganske
enkelt tok 1,2 kg sølv bestående av sølvbestikk mv. Han leverte sølvet til Goldschmidt sammen med
eget sølv til gullsmed David Andersen og fikk i retur et sølvfat som han ønsket seg til sin 40-års dag i
1943.
Et annet bo som Schjærve hadde til bestyrelse var boet til grosserer Jacob Gittelsen. Dette var et stort
og verdifullt bo. Jacob Gittelsen ble myrdet i Auschwitz sammen med flere av familien, men hans
svigerdatter, Mary Gittelsen, overlevde.
Det viste seg at en del av eiendelene til familien Gittelsen ved frigjøringen befant seg i hjemmet til
Schjærve, bl.a. et persisk teppe og et kjøleskap. Landssvikpolitiet inntok det standpunkt at det ikke var
grunnlag for å si at Schjærve hadde tilegnet seg disse verdier. Schjærves påstand om at han bare
oppbevarte eiendelene på vegne av Gittelsen-familien ble godtatt.
Så tidlig som 17. oktober 1945 forelå forslag til tiltale fra Oslo Politikammer, Landssvikavdelingen.
Innstillingen til statsadvokatene for landssviksaker gikk ut på å tiltale Schjærve ved Oslo Byrett med
hjemmel i landssvikanordningen av 15. desember 1944 § 3 jfr. § 2 for NS-medlemskapet, bestyrelsen
av 29 jødeboer, bidrag til Frontkjemperkontoret, oppnevnelse i Oslo Kontrollnemnds Hussakavdeling
og styremedlemskap i Norges Kommunalbank etter oppnevnelse av Quisling.
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Etterforskningen fortsatte imidlertid og 29. januar 1949 utarbeidet politifullmektig Erik Kaasbøll ved
Oslo Politikammer, Landssvikavdelingen, et 14 siders PM vedrørende saken til Schjærve. 74
Politifullmektig Kaasbøll konkluderte med å foreslå at siktelsen mot Schjærve for jødebobestyrelsen,
tyveriet av sølvet fra boet til professor Goldschmidt og tilegnelsen av eiendeler tilhørende Jacob
Gittelsen ble henlagt «etter bevisets stilling.»
Den 18. mars 1949 sendte landssvikavdelingen ved Oslo Politikammer saken til statsadvokatene for
landssviksaker med forslag om at saken mot Schjærve ble avgjort ved forelegg.
Siktelsen omfattet nå:
NS-medlemskapet, styremedlem i Norges Kommunalbank, formann i Oslo Kontrollnemnd,
Hussakavdelingen, bidrag til Frontkjemperkontoret og bestyrelsen av ca. 30 jødeboer og det nye som
var at Schjærve:
«på eget initiativ omsmelte en del sølvgjenstander til en verdi av ca. kr.1.000,- og som veiet ca. 1 200
gr. tilhørende prof. Goldschmidts bo, overgitt siktede til forvaltning av Likvidasjonsstyret, i den
hensikt å la fremstille et sølvbrett hos gullsmed David Andersen».
Under henvisning til PM’et fra politifullmektig Kaasbøll foreslo lederen for Landssvikavdelingen ved
Oslo Politikammer, Lars L’Abée-Lund, imidlertid at siktelsen mot Schjærve for bestyrelsen av
jødeboene skulle henlegges etter bevisets stilling. Han begrunnet forslaget slik:
«Derimot tror jeg ikke at de subjektive betingelsene for straff i disse tilfeller har vært tilstede.
Etterforskningen har styrket siktedes anførsel om at han påtok seg forvaltningen til dels etter oppdrag
fra Likvidasjonsstyret. Ifølge opplysninger fra Tilbakeføringskontoret har forvaltningen regnskapsmessig vært utført korrekt. Siktede har i alt vesentlig behandlet boene på en sådan måte at verdiene
ikke er blitt forringet. Det foreligger ikke tilstrekkelig bevis for at siktede ved å overta forvaltningen
av boene har vært seg bevisst at han ytet de nasistiske myndigheter bistand ved å gjennomføre
oppdraget, hvorfor saken på dette punkts vedkommende må bli å henlegge etter bevisets stilling».
Vedr. sølvtøyet til Professor Goldschmidt fastslo L’Abée-Lund at det her forelå «et grovt tillitsbrudd»
og at Schjærve måtte ha vært klar over at dette var underslag.
L’Abée-Lund foreslo fengsel i 9 måneder, og inndragning av de inntekter Schjærve hadde oppebåret i
Kommunalbanken og Oslo Kontrollnemnd samt av de salærer han hadde beregnet seg som bobestyrer
av jødeboene og endelig av verdien av sølvtøyet som han hadde stjålet fra boet til professor
Goldschmidt. Det var hjemmel for å kreve inndragning uavhengig av skyld.
Statsadvokat Anton Hiorth så imidlertid annerledes på saken for så vidt angår tyveriet av sølvtøyet og
valgte å følge innstillingen fra politifullmektig Kaasbøll om også å henlegge siktelsen for tyveriet av
sølvtøyet:
«Da der ikke kan bevises noen vinnings hensikt».
Riksadvokaten fulgte innstillingen fra statsadvokaten og forelegg ble utferdiget 17. juni 1949.
Forelegget omfattet kun medlemskapet i NS og at han hadde latt seg oppnevne av Quislingmyndighetene til styre verv i Kommunalbanken og formann i Oslo Kontrollnemnd, Hussakavdelingen
og for å ha ytet bidrag på til sammen kr. 13.685,67 til Frontkjemperkontoret.
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Straffen ble satt til fengsel i 90 dager og en bot på kr. 5.000,- som begge ble ansett avgjort ved utholdt
varetektsfengsel. Schjærve ble ikke ilagt inndragning av bostyresalæret på kr. 21.000,- som han hadde
belastet jødeboene. Han ble ilagt å betale en erstatning til Erstatningsdirektoratet på kr. 25.000,- med
hjemmel Landsviklovens § 22.1 ledd. (Det kollektive NS-ansvaret for medvirkning til rettsstridig
landsstyring.)
Schjærve vedtok forelegget.

Kommentar
Politifullmektig Kaasbølls forslag om å henlegge siktelsen mot Schjærve for jødebobestyrelsene,
tyveriet av sølvtøyet fra boet til Goldschmidt og overtagelsen av verdifulle eiendeler fra boet til
grosserer Gittelsen ble som opplyst foran fulgt av statsadvokaten og tiltrådt av Riksadvokaten.
Om disse forhold skrev Kaasbøll:
«Jeg er derfor av den oppfatning at selv om det å fungere som bobestyrer, oppnevnt av Likvidasjonsstyret, er en bistand til dette, må det være avgjørende for straffbarheten i hvilken hensikt siktede har
latt seg oppnevne som bestyrer og på hvilken måte han har utført sitt arbeide». 75
Når det gjaldt eiendelene til familien Gittelsen som befant seg hjemme hos Schjærve mente Kaasbøll
at tilegnelsen ikke var begått med forsett.
Å forestå bestyrelse og realisering av ulovlige konfiskerte jødiske formuer, i Schjærves tilfelle av 30
boer, må etter min mening, betraktes som en rettsstridig handling. Schjærves påståtte motiver om å
bevare verdier var, i den utstrekning motivene måtte bli funnet troverdige, kun momenter som kunne
tas med i formildende retning ved straffeutmålingen.. I lys av at det ble fastslått av Høyesterett i
Esmarch-saken 21. mai 1949, å være rettsstridig bistand til fienden å påta seg bestyrelse av jødeboer i
en situasjon hvor alle og i særdeleshet advokater var klar over at beslagleggelsen var en opplagt
krenkelse av gjeldende rett, er det vanskelig å forstå at Riksadvokaten, 17. juni 1949, kunne godta
innstillingen fra Oslo Politikammer.
Schjærve og øvrige bobestyrere som påberopte seg at de arbeidet for ivareta interessene for de
rettmessige eierne måtte være klar over at jødene som ble arrestert og deportert aldri skulle komme
tilbake til Norge. Dette var situasjonen da Schjærve og andre bestyrere overtok jødeboene i november,
desember 1942 og krigslykken gikk fortsatt Tysklands vei. Hvorledes en aktiv NS-advokat kunne
høres med at han ivaretok interessene til en gruppe av befolkningen som gjennom hans egen
bevegelse, nasjonalsosialismen, aldri skulle komme tilbake til Norge er vanskelig å forstå.
Høyesteretts knesetting av det rettsstridige i å påta seg bestyrelse av jødeboer bekreftet en
rettsoppfatning som hadde gjeldt helt siden de første landssviksakene mot bobestyrerne etter
frigjøringen. Jfr. saken mot Henrik Dahl i det følgende der Oslo Byrett 7. februar 1946 fastslo:
«Også arbeidet med jødeboer og virksomheten i forbindelse med den såkalte nasjonale arbeidsinnsats
må objektivt sett betraktes som rettsstridig bistand til fienden.»
At en ellers kvalifisert jurist som L’Abée-Lund kunne basere henleggelsen på at det manglet
tilstrekkelig bevis for at Schjærve ved:
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«å overta forvaltningen av boene har vært seg bevisst at han ytet de nasistiske myndigheter bistand ved
å gjennomføre oppdraget»
er oppsiktsvekkende. Advokater i særdeleshet måtte være klar over at formuesinndragningen var
regelrett konfiskasjon og at å delta i gjennomføringen av denne forfølgelse måtte være rettsstridig.
Påstander gitt i ettertid at man bestyrte jødeboene for å bevare verdiene, som Schjærve fant grunnlag
til å fremsette, skulle etter min oppfatning vært avvist. Det kan vanskelig betegnes som bevaring av
verdier når en bostyrer tok sølvtøy fra boet og fikk det smeltet om til et sølvfat til seg selv.
I PM’et gjengir politifullmektig Kaasbøll Schjærves anførsel:
«Siktede hevder at sølvtøyet var uten affeksjonsverdi, og at det var uten monogram, og videre at han
ved professor Goldschmidts hjemkomst har tilbudt ham erstatning i form av kontanter eller ved kjøp
av nytt sølvtøy».
Det er et argument så uholdbart og kynisk at det i seg selv skulle være nok til at Schjærve mistet
enhver troverdighet hos landssvikpolitiet. Men vi ser det motsatte . Landssvikpolitiet velger å tro på
forklaringene til Schjærve. Dessuten, det synes som om politifullmektigens kunnskaper om
formuesforbrytelser var noe svake . Et underslag blir ikke straffritt ved at underslageren i ettertid tilbyr
seg å levere det underslåtte eller dets verdi tilbake.
Et annet argument fra Schjærve som fremgår av PM’et til Kaasbøll er at Schjærve hevdet at han ved å
ta sølvtøyet og få det omsmeltet:
«på denne måte lettvindt ble kvitt sølvtøyet, som han altså skulle ha levert til tyskerne.»
Hvis det var Schjærves hensikt å holde sølvtøyet til professor Goldschmidt unna tyskerne så var det
bare å gjemme det på et trygt sted. Det skulle ikke være en vanskelig oppgave for en advokat av
Schjærves kaliber.
Politifullmektig Kaasbøll oppsummerte sitt standpunkt vedrørende sølvtøyet til professor Goldschmidt
slik:
«Hva angår hans ervervelse [sic!] av de sølvgjenstander som tilhørte professor Goldschmidt, verdier
for ca. kr. 1000,- synes dette forhold, isolert sett, å komme innunder lov om konfiskert eiendom § 17.
Det er imidlertid min oppfatning at siktedes behandling av jødeboene må sees under ett, og selv om
man kan karakterisere siktedes ervervelse av disse gjenstander som rettsstridig, er dog dette en ren
bagatell i forhold til de verdier siktede har forvaltet på en uklanderlig måte. Jeg antar at det ikke har
vært siktedes hensikt å berike seg ved denne transaksjon. Jeg er derfor av den oppfatning at siktelsen
også på dette punkt bør henlegges etter bevisets stilling, dette så meget mere som det er på det rene at
professor Goldschmidt eller hans dødsbo ikke vil bli forvoldt noe tap.» 76
Særlig problematisk blir det når Kaasbøll bruker som et hovedargument for å henlegge saken mot
Schjærve at han opptrådte uklanderlig. Schjærves underslag av eiendeler tilhørende et bo som han
hadde til bestyrelse fortjener ikke karakteristikken uklanderlig. Det var tyveri i forhold til professor
Goldschmidt og underslag i forholdet til hans oppdragsgiver, Likvidasjonsstyret.
Vi ser i saken mot Schjærve at den samme argumentasjon blir brukt som i saken mot politiinspektør
Knut Rød. Til tross for at det må erkjennes at enkelt handlinger er straffbare, «isolert sett», så velger
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man å «se saken under ett» og da blir forholdet ikke lenger straffbart. Dessverre fikk man hverken i
Rød-saken eller i saken mot Schjærve Høyesteretts syn på denne lovforståelse. 77
Med utgangspunkt i Schjærves påståtte uklanderlige bobestyrelse kan det være grunn til å se nærmere
på hans bestyrelse av boet til grosserer Jacob Gittelsen.
Som foran nevnt var dette et stort og etter forholdene verdifullt bo som Schjærve hadde til bestyrelse.
Det viste seg at en del av eiendelene til familien Gittelsen ved frigjøringen befant seg i hjemmet til
Schjærve, bl.a. et persisk teppe og et kjøleskap. Besynderlig nok inntok landssvikpolitiet det standpunkt at det ikke var grunnlag for å si at Schjærve hadde tilegnet seg disse verdiene. Schjærves
anførsel om at han bare oppbevarte eiendelene på vegne av Gittelsen ble godtatt.
Pfm. Kaasbøll begrunnet sitt standpunkt slik:
«Slik som forholdet ligger an vedrørende Gittelsens bo, finner jeg ikke den omstendighet at disse
gjenstander befant seg i siktedes hjem, å være tilstrekkelig bevis for at han ville tilegne seg dem.
Hvorvidt selve benyttelsen av gjenstandene er rettsstridig, er såpass tvilsomt, at jeg ikke vil foreslå
siktelse på dette punkt.»
Det er verd å merke seg at en gjennomgang av Schjærves mange egne skriftlige forklaringer i saken
viser at han synes å ha glemt å nevne at teppet og kjøleskapet til familien Gittelsen var blitt en
integrert del av hans hjem. I et brev av 7. juli 1945, mens han sitter i varetekt, skriver han:
«Sakene til Gittelsen, et sett perleknapper og en liten eske mansjettknapper ligger hjemme hos
meg(….)».
I en 11-siders redegjørelse til direktør Per Helweg i Tilbakeføringskontoret 26. april 1946 skriver han
bl.a.:
«Gittelsen. Foruten den hjelp jeg gav Gittelsen i den form at jeg unnlot å registrere en del aktiva, tok
jeg også vare på en del gjenstander i hans leilighet. Det var en del løsøre-gjenstander som ble taksert
og betalt av meg, et par små smykker som jeg fant og som jeg bragte til side og har utlevert hans
svigerdatter(…..)».
Verdifulle gjenstander som et persisk teppe og et kjøleskap som befant seg hjemme hos Schjærve fant
han øyensynlig det ikke nødvendig å opplyse om.
Dersom Schjærve virkelig ville sikre disse eiendelene for familien Gittelsen så kunne han ha sørget for
oppbevaring på et sikkert sted og på en måte som utelukket enhver tvil om mulig egeninteresse. Å
heve standarden i ens eget hjem ved å rulle ut på stuegulvet et persisk teppe fra et jødebo han hadde til
bestyrelse og installere et kjøleskap fra boet i sitt eget kjøkken var, etter min oppfatning, en tvilsom
oppbevaringspraksis. Dessuten, hvis krigen hadde fått et annet utfall ville Schjærve i en slik situasjon
ha utlevert disse gjenstander til myndighetene? Jeg tror det ikke, oppdagelsesrisikoen var minimal og
han ville nok ha beholdt disse verdiene og dermed begått et underslag i forhold til Likvidasjonsstyret
Kan en slik bobestyrelse betegnes som «uklanderlig»? Neppe.

Om saken mot Knut Rød og det « å se saken under et» se, Christopher S. Harper Lov og Rett nr. 8 2010, s.
469.
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Schjærve var, etter min mening en dreven opportunist, som søkte å tilpasse seg forholdene etter hvert
som de utviklet seg.
Det er for øvrig verd å merke seg synet til høyesterettsadvokat Gudleik Støylen som var Schærves
tilsynsfører etter frigjøringen. Støylen skrev i et brev 11. januar 1946 til politimesteren i Oslo:
«Således som jeg ser saken er Schjærves straffbare forhold med medlemskapet i NS og forvaltningen
av boene på det rene(…)».
Som vi ser delte ikke Oslo Politikammers landssvikavdelingen synet til høyesterettsadvokat Gudleik
Støylen.
Avslutningsvis må det knyttes noen bemerkninger til salærspørsmålet. Schjærve hevdet i en skriftlig
forklaring 3. juni 1945 at han ikke hadde beregnet seg salær for sin bestyrelse av de 30 jødeboene han
fikk fra Likvidasjonsstyret. Han forklarte dette slik:
«Jeg kan si at mitt kontor, som koster mig ca. 30000,- om aaret i 1 ½ aar vesentlig var beskjeftiget
med jødenes saker, og alt dette arbeide har jeg gjort helt gratis. Rent formelt har jeg beregnet det
tariffmessige honorar ca. kr. 21000,- men beløpet er innsatt på egen konto for finansdepartementets
regning og ikke rørt» 78
Direktør Per Helweg bekreftet i et brev 23. november 1948 at:
«overrettsakfører Schjærve hadde innsatt et beløp stort kr. 20.700,18 på kontrabok med Christiania
Bank og Kreditkasse lydende på Finansdepartementet v/Helge Schjærve.»
Opplysningen fra direktør Helweg dokumenterer at salærhonorarene var innsatt av Schjærve i
Kreditkassen under navn Finansdepartementet men ved Helge Schjærve, hvilket betyr at det var
Schjærve som disponerte kontoen. Hvilket navn kontoen hadde har ingen rettslig betydning så lenge
det var Schjærve som disponerte kontoen. Det er videre verd å merke seg at Schjærve i sitt innlegg 3.
juni 1945 formulerer seg slik at en får inntrykk av at pengene er overført til Finansdepartementet
hvilket ikke var tilfelle som det fremgår av opplysningen fra direktør Per Helweg. Hvis Schjærve
hadde til hensikt å bestyre boene gratis så kunne han ha gjort det ved ikke å belaste boene for honorar,
så enkelt kunne det gjøres. Schjærves arrangement var en ren konstruksjon som hadde til hensikt å
sikre ham uavhengig av krigens utfall.
Konklusjon. Til tross for å ha bestyrt 30 jødeboer og i den forbindelse underslått sølv fra et av boene
så går Schjærve fullstendig fri for enhver befatning med jødeboene som han hadde holdt med på under
store deler av okkupasjonen. Schjærve ble ekskludert fra Sakførerforeningen men fikk senere tilbake
sitt medlemskap. Hvor sølvfatet med sølvet til professor Goldschmidt befinner seg i dag vites ikke.

10.4 Wollert Wilhelm Valle, 29. mars 1880 79
Valle var praktiserende advokat i Hamar. Han var et aktivt NS-medlem helt fra 1933 frem til
frigjøringen. Han var «Statens Presseleder» i Oppland og nestformann i det nazistiske Advokatforbund
fra juli 1941 til frigjøringen.

78
79

Dok 9-1,s. 6, i landssviksak mot Schjærve.
RA/S – 3138/0009/D/Dc/L0006/0002 og Db/L0013/0005.

61

Landssviksaken mot Valle kom opp for Eidsivating Lagmannsrett 17. januar 1949. Det var en
omfattende tiltale på over 7 sider. Grunnlaget for tiltalen vedrørende Valles virksomhet som
bobestyrer var strl. § 86.
Tiltalens pkt. I – N hadde følgende ordlyd:
«Fra høsten 1942 til frigjøringen var han bobestyrer for de såkalte flyktningeboer i Opland og
Hedmark. I denne tid hadde han han til behandling ca. 1500 boer. Dessuten foresto han registreringen
og omsetningen av eiendelene etter minst 20 jøder som var arrestert og ført ut av landet.»
Han var videre tiltalt for å ha kjøpt eller overtatt eiendeler fra boer han hadde til bestyrelse bl.a. fra
boet til jødefamilien Markus fra Elverum. Fra dette bo erkjente han å ha kjøpt et maleri, en nertz pels
og en elektrisk komfyr.
Valle erklærte seg ikke straffskyldig.
Retten fastslo at de eiendeler som han hadde overtatt hadde han kjøpt «etter registreringstakst».
Ifølge tiltalen hadde han i bostyresalær for 7 jødeboer oppebåret kr. 12.600,-.
Det er av interesse å notere at lagmannsretten fastslo i forbindelse med realiseringen av jøde- og
flyktningboer som Valle hadde til bestyrelse at registrering av verdiene ble foretatt av skifterettene og
lensmenn:
«Registrering i boene ble foretatt av de vanlige registreringsmyndigheter (skifterett og lensmennene).
Løsøret ble solgt ved auksjon eller under hånden. Tiltalte (Valle) har ikke solgt en eneste fast eiendom
i boene, men har arbeidet med salg av eiendommene.»
Hans Petter Graver skriver i Dommernes Krig at Likvidasjonsstyret «ba av og til om bistand fra
skifterettene.» Vi ser at i hvert fall for Valles omfattende bomasse på over 1500 boer så la lagmannsretten til grunn at registrering av disse ble foretatt av skifterettene. 80
Retten la til grunn at flyktning- og jødebobestyrelsen til Valle ble rammet av strl. § 86 og bemerket i
den anledning:
«Hvad særlig post I - N 81angår bemerkes at beslagleggelse og realisasjon av flyktninge- og jødeboer
var et ledd i okkupasjonsmaktens og Nasjonal Samlings bestrebelser for å slå ned den patriotiske
virksomhet i landet og å bestyre disse boer anser retten som bistandshandlinger til fienden. Tiltalte har
forstått dette.»
Ved straffeutmålingen la retten til grunn i skjerpende retning Valles jødeanmeldelser og skrev i den
forbindelse:
«Det som gjør saken særlig alvorlig er tiltaltes mange anmeldelser av personer for illegal virksomhet
eller mistanke om sådan og spesielt vil retten nevne jødeanmeldelsene under I. L. 20 og 24 (Klara
Karpol)».
I formildende retning anførte retten at Valle hadde avslått flere sorenskriverembeter og formannsstillingen i Folkedomstolen.
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Valle ble idømt tvangsarbeid i 10 år og tap av sivile rettigheter herunder retten til å drive advokatvirksomhet i 10 år.
Inndragningsbeløpet som var avrundet til kr. 30.000,- ble frafalt av påtalemyndigheten:
«på grunn av tiltaltes økonomiske stilling».
Tiltalen inneholdt ingen påstand om erstatning.
Valle hadde sittet i varetekt fra 9. mai 1945 til 24. april 1947. Ved kgl.res av 2. februar 1951 ble Valle
benådet for soning av reststraffen.

Kommentar
Valles straff på 10 års tvangsarbeid var en streng dom men så hadde han svært meget å svare for og
tiltalen inneholdt mange alvorlige forhold som angiveri og anmeldelser foruten hans omfattende
bobestyrervirksomhet. Saken til Valle hører til de hvor den tiltalte både var aktiv nazist samt bestyrer
for jødeboer. Lagmannsretten nevner ikke særskilt hans bestyrelse av jødeboene i forbindelse med
straffeutmålingen, men fremhever hans jødeanmeldelser som var aktiv jødeforfølgelse og svært
graverende.
Ifølge rettsboken oppga han å ha en formue på kr. 16.000,-. I lys av dette er det påfallende at han ikke
ble ilagt noe form for økonomisk ansvar, hverken inndragning eller erstatning, for det omfattende og
ødeleggende resultat som hans bobestyrervirksomhet hadde medført. I den forbindelse kan nevnes
hans likvidasjon av boet til Selik Markhus fra Elverum. Markhus drev en stor og veletablert
manufakturforretning i Elverum. Av en oversikt over realiseringen av verdiene for 6 jødeboer 1. mai
1944 som til sammen ga et resultat på kr. 330.735,- så utgjorde realiseringen av boet til Selik Markus
ifølge denne oppgave kr. 205.991,- som må ansees som en betydelig sum.
Hvorfor i det minste, hans formue på kr. 16.000,- ikke ble inndratt er vanskelig å forstå. Dessuten, det
fremgår ikke at det ble stilt spørsmål ved hans egen oppgave over formuen. Han har sikkert ikke tatt i
for mye da han oppga størrelsen på formuen.
Landssviksaken hans inneholder flere sterke antijødiske utsagn som forteller om en mann som sluttet
aktivt opp om jødeforfølgelsen.
Den 26. oktober 1942 skriver han til sin venn Egil Reichborn-Kjennerud bl.a.:
«Formentlig vil det bli rensket ettertrykkelig opp blant jødene i Norge etter mordet på Hvam.»
I en erklæring avgitt 18. januar 1946 av Garson Karpol hvis tre barn ble deportert og drept fortalte
Garson Karpol: at Valle hadde sagt til ham da han hadde etterlyst sine barn:
«Du skal aldri få se dine barn mere». 82
1. desember 1942 sendte Valle et brev til Stapo i Oslo der han skrev:
«Som likvidator i jødenes Ester, Gerson, Jette og Samuel Karpols boer, Harpefoss i Gudbrandsdalen,
er jeg blitt oppmerksom på at Klara Karpol ikke er blitt nevnt.
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Hun er datter av Gerson Karpol, er en 40 år og tysk-norsk stenografdame som skal arbeide i Oslo. Hun
er den mest ondartede av familien. Idet jeg går utfra at familien no er sendt fra landet, vil jeg sikre meg
at Klara Karpol ikke blir etterglemt.
Heil og Sæl
W.W. Valle»
Svaret fra Stapo i Oslo 2 .12.1942 lød slik:
«Hr. advokat W.W.Valle
Hamar.
Idet vi takker for opplysningen, skal vi få lov til å meddele at Klara Karpol, f. 25.8.1899, er arrestert
og sendt sammen med de andre,
Heil og Sæl
G. Rosenlund
Konstabel»
I et brev av 30 mai 1942 til distriktets tyske Sipo-sjef, Max Kruger, skrev Valle bl.a.:
«Personlig mener jeg at etter at ministerpresidenten har forbudt jødisk innvandring bør både normenn
og tyskere være interessert i at det norske folk som er det mest raserene i Europa bør befries for
individer, hvis blod er for meget jødeblandet».
Vi ser at Valle var eksponent for en ondsinnet antisemittisme som han bevisst fulgte opp gjennom sin
virksomhet som bobestyrer og på annen måte under okkupasjonen. Lagmannsrettens dom belyser godt
disse sider av hans virksomhet.
Valle ble benådet i februar 1951, med i varetekt satt Valle inne i 4 år.
Til tross for omfattende og grovt landssvik samt aktiv deltakelse i jødeforfølgelsen sonet Valle en
relativ kort fengselsstraff og fikk beholde ubeskåret de godtgjørelser og salærer han hadde tjent
gjennom sin deltakelse i den økonomiske forfølgningen av jødene.

10.5 Kaare Stang, 27. februar 1894, Tønsberg 83
Kaare Stang var medlem NS fra 1933 frem til frigjøringen. Han var aktiv i Hirden og drev propaganda
for den «Nye Tid» og utarbeidet også liste over motstandere av NS og okkupasjonsmakten som han
mente «burde sikres».
Stang var jurist og offiser, sønn av oberst Hans Georg Jacob Stang, og hadde deltatt i Finlandskrigen.
Ifølge egne opplysninger deltok han i kamphandlinger i Sør-Norge fra 12. april frem til 10. mai 1940.
Før okkupasjonen drev han advokatpraksis i Brevik. Fra 1. januar 1941 til okkupasjonens opphør var
han prisinspektør i Vestfold med kontor i Tønsberg.
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Stang fikk i oppdrag av Likvidasjonsstyret i Oslo å bestyre en rekke jøde- og flyktningboer, ifølge
dokumentasjon i saken dreiet det seg om ca. 20 jødeboer og 240 flyktningboer.
Landssviksaken mot Stang kom opp for Agder lagmannsrett 24. januar 1947. Han erkjente seg ikke
straffskyldig.
Tiltalen omfattet 14 poster av landssvik og var henført under strl. § 86. Punkt I – m, i tiltalen gjaldt
hans virksomhet som bestyrer av jøde- og flyktningboer:
«Tiltalte har fra november 1942 forestått behandlingen av jøde- og flyktningeboene, først engasjert av
«Likvidasjonsstyret» i Oslo og fra 5. februar 1944 til oktober måned samme år som sjef for
«Likvidasjonsstyret - Vestfold avdeling» som da ble opprettet. Han har i denne tid bestyrt en lang
rekke jøde- og flyktningeboer, og har forestått omsetningen av boenes eiendeler som er solgt delvis
ved auksjoner og til dels ved underhåndssalg.»
Blant de boer som Stang hadde til bestyrelse var boene til familien Plesansky i Tønsberg. I boken
«Oppgjør i Skyggen av Holocaust» dokumenterer forfatteren Bjørn Westlie hvorledes Isak Plesanskys
konkurrent, Emil Kjølner AS, sikret seg varer fra Isak Plesanskys manufakturforretning, Tønsberg
Ekvipering, i Tønsberg. 84 I en omfattende forklaring av 5. desember 1945 forklarte Stang at det første
jødeboet han bestyrte var boet til Isak Plesansky.
Stang var videre tiltalt etter provisorisk anordning av 21. september 1945 § 17:
«Tiltalte har i 1945 fra jøde- og/eller flyktningeboer kjøpt diverse gjenstander som han visste tilhørte
flyktede eller arresterte personer, således som soveværelsesmøbler, komfyr, salong møblement m.v.»
Lagmannsretten fant Stang skyldig i de forhold han var tiltalt for og fastslo at:
«Tiltalte har ifølge 1. vitne fhv. sorenskriver Hagemanns forklaring hatt befatning med bestyrelsen av
ca. 20 jøde-boer til verdi ca. kr. 300.000,- og om lag 240 flyktningeboer til verdi mellom kr. 600.000,og kr. 800.000,-. Boene er ifølge samme vitne påført store tap, anslagsvis for jødeboenes vedk. kr.
170.000,- a kr. 180.000,- og for flyktningeboene kr. 300.000,- a kr. 400.000,-».
Lagmannsretten fant at Stang ved de handlinger som var beskrevet i tiltalens pkt. I hadde rettsstridig
ytet fienden bistand i dåd og fant ham skyldig i forbrytelse mot strl. § 86. Vedrørende hans ervervelse
av eiendeler fra boene fant retten han også skyldig i dette og anførte:
«Ved å forholde seg som beskrevet i tiltalens post III har tiltalte rettsstridig og forsettlig tatt i besittelse
formuesgjenstander som han visste hadde vært gjenstand for konfiskasjon. Han har derved gjort seg
skyldig i overtredelse av provisorisk anordning av 21. september 1945 § 17 som har avløst likelydende
bestemmelse i provisorisk anordning av 18. desember 1942 § 3.»
Ved straffeutmålingen kom retten også inn på hans rolle som bobestyrer og uttalte i den forbindelse:
«Retten må alvorlig bebreide tiltalte at han har innlatt seg på det forhold som omhandles i tiltalens
post I m. 85 Hva de økonomiske tap som er påført boene angå, bemerkes at det ikke er klart i hvilken
utstrekning tapene måtte kunne lastes tiltalte personlig. Det er mulighet for at store verdier er fjernet
fra boene før tiltalte fikk befatning med hvert enkelt og senere uten at han har kunnet hindre det.»
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Stang ble idømt tvangsarbeid i 8 år. Han ble videre idømt en inndragning på kr. 15.000,- som
representerte hans bosalærer minus skatt. Stang hevet kr. 9.450,- i salær for de jødeboer som han
bestyrte og kr. 8.925,- i salær fra flyktningboene. Han ble videre fradømt retten for alltid til å drive
sakførervirksomhet. Han ble ikke ilagt erstatningsansvar for det økonomiske tap han hadde påført
eierne av boene som han hadde til bestyrelse.
Stang anket over lovanvendelsen, straffeutmålingen og inndragningen. Anken ble behandlet av
Høyesterett 23. august 1947 som, under dissens, reduserte fradømmelse til å utøve sakførervirksomhet
til 5 år. Et mindretall, to dommere, ville frafalle inndragningen da det ble antatt at det «ville være
utelukket å få inndragningsbeløpet inndrevet». Stang ble løslatt på prøve 29. juni 1949.

Kommentar
Stang var en aktiv nazist særlig med virksomhet i Hirden. Han påtok seg å bestyre og likvidere jødeog flyktningboer i Vestfold. Dommen mot ham var streng. Særlig Lagmannsrettens fradømmelse av
retten til å drive sakfører virksomhet for bestandig. Denne reaksjon ble vesentlig redusert i
Høyesterett.
Ellers er å bemerke at lagmannsrettens dom i saken mot Stang er blant de meget få som konkret anslo
det økonomiske tap en bobestyrer påførte de rettmessige eierne av de inndratte formuene. Når
påtalemyndigheten likevel ikke la opp til å kreve erstatning av Stang kan dette muligens skyldes
Stangs økonomiske stilling. Vi ser imidlertid at man krevde inndragning og dermed ivaretok statens
interesse, mens en erstatning som i prinsippet kunne komme de etterlatte til gode ikke ble påstått. Vi
ser videre at to høyesterettsdommere ville frifinne ham for inndragning under henvisning til hans
økonomiske stilling.
Det kan, avslutningsvis, være på sin plass å gjengi innholdet i et udatert brev fra Stang til sin mor der
han skriver om nødvendigheten av fjerne jødene fra Norge:
«Kjære mor,
Du tenker så meget på jøderne. Men for mig står det sånn at jøderne med sin internasjonale og
pengebegjærlige innstilling representerte det onde, som holdt på å ødelegge os som folk. De
representerte utbytningen av de fattige og misbruket av pengemakten – og samtidig representerte de og
gikk i spissen for kommunismen, som bevisst søker å utslette det nasjonale særpreg. De representerte
det usunde i literatur og kunst – og den markskrikerske reklamen for dårlige varer og dårlig kunst.
Forretningsjøden og kommunistjøden er de verste mennesketyper jeg noensinde har seet. Det var en
hård men nødvendig operasjon å fjerne jøderne.» 86

10.6 Per Schie, 27. april 1913. Advokat og “Høyesterettsdommer” 87
Schie drev før okkupasjonen en god advokatpraksis i Sarpsborg. Han hadde sin første prøvesak for
Høyesterett i 1938, avla den tredje i 1944 og fikk da bevilling som høyesterettsadvokat. Han trådte inn
som dommer i Høyesterett i januar 1945 og satt der frem til frigjøringen.. Han meldte seg inn i NS i
desember 1941.
Schie bekreftet i avhør at han fikk en rekke jødeboer i Østfold til bestyrelse og likvidasjon.
Oppdragene kom fra Likvidasjonsstyret. Han opplyste i avhør at han motvillig hadde påtatt seg disse
oppdrag og at han syntes at behandlingen var «kjedelig». I en rapport datert 12. desember 1945 fra
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advokat Thv. Grindstad, i Sarpsborg som var representant for tilbakeføringskontoret i Østfold, ble det
opplyst at Schie hadde vært oppnevnt som bobestyrer for 14 navngitte jødeboer og at han i salær for
disse boene hadde beregnet seg kr. 1300,- og kr. 240,- i salgsprovisjon.. Det ble videre opplyst i
rapporten at Schie pr. 8. mai 1945 hadde til behandling 1673 flyktningboer.
I rapporten gis det videre opplysninger om navn på lensmenn og auksjonsfirmaer som foretok
realisering av eiendeler fra flyktning og jødeboene som Schie hadde til bestyrelse:
«Mange av boene ble solgt på auksjoner avholdt av auksjonariuser og lensmenn.»
Advokat Grindstad nevner særskilt at en auksjonarius Johansen i Sarpsborg omsatte et jødebo for kr.
5.457,- Han konkluderte med at den:
«forretningsmessige side av forvaltningen er det ikke noe å utsette på».
Landssviksaken mot Schie kom opp for Eidsivating Lagmannsrett 24. april 1946. Det var en felles sak
mot 5 NS-høyesterettsdommere.
Tiltalens hovedpost var naturlig nok dommerstillingen i Høyesterett. I tillegg kom NS-medlemskapet
og en del NS-aktiviteter, som varaordfører i Sarpsborg og offentlig agitasjon til fordel for «det nye
livssyn». Som i nesten alle tiltaler som gjaldt bestyrelse av jødeboer kom denne post til slutt i tiltalen.
For Schies vedkommende gjaldt det bestyrelse av:
«i alt 16 jødeboer i Østfold fylke».
Tiltalen hadde også med hans bestyrelse av flyktning boer. Endelig ble han tiltalt for kjøp av innbo fra
Likvidasjonsstyret i Oslo. Dette skjedde, ifølge Schie, for at han trengte møbler og utstyr for sitt
husvære i Oslo mens han fungerte som dommer i Høyesterett.
I forbindelse med behandlingen av Schies virksomhet som jødebo- og flyktningbobestyrer gjengir
lagmannsretten følgende utsagn fra Schie:
«Han regner med at det kun var 6 jødeboer og 1621 flykningeboer, men av de sistnevnte var 1122
såkalte nullboer. D.v.s. at det var boer hvori det overhodet ikke fantes aktiva».
Til tross for at tiltalebeslutningen la til grunn at Schie hadde bestyrt 16 jødeboer og at dette var
underbygget av en skriftlig oppgave fra Tilbakeføringskontoret i Østfold så la lagmannsretten til
grunn:
«at antallet av jødeboer han bestyrte innskrenker seg til i alt til 5–6».
Lagmannsretten uttalte videre:
«Retten skal her straks fastslå at den ikke på noen måte finner bevis ført for at tiltalte har opptrått
uhederlig eller skaffet seg egne fordeler ved behandlingen av de boer han bestyrte».
Når det gjaldt de eiendeler som Schie overtok fra boene skrev lagmannsretten:
«Det bemerkes i denne forbindelse at de gjenstander han forsettlig delvis kjøpte, delvis solgte og
delvis tok i besittelse som bobestyrer, skrev seg fra flyktede jøders og patrioters boer og var
konfiskert. Dette var han klar over».
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Retten summerte opp sin begrunnelse for å henføre bobestyrelsesvirksomheten til Schie under strl. §
86 slik:
«Hva særlig nr. 4. Schie angår bemerkes at beslagleggelse og realisasjon av jøde- og flyktningeboer
var et ledd i okkupasjonsmaktens og Nasjonal Samlings bestrebelser for å slå ned den patriotiske
virksomhet i landet. Å påta seg bestyrelsen av og bestyre disse boer anser retten som
bistandshandlinger til fordel for fienden».
Ved straffeutmålingen uttalte lagmannsretten:
«For tiltalte nr. 4 (Schie) gjelder det samme (det straffbare forhold var av særlig graverende karakter)
for så vidt angår inntredelsen i Høyesterett og hans omfattende befatning med jøde- og
flyktningeboer».
I formildende retning la retten til grunn ved straffeutmålingen av Schie:
«For tiltalte nr. 4 Schie at han var gjenstand for et sterkt press før han gikk inn i Høyesterett, at han
allerede som ung student i 1933 var blitt sterk interessert i N.S. og derfor mindre kritisk innstillet
overfor partiets utvikling under krigen og endelig at hans behandling av jøde- og flyktningeboene i og
for seg har vært saklig og for så vidt den regnskapsmessige side angår helt uklanderlig.»
Schie ble dømt til tvangsarbeid i 5 år, tap av rett til å drive sakførerpraksis i 2 år, inndragning av netto
lønn som høyesterettsdommer med kr. 2.300,- og erstatning til Erstatningsdirektoratet med kr. 5000,-.
(Dette beløp var basert på hans medvirkning til bevilgning til Frontkjemperkontoret fra Sarpsborg
byting der han var varaordfører og begrunnet i det kollektive ansvar som påhvilte NS-medlemmer for
partiets skadegjørende handlinger.)
Schie og de øvrige domfelte anket til Høyesterett. Også påtalemyndigheten anket til skjerpelse av
straffen. Høyesterett avsa dom i saken 14. november 1946. For samtlige ble frihetsstraffene skjerpet
og tilsvarende tiden for rettighetstap. For Schies vedkommende ble frihetsstraffen økt til tvangsarbeid i
6 år og rettighetstapet til 10 år.
Schie hadde for sitt vedkommende anket over lovanvendelsen ved at han for sin befatning med jødeog flyktningeboer var dømt etter strl. § 86. Schie mente at han bare kunne dømmes etter den
provisoriske anordningen av 18. desember 1942 som gjaldt ervervelse av eiendeler fra boene. Anken
fra Schie ble avvist av Høyesterett. Førstvoterende, dommer Berger, erklærte seg på dette punkt enig
med lagmannsretten og fant det tilstrekkelig å henvise til lagmannsrettens begrunnelse. I forbindelse
med økningen av frihetsstraffen for Schie uttalte dommer Berger:
«For hans vedkommende (Schie) veier hans omfattende befatning med jøde- og flyktningeboer tungt
mot ham ved siden av at han hele tiden som NS-medlem støttet fienden og angrep forfatningen, og jeg
ser det så at hans overtagelse av stillingen i Høyesterett danner kulminasjonen på hans forhold under
krigen. Jeg finner straffen for lavt satt og stemmer for at den settes til tvangsarbeid i 6 år».
Det ble ikke gjort endring i inndragnings- og erstatningsbeløpene.
Schie ble løslatt på prøve 9. juli 1948. Han søkte i juli 1951 om benådning slik at han kunne gjenoppta
sin sakførerpraksis. Han innhentet i den forbindelse erklæringer fra advokatkollegaer i Sarpsborg,
politimesteren og den lokale banksjefen som alle støttet hans søknad. Han ble benådet ved kgl.res av
12. februar 1952 og kunne deretter gjenoppta sin advokatpraksis.
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Kommentar
Som nevnt anket Schie til Høyesterett over lovanvendelsen i det han hevdet at hans bestyrelse av jødeog flyktningboer ikke var å anse som bistand til fienden og straffbar etter strl. § 86. Vi vet ikke de
nærmere anførsler som ble påberopt for dette syn idet førstvoterende i Høyesterett når han avviste
anken på dette punkt fant det tilstrekkelig å henvise til lagmannsrettens begrunnelse. Dette er
beklagelig da lagmannsrettens begrunnelse for å anvende § 86 er, etter min oppfatning, svært
kortfattet. Lagmannsretten bruker formuleringer som går igjen i svært mange av sakene mot
bobestyrerne nemlig at inndragningen var et ledd i okkupantenes og NS’ bestrebelser for å «slå ned
den patriotiske virksomhet i landet» .
Overfor jødene var formuesinndragningen en sentral del av en politikk som hadde til formål å fjerne
jødene for alltid fra landet, mens inndragningen av flyktningenes formuer var et middel for å straffe de
som rømte fra landet. Det er også viktig å merke seg at inndragningen av jødenes formuer hadde
særskilt hjemmel nemlig loven av 26. oktober 1942 og tilsvarende var inndragningen av formuene til
flyktningene hjemlet i egen lov, nemlig lov av 20. mai 1943 om frakjenning av norsk statsborgerrett.
Videre mener jeg at lagmannsrettens bevisvurdering av hvor mange jødeboer som Schie egentlig
bestyrte er mangelfull. Tiltalen omfattet 16 jødeboer som var basert på oppgave fra
Tilbakeføringskontorets representant i Østfold. Retten refererer Schies påstand om at det var bare 5-6
boer og valgte å legge Schies versjon til grunn uten at det ble gitt en nærmere begrunnelse på hvorfor
tiltalens booppgave ble fraveket.
Ellers lider lagmannsrettens dom av den svakhet som går igjen i flere lignende saker nemlig at tiltalte
blir tilgodesett for såkalt «uklanderlig» regnskapsførsel ved bobestyrelsen. Retten nevner ikke med et
ord den skade og tap de forfulgte led som følge av bestyrerens «uklanderlige» bobestyrelse. Endelig er
det et trekk i saken mot Schie at det ikke ble krevet inndragning av hans salær for bestyrelse av boene.
Lønnen som høyesterettsdommer ble krevet inndratt men salæret for å likvidere jødeboene fikk han
beholde. Tilsvarende var man nøye med å kreve at han erstattet at han hadde vært med å bevilge
kommunale penger til frontkjemperne, men erstatning for det tap han hadde forvoldt eierne av boene
fant påtalemyndigheten ikke grunnlag til å kreve.

10.7 Petter Ludvig Harlem, 30. mars 1897 88
Harlem var jurist som ikke hadde fått det særlig til i arbeidslivet før okkupasjonen. Han hadde drevet
en sakførerforretning frem til 1935 men sluttet da den gikk dårlig og tok arbeide som sekretær ved
Oslo Språkskole som hans onkel drev. Hans lønn var kr. 100,- pr måned. Han ble sagt opp den 8. april
1940. For å få noe å gjøre meldte han seg inn i NS og fikk en stilling i Departementet for arbeidstjeneste og idrett. Harlem meldte seg ut av NS 10. januar 1945 med følgende begrunnelse:
«Da det etter hvert har gått opp for meg at min overbevisning ikke stemmer med Nasjonal Samlings
program tillater jeg meg herved å melde meg ut av partiet.»
Tiltale ble tatt ut 14. august 1945 og omfattet NS-medlemskapet og bestyrelsen av 11 jødeboer. For
bestyrelsen av disse boene hadde han beregnet et salær på kr. 6.500,-. Forholdet ble henført under
provisorisk anordning av 15. desember 1944 § 3. Saken kom opp for Oslo Byrett 13. august 1946.
Harlem erkjente seg ikke straffskyldig. Aktor nedla påstand om fengsel i 2 år, tap av rett til å drive
sakførervirksomhet i 10 år og inndragning med kr. 6.500,-
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Om Harlems virksomhet som bobestyrer uttalte retten:
«Tiltaltes virksomhet som bobestyrer for Likvidasjonsstyret rammes av strl. § 86, da han som sådan
har ytet fienden bistand på en rettsstridig måte. Aksjonen mot jødene og beslagleggelsen av deres
eiendeler var ledd i NS og tyskernes bestrebelser på å knekke den motstand som gjorde seg gjeldende
mot NS og tyskerne i deres krigsførsel. Dette har tiltalte skjønt, og han har forstått at han ved å bestyre
og realisere eiendeler som var beslaglagt etter jøder som var arrestert eller flyktet fra landet av
politiske grunner bisto fienden i disse bestrebelser. Tiltalte hevder at han overtok bestyrelsen av boene
etter ordre og at han var nødt til å gjøre det. Det er dog ikke noe som tyder på at det har foreligget
tvang som kan virke straffebefriende. Tiltalte finnes derfor straffeskyldig for sin virksomhet som
bestyrer av de omhandlede jødeboer etter strl. § 86, eller nå landssv.an § 3, jfr. § 2 nr. 4.».
Ved straffeutmålingen uttalte retten:
«I straffeskjerpende retning tar retten i betraktning at tiltaltes virksomhet som bestyrer av jødeboene er
et alvorlig forhold av meget forkastelig art.»
I formildende retning la retten til grunn:
«I formildende retning ser retten hen til at tiltalte etter de opplysninger som er kommet frem har
opptrådt pyntelig(sic) ved behandlingen av jødeboene og ikke vist noen nidkjærhet i tjenesten. Det bør
også regnes ham til gode at han da han ble anmodet om ytterligere å bestyre 10 boer unnslo seg for
dette.»
Harlem ble dømt til fengsel i 1 år, samt retten til å praktisere som sakfører i 5 år og endelig
inndragning av salær med kr. 6.000,Harlem vedtok dommen. Inndragningsbeløpet ble i 1951 nedsatt til kr. 1.681,40. Han fikk tilbake sin
sakførerbevilling i juni 1952.

Kommentar
Harlem var neppe noen aktiv nazist men grep muligheten for fast stilling og lønn da NS byråkratiet ble
etablert. Vi ser igjen at byretten fastslår at arrestasjonen av jødene og inndragningen av deres formuer
var et ledd i NS og tyskernes kamp mot motstandsbevegelsen.
Det henger forøvrig ikke godt sammen, etter min oppfatning, at retten i det ene øyeblikk betegner
Harlems jødebobestyrelse som alvorlig og av meget forkastelig art for i neste åndedrag å betrakte det
som formildende at han hadde opptrådt «pyntelig».

10.8 Knut Kleppe, 9. mars 1897. Advokat 89
Knut Kleppe drev en omfattende advokatpraksis i Bergen. Han var NS-medlem fra 14. oktober 1940
frem til frigjøringen.
De mange mapper i Landssviksaken mot Knut Kleppe forteller om en sterk personlighet som lett kom
i konflikt med sine omgivelser. Tiltalebeslutningen mot Kleppe som ble utferdiget 26. april 1948 var
på hele 6 sider og omfattet en rekke graverende forhold. Tiltalen inkluderte bestyrelse av 18 jødeboer
og at han ved flere anledninger i 1944 og 1945 hadde kjøpt løsøre fra jødeboene, bl.a. diverse
kontorinventar, en tevogn og diverse bøker. Auksjonsprotokollene viser at ikke bare Kleppe selv
kjøpte fra jødeboene men også hans kone, Nathalie Kleppe, kjøpte atskillig eiendeler fra de boer som
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mannen bestyrte. Auksjonsprotokollene gir et lite flatterende bilde av tilstrømningen av villige kjøpere
til auksjonen over konfiskert jødegods.
Ifølge tiltalen hadde Kleppe oppebåret kr. 47.225,- i bobestyrersalær.
Kleppe ble arrestert av det tyske sikkerhetspolitiet 27. november 1943 for brudd på
blendingsbestemmelsene. Den reelle begrunnelsen for arrestasjonen var nok at han hadde kommet i
motsetningsforhold til tyskerne som mistenkte ham for misligheter i forbindelse med bobestyrervirksomheten. Han ble først løslatt 21. februar 1944. Ikke desto mindre fortsatte han helt mot
frigjøringen med stor styrke sin bestyrelse av jødeboer fra Bergens-området. Obersturmbannfuhrer
Blomberg ved Sipo i Bergen anmeldte han 7. desember 1943, mens han satt i tysk varetekt, for
underslag av midler fra jødenes beslaglagte formuer. 90
Likvidasjonsstyret i Oslo hadde imidlertid tillit til Kleppe og sendte to representanter fra Oslo for å
undersøke forholdene knyttet til Kleppes bobestyrelse og anklagene om underslag. Av rapporten 2.
januar 1944 fremkom det at Kleppe hadde et dårlig rykte, var en kverulant og var ilagt prosessbøter av
Høyesterett i forbindelse med sin sakførsel. 91 Reichborn-Kjennerud skrev i den anledning et brev til
Quisling og ba om at han grep inn overfor tyskerne slik at Kleppe kunne fortsette sitt arbeide for
Likvidasjonsstyret i Bergen.
Det hele endte med at Kleppe fikk et forelegg den 15. desember 1944 på kr. 100,- for uriktig
bokførsel. Saken hadde vært innom minister Sverre Riisnæs som mente at det burde gis en
påtaleunnlatelse. Kleppe fikk i samme forbindelse underretning om at «saken for øvrig er henlagt».
Så sent som 7. mai 1945 da frigjøringsprosessen var i full utfoldelse skrev Kleppe til Likvidasjonsstyret i Oslo vedrørende sine salærberegninger. Da brevet kom frem var okkupasjonen over og
Likvidasjonsstyrets virksomhet opphørt. Men det sier kanskje noe om personen Kleppes
virkelighetsforståelse når han 7. mai 1945 er opptatt med å dokumentere de salærer han mente han
hadde krav på. Fire dager senere, 11. mai 1945, ble han varetektsfengslet.
Landssviksaken mot Knut Kleppe kom opp for Bergen Byrett 19. oktober 1948. Han var tiltalt etter
strl. § 86 og videre etter lov om konfiskert eiendom av 13/12- 1946 § 17 jfr. prov. anordning av 21/91945 for å ha tatt i besittelse eiendeler fra jødeboene han hadde til bestyrelse. Han erkjente seg ikke
straffskyldig. Hovedforhandlingen varte i fire dager.
Vedrørende Kleppes virksomhet som bobestyrer, tiltalens pkt. I nr.11, beskrev retten hvorledes Kleppe
fikk direkte beskjed fra Likvidasjonsstyret ved Reichborn-Kjennerud at han var beskikket som
bobestyrer for de boer som var angitt i en vedlagt liste.
Kleppe opplyste at han ikke likte oppdraget men at det ikke nyttet å unndra seg.
Retten la til grunn:
«at tiltalte har gått til oppgaven med adskillig nidkjærhet og energi selv om han nok i ett tilfelle har
sett gjennom fingrene med at en annen sakfører holdt skjult verdipapirer tilhørende et av boene.»
Retten beskriver videre hvordan han opprettet en «samlesentral» der inventar fra jødeboene kunne
besiktiges og kjøpes. En del inventar overlot han til en auksjonsforretning, K. Løseth, for salg ved
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offentlig auksjon. Retten fant han videre skyldig i å ha kjøpt løsøre fra jødeboene som nevnt i tiltalens
punkt III nr. 3.
Retten fant at hans befatning med jødeboene var å anse som bistand til fienden og uttalte i den
anledning:
«For post II, vedkommende 92 har forsvareren gjort gjeldende, at tiltaltes befatning med disse boer ikke
kan sies å innebære noen rettsstridig bistand til fienden, idet det etter at arrestasjonen av jødene
allerede var besluttet av myndighetene, var nødvendig at der ble «tatt hånd om» jødenes eiendeler og
verdier for at disse ikke skulle forspilles. Den som da påtok seg oppgaven om å ta hånd om disse boer
kan da ikke, etter forsvarerens mening, sies å ha handlet rettsstridig, når han – som tilfellet er i
nærværende sak – har ført nøyaktig oppgave over boene og deres verdier med nøyaktige regnskaper,
således at det når somhelst lar seg ettervise hvorledes boenes verdier er disponert. Retten er ikke enig i
dette forsvarerens syn. Forfølgelsen av jødene og overtagelsen av disses formue som tyskerne satte i
gang og som Quisling og hans hjelpere stillet seg til tjeneste ved, krevet, for at den skulle kunne
lykkes, således som den var planlagt av okkupasjonsmyndigheten, bistand av personer med de
tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner. Når tiltalte stillet seg til disposisjon for avvikling av jødeboene
gikk han inn som et ledd i arbeidet for å tilgodese fiendens interesse i jødeforfølgelsen.»
Retten la videre til grunn at det å være medlem av NS, Hirden og andre NS-tillitsverv» innebar et
bidrag til organisasjonenes rettsstridige bistand til fienden».
Ved straffeutmålingen la retten i skjerpende retning vekt:
«på at tiltalte er en mann med juridisk utdannelse og til hvem man måtte ha lov til å stille de største
krav. Hans forhold under okkupasjonstiden innebærer til dels meget alvorlige forbrytelser. Det gjelder
kanskje i første rekke hans befatning med jødeboene og Bergens Rederiforening. Hans anmeldelser til
statspolitiet viser for fleres vedkommende et ondartet sindelag og særlig viser hans anmeldelser av
lagdommer Erdal, byfogdfullmektig Normann og også anmeldelsen av o.r.sakfører Tord Follestad
forhold fra tiltaltes side som det etter rettens mening må reageres strengt mot. Tiltalte som tok en
meget god embetseksamen og visstnok også sitter inne med betydelige kunnskaper, synes å være en
mann med en noe egenartet mentalitet, preget av en viss hang til stahet og retthaveri.»
Retten uttalte videre:
«Etter de opplysninger som foreligger må det antas at tiltalte ikke har hatt noe egentlig ønske om å
bistå tyskerne. Han kom tvert imot ved flere anledninger i konflikt med disse og det gjaldt bl.a. i
forbindelse med hans befatning med jødeboene, hvorunder han til dels fulgte sine egne veie mot
tyskernes ønske og direktiver, noe som til slutt førte til at han ble arrestert av tyskerne og en tid satt i
tysk fangenskap.»
I formildende retning uttalte retten:
«I formildende retning har retten tatt et visst hensyn til at tiltalte ikke overtok bestyrelsen av Bergens
Rederiforening og forvaltningen av jødeboene etter eget initiativ men etter anmodning eller pålegg fra
de daværende myndigheter – pålegg som han, i hvert fall for jødeboenes vedkommende, kun motvillig
påtok seg fordi han mente det var nytteløst å protestere, men uten at tiltalte dog kan sies å ha befunnet
seg i noen tvangssituasjon. Så vel hvor det gjelder Rederiforeningens midler som jødeboene har tiltalte
ført nøyaktige bokførsel og regnskaper og det har gjennom disse vært mulig å etterspore beslaglagte
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og senere disponerte midler. Det må antas å være et skjerpende moment at tiltalte i ganske betydelig
grad «har skodd seg» økonomisk ved bestyrelsen av Bergens Rederiforening og jødeboene, idet det er
på det rene at han for sitt arbeide i forbindelse med disse affærer har oppebåret mellom 70 og 80 tusen
kroner.»
Kleppe ble idømt tvangsarbeid i 5 år og fradømmelse av retten til å drive sakførerpraksis i 10 år. Det
var ikke påstått inndragning av hans betydelige salærer som jødebobestyrer.
Kleppe begjærte fornyet behandling ved Gulating Lagmannsrett. Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste
begjæringen om fornyet behandling. Samtidig søkte Kleppe om benådning, også dette ble avvist.
Deretter krevet Kleppe gjenopptagelse. Dette ble avvist av Bergen Byrett. Gulating Lagmannsrett
opprettholdt beslutningen fra Bergen Byrett og et kjæremål om dette til Høyesterett ble avvist av
denne. I mars 1949 besluttet statsadvokaten at Kleppe skulle innsettes til soning. Igjen begynte Kleppe
en rettsrunde der han krevet løslatelse. Hans begjæring om dette ble avvist i rettsapparatet og en
søknad om benådning ble avvist i mars 1949.
Siste akt i Kleppe-saken knytter seg til det forhold at det i juni 1945 ble foretatt beslag hos Per Kleppe,
sønn til Knut Kleppe. I forbindelse med beslagsforretningen hos Per Kleppe ble det gjort beslag i en
bankboksnøkkel. Ved åpning av bankboksen ble det funnet kr. 20.000,- i kontanter. Fru Kleppe ble
tilkjent kr.10.000,- av pengene, mens resten ble overført til Erstatningsdirektoratet. Pengene ble antatt
å skrive seg fra boet til Herschel Rabinowitz. Kleppe krevde i desember 1953 å få utbetalt de
kr.10.000 som var overført Erstatningsdirektoratet. Dette ble avvist av Bergen forhørsrett 21.
desember 1953. Kleppe påkjærte avgjørelsen til Gulating Lagmannsrett som avviste kjæremålet 4.
oktober 1954. Med denne avgjørelse ser det ut til at landssviksaken mot Kleppe fant sin slutt. Saken
bekrefter inntrykket av Kleppe som en steil og kverulerende person. Han begynte allerede i 1945 med
å bestride varetektsfengsling og holdt det gående i rettsapparatet i nesten ni år frem til 1954. Samtlige
av hans klager over rettslige avgjørelser ble avvist.

Kommentar
Saken mot Kleppe gir grunnlag for flere kommentarer.
At Kleppe etter å ha blitt arrestert av tyskerne fortsatte etter løslatelsen sin virksomhet som
jødebobestyrer er mildest talt merkverdig. Kanskje svaret ligger i at Kleppe var blitt avhengig av de
betydelige salærinntekter som jødebobestyrelsen medførte. For Kleppe var det også muligens
avgjørende at resultatet av hans bestyrervirksomhet ikke tilfalt tyskerne i Bergen, som var blitt hans
uvenner, men Likvidasjonsstyret og altså nordmennene.
Det er etter min mening feil når retten skriver at:
«Forfølgelsen av jødene og overtagelsen av disses formuer som tyskerne satte i gang og som Quisling
og hans hjelpere stillet seg til tjeneste ved, krevet, for at den skulle kunne lykkes, således som den var
planlagt av okkupasjonsmyndigheten, bistand av personer med de tilstrekkelige faglige
kvalifikasjoner. Når tiltalte stillet seg til disposisjon for avvikling av jødeboene gikk han inn som et
ledd i arbeidet for å tilgodese fiendens interesse i jødeforfølgelsen.»
Ordlyden i rettens tekst kan meget lett forståes som at formuene skulle overtas av tyskerne hvilket er
uriktig. Overtagelsen av formuene var vitterlig ikke noe som «var planlagt av okkupasjonsmakten» det
var det nordmennene som sto for. Avviklingen av jødeboene var i Quisling-myndighetens interesse
mens tyskernes interesse lå i å arrestere og deportere jødene ut av Norge.
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Det kan stilles spørsmål ved at retten i formildende retning la til grunn Kleppes forklaring om at han
mottok bo-oppdragene med motvilje og at han fant det nytteløst å protestere. Det at man hadde mottatt
bo-oppdragene motvillig var en standard forsvarsposisjon fra så godt som alle jødebobestyrere. I
Kleppes tilfelle forekommer det direkte galt å vektlegge en slik påstand. Kleppe var en meget aktiv og
nidkjær jødebobestyrer og en overbevist nazist som etter min oppfatning ikke hadde noe problem med
å delta i denne delen av forfølgelsen av jødene.
Videre er det direkte misvisende når retten betrakter det som en formildende omstendighet at Kleppe
hadde ført nøyaktige regnskaper. Ifølge sakens dokumenter var det det stikk motsatte som skjedde.
Kleppe ble mistenkt for underslag og en etterforskning så vel fra politiets som Likvidasjonsstyrets side
fant sted. Selv NS-systemet kunne ikke komme forbi et kritikkverdig forhold ved hans bokførsel og
han ble da også forelagt en bot på kr. 100,- for dette. Da er det drøyt at retten gir han en «rabatt» for
«nøyaktig» bokførsel.
Kleppes salærer som beløp seg til kr. 47.000,- var meget høye, kanskje blant de høyeste hevet av en
jødebobestyrer. Det er derfor vanskelig å forstå at det ikke engang ble krevet inndragning av dette
beløpet. Inndragning av salær var standard reaksjon i nesten alle saker mot jødebobestyrere. Her
savner man en begrunnelse på hvorfor inndragning av salærene ble utelatt. Man kan videre spørre
hvorfor forholdet med pengene i bankboksen til sønnen Per Kleppe ikke er nevnt i saken og dommen i
det hele tatt, til tross for at forholdet ble avdekket i juni 1945. Hadde man ikke gjennomført
beslagsforretningen hos sønnen så hadde neppe pengene kommet til rette.
I likhet med mange andre jødebosaker så savner man i etterforskningen en gjennomgang av den
økonomiske skade og det økonomiske tap de rettmessige eierne ble påført gjennom Kleppes
bobestyrelse og realisasjoner. Flere av boene var boer etter forretningsdrivende som fikk sine
forretninger fullstendig lagt øde. Disse forhold vies, så vidt kan sees, ikke oppmerksomhet i det hele
tatt, de ble ikke tatt med i tiltalen og kom dermed ikke opp for rettslig behandling. Kleppes
bobestyrelse var omfattende og hadde store konsekvenser for de rettmessige eierne av verdiene.
Unnlatelsen av å foreta en etterforskning og dokumentasjon av det tap som Kleppes virksomhet
påførte eierne må kunne betraktes som en forsømmelse.
Endelig virker en dom på 5 års tvangs arbeid svært mild tatt i betraktning Kleppes betydelige
landssvik fra NS-medlemskap, aktiv deltagelse i Hirden, angiverier og en omfattende bobestyrervirksomhet og at han til overmål fikk beholde sine inntekter fra denne virksomheten ubeskåret.

10.9 Torger Torgersen, 24. oktober 1899 93
Torgersen drev advokatpraksis fra 1928 til 1941 dels i Tønsberg og dels i Nøtterøy. Han meldte seg
inn i NS 9. oktober 1940 og sto som medlem så lenge okkupasjonen varte. 4 november 1941 ble han
spurt av Justisdepartementet om han ville tiltre en stilling i Trondheim byrett. Han erklærte seg villig
til dette og tiltrådte stillingen. Uten å søke fikk han beskjed om at han ville bli tilsatt som sorenskriver
i Strinda og Selbu. Han protesterte ikke og tiltrådte denne stillingen 1. september 1942 og var i denne
stilling frem til frigjøringen.
De forhold Torgersen var tiltalt for ble henført under strl. § 86 . Det var 5 hovedposter som omfattet
NS-medlemskap, medlemskap i NS juristgruppe, propagandaforedrag, deltagelse i Den Norske Legion
og at han
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«var sjef for likvideringen av jødiske formuer i Trondheim distrikt fra slutten av 1942 til slutten av
1943 og mottok herfor salær kr. 5.000,- «
Landssviksaken mot Torgersen kom opp for Trondheim Byrett 1. september 1947. Han erklærte seg
ikke straffskyldig.
Forholdene omkring likvideringen av jødeboene i Trøndelagsområdet var uklare blant annet på grunn
av tyskernes konfiskasjonsaksjoner før loven om inndragningen av jødenes formuer kom i oktober
1942. Tyskerne hadde opprettet et Forvaltningskontor for å avvikle de boer som tyskerne hadde
konfiskert, under ledelse av Reidar Landgraff, se foran. Torgersen fikk etter at loven om inndragningen av formuene var trådt i kraft bestyreroppdrag av jødeboer direkte fra Likvidasjonsstyret i
Oslo. Antall boer og det arbeid som fulgte med avviklingen av forretningene og realiseringen av
verdiene var av et slikt omfang at Torgersen ikke kunne forene dette med hans stilling som
sorenskriver. Han delegerte derfor bobestyreroppdragene til en rekke ansatte i statspolitiet, advokater
og andre folk i Trondheimsområdet. Da det etter hvert kom kritikk mot denne delegeringspraksis og de
konsekvenser det fikk for håndteringen av boene ble alle Torgersens boer, retten angir i alt 150 boer,
overført til Forvaltningskontoret i Trondheim. Det skjedde i slutten av 1943 og Torgersen skrev en
sluttrapport den 7. desember 1943. De bobestyrere som Torgersen hadde delegert ansvaret til
rapporterte etter dette til Forvaltningskontoret.
Torgersen hadde allerede mottatt kr. 5.000,- i salær. I forbindelse med opphøret av hans engasjement
ba han om kr. 10.000,- a kr. 12.000,- i tillegg. Dette ble avslått.
Retten fant Torgersen skyldig etter tiltalen og uttalte i forbindelse med tiltalepunktet vedrørende
jødeboene:
«En finner at han klart må ha forstått at han medvirket ved rettsstridig konfiskasjon av jødenes
formuer. Han har forstått at så vel dette som hans tjenestegjøring ved legionen var bistand til fienden
under krigen.»
Ved straffeutmålingen la retten til grunn i formildende retning:
«Hans befatning med avviklingen av jødeboene i Trondheim må trolig forklares ut fra den lojalitet han
så seg forpliktet overfor NS når han engang var kommet inn i partiet. Det var ikke et ønsket oppdrag
han tok på seg.»
Torgersen ble dømt til tvangsarbeid i 3 år og tap av rett til å drive advokatvirksomhet i 3 år. Hans
salær fra bestyrelsen av jødeboene på kr. 5.225,- ble inndratt.
Torgersen begjærte fornyet behandling ved Frostating Lagmannsrett. I den anledning anførte han:
«Jeg har ikke forstått, slik som byretten anfører, at min «innsats» (eller mangel på sådan) i Den Norske
Legion eller mitt tilsyn med de jødeboene som blev reddet unda den tyske behandlingen «var bistand
til Fienden.»
Begjæringen ble avslått. Han anket deretter til Høyesterett over straffeutmålingen. Anken ble avvist
18. mars 1948. Han påbegynte avsoningen 20. mai 1948 og ble løslatt i november 1948.
Erstatningsdirektoratet anbefalte i desember 1950 at inndragningsbeløpet på kr. 5.225,- ble ettergitt og
Justisdepartementet etterga hele beløpet 10. oktober 1951.
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Kommentar
Det er grunn til å stille spørsmål ved at retten la til grunn i formildende retning Torgersens forklaring
om at bestyrelsen av jødeboene var «ikke et ønsket oppdrag». Det må kunne antas at han uten særlig
risiko kunne ha sagt nei under henvisning til dommervervet. Dessuten, når oppdragsantallet kom opp i
bortimot 150 boer, som nevnt av retten, så tyder det på at han var interessert i oppdragene. Det han
gjorde var å sette ut bestyrervervet til andre i området og likevel belaste boene for salær. Hans
økonomiske interesse i oppdragene kommer også til syne ved at han krevet et sluttsalær på kr. 10.000,a kr. 12.000,-.
Bobestyrervervet var krumtappen i hele konfiskasjonsprosessen. Rettens syn at det var en formildende
omstendighet at Torgersen følte seg forpliktet til å ta boene utfra en lojalitetsbetraktning til NSsystemet som han var en aktiv del av er vanskelig å forstå. Torgersen måtte ha vært klar over at
inndragningen var en sentral del av jødeforfølgelsen. Lojalitet til den bevegelse som igangsatte den
økonomiske forfølgelse av jødene er ingen formildende omstendighet etter min oppfatning. Som følge
av ettergivelsen fikk han beholde i sin helhet det salærbeløpet han hadde mottatt og belastet jødeboene
for.

10.10 Ole Martin Overn, 11. juli 1879, Oslo 94
Overn må sies å representere et eksempel på en bestyrer av jødeboer som var totalt uegnet for slike
oppdrag.
Han hadde juridisk embetseksamen fra 1902 men hans juridiske løpebane før okkupasjonen var ikke
vellykket. Han drev som forfatter og reisefører. Fra desember 1940 til mai 1942 var han ansatt i Blix
forlag. Fra juli 1942 var han ansatt i Departementet for arbeidstjeneste og idrett til han ble sagt opp fra
sin sekretærstilling der.
Overn meldte seg inn i NS 9. januar 1941 og sto som medlem inntil han ble ekskludert 27. april 1944
«på grunn av uverdige forhold».
I november 1942 ble Overn oppnevnt som bestyrer for 16 inndratte jødiske formuer og han virket som
bobestyrer frem til januar 1943 da han ble fratatt sitt bobestyrerverv på grunn av misligheter knyttet til
bobestyrelsen. Overn ble tiltalt for underslag av bomidler. Saken kom opp for Oslo Byrett 14. juli
1943 og Overn ble funnet skyldig i underslag av minst kr. 2.500,-. Han ble dømt til fengsel i 6
måneder. De to domsmenn stemte imidlertid for betinget fengsel mens rettens formann mente at
ubetinget fengsel måtte idømmes.
Bomappene fra Overns bobestyrelse vitner om en person som var særdeles ukvalifisert for sitt verv.
Han ble i januar 1943 arrestert for innbruddstyveri i en leilighet tilhørende et av de boene som han
bestyrte. Han ble imidlertid løslatt og saken ble ikke videre forfulgt.
Overn var bestyrer for boet etter tanntekniker Leo Løgaard. Leo Løgaard hadde tegnet livsforsikring i
Norske Folk. Han ble deportert med Donau 26. november 1942. 4. januar 1943 skrev Overn følgende
brev til Norske Folk:
«Livspolise 164767, Leo Løgaard, kr. 1000,Undertegnede er beskikket som bestyrer i jøden Leo Løgaards likvidasjonsbo. Jeg har i min besittelse
ovennevnte polise. Boet skal avvikles hurtigst mulig og dets aktiva derfor realiseres uten tidsspilde. Da
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forsikringstageren er arrestert og deportert, med andre ord «likvidert» for godt, kan han ansees som
«DØD» (sic) (Overns uthevelse.). Polisen beløp bes derfor utbetalt meg. O.M.B. Overn.»
Norske Folk avslo å utbetale beløpet og krevde:
«dødsattest fra læge eller nøyaktige opplysninger fra tyske myndigheter».
Overn ga seg ikke og svarte Norske Folk slik i brev av 11. januar 1943:
«Jeg har fått Deres brev av 5 ds. Jeg er helt bekjent med alle de omstendigheter som er skrevet om i
brevet. Her kan selvfølgelig ingen dødsattest skaffes. De tyske myndigheter svarer ikke på slike
forespørsler. Mannen er intet rettssubjekt lenger i Norge. Han er og blir «død». De tidligere gjeldende
rettsregler blir no uvilkårlig skjøvet litt til side. Dette gjelder jo for så vidt kun en bagatell, men
pengene tilfaller den norske Stat og Norske Folk er for så vidt uten alt ansvar. Etter dette tør jeg tro at
forsikringssummen kan utbetales til meg. O.M.B.Overn.» 95
Norske Folk opprettholdt sitt standpunkt og saken endte i Finansdepartementet. Resultatet ble at
Likvidasjonsstyret etter dette kun krevde gjenkjøpsverdien av de livspoliser som de deporterte hadde
tegnet i livsforsikringsselskaper.
Overns brev avdekker en kynisk holdning samtidig som den avdekker at han var for sitt vedkommende
så tidlig som i januar 1943 ikke var i tvil om at Leo Løgaard var omkommet som følge av
deportasjonen.
Leo Løgaard ble drept i Auschwitz i januar 1943.
Landssviksaken mot Overn kom opp for Oslo Byrett 2. mars 1946. Forholdene i tiltalen, datert 29.
november 1945, var henført under landssvikloven og omfattet NS-medlemskapet, bobestyrelsen av 16
jødeboer og at han hadde tatt i besittelse eiendeler som var konfiskert. Tiltalen vedrørende jødebobestyrelsen var formulert slik:
«Han bistod Nasjonal Samling ved å stille seg til disposisjon for Likvidasjonsstyret og bestyre 16 boer,
som var ulovlig konfiskert».
Retten fant at:
«Tiltalte har ved å motta oppnevnelse som bobestyrer i jødeboer og ved å fungere en tid som
bobestyrer ytet rettsstridig bistand til fienden idet han har forstått at Likvidasjonsstyret var organisert
av NS for å overta ulovlig konfiskerte formuer. Forholdet henføres under l.sv.an § 2 nr. 2 jfr. strfl. §
86.»
Overn ble dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. I tillegg måtte han sone dommen på 6 måneders
fengsel fra underslagssaken i 1943.
Retten anførte at Overns NS-medlemskap skyldtes opportunistiske grunner for å oppnå økonomiske
fordeler. Retten fant det som særlig graverende:
«forholdet vedr. overtagelsen av bobestyrelsen for Likvidasjonsstyret og at han herunder bl.a. har
oppnådd å få overlatt en jødeleilighet. I formildende retning er intet særlig å anføre.»

RA: Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer. Hcc-E III Jødeboer, sønnafjells Oslo og Akershus, Eske Hcc0960 Mappe, Løgaard Leo.
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Han ble også idømt inndragning av lønn i departementet og salær for bobestyrelse med i alt kr. 5.000,og endelig fradømt retten til å praktisere som advokat for bestandig.
Overn ble løslatt på prøve allerede 12. oktober 1946. Den 7. oktober 1953 ble inndragnings beløpet på
kr. 5.000,- ettergitt.

Kommentar
Saken mot Overn illustrerer Likvidasjonsstyrets ukritiske oppnevnelse av bobestyrere. Overn var 63 år
gammel, han hadde ikke praktisert som advokat på mange år og var ved tildelingen av boene en
oppsagt sekretær fra Idretts- og arbeidsdepartementet. Det er mulig at Reichborn-Kjennerud var blitt
kjent med ham gjennom Idrettsdepartementet, men uansett var det høy risiko å tildele Overn så mange
boer. Det gikk galt og Likvidasjonsstyret hadde intet annet valg enn å anmelde ham og si ham opp.
Det er for øvrig interessant å merke seg påtalemyndighetens utforming av grunnlaget for tiltalen
vedrørende jødebobestyrelsen. Som nevnt foran hadde den følgende ordlyd:
«Han bisto Nasjonal Samling ved å stille seg til disposisjon for Likvidasjonsstyret(……)».
Tiltalen var utferdiget og undertegnet av statsadvokat for landssviksaker, Brynjulf Bull.
Selv om mange bobestyrere og Likvidasjonsstyret ga bidrag til NS-organer fra boene så er det ikke
riktig at konfiskasjonen og realiseringen av jødenes formuer skulle være til fordel for NS. Utbyttet av
konfiskasjonen skulle, ifølge inndragningsloven, tilfalle statskassen hvilket også skjedde. Overn bisto
ikke Nasjonal Samling ved sin bobestyrervirksomhet, det var Quislings regjering som opptrådte i den
norske stats navn som han bisto.
I domspremissene fastslo retten at Overns virke som bobestyrer var bistand til fienden, men det er
direkte feil når den skrev:
«..han har forstått at Likvidasjonsstyret var organisert av NS for å overta ulovlig konfiskerte formuer».
Likvidasjonsstyret var ikke «organisert av NS»…Likvidasjonsstyret ble etablert av
Finansdepartementet under henvisning til inndragningsloven.
Når statsadvokat Brynjulf Bull feilaktig baserte tiltalen på at det å arbeide for Likvidasjonsstyret var å
yte bistand til Nasjonal Samling så understreker det den sentrale plass Nasjonal Samling hadde i
landssvikoppgjøret.

10.11 Paul Stub Koren, 25. september 1893. Høyesterettsadvokat. Oslo 96
Koren drev advokatpraksis i Oslo før okkupasjonen. Han var medlem av NS fra oktober 1940.
Han fikk til bestyrelse fra Reichborn-Kjennerud i november 1942 et betydelig antall jødeboer,
antagelig ca. 50 boer. Reichborn-Kjennerud opplyste i avhør etter okkupasjonen at Koren overtok
disse boene uten press og uten vegring fra Korens side.
Koren begikk et betydelig underslag av midler fra de overtatte jødeboene som han bestyrte. Han
avsluttet ingen av boene. Underslaget kom for en dag i begynnelsen av 1944 og i februar rømte han til
Sverige. Det viste seg at underslaget var på over kr. 100.000,-. Rett før han rømte betalte han kr.
45.000,- til dekning av underslaget som altså viste seg å være betydelig større.
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Det er på det rene at Koren hadde kontakt med gartner Syversen og at han satte en del jødefamilier i
kontakt med ham slik at de kunne flykte. Gartner Syversen ledet en dristig fluktvirksomhet under
navnet Carl Fredriksens Transport. Han ble angitt og skutt på Trandum. Etter okkupasjonen ble en av
personene i nettverket til gartner Syversen avhørt om Koren. Koren hadde fortalt Syversen at han var
gått inn i NS etter ordre fra London og at han også hadde overtatt jødeboer etter direkte ordre fra
London. Korens rømning til Sverige ble muliggjort gjennom den kontakt han hadde med Syversennettverket. Koren ble avvist som politisk flyktning i Sverige og det var på tale å be svenske
myndigheter om å utlevere ham til Norge. Dette ble imidlertid droppet av formelle grunner og også
fordi man var redd for at Koren i et slikt tilfelle ville røpe de kanaler som hadde ordnet hans egen
flukt.
Det fremgår av etterforskningen at Koren hadde en svak økonomi, ranglet, drakk mye, spilte poker og
hadde i det hele tatt meget liten orden på sin advokatvirksomhet.
Koren ble arrestert da han kom hjem etter okkupasjonen, men ble lagt inn på fengselssykehuset da han
led av amyotrofisk lateral sklerose, (samme sykdom som har rammet den verdensberømte engelske
fysikeren Stephen Hawking). I et brev til politiet av 24. november 1945 ba fengselslege Jon Leikvam
at han måtte løslates fra fengsel og innlegges på Rikshospitalet. Det ble innvilget. Koren døde 6. juli
1946 og noen tiltale ble aldri tatt ut mot ham. Erstatningsdirektoratet bestemte i et brev av 16. april
1947 at det var formålsløst å rette et krav mot dødsboet til Koren for underslaget da det ikke var
midler igjen i hans bo.

Kommentar
Det ser ut som om Reichborn-Kjennerud, som formodentlig kjente til Koren, nokså ukritisk delte ut et
stort antall boer til Koren. Koren fikk sannsynligvis boene fordi han var medlem av NS og ikke minst
fordi han var høyesterettsadvokat. Koren fikk de fleste boene i begynnelsen av 1942 . Det sier noe om
Likvidasjonsstyrets svake oppfølgning av sine bobestyrere at underslaget ikke ble avdekket før februar
1944.

10.12 Birger Ilseng, 18. mars 1898 97
Birger Ilseng var advokat, medlem av NS fra 1933 frem til frigjøringen. Han etablerte en advokatpraksis på Hamar i 1926 men den ebbet etter hvert ut og han gikk over i pelsdyrnæringen. I 1940
flyttet han til Oslo og var delvis arbeidsudyktig av helsemessige årsaker. I oktober 1940 fikk han
forespørsel om å lede NS’ juridiske kontor. 11. juli 1944 ble han ansatt som kinodirektør i Oslo. En
stilling han hadde til frigjøringen. Gjennom NS-medlemskapet innehadde Ilseng flere offentlige
tillitsverv. I tiden 1942 til midten av 1944 påtok han seg bestyrelsen av 44 inndratte jødeboer. Han
hevet kr. 39.643,- i bobestyrersalær. Tiltale ble tatt ut mot Ilseng 23. oktober 1945 og omfattet også
kjøp av forskjellige eiendeler fra konfiskerte boer.
Landssviksaken mot ham kom opp for Eidsivating Lagmannsrett 17. januar 1946, han erklærte seg
ikke straffskyldig. Han var tiltalt etter strl.§ 86 og § 3 i prov. anordning av 18. desember 1942.
Tiltalen som var tatt ut av statsadvokat Brynjulf Bull hadde følgende ordlyd vedrørende jødebobestyrelsen:
«I tiden 1942-1944 bistod han det av Nasjonal Samling opprettede Likvidasjonsstyre med bestyrelse
av 44 ulovlige flyktningboer.»

97

RA/S – 31338/0001/D/Da/L0044/0007

79

Bakgrunnen for at Ilseng ble bestyrer av jødeboene er av retten beskrevet slik:
«Om sin bestyrelse av de under post I nr. 3 nevnte 44 flyktninge boer forklarer tiltalte:
I november 1942 ble tiltalte oppkalt til daværende høyesterettsdommer Reichborn-Kjennerud, som
spurte om han ville overta bestyrelsen av noen jødeboer. Tiltalte avslo dette bestemt, idet han fant
aksjonen mot jødene avskyelig. En uke eller to etter ble tiltalte oppkalt til R-K på nytt. R-K sa nå at
det var stor fare for at tyskerne selv ville overta forvaltningen av jødeboene. De hadde alt tatt alle
jødeboene i Trondheim og en del i Oslo. R-K framholdt at det ville være til beste både for landet og
jødene selv at nordmenn overtok forvaltningen. Tiltalte erklærte seg da villig og overtok etter hånden
som i tiltale-beslutningen nevnt 44 boer.»
Lagmannsretten oppsummerte Ilsengs befatning med jødeboene slik:
«Retten anser det godtgjort at tiltalte har vært klar over at han ved sin foran beskrevne virksomhet har
ytet fienden bistand i den på handlingstiden pågående krig mellom Norge og Tyskland. Han har derfor
gjort seg skyldig i forbrytelse mot straffelovens § 86 samt – ved sin bestyrelse av de 44 ulovlige
beslaglagte flyktningboer og ved sitt kjøp av diverse gjenstander fra Hirschbergs (ikke Hirschleys) bo
– mot provisorisk anordning av 18 desember 1942 § 3.»
Ved straffeutmålingen uttalte retten:
«Særlig graverende er hans bistand til fienden ved hans bestyrelse av det store antall jødeboer».
Aktor nedla påstand om 5 års tvangsarbeid. Retten fastsatte enstemmig frihetsberøvelsen til 7 års
tvangsarbeid. Han ble idømt inndragning med kr. 40.000,- som var inntekt av bobestyrelsen og
kinodirektørlønn etter skatt. Han ble til slutt fradømt retten til å praktisere som advokat i 10 år.
Aktor hadde også påstått Ilseng ilagt en bot, men retten fant at den ilagte tvangsarbeidsstraff «var
tilstrekkelig».
Ilseng anket til Høyesterett over lovanvendelsen og straffeutmålingen. I forbindelse med anken over
straffeutmålingen påberopte hans advokat at sangeren – og juristen – Henrik Dahl kun var blitt idømt 3
½ års fengsel for sin bestyrelse av 21 jødeboer.
Høyesterett reduserte ved dom av 13 desember 1946 frihetsstraffen til tvangsarbeid i 5 år og 6
måneder og tilføyet at Ilseng ville bli «rammet overordentlig hardt derved at han i 10 år mister retten
til å praktisere som sakfører».
11. juli 1953 ble inndragnings beløpet på kr. 40.000,- ettergitt i sin helhet.

Kommentar
Til tross for at det var på det rene at Ilseng kun bestyrte jødeboer så omtaler både retten og påtalemyndigheten i flere sammenhenger jødeboene som flyktningboer. Uavhengig av om jødene ble
deportert eller flyktet så skulle deres boer håndteres i henhold til inndragningsloven av oktober 1942
og forvaltningen underlegges Likvidasjonsstyret. Først senere ble Likvidasjonsstyret også tildelt
ansvaret for flyktningboer. I tiltalens Post I nr. 3 heter det således at han hadde bestyrelse
«av 44 ulovlige beslaglagte flyktningboer».
Dette er feil. Ilseng bestyrte kun jødeboer.
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En større og mer alvorlig feil blir det når det i tiltalebeslutningen står:
«I tiden 1942-1944 bistod han det av Nasjonal Samling opprettede Likvidasjonsstyret…».
Det var ikke Nasjonal Samling som opprettet Likvidasjonsstyret men Finansdepartementet i medhold
av inndragningsloven. Dette var andre gang statsadvokat Brynjulf Bull la til grunn et feilaktig faktum
ved utforming av grunnlaget for en tiltale. Den første var i saken mot Overn.
Det er også verd å merke seg at retten gjengir Ilsengs forklaring vedrørende hans overtagelse av boene
der han fremhever at han avslo i første omgang å ta oppdraget og at han synes at aksjonen mot jødene
var «avskyelig». At Ilseng ønsket å forklare seg slik er ikke overraskende, nesten alle bobestyrerne
påsto at de hadde vegret seg og ikke ønsket å overta jødeboene. Men når retten først gjengir Ilsengs
forklaring knyttet til hans overtagelse av jødeboene så burde retten klarlagt om den festet lit til denne
forklaring eller ikke. Etter min oppfatning hadde Ilseng en sterk økonomisk motivasjon for å påta seg
vervet som jødebobestyrer. Det foreligger ingen skriftlig dokumentasjon på at han motsatte seg
oppnevnelsen.
Det er interessant at lagmannsretten skjerpet straffen fra aktor Brynjulf Bulls påstand på 5 års
tvangsarbeid til 7 års tvangsarbeid. Forklaringen ligger nok i at lagmannsretten ville markere det
graverende ved å stå som leder av NS’ juridiske kontor.
Som følge av senere ettergivelse fikk Ilseng, i likhet med mange andre bobestyrere, beholde ubeskåret
de salærer han hadde mottatt for likvideringen av jødeboene som han hadde til bestyrelse.

10.13 Henrik Dahl, 31. mars 1883 98
Dahl var cand. jur men han praktiserte ikke som jurist før okkupasjonen. Han livnærte seg som sanger
og også som handelsreisende. Etter at han ble arbeidsledig i slutten av 1930-årene tok han igjen fatt på
sitt sangeryrke i februar 1940 og holdt flere godt besøkte konserter.
Han meldte seg inn i NS i oktober 1940 og sto som medlem frem til frigjøringen.
Dahl fikk bestyreroppdrag for i alt 21 jødeboer.
I forbindelse med etterforskning mot Dahl avga kontorsjef G. Harbitz i Tilbakeføringskontoret en
rapport 22. desember 1945 i hvilken han bl.a. skrev:
«1. Henrik Dahl hadde ikke forutsetninger for det arbeide han påtok seg som bobestyrer og hans
bobehandling var derfor på ingen måte tilfredsstillende, særlig manglet han regnskapsmessige
kvalifikasjoner. En har innhentet uttalelse fra byråsjef Ørbo i Riksrevisjonen som har revidert Dahls
regnskaper. Han karakteriserte regnskapsbehandlingen som yderst slett. Dahls regnskaper ble i mai
måned 1943 overtatt av revisor Lindahl i Likvidasjonsstyret som brakte orden i dem, fortsatte
regnskapsførselen og tilslutt avsluttet bøkene.»
Saken mot Dahl kom opp for Oslo Byrett 7. februar 1946. Tiltalen var henført under landssvikanordningen (provisorisk anordning av 15. desember 1944) § 3. Tiltalen omfattet NS-medlemskapet,
propagandavirksomhet for NS og bestyrelse av 21 jødeboer.
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Vedrørende Dahls oppnevnelse som jødebobestyrer skriver retten at Dahl fikk spørsmål i november
1942 fra Rolf Svinndal i Likvidasjonsstyret om å overta arbeidet som bestyrer av jødeboer. Retten
skriver videre at Dahl påtok seg oppdaget:
«da det gjaldt å redde boene for statskassen og hindre at tyskerne beslagla verdiene».
Retten uttalte videre:
«En av grunnene til at tiltalte påtok seg arbeidet med jødeboene var at han ikke hadde noen fast stilling
og trengte inntekter.»
Om Dahls salær for bestyrelsen av jødeboene uttalte retten:
«Det var ikke avtalt noen bestemt betaling, men etter at tiltalte i 1943 var ferdig med behandlingen av
de 21 boene som var overlatt ham, bevilget Likvidasjonsstyret ham 9000 kroner med godkjennelse av
Finansdepartementet.»
Da Dahl ble arbeidsledig igjen i mai 1943, formodentlig på grunn av at han ble fratatt boene, fikk han
en sekretærstilling i Kulturdepartementet.
Retten fant Dahl skyldig etter tiltalen i det den fastslo:
«Også arbeidet med jødeboer og virksomheten i forbindelse med den såkalte nasjonale arbeidsinnsats
må objektivt sett betraktes som rettsstridig bistand til fienden. Aksjonen mot jødene fra tyskernes og
Nasjonal Samlings side var et ledd i kampen mot den norske motstandsbevegelse, som makthaverne
regnet alle jøder som tilhengere av. Dette kan ikke tiltalte ha vært blind for».
Retten mente det var grunnlag for å henføre Dahls forhold under den strengere bestemmelse i strl. § 86
særlig under henvisning til jødebobestyrelsen som ble betegnet som graverende. Retten kom likevel til
at den kunne anvende landssvikanordningen.
Dahl ble dømt til tvangsarbeid i 3 år og 6 måneder samt inndragning av godtgjørelsen for arbeidet med
boene, som sangturnedeltaker for Kulturdepartementet og departementssekretær med i alt kr. 30.000,-.
Dahl vedtok dommen på stedet.

Kommentar
Tilsettingen av Dahl som bobestyrer, en posisjon han åpenbart var uegnet til, viser at Likvidasjonsstyret opptrådte kritikkløst i mange tilfelle ved bobestyreroppnevnelse. Det kan skyldes det store antall
boer som kom inn i løpet av november og desember 1942 og at man manglet kvalifiserte folk til å
utføre oppdragene. Her sto man overfor en NS-jurist uten arbeide som var villig til å påta seg bobestyrer arbeidet. At likvidasjonsstyret etter å ha fratatt Dahl bobestyrervervet, jfr. brevet fra G. Harbitz,
likevel bevilget Dahl en godtgjørelse på kr. 9.000,- er vanskelig å forstå. Det er merkelig at retten ikke
i klar tekst i dommen opplyste at Dahl ble fratatt bestyrervervet. Slik ordlyden er så får man inntrykk
av at Dahl utførte et oppdrag på normal måte og fikk som godtgjørelse for dette kr. 9.000,-.
Til slutt må det i denne sak, som i flere andre, være grunnlag til å påpeke at rettens presisering av at
aksjonen mot jødene var en aksjon fra tyskernes og NS side mot den norske motstandsbevegelsen ikke
er en riktig beskrivelse av bakgrunnen for forfølgningen og arrestasjonen av jødene i Norge. Aksjonen
mot jødene var først og fremst rettet mot den jødiske befolkningen og del av den store strategien å
gjøre Norge «jødefritt». Jødeaksjonen var derfor ikke spesifikt en aksjon rettet mot
motstandsbevegelsen.
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10.14 Andrew Haldorsen, 7. mars 1902. Haugesund 99
Andrew Haldorsen var advokat. Han drev advokatpraksis i Haugesund. I mars 1943 lot han seg
utnevne til kst. byrettsdommer i Haugesund og senere ble han sorenskriver i Ryfylke. Han lot seg også
utnevne til dommer i Folkedomstolen. Han var medlem av NS fra 2. oktober 1940 frem til
frigjøringen. Han var videre aktiv i Hirden.
Haldorsen var såkalt «Treuhänder» for boet til forretningsmannen Moritz Rabinowitz som drev en
større tekstil- og manufakturvirksomhet på Sørvestlandet bl.a. med fabrikk i Haugesund. Moritz
Rabinowitz ble deportert og ble drept i Sachsenhausen 27. februar 1942.
Landssviksaken mot Haldorsen kom opp for Stavanger Byrett 30. januar 1948. Han erkjente seg ikke
straffskyldig.
Tiltalen var henført under landssviklovens § 3 og ikke strl. § 86. Tiltalen gjaldt følgende forhold:
NS-medlemskapet, dommerstilling i Folkedomstolen, forskjellige NS-aktiviteter og for fra 1. juli 1941
til 1. juli 1942 å ha vært forvalter for Reichkommissariatet av et kvartsbrudd som tilhørte et engelsk
selskap. Endelig var han tiltalt for å ha bestyrt fra 17. desember 1941 frem til mai 1945 boet til M.
Rabinowitz fra Haugesund.
Om bestyrelsen av boet til Rabinowitz uttalte retten:
«Kort tid etter sin innmeldelse i NS overtok tiltalte o.r.sakfører Ålvik Pedersens sakførerforretning i
Haugesund hvormed fulgte bl.a. vervet som «Treuhander» i M. Rabinowitz, bo, som var beslaglagt av
Sipo. Han var fullt på det rene med at Rabinowitz var jøde og at beslagleggelsen og arrestasjonen av
ham var et ledd i den tyske forfølgning av jødene. Han var også fullt på det rene med at han som
«Treuhander» var gått i Sipo’s og tyskernes tjeneste. Bestyrelsen av boet fortsatte han til
kapitulasjonen og har i alt hevet kr. 47.010,- for sitt arbeid. Retten vil bemerke at det ikke fritar tiltalte
for straff ansvar at han i de siste årene av krigen gjorde firmaet verdifulle tjenester. Dette var hans
simple plikt. Retten mener dertil at motivet for disse har vært av blandet natur idet bl.a. tapet av den
sikre årlige fortjeneste i tilfelle oppløsning og stengning av firmaet må antas å ha spilt en ikke
uvesentlig rolle for ham. Retten kan ikke finne at han ved å yte firmaet sine tjenester noen gang har
utsatt seg for særlig risiko. Retten finner ikke bevist slik som påstått under forhandlingene at
Rabinowitz mens han satt fengslet i Stavanger, hadde samtykket i at han opptrådte som «Treuhander»
for firmaet. Derimot finnes det å være på det rene at han overfor 3de vitne har gitt uttrykk for at når
først galt skulle være, var det en fordel at tiltalte sto for bestyrelsen. Det er ganske klart at denne
omstendighet ikke kan virke diskulperende for tiltalte.»
Boet til Rabinowitz kom således ikke under kontroll av Likvidasjonsstyret i Oslo.
Retten oppsummerte de forhold som den fant bevist slik:
«..at han ved å slutte seg til NS samt ved forøvrig å forholde seg som foran beskrevet ha vært seg
bevisst å ha ytet fienden støtte i råd og dåd. Han vil derfor bli å felle for forbrytelse mot de i tiltalen
nevnte straffebestemmelser.»
Ved straffeutmålingen la retten til grunn i skjerpende retning:
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«Særlig straffskjerpende anser retten hans befatning med Rabinowitz’ bo og Heskje kvartsbrudd, idet
hans arbeide som «Treuhänder» i disse bedrifter var betalt landsforræderi. Retten vil dertil som særlig
straffskjerpende fremheve hans deltakelse som meddommer i folkedomstolen. Dette var direkte
fiendtlig rakkertjeneste, som sterkt nærmer seg kvalifisert landsforræderi.»
Retten delte seg ved fastsettelsen av straffen idet formannen og en domsmann stemte for tvangsarbeid
i 3 år, mens en domsmann mente at 2 års tvangsarbeid var passende straff. Han ble fradømt retten til å
være sakfører i 2 år.
Det ble videre nedlagt påstand om inndragning av hans godtgjørelse for sin virksomhet som
«Treuhänder» minus skatt. Beløpet ble beregnet til kr. 41.053,-. Aktor krevde imidlertid kun inndratt
kr.10.000,- under anførsel av at Haldorsens formue var kr. 20.000,- og «etter praksis hadde hustruen
rett til å få unntatt sin halvdel av fellesboet.»
Haldorsen anket til Høyesterett, anken ble avvist og han ble nektet lagmannsrettsbehandling.
Haldorsen søkte om benådning, søknaden ble avslått 22. januar 1949. I februar 1949 begjærte han
gjenopptagelse. Dette ble avvist av Stavanger Byrett. Han påkjærte denne beslutning til Gulating
lagmannsrett som den 6. oktober 1950 avviste kjæremålet. Han påkjærte denne beslutning til
Høyesterett som 19. desember 1950 avviste kjæremålet.
Den 5. april 1951 ble han benådet for soning av fengselsstraffen. Han hadde greidd å uthale
innsettelsen til soning slik at da han ble benådet i april 1951 hadde han ikke sonet noe av den straffen
han ble idømt bortsett fra den tid han satt i varetekt.

Kommentar
Tiltalen var fra påtalemyndighetens side henført under landssvikloven og ikke strl. § 86. Med andre
ord så ble det lagt opp til at saken mot Haldorsen skulle behandles etter de mildere straffebestemmelser i landssvikloven. Tatt i betraktning Haldorsens langvarige opptreden som Treuhänder
for de tyske myndigheter og de konsekvenser det fikk så skulle saken vært reist, etter min oppfatning,
etter straffelovens § 86.
Rettens behandling av Haldorsens bestyrelse av boet til M. Rabinowitz er klar og rett på sak. Retten
fastslår det rettstridige av å overta bestyrelsen av et jødebo og la vekt ved straffeutmålingen som
straffskjerpende omstendighet at det å påta seg slike oppdrag mot godtgjørelse var lønnet
landsforræderi. Retten avviser kontant Haldorsens anførsel om at han hadde greidd å holde firmaet
gående uten å måtte likvidere det. Haldorsens virke som bestyrer kunne – med rette – ikke ansees som
noe form for redningsaksjon. Her ser vi et eksempel hvor korrekt/uklanderlig bobestyrelse ikke ble
ansett som en formildende omstendighet.
Spørsmål kan imidlertid stilles hvorfor det ikke ble inkludert et erstatningskrav mot Haldorsen i
forbindelse med Landssviksaken. I et brev fra dødsboet til Rabinowitz av 27. august 1945 til
Haugesund Politikammer dokumenteres den betydelige formuen til M Rabinowitz bestående av
kontanter, aksjer, obligasjoner og livspoliser som ble disponert og konfiskert av Haldorsen. 100 De
konfiskerte midlene ble oppgitt til kr. 375.000,-. Ansvaret for konfiskasjonen av formuen til
Rabinowitz ble av Erstatningsdirektoratet besluttet ikke medtatt i straffesaken mot Haldorsen.
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Dødsboet til Rabinowitz ble, sammen med andre som hadde erstatningskrav mot Haldorsen, henvist av
Erstatningsdirektoratet til «selv å gjøre kravene gjeldende». 101
Vi ser altså igjen at i en landssviksak knyttet til den økonomiske forfølgningen av jødene så utelates
det å ta med i straffesaken det økonomiske tap som konfiskasjonen medførte for eierne til tross for at i
saken mot Haldorsen var kravet dokumentert og anmeldt. Straffeprosessloven ga full adgang for
påtalemyndigheten å medta i en straffesak skadelidtes økonomiske tap.
Resultatet i denne og liknende saker var at skadelidte måtte melde kravet til Krigsskadetrygden eller
Tilbakeføringskontoret, mens skadevolderen, i hvert fall i første instans, gikk fri for ansvar for det
økonomiske tap han påførte eierne av de formuer som han bestyrte.
Endelig er det grunn til å påpeke at inndragningen til slutt ble satt så lavt som kr. 10.000,- basert på at
Haldorsen selv kun hadde kr. 10.000,- i formue. Å basere et inndragningskrav på den formue som en
domfelt har på tidspunktet for domfellelsen kan det stilles spørsmål ved. Hva med hans fremtidige
advokat virksomhet? Haldorsen ble bare idømt tap av rett til å drive sakførervirksomhet i 2 år, som i
seg selv var svært lavt i forhold til hva mange andre advokater ble idømt. Muligheten for fremtidige
inntekter som kunne betjene et høyere inndragningsbeløp og erstatningsbeløp burde ha vært tilstede i
Haldorsens tilfelle.
En levende skildring av familien Rabinowitz og deres skjebne er beskrevet i boken: «Jakten etter
jødene på Agder.» 102
Til slutt er det påfallende at påtalemyndigheten ikke maktet å få ham innsatt til soning. På bakgrunn av
en dom som i sterke vendinger kritiserte landssviket til Haldorsen er det bemerkelsesverdig at han
slapp å sone noe av fengselsstraffen som ble idømt. Bortsett fra oppholdet i varetekt på 79 dager så var
den eneste straff Haldorsen mottok for sitt landssvik en inndragning på kr. 10.000,-.

10.15 Alf Gaarder, 23. oktober 1894 103
Alf Gaarder var praktiserende advokat på Skarnes før okkupasjonen. Han var medlem av NS fra 1936
uavbrutt frem til frigjøringen. Han var byråsjef i Innenriksdepartementet fra 1. juli 1941 til 31. august
1941. Lensmann i Drangedal fra 1. september 1941 til 26. mars 1942. Politimester i Skien fra 26. mars
1942 til 31. juli 1942. Fra 1. august 1942 frem til 25. januar 1943 praktiserte han som advokat i Skien.
Fra 25. januar 1943 til 30. september 1943 var han ordfører i Vinje og fra 15. juli 1944 til 8. mai 1945
var han sorenskriver i Horten.
Gaarder var en meget aktiv og aggressiv nazist. Tiltalebeslutningen mot ham var på hele fem sider og
omfattet mange alvorlige forhold.
Tiltalens Post 1. nr. n, (side fire i tiltalen) hadde følgende ordlyd:
«Tiltalte var i 1942 bestyrer av boet til David Becker, hvis formue var inndradd fordi han var jøde.»
Forholdet, sammen med de øvrige i tiltalen, var henført under strl. § 86.
Den 5. desember 1942 mens han praktiserte som advokat i Skien fikk Gaarder brev fra
Likvidasjonsstyret i Oslo om at han var beskikket som bobestyrer for fem jødeboer deriblant boene til
Landssviksaken mot Haldorsen, dok. 47, s. 4.
Thomas V. H. Hagen/Gro Kvanvig/Roger Tronstad, Jakten etter jødene på Agder, Stiftelsen Arkivet 2010,
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tre medlemmer av familien Becker i Skien. Han påtok seg oppdraget uten protest eller vegring.
Familien Becker var velstående jøder som drev manufakturhandel i Skien. Han gikk straks i gang med
registrering av verdiene i boene. Han hadde bobestyreroppdraget frem til 30. juni 1943 da hans boer
ble overtatt av Rolf Svinndal i Likvidasjonsstyret i Oslo. Det fremgår av en rapport av 23. november
1943 at Gaarder avholdt 21 bostyremøter sammen med bostyremedlemmene Bernhard Matre og H. P.
Lid. Disse to fikk for øvrig avskjed som bostyremedlemmer i januar 1943 på grunn av fyll og
drukkenskap, de hadde bl.a. forsynt seg av David Beckers vinkjeller. Gaarder hevet kr. 1.600,- som
salær i den tid han var bobestyrer.
23. desember 1942 sendte Gaarder et brev til Likvidasjonsstyret der han redegjør for arbeidet med
realisering av varebeholdningene i boet til David Becker med opplysning om de bud som var kommet
inn for kjøp av varer tilhørende boet.
Han skrev bl.a. følgende:
«(… ) Jeg vet ikke om det er bestemt at NS-medlemmer skal ha en avgjort forkjøpsrett til løsøre som
på denne måten realiseres. Er det tilfelle så er kjøpmann Svein Myrann, som handler her i Skien i
samme bransje NS-mann og fullt kvalifisert kjøper. Men er det så, at man ved avvikling av jødene her
i Norge, foran ovennevnte hensyn, vil behandle de derved rammede fungsjonærer så skånsomt som
mulig, så er det så vel min som de foreløpige oppnevnte styremedlemmers mening at fungsjonærenes
bud bør komme i betraktning. De er vel å merke ikke medlemmer av NS, men vi i styret kjenner ikke
noe ufordelaktig om dem politisk sett. Personlig ser jeg det slik, at jeg tror det ville være bra
propaganda for NS å avvikle dette bo på denne måte (…..)». 104
Saken mot Gaarder kom opp for Agder Lagmannsrett den 11. januar 1947. Gaarder erkjente seg ikke
straffskyldig.
Gaarder ble kjent skyldig i alle forhold som han var tiltalt for. Vedrørende bestyrelsen av jødeboene
skrev retten:
«..Ad post n. Det bemerkes at tiltalte har erkjent at han som godtgjørelse for bobestyrelsen har mottatt
kr. 1.600,- inklusive reiseutgifter, men dette omfatter også godtgjørelse for bestyrelse av boet etter
David Beckers bror, Louis Becker.»
Det var det eneste retten fant det nødvendig å skrive i forbindelse med Gaarders bestyrelse av det
meget store og verdifulle boet til David Becker i Skien. Det retten øyensynlig var opptatt av var å
finne bevist hans godtgjørelse som bobestyrer.
Jødebobestyrelsen ble for øvrig ikke nevnt med et eneste ord i forbindelse med straffeutmålingen.
Gaarder ble idømt tvangsarbeid i 10 år og tap av retten til å drive sakførervirksomhet for bestandig.
Videre ble hans lønn som sorenskriver kr. 3.000,- inndratt. Dommen ble etter anke til Høyesterett
opprettholdt. Gaarder ble benådet for fortsatt soning den 22. mai 1950 og 26. oktober 1951 ble
inndragningen på kr. 3000,- ettergitt.

Kommentar
Når man tenker på konsekvensene konfiskasjonen hadde for familien Becker og de andre jøder hvis bo
Gaarder hadde til likvidasjon så er det påfallende at disse ikke nevnes med et eneste ord i forbindelse
Justisdept.,.Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer. Hcd- E III Jødeboer sønnafjells utenom Oslo og
Akershus. Hcd – 09089, Becker, David og Signe, mappe III.
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med straffeutmålingen. Både David og Louis Becker omkom i Auschwitz. Når det derimot gjaldt
konsekvensene for de personer som Gaarder hadde anmeldt ble det for disses vedkommende
understreket at flere av disse havnet i tysk fangenskap. Det er hele 5 mapper i jødeboarkivet
vedrørende David og Signe Beckers bo som gir et unikt innsyn i realiseringen av et veldrevet
forretningsforetagende. Bobehandlingen som bl.a. omfattet salget av flere malerier hadde fortjent en
tilsvarende plass i rettssaken som de øvrige forhold som Gaarder var tiltalt for.
Det er også påfallende at til tross for at retten konstaterte at han oppebar kr. 1.600,- som bobestyrersalær så ble dette beløp ikke tatt med i inndragningen i motsetning til hans sorenskriverlønn som
staten/påtalemyndigheten ville ha tilbake. Jødebosalæret fikk han derimot beholde.

10.16 Harald Julius Schjølberg, 18. april 1886 105
Schjølberg var praktiserende advokat i Oslo frem til våren 1941. I avhør 26. juni 1945 forklarte han at
han våren 1941: «ble innbeordret til partiarbeid.». Han var medlem av NS fra 21. oktober 1940 frem til
frigjøringen.
I samme avhør, den 26. juni 1945, forklarte Schjølberg at han etter jødeaksjonen ble innkalt til et møte
med Reichborn-Kjennerud og fikk der ordre om å overta 41 jødeboer. Schjølberg forklarte videre at
han «mottok oppdraget under protest.» De fleste av hans boer var manufaktur- og kleshandlere.
Retningslinjene, ifølge Schjølberg, var at varelagrene fra disse forretningene skulle overføres til
Dressmagasinet på Nytorget. Faren til Rolf Svinndal i Likvidasjonsstyret, Ludvik Svinndal, var innsatt
som kommissarisk bestyrer av Dressmagasinet. Schjølberg forklarte at han fattet mistanke om at alt
ikke foregikk korrekt i Dressmagasinet. Han engasjerte derfor en revisor for å undersøke forholdene.
Etter å ha mottatt en rapport fra revisor gikk han til Likvidasjonsstyret og deretter til finansminister
Prytz. Noen få dager senere fikk han melding fra Finansdepartementet gjennom Likvidasjonsstyret om
å levere jødeboene tilbake. Schjølberg forklarte at han fikk dekket sine utlegg med jødeboene, «men
aldri en øre i fortjeneste».
Spørsmålet om Schjølberg skulle utbetales honorar for sitt arbeide med jødeboene ble drøftet i et notat
av 28. juni 1943 fra Likvidasjonsstyret til Finansdepartementet. Det ble påpekt at Schjølberg hadde
hatt utgifter i forbindelse med boarbeidet men det ble påpekt at det var «notorisk» at Schjølberg hadde
påført boene unødige utgifter. Resultatet ble at Schjølberg fikk dekket sine utlegg men ingen honorar.
Tiltale mot Schjølberg ble tatt ut 9. januar 1946 og omfattet medlemskap i NS og Rikshirden og at:
«Han stillet seg vinteren 1942-43 til disposisjon for Likvidasjonsstyret for inndratte formuer som
bestyrer av 41 konfiskerte boer, tilhørende fengslede eller deporterte jøder.»
Bestyrelsen av jødeboene og de øvrige forhold i tiltalebeslutningen var henført under § 86. Saken kom
opp for Aker Herredsrett 26. november 1946.
Schjølberg erklærte seg ikke straffskyldig. Aktor nedla påstand om tvangsarbeide i 4 år og
fradømmelse for alltid av retten til å være sakfører samt en inndragning på kr. 23.500,-.
Schjølberg ble funnet skyldig etter tiltalen, bortsett fra en mindre post som ikke hadde noe med
bestyrelsen av jødeboene å gjøre.
I forbindelse med jødeboene uttalte retten:
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«Han (Schjølberg) har hevdet at han stadig var uvillig til arbeide med disse boer og det må ansees
godtgjort at han som følge av dette ble entlediget fra stillingen som bobestyrer i slutten av januar 1943.
Tiltalte må også høres med at han ikke mottok noen betaling for det arbeide han utførte med disse
boer. Retten vil i forbindelse med denne post bemerke at den ser tiltaltes forhold ved overhovedet å
stille seg til disposisjon ved behandlingen av disse boer som alvorlig, men den vil på den annen side
ved straffutmålingen til fordel for tiltalte ta hensyn til at han her åpenbart handlet motvillig og uten
vinnings hensikt.»
Schjølberg ble dømt til tvangsarbeide i 4 år og fradømt retten til å være sakfører i 5 år. Han ble videre
dømt til en inndragning på kr.10.000,- Retten begrunnet avviket fra aktors påstand med at Schjølberg
opplyste at han ikke hadde noen formue og at aktor ikke hadde dokumentert opplysninger om det
motsatte.
Schjølberg førte en seig kamp for å få ettergitt inndragningen og det endte med at beløpet på kr.
10.000,- den 18. mai 1955 ble nedsatt til kr. 1.542,- som var det som var igjen i hans eget
avviklingsbo.

Kommentar
Vi ser at retten legger til grunn at årsaken til at han ble fratatt bestyrelsen av de jødeboer som han
hadde påtatt seg var at «han stadig var uvillig til å arbeide med disse boer». Man skulle tro at dersom
det forholdt seg slik som Schjølberg hevdet nemlig at han mottok boene «motvillig» ville det vært
naturlig at han ga uttrykk for dette skriftlig. Det var tross alt ikke noe hvilket som helst oppdrag han
«motvillig» påtok seg. Det var hele 41 jødeboer hvorav mange omfattet store forretninger. I det minste
kunne man ha innhentet en forklaring fra Reichborn-Kjennerud hvorvidt Schjølberg hadde motsatt seg
å la seg oppnevne som bobestyrer. Det ser ikke ut som om det fant sted.
Men i den foran nevnte forklaring som han ga 26. juni 1945 fremgår det at årsaken til at han ble fratatt
boene var at han hadde påtalt misligheter som han mente forekom i Dressmagasin-systemet. Ble han
fratatt bestyrervervet fordi han var en «brysom» bobestyrer eller ble han fratatt vervet fordi han hadde
mottatt vervet «motvillig» og følgelig ikke gjorde, etter Likvidasjonsstyrets oppfatning, en bra nok
jobb?
Retten synes å godta forklaringen til Schjølberg nokså ukritisk uten å vurdere andre årsaker til at han
mistet oppdragene. Retten ga videre Schjølberg kredit fordi han, etter rettens oppfatning, hadde
handlet «åpenbart motvillig og uten vinnings hensikt». Utfra notatet av 28. juni 1943 fra Likvidasjonsstyret til Finansdepartementet der spørsmålet om hvilken godtgjørelse Schjølberg skulle få fremgår det
med all ønskelig tydelighet at det var meget å utsette på Schjølbergs bobestyrelse. Resultatet ble da
også at Schjølberg kun fikk dekket sine kostnader. Det har formodningen mot seg at han hadde sagt
«nei takk» dersom departementet hadde funnet at det var grunnlag til å utbetale et honorar til ham.
Min vurdering er at han nok ikke viste særlig motvilje mot å overta boene.

10.17 Carl-Martin Kramer, 22. februar 1918 106
Kramer tok juridisk embetseksamen våren 1942. Han meldte seg inn i NS 17. juni 1941 og sto som
medlem inntil frigjøringen. I studietiden var Kramer aktiv i studentorganer som ble opprettet av NS.
Han ble kontorsjef i Studentsambandet. Samtidig etablerte han seg som advokat med kontor i H.
Heyerdahls gate 1, der bl.a. Departementet for arbeidstjeneste holdt til. Tidlig i 1945 fikk han stilling
som byråsjef i Kirkedepartementet som han hadde frem til frigjøringen.
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Kramer fikk i slutten av 1942 en liste over 35 konfiskerte jødeboer som han ble oppnevnt til å bestyre.
Han satt varetekts fengslet fra 9. mai 1945 til 25. mars 1946.
Tiltale ble tatt ut mot Kramer 30. mai 1947. Tiltalen omfattet NS-medlemskapet og stillingen som
kontorsjef i Studentsambandet der han han ifølge tiltalen arbeidet for en nazifisering av Universitetet.
Tiltalen omfattet videre propagandavirksomhet.
Endelig ble han tiltalt for:
«Tiltalte har siden november 1942 etter oppnevnelse av Likvidasjonsstyret bestyrt 35 ulovlig
konfiskerte boer.»
Tiltalen var henført under strl. § 86.
Landssviksaken kom opp for Oslo Byrett 6. oktober 1947. Han erkjente seg ikke straffskyldig og som
det sto i rettsboken:
«Han må også i det vesentlige bestride beskyldningene i tiltalebeslutningen.»
Aktor la ned påstand om tvangsarbeid i 3 år og 6 måneder og tap av rett til å utøve sakførervirksomhet
for alltid, samt inndragning etter rettens skjønn begrenset oppad til kr. 30.000,- Krav om erstatning ble
ikke påstått.
Retten la til grunn at av de 35 jødeboer som han hadde overtatt var bare 27 i virkeligheten særskilte
boer og av disse var 10 uten aktiva. Av de gjenværende 17 boene utvirket han, ifølge retten, at 5 ble
tilbakelevert udelt til arisk ektefelle. I ett tilfelle: «søkte han å få saken ordnet på denne måten, med
det resultat at han ble fratatt vervet som bestyrer.»
Kramer mottok i alt kr. 18.000,- som godtgjørelse for sin bobestyrervirksomhet.
Retten fant han skyldig etter strl. § 86 for hans virksomhet som jødebobestyrer og begrunnet det med
følgende:
«Han må videre ha vært klar over at han ved å bestyre konfiskerte jødeboer medvirket i den aksjon
som tyskerne og NS var gått inn for mot disse landsmenn, som et ledd i de tyske krigsplaner.»
I forbindelse med straffeutmålingen uttalte retten bl.a.:
«I samband med tilt’s skribentvirksomhet må det i tilt’s favør nevnes at han i NS månedshefte for
1942 fikk tatt inn som redaksjonelt et av ham forfattet innlegg om jødesaken, hvor han på en etter
rettens mening dristig måte går inn for menneskelig framferd i denne sak…. Endelig nevnes at tilt.
som bestyrer av jødeboer i 6 tilfelle har gått inn for at ikke jødiske ektefeller fikk boet tilbakelevert
uten videre. I 5 tilfelle lyktes dette, og i det 6 tilfelle endte det med at tilt. ble fjernet som bestyrer.»
Retten avsluttet med å fastslå:
«at tilt’s forhold trots atskillige forsonende momenter er så graverende at forholdet må bli pådømt etter
strfl. § 86».
Kramer ble idømt tvangsarbeid i 3 år og 1 måned og tap av rettighet til å drive sakførervirksomhet i 10
år. Under henvisning til hans økonomiske stilling konkluderte retten med at inndragningskravet kunne
falle bort.
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Kramer anket til Høyesterett over straffeutmålingen og lovanvendelsen. Han hevdet at det ikke hadde
vært hans hensikt «å hjelpe tyskerne i deres aksjon mot jødene» og at forsett fra hans side i bobestyrervirksomheten manglet.
Av interesse er også å merke at Kramer i sin ankeerklæring skjelnet mellom flyktningboer og jødeboer
i det han anførte:
«Jeg nektet også overfor Likvidasjonsstyret å ha noe med flyktningeboer å gjøre, og selv om jeg den
gang ikke tenkte juridisk, så er det jo klart at jeg skilnet mellem jødeboer og flyktningenes boer fordi
jeg mente at bestyrelsen av de første var for meg en hjelp til de rammede, de som kunne hjelpes, mens
det siste var et tiltak for å ramme ens landsmenn økonomisk, samt å etablere en trussel for å hindre
folk i å dra avgårde.»
Kramers anke til Høyesterett ble behandlet 28. august 1948 og Høyesterett opprettholdt byrettens dom
dog ble tapet av sakførerbevillingen begrenset til 3 år «i samsvar med Høyesteretts praksis.»
Kramer gikk straks i gang med å søke om benådning. Søknaden ble avslått 24. august 1949, men 8.
november 1951 ble han benådet ved at tapet av retten til å drive sakførervirksomhet falt bort.

Kommentar
Byretten anså det som en formildende omstendighet at Kramer hadde utvirket at 5 boer ble frigitt. Til
dette er å bemerke at det var vanlig praksis for at arisk ektefelle fikk beholde boene så noen stor
innsats fra Kramers side var dette nok ikke. Omstendighetene omkring hans avvikling av bobestyrerarbeidet er uklart. Det som er et faktum er at Kramer med stipendier fra minister Schancke reiste til
Østerrike og Tyskland etter at Universitetet ble stengt i 1943 for å studere statsrett. Han så for seg en
stilling i en fremtidig norsk utenrikstjeneste.
I jødebomappen til Grete Koritz 107 som var svensk statsborger og som fikk boet frigitt skrev Kramer
den 24. mars 1944 til Likvidasjonsstyret:
«Det fremgår av advokat Bloms skrivelse at i tillegg til den meningsløse frigivelse også er oppnådd
tillatelse til å få overført en del av pengene til svensk valuta. Når man tenker på hvilke vanskeligheter
skikkelige mennesker har for å få noen svenske kroner så blir man fullstendig målløs overfor den
slags.»
Dette vitner ikke om noe særlig velvillig holdning til å få boer frigitt. På den annen side finner man et
brev fra Kramer til Likvidasjonsstyret av 27. november 1942 i bomappen til Fridtjof de Lemos 108 der
Kramer skriver at hustruen til de Lemos er «100% arisk» og at:
«arrestasjonen og deporteringen av Fridtjof de Lemos er gått hardt inn på hans hustru og barn, og det
ville være en velgjerning om hun snarest kunne få beskjed om at hele boet er frigitt:»
Kanskje var Kramers holdning til frigivelser av boene situasjonsbetinget. Forøvrig så kan det være
grunn til å anta at i etterforskningen av Kramer og flere andre tok ikke etterforskerne seg tid til å
gjennomgå Likvidasjonsstyrets (senere Tilbakeføringskontorets) bo mapper for de boer hvis bestyrere
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var under etterforskning. Det sier seg selv at det i disse mappene lå atskillig stoff som hadde betydning
for bedømmelsen av virksomheten til bobestyrerne.
Kramers anke til Høyesterett inneholder en anførsel av atskillig prinsipiell interesse. Kramer skjelner
nemlig mellom jødeboer og flyktningboer og anfører at han tok jødebo-oppdrag for å hjelpe jødene
mens flyktningboene som han beskriver som en ren straffereaksjon mot de som flyktet ville han ikke
ha noe befatning med. Går man imidlertid gjennom de jødebomappene der Kramer gjennomførte en
likvidasjon av verdiene så viser disse at han gikk grundig til verks med sitt oppdrag. Noen form for
«hjelpeaksjon» ved hans behandling av disse boer er det ikke godt å få øye på.
Men Kramers påpekning av den vesentlige forskjell mellom jødeboer og flyktningboer er riktig, det er
bare det at han søker å bruke forskjellen som bevis for at han påtok seg utelukkende jødeboer utfra en
«plan» om å ville hjelpe jødene. Materialet i saken gir imidlertid, etter min oppfatning, ikke dekning
for en slik påstand.
Endelig så føyer dommen mot Kramer seg inn i rekken av saker der den domfelte fikk beholde
uavkortet lønn og andre godtgjørelser knyttet til den straffbare virksomheten på grunn av domfeltes
«økonomiske stilling». Den endelige reaksjon for hans aktive deltakelsen i den økonomiske
forfølgningen av jødene må derfor kunne karakteriseres som svært mild.

11. Kommissariske ledere
Det var Statspolitiet som sto for arrestasjonene av jødene høsten 1942. I forbindelsen med pågripelsen
sørget politiet for utfyllelse av et enkelt skjema som inneholdt personopplysninger samt skjønnsmessige opplysninger om inntekts- og formuesforhold. Skjemaet ble så undertegnet av den arresterte
og fulgte saksdokumentene videre.
Da mange av de arresterte jødene sto midt opp i driften av forskjellige typer næringsvirksomhet måtte
det tas umiddelbare beslutninger vedrørende den fortsatte daglige drift inntil Likvidasjonsstyret fikk
oppnevnt bobestyrere. I denne situasjon tok Stapo-sjef Karl Marthinsen initiativet og tilsatte
«kommissariske» ledere av virksomhetene til de arresterte jødene. Den kommissariske lederen hadde
ansvar og fullmakt til å drive virksomheten videre. I flere tilfeller der bobestyreren og Likvidasjonsstyret fant det formålstjenlig at virksomheten ble drevet videre skjedde dette under ledelse av en
kommissarisk leder.

11.1 Johan Kasper Slaattum, 25. september 1890, Oslo 109
Slaattum var medlem av NS fra 1933 og sto som medlem frem til frigjøringen. Han etablerte i 1919
forretning i Sarpsborggaten i Oslo som omhandlet jernvarer, fargehandel, elektrisk utstyr,
vaskeartikler og kortevarer. Etter selvangivelsen hadde han ingen formue pr 1. januar 1940. Fem år
senere hadde han en formue på kr. 75.000,I løpet av okkupasjonen leverte han varer til forskjellige tyske myndigheter for over 1 million kroner
samt til forskjellige NS-organisasjoner. Etter aksjonen mot jødene høsten 1942 ble han av statspolitiet
innsatt som kommissarisk leder av flere beslaglagte jødiske forretninger. For flere av forretningene
som var beslaglagt ble advokat Knut Esmarch oppnevnt som bobestyrer, se saken mot Esmarch foran.
Det oppsto et nært samarbeid mellom Slaattum og Esmarch og Esmarch henstilte til Slaattum å

109

RA/Landssvikarkivet/Oslo Politikammer/Dnr 3165. Johan Kasper Slaattum.

91

fortsette driften av flere av de forretninger som Esmarch var ansvarlig for. Dette førte til at Slaattum
ble bostyremedlem i flere av disse boene.
Slaattum mottok gjennom sitt NS-medlemskap flere tillitsverv under okkupasjonen som medlem av
Sagene menighetsråd, varamann til bystyret og medlem av ligningsrådet.
Slaattum opplevde at hans forretning ble boikottet og han sendte en rapport om dette til Quisling.
Tiltale ble tatt ut mot Slaattum 19. februar 1947. Den omfattet foruten NS-medlemskapet, diverse
anmeldelser, forretningsvirksomhet med tyskerne samt hans virksomhet som kommissarisk leder av
beslaglagte jødiske forretninger. Han ble også tiltalt for å ha overført varer fra beslaglagte forretninger
som han var kommissarisk leder for til sin egen forretning og solgt disse videre. Disse forhold var
henført under strl. § 86. Overføringen av varene var henført under Konfiskasjonsanordningens § 3.
Han ble også tiltalt for å ha kjøpt en villaeiendom i Sogn Hageby som tilhørte en jødisk dame som
hadde rømt. Tiltalen omfattet til slutt kjøp av varer fra Likvidasjonsstyret som han solgte videre fra sin
egen forretning. Disse forhold var henført under Konfiskasjonsanordningens § 3.
Saken kom opp for Oslo Byrett 6. august 1947. Slaattum erklærte seg ikke straffskyldig. Aktor nedla
påstand om tvangsarbeid i 4 år, tap av rett til å drive forretning i 5 år, inndragning med kr. 100.000,og en erstatning på kr. 8.778,-.
Slaattum ble funnet skyldig i sin omfattende tyskerhandelsvirksomhet idet retten fant at den måtte
betegnes som «utilbørlig» og dermed straffbar som profitørvirksomhet etter landssvikanordningen.
Retten gjennomgikk hans virksomhet som kommissarisk leder av beslaglagte jødiske forretninger som
var beskrevet i tiltalen. Disse forhold ble ansett å være rettsstridig bistand til fienden og dermed
straffbar etter strl. § 86.
Likeledes ble hans kjøp av eiendom og varer funnet straffbar etter Konfiskasjonsanordningens § 3.
Retten betegnet Slaattum ved straffeutmålingen som en nidkjær nazist men uttalte:
«Hva endelig angår hans forretningsforbindelse med tyskerne og NS, kan denne i noen grad være
motivert av den boykott han var utsatt for.»
Retten kommenterte imidlertid ikke nærmere hans forhold som kommissarisk leder av jødiske
forretninger i forbindelse med straffeutmålingen.
Slaattum ble dømt til tvangsarbeide i 4 år og fradømt rett til å drive som kjøpmann i 2 år. Retten
tiltrådte kravet om inndragning med kr. 100.000,-. Inndragningen var basert på hele den fortjeneste
han hadde oppnådd i årene 1941-1945, pluss hans inntekt som medlem av ligningsrådet og en mindre
utbetaling fra Likvidasjonsstyret. I den forbindelse uttalte retten:
«Det er riktignok på det rene at han ikke tilnærmelsesvis har så stor netto formue som kr. 100.000,men på den annen side er det for tiden høyst uklart hvor meget hans formue egentlig beløper seg til.»
Det var også nedlagt påstand om «erstatning for voldt skade med kr. 8.778,-» uten at det fremgikk av
tiltalen hvorledes dette beløp var beregnet. Erstatning ble imidlertid ikke idømt idet retten henviste til:
«..den alminnelige praksis om å unnlate å idømme erstatning når sådan er hensiktsløst p.g.a. tiltaltes
økonomiske stilling.»
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Slaattum anket til Høyesterett, men anken ble avvist. Han søkte om benådning for fengselsstraffen i
oktober 1948 men søknaden ble avslått. Han søkte imidlertid på nytt og 16. januar 1950 ble han
benådet og umiddelbart løslatt.
Slaattums virksomhet som krigsprofitør og «hoff»-leverandør til Quisling er levende beskrevet i boken
til Bodil Stenseth, Quislings Ran, Historien Om Villa Grande.. 110

Kommentar
Som det fremgår var tiltalen mot Slaattum sammensatt av mange forhold, NS-medlemskap og dermed
mange offentlige verv, profitørvirksomhet og hans virksomhet som kommissarisk leder av beslaglagte
jødiske forretninger. Utover å fastslå at hans kommissariske virksomhet var å anse som bistand til
fienden så kommenterer ikke retten disse forhold nærmere. I begrunnelsen for straffeutmålingen
konsentrerer retten seg om Slaattums generelle NS-virksomhet og de mange oppdrag han påtok seg
gjennom sin tilknytning til NS.
Dommen og saksdokumentene bekrefter det nære og omfattende samarbeide mellom Slaattum og
Knut Esmarch. Mens Esmarch gikk fri for sin bobestyrervirksomhet ble Slaattum, som var hans
håndgagne medarbeider, idømt en relativt streng straff.
Så er det av interesse å merke seg at tiltalens post om overførsel av varer fra noen av de forretningene
han var kommissarisk leder for til egen forretning ble under hovedforhandlingen frafalt av aktor og
Slaattum ble dermed frifunnet for disse forhold. Det er beklagelig at dommen ikke med et ord opplyser
hvorfor aktor frafalt denne post i tiltalen.
Vedrørende erstatningskravet på kr. 8.778,- fremgår det av dommen at dette refererer seg til varekjøp
som retten mener Slaattum hadde gjort opp for seg overfor Likvidasjonsstyret. Uten å si det direkte så
synes det å fremgå at retten mente at han ikke kunne straffes for dette men den fant under enhver
omstendighet å kunne unnlate å idømme erstatning ved å henvise til «alminnelige praksis» om ikke å
ilegge erstatningsansvar når det etter rettens mening ikke var noe å hente hos den tiltalte.
Her ser vi nok et eksempel på at når det gjaldt inndragning av oppnådde fortjenester og andre ytelser
hvor staten hadde en interesse i å gjøre krav gjeldende så ble inndragning idømt selv om den tiltalte
ikke hadde midler, mens erstatning for direkte skadevoldende handlinger ikke ble idømt under
henvisning til det samme faktiske forhold nemlig at tiltalte ikke hadde midler. Hvorfor denne forskjell
mellom det offentliges interesse i å inndra lønn og godtgjørelser og de rettmessige eiernes interesse i
erstatning for lidt tap som følge av «kommissarisk» ledelse?
Dommen viser at det var profitørvirksomheten som var det vesentlige i landssviksaken mot Slaattum.
Rettens frafall av å ilegge erstatningsansvar og begrunnelsen ved straffeutmålingen viser, etter min
oppfatning, at hovedfokus ikke var rettet mot den kommissariske leders delaktighet i jødeforfølgelsen.

12. Bobestyrere som var jurister men ikke praktiserende advokater
12.1 Kaare Wangen, 23. februar 1913 111
Kaare Wangen tok juridisk embetseksamen våren 1939. Han hadde vært medlem av Nasjonal
Samlings Studenter Samband i 1936 og 1937. I april 1941 søkte han påny om opptak i NS. Han ble
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opptatt som medlem 1. juni 1941 og sto som medlem til frigjøringen. Han var videre medlem av
Riksledelsens hirdsveit. Han ble ansatt som sekretær i Departementet for arbeidstjeneste og idrett 26.
juni 1941. 1. august 1944 ble han forfremmet til byråsjef i samme departement, en stilling han hadde
frem til frigjøringen.
Høsten 1942 ble Wangen av Likvidasjonsstyret oppnevnt som bobestyrer i 14 jødeboer. Han motsatte
seg ikke oppnevnelsen. I desember samme år påtok han seg, sammen med sin kollega Andris Berge i
samme departement, å bestyre 44 jødeboer.
Landssviksaken mot Wangen kom opp for Aker Herredsrett 10. desember 1946. Wangen var tiltalt for
NS-medlemskapet, Hirdtjenesten og jødebobestyrelsen. Forholdene ble henført under strl. § 86 og § 17
i provisorisk anordning av 21. september 1945.
Han erklærte seg ikke straffskyldig.
Tiltalens I pkt. 5. hadde følgende ordlyd:
«Han bestyrte og avviklet etter aksjonen mot jødene høsten 1942 en rekke jødeboer for
Likvidasjonsstyret til en samlet verdi av kr. 32.772,21.»
Dette forhold var henført under strl. § 86.
For dette ble han funnet skyldig, både for de boer han hadde bestyrt alene og de som han bestyrte
sammen med Andris Berge. Retten la til grunn at han oppebar kr. 5.200,- i bostyresalær. Retten
konstaterte at Wangens bobestyrelse var å anse som bistand til fienden etter strl. § 86 og anførte i den
anledning:
«Endelig konstaterer retten at tiltalte har forstått at hans bestyrelse av jødeboer etter oppdrag fra
Likvidasjonsstyret var et ledd i vår fiendes aksjon mot jødene og dermed bistand til fienden i dåd.»
Tiltalens II gjaldt overtredelse av provisorisk anordning av 21. september 1945 § 17 (Konfiskasjonsanordningen) ved at Wangen hadde kjøpt eiendeler fra et jødebo. Han hadde også overtatt leiligheten
til en jøde som bodde i Grefsenveien i Oslo.
Her hadde imidlertid statsadvokat Brynjulf Bull i grunnlaget for tiltalen bare oppgitt:
«De under I.5 nevnte forhold»
I stedet for å gi en korrekt beskrivelse av de konkrete forhold Wangen var tiltalt for etter
Konfiskasjonsanordningen så hadde Bull bare henvist til tiltalens I.5 som gjaldt et helt annet faktisk
forhold nemlig jødebobestyrelsen. Dette var feil og den årvåkne dommeren, senere riksadvokat L. J.
Dorenfeldt, slo ned på feilen og uttalte:
«Den beskrivelsen som tiltalen har gitt av det faktiske forhold er meget mangelfull. Det at tiltalte i
1943 overtok en leilighet etter en jøde og at han i den forbindelse kjøpte av Likvidasjonsstyret en del
løsøre, bl.a. lamper m.v., er ikke nevnt i tiltalen. Retten finner derfor at tiltalte må frifinnes etter
provisorisk anordning av 21/9 1945 idet selve hans bobestyrelse i og for seg ikke rammes av nevnte
lovbestemmelse. Det er nyttiggjørelsen som eier eller bruker der rammes av bestemmelsen, ikke
bobestyrelsen som sådan.»
Etter dette ble Wangen kun domfelt for jødebobestyrelsen.
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Ved straffeutmålingen la retten til grunn:
«Tiltalte må karakteriseres som en svak og holdningsløs person som etterhånden er glidd inn i de
forskjellige straffbare forhold. Mot overordnede har han nærmest vist servil lydighet. En har i
skjerpende retning lagt vekk på at han uten å gjøre noen motstand (……) til å være bobestyrer for
Likvidasjonsstyret, alt sammen handlinger som er nedverdigende fra et nasjonalt synspunkt.»
Retten uttalte videre:
«På den annen side har retten tatt i betraktning(….) Som bobestyrer har han opptrådt på en anstendig
måte og hjulpet en jødes pårørende til å få boet frigitt.»
Utfra disse betraktninger fant retten en straff på tvangsarbeid i 3 år og 3 måneder passende.
Vedrørende inndragningen la retten til grunn hans lønn i Arbeids- og idrettsdepartement og hans
godtgjørelse som bobestyrer på i alt kr. 28.000,-. Etter å ha tatt hensyn til skatt ble inndragningen satt
til kr. 20.000,-. Videre ble han fradømt retten til å være sakfører i 5 år. 3. juli 1948 ble Wangen løslatt
på prøve.
Den 7. september 1951 ble Wangen benådet for tapet av retten til å drive sakførerpraksis og 17.
oktober 1953 ble han benådet for å betale inndragningsbeløpet på kr. 20.000,-. I forbindelse med
søknaden om benådning for inndragningsbeløpet viste Wangen til den praksis som ble etablert etter
hans dom om at ved inndragning skulle det tas hensyn til domfeltes formuessituasjon.

Kommentar
Dokumentene i saken viser et lite grundig forarbeide i forbindelse med utarbeidelsen av tiltalen mot
Wangen for hans forhold som jødebobestyrer. Det er vanskelig å forstå hvorfor han ikke ble tiltalt for
å ha tatt i besittelse en leilighet som hadde tilhørt en jøde. I stedet rettet man fokus mot noen «lamper
og stoler». I den endelige tiltalen som ble utferdiget av daværende statsadvokat Brynjulf Bull var
kun Wangens overtagelsen av løsøre tatt med og som grunnlag for dette punkt i tiltalen hadde Bull
henvist til Wangens virksomhet som jødebobestyrer. Som påpekt av dommer Dorenfeldt var det feil av
Bull å henvise til jødebobestyrelsen når meningen var å ramme overtagelse av løsøre. Dårlig juridisk
håndverk fra Bulls side medførte at Wangen ble frifunnet for åpenbart ulovlig konfiskasjon og
unngikk å bli tiltalt for det mest alvorlige forholdet nemlig overtagelse av en jødisk leilighet. Videre
måtte retten i to tilfelle foreta rettelse av tidspunkter i tiltalen. Muligens skrivefeil, men under enhver
omstendighet slurv som ikke skulle forekomme i et så alvorlig aktstykke som en tiltalebeslutning.
Men det er også grunn til å påpeke rettens begrunnelse for straffeutmålingen. Som referert ovenfor så
la retten til grunn at Wangen hadde opptrådt på en anstendig måte. Kan man i det hele tatt tale om
anstendighet i forbindelse med konfiskasjonen og realiseringen av jødenes formuer?
Videre bør nevnes at Tilbakeføringskontoret 9. oktober 1945 sendte et brev til Wangens forsvarer, h. r.
advokat Folkvard Bugge, i hvilket kontoret opplyste at det hadde revidert Wangens regnskaper. I den
anledning skrev kontoret:
«En har inntrykk av at bokføringen var temmelig mangelfull, således er en rekke bilag ikke innført og
bøkene ikke avsluttet.»
Kontoret skrev videre at «Wangen gjentatte ganger ble purret etter oppgjør av boene, men til ingen
nytte».
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Det ser ut til at Wangen, selv om han var jurist, må inkluderes i den gruppe bobestyrere som var lite
kvalifisert for jødebo-oppdrag. Wangen hadde ingen erfaring i konkurs- eller dødsbooppgjør. Ut fra
den beskrivelse Tilbakeføringskontoret ga av Wangens utførelse av de booppdrag han fikk fra
Likvidasjonsstyret virker rettens oppfatning av at hans bestyrelse var «anstendig» nokså misvisende.
Her igjen ser vi at en bobestyrer for et betydelig antall jødeboer gjennom benådning gikk fullstendig
fri for ethvert økonomisk ansvar for hans delaktighet i forfølgningen og fikk således beholde uavkortet
det salær han hadde oppebåret for å ha vært med på ranet av jødenes formuer. I og med at Wangen
hadde fast stilling i Arbeidsdepartementet må det antas at han hadde få om noen direkte utgifter med
bobestyrelsen slik at utbetalt salær var fortjeneste i sin helhet. At elendig statsadvokathåndverk
medførte at Wangen gikk fullstendig fri for sitt kjøp av jødisk eiendom og overtagelse av en jødisk
leilighet tjener påtalemyndigheten til liten ære.

12.2 Andres Berge, 11. juli 1917 112
Andres Berge var cand. jur. fra høsten 1940. Han var NS-medlem fra 25. oktober 1940 frem til
frigjøringen. I juni 1941 fikk han stilling som sekretær i Departementet for arbeidstjeneste og idrett.
Han avanserte til kontorsjef og var i dette departement frem til frigjøringen. I november 1942 mottok
han oppnevnelse som bobestyrer for en rekke jødeboer. Ifølge oppgave fra Tilbakeføringskontoret av
19. september 1945 bestyrte han alene 18 jødeboer og sammen med sin kollega i departementet, Kaare
Wangen, 43 jødeboer under navnet: Berge og Wangen, H. Heyerdahls gt. 1 vær. 801, Oslo. Berges
salær for bobestyrerarbeide ble oppgitt til kr. 3.900,Berge ble tiltalt for NS-medlemskap, angiveri, vakttjeneste og jødebobestyrelsene. Han var videre
tiltalt for å ha kjøpt eiendeler fra jødeboer på auksjon og for å ha overtatt etter samtykke fra
Likvidasjonsstyret møblement som tilhørte en jødisk familie. Forholdene var henført under
landssvikanordningen (provisorisk anordning av 15. desember 1944).
Saken kom opp for Oslo Byrett 25. februar 1946. Han erklærte seg ikke straffskyldig.
Retten fant det bevist:
«at tiltalte visste da han mottok oppnevnelsen av Likvidasjonsstyret at de boer han fikk til bestyrelse
tilhørte arresterte og politiske flyktninger og at boene var ulovlig konfiskert. Det ansees videre
godtgjort at tiltalte var seg bevisst at han ved sin bestyrelse av boene ydet fienden bistand i råd og
dåd.»
Berge ble funnet skyldig etter landssvikanordningens § 3 for kjøpet av spisestuemøblementet til Aksel
Scheer som han overtok etter avtale med Likvidasjonsstyret. Retten frifant ham derimot i kjøp av
diverse møbler i auksjon hos Borgs Auksjonsforretning da:
«retten finner ikke at det er ført bevis for at tiltalte har handlet med forsett idet det ikke finnes
godtgjort at tiltalte visste eller måtte forstå at gjenstandene hadde vært gjenstand for konfiskasjon.»
Ved utmålingen av straffen la retten til grunn i skjerpende retning:
«det var helt frivillig at han påtok sig bestyrelsen av flyktningeboene.»
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Det ble også lagt vekt på at han som betaling for sitt bobestyrerverv fikk overta konfiskert gods
(Scheer-møblene).
I formildende retning uttalte retten:
«I formildende retning er det lagt vekt på at det bortsett fra det tilfellet med spisestuemøblementet ikke
i og for seg er noe å si på tiltaltes bestyrelse av boene. Det er videre tatt hensyn til at tiltalte når han lot
seg oppnevne til bestyrer til en viss grad har vært ledet av det synspunkt, at når katastrofen nå engang
var der ville han forsøke å gjøre det beste ut av situasjonen. Retten har således ingen grunn til å dra i
tvil at tiltalte i enkelte tilfeller har foranlediget at boet er blitt gitt tilbake igjen til eieren og at tiltalte
har hindret tyverier og ødeleggelser av verdier som var blitt stående igjen ubeskyttet i de forlatte
leiligheter. Vekt er også lagt på at tiltalte har levert tilbake i like god stand både spisestuemøblementet
og de tingene han kjøpte sommeren 1943 i Borgs Auksjonsforretning».
Berge ble dømt til tvangsarbeid i 1 år og 6 måneder og fradømt retten til å praktisere som sakfører i 5
år. Han ble videre idømt inndragning av departements lønn og bostyresalæret (kr 3.900,-) med i alt kr.
20.000,-.
Berge søkte i april 1946 om benådning både for fengselsstraffen og inndragningen. Søknaden ble
avslått. 11. august 1950 ble han benådet slik at han fikk tilbake sakførerbevillingen og videre at
inndragningsbeløpet ble nedsatt til kr. 3.900,- (salærbeløpet). Berge betalte ikke noe av det reduserte
beløpet og fortsatte med søknader om ettergivelse . 17. juni 1953 ble inndragningsbeløpet ytterligere
redusert til kr. 1.500,-.

Kommentar
Sammenligner man dommene mot Wangen og Berge som på mange måter ble tiltalt for de samme
forhold er det interessant å merke seg forskjellen i frihetsstraff. Berge fikk 1 år og 6 måneder mens
Wangen fikk 3 år og 3 måneder, en betydelig forskjell for to tilsynelatende nokså like saker. Man kan
videre spørre hvorfor saken mot Wangen ble henført under strl. § 86 mens saken mot Berge ble
henført under landssvikanordningen og dermed en mildere reaksjon. De var jo kompanjonger og
Wangen gikk endog fri for kjøpet av jødisk eiendom.
Det er overraskende at retten frifant Berge for kjøpet av eiendeler på auksjon hos Borgs Auksjonsforretning. Borg var en aktiv-NS mann og hadde en betydelig portefølje av jødiske eiendeler. At Berge
når han kjøpte møbler og liknende på auksjon hos Borg kunne høres med at han ikke visste at han
kjøpte konfiskert jødegods er vanskelig å forstå. Som jødebobestyrer selv hadde han meget god innsikt
i hva som foregikk. At retten videre i formildende retning la til grunn at «det i og for seg ikke var noe
å si på hans bestyrelse av boene» skulle være et straff-formildende moment er et syn som jeg ikke kan
dele. Berge skulle ganske enkelt ha sagt nei til å påta seg bo-oppdragene. Når han likevel påtok seg
disse ulovlige oppdragene så måtte han bære det fulle ansvar for utførelsen av disse. Å kvalifisere for
en mildere reaksjon fordi det i og for seg ikke var noe å si på utførelsen av oppdragene blir galt, etter
min oppfatning. Like underlig er det at retten i formildende retning tok hensyn til at han hadde levert
tilbake de eiendeler som han hadde kjøpt. Når rette eier utøver sin rett til å kreve sine eiendeler tilbake
(vindikasjon) så kan ikke den som sitter på gjenstandene behandles i formildende retning for at han har
levert tilbake noe han var forpliktet til.
Endelig ser vi at Berges økonomiske ansvar ble betydelig redusert gjennom ettergivelse.

97

13. Bobestyrere som ikke var jurister
13.1 Ingvald Christensen 4. februar 1895. Siviløkonom 113
Christensen var utdannet siviløkonom ved handelshøyskolen i Berlin. Han var under okkupasjonen
hovedbokholder ved A/S Vinmonopolet i Bergen. Han var medlem av NS fra 23. oktober 1940 frem til
februar 1944 da han ble ekskludert på grunn av alkoholmisbruk. Han søkte senere om å bli
gjenopptatt. Christensen var et aktivt medlem av NS og Hirden. Han ble også tiltalt for angiveri og
politi-anmeldelser.
Han ble tildelt bestyrervervet for fire jødeboer i Bergen, Grand Magasin A/S, Karl Scheer, og Harry
Scheer. (Scheerfamilien eide Grand Magasin i Oslo og avdelingen i Bergen). Videre hadde han
ansvaret for boet til Emil Salomon. Han ble avsatt som bobestyrer ved juletider 1944. En rapport fra
statsautorisert revisor Erik Wilmar av 12. april 1946 konkluderte med at han hadde underslått kr.
20.284,78 fra A/S Grand Magasins og familien Scheers boer.
Tiltale ble utferdiget 25. april 1946 og de forhold som var omhandlet i tiltalen ble henført under strl. §
86, provisorisk anordning av 3. oktober 1941, og provisorisk anordning av 15. desember 1944.
Underslaget og overtagelse av møbler fra familien Scheers innbo ble henført under strl. §§ 255 og 256,
samt provisorisk anordning av 18. desember 1942 § 3.
Landssviksaken kom opp for Bergen Byrett 29. oktober 1946. Christensen erklærte seg ikke
straffskyldig.
Retten la til grunn at Christensen hadde tatt imot oppnevning av de fire jødeboene som var nevnt i
tiltalen og at han i denne forbindelse hadde handlet forsettlig og tilføyet:
«Med hensyn til tiltaltes virksomhet som bestyrer av de nevnte jøders boer tilføyes at tiltalte var klar
over at forfølgelsen av jødene og inndragningen av deres formuer var satt i verk av tyskerne, og at han
ved å ta imot vervet som bobestyrer og fungere som sådan, fremmet tyskernes interesser.»
Vedrørende påstanden om underslag av kr. 20.284,78 fra boene ble Christensen frifunnet idet retten
uttalte:
«Tiltalte hevder at han av nevnte beløp har innbetalt til Likvidasjonsstyret i Oslo ca. kr. 18.000,- og at
resten er brukt til å betale utgifter vedkommende boene. Retten finner at det ikke er ført bevis for at
tiltalte har tilegnet seg noe beløp av Grand Magasin og familien Scheers boer. Han vil derfor bli å
frifinne for underslag»
Christensen ble derimot funnet skyldig i å ha tilegnet seg de møbler som var spesifisert i tiltalen. I
forbindelse med straffeutmålingen nevnes ikke jødebobestyrelsen. I skjerpende retning la retten vekt
på at han var en mann i moden alder og med god utdannelse som burde ha opptrådt annerledes.
Hverken inndragning eller erstatning ble påstått.
Han ble idømt 6 års tvangsarbeid og fradømt stillingen i Vinmonopolet. Han ble løslatt på prøve 10.
august 1948.
Christensen førte dagbok under hele okkupasjonen. 1. mai 1945 står følgende å lese i dagboken:
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«Kl. 11.28 meldte radio at du er død. Århundrets største mann. Framtidens skaper – du er død –
Framtiden vil sette pris på ditt verk.»
Det var døden til Adolf Hitler han omtalte i slike panegyriske vendinger.

Kommentar
Det er bemerkelsesverdig at Christensen ble frifunnet for underslaget av kr. 20.284,78 fra boene til
tross for sekssidersrapporten fra revisor Erik Wilmar som konkluderte med at det forelå et underslagstilfelle. Revisor Wilmar opplyste i sin rapport at Christensen hadde forklart overfor ham at han tre
eller fire ganger hadde reist til Oslo med kontanter som tilhørte boet og innbetalt beløpene til
Likvidasjonsstyret. Wilmar opplyste videre i sin rapport at beløpene ikke var godskrevet boene i
bøkene til Likvidasjonsstyret. I lys av dette og at revisor Wilmar var vitne under saken er det
påfallende at retten ikke ga en bedre begrunnelse for å frifinne Christensen for tiltalen for underslag
utover å henvise til Christensens egen forklaring. Vi får ikke vite hvorledes aktor forholdt seg til
Christensens forklaring og på hvilket grunnlag retten fant det riktig å bygge på forklaringen til
Christensen. På dette punkt forekommer domsgrunnene å være mangelfulle.
Det er videre verd å merke seg at påtalemyndigheten ikke fant å kreve inndragning av bobestyrersalær
som Christensen måtte ha oppebåret og videre erstatning for det tap hans bestyrervirksomhet hadde for
A/S Grand Magasin. Saken faller inn i et mønster som til tross for at man sto overfor en gigantisk
konfiskasjonsprosess som medførte store tap for de konfiskerte forretningene så beskjeftiget ikke
etterforskningen seg med konsekvensene av inndragningsloven. Hva var tapet som eierne av A/S
Grand Magasin ble påført som følge av konfiskasjonen og den påfølgende likvidasjonen av firmaet?
Det skulle ha vært utredet og lagt frem i forbindelse med straffesaken mot Christensen.
Christensen ble løslatt i august 1948 og som følge av at inndragning av bobestyrersalær ikke var
påstått fikk han beholde denne godtgjørelse for sin rettstridige virksomhet ubeskåret.

13.2 Severin Jevanord, 2. november 1887 114
Severin Jevanord var utdannet elektriker og avdelingssjef i Philips Norsk A/S . Han meldte seg inn i
NS 17. mai 1940. Han var aktivt med i lokale NS-lag. Tiltalebeslutningen var på over tre sider og
omfattet foruten NS-medlemskapet og bestyrelse av jødeboer en rekke anmeldelser som Jevanord
hadde foretatt. Hans landssviksak kom opp for Eidsivating Lagmannsrett 2. april 1946 under ledelse
av Erik Solem. Tiltalens post I nr. 3 omhandlet hans bestyrelse av jødeboer:
«Tiltalte har bestyrt fra høsten 1942 12 jødeboer som var beslaglagt av statspolitiet. Tiltalte foretok
registrering og fordelte boets verdier på auksjonsforretninger eller likvidasjonsstyrets samlesentraler
eller utleverte bestemte gjenstander direkte til likvidasjonsstyrets kontor. Boenes bruttoverdi var kr.
100.000,-. Tiltalte har som bobestyrer mottatt kr. 7.000,- i godtgjørelse for sitt arbeid.»
Forholdet var henført under strl. § 86 og provisorisk anordning av 22. september 1945 § 17. Han
erkjente seg ikke straffskyldig.
Retten fant det bevist at Jevanord etter anmodning fra Likvidasjonsstyret hadde overtatt bestyrelsen av
jødeboene som var nevnt i tiltalen.
Retten fastslo i den forbindelse:
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«Han (Jevanord) har også forstått at han ved å arbeide med likvidering av jødeboer har støttet fienden
blant hvis mål det var å komme jødene til livs.»
Retten la til grunn at hans jødebobestyrelse sammen med de øvrige forhold han var tiltalt for var en
overtredelse av strl. § 86.
Påtalemyndigheten hevdet at i tillegg til overtredelse av strl. § 86 så representerte jødebobestyrelsen en
handling som ble rammet av strl. § 98 om å medvirke til en endring av Norges statsforfatning. Det var
retten ikke enig i. Jevanord ble videre funnet skyldig i brudd på provisorisk anordning av 22.
september 1945 § 17 for hans avhending av verdier fra konfiskerte jødeboer.
Ved straffeutmålingen ble hans virksomhet som jødebobestyrer ikke nevnt.
Jevanord ble dømt til tvangsarbeid i 6 år. Hans salær som bobestyrer ble inndratt og etter fradrag for
skatt ble inndragningsbeløpet satt til kr. 6.500,- Han ble videre ilagt erstatningsansvar for den
økonomiske skade hans bobestyrelse hadde medført idet retten anførte:
«Han (Jevanord) må nemlig være solidarisk ansvarlig både for sin medvirkning til bevilgningen til den
norske legion og den skade han har voldt innehaverne av de boer han har hatt til behandling og hvor
verdiene er berøvet eierne til et samlet beløp av 100 tusen kroner. Det er opplyst at tiltalte intet annet
eier enn to poliser som har en gjenkjøpsverdi av tolv tusen kroner».
Erstatningsbeløpet til Erstatningsdirektoratet ble satt til kr. 150.000,-.
Jevanord anket dommen til Høyesterett men anken ble avist.

Kommentar
Et vesentlig punkt i saken er at Jevanord ble ilagt erstatningsansvar for det økonomiske tapet hans
bestyrervirksomhet hadde påført eierne av de konfiskerte verdiene. Saken mot Jevanord er en av de få
hvor det ble påstått og idømt et erstatningsansvar for forvoldt økonomisk tap som følge av
realiseringen av de inndratte formuene. Det interessante i denne forbindelse er at tapets størrelse synes
ikke å ha vært behandlet i noe særlig omfang under saken . Tiltalens grunnlag var at boene hadde en
brutto verdi av til sammen om lag 100.000,-. Lagmannsretten fant at Jevanord måtte være ansvarlig:
«for den skade han har voldt innehaverne av de boer han har hatt til behandling og hvor verdiene er
berøvet eierne til et samlet beløp av 100 tusen kroner.»
Tiltalen snakker om en brutto verdi på om lag 100.000,- kroner, mens retten i domsgrunnene unnlater
å spesifisere eller utdype hvorledes tapet fremkommer, men bare fastslår at Jevanord er ansvarlig for et
«samlet» beløp/tap på 100.000,- kroner som følge av realiseringen av verdiene i de boer som han
bestyrte. Det var positivt at det økonomiske tapet ble inkludert i saken, men det hadde vært av verdi
dersom retten hadde tatt seg bryet med å utdype hvorledes tapet ble beregnet. Det er også interessant å
merke seg at det fremgår av domsgrunnene at beløpet ikke ble bestridt fra Jevanords side.
Retten konstaterte at Jevanords formuesstilling ikke akkurat gjorde det sannsynlig at han kunne betale
erstatningsbeløpet. Senere praksis i landssvikoppgjøret la til grunn at domfeltes formuesstilling skulle
tas i betraktning ved fastsettelse av inndragning og erstatningsansvar. Kanskje det var derfor
behandlingen av selve tapets størrelse var så lemfeldig. Avslutningsvis kan man notere seg at
erstatningen for den økonomiske skaden som hadde funnet sted ved bobestyrelsen tilfalt Erstatningsdirektoratet.
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13.3 Ernst Olaf Asmann, 11. mai 1897 115
Ernst Asmann hadde ved okkupasjonens opphør drevet som eiendomsmegler i Oslo i 18 år. I 1939 ble
han valgt som Eiendomsmegler Forbundets formann. Asmann var medlem av NS fra 1938 og sto som
medlem frem til frigjøringen.
Asmann fikk overlatt til bobestyrelse 27 jødeboer av Likvidasjonsstyret. Videre påtok han seg
bestyrelse av 33 eiendommer som var konfiskert som følge av at eierne hadde flyktet.
For disse forhold og NS-medlemskapet ble tiltale utferdiget 8. februar 1946. Forholdet ble henført
under landssvikanordningens § 3. Likeledes ble han tiltalt etter provisorisk anordning av 21.
september 1945 § 17 som omhandler den som rettsstridig avhender eiendeler som har vært gjenstand
for konfiskasjon.
Saken kom opp for Oslo Byrett 11. november 1946. Retten fant Asmann skyldig i bobestyrelsen og
uttalte:
«Retten finner det videre bevist at tiltalte var klar over da han frivillig påtok seg bestyrelsen av boene
at disse tilhørte jøder som var blitt ulovlig arrestert, og han forsto at formuene var ulovlig konfiskert.».
Av dette trakk retten følgende konklusjon:
«Retten finner det videre bevist at tiltalte ved å stille seg til disposisjon for Likvidasjonsstyret som
bestyrer og eiendomsbestyrer, var på det rene med at han ytet N.S. og fienden rettsstridig bistand i råd
og dåd».
Når det gjelder selve virksomheten som bobestyrer fant retten Asmann skyldig i overtredelse av prov.
anord. av 21. september 1945 § 17 (Konfiskasjonsanordningen).
«ved at han rettsstridig og forsettlig hadde avhendet formuesverdier som han visste tilhørte andre og
som han visste hadde vært gjenstand for ulovlig konfiskasjon.»
Ved straffeutmålingen la retten til grunn:
«Ved utmålingen av straffen er i skjerpende retning lagt vekt på at tiltalte som i flere år hadde vært
eiendomsmeglernes første tillitsmann lot seg bruke som bobestyrer i jødeboer, og for at han skulle
kunne bli i stand til dette til og med søkte om og fikk dispensasjon etter eiendomsmeglerlovens § 3.
Tiltalte hadde som eiendomsmegler ikke anledning til å påta seg bobestyrelse, og hadde derfor hatt
den beste anledning til å si nei til Likvidasjonsstyret. Når han likevel påtok seg vervet som bobestyrer
er det vanskelig å finne annen forklaring på dette enn at det var utsikten til å tjene penger som var
motiverende for hans handlemåte.»
Retten fant videre at det var grunnlag for inndragning av hans salær som bobestyrer og
eiendomsbestyrer. Beløpet ble satt til kr. 23.000,-.
Om erstatningskravet som var varslet i tiltalen heter det i dommen:
«Erstatningskravet etter l.sv.an §§ 25 og 26 er frafalt.»
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Etter dette ble Asmann dømt til fengsel i 1 år og 9 måneder, inndragning av kr. 23.000,- og
fradømmelse av rett til å drive eiendomsmegling i 3 år.
Asmann anket til Høyesterett men anken ble avvist av Kjæremålsutvalget.
Ved beslutning av Justisdepartementet av15. februar 1950 ble inndragningsbeløpet ettergitt.

Kommentar
Landssviksaken mot Asmann er for så vidt en ganske «ren» sak da den i det vesentlige dreide seg om
hans virke som jødebobestyrer. Tatt i betraktning de mange boer han påtok seg og at han relativt lett,
som påpekt av retten, kunne ha sagt nei må dommen ansees som mild. Påfallende er det imidlertid at
det varslede erstatningskravet ble frafalt uten at retten ga noen som helst forklaring på hvorfor dette
hadde funnet sted.
I forbindelse med at Asmann søkte om ettergivelse av inndragningsbeløpet på kr. 23.000,- uttalte
Erstatningsdirektoratets Osloavdeling den 2. desember 1949:
«Ved å avhende og likvidere arresterte jøders og motstandsfolks boer, må domfelte sies å ha gjort seg
skyldig i temmelig aggressiv adferd.»
Osloavdelingen innstilte således på at søknaden skulle avslåes.
Erstatningsdirektoratet, sentralt, var imidlertid av en annen oppfatning. Direktoratet la til grunn at det
ikke var noen utsikt til dekning av inndragningsbeløpet. Direktoratets konklusjon ble formulert slik:
«Siden inndragningen er til hinder for domfeltes fremtidige erverv og ikke har noen økonomisk verdi
for staten, antas det under tvil å være grunn til å anbefale søknaden om ettergivelse av inndragningen
kr. 23.000,-».
Man skulle tro at Asmanns mulighet for å gjenoppta sin meglervirksomhet nettopp skulle gjøre ham i
stand til å betale inndragningen. Det som kunne ha begrenset hans fremtidige ervervsmuligheter var
suspensjonen av adgangen til å drive eiendomsmegling. Inndragningsbeløpet i seg selv kunne umulig
være til hinder for at han kunne drive som eiendomsmegler. Direktoratets andre begrunnelse for å
foreslå ettergivelse nemlig at inndragningsbeløpet «ikke har noen økonomisk verdi for staten» er
dårlig fundert. Selvfølgelig har et inndragningsbeløp økonomisk verdi for staten. Det som var
Erstatningsdirektoratets oppgave var i tilfelle å meddele Justisdepartementet at det ansåes utelukket å
inndrive beløpet. Det reiser igjen spørsmålet hvor effektiv inndrivningsprosessen var fra Erstatningsdirektoratets side. Når man innstiller på ettergivelse på grunn av antatt manglende evne hos skyldneren
til å gjøre opp for seg burde man i det minste ha redegjort overfor Justisdepartementet for hva som
faktisk var blitt gjort for å inndrive beløpet som for eksempel ved utlegg og gi en oversikt over
skyldnerens økonomiske stilling. Å begrunne en ettergivelse med at inndragningsbeløpet ikke har
noen økonomisk verdi for staten er etter min oppfatning svak saksbehandling. En burde ha ventet
bedre fra Rolf Christophersen som da var leder for Erstatningsdirektoratets juridiske avdeling. Endelig
kan man spørre i hvilken grad Riksrevisjonen etterprøvde denne og mange andre ettergivelser fra
Justisdepartementets side.
Justisdepartement fulgte innstillingen fra Erstatningsdirektoratet og etterga beløpet den 15. februar
1950. Asmann kunne således gjenoppta sin eiendomsmeglerpraksis og beholde ubeskåret de salærer
han hadde mottatt for å bestyre jødeboer og samtidig gå fri for ethvert økonomisk ansvar for det tap
hans bobestyrervirksomhet hadde påført de rettmessige eierne av de konfiskerte formuene.
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13.4 Olav Howlid Evju, 14. februar 1914 116
Evju var sekretær i Norges Handelsstands Forbund under okkupasjonen.. En stilling han tok etter
oppfordring fra sin onkel Ragnwald Howlid som var innsatt som kommissarisk leder av Norges
Handelsforbund. Under etterforskningen bestred Evju medlemskap i NS men det ble dokumentert at
han mens han studerte i Bergen hadde betegnet seg som Nasjonal Samlings Studenterfylkings
gruppeleder i Bergen. Han fylte ut spørreskjema fra NS i forbindelse med søknad om opptak i partiet.
Landssvikpolitiet valgte å betrakte han som NS-medlem.
Evju fikk til bestyrelse 13 jødeboer i Oslo området. Under etterforskningen hevdet Evju at han ikke
hadde noen interesse av å være bestyrer for jødeboene og at han påtok seg vervet utelukket av den
grunn at han ville hjelpe jødene. Etterforskningen viste et blandet bilde av hans virksomhet som
jødebobestyrer. På den ene siden avdekket etterforskningen et brev han sendte til Likvidasjonsstyret
20. januar 1943.
I brevet skrev han bl.a.:
«Under opprydning og registrering er jeg kommet over mange ting som kan sies å ha en viss arkivmessig betydning for ettertiden m.h.t. å vise i hvilken stilling jødene sto i forhold til det norske folk.
Jeg for min del har aldri ant at jødene var så godt organisert og sto i et slikt motsetningsforhold til vårt
folk, til tross for at jeg har lest nokså mange av de sist utkomne nasjonal-sosialistiske publikasjoner
om jødene. Jeg kunde tenke meg at Kultur- og folkeopplysningsdepartementet har interesse av at
bobestyrerne gjennom Likvidasjonsstyret tar vare på de mest utpregede ting.
Jeg er overbevist om at store deler av folket lever i lykkelig uvitenhet om jødenes muldvarparbeide.
…. Mitt inntrykk er kort følgende:
Overalt hvor jeg er kommet i berøring med jødiske bo, har det ligget en uappetittelig atmosfære over
det hele. Alt er skittent og udelikat. Skuffer og skap viser en samlermani som grenser til det utrolige.
Av og til holder man uvilkårlig pusten av frykt for smitte av en eller annen sort. Ved gjennomgåelse
av papirer og skrifter finner man så å si overalt beviser på ubetalte skatter og annen gjeld.
Politianmeldelser hører heller ikke til sjeldenhetene, som regel med det sluttresultat at saken er
henlagt. Jødene holdt seg stort sett på grensen av det tillatelige. Hvor det er drevet forretning peker alt
i samme retning. Uansett folks mening og dom er den foretatte opprydding og utlufting av nevnte
lumre forhold av uvurderlig betydning for vår nasjonale posisjon.
Mitt brev gjør ikke på noen måte krav på å være et utarbeidet forslag, men må betraktes som et P.M.
på grunnlag av umiddelbare tanker i forbindelse med mitt udelikate arbeid som bobestyrer.
Oslo, den 20.1.1943
Heil og Sæl»
På den annen side inneholder landssviksaken en erklæring datert 19. juni 1945 avgitt av Unny Kerner,
hustru til Jacob Kerner, som ble deportert som avsluttes slik:
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«Jeg har fra første stund av vært overbevist om at herr Evju følte det som sin oppgave og plikt å gjøre
sitt beste for å hjelpe oss som var kommet i vanskeligheter på grunn av inndragningen av de jødiske
boer». Unny Kerner fikk boet frigitt.
Saken inneholder videre en erklæring datert 20 juni 1945 av Simon Kerner, sønn til Jacob Kerner, som
likeledes omtalte Evjus opptreden som bobestyrer i svært positive vendinger. Han avsluttet sin
erklæring slik:
«Jeg har hele tiden vært overbevist om at han motarbeidet nazistene og hjalp oss som var i
vanskeligheter.»
Jacob Kerner, som var møbelhandler, ble deportert med Donau og ble drept i Auschwitz 1. desember
1942.
Som salær for sitt bobestyrerarbeid hevet Evju kr. 4.625,-. Dette beløp tilbakebetalte han til
Tilbakeføringskontoret 8. juni 1945.
Politifullmektig Erik Kaasbøll ved Oslo Politikammer, Landssvikavdelingen, skrev en 5 siders rapport
om saken 14. mai 1947 og konkluderte slik:
«Under henvisning til at siktede ikke synes å ha forståelsen av at han har vært medlem og heller ikke
at han har gjort seg skyldig i noe straffbart forhold vedrørende hans bestyrelse av jødeboene, likeledes
under hensyntagen til hans for tiden mentale tilstand kan det være spørsmål om å overveie hvorvidt
man skal gå til påtaleunnlatelse. Jeg henviser til forsvarerens skrivelse av 12. mai d.å. (dok. 52). Jeg
tillater meg derfor å foreslå at saken før den avgjøres forelegges Statsadvokatene til uttalelse.»
Det ble bestemt å avgjøre saken med et forelegg gående ut på bot kr. 1.000,- samt rettighets tap.
Forelegget omfattet medlemskap i NS samt bestyrelse av 13 jødeboer. Evju vedtok ikke forelegget og
saken ble derfor sendt til Oslo Byrett. Før saken kom opp vedtok Evju, etter konferanse med sin
forsvarer, forelegget, 21. oktober 1947.
Evju søkte raskt om benådning for boten og Erstatningsdirektoratet avga innstilling 29. juli 1948. I
utgangspunktet mente direktoratet at det ikke skulle være noe urimelig i den ilagte bot. Men
saksbehandleren, D. Rye-Holmboe, innstilte på benådning med følgende begrunnelse:
«En (sic) har videre fått inntrykk av at bøtelagte er et hederlig menneske, en henviser her til hans
tilbakebetaling av de salærer han hadde mottatt for bestyrelse av jødeboer. Hvis en i dette tilfelle
kunne benåde ham for boten, tror en han ville bli et verdifullere menneske for samfundet enn om boten
opprettholdes. En anbefaler derfor benådning.»
4. oktober 1952 ble Evju benådet ved kgl.res. slik at den ilagte boten på kr. 1.000,- ble ettergitt.

Kommentar
Straffereaksjonen mot Evju, et forelegg med en bot på kr. 1000,- for å ha vært NS-medlem og bestyrt
13 jødeboer, var en overraskende mild reaksjon.
Det er bemerkelsesverdig at politifullmektig Erik Kaasbøll avslutter sin rapport vedrørende saken til
Evju med å reise spørsmålet om påtaleunnlatelse idet han henviste til at Evju:
«ikke synes å ha forståelsen av at han har vært medlem og heller ikke at han har gjort seg skyldig i
noe straffbart forhold vedrørende hans bestyrelse av jødeboene…».
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Enten fant man bevis for medlemskap i NS eller ikke. Å overlate avgjørelsen om medlemskap til
hvorvidt Evju hadde forstått at han var medlem blir, etter min mening, helt feil. Enda verre blir det når
pfm. Kaasbøll baserer et forslag om påtaleunnlatelse på at Evju angivelig ikke hadde forstått at han
gjorde noe straffbart ved å bestyre 13 jødeboer. Høyesterett slo meget tidlig fast at bestyrelse av
jødeboer var straffbart landssvik.
Dessuten, som et juridisk poeng, påtaleunnlatelse blir anvendt når en siktet ansees som straffskyldig
men at almene hensyn ikke tilsier tiltale. Mente virkelig politifullmektig Kaasbøll at bestyrelse av 13
jødeboer ikke tilsa tiltale av almene hensyn? Det er grunn til å reise spørsmål ved politifullmektig
Kaasbøll’s juridiske dømmekraft, i hvert fall i forbindelse med landssviksakene mot deltagerne i den
økonomiske forfølgningen av jødene. Det vises i den forbindelse til hans innspill i saken mot Helge
Schjærve der han avfeiet Schjærves underslag av sølvtøy som bagateller.
Et moment i saken er erklæringene fra Unny og Simon Kerner som umiddelbart kan synes å tale i
Evju’s favør. Til dette er imidlertid å bemerke at siden Fru Kerner ikke var jødisk så skulle boet etter
fast og konsekvent praksis fra Likvidasjonsstyrets side tilbakeleveres til henne. Slik sett gjorde Evju
ikke annet enn det han var forpliktet til.
Avslutningsvis blir det forstemmende å lese innstillingen i benådningssaken fra
Erstatningsdirektoratets avdeling for Oslo og Akershus der «en » anfører at Evju’s tilbakebetaling av
salær skulle være et håndfast bevis på Evjus hederlighet. Hadde ikke Evju levert pengene tilbake visste
han selvfølgelig at beløpet ville bli inndratt. At noen som deltok aktivt og til dels kynisk i den
økonomiske forfølgningen av en uskyldig gruppe av den norske befolkning skulle bli «et verdifullere
menneske for samfundet» ved å få ettergitt en nærmest symbolsk bot på tusen kroner for sin
medvirkning i forfølgningen er nedslående lesning.
Konklusjon: Evju gikk, som følge av benådningen, helt fri for ansvar i forbindelse med sin bestyrelse
av 13 jødeboer.

13.5 Sophus Noreger, 25. mai 1887 117
Sophus Noreger var forretningsmann og var, inntil frigjøringen, kontrollerende innehaver av kontormaskin firmaet S. Garman Clausen A/S. Han var medlem av NS fra 3. oktober 1940 frem til frigjøringen. Noreger ytet betydelige pengegaver til Nasjonal Samling, dels av egne midler og dels på vegne
av sitt firma S. Garman Clausen A/S. Noreger meldte seg 12. juli 1941 frivillig til Den Norske Legion
og reiste til Tyskland for militær utdannelse. Fra januar-februar 1942 til mai-juni samme år gjorde han
fronttjeneste ved Leningrad med grad av Unterscharführer ved infanteriet. Han gjennomgikk senere
en Junker Fuhrer Schule før han ble dimittert og reiste hjem i begynnelsen av 1943.
Han lot seg oppnevne av Likvidasjonsstyret fra høsten 1942 som bestyrer av i alt 34 jødeboer. Tiltale
ble reist 7. januar 1950 og omfattet NS-medlemskapet, deltagelse i Den Norske Legion, fronttjenesten
og bestyrelsen av de 34 jødeboene. Tiltalen var henført under strl. § 86. Landssviksaken mot Noreger
kom opp for Oslo Byrett 21. mars 1950. Han erklærte seg ikke straffskyldig.
Vedrørende Noregers bestyrelse av jødeboene uttalte retten:
«Det er på det rene at tilt. fra høsten 1942 til høsten 1944 har vært bobestyrer for 34 boer tilhørende
jøder, hvis formue var beslaglagt. Han fikk en forespørsel fra formannen i Likvidasjonsstyret for
inndratte jødiske formuer Reichborn-Kjennerud om tilt. ville påta seg dette verv og han erklærte seg
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straks villig til det. Tilt. innrømmer at det hadde vært anledning for ham å unnslå seg (….). Tilt. kjøpte
selv i 5 av disse boer konfiskert løsøre for til sammen kr. 2.468,- For sin befatning med boene
beregnet tilt. salærer med til sammen kr. 17.000,-, men Likvidasjonsstyret godtok ikke beregningen og
fastsatte hans samlede godtgjørelse til kr.7.000,- Tilt. hevder selv at det ikke var hans mening
personlig å beholde salæret, idet han ville innbetale dette til NS-formål (…..). Tilt. ble tilstillet en
sjekk fra Likvidasjonsstyret på kr. 7.000,- men sendte sjekken tilbake og han har således ikke mottatt
noen godtgjørelse for sin bobestyrelse. Det er ikke opplyst noe som motbeviser tilt’s anførsel om at
han under sitt oppgjør av boene i og for seg gikk fram på en helt saklig økonomisk og riktig måte. Han
har derfor hverken gjort seg skyldig i misligheter eller påført vedkommende jøder unødig tap. Tilt. har
forklart at han allerede på et meget tidlig tidspunkt sterkt mislikte oppgaven som bobestyrer, men dette
står i strid med hans ovennevnte brev av 18/7-1944 til Likvidasjonsstyret, hvori han meddelte at han
nå hadde bedre tid så han – om det kunne være en hjelp – kunne ta imot flere boer.
Det er ført bevis for at tilt. var klar over at han rettsstridig støttet Nasjonal Samling og tyskerne ved å
fungere som bobestyrer i disse jødeboer. Retten finner at tilt’s forhold er så graverende at det bør
henføres under strl. § 86 og ikke under de mildere straffe bestemmelser i landsv.l. § 3.»
Ved straffeutmålingen uttalte retten i skjerpende retning:
«….Særlig hans frontinnsats veier betydelig ved straffeutmålingen, men også hans bestyrelse av 34
beslaglagte boer tilhørende jøder er et alvorlig forhold, selv om tilt. i og for seg ikke har skuslet bort
noen midler eller påført eierne ytterligere tap.»
Noreger ble dømt til tvangsarbeid i 4 år i overensstemmelse med aktors påstand. Rettighetstap i 10 år
og en erstatning til det offentlige ved Erstatningsdirektoratet på kr. 80.000,-.
Noreger anket til Høyesterett både over straffeutmålingen og erstatningens størrelse. Straffen på 4 års
tvangsarbeid ble opprettholdt men erstatningen ble redusert til kr. 60.000,-. 4. mai 1951 ble Noreger
benådet for soning av den resterende del av frihetsstraffen på 4 års tvangsarbeid. Det medførte at
Noreger satt «inne» kun de 553 dager som han var varetektsfengslet.

Kommentar
Det må kunne sies at Noreger var en aktiv og bevisst nazist, hvilket bekreftes av hans fronttjeneste.
Hans motivasjon for å påta seg bestyrelsen av jødeboer må kunne sies å være grunnet i ønsket om å
støtte Quisling-regimet. Han var en velstående mann, så noen økonomisk motiv for å påta seg jødebobestyrelse er ikke åpenbar, men på den annen side vitner hans krangel med Likvidasjonsstyret om
salærstørrelsen at penger betød noe likevel. Han vegret seg ikke for å ta imot bobestyrer-oppdragene
og som dokumentert i hans brev av 18. juli 1944 til Likvidasjonsstyret var han innstilt på å «ta imot
flere bo».
I en lengre redegjørelse til statsadvokaten for landssviksaker i Oslo den 28. desember 1949 skriver han
bl.a.:
«….Men det står fast: Jeg syntes meget synd på jødene. Som jeg har sagt før: Dette er allikevel for
meg noe, som jeg beklager å ha vært med på.»
Det fremgår ikke om Noreger ble utspurt om han så eller visste noe om jødeforfølgelsen i Tyskland og
Øst-Europa mens han deltok som frontsoldat, men det kan ikke utelukkes. Det er uklart hvorfor hans
kjøp av jødisk eiendeler, for et riktignok beskjedent beløp, ikke ble tatt med i tiltalen. Disse skulle
ifølge fast praksis vært inkludert.
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Som i flere andre saker så fant retten det på sin plass å fremheve at Noreger:
«ikke har skuslet bort noen midler eller påført eierne ytterligere tap.»
Noreger var en meget effektiv og grundig bobestyrer som så det som sin oppgave å realisere mest
mulige verdier til fordel for Likvidasjonsstyret. Krangelen om salæret forteller egentlig at Noreger
ville bruke bostyrevirksomheten til å støtte NS-bevegelsen med direkte pengebidrag ved å gi opptjent
salær som gave til NS-formål, hvis vi da skal tro på hans fremstilling. Likvidasjonsstyret som var
underordnet Finansdepartementet så det imidlertid som sin oppgave at realiserte verdier i størst mulig
utstrekning skulle gå til «rette vedkommende», nemlig statskassen.
Noreger ble, som det fremgår, også ilagt et erstatningsansvar på kr. 80.000,- I en innstilling av 9.
november 1949 der Erstatningsdirektoratet begrunner sitt forslag om erstatningspåstand nevnes også
Noregers virke som jødebobestyrer:
«Av betydning er hans arbeide som bestyrer av jødeboer…»
Men Direktoratet forsøker ikke å kvantifisere det tap som Noreger påførte eierne av de midler som
Noreger realiserte som bobestyrer.
For øvrig er det å bemerke at saken til Noreger ble henført under strl. § 86. Ved denne avgjørelse veide
nok hans aktive fronttjeneste tyngst.
Sakens omfang medførte at rettssaken dro ut i tid og endte med at Noreger som formuende mann og en
aktiv deltager i inndragningen av jødenes formuer slapp med 533 dager i varetekt og kr. 60.000,- i
erstatning.
Sophus Noreger var en fargerik mann. Mens han satt i varetekt på Ila overdro han 29. juli 1945 sine
aksjer i firmaet Garman Clausen til sine tre sønner. Meget kort tid etter overdro sønnene en del av
aksjene i firmaet til motstandsmannen og sabotøren Max Manus. Da Sophus Noreger ble kjent med
dette førte han en år lang kamp for å få overdragelsen av aksjene underkjent. Fortellingen om dette og
hvorledes Max Manus finansierte sitt erverv av aksjer i firmaet og kjøpet av Noregers landsted på
Landøya i Oslofjorden, hører imidlertid til i en annen fremstilling enn denne.

13.6 Arild Andreassen, 31. mars 1889 118
Arild Andreassen var agent og bosatt i Narvik.
Andreassen var medlem av NS fra 1935. Han bekreftet sitt medlemskap 27. november 1940 og sto
som medlem til frigjøringen. Andreassen ble oppnevnt av Likvidasjonsstyret 23. desember 1942 som
bobestyrer for boene til familiene Bernstein, Caplan og Fischer, alle fra Narvik. Med familiemedlemmer utgjorde oppnevnelsen bestyrelsen av 6 konfiskerte boer.
Andreassen satt i varetekt i 23 dager. Hans sak kom opp for Narvik Byrett 6. juni 1946. Tiltalen
omfattet NS-medlemskapet samt bobestyrelse av 6 konfiskerte jødeboer. Forholdet var henført under
landssvikanordningen § 3. Han erkjente seg ikke straffskyldig.
Andreassen påberopte seg at han han hadde bare forvaltet boene i «statens og de fraværende (sic)
eieres interesse». Han forklarte at han trodde til å begynne med at de arresterte jøder ville komme
tilbake og han nektet å ha kjennskap til deporteringen til Tyskland så tidlig som høsten 1942.

118

RA/S – 3138/0044/D/Da/L0012/0002.

107

Retten avviste denne forklaring med følgende begrunnelse som er lesverdig:
«Retten finner at tiltalte ikke kan høres med disse undskyldninger. Nasjonalsosialismens jødeforfølgelser hadde pågått i flere år. Fra andre okkuperte land kom på et tidlig tidspunkt av krigen de
mest rystende skildringer om umenneskelig adferd som må forutsettes å være nådd frem til hvert
voksent menneske i Norge. Helt fra okkupasjonens begynnelse ble det så vel fra tyskernes som
Nasjonal Samlings side drevet en antisemittisk propaganda hvis virkninger kan spores den dag i dag i
kretser en minst kunde vente det. I deres øyne hvis tjener tiltalte var, ble jødene stemplet som
«folkefiender». Og Nasjonal Samling hadde gjennom sin konfiskasjonslov før tiltalte trådte til slått
fast at disse våre landsmenn hadde forbrutt sin eiendom.
Med denne bakgrund betegnet enhver befatning med jødisk eiendom en uomtvistelig bistand til
fienden.»
Retten slo dermed fast at Andreassen hadde gjort seg skyldig i overtredelse av strl. § 86. Den fant
imidlertid,:
«Den utviste skyld, de nærmere omstendigheter samt almene hensyn tilsier at landssvikloven med
dens mildere straffebestemmelser i stedet kommer til anvendelse».
Aktors påstand var fengsel i 8 måneder. Ved straffeutmålingen la retten i skjerpende retning vekt på at
Andreassen:
«gjennom sin virksomhet som bobestyrer har vært med på gjennomføre de praktiske forholdsregler i
forbindelse med jødeforfølgelsene i Norge».
I formildende retning anførte retten:
«retten har under tvil regnet tiltalte til gode at hans forvaltning av boene har vært forholdsvis
ordentlig. Det er i denne henseende tatt hensyn til at skadevirkningene i tiltaltes tilfelle ikke har vært
særlig store. At han ellers har vist aktsomhet overfor konfiskert «statseiendom», er i seg selv intet
bevis for mindre straffeskyld og er av den grund ikke tillagt særlig vekt.»
Andreassen ble dømt til fengsel i 6 måneder. En bot til statskassen på kr. 1000,- og inndragning av
salær med kr. 2.300,-. Andreassen sonet 4 måneder av fengselsstraffen idet han ble løslatt på prøve 10.
november 1946.
Ved kgl.res. av 11. februar 1949 ble boten på kr.1.000,- ettergitt og Justisdepartementet etterga i brev
av 30. september 1949 inndragningsbeløpet på kr.2.300,-.

Kommentar
Andreassen ble tiltalt etter landssvikanordningen og retten sluttet seg til denne henføring. I lys av
rettens klare og etter mitt skjønn velskrevne beskrivelse av det forkastelige i å delta i jødeforfølgelsen
og at Andreassen måtte være klar over de alvorlige følgene for jødene kan man stille spørsmål om
hvorfor retten likevel kom til at almene hensyn tilsa at forholdet kunne behandles etter landssvikanordningen med dens mildere straffebestemmelser fremfor straffeloven.
Man merker seg at bot og inndragning ble i sin helhet ettergitt allerede i 1949.
I forbindelse med at Andreassen søkte om benådning for boten og inndragningen er det av interesse å
merke seg følgende avsnitt i et brev som rådmann Jac. Kuvaas i Narvik Kommune skrev 14. juni 1947
i en støtteerklæring for Andreassen:
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«Når han påtok seg bestyrelsen av 4 jødeboer, så tror jeg ganske sikkert at dette var for å skaffe seg og
familien noe å leve av».
Det er videre av betydelig interesse at retten, som sitert over, fastslår at forfølgningen av jødene med
de katastrofale konsekvenser det fikk «må forutsettes å være nådd frem til hvert voksent menneske i
Norge». Dette samsvarer med et syn forfatteren har utdypet i en artikkel i Samtiden, 1- 2015. 119

13.7 Bjarne Alexandersen, 5. juli 1899 120
Bjarne Alexandersen bodde i Hammerfest og arbeidet før og under okkupasjonen innenfor økonomifaget. Han hadde stilling i Finmarkens Privatbank og i distriktskommunerevisjonen i Hammerfest.
Etter evakueringen av Finnmark hadde han bopel i Baastad i Vestfold og var frem til frigjøringen
distriktsrevisor for NS i Vestfold. Han var medlem av NS fra oktober 1940 frem til frigjøringen.
Alexandersen var aktiv innen den nazistiske idrettsbevegelsen.
Alexandersen påtok seg etter anmodning fra Likvidasjonsstyret bestyrelsen av et jødebo i Hammerfest,
et i Talvik og et i Honningsvåg.
Landssviksaken mot Alexandersen kom opp for Rakkestad herredsrett 15. mai 1946. Tiltalen omfattet
NS-medlemskapet, kommissarisk leder av Vestfinnmark idrettskrets, medlem av Hammerfest Byting
og bestyrelsen av boet til Isak Meyer Goldmann, Hammerfest og revisjonen av boet til Mayer
Sokolsky, Honningsvåg. Forholdene var henført under landssvikanordningens § 3.
Alexandersen erkjente seg ikke straffskyldig. Han påberopte seg at han hadde søkt å redde varene som
tilhørte eierne av boene. Om dette bemerket retten:
«Vilde tiltalte ha reddet varene for eierne, burde han iallfall ikke ha mottatt pålegg av likvidasjonsstyret, men ordnet dette underhånden uten å sette det på spor ved å gi beskjed. Retten kan derfor ikke
innse annet enn at tiltalte ved å forholde seg som anført på sett og vis har støttet forfølgelsen av
jødene. Han har med andre ord handlet forsettlig og herved faktisk ytet fienden bistand, om enn
inndirekte.»
Ved straffeutmålingen uttalte retten:
«Hva straffeutmålingen angår kan under henvisning til det som foran er anført bemerkes at ingen av
tiltaltes handlinger er særlig graverende, og at han til dels må antas å ha handlet ut fra ideologiske
hensyn. Allikevel burde han jo hatt full forståelse av det utillatelige i hva han har gjort, i betraktning
av de spente forhold omkring både idretten og jødene…..».
Alexandersen ble dømt til tvangsarbeid i 1 år og 3 måneder. Alexandersen anket til Høyesterett, men
anken ble avvist.

Kommentar
Saken mot Alexandersen var ingen stor sak, men så var det få jøder i Hammerfestområdet. For de
oppdrag han påtok seg kan det ikke sees at han ba om å få slippe. Rettens konklusjon at Alexandersen
«på sett og vis» hadde støttet forfølgelsen av jødene er etter min oppfatning en svak begrunnelse for å
finne en tiltalt straffskyldig. Enten har man støttet forfølgelsen eller så har man ikke. «Sett og vis»
innebærer et mellomstandpunkt. Også ved straffeutmålingen er det en del å bemerke. I motsetning til
Samtiden 1-2015, s. 105 : Christopher S. Harper, Hva var kjent om jødeutryddelsene før
Donaudeportasjonen?
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det store flertall av dommer der bobestyrervirksomhet ble betegnet som graverende kommer
Rakkestad Herredsrett til at Alexandersens forhold ikke var «særlig graverende». Å legge til grunn i
formildende retning at en tiltalt har handlet ut fra ideologiske hensyn kan jeg ikke være enig i.
Johs. Andenæs skriver i kapitelet, God tro? i boken Det Vanskelige Oppgjøret:
«I mange dommer er den tiltaltes påstand om ideelle beveggrunner blitt godtatt, og det er blitt godskrevet ham som formildende omstendighet under straffeutmålingen. Men for selve straffbarheten er
dette motiv uten betydning.» 121
En ideell beveggrunn kunne for eksempel være at en jødebobestyrer holdt unna jødiske eiendeler fra
salg eller på annen måte søkte å bevare verdiene. Noe annet blir det når handlingene til den tiltalte er
basert på en ideologisk tilslutning til nazismen, i slike tilfelle foreligger ingen formildende omstendigheter. Det er synd at herredsrettens oppfatning at ideologi kunne være en formildende omstendighet
ikke ble forelagt Høyesterett.
Tilslutt så er det av interesse å gjengi noen setninger fra dommen som er, etter min oppfatning,
sårende og stigmatiserende:
«Noen andre få saker hadde han (Alexandersen) i en sekk for å bevare dem for jøden. De er nå borte
etter brannen. Jøden har man senere ikke hørt noe fra.»
Vedkommende arresterte og deporterte jøde het Isak Goldmann. Anstendighet, særlig etter frigjøringen med den kunnskapen en sorenskriver burde ha hatt om jødenes skjebne, skulle tilsi at Isak
Goldmann ble omtalt under sitt fulle navn og ikke som «jøden».

13.8 Hjalmar Wold, 1. mai 1900 122
Hjalmar Wold var kst. Lensmann i Berlevåg og Gamvik, herredskasserer i Kjøllefjord til 5. juli 1942.
Senere lensmann i Sortland og Rådmann i Harstad. Wold meldte seg inn i NS i september 1941 og
betalte kontingent til han ble suspendert den 10. desember 1943. Han lot seg oppnevne som bobestyrer
av boet til kjøpmann Isak Shotland. Isak Shotland var blant jødene som ble deportert og omkom i
Auschwitz 29 januar 1943.
Forslag til tiltale ble utferdiget av Senja Politikammer, Harstad, 13. september 1945 og sendt statsadvokaten for landssviksaker i Troms og Finnmark. Tiltalen omfattet i tillegg til NS-medlemskapet,
deltakelse i Hirden og bobestyrervervet, samt angiveri til det tyske sikkerhetspolitiet av lensmannen i
Trondenes. Det ble foreslått at disse forhold skulle henføres under strl. § 86.
Landssviksaken mot Wold kom opp for Hålogaland Lagmannsrett 23. november 1945. I den endelige
tiltalebeslutning som ble lagt til grunn i lagmannsrettssaken ble det foretatt en vesentlig endring,
nemlig at Wolds jødebobestyrelse ble henført under den provisoriske anordningen av 18. desember
1942 om ugyldigheten av rettshandler m.v., altså ikke landssvikanordningen. Wolds NS-medlemskap,
medlemskap i Hirden og angiveri ble fortsatt henført under strl. § 86.
Grunnlaget for tiltalen vedrørende bobestyrelsen hadde følgende ordlyd;
«at tiltalte som bestyrer av kjøpmann Isak Shotlands likvidasjonsbo til dels har solgt, til dels selv
overtatt en rekke formuesgjenstander tilhørende boet, så som boets varebeholdning til kjøpmann
121
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Alvestad, Harstad for kr. 4.000,- et spisestue- og salongmøblement til Alf Lian for kr. 1.750,-, et
soveværelsesmøblement til Hartlew Aune for kr. 1.400,-, liksom han selv overtok av boet en elektrisk
komfyr og et salongbord for kr. 200,-».
Wold erklærte seg ikke straffskyldig.
Vedrørende skyldspørsmålet så fant retten «bevisført for samtlige av tiltalens poster». Det var det hele.
Først under straffeutmålingen kommer retten nærmere inn på Wolds virksomhet som bestyrer av Isak
Shotlands bo og skriver:
«Retten finner det at angiveriet av lensmann Aamnes må betegnes som særlig grovt og det samme
gjelder tiltaltes befatning med likvideringen av kjøpmann Shotlands bo. I formildende retning vites
intet særlig å anføre. Retten har dog lagt noen vekt på at han i ca. 9 måneder fra 10/12-1943 til 3/91944 har sittet i tysk fangenskap, anmeldt for å ha lyttet på London og for å ha spredt nyheter».
Wold ble dømt til tvangsarbeid i 4 år og 6 måneder. Hans bobestyrersalær på kr. 800,- og lønn som
rådmann ble samlet inndratt med kr. 10.800,-. Wold ble satt inn til soning 24. november 1945 og
løslatt på prøve 12. juni 1946. Han søkte om ettergivelse av inndragningsbeløpet på kr. 10.800,-.
Søknaden ble avslått 13. juni 1955. Men 15. mars 1956 samtykket Justisdepartementet at beløpet på
kr. 10.800,- «avgangsføres» som uerholdelig.

Kommentar
Det er av interesse å konstatere at påtalemyndigheten vesentlig reduserte bedømmelsen av Wolds
jødebobestyrelse fra en overtredelse av strl. § 86 til et spørsmål om ugyldige rettshandler etter den
provisoriske anordningen av 18. desember 1942. Man fant ikke engang det riktig å henføre forholdet
under landssvikanordningen. Påtalemyndigheten fokuserer ensidig på hans ulovlige salg av verdiene i
boet. Lagmannsretten for sin del fant heller ikke grunn til å kommentere endringen av subsumsjonen.
Riktignok beskrev retten Wolds «befatning med likvideringen av kjøpmann Shotlands bo» som
«særlig graverende», men ordet «befatning» peker, etter min oppfatning, i retning av at retten har vært
mer opptatt av realiseringen av varene enn av uretten som ble begått mot personen Isak Shotland.
Under enhver omstendighet viser endringen i subsumsjonen at påtalemyndigheten, etter mitt syn, ikke
fant Wolds delaktighet i jødeforfølgelsen like alvorlig som NS-medlemskapet og angiveriet.
Det kan reises spørsmål ved om ikke selve bobestyrelsen burde ha vært henført under, i det minste,
landssvikloven. Ved at det ikke fant sted får man lett inntrykk av at det vesentlige for påtalemyndigheten var å reagere på transaksjonene som Wold foretok seg og ikke bobestyrelsen i seg selv.

13.9 Sverre Jacobsen, 6. mai 1895 123
Sverre Jacobsen var bokhandler i Tromsø under okkupasjonen. Han var medlem av NS fra 18. oktober
1940 frem til frigjøringen. Han var medlem av Hirdmarinen. Han hadde videre en del NS-relaterte
tillitsverv bl.a. «hovedmedarbeider for detaljistene» i Tromsø. Jacobsen ble oppnevnt og fungerte som
bobestyrer for tre jøder fra Tromsø: Meier Shotland, Daniel Caplan og Moritz Klein. I en rapport 18.
juli 1945 til Erstatningsdirektoratets representant i Tromsø ble det fastslått «at Jacobsen aldri har ført
riktige regnskaper».
Landssviksaken mot Jacobsen kom opp for Tromsø Byrett 27. mai 1948. Han var tiltalt etter
landssviklovens § 3 for NS-medlemskapet og øvrige NS-relaterte forhold. I tillegg var han tiltalt for:
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«at tiltalte fra 1942 lot seg oppnevne og fungerte som bobestyrer for beslaglagte jødeformuer i Tromsø
til frigjøringen, og behandlet som sådan boene etter bl.a jødene Caplan, Klein, og Shotland fra
Tromsø.»
Han ble videre tiltalt etter midlertidig lov om konfiskert eiendom av 13/12 1946 § 17:
«ved at han som bobestyrer for beslaglagte jødeboer i Tromsø fra jødeboene i Tromsø overtok verdier
for et samlet beløp av kr. 3.978,14».
Jacobsen erklærte seg ikke straffskyldig. Vedrørende bobestyrelsene uttalte retten:
«Tiltalte har erkjent og retten finner det bevist at han har forholdt seg som anført. Da tiltalte overtok
bobehandlingen var det lite igjen i boene. Tiltalte sørget for at resten, unntatt de faste eiendommene,
ble omgjort i penger».
Vedrørende hans overtagelse av eiendeler og verdier fra boene erklærte retten:
«Tiltalte har erkjent og retten finner det bevist at han fra jødeboene i Tromsø overtok verdier for et
samlet beløp av kr. 3.978,14. Disse verdier var bl.a. varer fra Daniel Caplans bo, «Londonerbasaren»,
kr. 2.445,14, diverse innbo og varer fra Meyer Shotlands bo for kr. 567,- og 20 aksjer i Tromsø
Fraktrederi A/S for kr. 800,- tilhørende Daniel Caplans bo. Aksjene ble overtatt etter en kurs av 40%
hvilket retten finner det bevist var under halvparten av verdien. Tiltalte har erkjent at han ved
overtagelsen forsto at kursen var for lav.»
Byretten fant det videre bevist:
«at tiltalte forsto at beslagleggelsen av jødeformuene var organisert av tyskerne og NS bl.a. som et
ledd i krigføringen og at tiltakene ingen hjemmel hadde i norsk rett. De verdier han overtok fra
jødeboene visste han hadde vært gjenstand for konfiskasjon. Tiltalte var også fullt klar over det
forkastelige i å støtte fienden og deres hjelpere under krigen og i å utnytte situasjonen til å berike seg.
Tiltalte har således gjort seg skyldig i forbrytelse mot straffelovens § 86 og provisorisk anordning av
18. des. 1942 § 3, men retten finner, overensstemmende med tiltalen å kunne bedømme forholdet etter
landssviklovens bestemmelser og lov om konfiskert eiendom av 13. desember 1946 idet ingen av disse
lovbestemmelser normerer strengere straff for handlingen.»
I forbindelse med straffeutmålingen uttalte retten bl.a.:
«Særlig forkastelig finner retten hans befatning med jødeboene og at han skaffet seg materielle
fordeler på bekostning av landsmenn som han kjente til var arrestert av tyskerne eller hadde forlatt
landet på grunn av tyskernes og nazistenes overgrep. I brev til Fylkesmannen i Troms av 3. juli 1943
meldte han seg som liebhaber til faste eiendommer tilhørende «Flyktningeboene»».
Jacobsen ble dømt fengsel i 1 år og fire måneder.
Det ble ikke lagt ned påstand om inndragning eller erstatning. Det ble henvist til «tiltaltes dårlige
økonomiske forhold.» Jacobsen ble innsatt til soning 10. januar 1949 og løslatt på prøve 11. mars
1949. M.a.o. en soningstid på 2 måneder.
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Kommentar
Igjen ser vi at retten henfører jødebobestyrelsen under landssvikloven uten noe særlig begrunnelse. Til
tross for at retten fant at forholdet ble rammet av strl. § 86 så valgte den – som i tiltalen – å henføre
forholdet under landssvikloven som åpnet for mildere strafferammer.
Vi ser videre at retten legger til grunn at konfiskasjonen var organisert av tyskerne og NS som et ledd i
krigføringen. Dette er feil. Organiseringen av konfiskasjonen av jødeformuene skjedde i regi av den
norske stat – Quisling regjeringen – og var ikke organisert hverken av tyskerne eller NS. Det er videre
i beste fall upresist når det legges til grunn at det hele var et ledd i krigføringen. Arrestasjonen og
deporteringen av jødene var ikke et ledd i selve krigføringen men et ledd i en systematisk planlagt
forfølgelse av jødene som hadde som mål å gjøre de tyskbesatte områdene jødefrie.
Når det gjelder de verdier som Jacobsen tok ut av boene så fremla aktor lister som retten la til grunn
og som viste de varene Jacobsen hadde tatt fra boene og de verdier som de ble taksert til. Det ble ikke
reist spørsmål om riktigheten av takseringen . Det hadde vært naturlig å kontrollere om verdiene var
riktig satt særlig når det gjelder uttak av varer til bobestyrer. Videre synes det å ha falt ut av etterforskningen spørsmålet hva Jacobsen gjorde med de uttatte varene. Det har formodningen for seg at
han omsatte disse og derved oppnådde en urettmessig fortjeneste. I det hele så skjemmes denne sak av
at etterforskerne og retten ikke søker å klarlegge det reelle tapet som de forfulgte jødene led som følge
av konfiskasjonen og realiseringen av deres formuer. I dette tilfelle dreiet det seg om
forretningsvirksomheten til Daniel Caplan.
En stikkprøve som forfatteren har gjort i sin eget innsamlede materiale av jødeboene i Riksarkivet 124
viser at Sverre Jacobsen i tillegg til boene til Daniel Caplan, Moritz Klein og Meier Shotland står
oppført som bobestyrer for følgende jødeboer:
Chone Moses Caplan, Ingebjørg Caplan, Hertze Caplan (mann til Ingebjørg Caplan), Hermann Hirsch
Fischer, Solly Caplan, Eva Shotland, Ruth Sakolsky, Selik Sakolsky, Zemack Resnick, Harriet
Skauge, Hermann Smith, Rosa Shotland, Salomon Shotland og Tromsø Herreekvipering (som eides av
Selik Sakolsky).
Det var altså 14 jødeboer som ikke ble omfattet av tiltalen og som formodentlig ikke var gjenstand for
etterforskning. Selv om noen av boene muligens var små og dreide seg om medlemmer av samme
familie så var de blitt behandlet som separate boer og skulle selvsagt vært omfattet av etterforskningen
og den følgende rettssaken. Det faktiske antall boer som Sverre Jacobsen ble tiltalt for å ha bestyrt ble,
uten at vi vet hvorfor, begrenset til tre boer.
Her ser vi igjen at den domfelte, Jacobsen, ikke ble gjort økonomisk ansvarlig for sitt virke som
bobestyrer og fikk beholde uavkortet det han hadde tjent på denne virksomheten på grunn av «dårlige
økonomiske forhold».

Riksarkivet: Justis-deptet. Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer, Nordenfjeldske utenom Trondheim.
Serie: Hcb-E III Jødeboer, Nordenfjeldske utenom Trondheim.
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14. Lensmenn som bobestyrere
14.1 Johan Kjerulf Bredland, 27. april 1913 125
Johan Bredland var medlem av NS fra 24. oktober 1942 frem til frigjøringen. Han var lensmann i
Søgne og Greipstad i Vest-Agder fra 29. mai 1942. Den 15. mars 1944 overtok han også lensmannsstillingen i Oddernes. Begge lensmannsstillingene hadde han frem til frigjøringen.
6. august 1943 fikk Bredland brev fra Likvidasjonsstyret i Oslo at han var oppnevnt som bobestyrer
for Feins Magasin A/S i Kristiansand. Bredland bekreftet oppdraget i brev av 10. august 1943 at han
skulle forestå «den best mulige og hurtigste avviklingsmåte». Julius Fein og hustru Røsi Fein var
hovedaksjonærer i forretningen. De omkom begge i Auschwitz. 126 Realisasjonen av varebeholdning og
inventar innbrakte litt over kr. 9.000,- Bredland beregnet seg en provisjon på kr. 900,- for å forestå
salget. Dokumentene i saken viser hvem i Kristiansand som kjøpte varene. Bredland belastet videre
boet for kr. 700,- som bobestyrersalær. H. r. advokat Edvard Årstad i Stavanger som etter
okkupasjonen opptrådte på vegne av dødsboet til Julius Fein krevde i brev av 12. juni 1946 til
Erstatningsdirektoratet beløpet på kr. 1.601,- tatt med i saken mot Bredland.
Bredland hadde under okkupasjonen opptrådt som en aggressiv og farlig nazist. Tiltalen mot ham var
på hele 8 sider og omhandlet en rekke meget alvorlige forhold som angiveri, arrestasjoner og voldelig
opptreden. Tiltalens pkt. V. omfattet Bredlands kjøp av eiendeler fra flyktningeboer og hans egen
bestyrelse av boet til Feins Magasin. Disse forhold var i tiltalen henført under midlertidig lov om
konfiskert eiendom av 13. desember 1946 § 17. Saken kom opp for Agder Lagmannsrett den 14.
august 1947. Bredland erklærte seg ikke skyldig i de forhold som var beskrevet i tiltalens pkt. V.
Retten fant Bredland skyldig i tiltalen om bestyrelsen av Feins Magasin og uttalte:
«I 1943 ble A/S Feins Magasin i Kristiansand dets varebeholdning konfiskert av
okkupasjonsmyndighetene fordi innehaveren var jøde. Tiltalte foresto som salgskommissjonær
avvikling og realisasjon av firmaets varebeholdning og solgte for ca. kr. 9.000,-. Herfor oppebar
tiltalte en salgsprovisjon av ca. kr. 1.600,-».
Retten konkluderte med å fastslå: «Ved de forhold som er beskrevet under dette romertall (V i tiltalen)
har tiltalte rettsstridig avhendet, tatt i besiddelse eller på annen måte nyttiggjort seg som eier eller
bruker av formuesgjenstander som hadde vært gjenstand for konfiskasjon. Dette forsto tiltalte. Han er
derfor skyldig til straff for forbrytelse mot provisorisk anordning av 18.12 1942 § 3 og vil bli å dømme
for forsetlige forbrytelser mot lov nr. 27 av 13.12. 1946 § 17».
Ved straffeutmålingen la retten til grunn bl.a.:
«Han har benyttet sine stillinger til å skaffe seg størst mulig private fordeler på almenhetens og statens
bekostning.»
Bredland ble dømt til tvangsarbeide i 9 år, inndragning med kr. 21.803,- og erstatning med kr.
25.000,-. Inndragningen omfattet Bredlands godtgjørelse som lensmann og andre offentlige
godtgjørelser. Erstatningen ble begrunnet med at:
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«tiltalte ved sitt medlemskap har medvirket til det rettsstridige styre av landet.»
Bredland ble innsatt til soning i Dalane tvangsarbeidsleir men da han led av tuberkulose ble han i
oktober 1947 overført til sykeavdelingen ved Ilebu fengsel. Han ble løslatt på prøve fra Ilebu 11.
oktober 1949. Så begynte han en kamp for å få det idømte økonomiske ansvar redusert. I november
1953 sa Justisdepartementet nei til reduksjon av erstatningsbeløpet på kr. 25.000,- men reduserte
inndragningsbeløpet på kr. 21.803,- til kr. 10.000,-. 20. juli 1956 ble inndragningsbeløpet ytterligere
redusert til kr. 3.519,-.

Kommentar
Saken mot Bredland var en alvorlig landssviksak med mange forhold som han sto til ansvar for. Hans
jødebobestyrelse vies liten plass i saken. Når retten betegner Bredland som «salgskommisjonær» så er
dette upresist. Bredland var oppnevnt av Likvidasjonsstyret som bobestyrer og opptrådte som sådan.
Hans inntekt som bobestyrer var dokumentert og spesifisert til kr. 1.600,-. Det er derfor påfallende at
mens hans lønn som lensmann og andre offentlige godtgjørelser han mottok ble gjort til gjenstand for
inndragning ble hans inntekt som bobestyrer ikke inkludert og han fikk, slik sett, beholde det han
hadde mottatt for å likvidere boet til Feins Magasin.
Igjen savner man, som i en rekke saker som omfatter realiseringer av jødiskeide forretninger, noe
forsøk på å beregne det reelle tapet som ble påført eieren av Feins Magasin som følge av likvideringen
av firmaet. Det idømte erstatningsansvar var jo et skjønnsmessig beløp begrunnet med solidaransvaret
som NS-medlemmer hadde for rettsstridig styre av landet. Et ansvar for det direkte økonomiske tapet
som eierne av Feins Magasin var blitt utsatt for fant Erstatningsdirektoratet det øyensynlig ikke
nødvendig å kreve. Å kreve tilbakebetalt salær og provisjon som Bredland hadde oppebåret var greit
nok, men forretningen var et «going concern» som ga eierne en årlig avkastning. Skulle ikke en
kompensasjon for dette tapet ha vært på sin plass?
Endelig kan man spørre hvorfor provisorisk anordning av 18.12. 1942 som handlet om å ta i bruk
konfiskerte gjenstander ble anvendt. Denne provisoriske anordningen var myntet på at noen tok i bruk
for egen fordel konfiskert eiendom. Men i Bredlands tilfelle skulle selve bobestyrelsen i det minste
vært henført under landssvikanordningen § 3. At Bredland hadde vært en villig medhjelper i
jødeforfølgningen fant retten øyensynlig ingen grunn til å gå nærmere innpå.
Som i saken mot Hjalmar Wold ble Bredland overhodet ikke tiltalt for selve bobestyrelsen . Hadde det
foreligget retningslinjer fra Riksadvokatembetet vedrørende sakene mot jødebobestyrere hadde dette
formodentlig vært unngått.

15. Registrerings- og takseringsmenn
En nøkkel funksjon i forbindelse med realiseringen av verdiene i jødeboene var registrering og
taksering av verdiene i boene. Denne funksjon fulgte direkte av konkursloven, det hører med til en
bobestyrers første oppgave å skaffe seg oversikt over aktivaene i boene og hva de er verdt.
Gjennomgangen av jødebomappene viser at det etterhvert dannet seg en gruppe av registrerings- og
takseringsmenn som ble gjengangere i forbindelse med jødeboene. Over 50 registreringsmenn og 20
takseringsmenn er identifisert. I hvilken grad landssviksak ble reist på bred basis mot medlemmer av
denne gruppe har ikke forfatteren undersøkt i detalj. Kun to navn er søkt etter og funnet i
landssvikarkivet og behandlet i denne fremstilling. Men at flere i denne gruppe også var kvalifisert til
etterforskning for mulig landssvik er neppe tvilsomt.
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15.1 Otto Falkenberg, 9. januar 1885 127
Otto Falkenberg hadde en varierende tilværelse som styrmann, skipshandler og aksjemegler før han
etablerte seg i Oslo i 1925 som eiendomsmegler. Han fikk olympisk gullmedalje under seilasene ved
Ostende i 1920. Han meldte seg inn i NS 31. august 1940 og sto som medlem frem til frigjøringen. Da
hans eiendomsmeglervirksomhet kastet lite av seg under okkupasjonen henvendte han seg i juli 1942
til NS’ riksøkonomisjef John Thronsen med forespørsel om oppdrag. Han ble da senere tilsatt som
gårdsbestyrer for A/S Samfundshuset og A/S Høyres Hus. Utover i 1943 fikk han tilbud fra Direktør
Sophus Noreger om å assistere med å registrere jødeboer.
Landssviksaken kom opp for Oslo Byrett 21. februar 1947. Tiltalen omfattet hans virksomhet som
registreringsmann i jødeboer og lød slik:
«Tiltalte har i 1943 deltatt i registrering av beslaglagte jødeboer.»
Dette forhold og de andre han var tiltalt var henført under landssviklovens § 3. Om hans arbeid som
registreringsmann skrev retten:
«I 1943 fikk han tilbud fra Noreger om å assistere ham med å registrere jødeboer. Han erklærte seg
villig til det, bl.a. fordi han fant det riktigst å få tømt jødeleilighetene som hadde stått ledige 3-4
måneder, slik at disse kunde nyttes av husville. Han hevder at man gikk meget nøie frem ved
registrereringen, og verdsettelsen ble foretatt så grundig som råd var. For dette sitt arbeide fikk han en
godtgjørelse på kr. 2.000».
Retten fant at de forhold som Falkenberg var tiltalt for:
«..rammes objektivt sett av strl. § 86.»
Vedrørende den subjektive side av tiltalen fastslo retten med hensyn til Falkenbergs arbeid med
jødeboene:
«Han må videre ha forstått at forfølgelsen av jødene og inndragningen av deres eiendeler var et ledd i
tyskernes krigsbestrebelser og at han selv ved å gå til hånde ved registreringen var med på og yde sitt
støtte til gjennomføringen av denne nedverdigende foranstaltning.»
Retten konkluderte med at de forhold han var tiltalt for ble rammet av strl. § 86 men den valgte å
henføre registreringen og de øvrige forhold under landssvikanordningens § 2 nr.4:
«da denne forordning i tilfelle vil lede til en mildere bedømmelse av forholdet.»
Retten begrunnet ikke nærmere hvilke hensyn som talte for å anvende landssvikanordningen. Ved
straffeutmålingen la retten til grunn i skjerpende retning:
«…hans deltagelse ved bestyrelsen og registreringen av de beslaglagte eiendommer og midler er et
alvorlig og daddelverdig forhold.»
Altså, svært kritikkverdig.
Falkenberg ble dømt til tvangsarbeid i 1 år og 6 måneder og fradømt retten til å drive som eiendomsmegler i 3 år. Inndragning ble idømt med kr. 11.000,- som inkluderte hans godtgjørelse for
registreringsarbeid. Han ble videre dømt til å betale erstatning til Erstatningsdirektoratet med kr.
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25.000,- etter § 25 i landssvikanordningen som ga adgang til å ilegge erstatning etter skjønn for NSmedlemmer.

Kommentar
Ved lesning av dommen ser man tydelig at sakens hovedtema var hans virksomhet som eiendomsbestyrer av Samfundshuset og Høyres hus. Registreringsvirksomheten av jødeboene vies liten
oppmerksomhet. Forfatterens egen gjennomgang av jødeboer viser at Falkenberg i hvert fall var med
og foretok registreringer i 22 jødeboer. Det ser ikke ut som landssvikpolitiet under etterforskningen
forsøkte å klarlegge antall jødeboer Falkenberg var involvert i.
Erstatningen som Falkenberg ble dømt å betale til Erstatningsdirektoratet ble i sin helhet begrunnet
med det tap han hadde påført Samfundshuset. Imidlertid var han gjennom sin registreringsvirksomhet i
et betydelig antall jødeboer selvfølgelig medansvarlig for det tap som inndragningen medførte for de
rettmessige eierne. At han gikk helt fri for dette ansvaret kan man bare undre seg over.
Vi ser igjen et tilfelle der landssvikloven anvendes, i stedet for straffeloven, til tross for at
vedkommende har deltatt aktivt i jødeforfølgelsen.

15.2 Inge Joachim Schiørn Myklebust, 19. oktober 1909 128
Inge Myklebust var tannlege. Han var utdannet i Tyskland og praktiserte som tannlege frem til
sommeren 1941. Han meldte seg inn i NS i oktober 1940 og i NS’ Kamporganisasjon i mars 1941 og
opprettholdt sitt medlemskap i disse organisasjoner frem til frigjøringen. Myklebust var meget aktiv i
propagandavirksomheten til NS og hadde flere sentrale stillinger innenfor dette området. Han var kjent
som en meget dyktig taler og holdt en rekke foredrag i propagandaøyemed under okkupasjonen.
Sommeren 1941 overtok han stillingen som generalsekretær i Den Norske Tannlegeforening som kort
etter ble omdøpt til Norges Tannlegeforbund. Han innehadde denne stilling frem til frigjøringen. Han
var videre tannlege for Stapo og denne stilling ga ham løytnants grad i Stapo.
Myklebust deltok aktivt i konfiskasjonen av formuene til jødiske tannleger som enten hadde flyktet
eller var blitt arrestert. Han var sentral i registreringen og takseringen av tannlegenes utstyr og
medvirket i den påfølgende realiseringen av dette utstyret. Tannlegeutstyr ble etter hvert mangelvare
under okkupasjonen så innholdet i de jødiske tannlegenes boer var ettertraktet. Myklebust fikk disse
oppdrag fra Likvidasjonsstyret ved Almer Haug.
I avhør 29. januar 1946 under etterforskningen forklarte han:
«En av disse bobestyrerne, som het Almer Haug, var en venn av siktede. Da bobestyrer Almer Haug
blant annet hadde fått arbeide med boene etter jødiske tannleger, fikk avh. gjennom ham arbeide med å
omsette tannlegeinstrumenter og det som ellers hadde interesse for tannleger.»
Tilbakeføringskontoret sendte etter anmodning fra Oslo Politiets Landssvikavdelingen et brev 1. juli
1946 som ga en del opplysninger om Myklebusts virksomhet i forbindelse med tannlegeboer. I en av
bomappene som Tilbakeføringskontoret henviste til het det:
«Tannlæge Myklebust tok kr. 150,- bevislig». I et annet dokument i samme bomappe sto det det:
«Tannlæge Myklebust tok også en eske med gull bevislig.»
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Myklebust avga en erklæring om sin virksomhet i forbindelse med boene til de jødiske tannlegene den
6. september 1946 der han erkjente at han hadde en generalfullmakt til å omsette det inndratte
tannlegeutstyret. Den 27. mai 1947 utferdiget Oslo Politikammer, Landssvikavdelingen ved Lars
L’Abée-Lund, forslag til tiltale i saken mot Myklebust. Det var et omfattende forslag til tiltale på to og
en halv side. Siste punkt i tiltaleforslaget var tiltale etter lov av 13. desember 1946 § 17,
(konfiskasjonsloven) på følgende grunnlag:
«Siktede har i 1943 og 1944 formidlet salg av tannlægeutstyr konfiskert av Likvidasjonsstyret.»
Endelig tiltalebeslutning ble tatt ut av statsadvokaten for landssviksaker, Karl Lous, den 20. desember
1947. Den omfattet Myklebusts NS-medlemskap, propagandavirksomheten og hans virke som
generalsekretær i Norges Tannlegeforbund. Forholdene var henført under strl. § 86. Hans virksomhet
som deltaker i konfiskasjonsprosessen mot de jødiske tannlegene var imidlertid utelatt til tross for en
dekkende etterforskning av denne virksomheten. Saken kom opp for Oslo Byrett den 5. april 1948.
Han erklærte seg ikke skyldig.
Myklebust ble funnet skyldig i de forhold han var tiltalt for og dømt til tvangsarbeid i 5 år. Han startet
umiddelbart en omfattende prosess med anker og begjæring om gjenopptagelse slik at han ikke ble satt
inn til soning før disse rettsmidler ble endelig avklart. Han ble benådet 5. oktober 1950 slik at han ikke
sonet noe av straffen han var idømt utover den tid han satt i varetekt. Han fikk tilbake retten til å
praktisere som tannlege i 1947.

Kommentar
Sakspapirene i landssviksaken mot Myklebust inneholder ingen dokumenter som forklarer hvorfor
statsadvokat Karl Lous fravek forslaget fra Landssvikavdelingen ved Oslo Politikammer om også å
tiltale Myklebust for hans deltagelse i konfiskasjonen av formuene til jødene. Hans medvirkning i
konfiskasjonen var etterforsket og godt dokumentert så det kunne umulig ha blitt frafalt på grunn av
mangel på bevis. Myklebust hadde også skriftlig erkjent at han hadde en «generalfullmakt» fra
Likvidasjonsstyret til å omsette konfiskert jødisk eiet tannlegeutstyr.
Utelatelsen av å tiltale Myklebust for hans medvirkning i likvidasjonen av boene til jødiske tannleger
bekrefter at hovedfokus fra påtalemyndighetens ledelse var rettet mot hans NS-virksomhet,
propagandavirksomheten og ledelsen av det nazistiske Tannlegeforbundet.
Etterforskningen avdekket videre at Myklebust erkjente å ha «lagret» et Chesterfield møblement som
han tok fra fru Rachel Grusd, Oscars gt. 35, Oslo. Heller ikke dette forhold fant statsadvokaten det
øyensynlig påkrevet å tiltale selv om det åpenbart var straffbart etter Konfiskasjonsanordningen.

16. Auksjonsforretninger
Det sier seg selv at auksjonsforretningene var en nødvendig og viktig del av realiseringen av verdiene i
jødeboene. Forfatteren har gjennomgått og tatt med i fremstillingen sakene mot innehaverne av 11
auksjonsforretninger. I tillegg til de som er tatt med har forfatteren materiale fra ytterligere 7
auksjonsforretninger som håndterte jødiske eiendeler. Det må videre nevnes at i mange tilfelle ble
jødiske eiendeler solgt gjennom lensmenn. Ofte var det slik at utenbys auksjonsforretninger møtte opp
og kjøpte på auksjoner i Oslo og videresolgte gjennom egne auksjoner i sine distrikter. Således kan
omfanget av auksjonsvirksomheten utvides betydelig. Et viktig område var omsetningen av jødisk eiet
kunst, malerier og antikviteter. Et område som i seg selv kunne være gjenstand for en undersøkelse. I
denne fremstilling er bare en kunsthandler, Ørnulf Wang, tatt med.
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16.1 Chr. Fossums Auksjons forretning. Jenny Fossum, 23. juni 1882 129
Jenny Fossum var enke etter Chr. Fossum som var innehaver av Chr. Fossums Auksjonsforretning,
Brogt.12, Oslo. Ved Chr. Fossums død i 1936 overtok Jenny Fossum auksjonsforretningen. Jenny
Fossum var medlem av NS fra 1933 frem til frigjøringen. Som bestyrer og i praksis ansvarlig for den
daglige drift av firmaet var ansatt Aksel Smith Midtstue. Han hadde en garantert minstelønn og en viss
prosent av firmaets overskudd. I avhør mente Jenny Fossum at delingen av fortjenesten skjedde med
2/3 deler til henne og 1/3 til Midtstue.
Firmaets omsetning av auksjonsgods viste en fallende tendens etter okkupasjonen. Den 19. november
1942 skrev Jenny Fossum til Likvidasjonsstyret:
«I anledning de kommende auksjoner tillater jeg meg at anbefale vor gamle velrenommerte auksjonsforretning. Min politiske innstilling, (NS fra 1933) som jeg aldri har lagt skjul på, har dessverre de
siste år virket uheldig på forretningens trivsel. Hvorfor jeg vilde være det ærede styre meget forbunden
for velvillig behandling.
Heil og Sæl.
Jenny Fossum.»
Fossums Auksjonsforretning fikk etter hvert en meget betydelig omsetning av konfiskert jødiske
eiendeler. En revisorrapport av 22 september 1945 oppga følgende omsetningstall:
1942: kr. 52.228,-, 1943: kr. 136.262,-, 1944: kr. 64.353,-. Totalt: kr. 252.843,-.
Nettofortjenesten ble beregnet til kr. 17.000,-. Jenny Fossum ble varetektsfengslet og satt i varetekt i
190 dager. Tiltale ble tatt ut 9. november 1946. Den omfattet NS-medlemskapet, NS-relatert
virksomhet, bevilgninger til NS-formål i egenskap av kommunestyremedlem (Aker) og andre
offentlige verv og til slutt auksjonsvirksomheten som ble beskrevet slik:
«Tiltalte omsatte gjennom sin auksjonsforretning (Fossum Auksjonsforretning, Brogt. 12, Oslo) i tiden
1942 til 1945 for Innenriksdepartementet ved Likvidasjonsstyret eiendele for til sammen kr.
252.843,50, som var konfiskert fra personer, som var flyktet eller arrestert av politiske grunne. Tiltalte
anmodet selv Likvidasjonsstyret om å få gods til auksjon.»
Auksjonsvirksomheten ble henført under provisorisk anordning om konfiskert eiendom av 21.
september 1945 § 17. Landssviksaken mot Jenny Fossum kom opp for Oslo Byrett 17. januar 1949.
Hun erklærte seg ikke skyldig .I avhør 15. juli 1945 forklarte hun at:
«Hun trodde det var pålagt en offentlig auksjonsforretning og greie med slikt. Hun erkjenner først at
hun var imot jødeforfølgelsene, men at hun til d.d har imot jødedommen.»
Som et kuriosum kan nevnes at sakspapirene inneholder en anmeldelse fra Jenny Fossum av 25. juli
1941:
«Under et opphold på Vikersund Bad for ca. 1 måned siden konstaterte fru Fossum at hotellets gjester
hver dag samlet seg i salongen kl. 19.30 for å høre på London radio. Hotellets eier, dr. Håvik, var ofte
selv tilstede i salongen mens «lyttingen» pågikk.»
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Vedrørende Jenny Fossums engasjement som eier av auksjonsforretningen la retten til grunn:
«Antagelig i sept. 1942 opprettet tiltalte en overenskomst med Midtstue om at han skulle få en viss
prosent av overskuddet, samt en garantert minstelønn, samtidig som han fikk noe friere hender m.h.t. å
foreta visse disposisjoner uten forhåndskonferanse med tiltalte. Etter dette tidspunkt deltok ikke tiltalte
så meget i den daglige drift, men det inntråtte ellers ingen endring m.h.t. eierforholdet eller
auksjonsbevillingen, og hun hadde for så vidt ledelsen.»
Som spesifisert i tiltalen la retten til grunn at omsetningen av konfiskert jødegods for årene 1942-1944
beløp seg til kr. 252.843,50. Vedrørende firmaets fortjeneste anførte retten:
«Firmaets nettofortjeneste er beregnet til ca. kr. 43.000,- dersom kun de spesielle omkostninger det har
hatt i forbindelse med de enkelte auksjoner, fratrekkes. Gjøres også forholdsmessig fradrag for
generalomkostninger, er nettoinntekten beregnet til ca. kr. 17.000,-. Det er da ikke gjort fradrag for
skatter.»
Retten fant det altså rimelig ved beregningen av inndragningsbeløpet å fratrekke fra bruttofortjenesten
for det straffbare salget en «forholdsmessig» andel av firmaets «generalomkostninger».
Retten konkluderte med å fastslå:
«Endelig finnes godtgjort at hun var på det rene med at henvendelsen til Likvidasjonsstyret og
realisasjonen av konfiskerte eiendeler innebar en bistand til gjennomføringen av den aksjon som
tyskerne og NS-styret hadde satt i gang mot de norske jøder.(….) Samtlige forhold rammes derfor av
strl. § 86, således også realisasjonen av konfiskert løsøre (…), men vil av retten bli henført under de
mildere bestemmelser i landssvl. § 2 nr.4».
Retten fastslo at:
«Tiltaltes salg av konfiskert løsøre rammes også av lov av 13/12-1946 § 17, idet realisasjonen
(avhendelsen) var rettsstridig og tiltalte visste at løsøret var konfiskert fra arresterte og flyktede jøder.»
Vi ser at auksjonsvirksomheten i tiltalen var henført under konfiskasjonsloven men ble av retten
henført under landssvikloven selv om straffelovens § 86 kunne anvendes. Ved straffeutmålingen tok
retten hensyn til følgende formildende hensyn:
«I formildende retning skal nevnes at tiltalte som gammelt NS-medlem kan ha hatt vanskeligheter for
å la seg påvirke av motforestillinger. Som forhold av en viss betydning for straffutmålingen skal også
nevnes tiltaltes alder, og at hun som følge av sin holdning i okkupasjonstiden mottok oppsigelse m.h.t.
de av auksjonsforretningen leide lokaler, og at hennes auksjonsbevilling ble suspendert eller
tilbakekaldt, med den virkning at forretningen måtte opphøre ved frigjøringen. Det skal endelig
tilføyes at etter de foreliggende opplysninger har auksjonsforretningene i Oslo fått en nokså ujevn
behandling for sin befatning med realisasjonen av konfiskert løsøre.»
Jenny Fossum ble dømt til fengsel i 9 måneder. Inndragningen av fortjenesten etter salg av konfiskert
jødisk eiendom ble satt til kr. 14.000,-. Hun ble videre dømt til å betale en erstatning til Erstatningsdirektoratet på kr. 35.000,-. Begrunnelsen for å ilegge erstatningsansvar var at Jenny Fossum var
formuende og at erstatningsbeløpet til Erstatningsdirektoratet måtte sees i sammenheng med krav «fra
flyktninger og kjøpere av omsatt gods». Jfr. brev fra Erstatningsdirektoratet av 14. november 1945. 130
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Jenny Fossum anket til Høyesterett over den idømte straff og at erstatning ikke skulle ha vært idømt.
Høyesterett opprettholdt fengselsstraffen men reduserte erstatningen under henvisning til hennes alder:
«og hennes tap av ervervsmuligheter til kr. 20.000,-».
Så fulgte – som var vanlig – søknader om benådning og ettergivelse av inndragning og erstatning.
Kravet ble avslått av Erstatningsdirektoratet 20. september 1951 og av Stortingets Justiskomite den 22.
april 1955 da hun brakte saken inn for Stortinget.

Kommentar
Saken mot Jenny Fossum er interessant i flere henseender. Hennes klare tilkjennegivende i avhør av å
vært «imot jødedommen» er spesiell. Så godt som alle som var involvert i den økonomiske
forfølgningen hevdet i ettertid at de ikke hadde vært imot jødene men at det var omstendighetene som
gjorde at de deltok i likvideringen av jødenes formuer. Saken er også interessant fordi den viser at
hennes nærmeste betrodde medarbeider og daglig leder av firmaet, Aksel Midstue, gikk fri mens hele
ansvaret falt på henne. Aksel Midstues sak blir særskilt behandlet i det følgende. Det kan være grunn
til å stille spørsmål ved beregningen av inndragningsbeløpet på kr. 14.000,-. Fra den beregnede bruttofortjenesten ble det innrømmet fradrag for en forholdsmessig andel av generalomkostninger. Med
andre ord resultatet av den straffbare virksomheten var med å dekke kostnader som husleie, lønninger
med videre. Var dette rimelig?
At retten videre la til grunn som en formildende omstendighet ved straffeutmålingen at auksjonsforretningen hadde mistet sine leide lokaler og at auksjonsbevillingen var suspendert eller tilbakekalt
kan det også stilles spørsmål ved. Det var jo en straffbar virksomhet av graverende karakter som ble
drevet av Fossums. Hvis bevillingen ikke hadde vært tilbakekalt før saken ble behandlet i byretten
ville nok tiltalen inkludert en post om fradømmelse av rett til å drive auksjonsvirksomhet. Det forhold
at tilbakekall av auksjonsbevilling hadde funnet sted kan vanskelig sees som en god begrunnelse for
reduksjon av straffen.
Men rettens observasjon av den svært ulike behandling av sakene mot auksjonsforretningene i Oslo er
korrekt. Som vil bli behandlet senere avhang utfall av sakene i stor utstrekning av om innehaveren av
auksjonsforretningen hadde vært medlem av NS eller ikke.
Til slutt så følger retten et vel oppgått spor ved å henføre forholdet til Jenny Fossum under landssvikloven, til tross for at retten fastslo at forholdet «rammes derfor av strl. § 86», uten at det ble gitt en
begrunnelse for hvorfor man ville anvende landssviklovens anvisning på mildere straff enn det som
ville vært aktuelt dersom forholdet ble pådømt etter straffeloven.
Noen betraktninger vedrørende det meget store omfang av jødeboauksjoner som Jenny Fossums firma
påtok seg og de ødeleggende økonomiske konsekvenser dette fikk for familiene som mistet alt de eide
ved inndragningen, og den etterfølgende realisering gjennom auksjoner som ga god økonomisk
vinning til innehaverne av firmaene, fant retten ikke grunnlag til å gå inn på. Tvert i mot så skulle hun
tilgodesees ved at den virksomhet som hadde vokst som følge av deltagelse i forfølgningen ikke lenger
kunne fortsette.
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16.2 Aksel Smith Midtstue, 23. april 1916 131
I avhør i saken mot Jenny Fossum den 3. juni 1945 opplyste Midtstue at han var bestyrer av Chr.
Fossums Auksjonsforretning. Han opplyste at han ikke hadde vært medlem av NS. Han opplyste at i
desember 1942:
«kom firmaet første gang oppi auksjon av beslaglagt eiendom. Fru Fossum kom da til Herr Mitstue og
sa at firmaet var pålagt av en advokat å motta til auksjonssalg innbo og løsøre, hvilket blev gjort. Fra
desember 1942 til juli 1943 kom det temmelig jevnt med parter av boer som blev utauksjonert av
firmaet. Det kom stadig fra forskjellige advokater. På hver eneste auksjon var det en masse folk som
ville kjøpe.»
Han fortsatte i samme avhøret:
«Firmaet var vidende om at det solgte ting som kom fra beslaglagte eiendommer. På et møte i Norske
Auksjonsforretningers Landsforening blev det diskutert om man hadde lov til å nekte å ta imot den
slags, man blev da enige om å undersøke saken, men hørte ikke noget mere til saken. Dette var etter at
tvangsauksjonene var begynt. Herr Midtstue spurte Fru Fossum om disse forretningene var lovlige,
han mente at disse forretningene ikke var helt i orden og måtte ødelegge forretningens renomme, men
fikk til svar at de var blitt pålagt og at de forretninger som før var blitt pålagt ikke hadde nektet. Alle
ville etterhånden få de sakene. Herr Midtstue mente da at det eneste han kunne gjøre var å la saken gå
sin gang og å hjelpe folk så godt det lot seg gjøre til å få kjøpt tilbake eller få unda gjennom
slektninger og bekjente som ennu var i landet.»
Dette var det eneste avhør av Midtstue som finnes i saken mot Jenny Fossum. Han ble innkalt og
møtte som vitne i straffesaken mot henne men dommen refererer ikke særskilt til hans vitneprov
utover opplysningen at han som bestyrer inngikk avtale med Jenny Fossum i september 1942 om
deling av fortjenesten fra firmaet.
Mer interessant er imidlertid følgende to dokumenter som ligger i Landssviksaken mot Jenny Fossum.
Den første er en rapport av 29.5.1945 skrevet på papiret til Politipresidenten (sic) i Oslo,
Kriminalpolitiet, der det står:
«Rapport.
Ad. Aksel Midtstu, Thygesonsvei 5, Bryn
Midstu har under hele krigen vært ansatt hos fru Jenny Fossum, Brogt. 10. Fru Fossum er medlem av
NS og driver auksjonariusforretning. De har i samarbeide drevet med salg av innbo tilhørende norske
flyktninger, særlig jøder. Midtstu har selv drevet og handlet meget med beslaglagte gjenstander, og har
tjent store penger på dette.
13240/725
Uleselig sign, kan være Eriksen.
Nederst til venstre på dokumentet er påført med blyant:
Sendes A 13100
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Uleselig underskrift, (kan være Fritzner), Stempel: Hjemmestyrkene, EV/13240. Nederst er så påført:
Sendes E.V. 13130. 12 juni 1945. E.V. 131002.»
Neste dokument er datert 15. juni 1945 og er skrevet på papiret til Hjemmestyrkene, GR. 13132 og er
sendt til EV/13130 og har følgende tekst:
«Ad. Aksel Midtstue, Thygesonsvei 5, Bryn.
Midstue har vært ansatt i Chr. Fossums Auksjonsforretning siden før krigen. Forretningens innehaver
fru Jenny Fossum har vært medlem av NS siden 1933. De inndratte jødeboer ble i sin tid fordelt på
samtlige auksjonsforretninger i Oslo, kun 2 forretninger nektet å ha noe med disse å gjøre, de øvrige
7/8 overtok hver sin del. På daværende tidspunkt stod fru Fossum for ledelsen av forretningen, men
senere har Midtstue blitt forfremmet til fullmektig eller disponent og fikk dermed ledelsen av
forretningen, idet fru Fossum trakk seg tilbake fra den daglige ledelse.
Det er også fra annet hold kommet rapport på Midtstue nemlig i forbinnelse med valg av tillitsmenn i
det nye idrettslag i distriktet B.F.G. (sammenslutningen Bjart-Freidig-Grønvold). Valgkomiteen fikk
melding om at man ikke ønsket Midtstue valgt som tillitsmann. Midtstue fikk seg forelagt saken, og
forklarte da at han allerede hadde kjennskap til den, og allerede forelagt den for Aker Fotballkrets,
hvor han sitter som styremedlem. Man fant ikke å kunne gjøre noe da saken var utenfor deres virkefelt.
De hadde intet å bemerke til at Midtstue fortsatte som styremedlem. Likeledes har Midtstue forelagt
saken for o.r.sakfører Olav Tendeland i Interimstyret i Norges Idrettsforbund. Denne uttalte at han
intet hadde å bemerke til at Midtstue tok tillitsverv i et idrettslag, da en på nåværende tidspunkt intet
fast grunnlag hadde for å dømme ham, og i ethvert fall hadde idrettslaget ingen kompetanse i
spørsmålet. Midtstue ble i generalforsamlingen valgt til sekretær i det nye idrettslag.
Det kan bemerkes at Midtstue under krigen har ytet et meget godt arbeide for den illegale idrett, bl.a.
var han i fjor dommer ved samtlige av de store illegale fotballkamper.
En går ut fra at Midtstues forhold vil bli tatt opp under de rettsaker som vil bli satt i gang mot
auksjonsforretningene. Inntil dette er skjedd finner en ingen grunn til å ta opp Midtstues forhold til
prøvelse.
Henry Sandvik
E.V.13132»

Kommentar
Det ble ikke reist landssvik sak mot Aksel Midtstue for hans virksomhet som daglig leder av Chr
Fossums Auksjonsforretninger under okkupasjonen da firmaet auksjonerte betydelige verdier fra
inndratte jødeboer. Dette resultat kan det stilles spørsmål ved. Hovedforklaringen på at sak ikke ble
reist må antas å ligge i at Midtstue ikke var medlem av NS og at han under okkupasjonen medvirket i
den illegale idrettsbevegelsen, som dokumentert over.
Til tross for at han ikke var NS-medlem og virket innenfor den illegale idrettsbevegelsen synes det
åpenbart at Midtstue skulle ha vært stilt til ansvar for sin ledende rolle i firmaet Chr. Fossums aktive
medvirkning i gjennomføringen av konfiskasjonen av eiendelene til de arresterte eller flyktede jødene
under okkupasjonen. Ut fra hans lederstilling må det også antas han visste om de to auksjonsforretninger i Oslo som nektet å ha noe med jødeboer å gjøre. Saken blir også mer alvorlig i og med at
Midtstue ikke var en underordnet ansatt men leder av virksomhetens daglige drift og hadde gjennom
avtale en direkte andel av den fortjeneste som firmaet oppnådde gjennom salgene av jødenes eiendeler
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som kom under hammeren til Chr. Fossums Auksjonsforretning. Etter min oppfatning er unnlatelsen
av å reise sak mot Midtstue oppsiktsvekkende. Det er verd å merke seg forskjellen i tonen i de to
rapportene fra Hjemmestyrkene. Den første datert 29. mai 1945 er kritisk og utpeker Midtstue som en
profitør som beriket seg på jødegods. Den andre fra 15. juni 1945 fremhever hans rolle som aktiv
medlem av den illegale idrettsbevegelsen.

16.3 Carl Johan Borg, 23. mai 1881 132
Carl Johan Borg var innehaver A/S Borgs Auksjonsforretning, Lilletorvet, Elvegt. 34, Oslo.
Borg var medlem av NS siden 1. oktober 1941 og må kunne betegnes som en aktiv nazist.
Landssviksaksmappen hans inneholder kopi av brev til Quisling og Jonas Lie der han berømmer disse
etter å ha hørt deres taler på diverse NS-mønstringer. Han drev en betydelig auksjonsforretning i Oslo
som auksjonerte beslaglagte eiendeler fra jøder og politiske flyktninger.
Tiltale mot Borg ble tatt ut 4. september 1945.Tiltalen omfattet NS-medlemskapet og auksjonering av
beslaglagt gods. Tiltalen for auksjonsvirksomheten hadde følgende ordlyd:
«Han bistod i tidsrummet 1942-1945 statspolitiet, Frontkjemperkontoret og Likvidasjonsstyret for
inndratte formuer med omsetningen av beslaglagt gods fra politiske flyktninger og andre norske
borgere hvis eiendeler var ulovlig beslaglagt av politiske grunner, til en samlet verdi av ca. 1 million
kroner.»
Forholdet var henført under strl. § 86 og provisorisk anordning av 18. desember 1942 § 3.
Landssviksaken mot Borg kom opp for Eidsivating Lagmannsrett 19. desember 1945 med Erik Solem
som rettens formann.
Borg erklærte seg ikke straffskyldig
Retten fant at Borgs firma måtte ha omsatt eiendeler som tilhørte flyktninger for et:
«beløp av minst kr. 900.000,-».
Retten beskriver virksomheten til Borg slik:
«Retten anser det videre bevist at tiltalte fra august 1942 til midten av april 1945 har solgt en stor
mengde løsøre som tilhørte nordmenn som av politiske grunner hadde måttet reise til Sverige, av disse
var en god del jøder.»
Retten fortsatte: «Han har ikke gjort noe forsøk på å motsette seg salgene, men har utført oppdragene
beredvillig og med den fagmessige kyndighet han var i besittelse av. Tiltalte visste at de eiendeler han
på denne måten mottok tilhørte nordmenn som hadde måttet forlate landet av politiske grunner. Etter
det han sier var han helt uenig i den jødeforfølgning som ble iverksatt men likevel hjalp han til med å
få realisert jødenes etterlatte eiendeler her i landet. Tiltalte har forstått at beslagleggelsen og
realisasjonen av flyktningers eiendeler var et ledd i tyskernes og N.S.’s kamp mot den patriotiske
motstandsbevegelsen.»
Lagmannsretten konkluderte:
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«Da retten anser det bevist at tiltalte har forstått at han ved sitt medlemskap i N.S. og sin virksomhet
som auksjonarius over beslaglagt gods har ytet N.S. og fienden bistand under den pågående krig
mellom Norge og Tyskland vil disse forhold rammes av straffelovens § 86.»
Ved straffeutmålingen uttalte retten:
«Ved fastsettelsen av straffen legger retten vekt på at tiltaltes virksomhet som auksjonarius over
beslaglagt gods har hatt et meget stort omfang. Han har påført dels eierne, dels kjøperne et samlet
økonomisk tap av samme størrelse som omsetningen – minst kr. 900.000,-. Når kjøperne må levere
gjenstandene tilbake, blir de stående med tapet. De fleste gjenstander er imidlertid ved tiltaltes
virksomhet spredt omkring til en stor masse kjøpere som de virkelige eiere er hindret i å oppspore…..»
Borg ble etter dette dømt til 7 års fengsel, en bot på kr. 25.000,-, inndragning av fortjeneste av
auksjonssalgene skjønnsmessig satt til kr. 36.000,- og en erstatning til Erstatningsdirektoratet for det
tap han hadde:
«voldt dels eierne dels kjøperne et samlet tap på minst kr. 900.000,-»
som var lik den omsetning han hadde av jøde- og flyktningboer.
Borg anket til Høyesterett, men anken ble avvist. 4. april 1949 ble han benådet for restsoningen av
fengselsstraffen. Han hadde da sittet, inkludert varetekt, i fengsel i 2 1/2 år. Den 26. oktober 1953 ble
inndragnings- og erstatningsbeløpet på kr. 936.000,- av Justisdepartementet nedsatt til kr. 51.675,-.

Kommentar
Straffen mot Borg må betraktes som svært streng. Men saken kom opp så tidlig som i 1945. Borg
hadde vært en aktiv nazist og drev en omfattende auksjonsvirksomhet av konfiskerte jøde- og
flyktningboer. Basert på forfatterens gjennomgang av Riksarkivets samling av jødebomapper
håndterte firmaet til Borg i hvert fall 63 jødeboer.
Det som er påfallende i dommen mot Borg er at Lagmannsretten i meget liten grad ser Borgs
auksjonsvirksomhet som en del av forfølgelsen av jødene. Rettens eneste henvisning til jødeforfølgelsen er uttalelsen om at Borg hjalp til med å få realisert jødenes etterlatte eiendeler. Eidsivating
Lagmannsrett, under ledelse av Erik Solem som var sentral i motstandsbevegelsen, ga i saken mot
Borg en føring som gikk igjen i svært mange av landssviksakene mot de som deltok i den økonomiske
forfølgningen av jødene nemlig at «beslagleggelsen og realisasjonen av flyktningers eiendeler var ett
ledd i tyskernes og N.S.’s kamp mot den patriotiske motstandsbevegelsen.»
Det at retten bruker betegnelsen «flyktninger» forklarer kanskje rettens oppfatning om at inndragningen og realiseringen av beslaglagt formuer var en del av kampen mot motstandsbevegelsen. At
tyskerne og NS ville straffe alle som flyktet ved å inndra deres formuer var et ikke overraskende
reaksjonsmiddel. De fleste som flyktet var enten delaktig i motstandsarbeide eller flyktet for å slutte
seg til Norges kamp utenfor Norge. Men for jødene var situasjon vesentlig annerledes, de ble arrestert
fordi de var jøder og de jøder som flyktet, flyktet for unngå arrestasjon og deportering. Retten unnlater
å poengtere den vesentlige forskjellen mellom de konfiskasjoner som var «hjemlet» i
inndragningsloven og de som kom som en reaksjon for å ha flyktet fra landet.
Det er videre viktig å merke seg at Lagmannsretten i flere passasjer fremhever det tap kjøperne led
etter okkupasjonen ved å måtte levere tilbake kjøpte eiendeler, jfr. formuleringen:
«Når kjøperne må levere gjenstandene tilbake blir de stående med tapet.»
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Retten fant at Borg hadde påført dels eierne, dels kjøperne et samlet økonomisk tap av samme
størrelse som omsetningen – minst kr. 900.000,-. Det sentrale var eiernes tap og det var dette tapet
retten skulle ha konsentrert seg om og søkt å beregne. Når det gjelder kjøperne så følger deres «tap» av
vindikasjonen (tilbakeleveringsplikten til rette eier). Kjøpernes tap hadde således ikke noe å gjøre i
straffesaken mot Borg. Deres tap, forutsatt god tro, måtte i tilfelle rettes mot Borg i et sivilrettslig
søksmål.

16.4 Johannes Erik Berg, 9. mars 1893 133
Johannes Berg var innehaver og disponent for Johs. H. Bergs Auksjonsforretning, Jernbanetorget 5,
Oslo. Berg var ikke medlem av NS.
Det ble i forbindelse med etterforskningen mot Berg dokumentert at hans firma under okkupasjonen
auksjonerte beslaglagte eiendeler i perioden 1942-1944 for kr. 136.362,-. Omsetningen av beslaglagt
eiendom utgjorde en ikke uvesentlig del av firmaets virksomhet, således utgjorde salg av konfiskert
gods i 1943 60 % av den totale omsetningen. Bergs fortjeneste av salgene ble etter skatt beregnet av
revisor til kr. 12.413,-. I saken foreligger en revisorrapport av 29. juni 1945 som fastslår:
«Bøkene er pent ført, men gir for enkelte år et lite pålitelig inntrykk (…..). Hovedboken er ikke
avsluttet…».
De beslaglagte boene som Berg fikk til realisasjon ved auksjon var både jødeboer og andre flyktningboer. Som følge av at han førte korrekte oppgaver over kjøperne var det mulig for flere av disse etter
okkupasjonen å få tilbake sine eiendeler. Det var videre på det rene at han for flere familier lykkes i å
gjennomføre pro forma salg slik at slektninger og andre kunne sikre seg eiendelene på vegne av de
rettmessige eierne, således også for familien Willoch.
For sin auksjonsvirksomhet av konfiskert gods ble Berg 4. juli 1946 forelagt å vedta en bot på kr.
3.000,- samt tåle en inndragning på kr. 12.413,- som var den beregnede fortjenesten ved disse salg.
Berg vedtok forelegget. Oslo Kommune fratok han auksjonsbevillingen 22. mai 1947. Da Berg ble
oppmerksom på dette anket han til Høyesterett over forelegget idet han anførte at den ble avgitt under
bristende forutsetninger, nemlig at en konsekvens av vedtaket av forelegget var at auksjonsbevillingen
ville bli inndratt. Høyesterett godtok dette synet og opphevet forelegget 16. mars 1948. Den 22.
desember 1948 opphevet Formannskapet i Oslo Kommune beslutningen om tilbakekall av
auksjonsbevillingen.
22. april 1948 utferdiget Oslo Politikammer, Landssvikavdelingen, et nytt forelegg. Nå var boten satt
til kr. 1.000,- og inndragning, som før, til kr.12.413,-. Til tross for at Berg nå hadde fått tilbake
bevillingen nektet han å vedta forelegget og saken kom opp for Oslo Byrett 20. september 1948.
Det overraskende i forbindelse med hovedforhandlingen den 20. september 1948 er at aktor nedla
påstand om frifinnelse. Det fremgår ikke av sakens dokumenter hva som var begrunnelsen for denne
kuvending. Muligens opplevet aktor under hovedforhandlingen at saken utviklet seg til ugunst for
påtalemyndigheten og fikk fullmakt «til å kaste kortene» før saken ble tatt opp til doms. Retten kunne i
lys av en slik påstand ha avsagt frifinnelsesdom uten annen begrunnelse enn å henvise til aktors
påstand men fant øyensynlig grunnlag for å avsi «full» dom med domsgrunner.
Om Bergs auksjonsvirksomhet uttalte retten:
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«Hva det i tiltalen omhandlede forhold angår finner retten i samsvar med tiltaltes egen erkjennelse
bevist at han i årene 1942, 1943, og 1944 som innehaver av og disponent for Johs. H. Bergs
Auksjonsforretning, Jernbanetorget 5, Oslo, har foretatt salg for til sammen ca. kr. 135.000,- av
konfiskerte gjenstander, vel vitende om at disses rette eiere enten var blitt arrestert av de daværende
makthavere eller hadde måttet forlate landet ved flukt.
Tross dette finner imidlertid retten i samsvar med aktors påstand at tiltalte må bli å frifinne herfor.»
Til tross for at aktor hadde nedlagt påstand om frifinnelse og retten hadde tatt konsekvensen av det ved
å frifinne Berg for hans salg av konfiskert gods så fant retten det øyensynlig nødvendig, antagelig utfra
det som hadde fremkommet under hovedforhandlingen, å fastslå at Berg hadde befunnet seg i en:
«Tvangssituasjon for så vidt.»
Retten bygget dette nok på vitneutsagn om at Berg hadde vært redd for at konsekvensen av å nekte å ta
imot konfiskert gods til salg kunne føre til at han mistet auksjonsbevillingen og dermed sitt levebrød.
Retten konkluderte slik:
«Hensett til den tvangssituasjon som tiltalte – og visstnok også med rette – mente å befinne seg i
sammenholdt med tiltaltes motige og korrekte opptreden i forbindelse med hans salg av konfiskerte
gjenstander i okkupasjonstiden finner retten etter dette at det vil være helt urimelig om tiltalte nu
skulle straffes for dette sitt forhold. Retten finner i det hele tatt at tiltaltes handlemåte, slik som den
foran er beskrevet, ikke kan betraktes som utilbørlig på noen måte, hvorfor den etter rettens mening
heller ikke kan karakteriseres som rettsstridig. Som foran nevnt kommer da retten til det forhold at
tiltalte må bli å frifinne.»
Berg ble frifunnet i overensstemmelse med aktors påstand og tilkjent et erstatningsbeløp som ble satt
til kr. 150,-.

Kommentar
I lys av aktors påstand om frifinnelse av Berg er det merkelig at retten fant det nødvendig å forholde
seg til beskrivelsen i tiltalen som i praksis var frafalt. Retten var nødt til å følge aktors påstand og
frifinne Berg. Retten gir ingen forklaring i «domsgrunnene» hvorfor den fant det nødvendig å
fremheve de omstendigheter som tilsa at Berg befant seg i en «viss tvangssituasjon» og at det forelå
formildende omstendigheter ved å henvise til at han som auksjonarius av konfiskerte eiendeler hadde
opptrådt «helt korrekt og som en utmerket nordmann».
Når retten fant det påkrevet å beskrive Bergs virke som auksjonarius i positive vendinger så må det
være tillat å knytte noen kommentarer til rettens syn.
Befant Berg seg i en faktisk situasjon som gjorde at hans auksjonsvirksomhet kunne ansees straffri
utfra at han hadde vært i en tvangssituasjon? Berg visste at det dreidde seg om ulovlig konfiskert gods
som han ble oppfordret til å selge. Han var klar over at det var en muligens to auksjonsforretninger i
Oslo som ikke tok imot konfiskert gods og som ikke hadde mistet bevillingen. Han kunne utmerket ha
nektet og så sett om han virkelig ble fratatt auksjonsbevillingen. Å betrakte ham for å ha vært i en
tvangssituasjon utfra en antagelse at noe negativt kunne inntreffe er ingen begrunnelse for i ettertid å si
at han var i en faktisk tvangssituasjon. Endelig kan nevnes i denne forbindelse at Carl Martin Kramer
som var jødebobestyrer i Oslo og som ga flere oppdrag til Berg uttalte i et avhør den 29. april 1948:
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«Kramer kan ikke huske at han truet sikt. (Berg) med at han ville miste sin bevilling hvis han ikke
formidlet auksjonene og anser det for å være usannsynlig. Derimot husker han at sikt. på ingen måte
var begeistret for disse auksjonene.» 134
Når retten i dommen henviser til vitneprovet fra Kramer avgitt under hovedforhandlingen om at Berg
kunne ha miste bevillingen skulle Kramer vært foreholdt hans ovennevnte erklæring. Retten la
øyensynlig til grunn uten videre Kramers vitneprov i retten om at Berg kunne ha mistet auksjonsbevillingen ved å nekte å ta imot beslaglagte eiendeler. Dette var i direkte strid med Kramers
forklaring i avhør under etterforskningen av saken til Berg. Kramer skulle selvfølgelig av aktor vært
foreholdt denne vesentlige forklaringsendring. Her har aktor, politifullmektig Frost, åpenbart forsømt
seg ved ikke å gjøre retten oppmerksom på at det forelå to forskjellige forklaringer knyttet til samme
forhold som skulle ha medført at Kramers vitneprov ble tilsidesatt som lite troverdig.
At Berg opptrådte «korrekt» og førte auksjonsprotokoller etter gjeldende bestemmelser for auksjonsforretninger som gjorde at man kunne identifisere kjøpere etter frigjøringen var hans selvsagte plikt.
At han foranlediget at slektninger av flyktede fikk kjøpe konfiskerte gjenstander til spottpris var i og
for seg positivt og kunne tilgodesees ham ved en straffeutmåling, dersom det hadde vært aktuelt.
Endelig forekommer det oppsiktsvekkende at retten begrunnet sin «frifinnelse» med at den fant det
«helt urimelig» at Berg skulle straffes for sin virksomhet som auksjonarius av konfiskerte jødiske og
andres eiendeler. Med mindre det er klar lovhjemmel så hverken feller eller frifinner man en tiltalt
utfra rimelighetsbetraktninger.
Etter min oppfatning var forelegget på kr. 1.000,- og inndragning av den ulovlige fortjenesten en
meget mild reaksjon som også tok hensyn til de momenter som talte til fordel for Berg. Men når
påtalemyndigheten påsto frifinnelse var utfallet gitt. Hadde Berg vært NS-medlem må det kunne antas
som utelukket at påtalemyndigheten hadde nedlagt påstand om frifinnelse.
Berg fikk altså beholde sin auksjonsbevilling og den fortjeneste han hadde oppebåret ved å auksjonere
konfiskert jødegods og eiendeler tilhørende andre flyktninger.

16.5 Knut Selliseth, 3. februar 1870. Auksjonarius i Oslo 135
Knut Selliseth drev auksjonsforretningen Fix i Skippergaten i Oslo. Han var ikke medlem av NS.
Hovedforhandling i landssviksaken mot Selliseth fant sted ved Oslo Byrett 9. oktober 1945.
Grunnlaget for tiltalen var:
«Tiltalte bisto gjennom sin auksjonsforretning Fix i Skippergata 15 i tiden 1942/45 Innenriksdepartementet med omsetning av eiendeler som var fratatt personer som var flyktet eller arrestert av
politiske grunner.»
Forholdet var henført under landssvikanordningens § 2 nr. 2, som omhandlet støtte til NS. Subsidiært
etter § 2 nr. 4, som omhandlet overtredelse av kap. 8 og 9 i straffeloven. Han var også tiltalt etter
provisorisk anordning av 18. desember 1942, (Konfiskasjonsanordningen) § 3 for selve salget av de
konfiskerte eiendelene som ble overlatt til ham. Selliseth nektet straffeskyld.
Retten fant det bevist at Selliseth hadde gjort seg skyldig i de forhold som var nevnt i
tiltalebeslutningen. Forholdet ble imidlertid henført under landssvikanordningens § 2 nr. 4 jfr. strl.§86
idet retten uttalte:
134
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«Det var i okkupasjonsmaktens interesse og inngikk som et ledd i dennes terror og kamp mot
motstands-fronten at eiendeler tilhørende politiske fanger og flyktninger og jøder ble fratatt disse og
realisert, og denne realisering har tiltalte vært med på. Det stiller seg imidlertid tvilsomt om de
subjektive betingelser for straffellelse er tilstede og om det foreligger tvangssituasjon som kan føre til
at straffen for tiltalte kan falle bort (landssvikanordningens § 5). Hva den påståtte tvang angår er retten
etter bevisførselen blitt stående ved at det iallfall ikke har foreligget en slik tvang at den bør virke helt
straffbefriende.»
Selliseth hevdet at han frem til sommeren 1943 var i god tro da han mottok beslaglagte varer til salgs
blant annet fra Almer Haug i Likvidasjonsstyret. Om Selliseths gode tro uttalte retten:
«Hva de subjektive betingelser for straff angår godtar retten tiltaltes forklaring om at han først en tid ut
i 1943 ble oppmerksom på at de tingene han fikk oversendt til salg var beslaglagte saker, og først fra
dette tidspunkt kan da forholdet bli straffbart. En går ut fra at han må ha forstått at beslagleggelsen var
ulovlig».
Retten fant «under noen tvil» at Selliseth:
«må ha vært klar over at realisasjon av de beslaglagte verdier også inngikk som et ledd i aksjonen mot
motstandsfronten, og således var bistand for fienden, hvilken bistand han har vært med på å yte. Hans
forhold blir etter dette å straffe etter de nevnte bestemmelser for så vidt angår tiden fra før sommeren
1943. Det bemerkes at det vil føre til en mildere straff for tiltalte at man henfører forholdet under
landssviklovens § 2 nr.4 i stedet for under straffelovens §86».
Forfatteren legger til grunn at det må være en skrivefeil i avsnittet over idet ordene «fra før» gir ingen
mening i sammenhengen og må erstattes med «etter». Altså: Selliseth ble frifunnet for salg før
sommeren 1943 men kjent skyldig for salg etter sommeren 1943.
Ved straffeutmålingen la retten vekt på at det var en meget alvorlig forbrytelse Selliseth hadde vært
med på.
I formildende retning la retten vekt på:
«I formildende retning har en sett hen til at det ikke er tiltalte som har satt seg i bevegelse for å få
salgsoppdragene. Disse er tildelt ham av myndighetene, og han har følt seg i en vanskelig situasjon.
Han har ikke utvidet sin forretning under krigen. Han er også en gammel mann og vil ved dommen
tape retten til å drive sin auksjonsvirksomhet.»
Han ble dømt til fengsel i 6 måneder og inndragning av hans nettofortjeneste på kr. 15.637,- som var
beregnet av hans totale salg av beslaglagte eiendeler, og tap av rett til å drive auksjoner i 5 år. I
forbindelse med inndragningen uttalte retten:
«Det bemerkes at inndragningen skjer av tiltaltes hele nettofortjeneste av de ulovlige salg, skjønt han
ikke er funnet straffskyldig for de første salgene, hvor han ikke var oppmerksom på at det gjaldt
beslaglagte verdier. Inndragning kan skje selv om de subjektive vilkår for straff ikke er tilstede.»
Selliseth begjærte fornyet behandling ved Lagmannsrett men dette ble avvist av Høyesteretts
Kjæremålsutvalg 13. november 1945. Han sonet frihetsstraffen og ble benådet for rettighetstapet til å
drive auksjonsforretning 2. juli 1947. 29. april 1948 begjærte han gjenopptakelse men dette ble avslått.

129

Kommentar
Vi ser igjen at presisjonsnivået hos påtalemyndigheten er svakt idet Selliseths auksjonsvirksomhet ble
henført under landssvikanordningens § 2 nr. 2 som omhandlet støtte til NS og NS-organisasjoner.
Tiltalen ble godkjent av statsadvokat Brynjulf Bull. Retten valgte, imidlertid, riktig å henføre forholdet
under den subsidiære subsumsjonen,§ 2. nr. 4, bistand til fienden.
Det er grunn til å stille et spørsmål knyttet til rettens bevisvurdering. Av domsgrunnene fremgår det at
retten valgte å godta Selliseths forklaring om at han først sommeren 1943 ble klar over at han mottok
beslaglagt gods til auksjon. Arrestasjonene og deportasjonen av jødene var velkjent i offentligheten og
Selliseth, som profesjonell auksjonarius, måtte ha stilt noen spørsmål da det umiddelbart begynt å
komme eiendeler fra private hjem til de ledende auksjonsfirmaene i stort omfang. Desto sterkere burde
Selliseths mistanke ha vært da oppdragene han fikk kom fra Almer Haug i Likvidasjonsstyret. Kunne
han virkelig ha vært uvitende om at det var konfiskert jødebogods som han mottok til salg? Og fant
han aldri på å stille spørsmål for eksempel til kollegaer i bransjen? Blant de auksjonssaker som er
gjennomgått er frifinnelsen av Selliseth for salg frem til sommeren 1943 enestående og etter min
mening lite troverdig. Skulle han ha vært den eneste innehaver av et auksjonsfirma som ikke visste at
de eiendeler han auksjonerte bort kom fra konfiskerte boer? Et minimum av undersøkelsesplikt om
hvor eiendelene kom fra ville utvilsomt ha avdekket at det var beslaglagte varer han mottok.
Vi ser også i denne saken at retten blander sammen konfiskasjonen av eiendelene til «politiske fanger,
flyktninger og jøder» og legger til grunn at konfiskasjonen av disse eiendeler var et ledd i fiendens
«terror og kamp mot motstandsfronten». At situasjonen for jødenes vedkommende var at
konfiskasjonen av deres eiendeler var ledd i en forfølgning av jødene som sådanne og ikke en kamp
mot motstandsbevegelsen synes å ha gått påtalemyndighet og retten forbi.

16.6 Gunnar K. Lie, 1. desember 1900 136
Gunnar K. Lie var offiser og i tillegg innehaver av Lies Auksjonsforretning, Oslo.
Lie var ikke medlem av NS. Som offiser hadde han deltatt i kampene i Sør-Norge i 1940. Det var
dokumentert at han deltok i illegalt arbeide bl.a. ved å delta i prøvesprengninger i Nordmarka med
dynamitt. Det fremkom under etterforskningen at han var lite involvert i den daglige driften av
auksjonsforretningen før han sammen med over tusen norske offiserer ble sendt til krigsfangenskap i
Tyskland i august 1943.
Lie erkjente at firmaet hadde foretatt auksjon over eiendeler fra 23 jødeboer. Eiendelene ble levert til
firmaet fra Almer Haug, Birger Ilseng og Knut Methi som alle var tilknyttet Likvidasjonsstyret. Videre
fikk firmaet oppdrag fra advokat Knut Esmarch som var en personlig bekjent av Lie og advokat Knut
Bjelke. Begge de sistnevnte advokatene hadde en større portefølje av jødeboer. Lie forklarte i avhør 2.
juni 1945 at:
«I slutten av 1942 fikk han over telefonen en forespørsel fra en hrr. Almer Haug, Trondhjemsveien
163, om han kunne foreta en auksjon for denne. Avh. gikk da utfra at det dreide seg om hrr. Haugs
ting og foretok både denne auksjon og flere lignende fra hrr. Haug. Det dreide seg her om
småporsjoner og avh. erklærer at han ikke hadde kjennskap om at det var ting som skrev seg fra
jødeboer før han senere engang, tidspunktet kan han ikke erindre, av Haug fikk opplyst sakens rette
sammenheng. Haug oppgav da at han opptrådte på vegne av «departementet» og at det var ordre at
Lies Auksjonsforretning skulle foreta disse salg. På tilsvarende måte har fa. foretatt salg ifølge
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oppdrag fra en kontorsjef K. Methi og adv. Knut Esmarch uten at han til å begynne med var klar over
at det her dreide seg om gjenstander som tilhørte jødeboer. Adv. Knut Bjelke har han også mottatt
lignende oppdrag fra. Alt i alt har fa. foretatt salg av 23 jødeboers gjenstander. Salgene utgjorde fra ca.
kr. 50,- til ca. kr. 9.000,- . og representerte total ca. 60.000,- hvorav fa. har en fortjeneste på 18 %
brutto.
Avh. erklærer at han aldri har mottatt nogen advarsel mot denne virksomhet. Forholdet har vært oppe
til behandling i Oslo Auksjonforretningers forening og man blev der enige om å prøve å unngå den
slags forretninger.»
En revisorrapport fra 21. august 1945 anslo Lies omsetning av konfiskert gods til kr. 93.077,- og
nettofortjenesten til kr. 15.792,-.
I et nytt avhør 23. februar 1946 forklarte Lie:
«Da han ble arrestert (16/8 1943), hadde han allerede for lengst greid å kvitte seg med salget av de
konfiskerte gjenstandene. Han viser til at han hadde konferert med h.r.advokat Wik for å få opplyst
navnene på de forskjellige bobestyrere for at forretningen kunne holde seg unna disse.»
23. februar 1946 ble Even Preståsen, en underordnet funksjonær i firmaet, avhørt. Han forklarte bl.a.:
«Avh. forklarer at firmaet etter hvert ble klar over at konfiskert gods ble innlevert til salg av
forskjellige privatpersoner. Når en ble klar over dette, vet avh. ikke bestemt, men han mener at det
ikke gikk så lang tid før de oppdaget at f.eks. Almer Haug ikke bare kunne selge eget løsøre, men det
måtte være noe spesielt med det godset han solgte.»
Den 26. februar 1946 innbetalte Gunnar K. Lie kr. 30.000,- til Erstatningsdirektoratet:
«som sikkerhet for eventuell inndraing eller krav vedrørende salg av konfiskert gods.»
18. februar 1946 sendte Landssvikavdelingen ved Oslo Politikammer forslag til statsadvokatene i
Landssviksaker til tiltale av Gunnar Lie. Forslaget gikk ut på at Lie skulle tiltales ved Oslo Byrett,
altså full straffesak. Det ble fra Landssvikpolitiets side foreslått fengsel i 6 måneder, kr. 10.000,- i bot,
og inndragning av kr. 15.792,- Forslaget viste bl. annet til at firmaet hadde avertert gjentatte ganger i
Fritt Folk under krigen.
Statsadvokaten mente imidlertid at saken kunne avgjøres ved forelegg, sannsynligvis fordi Lie var
interessert i å få saken avgjort uten publisitet. Før forelegget ble utferdiget ble Forsvarsdepartementet
varslet. Departementet meldte tilbake 30. april 1946 at dersom saken ble avgjort ved forelegg skulle
forelegget medføre tap av stilling som offiser. Forelegg ble utferdiget 25. mai 1946 og gikk ut på en
bot på kr. 10.000,- og inndragning av kr. 12.634,- samt tap av stilling som offiser. Fengselsstraffen var
bortfalt i og med at forelegg ble valgt som reaksjonsmiddel.
Da det gikk opp for Lie at han ville miste sin offiserstilling dersom han vedtok forelegget innledet
hans advokat en omfattende prosess for at påtalemyndigheten skulle henlegge saken. Konsekvensen av
at Lie ikke vedtok forelegget ble at saken ble oversendt Oslo Byrett til pådømmelse.
Lies advokat tok kontakt med Forsvarsdepartementet med en henstilling at de skulle frafalle kravet om
at Lie skulle miste offiserstillingen. Departementet svarte i et brev undertegnet av statsråd Jens Chr.
Hauge at dersom påtalemyndigheten fremdeles var av den oppfatning at Lie hadde gjort seg skyldig i
et straffbart forhold så opprettholdt departementet sitt tidligere standpunkt i saken at Lie måtte
fradømmes stillingen som offiser.
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Lies advokat hevdet at Lie ikke hadde gjort seg skyldig til straff etter landssvikanordningens §3 jfr. § 2
pkt. 4. Han hevdet videre at Lie ikke hadde opptrådt forsettlig som var et krav til fellelse etter
anordningen om konfiskert eiendom av 21/9 1945 § 17 som Lie også var tiltalt for overtredelse av.
Advokaten opplyste at Lie likevel kunne vedta forelegget for å få saken ut av verden, men:
«Imidlertid kan han ikke under noen omstendigheter vedta et forelegg som går ut på rettighetstap,
deriblant hans stilling som offiser.»
Til tross for sin tidligere oppfatning av at Lie hadde gjort seg skyldig i landssvik ved å motta
konfiskert gods til auksjon utarbeidet Landssvikavdelingen ved Oslo Politikammer 7. mars 1947 et
notat til statsadvokaten der det bl.a. ble anført:
«I den foreliggende sak er det langt fra bevist at Lie visste at det dreiet seg om konfiskerte gjenstander.
Tvert om kan han fremlegge en rekke erklæringer for at han p.g.a. illegalt arbeid hadde lite med
forretningen å gjøre selv i den tid disse salg foregikk.»
Landssvikavdelingen ved Oslo Politikammer konkluderte nå slik:
«En tillater seg derfor å forelegge statsadvokaten spørsmålet om saken skal tilbakesendes Byretten til
pådømmelse eller om den skal henlegges etter bevisets stilling, - fordi subjektiv skyld ikke foreligger».
26. februar 1948 forelå følgende beslutning fra statsadvokat Karl Lous:
«Jeg finner det så tvilsomt om de subjektive betingelser for straff er tilstede, at saken bør henlegges
etter bevisets stilling. Siktede og Erstatningsdirektoratet beds underrettet, likeledes
Forsvarsdepartementet.»
Saken ble henlagt og Gunnar K. Lie ble dermed fri for ethvert ansvar knyttet til hans firmas
auksjonering av eiendeler fra i alt 23 jødeboer.

Kommentar
Lie var villig til å vedta et forelegg med bot og inndragning for å ha mottatt og omsatt konfiskerte
eiendeler fra 23 jødeboer «for å få saken ut av verden». Han hadde til overmål forskuddsbetalt før
forelegget ble utferdiget et ikke ubetydelig beløp til dekning av et inndragningsansvar som han måtte
påregne ville komme. Det har formodningen mot seg at noen betaler inn til påtalemyndigheten, som
«forskudd», kr. 30.000,- og som den gang var en betydelig sum penger, hvis vedkommende ikke
opplevet å være i en posisjon der en straffereaksjon måtte ansees som overveiende sannsynlig. Det
som øyensynlig var helt avgjørende for Lie, var ikke ansvaret for salget av jødeboeiendeler, det kunne
han svelge, men offiserstillingen og vanæren ved å bli fradømt denne stilling var for meget for ham.
Da mobiliserte han bokstavelig talt og vant frem på en, etter min oppfatning, tvilsomt grunnlag. Han
hadde jo vitterlig skriftlig erkjent i avhør at han var klar over at firmaet mottok og omsatte konfiskerte
gjenstander fra jødeboer. Det han muligens kunne høres med, jfr. saken mot Knut Selliseth, var at han
til å begynne med ikke var klar over hvor de innleverte eiendelene stammet fra. Etter mitt skjønn
virker hans forklaring på dette punkt lite troverdig. Ser man på de oppgaver over innlevert gods som
kom inn til firmaet fra 27. november 1942 og utover og som med et øyekast viste komplette innboer
bestående av absolutt alt som tilhørte et hjem måtte han stille spørsmålet om dette var vanlige
dødsboer eller stammet fra annet hold. Konfiskasjonen av jødenes formuer var jo publisert i alle aviser
så han måtte ha hatt kunnskap om hva som var blitt utløst. Videre må man kunne spørre hvorfor han
averterte i Fritt Folk. Under enhver omstendighet så innrømmet han klart og uten reservasjon at han i
hvert fall senere ble klar over at det var jødegods hans firma omsatte. Han skulle da i det minste, jfr.
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saken mot Selliseth, ha blitt gjort ansvarlig for disse senere salg som han erkjente at han hadde
kjennskap til foregikk i hans firma.
For det tilfelle at påtalemyndigheten mente det kunne være vanskelig å felle Lie etter den provisoriske
anordningen om konfiskert eiendom som krevet forsett så måtte han under enhver omstendighet kunne
stille ham til ansvar etter landssvikanordningens § 3 jfr. § 2 pkt. 4. Han hadde jo i avhør erkjent at
firmaet omsatte konfiskert jødegods.
Til slutt fremgår det av dokumenter i Landssviksaken mot Lie at han på oppdrag fra Oslo
Kriminalpoliti var engasjert som takseringsmann. I et avhør av Lie hos landssvikpolitiet 23. februar
1946 er følgende protokollert:
«Lie kom tilbake til Norge sammen med de øvrige offiserer 28/5-45 og har siden 4/6-45 vært ansatt
ved Oslo Kriminalpoliti med oppdrag beslag, registrering og taksering.»
Tatt i betraktning av at Lie var i avhør hos Landsvikpolitiet allerede 2. juni 1945 er det nesten
uforståelig at en annen gren av Oslo Politi kunne engasjere ham 2 dager senere for takseringsoppdrag.
Det må kunne stilles spørsmål om Lie opplyste til de som ville bruke ham som takseringsmann at han
selv var under etterforskning for ulovlig auksjonsvirksomhet?
Som følge av sakens henleggelse kunne Lie beholde ubeskåret fortjenesten fra salget av eiendeler
tilhørende 23 jødeboer. Og så fikk han til overmål beholde sin offisers grad.

16.7 Edmund Nordbø, 15. mai 1905. 137 Innehaver av auksjonsforretningen
Nordbø & Aas, Oslo
Edmund Nordbø hadde en ledende stilling i auksjonsfirmaet Nordbø & Aas frem til 19. januar 1943.
Tidligere eneinnehaver Aksel Aas fratrådte 19. januar 1943 fra hvilket tidspunkt Edmund Nordbø ble
eneinnehaver i henhold til avtale mellom Aas og Nordbø. Nordbø overtok med regnskapsmessig
virkning fra 1. januar 1943. Aas døde i slutten av januar 1943. Edmund Nordbø hadde i henhold til
avtalen med Aksel Aas en pensjonsforpliktelse overfor fru Aas.
10. februar 1944 ble Nordbø arrestert og innsatt på Grini som gissel i anledning av at hans bror hadde
rømt til Sverige. Han ble løslatt 5. mai 1945. Ifølge oversikt som forfatteren har utarbeidet etter
gjennomgang av jødebomappene i Riksarkivet så håndterte Nordbø & Aas i alt 34 jødeboer. Et ikke
ubetydelig antall.
Nordbø avga skriftlig forklaring i et brev til Oslo Politikammer 9 juni 1945. Der anførte han bl.a.
følgende:
«Aas anså det umulig helt å nekte å ta til auksjon ting fra inndratte boer, idet han måtte regne med at
firmaet i så fall vilde bli stengt, og innehaveren arrestert. Men han gjorde hvad han kunde for å unngå
slike salg. De første tingene vi fikk, visste vi heller ikke skrev seg fra inndratte boer. Første gang ble
det ringt til firmaet og sagt at det var fra Grand Konfeksjonshus som skulde selge nogen disker og
forskjellig butikkutstyr. Vi trodde det var en vanlig forretning og fikk først senere vite at det var
beslaglagte varer. Slik hendte flere ganger(….). Vi fant det som en plikt å selge det vi hadde tatt imot
best mulig.»
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Nordbø påpekte at han etter at han ble arrestert ikke hadde kontroll med hvordan forretningen ble
drevet mens han satt på Grini. Nordbø ble avhørt på nytt 2. august 1945 og forklarte bl.a.:
«Fra 1. januar 1943 overtok han auksjonsfirmaet Nordbø &Aas for egen regning.(…). Før han overtok
forretningen hadde der gjennom denne vært solgt en del eiendeler tilhørende jøde- og flyktningboer.
De samme bobestyrerne som hadde vært der tidligere og fått sine boers eiendeler omsatt gjennom
forretningen, kom stadig igjen og vilde at han skulde selge mere etter oppdrag fra dem. Han forsøkte
flere ganger å si at han hadde fullt hus og ikke kunne overta flere oppdrag, men de kjørte gjenstandene
bare ned på firmaets friluftstomt i Kr. Krohgsgt. 37 og der så de at det var plass. Det var i januar 1943
og utover firmaet hadde den største omsetning av den slags gods. Senere ble det mindre og mindre.»
Oslo Politikammer oversendte forslag til forelegg til statsadvokaten for landssviksaker 7. august 1945.
Det ble foreslått en bot på kr. 5.000,- og inndragning av fortjenesten til Nordbø med kr. 6.697,-. Oslo
Politikammer påpekte:
«Etter politiets mening foreligger her formildende omstendigheter. Siktede overtok her en forretning
som på forhånd drev med ulovlig omsetning i en viss utstrekning og det var vanskeligere å motsette
seg salg når forbinnelsen allerede var innledet. Videre var siktede fra 10. februar 1944 til
kapitulasjonen faktisk forhindret fra å øve noen innflytelse i forretningen, da han satt fengslet på Grini
denne tid.»
Statsadvokaten henførte forholdet under prov. anordning av 18. desember 1944
(landssvikanordningen) § 3 jfr. § 2 nr. 2 og provisorisk anordning av 18. desember 1942 om
gyldigheten av rettshandler mv. § 3. Boten ble satt til kr. 5000,- og inndragningen ble satt til kr.
10.000,- etter innspill fra Erstatningsdirektoratet. Nordbø vedtok forelegget 20. oktober 1945.
Han fikk beholde auksjonsbevillingen. Enken etter Aksel Aas vedtok og betalte et forelegg på
kr.1.500,-.

Kommentar
Når det gjelder saken mot Edmund Nordbø måtte han stå til ansvar for de salg av konfiskert eiendom
som fant sted i hans tid som innehaver av firmaet. Stilt overfor det overgrep som inndragningen og
realiseringen av jødenes formuer representerte kan spørsmål stilles om det kan bebreides ham at han
ikke avviste å ha noe med de konfiskerte eiendelene å gjøre. Å begrunne at firmaet påtok seg
oppdragene fordi eiendelene nærmest ble «dumpet» på firmaets tomt i Kr. Krohgs gt. virker ikke
særlig overbevisende. Edmund Nordbø fikk «kredit» for at han hadde medvirket til at gjenstander
tilhørende en del sentrale figurer som Hallvard Lange og andre ble reddet men han kunne ikke
dokumentere liknende opptreden til fordel for jødiske eiere av konfiskert gods.
Edmund Nordbø kunne selvsagt ikke ha noe ansvar for virksomheten til auksjonsforretningen så lenge
han satt på Grini, men han ble først arrestert i februar 1944 og hovedtyngden av omsetningen av
jødegods var i 1943.

16.8 Ørnulf Wang, 17. oktober 1889 138
Ørnulf Wang var kunsthandler i Oslo. Han drev firmaet Wangs Kunst & Antikvitetshandel A/S som
var et større firma innen taksering og omsetning av kunst. Wang var ikke medlem av NS.
Etterforskningen viste at Wang under okkupasjonen drev en omfattende virksomhet knyttet til
konfiskert kunst, møbler og antikviteter. Det fremkom at han tidlig i okkupasjonen ble advart mot å
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delta i konfiskasjonsprosessen bl.a. av byfogd og auksjonsforvalteren i Oslo, Harald Gram og
daværende konservator ved Nasjonalgalleriet, Johan H. Langgård. Til tross for disse klare advarsler
fortsatte Wang med ulovlig kunsthandel gjennom hele okkupasjonen, faktisk frem til maidagene 1945.
Forfatterens gjennomgang av Riksarkivets jødebomapper viser at Wang mottok for salg eiendeler fra
to jødeboer, nemlig Nora og Max Salomon 139 og Josef Selikowitz. 140I en rapport av Tore Haug av 21.
oktober 1947 fremgår det at Wang i 1943 mottok fra Håkon Høst for salg en armstol tilhørende et
jødebo. Det fremgår av etterforskningen at Wang var av en «redd» natur og at han hadde få motforestillinger mot å påta seg oppdrag vedrørende konfiskert gods. Wang ble forelagt å vedta en bot på
kr.10.000,- og inndragning på kr. 11.300,-.
Forelegget var henført under landssvikanordningens § 3 jfr. § 2 nr. 4. I forelegget ble bl.a. anført:
«Han solgte ennvidere i 1943 og 1944 på vegne av Likvidasjonsstyret en del beslaglagt innbo, vel
vitende om at dette var konfiskert på grunn av at eierne, bl.a. Ole Lund, Leif Aaser, Carl Johan
Erichsen, Knut Waarum, Wessel Bruun og Marie S. Kristiansen hadde forlatt landet».
Wang vedtok forelegget samme dag som det ble utferdiget, 21. april 1948. Wang søkte i 1952 om
benådning for boten og ettergivelse av inndragningen. Justisdepartementet avslo begge søknadene 28.
oktober 1952. Wang ga seg ikke og søkte på nytt i desember 1952. Nå måtte Justisdepartementet
konstatere at boten var foreldet! Inndragningen ble ikke ettergitt denne gangen heller.
22. april 1948 sendte Oslo Politikammer brev til Oslo Formannskap med underretning om forelegget. I
brevet het det m.a.:
«Det som har ført til de straffbare handlinger har snarere vært en panisk redsel for de konsekvenser
overfor hans funksjonærer og hans familie det kunne ha hatt om han hadde innlatt seg på å nekte å
foreta salg av ulovlig konfiskerte gjenstander. Riktignok er det slik at denne Wangs redsel ikke kan, og
heller ikke har fritatt ham for straffeansvar, men på den annen side: I en slik tid som den vi
gjennomlevet, kan jo ikke alle være helter.»
Oslo Formannskap inndro auksjonsbevillingen til Wang den 10. juni 1948. Denne beslutning ble
omgjort av Justisdepartementet 2. mars 1949 idet departementet m.a. fastslo:
«Departementet finner i nærværende tilfelle at tilbakekalling av auksjonsbevillingen er en for streng
reaksjon ved siden av bøtestraff m.v.»

Kommentar
Selv om Wangs omsetning av jødegods var beskjeden i forhold til hans øvrige håndtering av
konfiskert gods så kunne det med fordel har vært nevnt i grunnlaget for forelegget at han også hadde
deltatt i forfølgningen av denne gruppe landsmenn. Tatt i betraktning de klare advarsler han fikk mot å
delta i konfiskasjonsprosessen, som han ikke fulgte, forekommer en bot på kr. 10.000,- som en mild
reaksjon.
Men Wangs rolle som verdsettelsesekspert var langt fra over. Historikeren Bodil Stenseth har i
forbindelse med sitt arbeide med historien til Villa Grande, Quislings Gimle, avdekket at Wangs
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Auksjons og Verdsettelsesbyrå takserte innbo på, av alle steder, Gimle i februar 1946. Kanskje firmaet
hadde særlige forutsetninger for å verdsette inventaret i Quislings Gimle. 141

16.9 Hans Fredrik Bauch, født, 17. november 1894 142
Hans Bauch drev en større auksjonsforretning i Trondheim som realiserte verdier fra både jøde- og
flyktningboer under okkupasjonen. Bauch var ikke medlem av NS men erkjente å ha betalt et bidrag til
NS Hjelpeorganisasjon (NSH) med kr. 400,-. Bauch fikk boene fra bobestyrere som var oppnevnt av
sorenskriver Torgersen. Formodentlig fikk bobestyrerne beskjed fra Torgersen om at realiseringen av
verdiene skulle skje gjennom auksjons forretningen til Bauch.
Politiet innstilte 12. mars 1946 at tiltale skulle tas ut mot Bauch etter landssvikanordningen og
konfiskasjonsanordningen og sak reises for Trondheim Byrett. Statsadvokaten bestemte imidlertid at
saken skulle avgjøres ved forelegg som ble utferdiget 8. mai 1946. Forelegget la til grunn at Bauch
hadde holdt auksjon for 30 flyktningboer og 14 jødeboer.
Bauchs aksept av å motta beslaglagte eiendeler til auksjon ble henført under provisorisk anordning av
15. desember 1944 § 2 nr. 4. Det ble lagt til grunn at han frivillig hadde mottatt oppdragene som hadde
gitt et ulovlig salg på kr. 112.915,-. Selve realiseringen ble i henhold til vanlig praksis henført under
provisorisk anordning av 18. desember 1942 § 3 jfr. provisorisk anordning av 21. september 1945 §
17.
Forelegget inneholdt en bot på kr. 25.000,- og inndragning av fortjeneste med kr. 8.000,-. Forelegget
medførte tap av retten til å drive auksjons virksomhet i 10 år. Bauch nektet å vedta forelegget så lenge
det medførte at han mistet retten til å drive auksjonsvirksomhet. Spørsmålet om auksjonsvirksomheten
ble forelagt Riksadvokaten som i en påtegning 26. august 1946 fastholdt at inndragning av auksjonslisensen skulle være en del av forelegget med følgende begrunnelse:
«Det legges særlig vekt på at det forbryterske forhold er begått i forbindelse med auksjonsvirksomheten.»
Saken var klar for avholdelse av hovedforhandling da statsadvokaten 11. september 1948 fant å kunne
frafalle inndragningen av auksjonslisensen med følgende begrunnelse:
«Hensett til rettsavgjørelser i tilsvarende saker finner jeg at tap av retten til å drive auksjonsvirksomhet
kan utgå i forelegget av 8. mai 1946 mot siktede.»
Bauch vedtok så forelegget 30. september 1948.

Kommentar
Bauchs virksomhet som aktiv deltager i realisering av konfiskerte eiendeler må betegnes som
omfattende. Reaksjonen sees å følge et mønster der ikke NS-medlemmer fikk saken avgjort ved
forelegg mens innehavere av auksjonsforretninger som hadde vært medlem av NS ble tiltalt for
domstolene. Det forteller noe av holdningen til Bauch at han i et avhør under etterforskningen kunne
få seg til å uttale:
«Avh. hevder at hans salg av beslaglagte boer var en patriotisk handling og erkjenner seg ikke
straffskyldig.»
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At påtalemyndigheten skiftet syn fra 1946 til 1948 vedrørende retten til å drive auksjonsvirksomhet
henger sammen med at domstolene i flere saker fant at inndragning av lisensen var en for hard
reaksjon. Det som var en naturlig reaksjon i 1946 var ikke det i 1948. Hvis tapet av auksjonslisensen i
10 år ble betraktet i 1948 som en for hard reaksjon så var det selvfølgelig fullt mulig å inndra lisensen
for en kortere periode for å markere det forkastelige som Bauch hadde vært med på. Denne mulighet
ble øyensynlig ikke vurdert av statsadvokaten.

16.10 Arne Nypan. Født 5. desember 1884
Arne Nypan var innehaver av auksjonsforretning i Trondheim under okkupasjonen. 143 Han mottok til
auksjon 14 flyktningboer tilhørende «nødstedte nordmenn». Det var ellers på det rene at Nypan
mottok fra Forvaltningskontoret i Trondheim oppdrag med å registrere og taksere eiendeler i
beslaglagte flyktningboer. Nypan var ikke medlem av NS
9. mai 1946 forela Landssvikavdelingen ved Trondheim Politikammer Nypan å vedta et forelegg
vedrørende hans virksomhet under okkupasjonen. Forholdet som var omhandlet i forelegget var
henført under provisorisk anordning av 15. desember 1944 § 2 nr. 4 og provisorisk anordning av 21.
september 1945 § 17. Grunnlaget som ble angitt i forelegget var salg av løsøre fra beslaglagte boer til
14 navngitte nordmenn som var arrestert eller hadde flyktet. Forelegget omhandlet videre at han bisto
Likvidasjonsstyrets Nordenfjeldske avdeling med registrering og taksering av konfiskert eiendom som
tilhørte arresterte eller flyktede nordmenn. Han ble forelagt å vedta en bot på kr. 20.000,-, tåle en
inndragning av fortjeneste med kr. 3.500,- og tap av retten til å drive auksjonsvirksomhet.
Nypan nektet å vedta forelegget og saken kom opp for Trondheim Byrett 26. november 1947. Han
erkjente seg ikke skyldig.
Retten fant han skyldig etter strl. § 86 jfr. landssviklovens § 2 og fant å kunne dømme han etter
landssviklovens bestemmelser. Boten ble satt ned til 12.000,-. Inndragning ble som i forelegget satt til
kr. 3.500,-. Han fikk beholde retten til å drive auksjonsvirksomhet. Ved fastsettelsen av boten la retten
til grunn at Nypan hadde vært i en vanskelig stilling og at han «hadde oppbevart saker som tilhørte en
arrestert jøde».
Nypan anket til Høyesterett og oppnådde at inndragning ble nedsatt til kr. 2.000,-.

Kommentar
Det forhold at Nypan ikke var medlem av NS var formodentlig en forklaring på at saken hans fra
påtalemyndighetens side ble besluttet avgjort ved forelegg. Når Nypan nektet å vedta forelegget måtte
saken havne i retten. Etterforskningsdokumentene viser at Nypan mottok og solgte innbo og eiendeler
tilhørende Leopold Abrahamsen som var jøde. I avhør 14. januar 1946 forklarte Nypan:
«Så vidt jeg husker var det høsten 1942 jeg fikk første bo til salgs. Dette fikk jeg gjennom Kaare Erdal
(kommissarisk leder i firmaet Abrahamsen, Rianhjørnet). Boet tilhørte Abrahamsen som var flyktet til
Sverige. Så vidt jeg forsto var det Det tyske sikkerhetspoliti som ga beskjed om at boet skulle selges.»
I lys av at forelegget/tiltalen mot Nypan inneholdt en detaljert oppregning med navns nevnelse av de
enkelt flyktningboene Nypan mottok til auksjon er det merkelig at salget av boet til Leopold
Abrahamsen ikke ble inkludert i grunnlaget for tiltalen, så meget mer som Nypan selv hadde forklart
hvorledes han fikk dette oppdraget.
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16.11 Karl Løseth, født 4. april 1909 144
Karl Løseth drev som skraphandler i Bergen og omland før okkupasjonen. I 1942 søkte han og fikk i
september 1942 bevilling som auksjonarius. Løseth var ikke medlem av NS. Løseth avholdt auksjoner
over eiendeler tilhørende en rekke jødeboer som han fikk fra advokat Sig. Kleppe som var bestyrer for
mange jødeboer i Bergen. Løseth ga under et avhør den 16. mai 1945 i forbindelse med
etterforskningen en interessant opplysning vedrørende hvorledes han forholdt seg til det kjøpende
publikum under auksjonen av jødegods:
«På de offentlige auksjoner kunne han (Løseth) selvsagt ikke gi direkte opplysning til publikum at
gjenstandene skrev seg fra beslaglagte jødeboer, men han mener bestemt at størstedelen av publikum
må ha hatt forståelsen av at det dreiet seg om konfiskerte saker».
Statsadvokaten satte Løseth under tiltale etter landssvikanordningens § 3 jfr. § 2 nr. 2 og etter
provisorisk anordning av 21/9 1945 § 17 for auksjonering av jødegods og for å ha fungert som
takstmann av gjenstander fra beslaglagte jødeboer. Saken kom opp for Bergen Byrett 26. september
1947. Løseth erklærte seg ikke skyldig. Aktor nedla påstand om fengsel i 6 måneder, inndragning med
kr. 4.300,- og tap av retten til å drive auksjonsforretning. Retten la til grunn, etter oppgave fra
Tilbakeføringskontoret, at Løseths salg av jødeboeiendeler beløp seg til kr. 26.667,-. Salgsbeløpet i
tiltalen var oppgitt til kr. 33.904,-.
Retten frifant Løseth for å ha deltatt i taksering av jødeboeiendeler idet den anførte: «Retten finner at
det ikke er ført bevis for at tiltalte forsto at han ved sitt heromhandlede forhold støttet tyskerne og N.S.
Tiltalte vil bli å frifinne for denne post i tiltalen.»
Retten fant Løseth skyldig i salg av jødegods og uttalte:
«Det er godtgjort at tiltalte forsto at det var tyskerne som sto bak det av Quisling-myndighetene
opprettete ‘Likvidasjonsstyre for inndratte formuer’, at de gjenstander han solgte i sin forretning
tilhørte jøder og var blitt konfiskert av ‘Likvidasjonsstyret’ og at han ved å selge gjenstandene på
auksjon ytet fienden bistand i gjerning.»
Retten fastslo at forholdet ble rammet av § 86, men valgte å henføre det under landssvikanordningens
§3 jfr. dens §2 nr. 2 som nevnt til tiltalen. Forholdet ble også henført under provisorisk anordning av
13. desember 1946 § 17, (Konfiskasjonsanordningen). Retten fant ingen straffeskjerpende omstendigheter. I formildende retning la retten til grunn at Løseth var blitt presset av advokat Kleppe til å utføre
auksjonene idet Kleppe hadde hevdet overfor Løseth at han som offentlig auksjonarius, var forpliktet
til å foreta auksjoner av konfiskert jødegods.
Etter dette fant retten at det var tilstrekkelig å ilegge en bot på kr. 2.000,- og å ilegge en inndragning
på kr. 2.500,- Retten ga ikke aktor medhold i at Løseth skulle fradømmes retten til å drive
auksjonsforretning. Han beholdt altså denne.
Løseth godtok dommen og betalte boten og inndragningen kort tid etter.

Kommentar
Retten fastslo at Løseth forsto at det var tyskerne som sto bak opprettelsen av Likvidasjonsstyret og at
Løseth ved å selge beslaglagte jødeboeiendeler «ytet fienden bistand i gjerning». Det er mulig at
Løseth – som neppe kjente prosessene mellom Quisling og tyskerne – trodde at det var tyskerne som
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sto bak opprettelsen av Likvidasjonsstyret. Men det var faktisk feil. Det var Quisling-regjeringen som
sto bak opprettelsen av Likvidasjonsstyret og det var staten som fikk utbyttet. Det kan reises spørsmål
om Løseths forhold skulle ha vært henført under landssvikanordningens § 2. pkt. 4, som ble benyttet i
de aller fleste tilfelle i forbindelse med deltagelse i den økonomiske forfølgningen av jødene. Denne
bestemmelse rammet direkte forhold som ble funnet å være bistand til fienden.
Retten fant å måtte vektlegge at Løseth var blitt utsatt for press fra advokat Kleppe. For at press skulle
ha hatt noen vekt av betydning måtte det påvises at presset kunne ha ført Løseth opp i en alvorlig
tvangssituasjon. Det kan ikke, etter min mening, ansees godtgjort i saken mot Løseth.

17. Kjøperne
Mens rettsoppgjøret mot de som deltok i den økonomiske forfølgningen av jødene rettet seg i det
vesentlige mot ansatte i Likvidasjonsstyret, bobestyrere og innehavere av auksjonsforretninger kan det
ikke sees at det ble igangsatt en systematisk etterforskning rettet mot kjøperne. I det følgende er kun to
saker mot kjøpere tatt med. Disse representerer for så vidt rene kjøpstilfeller der kjøperen utover å
være NS-medlem ikke hadde noen tilknytning til selve inndragningsprosessen. Årsaken til at kjøpet av
jødegods kom for dagen skyldes at vedkommende var NS-medlem og i den anledning ble etterforsket.
Med andre ord, det avhang om kjøperen var NS-medlem om kjøpet av jødegods kunne bli avdekket og
strafferettslig påtalt.

17.1 Morten Benjamin Johansen, født 10. juni 1896, Skien 145
Johansen var medlem av NS siden 1934 og meldte seg inn igjen i mai 1943 og sto som medlem frem
til frigjøringen. Han ble siktet for medlemskapet i NS og for kjøp av jødegods. Siktelsen hadde
følgende ordlyd:
«Siktede kjøpte høsten 1942 eller våren 1943 av Likvidasjonsstyret en Dodge-bil modell 1938 som
tilhørte David Becker som var arrestert og hvis eiendeler han visste var konfiskert fordi han var jøde.»
Det ble utferdiget forelegg 18. desember 1947 for forholdet under henvisning til landssviklovens § 2
nr. 1 og lov av 13. desember 1946 om konfiskert eiendom § 17. Johansen ble forelagt å vedta en bot på
kr. 8.000,- og ble videre ilagt en erstatning på kr. 2.000,- Johansen vedtok forelegget.

Kommentar
Vi ser her at den klare hjemmelen i konfiskasjonslovens § 17 ble brukt for å straffe et NS-medlem som
hadde kjøpt jødegods. Johansen var ellers ikke involvert på noen måte i inndragningsprosessen.

17.2 Harald Aksel Johansen, født, 21. juli 1904 146
Johansen var medlem av NS fra 25. november 1940. Han var gårdbruker i Østfold. Johansen var
medlem av Hirden og medlem av vaktmannskapet ved Gimle fra november 1944 frem til frigjøringen.
Han ble tiltalt for disse forhold 17. oktober 1945. Tiltalen omfattet også kjøp på auksjon Trøgstad i
1944 «forskjellig utstyr m.m som tilhørte flyktninger.» Dette forhold var henført under provisorisk
anordning av 21. september 1945 § 17 (Konfiskasjonsanordningen). Saken kom opp for Rakkestad
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Herredsrett 3. desember 1945. Johansen erklærte seg ikke straffskyldig. Vedrørende tiltalepunktet om
kjøp av flyktninggods anførte Johansen ifølge rettsboken:
«at han ikke kjente til at dette var konfiskerte gjenstander.»
Retten satte til side denne anførsel og la til grunn til at Johansen burde ha undersøkt forholdet. Han ble
dømt for kjøpet av flyktninggods sammen med de øvrige forhold som han var tiltalt for.
Johansen anket dommen til Høyesterett som opphevet fellelsen for kjøpet av flyktninggods, idet
Høyesterett påpekte at § 17 i konfiskasjonsanordningen krevde forsett mens herredsretten hadde felt
ham fordi han hadde opptrådt uaktsomt ved ikke å ha undersøkt forholdet nærmere vedrørende de ting
som han kjøpte.

Kommentar
Johansen var ikke involvert i inndragningen av konfiskerte formuer men ble tiltalt for kjøp av
konfiskerte eiendeler i forbindelse med en «ordinær» landssviksak for NS-medlemskap og andre
forhold. Som det fremgår over ble han imidlertid frifunnet av Høyesterett for kjøpet på grunn av feil
lovanvendelse fra herredsrettens side. Det er forøvrig overraskende at ikke herredsretten/aktor var klar
over kravet til forsett slik at man kunne ha fått en bevisførsel om forsett forelå.
En helt annen men svært interessant opplysning står å lese i herredsrettens dom nemlig rettens
beskrivelse av forholdene knyttet til auksjonen av konfiskert gods som ble avholdt i Trøgstad høsten
1944. Retten mente at Johansen burde ha utvist forsiktighet ved å melde seg som kjøper og skrev
videre:
«Her skal bare nevnes at en mengde andre holdt seg borte fra auksjonen etter å ha fått nyss om at det
var konfiskerte ting likesom gjenstandenes forskjellige beskaffenhet og mengde samt manglende
omtale i avertissementet om hvem der var rekvirent, måtte virke mistenkelig.»
Dette er det eneste sted hvor forfatteren har kommet over en direkte referanse til at det fant sted lokale
aksjoner/oppfordringer om ikke å delta i en auksjon av konfiskert eiendom. Om aksjonen var spontan
eller mer formalisert gjennom en lokal parole vites ikke, men aksjonen har åpenbart vært så effektiv at
retten fant å referere den og legge den til grunn ved vurderingen av aktsomheten til en kjøper, i dette
tilfelle Johansen. Her kan man tilføye at en slik aksjon måtte ha vært kjent for en lokal Hirdmann og
når Johansen likevel kjøpte så måtte det være grunnlag for å betrakte hans opptreden som forsettlig og
dermed kunne pådømmes

18. Sammenfatning
Gjennomgangen av landssviksakene mot de som deltok i konfiskasjonen av formuene til jødene viser
både likhetstrekk og ulikheter med sakene som ble reist mot de som deltok i arrestasjonene. Det som
er likt er at NS-medlemmer, i begge gruppene, ble gjennomgående bedømt strengt mens i sakene mot
deltakere som ikke var medlemmer av NS, både i arrestasjons- og konfiskasjonssakene, ble
formildende omstendigheter vektlagt i utstrakt grad. 147 I konfiskasjonssakene ble, som fremstillingen
viser, forelegg med en mild reaksjon brukt overfor de mange auksjonariuser som ikke var medlem av
NS. Kun en auksjonsforretningsinnehaver som ikke var medlem av NS, Knut Selliseth, ble dømt til
fengsel og da til fengsel i 6 måneder som må ansees som en mild reaksjon.
Christopher S., Harper, Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under
okkupasjonen 1940-1945, HL-senterets temahefte 16,2012.
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Ulikheten illustreres ved at i arrestasjons- og deporteringsdelen av forfølgelsen deltok et begrenset
antall mennesker – for det meste politifolk – som utførte sin medvirkning etter ordre. Ved den
økonomiske forfølgningen derimot står vi overfor en helt annen og større grad av medvirkning som i
hovedsak var frivillig og som ble gjennomført av personer som søkte og oppnådde personlig vinning
og berikelse ved å delta i denne delen av forfølgningen mot jødene. Tar vi med kjøperne så står vi
overfor et massivt og bredt anlagt ransprosjekt.
Et særtrekk ved den økonomiske forfølgningen er at en stor gruppe medvirkere, nemlig kjøperne, ble
holdt utenfor rettsoppgjøret. Det ble ikke foretatt en systematisk etterforskning av denne gruppe til
tross for at mange av disse måtte ved sine kjøp av jødegods ha gjort seg skyldig i heleri. Man tok for
seg selgerne (bobestyrere og andre) mens kjøperne, som var en like viktig del av realiseringsprosjektet, i praksis gikk helt fri. At mange kjøpere måtte levere tilbake til rettmessige eier de
eiendeler som de hadde kjøpt befrir ikke disse for det selvstendige ansvar de pådro seg ved å kjøpe
konfiskert jødegods. Uten kjøpere kunne det ikke gjennomføres en realisering av verdiene. Kun i de
tilfeller der kjøp av jødegods kunne forenes med andre landssvik ble kjøp av konfiskert eiendom påtalt
og i tilfelle dømt. For eksempel ble kjøp foretatt av bobestyrere og ansatte i Likvidasjonsstyret tatt
med i landssviksakene mot disse og forholdet henført under Konfiskasjonsanordningen.
Rettsoppgjøret mot deltagerne i jødeforfølgningen følger i det vesentlige det generelle mønsteret i
landssvikoppgjøret for øvrig. En streng reaksjon i innledningsfasen som gikk over i mildere reaksjoner
som igjen ble etterfulgt av en omfattende benådnings- og ettergivelsesprosess. Når det gjelder det
økonomiske ansvar – inndragning, bot og/eller erstatning – som ble idømt burde det være gjenstand
for en separat undersøkelse for å klarlegge hva som ble idømt og hva som til slutt rent faktisk ble
innbetalt. Til slutt er det like viktig å finne ut hvor meget av det som ble idømt og innbetalt tilfalt de
skadelidende jødene.
Som påvist i arrestasjonssakene så preges sakene mot de som deltok i inndragningen av jødenes
formuer av at fokus var satt på hva en kan kalle klassisk landsforræderi, det vil si å gå fienden til
hånde ved å yte bistand til denne i «råd og dåd». Dette hovedfundament for landssvikoppgjøret passer
ikke, etter min oppfatning, helt godt overfor de som deltok både i den fysiske og økonomiske
jødeforfølgelsen.
Deltagelse i jødeforfølgelsen som var del av et gigantisk nazistisk utryddelsesprosjekt og som faller
inn under begrepet folkemord var så meget mer enn bistand til fienden som definert i straffelovens fra
1902 § 86. Ved å henføre forholdet for de som deltok i arrestasjonene under bestemmelsen om bistand
til fienden og ikke strengere bestemmelser i straffeloven la påtalemyndigheten i realiteten listen så lavt
som overhodet mulig. Det er imidlertid ikke overraskende etter at Quisling kun ble kjent skyldig i
uaktsom medvirkning i drap av de deporterte jødene og politiinspektør Knut Rød ikke engang ble
funnet skyldig i å ha utøvet bistand til tyskerne da han ledet arrestasjonene av jødene i Oslo-området. I
konfiskasjonssakene sto man overfor en todelt situasjon – medvirkning i et overordnet tysk
utryddelsesprosjekt – og samtidig medvirkning i et norsk inndragningsprosjekt til fordel for den
norske statskassen. At man i disse sakene henførte forholdet inn under bestemmelsen om bistand til
fienden (strl. § 86) kan forsvares. Men, som det fremgår av denne fremstilling, ble inndragningen av
jødenes formuer gjennomført som et stort norsk konfiskasjonsprosjekt. I sak etter sak, som påvist i den
foregående kasuistikken, ble listen også i konfiskasjonssakene senket enten av påtalemyndigheten eller
av domstolene fra straffeloven til landssvikloven som tok sikte på å fange opp de mindre alvorlige
tilfellene av landssvik. Samtidig – og det er viktig – så unnlot man konsekvent å anvende straffelovens
bestemmelser om tyveri, til tross for at det var det som fant sted.
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Vi ser både i arrestasjons- og inndragningssakene at strafferammen i mange tilfelle ble lagt på lavest
mulig nivå til tross for at man sto overfor et utryddelsesprosjekt som foregikk for åpen scene og som i
stor utstrekning ble gjennomført av norske medvirkere.
I det følgende vil jeg sammenfatte noen sentrale problemstillinger som er belyst i kommentarene til de
enkeltsaker som omfattes av forfatterens gjennomgang av Riksarkivets landssvikarkiv.

18.1 I hvilken utstrekning ble det sendt ut paroler eller oppfordringer fra
Londonregjeringen eller Hjemmefronten til publikum om å avstå fra kjøp av
konfiskert jødegods?
Loven av 26. oktober 1942 om inndragningen av formuene til jødene og den umiddelbare opprettelsen
av Likvidasjonsstyret måtte bli kjent ganske snart av Londonregjeringen og selvfølgelig av Hjemmefrontens ledelse. Men ble det sendt ut paroler eller oppfordringer på annen måte, for eksempel
gjennom de illegale avisene, at folk skulle holde seg unna kjøp av konfiskert jødegods? Det tok ikke
lang tid etter deportasjonen og konfiskeringen i november 1942 før de første eiendelene til de
deporterte eller flyktede jødene begynte å bli lagt ut til salg i auksjonsforretningene i Oslo, Bergen og
Trondheim.
Historiker Ingjerd Brakstad, som har skrevet en mastergrad om de illegale avisene, 148 har overfor
forfatteren opplyst at hun ikke har sett at noen parole eller oppfordring om å unnlate kjøp av jødegods
ble trykket i de illegale avisene som hun har gjennomgått: London Nytt, Håndslag og Friheten.
Likeledes er det fra Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) i brev av 2016-12-06 til forfatteren opplyst:
«Paroler om boikott av bestemte auksjonsforretninger ble så langt vi kan konstatere ikke utstedt av
Koordinasjonskomiteen eller noen av de tilsluttede yrkesorganisasjonene.
Vi utelukker ikke imidlertid at denne formen for inndragning og realisering av eiendeler etter norske
jøder, ble omtalt og fordømt i den illegale pressen. Men vi kjenner ikke til konkrete tilfeller hvor
navngitte undergrunnsaviser oppfordret til slik boikott.» 149
Vi må derfor kunne legge til grunn at noen paroler eller oppfordringer til boikott ikke ble sendt ut
hverken fra Londonregjeringen eller Hjemmefrontens ledelse. Det er grunn til å forundre seg over
hvorfor slike oppfordringer ikke ble sendt ut. Hva tenkte de som satt i ledende posisjoner hjemme og
ute om det som var i ferd med å skje ? Deportasjonen var et faktum og det var lite man kunne gjøre
overfor et fullbrakt faktum men auksjonene av eiendelene fra de private jødiske hjem og salg av
varebeholdningene fra de konfiskerte forretningene pågikk utover i hele 1943. Det kan ikke sees at det
ville være forbundet med stor risiko å sende ut oppfordringer om ikke å kjøpe jødegods. Ved en
boikottparole kunne Hjemmefronten/Londonregjeringen effektivt ha rammet realisasjonsprosessen
som var sentral i inndragningsprosjektet. En boikottparole ville også ha vært et håndslag til de
forfulgte jødene, særlig for de som var flyktninger i Sverige, som kunne i et slikt tilfelle se at Londonregjeringen og Hjemmefronten søkte med de midler som var tilgjengelig å hjelpe. I det minste burde
en boikottlinje ha vært vurdert. Det er ikke avdekket dokumentasjon som viser at mulige tiltak for å
hindre omsetningen av jødisk eiendom i det hele tatt ble overveiet.

Ingjerd Veiden Brakstad, Jødeforfølgelsene i Norge, omtale i årene 1942-1948. Framstilling og erindring av
jødeforfølgelsene i Norge under andre verdenskrig i et utvalg aviser og illegal presse. Masteroppgave i historie,
UiO, våren 2006.
149
Brev av 2016-12-06 fra NHM til forfatteren.
148

142

Endelig ville paroler og en organisert boikottkampanje medvirket til at god tro som ble påberopt av
mange kjøpere som etter frigjøringen måtte levere kjøpt jødegods tilbake ikke kunne høres.
Manglende parole ble faktisk påberopt av enkelte kjøpere som etter frigjøringen måtte levere tilbake
eiendeler som tilhørte jøder. Leo Ferrer Zwaig som bodde i Dronningens gate i Oslo måtte flykte til
Sverige, da han kom hjem etter frigjøringen var alle hans eiendeler solgt, men han greidde å oppspore
en del av kjøperne. En av disse het R. Wang. Wang avga en erklæring 4. september 1945 der han bl.a.
påberopte seg:
«Så vidt jeg viste var der ikke den gang nogen parole om at en ikke skulde kjøpe den slags ting.»150
Mangel på parole endret selvsagt ikke kjøpers plikt til å levere eiendeler tilbake til rette eier men en
slik uttalelse indikerer at en parole om å ligge unna kjøp av jødegods kunne ha hatt en positiv
virkning.
Når det gjelder Londonregjeringen så kan man se den provisoriske anordning av 18. desember 1942
som en reaksjon mot inndragningen og salg av eiendelene til jødene og andre grupper som fikk sine
formuer konfiskert. Anordningens § 3 ga hjemmel for erstatningsansvar eller straffeansvar for den som
nyttiggjorde seg formuesverdier som var konfiskert av tyskerne eller Quisling-regimet. Hvorfor man
ikke fulgte opp anordningen med å gjøre dens innhold bredere kjent og særlig konsekvensene av å
kjøpe konfiskerte eiendeler er vanskelig å forstå. Man hadde for hånden de organer som kunne ha
formidlet innhold og ånd i anordningen. Under enhver omstendighet ville dette ha vært et effektivt
middel til å hindre at kjøpere, som etter hvert fylte auksjonslokalene, kunne påberope seg god tro. Det
var, ikke overraskende, nettopp dette som skjedde etter frigjøringen da mange kjøpere på grunnlag av
lister fra auksjonsforretningene måtte levere tilbake det de hadde kjøpt av jødiske eiendeler.
Man skulle også tro at det ville ha vært mulig for motstandsfolk å kontakte de næringsdrivende som
var med å taksere eller kjøpe eiendeler fra de konfiskerte boene. Mange av disse var ikke NSmedlemmer og skulle blitt frarådet fra å delta i realiseringen av verdiene. I denne forbindelse er det
interessant å konstatere at innehaveren av Lies Auksjoner, Gunnar K. Lie, se foran, i et avhør 2. juni
1945 hos landssvikpolitiet forklarte mellom annet:
«Avh. (Lie) erklærer at han aldri har mottatt nogen advarsel mot denne virksomhet
(auksjonsvirksomheten).» 151
Dette er bemerkelsesverdig. Gunnar Lie hadde kontakter og deltok selv i en del av virksomheten til
motstands bevegelsen i Oslo området. Like fullt påberopte han seg at han ikke hadde mottatt noen
varsel mot å delta i auksjonsvirksomheten. Hvis det var slik at Lie var en aktiv motstandsmann så
skulle han ha varslet sine bransjekollegaer om å ligge unna og selvfølgelig sagt nei til selv å ta slike
oppdrag. Istedenfor unnskylder han seg etter okkupasjonen med at han, av alle, ikke fikk noen
advarsel.
Auksjonsforretningene var et kritisk og nødvendig ledd i forbindelse med Quisling regimets
inndragning av formuene til jødene. Likvidasjonsstyret kunne selvsagt ha satt i gang salg og auksjoner
i egen regi men salg gjennom etablerte auksjonsfirmaer ga, i en viss periode, et skinn av legitimitet
overfor det kjøpende publikum. Ved denne fremgangsmåte var det tidlig i realiseringsprosessen ikke
alltid lett for det kjøpende publikum å forstå at det var jødiske eiendeler som de kjøpte. Et stort ansvar
Riksarkivet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer, Hcc-E III Jødeboer, sønnafjells Oslo og Akershus
Eske Hcc-0988, mappe Zwaig, Ferrer Leo.
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hvilte på auksjonsfirmaene. Det måtte ansees som kjent i vide kretser at jødene ble arrestert og
deportert i oktober og november 1942 og da det umiddelbart etter begynte å innløpe innbo og andre
eiendeler i stort omfang til auksjonsfirmaene hadde disse et særlig ansvar for å klarlegge eierskapet til
det gods som ble innlevert fra bobestyrerne.
Det er i denne forbindelse interessant å merke seg at spørsmålet om å selge eiendeler fra beslaglagte
boer ble drøftet i Norske Auksjonsforretningers Landsforening uten at noe kom ut av det. 152 Det
forteller i hvert fall at auksjonsforretningene var klar over hva som foregikk., men foreningen inntok
en vente og se holdning, se saken mot Jenny Fossum. Det kan også spørres hvorfor de auksjonsforretningene som ble eid av ikke NS-medlemmer ble med på den videre ferden i realiseringsprosessen. Stilt overfor dette spørsmål i forbindelse med landssvikoppgjøret svarte flere at de følte at
de var forpliktet, som offentlige auksjonsforretninger, til å holde auksjon også over konfiskert det vil
si stjålet gods. Et lite holdbart argument etter min oppfatning. Om Hjemmefronten ikke sendte ut noen
brede paroler så kunne den i hvert fall «gått på» innehaverne av auksjonshusene og advart disse om
konsekvensen av det de holdt på med. Heller ikke slike utspill kan sees å ha funnet sted.
I et tilfelle ble dog innehaveren av en auksjonsforretning direkte oppfordret til «å ligge unna». Det var
kunsthandler Ørnulf Wang som fikk klare advarsler om ikke å delta i konfiskasjonsprosessen. En
oppfordring han ikke fulgte og som fikk følger for ham etter frigjøringen.
Tilslutt skal gjengis et interessant tilfelle som viser at der eksilregjering og Hjemmefront unnlot å
handle så fant det sted spontane reaksjoner mot salg av konfiskert gods i enkelte lokal miljøer. I saken
mot NS-mannen Harald Johansen som bl.a. ble tiltalt for kjøp av konfiskerte eiendeler står følgende å
lese i dommen fra Rakkestad Herredsrett 3. desember 1945:
«Her skal bare nevnes at en mengde andre holdt seg borte fra auksjonen etter å ha fått nyss om at det
var konfiskerte ting». 153
Vi ser her, kanskje særlig i forbindelse med lensmannsauksjoner på landet, at det oppsto lokale
spontane boikottaksjoner mot kjøp av konfiskert gods. Man kan stille spørsmålet hvorfor denne
holdning ikke ble utnyttet av Hjemmefronten til på bredere basis å oppfordre til boikott av kjøp av
inndratte eiendeler.

18.2 Bistand til fienden
Begrepet «bistand til fienden» finner vi i § 86 i straffeloven av 22. mai 1902 som satte straff:
«for den som rettsstridig bærer våpen mot Norge(….) eller yter fienden bistand i råd eller dåd».
Bistand til fienden er det som i daglig tale kalles forræderi, landsforræderi eller landssvik.
Fordi inndragningen av jødenes formuer med hjemmel i Quisling regjeringens lov av 26. oktober 1942
var et norsk prosjekt som ble administrert og gjennomført av nordmenn og norske offentlige og private
institusjoner kan spørsmålet stilles om delaktighet i inndragningen egentlig var å betrakte som bistand
til fienden. Som påpekt foran var Finansdepartementet øverste ansvarlig myndighet for inndragningen
med Likvidasjonsstyret som utførende organ. Og som tidligere nevnt tilfalt utbyttet av konfiskasjonen
den norske stat med unntak for gull, sølv, smykker og klokker som tilfalt tyskerne.
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Under landssvikoppgjøret ble delaktighet eller medvirkning i inndragningen av jødenes formuer
konsekvent betraktet som bistand til fienden. Som det fremgår av de landssviksaker som er omfattet av
denne fremstilling ble denne oppfatning opprettholdt av domstolene enten det var strl. § 86 eller
landssvikloven som ble anvendt.
Kan det likevel reises spørsmål om delaktighet i inndragningen, under de rådende forhold, alltid var
bistand til fienden?
Det er naturlig å betrakte jødeforfølgningen i Norge under okkupasjonen som del av et større prosjekt
fra Hitlerregimet om å gjøre alle tyskokkuperte områder jødefrie gjennom en total utryddelsesprosess.
Slik sett kan en si at enhver form for norsk medvirkning i dette prosjekt var bistand til fiendens
jødeforfølgelsesprosjekt. Når det gjelder den norske medvirkningen i arrestasjonene og deportasjonen
er dette åpenbart. Det var en villet politikk fra de tyske okkupantene at arrestasjonene av jødene skulle
foretas av norske politistyrker. Denne medvirkning var følgelig klart bistand og strl. § 86 ble da også
brukt i landssviksakene mot de som deltok i arrestasjonene av jødene.
Men hva med den økonomiske forfølgningen?
Den økonomiske forfølgningen var en direkte konsekvens av den fysiske forfølgningen. Hvem skulle
så ta hånd om de verdier de deporterte jødene etterlot seg? Det spesielle i Norge var at okkupasjonsmakten, tyskerne, sa fra seg muligheten til å overta verdiene/formuene til jødene med et unntak for
edle metaller som nevnt foran. Formuene skulle i henhold til avtale tilfalle den norske stat og Quisling
sørget for å skaffe seg hjemmel og legitimitet for tilegnelsen av verdiene ved å kunngjøre den 26.
oktober 1942 en lov om inndragning av formuene til jødene.
Var medvirkning og delaktighet i den praktiske gjennomføringen av inndragningen bistand til fienden
i lovens forstand når fienden sa fra seg denne bistand? Eller var det arbeide deltakerne gjorde egentlig
«bistand» til gjennomføringen av et tyveri/rans-prosjekt til fordel for den norske stat? En jødebobestyrers hovedoppgave var jo å realisere de beslaglagte verdiene og levere utbyttet til Likvidasjonsstyret og Finansdepartementet og bo-regnskapene var underkastet revisjon av Riksrevisjonen. Hadde
midlene blitt tilført NS så kunne inndragningen blitt bedømt annerledes men så var ikke tilfelle.
Det er viktig i denne sammenheng å påpeke at straffeloven hadde et straffebud som passet som hånd i
hanske på medvirkerne i inndragningen nemlig straffelovens tyveribestemmelse i § 257. For
inndragningen var utvilsomt tyveri. Det er viktig å være oppmerksom på at i tiltalen i saken mot
Quisling, tiltalens pkt. VI, som omfattet blant annet hans ansvar for inndragningsloven så ble forholdet
henført under tyveribestemmelsen altså § 257 og ikke § 86 bistand til fienden. Quisling ble enstemmig
funnet skyldig i ansvaret for dette tyveri som inndragningen rettelig var. I landssviksaken mot
Quisling ordla aktor seg som følger vedrørende dette forholdet:
«Ved hjelp av tyskerne skaffer han seg adgang til å ta det, han stjeler det.»154.
Det var altså tyveri Quisling ble tiltalt og dømt for og han foretok det med tyskernes hjelp. Man må
kunne hevde at det var tyskerne som på dette punkt ytet bistand til nordmennenes konfiskasjonsprosjekt og ikke omvendt.
Det er videre verd å merke seg at tyveribestemmelsen ikke ble brukt, så vidt forfatteren har kunnet
konstatere, i en eneste en av de mange sakene som etterfulgte Quisling-saken i forbindelse med
medvirkning i inndragningen av jødenes formuer. Når Quisling ble tiltalt og dømt for tyveri etter strl.
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§ 257 må man kunne spørre hvorfor hans mange medhjelpere i dette gigantiske ranet ikke ble tiltalt
etter den samme paragraf. Lagmannsretten i saken mot Quisling hadde klart fastslått at inndragningen
av formuene måtte straffes som tyveri. Til tross for denne klare anvisning ble tyveri bestemmelsen
ikke anvendt senere i landssvikoppgjøret mot de som deltok i inndragningen av jødenes formuer.
Kan noe av svaret ligge i at etter hvert som omfanget av den norske deltakelsen avtegnet seg ble det
viktig i visse kretser å definere inndragningen som et tysk prosjekt og derigjennom nagle medvirkerne
til forræderibestemmelsen i § 86, som bistand til fienden, fremfor det det egentlig var nemlig tyveri til
fordel for den norske stat. Det kan ha vært opportunt i den da rådende stemning å se medvirkningen i
inndragningen i en forræderikontekst og ikke i en tyverisammenheng. Domstolene fulgte konsekvent
forræderi/bistands-linjen og forsterket i mange dommer synet av inndragningen som et tysk prosjekt,
og dermed tåkela dommerne det reelle forhold nemlig at her ranet nordmenn jødenes formuer til fordel
for de gjenværende nordmenn etter at jødene var fjernet fra riket.
For ordens skyld skal det tas med at tyske beslag, av jøders formuer, før inndragningsloven av oktober
1942, som ble gjennomført ved hjelp av nordmenn som Treuhänder selvsagt var bistand til fienden.
Dette gjaldt særlig for tyske aksjoner mot jødene i Trøndelagsområdet. Men når inndragningsloven
først var kunngjort og iverksatt ble den videre forvaltning av disse formuene håndtert av Likvidasjonsstyret og kom dermed på lik linje med de øvrige konfiskasjoner som ble foretatt i norsk regi. I den
utstrekning bobestyrere eller andre tok og overlot til tyskerne jødisk gull og sølv var det selvfølgelig
bistand til fienden, men som vi har sett ble ofte en del av disse verdiene «borte» underveis, jfr. tyveriet
av advokat Schjærve av sølvtøy fra boet til Victor Goldschmidt.
Ble så den konsekvente henføringen av medvirkningen i inndragningen som bistand til fienden, § 86,
bestridt av noen av de som ble tiltalt for medvirkning i inndragningen?
Ja, i noen saker ble henføringen under § 86 faktisk bestridt. Her kan det være på sin plass å se på saken
mot Per Schie. Schie var en dyktig advokat og hadde mot slutten av okkupasjonen fungert som
dommer i Quislings Høyesterett. Schie anket til Høyesterett over at hans jødebobestyrelse ble henført
under § 86. Han hevdet at han bare kunne dømmes etter den provisoriske anordningen av 18.
desember 1942 som gjaldt rettsstridig nyttiggjøring av konfiskerte eiendeler. M.a.o. hans jødebobestyrelse var ikke å betrakte som bistand til fienden. Høyesterett avviste Schies anke på dette punkt
uten annen begrunnelse enn å slutte seg til lagmannsrettens avgjørelse på dette punkt. Her uttalte
lagmannsretten:
«Hva særlig nr. 4 Schie angår bemerkes at beslagleggelse og realisasjon av jøde- og flyktningeboer var
et ledd i okkupasjonsmaktens og Nasjonal Samlings bestrebelse for å slå ned den patriotiske
virksomhet i landet. Å påta seg bestyrelsen av og bestyre disse boer anser retten som bistandshandlinger til fordel for fienden.»
Lagmannsrettens avgjørelse hviler, etter min oppfatning, på et feilaktig faktum som igjen ledet til feil
lovanvendelse på dette punkt. Lagmannsretten legger til grunn at konfiskasjonen av jøde- og
flyktningboer var et ledd i okkupasjonsmaktens og NS’ kamp mot motstandsbevegelsen eller «den
patriotiske virksomheten i landet». Dette stemmer for så vidt angår de ikke-jødiske flyktningene. Her
var inndragning og realisasjon et virkemiddel i tyskernes kamp mot motstandsbevegelsen i det
formålet var å motvirke flukt til Sverige. Men inndragningen av formuene til jødene hadde et helt
annet siktemål nemlig å være del av en total utryddelsespolitikk mot den jødiske befolkningen som
sådan. Denne inndragningen hadde således ikke noe å gjøre med kampen mot motstandsbevegelsen.
Forøvrig er også det å bemerke at mens inndragningen av jødenes formuer var absolutt og total så
forekom det mange tilfelle der eiendelene til de øvrige flykningene ikke ble inndratt.
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Det er bemerkelsesverdig at lagmannsretten ikke skjelner mellom disse to helt forskjellige grupper av
inndragning. Som foran nevnt kan det føres argumenter for at jødebobestyrelse var å betrakte som
bistand til fienden men det var direkte feil å legge til grunn at inndragningen av jødeboene var en del
av tyskernes kamp mot motstandsbevegelsen. Det er å beklage at Høyesterett ikke realitetsbehandlet
denne vesentlige forskjell.
Av det omfattende materiale som forfatteren har gjennomgått så er det bare i en sak at det ble skjelnet
mellom inndragning av jøde- og flyktningbo, nemlig i landssviksaken mot Carl-Martin Kramer der
Kramer i sin ankeerklæring til Høyesterett påpekte forskjellen mellom disse to typene av inndragning.
Dessverre nøyde Høyesterett seg med å tiltre underrettens begrunnelse og konklusjon.
Det som er interessant er at Oskar Mendelsohn som ellers er meget tilbakeholden med å kommentere
enn si kritisere avgjørelser fra rettsoppgjørets behandling av de som deltok i jødeforfølgelsen skriver i
sin bok «Jødenes Historie i Norge gjennom 300 år»:
«I etterkrigstiden måtte mange stå til rette for sin befatning med de såkalte flyktningebo og «jødebo»,
det siste et uttrykk som dessverre fikk innpass i rettspleien for å skille de to kategorier ad.» 155
Hvorfor Mendelsohn beklaget seg over at jødeboene ble klassifisert som en særskilt gruppe er
vanskelig å si fordi han unnlater å begrunne sitt syn nærmere. Kan det være at han var svært opptatt av
likhetstenkningen? Men som påpekt i denne fremstilling var det en vesentlig forskjell, jødenes formuer
ble inndratt ene og alene fordi de var jøder, flyktningeboene derimot var en straff/reaksjon mot de som
flyktet av et mangfold av grunner, svært ofte fordi de hadde deltatt i motstandsbevegelsen.
Gjennomgangen viser at i de få tilfelle der det ble hevdet fra de tiltaltes side at bestyrelse av jødeboer
ikke var bistand til fienden så førte deres anførsler ikke frem hverken i underinstans eller i Høyesterett.
Det vil gå for langt å hevde at det var direkte feil lovanvendelse at delaktighet i den økonomiske
forfølgningen av jødene ble henført under straffelovens forræderibestemmelse, § 86 . Økonomisk
forfølgning av jødene var en sentral del av Hitler-Tysklands forfølgelsespolitikk og slik sett kan man
si at enhver medvirkning i forfølgningen av jødene var bistand til fienden, jfr. Lagmannsrettens
uttalelse i saken mot Severin Jevanord:
«Han har også forstått at han ved å arbeide med likvidering av jødeboer har støttet fienden hvis mål
det var å komme jødene til livs». 156
Men spørsmålet er likevel om man utfra det som faktisk fant sted i Norge skulle ha henført de norske
deltakernes medvirkning i konfiskasjonen primært under tyveriparagrafen, § 257, og så i tillegg
henvist til § 86. På denne måten ville man ha fått frem at bobestyrere og andre medvirkere primært
utførte et konfiskasjonsoppdrag til fordel for den norske stat. En tilleggshenvisning til § 86 ville ha satt
den norske medvirkningen inn i en større kontekst nemlig at den norske jødeforfølgelsen skjedde i
samråd og forståelse med okkupantene som hadde utryddelsen av jødene som et overordnet mål.
Ved å bruke § 86 alene og dermed utelukkende fokusere på den tyske interesse fjernet man
oppmerksomheten fra Quisling-regjeringens mål og interesse som var å tilgodese de norske
statsfinanser gjennom å konfiskere jødenes formuer når de skulle deporteres. Det var jo dette som
faktisk fant sted. Både de norske og tyske interessene skulle derfor ha blitt reflektert i tiltalene som ble
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reist mot de norske medvirkerne i den økonomiske forfølgningen av jødene. Ved en slik linje kunne
man ha unngått den ensidige fokusering på den tyske interessen slik det i praksis ble.
Denne oppfatning fant støtte i hvert fall i en landssviksak nemlig den mot Bjarne Alexandersen, der
retten uttalte:
«Han har med andre ord handlet forsettlig og herved faktisk ytet fienden bistand, om enn indirekte». 157
Her blir jødebobestyrelsen, etter min mening, helt riktig beskrevet av herredsretten nemlig som
indirekte bistand til fienden. Bistand, ja, men altså indirekte. Her gir retten uttrykk for et syn som er
helt sammenfallende med forfatterens.

18.3 Hvilke lovbestemmelser ble benyttet av påtalemyndigheten og i hvilken
utstrekning avvek domstolene fra de lovhjemler som var lagt til grunn i tiltalen?
I samtlige av de saker som er gjennomgått ble enten strl. § 86, bistandsparagrafen, eller
bestemmelsene i den provisoriske anordningen av 15. desember 1944 (landssvikanordningen), senere
landssvikloven av 21. februar 1947 anvendt i landssviksakene mot de som deltok i inndragningen av
jødenes formuer. I tillegg ble Konfiskasjonsanordningen av 18. desember 1942 og den provisoriske
anordningen av 21. september 1945 anvendt i de tilfeller der den siktede selv hadde kjøpt konfiskerte
eiendeler.
Det forelå altså to lovhjemler som begge dekket ansvaret for delaktighet i inndragningen av jødenes
formuer idet landssvikanordningen også rammet forhold som kunne straffes som bistand etter § 86.
Landssvikanordningen fastslo at domstolene kunne, uavhengig av de nedlagte påstandene, avgjøre om
forholdet skulle pådømmes etter straffelovens § 86 eller landssvikanordningen. Straffelovens § 86 var
hovedbestemmelsen for all landssvik og den hadde en minste strafferamme på 3 års fengsel eller
tvangsarbeid. Londonregjeringen fant, i samråd med Hjemmefronten, at det var behov for en
lovhjemmel for de mindre alvorlige tilfeller av landssvik. Det kunne man i og for seg ha løst ved å
senke minste straffen i § 86 men det var også behov for å utvide området for landssvik til for eksempel
å omfatte medlemskap i NS. Man dekket således ved landssvikanordningen behovet for en utvidelse
av straffegrunnlaget samt behovet for en mildere reaksjon overfor det som ble betraktet som mindre
alvorlig landssvik. Straffen etter landssvikanordningen var fengsel eller tvangsarbeid i inntil 3 år, bøter
og rettighetstap.
Som det fremgår av gjennomgangen av enkeltsakene så valgte domstolene i en del tilfelle å anvende
landssvikanordningen fremfor straffeloven som påstått av påtalemyndigheten. Det er ikke funnet
eksempler der retten skjerpet lovanvendelsen i forhold til påstanden fra aktor.
Hovedkriteriet for anvendelse av landssvikanordningen var etter § 1:
«…når det på grunn av tiltaltes forhold og sakens beskaffenhet finnes forsvarlig og almene hensyn
ikke tilsier at handlingen pådømmes etter strengere bestemmelser i den borgerlige straffelovs kap. 8
eller 9 ….».
I hvilken utstrekning ble landssvikanordningens mildere bestemmelser anvendt enten av
påtalemyndighet eller domstol ved behandling av konfiskasjonssakene?
Av de 50 sakene som er gjennomgått i denne fremstilling og som endte med fellelse eller vedtak av
forelegg ble tiltale etter § 86 reist i 29 tilfelle. I 21 saker ble tiltalen basert på landssvikanordningen/
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loven . I 4 saker ble tiltale tatt ut etter § 86 men endret av domstolene under hovedforhandlingen til
landssvikanordningen og dermed en mildere reaksjon. Det er videre verd å merke seg at i de 10 saker
mot innehavere av auksjonsforretninger som er omhandlet i denne fremstilling så ble § 86 brukt som
tiltalegrunnlag i kun ett tilfelle.
Vi ser altså at av de 50 sakene som er behandlet ble 25 avgjort etter landssvikanordningen enten
gjennom tiltale eller ved endring foretatt av domstolene. I de tilfeller der domstolene endret
lovhenvisningen (subsumsjonen), utfra almene hensyn, er den begrunnelse som ble gitt for endringen
gjennomgående meget snau og intetsigende idet det ikke ble foretatt en drøftelse av de momenter som
tilsa en endring av henføringen utover bare å konstatere at betingelsene for anvendelse av
Landssvikanordning etter rettens oppfatning var tilstede.
Tatt i betraktning av det svært alvorlige og graverende ved å delta i inndragningen av jødenes formuer
så savner man, i de tilfeller der retten endret subsumsjonen i mildere retning, en grundig beskrivelse av
de momenter som talte for et slikt resultat. De samme krav som stilles når domstolene finner og
begrunner formildende omstendigheter ved straffeutmålingen burde også ha funnet sted ved
endringene av subsumsjonen.
Når påtalemyndigheten valgte å basere tiltalen i 21 av de 50 sakene som er gjennomgått på
landssvikanordningen gir det et inntrykk av at deltakelse som kanskje omfattet et fåtall jødeboer ikke
var så alvorlig og dermed kvalifiserte for en mildere behandling. Påfallende blir det når man ser på
auksjonsgruppen. Her viser undersøkelsen at landssvikanordningen ble anvendt til tross for at det ofte
var betydelige salg fra jødeboene som disse forretningene hadde til auksjon. Her var det gjerne
avgjørende for valg av straffebestemmelse om vedkommende auksjonarius var medlem av NS eller
ikke.
Etter min oppfatning talte sterke grunner for at enhver forsettlig befatning og deltakelse i konfiskasjonen av formuene til jødene skulle konsekvent ha medført tiltale etter tyveribestemmelsen, § 257 og
bistandsparagrafen § 86 og ikke blitt henført under den mildere kategori nemlig landssvikloven. En
lov som ble etablert for små-nazister og andre medløpere som hadde begått mindre alvorlige tilfeller
av landssvik.

18.4 I mange domsgrunner ble konfiskasjonen av jødenes formuer og eiendeler
beskrevet som et tiltak fra tyskernes side for å knekke motstandsbevegelsen.
Som skrevet i pkt. 10.6 i forbindelse med Landssviksaken mot Per Schie fastslo lagmannsretten at
beslagleggelsen av jøde- og flyktningboer var et ledd i okkupasjonsmaktens og NS’ bestrebelser for å
slå ned den patriotiske virksomhet i landet. Ergo var bestyrelse av jødeboer å betrakte som bistand til
fienden. Riktig for de «vanlige» flyktningboene men galt for jødeboene som påpekt i pkt. 18.2.
Dette, etter min oppfatning, feilaktige synet går igjen i svært mange av landssviksakene mot de som
deltok i den økonomiske forfølgelsen av jødene. I den undersøkelse som ligger til grunn for denne
fremstilling er dette syn, ofte med atskillig patos, fremført i sakene mot Almer Haug, Rolf Svinndal,
Wilhelm Valle, Per Schie, Ole Stavrum, Petter Harlem, Henrik Dahl, Ingvald Christensen og Sverre
Jacobsen. Fra dommen mot Petter Harlem kan vi således lese:
«Aksjonen mot jødene og beslagleggelsen av deres eiendeler var ledd i NS og tyskernes bestrebelser
på å knekke den motstand som gjorde seg gjeldende mot NS og tyskerne i deres krigsførsel.» 158

158

RA/S – 3138/0001/D/Da/L0215/0003.

149

Her fastslår retten reservasjonsløst at arrestasjonen av jødene og beslagleggelsen av deres formuer var
et tysk tiltak for å knekke motstandsviljen blant nordmennene. Dette må sies å være feil i faktisk
henseende. Hvorfor påtalemyndighet og domstolene valgte å betrakte konfiskasjonen som et anslag
mot motstandsbevegelsen fremfor det det selvsagt var nemlig en del av jødeforfølgningen er vanskelig
å forstå.
Det samme syn finner man i dommen mot Wilhelm Valle:
«Hvad særlig post I. N (posten i tiltalen vedrørende Valles jødebobestyrelse) angår bemerkes at
beslagleggelse og realisasjon av flyktninge- og jødeboene var et ledd i okkupasjonsmaktens og
Nasjonal Samlings bestrebelser for å slå ned den patriotiske virksomhet i landet og å bestyre disse boer
anser retten som bistandshandlinger til fienden. Tiltalte har forstått dette.» 159
Det er mulig at synet om at konfiskasjonen av jødenes formuer var et tiltak fra tyskernes og NS’ side
om å komme motstandsbevegelsen til livs var preget av den rådende positive holdning til Hjemmefronten og motstandsbevegelsen som eksisterte da disse dommer ble avsagt. Men å forvrenge den
reelle bakgrunnen for den økonomiske forfølgelsen av jødene slik som fant sted i flere av de
landssvikdommer som er undersøkt må ansees som en alvorlig feil fra påtalemyndighet og domstoler.
Den økonomiske forfølgningen av jødene var en direkte konsekvens av tyskernes jødeutryddelsesprogram og hadde intet med kampen mot motstandsbevegelsen å gjøre.
Men det fantes hederlige enkeltunntak fra dette synet. Det kom til uttrykk i saken mot Arild
Andreassen fra Narvik. Dommen er interessant i flere sammenhenger. For det første så slår sorenskriver Harald Siderow Nordgaard fast at befolkningen i det okkuperte Norge måtte ha vært klar over
jødeforfølgelsens utslettende karakter lenge før selve arrestasjonene og inndragningen ble iverksatt.
Fra dommen gjengis:
«Nasjonalsosialismens jødeforfølgelser hadde pågått i flere år. Fra andre okkuperte land kom på et
tidlig tidspunkt av krigen de mest rystende skildringer om umenneskelig adferd som må forutsettes å
være nådd frem til hvert voksent menneske i Norge. Helt fra okkupasjonens begynnelse ble det så vel
fra tyskernes som Nasjonal Samlings side drevet en antisemittisk propaganda hvis virkninger kan
spores den dag i dag i kretser en minst kunde vente det.» 160
Dette syn fra sorenskriverens side er sammenfallende med det syn som forfatteren har gitt uttrykk for i
en artikkel i Samtiden. 161
Det som videre er interessant er når dommeren skriver følgende:
«Gjennom sin virksomhet som bobestyrer har tiltalte vært med på å gjennomføre de praktiske
forholdsregler i forbindelse med jødeforfølgelsene i Norge». 162
Dette var en stringent og korrekt beskrivelse av hva jødebobestyrelsen innebar. For sorenskriver
Nordgaaard var det helt unødvendig å gå veien om motstandsbevegelsen når jødebobestyrer
virksomheten skulle beskrives.
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Quisling-regimet søkte tidlig under okkupasjonen å ramme nordmenn som befant seg i utlandet eller
hadde flyktet ved å innføre bestemmelser om inndragning av formuene og fradømmelse av
statsborgerrett til de som flyktet. Disse tiltak var rettet mot motstandsbevegelsen og skulle søke å
hindre flukt. Disse tiltak ble formalisert ved en forordning av 15. november 1941 og hovedhjemmelen
var lov av 19. mars 1942 om «formuesinndragning på grunn av folkefiendtlig og statsfiendtlig
virksomhet.» Senere kom en lov av 20. mai 1943 om frakjenning av norsk statsborgerrett. Denne lov
åpnet også for inndragning av formuene til de som ble fradømt statsborgerrett. Men disse lover var
rettet mot eksilnordmenn og flyktningene og ikke som en del av arrestasjons- og deportasjonsprogrammet rettet mot jødene fra høsten 1942. 163
For å konkludere, det var et vesentlig feilspor av påtalemyndighet og domstoler under rettsoppgjøret å
betrakte inndragningen av jødenes formuer som et ledd i tyskernes kamp mot motstandsbevegelsen.

18.5 I mange tilfeller ble det påberopt av de tiltalte, og ofte akseptert av
domstolene, at de hadde opptrådt «korrekt» som bobestyrer og at bestyrelsen
hadde vært «uklanderlig».
Her har kanskje bistandstenkningen ført domstolene på avveie. Holder man seg derimot til å definere
konfiskasjonen som tyveri – som det rettelig var – og bobestyrelsen og realiseringen av de konfiskerte
(stjålne) eiendeler som heleri – som det også rettelig var – blir begrepene «korrekt» og «uklanderlig» i
forbindelse med den rettsstridige bobestyrelsen meningsløse.
En heler som tilstår og medvirker til oppklaring eller å finne de stjålne eiendelene tilbake skal normalt
gis bonus for dette ved straffeutmålingen. Men det å ha utført oppdraget fra Likvidasjonsstyret for en
for Likvidasjonsstyret «uklanderlig» måte og dermed oppfylt Likvidasjonsstyrets forutsetninger for
oppdraget kan vanskelig begrunne en formildende omstendighet ved den straffbare handlingen, etter
min oppfatning.
I 9 av de gjennomgåtte sakene mot bobestyrere legger domstolene til grunn som en formildende
omstendighet at bobestyreren har opptrådt «korrekt». Språkbruken varierer, i to tilfelle fant retten at
bobestyrelsen hadde vært «uklanderlig» (Esmarch og Schie). En annen hadde opptrådt «pyntelig»,
(Harlem), og en (Noreger) blir berømmet for at han «under sitt oppgjør av boene i og for seg gikk fram
på en helt saklig økonomisk og riktig måte.»
Man skulle tro at man satt i en ordinær skifterett der en konkursbobestyrers beretning skulle
behandles, mens man i faktisk henseende sto overfor bobestyrere som frivillig hadde påtatt seg å
realisere stjålne verdier til beste for den norske stat som del av jødeforfølgelsen. Denne anførsel som
altså ble lagt til grunn som en formildende omstendighet i flere saker vakte ingen reaksjon hos
påtalemyndigheten som ikke fant grunnlag til å anke over en slik rettsoppfatning.
Vår strafferettspleie er basert på lekmannsdeltagelse i underrettene og i landssviksaker som gikk for
lagmannsrett ble retten satt som meddomsrett, det vil si også her med lekfolk i flertall i domstolen. Her
er det grunn til å anta at fagdommerne har overkjørt lekdommerne. Det kunne ikke ha vært greit for en
lekdommer å ha en selvstendig oppfatning om en bobestyrers bestyrelse hadde vært «uklanderlig» og å
måtte ta standpunkt til hvilken rettsvirkning denne uklanderlighet skulle få.
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Det kan godt hende at bøkene av noen bestyrere ble korrekt ført og at verdier ble realisert til gode
priser til fordel for et illegitimt regime, men skulle dette tilsi at de som utførte dette arbeide ble
tilgodesett med en mildere straffereaksjon? Nei, etter min oppfatning.

18.6 I hvilken utstrekning ble deltakere i konfiskasjonen av jødenes formuer gjort
erstatningsansvarlige overfor de skadelidende eierne av formuene?
Straffeloven og landssvikanordningen/landssvikloven ga et bredt spekter av reaksjonsformer overfor
dem som ble funnet skyldig i deltakelse og medvirkning i konfiskasjonen. Det var selvfølgelig fengsel
eller tvangsarbeid men det var hjemmel for å inkludere i dommene inndragning, bøter, erstatning og
rettighetstap som del av straffen. Inndragningen skulle først og fremst omfatte tilbakebetaling av
oppebåret lønn, salærer og andre utbetalte godtgjørelser som den tiltalte hadde mottatt i forbindelse
med utøvelsen av den straffbare handlingen. Bøter var en ren økonomisk straff for å ha utført den
straffbare handlingen. Erstatningsansvaret var hjemlet i § 25 i landssvikanordningen og § 22 i
landssvikloven. Det var i henhold til disse bestemmelsene at det solidariske økonomiske ansvaret for
NS-medlemmenes «medvirkning til rettsstridig styre av landet eller ved andre rettstridige handlinger»
ble fastsatt.
For jødene sto tre institusjoner til rådighet etter frigjøringen i forbindelse med tilbakeføring av
inndratte eiendeler og erstatning for lidt økonomisk tap som følge av inndragningen. Disse var
Tilbakeføringskontoret som var et kontor for fordeling av de midler som var i behold etter
Likvidasjonsstyret, Krigsskadetrygden som skulle yte erstatning til de skadelidte og endelig
Justisdepartementets oppgjørsavdeling hvor særlig erstatning kunne ytes ut fra billighets hensyn. 164
Londonregjeringen opprettet et Erstatningsdirektorat som var ansvarlig for å bistå påtalemyndighetene
i saker om inndragning, bøter og erstatning. Erstatningsdirektoratet var, forenklet sagt, rettsoppgjørets
motstykke til Likvidasjonsstyret idet formuene til en rekke landssvikere ble satt under forvaltning av
Erstatningsdirektoratet gjennom en tilsynsmann, gjerne en praktiserende advokat. Nærmere
bestemmelser om Erstatningsdirektoratet og dets virksomhetsområde ble lovfestet i
landssvikanordningen.
For de økonomiske skadelidende er det av vesentlig interesse å lese § 26 i landssvikanordningen.
Den hadde følgende ordlyd:
«Erstatningsansvar etter § 25 skal på vegne av dem som er påført skade gjøres gjeldende av det
direktorat som er nevnt i § 41 (Erstatningsdirektoratet), eller på dettes vegne av påtalemyndigheten(….).
Direktoratet kan i særlige tilfeller samtykke i at en som er påført skade som går inn under § 25, selv
gjør gjeldende erstatningskrav mot den eller dem som er direkte ansvarlig for den. Samme adgang har
skadelidte dersom direktoratet på forespørsel meddeler at det ikke vil gjøre ansvar gjeldende mot den
direkte ansvarlige(….). I søksmål mot den direkte ansvarlige kan skadelidte alltid slutte seg til
forfølgningen i en straffesak, jfr. straffeprosesslovens kap.32.
Krav på erstatning for skade som er voldt ved overtredelse av denne anordning, men som ikke
omfattes av bestemmelsene i § 25 kan etter anmodning av dem som er påført skaden gjøres gjeldende
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av Erstatningsdirektoratet, eller på dettes vegne av påtalemyndigheten, når disse myndigheter finner å
kunne påta seg det.»
Her ser vi en klar hjemmel for at den enkelt skadelidende kunne fremme sitt eget krav direkte i
straffesaken mot en deltaker i konfiskasjonen eller at Erstatningsdirektoratet påtok seg å fremme et
slikt krav på vegne av den skadelidende.
I hvilken utstrekning skjedde det så at denne adgangen, etter landssvikanordningen, til å fremme eget
krav direkte mot skadevolderen, for det økonomiske tapet han eller hun var blitt påført, ble benyttet?
Av de 46 saker som er gjennomgått og som omfatter ansatte i Likvidasjonsstyret, bobestyrere og
auksjonsforretninger ble erstatning idømt i 12 tilfelle. Men særskilt erstatningskrav fra skadelidte ble
ikke fremmet i noen av sakene. I de tilfeller der erstatning ble krevet med grunnlag i det økonomiske
tapet som eierne var blitt påført som følge av realiseringen av verdiene i boene ble kravet fremmet av
Erstatningsdirektoratet og dom ble gitt for erstatningsansvar overfor Direktoratet ref. saken mot
Ludvik Svinndal som ble idømt et erstatningsansvar på kr. 800.000,- for det tap han hadde påført eiere
av konfeksjonsforretninger ved realisering av varepartier tilhørende disse firmaene. Men erstatningen,
i den utstrekningen den ble betalt, tilfalt Erstatningsdirektoratet og ikke de som hadde lidt selve tapet.
Det er unektelig merkelig når det forelå klar lovhjemmel for å medta de skadelidtes økonomisk tap i
landssviksaken at denne adgang ikke ble benyttet men at man i stedet lot Erstatningsdirektoratet
fremme kravet og være rettighetshaver til erstatningsbeløpet for så å henvise de skadelidende til
Justisdepartementets oppgjørsavdeling som det ble direkte uttalt i sakene mot Rolf og Ludvik
Svinndal.
Det er påfallende at erstatning – og da til Erstatningsdirektoratet – bare ble krevd i et mindre antall
landssviksaker som omfattet den økonomiske forfølgningen av jødene og når det ble tatt med var det
under henvisning til det kollektive ansvaret NS-medlemmer hadde for partiets rettsstridige virksomhet.
I bare få tilfeller blant de sakene som er gjennomgått, ble tapet som jødene ble påført forsøkt beregnet
jfr. sakene mot Rolf og Ludvik Svinndal og Severin Jevanord der det økonomiske tapet ble lagt til
grunn ved kravet om og idømmelse av erstatning.
I saken mot Kaare Stang så vi at tapet han hadde påført de jødeboer som han hadde til bestyrelse ble
oppgitt av et sentralt vitne i saken men påtalemyndigheten fant til tross for dette ikke grunn til å kreve
dette tapet erstattet. Å ikke nedlegge påstand om erstatning når tapets størrelse forelå måtte utvilsomt
oppleves som opprørende av de hvis økonomier Stang hadde vært med å rasere. Grunnen til
unnlatelsen lå nok i at man anså det formålsløst å fremme et erstatningskrav mot en person som ikke
hadde midler til å innfri forpliktelsen, mens staten hadde sikret seg for sine interesser ved å kreve å få
dom for inndragning. Kunne ikke staten i det minste ha frafalt kravet om inndragning til fordel for et
erstatningskrav fra de som var direkte skadelidende etter Stangs bobestyrelse?
Den utstrakte unnlatelse av å fremme erstatningskrav mot bobestyrere og andre medvirkere var
betenkelig av to grunner, for det første så var det nettopp i forbindelse med enkeltsakene under
rettsoppgjøret at man hadde muligheten til å beregne det økonomiske tapet eierne hadde lidt. På det
tidspunkt var sentrale personer som eiere eller deres etterlatte tilgjengelige samt de som hadde
medvirket i realiseringen. Konsekvensen av denne unnlatelsen kom klart til syne i forbindelse med
restitusjonsoppgjøret da man omsider fant tiden inne til å søke å beregne det økonomiske tapet som
jødene hadde lidt. Det sier seg selv at det ikke var enkelt å beregne det økonomiske tapet de enkelte
hadde lidt 50 til 55 år etter at konfiskasjonen hadde funnet sted.
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Dernest og like viktig ville en konsekvent dokumentasjon av det reelle tapet for de enkelte i
forbindelse med straffesakene vært et strafferettslig moment som belyste innholdet i og konsekvensene
av konfiskasjonen for eierne av formuene. Oppklaring av økonomisk kriminalitet er krevende men i en
situasjon hvor en hel befolkningsgruppe var blitt direkte ranet var det desto mer påkrevet at allmenheten under rettsoppgjøret fikk kunnskap om omfanget av forbrytelsen og at de skyldige ble dømt til å
erstatte det tap deres skadegjørende forfølgning hadde medført.
På mange måter ble situasjonen snudd på hodet i det mange av de tiltalte med stor kraft hevdet at deres
bobestyrelse hadde gått ut på å redde verdier.
Unnlatelsen av å reise erstatningskrav reiser en rettspolitisk problemstilling. Til tross for en klar
hjemmel til å kreve erstatning for voldt økonomisk skade ble dette i svært mange tilfeller utelatt eller
redusert under henvisning til de tiltaltes økonomiske stilling. Etter min oppfatning avspeiler dette den
holdning at det primære var å straffe medvirkerne for det landssvik som var begått, med fengsel eller
tvangsarbeid samt inndra det som vedkommende hadde mottatt som landssviker.
Erstatningsansvar derimot, som en reaksjon for det som var det økonomiske resultatet av den tiltaltes
virke, kom nederst på prioritetslisten og ble ikke tatt med i flertallet av sakene som vi har sett.
Materialet viser at påtalemyndigheten, etter innstilling fra Erstatningsdirektoratet, nesten konsekvent
nedla påstand om inndragning, mens erstatning for det tap de rettmessige eierne av verdiene hadde lidt
ikke ble inkludert i saken.
Undersøkelsen viser at domstolene la stor vekt på den tiltaltes økonomiske stilling på tidspunktet for
domsavsigelsen når den skulle fastsette et økonomisk ansvar. Det ble her tatt utgangspunkt i nokså
omtrentlige anslag over formuene til de tiltalte. Selv om det kunne anføres grunner for å innskrenke
den totale økonomiske reaksjon til det som etter all sannsynlighet var tilgjengelig hos den tiltalte på
tidspunktet for domsavsigelse så kunne det mot dette innvendes at det ikke tok hensyn til tiltaltes evne
til gjennom arbeide å innfri ilagte økonomiske forpliktelser. Med andre ord man la et statisk syn til
grunn uten å vurdere den fremtidige ervervsevne til den tiltalte.
Atskillig kunne sikkert også innvendes mot de beregninger som ble gjort av de tiltaltes økonomier.
Hvor grundige var disse? Var verdier stukket unna? Dokumentene i landssviksakene vitner ikke om en
utstrakt etterforskning for å søke å finne skjulte formuer hos de tiltalte. Unnlatelsen av å kreve
erstatninger til fordel for de skadelidte jødene måtte gi et sterkt negativt signal til den hardt prøvde
jødiske befolkning som måtte slite seg gjennom byråkratiets irrganger for å få igjen noe av det de
hadde blitt frastjålet.
Den praksis som etter hvert dannet seg ved at tiltaltes økonomiske situasjon ved domsavsigelsen ble
avgjørende for om, og i tilfelle, hvor stor den økonomiske reaksjon skulle være sammenholdt med en
bred ettergivelses- og benådningspraksis resulterte i at mange av deltakerne i den økonomiske
forfølgningen av jødene fikk beholde fullt ut de godtgjørelser de hadde mottatt for å være med på
ranet. Dette bekreftes av det materiale som er gjennomgått og kommentert i det foregående.
Det ville være interessant å søke å kartlegge hvorledes den økonomiske situasjon rent faktisk utviklet
seg for de mange som slapp eller fikk ettergitt inndragning. Utviklet deres økonomier seg slik at de
kunne ha gjort opp for det tap de hadde påført eierne av formuene som de hadde vært med på å
likvidere?
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18.7 Frifinnelse og henleggelse
Det var naturlig at det måtte finne sted frifinnelser, henleggelser og påtaleunnlatelser i landssvikoppgjøret. Men på samme måten som i sakene mot de som deltok i arrestasjonene av jødene der man
fikk den oppsiktsvekkende frifinnelsen av politiinspektør Knut Rød fikk man i sakene mot de som
deltok i den økonomiske forfølgningen en frifinnelse og en henleggelse som også fortjener etiketten
«oppsiktsvekkende». Sakene mot Helge Schjærve og Knut Esmarch er gjengitt og kommentert foran,
men noen kommentarer gjenstår. Mens saken mot Knut Rød for hans ledelse av arrestasjonene i Oslo
og Akershus ble omhandlet i media og senere av Professor Knut Sveri i 1982 165 ble, så vidt vites,
frifinnelsen av Knut Esmarch og henleggelsen av saken mot Helge Schjærve ikke omtalt hverken i
media i samtid eller på annen måte i ettertid. Det må være lov i denne forbindelse å opplyse at under
forfatterens foredrag 3. april 2016, om rettsoppgjørets behandling av den økonomiske forfølgningen av
jødene reiste nylig avdøde Jenny Dante seg og leverte et sterkt vitnesbyrd hvorledes bobestyrer Knut
Esmarch hadde vanskjøttet og utnyttet sin stilling som bestyrer av hennes families boer. Som direkte
berørt følte hun seg voldsomt provosert over hans frifinnelse.
Det som slår en under gjennomgangen av stoffet er det totale fraværet av et organ som kunne under
etterforskningen ha bistått påtalemyndigheten og ivaretatt den forfulgte gruppes interesser. Denne
uvilje mot å ta innover seg den helt spesielle forfølgelse som jødene var blitt utsatt for finner vi så
tidlig som 1. desember 1942 da Trygve Lie skriftlig avslo et bønnerop om hjelp til jødene i Norge fra
World Jewish Congress. Han fant ingen grunn til å særbehandle jødene i motstandskampen 166. Den
samme «likhetstenkningen» er redegjort for bl.a. i Skarpnes-utvalgets innstilling. 167 I lys av den
situasjon den lille gjenværende norske jødiske befolkningen befant seg i etter frigjøringen og den
totale rasering av deres økonomi som hadde funnet sted hadde det ikke vært for mye forlangt, selv i en
tid med mangel på ressurser, at jødenes interesser i sakene mot overgriperne ble bedre ivaretatt enn det
som faktisk ble tilfellet.

18.8 Benådning og ettergivelse
Også de som var idømt fengselsstraff for deltakelse i inndragningsovergrepet mot den jødiske
befolkningen nøt godt av den generelle benådningsprosess som utviklet seg fra 1949/1950 og utover.
Benådningen skjedde ofte i form av løslatelse på prøve og ble gjerne formalisert med en benådning
gjennom kongelig resolusjon. Det er grunn til å fastslå at prøveløslatelse/benådning fant sted for
nesten samtlige domfelte som hadde en fengsels- og tvangsarbeids dom av noe varighet slik at ingen
eller svært få sonet fullt ut de idømte fengselsstraffene for deltakelse i konfiskasjonen. Den omfattende
benådningspraksis var begrunnet i en generell omforent politisk vilje til å avslutte landssvikoppgjøret.
Lempningene i rettsoppgjøret er behandlet av Johs. Andenæs i «Det Vanskelige Oppgjøret» og i to
artikler av henholdsvis Ivo de Figueiredo og Nikolai Brandal i «Et rettferdig oppgjør?» 168
Det er av rettspolitisk interesse å se nærmere på den tiltale- og domspraksis som etter hvert utviklet
seg ved at etter som tiden gikk ble saker som kom opp på et senere tidspunkt i landssvikoppgjøret
mildere behandlet enn de første som ble forelagt domstolene. I landssviksaken mot Egil ReichbornKjennerud som kom opp for lagmannsretten i august 1949 har vi et godt eksempel – også i de sakene

Lov og Rett, nr. 8 2010, Christopher S. Harper, Landssvikoppgjørets behandling av jødeforfølgelsen i Norge
1940-1945.
166
Samtiden, 1 2015,Christopher S. Harper, Hva var kjent om jødeutryddelsen før Donaudeportasjonen?, s.
112.
167
NOU: 1997:22 Kapittel 10.
168
Johs Andenæs, Det Vanskelige Oppgjøret 2 opplag, Tanum Norli, Oslo 1980 s.226. Hans Fredrik Dahl og
Øystein Sørensen(red), Et rettferdig oppgjør? Pax forlag, 2004, s. 30 flg. og s. 52 flg.
165

155

som gjaldt deltakerne i jødeforfølgelsen – på et sent tidspunkt for rettssaken ga et resultat som ikke
harmonerte med de avgjørelser som falt på et tidligere tidspunkt. I saken mot Reichborn-Kjennerud
nedla aktor påstand om 15 års tvangsarbeid mens retten fant at 10 år var tilstrekkelig straff for det han
hadde gjort seg skyldig i. I jakten på formildende omstendigheter fant sorenskriver Falch grunn til å
vektlegge Reichborn-Kjenneruds «følsomme sinn og hans ærekjærhet». Men av større interesse er at
sorenskriver Falch direkte henviste til lovendringen av 9. juli 1948 (amnestiloven) som ga hjemmel for
forkortelse av avsoning av idømte fengselsstraffer. 169 Han uttalte:
«Under disse omstendigheter mener jeg at de hensyn som har bevirket lovendringen av 9. juli 1948 om
at forkortelse av fristen for løslatelse kan skje gjør seg sterkt gjeldende i denne sak.»
Da oppstår det prinsipielle spørsmål om retten ved fastsettelsen av straffen skulle ta hensyn til
Amnestiloven ved fastsettelsen av straffen. En konsekvens av en slik praksis kunne da bli at først ble
straffen redusert på grunn av prinsippene bak Amnestiloven og så kunne den tiltalte med loven i hånd
få den halvering i fengselsstraffen som loven ga adgang til. I det hele tatt så vitner rettens henvisning
til Amnestiloven i saken mot Reichborn-Kjennerud om at den her vektla momenter som egentlig
tilkom benådningsinstituttet. Rettens formann Erik Solem hadde selv deltatt i utarbeidelsen av
Amnestiloven og var vel også i sin dommergjerning preget av motivene og hensynet som lå bak loven.
Men som dommer burde han i betydelig større grad vektlagt likhetsprinsippet og latt de hensyn som lå
bak Amnestiloven bli utøvet av de organer som hadde ansvaret for utøvelsen av den loven og andre
benådningssaker.
Det må være grunnlag for å stille spørsmål ved den omfattende praksis med ettergivelse og benådning
av idømte inndragningsbeløp, bøter og erstatninger. Undersøkelsen viser at det ble nesten et mønster
for de aller fleste som ble idømt et økonomisk ansvar, i forbindelse med delaktighet i inndragningen
av jødenes formuer, at disse nesten umiddelbart etter at dom var avsagt søkte om ettergivelse eller
reduksjon av idømte beløp. Dette var en prosess som varte langt ut i 1950-årene. I mange tilfeller ble
søknadene om full ettergivelse avslått i første omgang, noen ganger slik at inndragning ble ettergitt
men erstatning opprettholdt. Men de idømte fortsatte like fullt i nesten alle sakene med nye søknader
og utfallet ble så godt som alltid at staten ved Justisdepartementet ga opp og det ble gitt full
ettergivelse eller ansvaret ble redusert til nærmest symbolske beløp.
Slik sett ble sluttresultatet at deltakerne i ranet slapp med korte fengselsstraffer der disse var blitt
idømt, og gjennom benådning og ettergivelse fikk de beholde helt eller delvis sine salærer og
godtgjørelser for å ha vært med på inndragningen. Endelig fikk de igjen også gjennom
benådningspraksisen relativt raskt retten til å drive den yrkespraksis som hadde vært en forutsetning
for å delta i inndragningen.
I sluttfasen av behandlingen av ettergivelsessakene kom forbrytelsenes alvorlige karakter i bakgrunn
og det ble et rent spørsmål om den idømte hadde midler til å innfri det ansvar som han eller hun var
blitt idømt. Dessuten, med nedleggelsen av Erstatningsdirektoratet den 1. juli 1952 forsvant det organ
som fortsatt kunne opprettholde en noenlunde effektiv inndrivelse av statens utestående krav mot
deltakerne i konfiskasjonen.
For de skadelidende jødene var situasjonen det stikk motsatte i det denne gruppe måtte vente helt til
slutten av 1990-årene før de fikk den kompensasjon som de rettelig skulle ha fått etter frigjøringen.
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Det er derfor, etter min oppfatning, også av denne grunn dekning for å betegne rettsoppgjøret, sett med
de forfulgte jødenes øyne, som «det ufullstendige oppgjøret».

18.9 Kjøpere
I fremstillingen er det søkt å belyse og kommentere sakene mot sentrale deltakere i inndragningsprosessen. Men en gruppe er nærmest fullstendig fraværende i undersøkelsen, nemlig kjøperne av de
konfiskerte verdiene. Hele inndragningen forutsatte jo realisasjon og salg av verdiene og tilføring av
utbyttet til statskassen.
I sakene mot bobestyrere og andre som var direkte involvert i konfiskasjonen og som kjøpte av boene
eller av Likvidasjonsstyret er deres kjøp for det meste inkludert i sakene som ble reist mot dem. Det
var gjerne Konfiskasjonsanordningen som ble brukt som hjemmel for å tiltale disse forhold. Men for
den alminnelige kjøper, det være seg næringsdrivende som benyttet anledningen til å sikre seg
varebeholdninger for en rimelig penge eller alminnelige kjøpere som gikk og kjøpte konfiskerte
eiendeler på auksjoner kan det ikke sees at det fant sted noen form for et systematisk rettsoppgjør til
tross for at kjøperleddet var et like viktig ledd i inndragningen som selve konfiskasjonen.
I denne fremstilling er kun 2 tilfelle tatt med. Disse gjaldt kjøpere som ikke deltok i selve inndragningen men som var NS-medlemmer og som hadde kjøpt jødegods på auksjon eller fra Likvidasjonsstyret. Disse kjøp kom utelukkende opp fordi vedkommende hadde landssviksak mot seg i egenskap
av NS-medlemskap.
I det materiale som er innsamlet av forfatteren finnes det i de enkelte saksmappene lister fra auksjonsforretningene som navngir de mange kjøpere av beslaglagte jødiske eiendeler. Ble sak reist mot noen
av disse? Det riktige svaret er formodentlig: Nei. Kun hvis slike kjøp ble avdekket i forbindelse med
sak mot NS-medlemmer kan det tenkes at slike kjøp ble tatt med i saken. Ut fra listene som forelå i
auksjonsforretningene kunne de rettmessige eierne etter frigjøringen kreve de stjålne eiendelene
tilbake selv om kjøper hevdet å ha vært i god tro, det er dette som i juridisk terminologi kalles
vindikasjon. Men som vi har sett var ofte disse «kjøper»-listene mangelfulle eller i mange tilfelle
fraværende. Den ubehagelige konsekvensen er at det i mange norske hjem etter frigjøringen befant seg
eiendeler som skrev seg fra konfiskerte jødiske bo. I de tilfeller hvor hele familier ble drept under
forfølgelsen må det være åpenbart at eiendeler som tilhørte disse familier forble i de hjem hvor de
havnet gjennom auksjon eller på annen måte. Interessant nok hender det fra tid til annen at Senter for
studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, får henvendelser der mennesker spør om
senteret kan bistå med å avklare om bestemte gjenstander i hjemmene skriver seg fra jødeboene.
I lys av omfanget av landssvikoppgjøret og de åpenbare problemer det ville ha vært å etterforske og
påvise at kjøperne ikke hadde vært i god tro eller burde ha forstått at det var konfiskert gods de kjøpte
kan man til en viss grad forstå at denne gruppe ikke ble inkludert i landssvikoppgjøret. Men når det er
sagt så må det kunne antas at i mange tilfelle neppe kan ha vært tvil hos kjøperne at det de kjøpte i
slutten av 1942 og utover i 1943 måtte være stjålet jødisk gods. I så fall var de helere og de kunne
straffes etter straffelovens heleribestemmelse, § 317. Arrestasjonen av jødene var ingen hemmelighet
og inndragningsloven ble offentlig kunngjort. I det materiale som forfatteren har innhentet finnes
tallrike eksempler på direkte henvendelser fra norske kjøpere til bobestyrere om å få kjøpt eiendeler
fra jødeboene som disse hadde til bestyrelse. Således skriver en E. Mobech til advokat Harald
Schjølberg som var bobestyrer etter Isser Braude 170:
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«Herr adv. Schjølberg, Oslo.
I henhold til konferanse med Likvidasjonsstyret sender jeg Dem herved skriftlig søknad om å få overta
møblene etter familien
Isser Braude, Gardeveien 2 c IV
Til min datter som skal gifte seg nå lørdag 5 desember d. å..
Møblene består av
Spisestue, soveværelse, lamper & div. kjøkkenutstyr samt 2 divaner. En del av møblene beror på lager
i Elvegt. 32/34, en del i leiligheten, Gardeveien 2 c. IV. Jeg tør be Dem godhetsfullt fremme saken
hurtigst og håper på Deres snarlige gunstige svar.
Ærbødigst
E Mobech.» 171
Det var nok mange som fru Mobech som uten anfektelse benyttet anledningen til å sikre seg eiendeler
fra en befolkningsgruppe som aldri skulle komme tilbake til Norge. Også leilighetene til de deporterte
jødene var svært ettertraktet. Leiser Bodd bodde i Lakkegt. i Oslo i en gård som var eid av Frelsesarmeen. Leiser Bodd ble deportert med Donau. 9. desember 1942 sendte eiendomssekretæren i
Frelsesarmeen følgende brev til Egil Reichborn-Kjennerud, leder av Likvidasjonsstyret:
«ad, Leiser Bodds leilighet i Lakkegaten 15,
Da Frelsesarmeens hovedkvarter er kjent med at vår leieboer i Lakkegaten 15, Leiser Bodd er reist og
ikke vil komme tilbake til leiligheten vil en på det aller instendigste be herr dommeren og
likvidasjonsstyret å la Frelsesarmeen få benytte denne leilighet til en av sine gifte oficerer, ansatt ved
hovedkvarteret som i flere år ikke har hat noen leilighet og således ikke har kunne få ornet (sic) sitt
eget hjem…..
Frelsesarmeen har nu i flere år ventet på at en av leilighetene i gården skulle bli ledig men dette har
ikke inntruffet, dessverre.» 172
Frelsesarmeens antagelse om at Leiser Bodd «ikke ville komme tilbake» var riktig. Han ble myrdet i
Auschwitz den 1. desember 1942.
Vi ser at forutsetningen for at et kjøp av konfiskert jødegods ble inkludert i landssvikoppgjøret var i
praksis at kjøperen hadde vært medlem av NS. I slike tilfeller kunne, men neppe i alle tilfelle, et kjøp
av jødegods bli avdekket. Men for den store kjøpergruppe, som ikke var NS-medlemmer, fikk kjøpet
ingen annen konsekvens utover å måtte levere tilbake det stjålne godset. Men tilbakelevering var
avhengig av komplette auksjonslister eller annen dokumentasjon som heller ikke alltid forelå.
Det manglende oppgjøret overfor kjøpergruppen berettiger derfor også betegnelsen «Det Ufullstendige
Oppgjøret» om denne delen av landssvikoppgjøret.
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Gjennomgangen av jødebomappene og landssviksakene mot de som deltok i inndragningen har ført til
at mange dokumenter knyttet til realiseringen av jødenes eiendeler er blitt avdekket. Det dreier seg om
registreringsforretninger, auksjonsprotokoller, og ikke minst en betydelige mengde brev og
korrespondanse fra folk som søkte tilgang til jødenes boliger eller kjøpte deres eiendeler. Det er et
slående trekk ved disse henvendelser at det sto klart for de alle at jødene aldri skulle komme tilbake til
Norge. En jødebobestyrer, Knut Bjelke, omtalte da også jødenes eiendeler som «herreløst gods». Se
landssviksaken mot Knut Bjelke.
Jeg har samlet en del av det materiale som jeg har funnet og som dokumenterer den holdning
potensielle kjøpere hadde til jødenes eiendeler i et eget vedlegg, se vedlegg 9.

18.10 Ikke skyldig
Kan man trekke ut noe som er felles i landssviksakene mot de som deltok i den økonomiske
forfølgningen av jødene? Ja, som et ekko av de ledende nazistenes «Nicht Schuldig» fra
krigsforbryter-prosessene i Nürnberg erklærte samtlige hvis saker er behandlet i denne fremstilling seg
som ikke skyldig i den tiltale som ble reist mot dem. Kun en, Sophus Noreger, av de tiltalte
bobestyrerne strakk seg i en erklæring under etterforskningen av hans sak til å beklage den skjebnen
jødene var blitt utsatt for:
«Jeg syntes meget synd på jødene. Som jeg har sagt før: Dette er allikevel for meg noe, som jeg
beklager.» 173
Men like fullt erklærte Noreger seg ikke straffskyldig. I et tilfelle, K. Esmarch, fikk den tiltalte rettens
medhold i å være uskyldig.
Den eneste anførsel som kunne føre frem og som ble påberopt i mange tilfelle var at man ikke hadde
opptrådt forsettlig. Dette ble gjerne begrunnet med at man søkte å bevise at man som bobestyrer hadde
søkt å redde verdiene for jødene og særlig å holde disse unna tyskerne. Som det fremgår førte dette
ikke frem bortsett fra i saken mot Esmarch. Det spørsmål som melder seg er hvorfor de tiltalte i lys av
de faktiske forhold så konsekvent fastholdt sin uskyld.
De tiltalte som møtte sine dommere var en blandet skare. Bortsett fra en del av innehaverne av
auksjonsforretningene var samtlige NS-medlemmer, noen var overbeviste nazister fra før 9. april 1940,
andre var opportunister som så mulighetene for berikelse eller karriere og som meldte seg inn etter 9.
april, og så var det mange som følte seg forpliktet til å ta oppdragene eller som ikke hadde særlige
motforestillinger til å si nei. I et tilfelle, Peter Harlem, forekom utmeldelse av NS før frigjøringen, 10.
januar 1945. Han erklærte seg likevel ikke straffskyldig.
En forklaring kan være at de fronter som var skapt under okkupasjonen varte uendret gjennom hele
rettsoppgjøret. En forsoningsprosess synes ikke å ha vært aktuell, det var kanskje ingen av partene
innstilt på, det var slik sett, fortsatt et splittet folk som gikk gjennom rettsoppgjøret. På denne
bakgrunn kunne de tiltalte leve med å bli dømt og fortsatt overfor seg selv opprettholde en forestilling
om uskyld fremfor å erkjenne at man hadde vært delaktig i en forfølgelse av en folkegruppe uten
sidestykke i nyere norsk historie. For de gjenlevende jødene måtte denne holdning sammenholdt med
de vanskeligheter mange opplevet ved tilbakekomsten oppleves som svært belastende.
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Når landssvikoppgjøret gikk mot slutten og fengslene ble tømt for landssvikere og inndragninger og
erstatninger ble ettergitt i stor målestokk kan man spørre om dette var uttrykk for en forsoningsholdning fra storsamfunnet. For egen del tror jeg ikke at dette var tilfellet. Det var heller en pragmatisk
holdning og ønske om å legge hele oppgjøret bak seg. For de som hadde deltatt i forfølgelsen tror jeg
nok at de aller fleste, også etter at de slapp ut av fengslene og fikk sine inndragninger ettergitt, fortsatt
betraktet seg som uskyldig dømt.

19. Sluttord
Etter å ha arbeidet i flere år med rettsoppgjørets behandling av de mange som deltok i jødeforfølgelsen
under okkupasjonen slår det meg at inkluderingen av sakene mot disse som en del av det alminnelige
landssvikoppgjøret på mange måter underkommuniserte det som sakene egentlig gjaldt, nemlig
deltakelse i et folkemord mot en uskyldig del av befolkningen og som med rette er blitt betegnet som
et sivilisasjonssammenbrudd. Landssvik var alvorlig nok men det overgrep som fant sted mot jødene
var av en helt annen dimensjon. Det som de deltakende nordmenn var med på var et angrep mot
grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv og eiendom. Legger man dette syn til grunn blir
tiltale og dom for «bistand til fienden» lite dekkende og tjener som en avsporing av det som virkelig
fant sted. Også i denne forstand er det berettiget å tale om «Det ufullstendige oppgjøret».
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20. Takk
Det var opprinnelig mitt håp å kunne smelte sammen mitt arbeide om landssvikoppgjørets behandling
av både de som deltok i arrestasjonene av jødene og de som deltok i inndragningen av deres formuer i
en samlet fremstilling i bokform. Av forskjellige grunner lot dette seg ikke gjennomføre. Derfor
omhandler denne fremstilling den økonomiske delen av forfølgelsen av jødene under okkupasjonen.,
men i begge tilfeller ble landssvikoppgjøret overfor de som deltok i forfølgelsen, etter min mening, et
Ufullstendig Oppgjør.
Først en spesiell takk til Den Norske Advokatforening, som på et tidlig stadium ga et økonomisk
bidrag til prosjektet.
Jeg retter en særlig takk til direktør og leder for Holocaustsenteret, Guri Hjeltnes, for at Senteret har
villet bistå meg med å sluttføre utgivelsen av Det Ufullstendige Oppgjøret. Dette avslutter mitt lange
opphold ved Senteret som frivillig forskningsassistent. Det har sannelig vært en spennende og lærerik
tid og til dels krevende da jeg i stor utstrekning har arbeidet alene med de prosjekter som jeg har
definert. Jeg ble «ansatt som frivillig forsker» av daværende direktør for Senteret, Odd-Bjørn Fure,
høsten 2005. Jeg takker ham for at han ga meg full frihet til å gi meg i kast med forskning særlig
knyttet til landssvikoppgjørets behandling av de som deltok i forfølgelsen av jødene under
okkupasjonen.
Men helt alene har jeg ikke vært, forsker Øivind Kopperud som jeg først møtte da vi som studenter
deltok i et seminar ved UiO under ledelse av Anne Minken om Fornuft og Følelser i Opplysningstiden
har vært en støtte og inspirator helt fra jeg begynte mitt arbeide knyttet til saken mot politiinspektør
Knut Rød. Hans støtte har vart helt frem til utarbeidelsen av Det Ufullstendige Oppgjøret.
Fornuft og følelser har nok i stor grad preget mitt arbeide ved Senteret. Jeg har mottatt kritikk for at
mine tekster fra tid til annen har vært preget av følelser, men hvem kan, stilt overfor det uhyrlige
overgrep som fant sted mot den jødiske befolkningen under okkupasjonen, unnlate å la sin tilnærming
til stoffet være renset for følelser?
Jeg takker prosjektkoordinator Maria Rosvoll ved Senteret for hennes gjennomgang av manus med
mange gode kommentarer som har styrket fremstillingen, en særlig takk også til leder for Senterets
dokumentasjonsavdeling, Ewa Mork, som med interesse har hentet frem for meg nødvendig litteratur
og tekster. I tillegg vil jeg takke seniorrådgiverne Ellen Rømming, Peder Hellberg og Georg A.
Broch for språklig assistanse. Jeg har tilbrakt atskillig tid på Riksarkivet der jeg har gjennomgått
jødeboarkivet og mange landssviksaker, jeg takker for god hjelp og assistanse.
Jeg retter tilslutt en hilsen og takk til alle kollegaer ved HL-senteret med håp om at Senteret også i
årene som kommer fortsatt vil spille en ledende rolle i forskning og formidling av Holocaust og
forfølgelse av minoriteter. Det vil trenges.
Jeg tilegner i takknemlighet denne fremstilling til min kjære hustru; Eva, som ikke fikk oppleve å se
verket ferdig stillet. Hun vokste opp i et boligkompleks i Oslo hvor det også bodde en jødisk familie
og hun husket godt da politiet kom for å arrestere denne familie. Hun klaget aldri over at mitt fravær
på Senteret og Riksarkivet gikk utover den tilmålte tid vi skulle ha sammen som pensjonister.

Christopher S. Harper
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22. Vedlegg
Vedlegg 1.
Lov av 26. oktober 1942 om inndragning av formuer som tilhører jøder.
Vedlegg 2.
Forskrifter i medhold av lov av 26. oktober 1942 vedrørende inndragning av formue som har tilhørt
jøder.
Vedlegg 3.
Instruks nr. 1 fra Likvidasjonsstyret for inndratte jødiske formuer.
Vedlegg 4.
Instruks nr. 2 fra Likvidasjonsstyret for inndratte jødiske formuer.
Vedlegg 5.
Instruks nr. 4 fra Likvidasjonsstyret for inndratte jødiske formuer.
Vedlegg 6.
Straffelovens § 86 slik den lød frem til 1950.
Vedlegg 7.
Midlertidig lov om konfiskert eigedom.
Vedlegg 8.
Lov om straff og økonomisk ansvar for landssvikere (Landssviklova, 1947)
Vedlegg 9.
Dokumentasjon av omfanget, kjøp av jødisk eiendom, diverse korrespondanse og dokumenter:
9.1
Foto av sølvfat som advokat Helge Schjærve, som var bobestyrer for professor Victor
Goldschmidt, fikk laget til sin 40 årsdag i 1943. Fatet inneholdt 1,2 kg sølv som Schjærve
hadde underslått fra boet til Goldschmidt. Se landssviksaken mot Helge Schjærve – RA/S3138/0001/D7Dc/L0069/0004
9.2
Kopi av oppgjørsskjema fra Samlesentralen i Oslo vedrørende realiseringen av
eiendelene til Rachel og Isak Krupp fra Lilleaker, den siste post på skjemaet er barnesengen til
deres lille gutt Lasse som var 4 måneder og den yngste som ble sendt med Donau. Som vi ser
ble hans seng solgt for kroner 80. Se jødebomappe for Rachel og Isak Krupp, RA Hcc-0953
9.3
Brev av 28. november 1942 fra Haakon Høst til Likvidasjonsstyret med foresprøsel
om å overta møblement tilhørende Bernhard Bernstein. Se jødebomappe Bernhard Bernstein,
RA Hcc- 0921
9.4
Brev av 17. november 1942 fra Birger Hallan til sekretær Wiese Haugland om
tildeling av en jødisk leilighet da han «venter en gledelig forøkelse av familien». Se
landssviksak Rolf Svindal, RA/S – 3138/0001/D/Da/LO264/0004
9.5
Brev av 11. desember 1942 fra direktør i Pressedirektoratet Beggerud til
ekspedisjonssjef Vom Hirsch i Finansdepartementet med forespørsel om å overta verdifullt
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inventar fra grosserer Gittelsens hjem i Thomas Heftyes gt. i Oslo. Se jødebomapppe
Gittelsen, RA Hcc-0937
9.6
Brev av 9. desember 1942 fra eiendomssekretæren i Frelsesarmeen Egil Rechborn
Kjennerud der det anmodes om å kunne overta leiligheten til Leiser Bodd i Oslo. Se
jødebomappe Leiser Bodd, Ra Hcc-0927
9.7
Udatert brev, sannsynligvis fra slutten av november/begynnelsen av desember 1942
fra E. Mobech til bobestyrer advokat Schjøberg om overtagelse av møblene til Isser Braude.
Se jødebomappe Isser Braude, RA Hcc-09228
9.8
Oppgave fra auksjonsfirma Lies Auksjoner 6. september 1945 til
Tilbakeføringskontoret med opplysninger vedørende kjøpere av eiendeler til professor Victor
Goldscmidt. Se jødebomappe, RA Hcc- 0939
9.9
Også næringsdrivende meldte seg på for å overta jødiske eiendeler. Brev av 26.
februar 1943 fra blikkenslager A. Walby til Likvidasjonsstyret med anmodning om å kjøpe
materiell fra to navngitte jøder som drev blikkenslagerverksted i Oslo. Se jødebomappe
Herman Gettler, RA Hcc-0937.
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Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Vedlegg 6

Straffelovens § 86 slik den lød frem til 1950:
§ 86. Med Hefte i mindst 3 Aar eller med Fængsel fra 3 Aar indtil paa Livstid straffes den, som
retstridig bærer Vaaaben mot Norge, eller som under en Krig, hvori Norge deltager, eller med saadan
Krig for Øie yder Fienden Bistand i Raad eller Daad eller svækker Norges eller nogen med Norge
forbunden Stats Stridsevne.
Straf kommer ikke til Anvendelse paa nogen i Udlandet bosiddende norsk Statsborger for handling,
hvortil han efter Bostedets Love er pligtig.

Kilde: Norges Lover 1687 – 1949, utgitt av Det Juridiske Fakultet UiO.

Vedlegg 7

Vedlegg 8

Vedlegg 9.1

Foto: Even Trygve Hansen

Vedlegg 9.2

Vedlegg 9.3

Vedlegg 9.4

Vedlegg 9.5

Vedlegg 9.6
9.6

Vedlegg 9.7

Vedlegg 9.8

Vedlegg 9.9

