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Kjøpte hele 

auksjonen
Da russeren Alisher Usmanov bød 335 mil-
lioner falt klubben, og de 450 antikvitetene
ble solgt ved ett slag.

Sotheby’s i London hadde
lenge forberedt prestisje-
auksjonen, The Rostropo-

vitsj-Vishnevskaya Collection
of Russian Art, som skulle av-
holdes i høst. I samråd med
kunstnerparet ble det laget en
fantastisk katalog, et arbeid
som holdt på helt til den 80-
årige maestroens død i april i
år.

Auksjonskatalogen på eng-
elsk og russisk er på over 500
sider og et kunstverk i seg selv,
og Finansavisen omtalte auk-
sjonen i september.

Kapret alt
Auksjonens totalvurdering var
på 172-264 millioner kroner,
men de 450 smakebitene av
russisk kunst ble aldri snappet
opp av rike vest-europeere.

I stedet kom en styrtrik rus-
ser på banen. Da Alisher
Usmanov bød 335 millioner,
falt klubben og de 450 objek-
tene var solgt ved ett slag.
Kjøperen, Usmanov, kalles
stålmagnaten og er
nummer 278 på lis-
ten over verdens ri-
keste. Han eier 21
prosent av det eng-
elske fotballaget Ar-

senal og er den 18. mest formu-
ende i Russland. Han har på
russisk tv lovet å gi hele sam-
lingen til den russiske stat –
og er en nær venn av president
Putin.

Antikviteter
AAvv  GGrroo  AA..  GGrroorruudd

Loftet Antikviteter

-Vi mennesker er skapt slik at vi
liker å gi, men også å få, sier
markedssjef i Flyktninghjelpen,

Grazyna Samsel.
Det har organisasjonen tatt konse-

kvensen av. Nå kan du få noe igjen også
når du gir til veldedighet, i tillegg til den
gode samvittigheten.

Kjøper du en geit eller en høne i
Flyktninghjelpens nylig relanserte
webshop, kan du betale 150 kroner
ekstra og få en T-skjorte med illus-
trasjon av dyret.

— Folk skal være stolte av at de gir en
humanitær julegave, fortsetter Samsel.

— Er det synd at man må ty til slike
«virkemidler» for at folk skal gi?

— Dette er et kommersielt konsept,
noe som forøvrig klinger litt negativt på
norsk. For oss handler det om å forenkle
budskapet,
og jeg ser
ikke noe ne-
gativt i det
så lenge
målet er en
veldig god
sak.

Også jord-
bruks- og
kjøkkenut-
styr, lærebø-
ker og skole-
pulter er å finne
i butikken. Sam-
sel håper at omset-
ningen skal opp i mi-
nimum 2,6 millioner
kroner i år – 30 prosent
mer enn i 2006.

Flyktninghjelpen
har et budsjett i år
på 800 millioner
kroner. 35 millio-
ner av dette kom-
mer som bidrag fra

private eller bedrifter.

Ingen øremerking
Denne typen gaver fikk mye oppmerk-
somhet i desember i fjor da både Flykt-
ningehjelpen og Kirkens Nødhjelp lan-
serte nettbutikker hvor man kunne be-
tale for håndfaste artikler. Begge steder
opplyses det riktignok om at dette er ek-
sempler på organisasjonens arbeid.

— Hos oss kan ikke giverne øre-
merke julegaven, opplyser Liv Huk-
set Wang, markedssjef i Kirkens
Nødhjelp.

— At vi oppgir de ulike prisene gjør
det litt enklere for folk å forholde seg til
nødhjelpen. Alle produktene finnes selv-
sagt i virkeligheten, men Kirkens Nød-

hjelp etterstreber
hele tiden at hjel-
pen går dit den
trengs mest, det
tror vi at giver-
ne også gjør.

Kirkens Nød-
hjelp fikk inn
syv millioner

kroner via sin
nettbutikk i fjor.

Dette var mer enn
dobbelt så mye som

forventet.
Hukset Wang tror

på en liten økning i år,
særlig håper hun næ-

ringslivet kommer mer på
banen.

— Vi har laget en modul
spesielt tilpasset bedrifter

som gir gaver til kontakter
eller ansatte. De kan for
eksempel kjøpe en hel
geiteflokk, forteller hun.

Andre nyhe-
ter av året er

esel, latrine,

Og få
noe
igjen.Gi!

MESTERVERK: Russiske skatter ble lagt ut for salg.

PUTIN-VENN: Alisher Usma-
nov åpnet pengesekken.

(Scanpix)

NY I BUTIKKEN:
Esel fra Kirkens 

Nødhjelp. Kroner 
850 pr. stykk.

(Foto: Kirkens Nødhjelp)

GAVER SOM 
GRAVER: Jord-
bruksutstyr fra 
Flyktningehjelpen til
noen som trenger det,
koster 500 kroner. 
(Foto: lyktninghjelpen/
Espen Nersveen)


