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li~ffeQf;r 
forsvant 
pA slutten av krigen kjøpte Quisling fem kof
ferter og begynte A pakke ned papirene sine 
med lanke på siste akt. En regning fra det ny
oppdagete Quisling-arkivet kan tyde på at før
ste Innkjøp ble gjort alt før IU111943. 

Slik .to Quisling. Clrk*" oppma~ ,pel Gimle dø fflemmeaturkene ovenolc I~· 
an i mai JIHS. ". " • '. ' " '. , 

Fotografier fra fører-resi
densen .Gimle. på Bygdøy I 
Oslo I maidagene 1945 v Iser 
koffertene oppmarsjert. I dem 
lå Førerenes umistelige sam
ling av manuskripter, brev og 
dokumenter. 

Papirer ble samlet helt til 
siste stund. De siste regningene 
I det nyoppdUkkede arkivet er 
datert vilren 1945, og gjelder 
husholdet på Gimle. 

Men hva skjedde med kof
fertene tien skjehesvangre da
gen 9. mal 1945 ? 

Borte 
De fleste kom vel på plass I 

~rl~~:;~~~ia~ea~it~t~~ff~:: 
ken, som ble åpnet I oktober. 
Men noe var borte. Quisling 
klaget blant annet over at tak
kebrev fra Russland viste at 

~ han hadde gjort en stor innsats 
der borte under bunaersnøden , 
i2:0-åra. . , '. . . . 

Disse takkebrevene ligger i 
det nyoppdagete arkivet. 

En del av de arkivsakene 
Quisling pakket våren 1945, ble 
altsl borte alt den gang - hva 
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Regningen pd QuiSlings ko!
f"..rer. 

enten det var pakket i kof
fertene tre 1_ eUer i kar
tonger. 

På denne tida var Dag
bladets kilde .Tom. i1lke født. 
Han fikk tak I papirene først 

rå slutten av 50-lallet. Hvor de 
mellomtida hadde tatt veien. 

vet, hverken han eller andre 
sikkert. 

.Tom.· fant papirene. Hans 
historie er sjekket av Dag
bladet. Fra slutten av 50-tallet 
har Quislings private arkiv 
vært I hans varetekt. 

Sjefen for Quislings Interne sikkerhetsstyrke, _Arne_, lorteller her til Dagbladet Ikke nevn' 
h ' d å GI I å d lt t F h dd Ilt T t Maria visste ikke om dem I va som skJed e p m e li r e er a øreren a e overa seg. re s ore ves- denne tida. Hun var opptatt av 

ker med dokumenter skulle bringes med kurerer Inn til byen •. ~ ~:~~\S~'::iJ::e~!~t~~r~~~~ 
- Vik skreven rapport om helt fram til 14. mal da Maria hadde noen tanker om Il skjule te ingen ting om at hun var 

det BOm skjedde. Der forteller· QuIslInc flyttet ut. Jeg er nok- .Itt arkiveUer tilintetgjøre do- blitt trast jålet papirer, slik ad-
_ Det var en spent situasjon. han at de ble fert Ul Møllerga- ,'" s6 sikker pl at det Ikke ble kumenter. vokat Thrana nå hevde,' Ma-
Aw PER BANGSUND 

Rundt -ården var det msn- ta 19 der de møtte poltUmester . fjernet noe annet. Quisling' \ rveiarsQltUetslSblilnbglsotePakPeltreerr PikkUenel-t 
• .- Meyer. _ hadde Ikke med seg noen do- - Han var så sikker på å Ik- .1 

tolk. Marta Quisling var svært' ,,_ De hadde veskene med kwnen_ da Iloan dro tre GIm- ke bli demI, han var jo over-, brevarkIv, men en samling 
opptatt av mannens dokumen- dokumenIer med seg. Disse ble Ie.., \ "t' :.. ' hevtst OlD at han ville få takk manuskripter med Ul og tII-
ter~,n'ges De

lta
fi

p
eate

som
var.!Iasaer1, et.!.!! OVerlevert politimesteren. 'Sl.:, '," ,; ,,\;" ,,' ~,; ,'., ,'"., , for det han hadde gjort. Derfor feldlgebrev. 

edniJ .~ -~ Ianet var de fornøyd boI'tætt. ti ........ ';."." .' . var det helt frenuned for ham Gåten om Quislings brevar-
_ inl'rom. .ovn .. t . < b' rlott fra at de Ikke fikk noen Jrvtt.- .i, • ....,_. y • gjøre noe alikt. Jeg tror kiv kan derfor begrenses til tI-

Hun _ 1IOrlng, forteller.Arne. ! .~rne..' """ Ito Quisling ,Dagbladets arkiv stammer fra da fra Il. mai 1945 til de dukket 
Quislings berømte skrifter. , _ Var dette alle dokumen- svært nær, forteller til Oag-, ' de tre veskene. At det må ha opp på papirinnsamlingen I 
~nlJ:n'!t,:,~'i:' !:r faQ~~~~~ tene fra QUlalinf som ble frak- bladet at QUlaU":", s~! , I~ .' bUt~ ~t.16\et fra Møllergata 19. : Oslo IHt år seinere. 

r~=-~ ~~jZi~~~ .. p, .O .. I~ .. itiak, 5',' l·ondrøfte5 
lene som var på Gimle måtte .. 
sikres. De måtte for all del ik-
ke komme I hendene på uved- 'Hvis staten Ikke kommer fram til en frivillig avtale ",ed Innehaveren av 
=~ ~d:.!~~t pak- ,Quisling-arkivet, er det Ikke ulenkelig at politiet vII gå til aksjon for A 

- Tre medlemmer av .Gjes- sikre arkivet. . " " , . 
ten .... som vår styrke ble opp- J • he dte h te- k t Ld j blb forsøker ~ fl'nne ut hvordan kalt etter Snorres sagaer, fikk g.r nven øyes vo a en om ra , s er over - .. 
I oppdrag" trakte veskene Inn WreU88udnvokal __ .tl!.ltsnnbiblThlorte0nkeat seg loioategbklaardetBe. ndlk Rugaas til arkivet er kommet på avveie. 
W den nyutnevnte fylkes- .- "" I A.I I sier ,Haug. som ønsker å kom-
mannen I OslolAkershus, Chr. egenskap av testamentfull- vg]e,.. dag me I kontakt med .Tom. som 
L. Jensen. Hvis de ble stoppet byrder fbr Maria QuIsling. På et møte l dag formiddag I vil selge arkivet til høyst. 
underveis, måtte de ser", for' - Maria testamenterte arkiv Kulturdepartementet skal bydende. ' 
at arkivet ble overlevert tje- og dokumenter til UB, Fordi framgangsmåten dL.kuteres. 
nestemenn .. høyt' som mulia I hun hadde fellesbo med Vld- - Jeg synes det er rimelig 
politietaten. kun Quisling. blir også hans som et første skritt' sørge for 

arkiv Il regne som en gave til en sikker oppbevaring av arkl-
Arrestert " UB, sier Thrana. ", vel, sier regjeringsadvokat 

- Neste 'dag, lO. mal. dro , ,:, Unlversltetsblbll9)eket støt-' Bjørn Ha"" Han legger til at 
Vik. Aastorp og Alholm I bil RegjerlnplOdvo/<a' Bjørn Haug ,ter Thranas syn. " han håper det kan skje ajen-
fra Gimle ved lO-tida. Ved It.dper p4 en frivillig ordning . - VI er enig I at dette arkl- nom en frlvlllig ordning. 
Huk Aveny ble de stoppet av Ilik øt Qulsling·ørklvet /<an 14 vet herer hjemme hos oss. Oer- - Det er viktig" sikre en 

po.l.I~e!., !r~~'1. _ ••• _' _.;/~ f.t1!ff.Wm'!'t.:lb .;.. .. ~~ ~1'1:1!. ~!i~~~-.. nu_ 9PP~rJn .. ,mens vi 

I morgen: 
Kunsthandler 
Quisling 
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