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Jeg vil svært gjerne kjøpe Quislings private, 00 Hvor høyt han vII by, er foreløpig en hemmelig
arklvi Det er OSl08 ukronete rivningskonge Aage , ~ hel Men han har hatt kontakter med selgeren. 
Spakmo som nå melder sin Interesse lor arkivet. ,';~, '}' 00 o o o .' o • 
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• Vidkun Qulsllng var Ingen 
.ndsforræder. Jel vil bruke 

arkivet Ul å bevise at dommen 
. IDOt ham var justismord, sier 

llpakmo, lIOlIl under krigen sjøl 
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var NS-medlem. Hans med- . arkivel' Ikke for l tjene 
lernskap varte I et og et halvt penger. Det virker støtende pl 
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, Spakmo,lover a, ha~ °vU dIa-

ponere arkivet slik at histo-
o rieforSkere oas' kan få benytte 
det. • 

Hvis Instituttet for okkupa
sjonshistorie har sikre lokaler. 
,er det Ik!re umulig at Spakmo 

vII plassere arkivet der. Dette 
instituttet er en videreføring 
av Forbundet for Sosial Opp
reisning, de landssvikdomtes 
organisasjon. Her er det samlet 
et etter hvert betydelIl mate
riale om krilen og NS. 

- Jeg støtter fullt ut det ar-' 
beidet som Institutt for norsk 
okkupasjonshistorie utfører. 
Jeg vil slåss sammen med dem 
mot det skammell&e lands
svikoppgjøret. 

Spakmo ble dømt til 9 måne

HQlder papirene skjult 
ders straffarbeid etter krigen, Quisling-arkivet forblir pA 
men han sier det utelukkende et ukjent sted I Oslo. 
var o på gnmn av NS-med-.· Mvndlghetene vii Ikke be 
lernskapel • 

- Jeg fikk dommerens ord om politibeslag. I dag vII 
på at jeg aldri begikk en eneste .Toms. advokat, Fridtjof 
~~~i'ad"it.handling, sier han, W Feydt. møte regjeringsad

vokat BJem Haug Igjen 'or 
, dl.kut .. arkivets framti
dige skjebne. 

Skrivebordet 
Spakmo troner bak det vel

dige srlvebordet etter Vidkun 
Quisling. Han kjøpte dette 0& 
flere andre gjenstander etter 
Maria Quislings dødsbo. Bare 
skrivebordet kostet ham 
1110000 kroner. 

- Min Interesse for personen 
Quisling er Ikke ny. Men leI 
nærmer meg nl pensjonsal
deren, og den vil jeg benytte til 
• forske. Derfor vil jeg kjøpe 

Dramatikken larklvsaken 
forsvant da .Tom. via sin ad
vokat I Ilr kontøktet regje
ringsadvokaten på eget initi
ativ. Myndighetene vet hvor 
arkivet befinner &el og aksep
terer det som en sikker plass. 

I dag vII det bli avgjort om 
regjeringsadvokaten vil få 
adang til arklvel Hensikten er 
l registrere de vel 1200 akt~ 

Psykisk utviklingshemmede har reit til selvstendig 
boform i tilfredsstillende bolig. 

Fra ~tel , Kullunlepartementet , "dr. (frø _re) Øistein Ber
lheau, Rlklarkluet, John Herstad, Rlklarkluet, ekspedisjonssjef 
Per HIJI/ø, re"jeringsadvokat Bjørn Haug, regjeringsadVOkat Ole 
B. Støle 1lii eklpedisjonsojef Jo .... Aanderaa. (Foto: Odd H. An
thonæta) 

stykkene slik at del blir mulig 
• etterforske hvordan arkivet 
kom på avveie. 

Beva, .. ømlef 

Hau vu ltlK.t! SVdrt.' pa ~(..Hns
mål om det kan bli aktuelt å 
kjøpe arkivet av .Tom •. Først 
må eiendomsretten avklares. 

Representanter for Rlksarkl
vet

j 
Universitetsbiblioteket og 

- Materialet har utvilsomt Ku turdepartementet som del
en betydellg historIsk inter- tok pl møtet I går, anbefalte 
esse. og det ml derfor beva!"'s alle denne framgangsmåten. 
samlet her I landet. Det er vart Men om .Tom. vil akseptere 
utgangspunkt foran forhand- at myndighetene får registrere 

" li,:,gen!;', sier regjeringsadvokat arkivet og eventuelt også ta, 
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