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3500 ukjente fotos av Nasjonal Samlings. medlemmer fra hele lan
det. Frontkjempere, hirdjenter, NS-kvinner I marsj og fest. Norske 
barn I.nazl-unlform. Mange ukjente bilder av Quisling. NS' sentral
arkiv, som gikk tapt i 1945, er gjenfunnet på et loft i Oslo. Side 8 og 9 

TA HJEM-RIVAV-LEGG PÅ! 
Med selvklebende Novilon-fIis legger du et 
nytt fint gulv på noen få timer helt alene! 
24 forskjellige artige mønstre og farger gir 
deg muligheten til å få et gulv som passer 

, , akkurat din stil og smak. Riv av beskyttel-
- . sespapiret og start leggingen. Flisene legger 
. du lett på egen hånd bare du har en kniv I 
, ~s, tommestokk, hyssing og penn til
gjengelig. Lykke til! 

Thorstein Treholt var lettet etter be ... 
søket hos sin spion-siktede sønn i 
Drammen kretsfengsel. Arne Treholt. 
dispone.rer tre celler øverst til høyre. 
(Foto: Wiltiam Mikketsen) 

. Thorstein Treholt besøkte I går' 
sin spion-siktede sønn I Dram
men kretsfengsel. Det var en 
glad 74-årlng som møtte Dag
bladet etter besøket. - Arne er I 

f,·,.~ meget god form både fysisk og 
H psykisk. Han ser fram til retts
" saken. Selv har leg Ikke nerver 
~.~j til å være til stede, sa han. 
~ Del 2. midt$idene 

{ 

-. 

" 

'. 

. 

I 
I 

J 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 
 



Bildene gjemt i trekasse 
Det var 818t høst brødrene Tharaldsen ble oppmerk
somme på at den brune trekassen fra foreldrenes loft 
Inneholdt sjeldne verdier. 

Kassen sto Ilden bruddet våren 1945. 
etter faren, pollti- - Far døde for et 
adjutant Trygve D. par år siden. Jeg er 
Tharaldsen, som ganske sikker på at 
etter krigen arbeidet han hadde glemt de 
i Oslo-politiets gamle fotografiene, 
landssvikavdeling. men trodde kassen 
øverst lå et lag do- inneholdt egne ting, 
kumenter fra hans sier Per-Olav Tha-
arbeid med å regist- raidsen til Dag-
rere og rulle opp den bladet. 
enOrme NS-organ!- Hvordan han fikk 
sasjonen, overveien- tak i bildene, vet vi 
de av privat art. Ikke. Men jeg er 
Under lå 3000 foto- ganske sikker på at 
grafier i tilfeldig de var fars, i den 
uorden, alle med forstand at han en-
motiver fra partiet ten reddet dem unna 
NS og dets virksom- søppelhaugen, eller 
het siden starten i rett og slett fikk 
19aJ til sammen- dem av ~ine over-

ordnede som uin
teressante for retts
oppgjøret. Dengang 
ble jo svært mye 
nazi-etterlaten
skaper kastet eller 
ansett som verdiløse. 
Nå er dette annerle
des. Vi ønsker å 
overlate fotogra
fiene til et Offentlig 

~~i~åd' ~ve~~ 
oss til Norges Hjem
mefrontmuseum. 
Det passer bra, si
den far var i Mil.
org. under ,krigen og 
måtte flykte til 
Sverige med fami
lieni 1944. 
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',Usild 
Det sentrat.. ~ 
vet .... Na1llkJc tapt , 
1845. Med lunnet p6 
loftet hos politiadjutant 
Tharaldsen, kan Imld-

. IertId NasJønal . Sam
II~ sentrale bil
ledeamIIng ..... sona 
gjenfunnet. 

De 3IlOO fotosrafiene, hvorav 
ca. 500 stammer fra tyske pro
pagandabyråer, vil bli over
levert Norges Hjemmefront
museum. Fra før av har m~ 
seet mellom 500 og 1000 NS-bil
der. Det vil nå bli sentret fcw 
fotografisk dokumentasjon av 
Quisling og hans bevegelse. 

l tilleu har Norsk Tele
grambyrl- en del fotografier 
fra NS, men da fortrinnsvis av 
den utadvendte virksomhet. 
Det samme melder Arbeider
bladet. som .arvet. arkivet 
etter !iS-avisa Fritt Folk. O_ 
på Universltetsbibliotekt I Oslo 
ligger et visst materiale. 

Men Ingen av disse arkivene 
kan I størrelse Jnåle seg mecl 
den samlingen som Tharalæ. 
uten å vite det, hadde gjemt l 
sin kiste. 

-E""",.". 
- Funnet er enestående, helt 

utrOlig, aler journa!ist Guri 
Hjeltnes. Hun" Var billed
redaktør for Pax-verket .Dea 
norske nasjonaJsæialismen. 
og måtte dengang. skaffe ta 
veie fotografier fis en rekke 

samlinger, private cw 
UJ.lell''''.!!''. 

vet 

:!il'1::rt ... ".".,.., 
m::~~~ 
nok iklre .... filaop ....... ma- .' 
terialet anaett &am. '1IW,\\& 
verdifullt. mener J-. 

En fotograf som under kri
gen arbeidet I Billed- cw 
Fibnarkivet I NS' sentrale pro
pagandaavdeling, bekrefter 
dette overfor Dagbladet. 

- Da jeg den 25. mai 1lMI 
kom oppom fUrn- og billedkon
toret I Folketeaterbygningen, 
var aUe skuffer tømt cw 
NS'sentraie bil\edarklvet Il 

~~~ll.r:.'~rO:fl~ J~~ 
jeg så av bevegelsens sentrale 
billedsamling, tør jeg selv ble 
arrestert 

Søppelhaugen 
Ingen andre kan heller gjøre 

rede for denne samlingens 
skjebne. Formodentlig gikk 
den på søppelhaugen, før Ar
beiderpartiet igjen overtok 
kontorene i Folketeaterbyg-
ningen. . 

Men fordi både kvinne- 011 
ungdomsbevegelsen sikret .... 
kopler av partiets billedmate
riale, og Hirden gjorde det 
samme, kan politiets beslag 
derfra I 1945, som endte i Tha
raldsens kasse, regnes som' et 
noe nær fullstendig rekon
struert sentralarkiv. 

Fortsettelsen-
MancIag: 
Quislings kvinner 
Tirsdag: 
På østfronten 
OnlCl8g:, 
Quislings barn 
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Av HANS FREDRIK DAHL 

-En enestående samling. Til
svarende finnes ikke noe annet 
sted, sier eksperter Dagbladet 
har vært i kontakt med. 

- Hyggelig at samlingen har 
verdi. Vi forærer den til Nor
ges Hjemmefrontmuseum og 
håper at den kommer til nytte 
der, sier eierne. brødrene 
PerOlav og Bjørn Tharaldsen i 
Oslo. 

Hjemmefrontmuseets leder, 
generalmajor Reidar Torp, sier 

Reichskommissar Terboven 
med skistav, p4 vei til Hir
dens skirenn p4 Øvreseter 
vinteren 1944. Et sjeldent 
bilde av Norges egentlige 
hersker. 

til Dagbladet at han gjerne tar 
imot gaven, men at han må 
snakke med riksantikvaren om 
den endelige plassering av den. 

- Men jeg finner det jo na
turlig at materialet havner hos 
oss, legger generalmajor Torp 
til. 

Private album 
Dagbladet har gått igjennom 

de mange tusen fotografiene, 
som gir et enestående innsyn i 
partiet NS og dets merkelige 
historie. 

Her er partimedlemmers 
private foto-album, innlevert 
til propagandalederen Halldis 
Nergaard Østbye under krigen 
som verdifullt materiale fra 
«kampåra» fØf 1940. Vi ser 
stevner og riksmøter fra 
3O-åra med QUisling på taler
stolen og Maria smilende på 
benken ved siden av. Over
hodet viser fotografiene at 
Maria Quisling opptrådte of
fisielt flere ganger og ikke kan 
ha levd så tilbaketrukket som 
hun seinere ga inntrykk av. 

Høydepunkt 
Blant sjeldenhetene i sam

lingen er fotograf Schrøders 
.offisielle. bildealbum fra 
Nasjonal Samlings landsmøte i 
Trondheim i 1934, med detal
jerte studier av ledelse og med
lemmer fra den tid da NS sto 
på høydepunktet som frivillig 
politisk parti i Norge. Advokat 
J. B. Hjort, generalsekretær 
Fuglesang og direktar Gul
brand Lunde var dengang de 
dynamiske lederskikkelser, 
ved siden av den uutgrunneH
geQuisling. 

Krigens Image 
Etter at den tyske okkupa

sjonsmakt hadde gjort NS til 

Tyskerne var likevel ikke 
fornøyde med aktiviteten. En 
lengre rapport fra SS-offiseren 
Hans-Dietrich Neumann høs
ten 1942 som finnes blant Tha
raIdsens papirer, klager over 
Slapphet og likegyldighet i NS. 
«Koketteringen med kjære 
gamle tradisjoner må opphøre. 
NS-medlemmene må forstå at 
det er en revolusjon vi vil ha.", 
sier han. 

Det dystre bildemateri"le fra 
østfronten, der fem tusen 
nordmenn kjempet med Hitler 
mot Sovjet, viser at noen levde 
opp til den soldatånd tyskerne 
krevde. Men hjemme i Norge 
hadde nok regjeringspartiet 
NS større sans for hytteturer, 
skiløp og bayerøl rundt lang
bordet enn for kamp og offer, 
ifølge bildematerialet. 

landets eneste lovlige parti i K o n° 
1940, skiftet Quislings bevegel- vmnenes pa l 
se både innhold og image. Med Av særJig stor verdi i sam-
t~s!<"J;je:~_ ?!~,-,?~~t;:~.t.";~~~~._ ~i;'F~!'.~!' .?~n, u~!ørlige doku-

mentasjon av NS-kvinnenes 
arbeid. Partiet tiltrakk et me
get høyt antall kvinner, og bil
dene fra deres organisasjonsliv 
kaster lys over en nærmest 
ukjent side av norsk vinnehis
torie. En annen del av det bpp
dukkede materialet stammer 
fra NS' ungdomSbevegelse, og 
viser hvordan. barn ble trukket 
direkte inn i nazismens poli
tikk. Patetiske bilder fra 
..SmåhirdenIJ og dens arrange
menter viser hvordan fører
dyrkeise og raselære ble søkt 
innpodet fra tidlige barneår. 
Tusenvis av nordmenn i 
55-årsalderen i dag, må ha 
trådt sine barnesko i fører
marsjer i full offentlighet un
der krigen. De ble selvfølgelig 
som mindreårige ikke straffet 
etterpå og har derfor ikke 
etterlatt seg særlig dokumen
tasjon i andre arkiv. Med fun
net av de 3500 fotos i politi
adjutant Tharaldsens kasse, er 
også dette sikret for ettertida. 

Dagbladet vil i dagene fram
over bringe utdrag av det 
enestående bildematerialet. 
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