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Dngbludcl1 . Torsdag 6. september 1984 

Quisling-dokumenter og effekter 
som i årevis har befunnet seg ved vårt 
advokat-kontor er å betrakte som opp
gitt, eller herreløst gods, i alle fall så 
langt jeg forstår jusen. . 

Av VIDAR YSTAD 

Det lw'vd('r <idvoltat Odd Sys<" 
svigrfsønn av <lvdodc høyeste
reLL<;advokat Harald 'Sver
drup-Thygeson, overfor Dag
bladel. 

Syse hf'vd .. r al svigerfaren, 
som var tils~'nsrorer for Vid
kun Quislings bo, i 1952 hen
vendte seg til f>nke[ru Maria 
QUisling og ba henne hente do
kumenter og effekter som tid
ligf>re hadde tilhørt ekteman
nen. 

«Herreløst" 
Syse kan ikke svare på om 

dette fins skriftlig. Han mener 
likevel å vite al fru Quisling 
kom og tok med seg det hun 
ønsket. Dette skjedde etler at 
Ers1atningsdirektoratet i 1952 
opphevet bcslaget. 

- Når bC'slnget var opphevet 
og fru Qui~ling hadde tatt det 
hun ville, tilfaller det som er 
ig"jt"n o('n sflm hAr rlfOt i hpnde 
Det blir oppgitt eller herreløst 
gods, sier Sy!->e. 

Syse hevder videre at hans 
svigermor opplyspr at ad
vokatfirmaet rundt 1950 hen
vendte seg til riksarkivet med 
spørsmål om en der var inter
essert i do!<um('nter ulen å få 
p05;ilivt svar. Men Syse kan 
heller ikke dokumentere dette. 

- Hva meu dagboka som ble 
oppbevart i advokatkontorets 
safe og som Oe solgte for fire 
år siden? 

Tiltusket ikke 
- ,Jeg lror ikke min sviger

far tiltuskr-l seg noe som ikke 
tilkom ham. Han må ved en el
ler annpn anledning ha spurt 
fru Quisling om å få d(>n. Hun 
gikk jo mye' ul og inn her mens 
boopPKjøret pågikk. .Jeg vet 
ogsa at hun har solgt gjen
stander fra uoet opp gjennom 
åra, sier SYSE'. 

bladel. hVIS hun hadde noe å 
be'm('d~e til at bokn var i han
deh~Il, 

Var død 
Ti I delte siste bemerker 

hoycsterettsadvokat Finn 
Thrana, som var bostyrer for 
Maria Qublings dødsbo, al fru 
Quisling nok sikkl?rt ville ha 
rengerl dersom hun hadde 
kunnet. Saken var imidlertid 
den al hun hadde vært død i to 
måneder da delte sto på trykk. 

- For øvrig vil jeg nærmest 
utelukke at advokaten kan ha 
fått dagb()ka av fru Quisling:. 
For det forsle ruget hun over 
alle sin manns papirer. For det 
andre var forholdet mel10m 
bostyreren Sverdrup-Thygeson 
og fru Qisling s.lik at han ikke 
ville ha bedt henne om å få 
noe og hun aldri ville ha gitt 
han noe, sier Thrana. Han vi
sel' lil nt fru QUisling flere 
gangE'r skrev lange brev og 
kluj.!,I'L på Sverdrup-Thygeson 
til Erstatningsdirektoratet og 
,Justisdt~pa rlementet. 

Tar avstand 
ThrullCl r('agerer også meget 

sterk l på .syses påstand om at 
det som fins i advokatkontoret 
er å betrakte som ~herreløst 
gods, FOI' det første forlangte 
Mal'ia (~uisling gnng på gang å 
få mannens p:lpirer utlevert 
ulen å få det. For det andre tar 
Thrana avstand fra den tanke
gang at dokumenter som har 
tilhørt en klient og som ikke 
blir avhentet er "herreløst 
gods" og som fritl kan selges. 
Hvis det ikke avhentes, skal 
det makulerC's, sier Thrana. 

Møte med advokat 

Syse mener også at fru Qu
isling måltE' ha rcap-crt i mars 
1980 d<l dagboka var presentert 
i el kjempeoppslag i Dag-

Syse opplyser lil Dagbladet 
al han i gar hadde møte med 
sin advo,kat, Cato Schiøtz, for å 
drøfte SlnC' egne forhold eller 
dpl1 5lwrpE' kritikk advokat 
Thl'ana har rettet mot han. 
Han vil sende svar til Thrana 
(redag. 

- Ndr beslaget var opphevet i 195<1, 017 fru Quisling hadde tatt det hun vilte, tilfaller det 
som er igjen den som har det i hende. Det blir oppgitt som herreløst l7ods, hevder advokat 
Odd Syse. Woto: Jacques Hvistendahl) 

Engebretsen t'U fortsatt 
ikke opplyse noe om hvem 
Itan Itar fdlt NS-materi
alet fra. (Foto. Odd H. An
thonsen) 

I ccMariin»s papirer tilhører NS-arkivet I 
«Martin»s alias lensmannsbetjent Thor Enge- Hamar Folkebibliotek og seinere overlatt stats
bretsens gamle NS-arkiver en del av det gamle arkivet. Men, "Martinus arkiv har aldri vært I 
NS-arkivet som i 1980 ble funnet i kjelleren i statsarkivet. 
Av VIDAR YSTAD (alter NS sentrale virk- å si ·al mannen hadde cn Samles I Oslo 

somhet, partiarkivet [or sentral posisjon i 1945 og 
åra 1936-33, slår åpent. al han hadde disposi-Dette fastslår statsarki

var Per Øyvind Sand
berg overfor Dagbladel 
eiter at hnn og hans 
medarbeidere på Hamar 
i går gjennomgikk ar
kivmaterialet som 
EngebreL<:;en kv(>lden [ør 
deponerte i sl<.lLsarkivet. 

Ingen snakker lenger 
om tjuveri. Ogs.å spørs
målet om eiendomsretten 
lil dette arkivet som om-

Ingen NS-mann 
Engebretsen vil fort

satt ikke opplyse noe om 
hvem han hal' fåtl delte 
mat .... l·ialC'l av. Overfor 
Dagbladet bC'lwktpr han 
på det mest bC'stemtc at 
elet cr en gammal sentral 
NS-figur som 'har gitl 
ham delte arkivmaleri
alel. Hall n ... ,?yer seg med 

sjonsrett over materialet 
den gang. 

Delte kan bply at 
mannen hadde en myn-
dir.hct-<;[unksjon under 
b(>slaglpggelspn av 
NS-matel'ialpl i 1945. 
Hoige EI1I~ebrets('n er det 
ikke elenne mann('n som 

Delte arkivmaterialet 
ska l nå gjennomgås ved 
statsarkivet på Hamar 
før det i nl"ste uke blir 
overført til Riksarkivet i 
Oslo og forent med de 
øvrige aktstykkene slik 
at det. gamle parti-arki
vet ror perioden Ul33 - 9. 
april 1940 blir komplett. 

i~~~e o~~:~r~ar~I~~~~~~~~~ 1942 
for en del år siden Hkk Delte arkivet som om-
dem i sin besittelse. fatter Norsk Folkereis-

ning fra 1931. Bygde-
folkets Krisehjelp 
1931-33 og Nasjonal 
Samling (ra 1933. ble 
.">amlet og ordnet etter en 
Cørerforordning fra 21. 
mars 1942. 

Ingen kan i dag si nAr 
og hvordan hoveddelen 
av dette arkivet kom Ul 
Hamar Folkebiblioteks 
lokaler på Hamar. Det er 
gjort flere anstrengelser 
for å finne delle ut. for
gjeves. 
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