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«Quisling-arkivet ble funnet i
kjeller i N.Slottsgt. i ·1967»
Quisling-arkivet som det,
ble sagt var funnet under
en papirinnsamling ved
Bislett 119M-årene, kan
være funnet under opprydding i en kjeller I N.edre
Slottsgate I 1967. Det er
den 37 år gamle Frank Jacobsen fra Skarnes som
sier det til avisen Glåmdalen. Han forteller at han
var sammen med John
Ilveem da de var ansatt i

firmaet Einar Løberg AlS
og ryddet I denne kjelleren
og fant slike papirer.
",.

Som kjent var det [Nedre Slottsgate, høyesterettsadvokat Harald Sverdrup-Thygeson, som
fra 1945 hadde tilsyn med Quislings papirer og bestyrte boet,
hadde sUt kontor, og det var pA
loftet her man mente at 'arkivet
I sin tid ble oppbevart. GlAmdalen skriver Idag blant annet:
Frank Jacobsen fra Skarnes var

flere reol~r bugnet av papirer,
tyske og norske. Alt hadde tydeligvis tilhørt Quisling, sier Jacobsen som regnet med at andre
elde denne samlingen. Selv tok
han en liten kasse med smAtteFrank var sammen med Hveem" rier med seg hjem. Den ble seda funnet ble gjort. Det skjedde I
nere 'levert til Hveems far.
en kjeller I Nedre Slottsgate l
Frank og John ble enige om A
Oslo vAren 1967.
glemme hele saken, sier Frank
Jacobsen.
Det er Frank Jacobsen selv
Regjeringsadvokat
som gir GlAmdIllen disse opp- . Bjørn Haug finner opplysningesiktsvekkende opplysningene.
ne meget Interessante. De vil
Under rydding I kjelleren fant
være sterkt medv~ketlde til A
Jacobsen og Hveem en jerndør
klargjøre eierforholdet til QuisInn til et «hemmelig» rom der
ling-arkivet.

egentlig førstemann til A finne
Quislingarkivet som John Hvecm har oppbevart lover 17 Ar og
nylig er gAtt til Dagbladet med.

Advokat Odd Syse:

-·Dette
for' Quislings dødsbo og hadde
sine kontorer l Nedre Slottsgate.
Sverdrup-Thygeson som var ~y\,! - , Dersom .dlsse papirene ses svlgerfar,døde 11972.,"'" ;",'."
, er tatt fra lokalene I Nedre
'''- Min svigerfar' hadde"'et
Slottsgate, betrakter' jeg "hemmellg.r<z..ml kjelleren. Det
ble blant annefbrukt som avlytdet som tyveri, 'Rommet I tIngsrom
. for' telefonlinjer til
kjelleren 'tilhørte høyeste-· Victoria' terrasse ,Gestapos 'horetts advokat
Harald vedkvarter under kdgen: I tilSverdrup-Thygeson, og det legg hadde vi ogsA et rom pA lottet som ble brukt til Illegal vlrk. var han som hadde·oppsy~ somhet.
Jeg haddelnntrykk"av
net med .papirene. Dersom. at det ble oppbevart viktige paJohn Hveem og ,Frank Ja- pirer I kjelleren og mindre viktl~
cobsen har fatt papirene ge p,A loftet, sier Syse.. ' .
fra det' rommet, betrakter:' .~ Hvordan er sA Jacobsen og

)' _,Hva med e!endomsrel
til paplrelle~ ,':, ':",' j, :"
,-..:.. Jeg'vll nil. vurdere spe
.•mAlet nærmere. Når det gjel,
. papirene som hittil er funnet
loftet, -sA er jeg Innstilt pA A •
le dem til myndigheteIles dis:
: slsjon. Og dersom det nil. bl'
ges pA det rene at de andre pa
rene Ikke tilhører Hveem _ s,
. hittil har gjort krav pA dem
' ..U jeg at ,dokumentene sl
"komme Staten tlI gode. Univ,
sitetsblblloteket "~o haraIlere
spurt 11 m A tA se Igjennom de r
pirene som ble fUnnet pA lofte'
f<;>rrlge, uke, sier Syse. '"
jeg det som tyveri; og jeg! ::;I~':n:tm~et~l~ont~~t",~,e~ c'.Hans svlgert~; ,høyesteretf
- Dersom 'de har arbeidet l
advokat Harald Sverdrup-'rh
vil nå forfølge saken, sier
Løberg, sA holdt.' dette geson, hadde flere oppdrag I
advokat Odd Syse til Aften~ firmaet'
firmaet til I underefasjen l Ned- nen motstandsbevegelsen und,
posten.
're Slottsgate. I slutten av 1960- krlgt'.n. Han ble arrestert av ty
Arene flyttet det Inn I lokalene I kerne I desember '1942. ,Sver,
Avdøde'
høyesterettsadvokat
Harald Sverdrup-Thygeson var .bygningen ved siden av. Det mil. :.,~ rup-Thygeson satt pA Grini og
tillitsmann' for" Quisling-beslaget I ,1945. Han' var bobestyrer
'em og Jacobsen har muligens', .,,...._._...,......,.._ _...,....,._ _~
hatt opprydding' I kjelleren og:'''~i:', ' i
,
.kan da være kommet over papl-·'
.,
'. f "
rene. Om de har \rlsst at'rommet' Av,fotografering av Alenpostens
tilhørte advokatfirmaet eller" 51011, annonser for videre reprodul
Ikke, vet jeg Ikke. Men Ifølge Ja- sion' er ikke lill,?" lI'en efter'cw'a,le.
cobsen har de' altsA kommet seg Forlaglog trykI:Chr:,Schib,si~,Osl
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