
- Værsågod! Her er Norges mest omtaltd pappeskerl 
Av naturlige årsaker ble Dagbladet valgt som åsted for over
rekkelsen av Quisling-arkivet. Til Riksarkivet med hilsen fra 
John Hveem,all~s «Tom». 

A roe Solstad og redak . k 
Dahl bærer Quislin -ark' sJonsse tetær Hans Fredrik 
gang? (Foto: William~ikk~Y::n)ut av· Dagbladet. For siste 

Universitetsbiblioteket og Riksa . 

. Av PER BANGSUND 

Redaktør og vert Arve };olstad 
plasserte to godt slitte papp
esker på bordet og 10-12 foto
grafer foreviget øyeblikket. 
For korrekthetens sky Id må 
øyeblikket beskrives slik: 

«Bankboks» 
John Hveem hadde gitt re; 

daksjonssekretær Hans Fre
drik Dahl i fullmakt å over
levere arkivet til Riksarkivet 
via regjeringsadvokaten. Og 
Riksarkivet er j denne sam
menheng å betrakte som et de
pot på lik linje med en bank-
boks. ' 

Hans Fredrik Dahl fikk ma
terialet i de samme eskene, 
men da lå brev, regninger og 
dokumenter hulter til bulter. 
Ved overrekkelsen kunne Dahl 
legge ved en arkivnøkkel, slik 
han hadde arkivert Quisling
papirene. 

- Uforglemmelig 
De ni arkivboksene og de to 

samlepermene inneholdt deler 
som te Korrespondanse med Ar
ne Quisling». _Quislings per ... 
sonlige økonomh', «Quislings 
statsråd-korrespondanse_, 
fl J{orrespon"danse med 
NS-medlemmer. og _Gimle_. 

- Jeg har· tilbrakt et par 
uforglemmelige måneder sam
men med disse eskene, tilsto 
Dahl og beskreV< følelsene til 
en historiker: 

- Jeg kom så nært noen' 
personer at ieg kunne føle de
res hender pa mine skulder. 

Høyesterettsadvokat Arne 
Flif!et fra regjeringsadvoka
tens kontor takket, blitzen lyn
te, TV filmet og eskene ble 
fraktet ut til ventende biler. 

Kompet1sasjon 
Hovedpersonen -1"om_ la ik .. 

ke skjul på at han fortsatt me
ner han har eiendomsretten til 
arkivet. Det betyr ikke at han. 
skal ha det tilbake i. tilfelle 
han får medhold, men at det 
skal forhandles om en kom-
pensasjon. . -

Quisling-arkivet. Regjerin sad rkmet '?led ~ver sin del av 
materialet som sikret godt ,!Ok (%.okta! OdFhdf'l.et , midten anser 

. ,. o o,. Wentzel) 

Og fOrhandlingene mellom 
advokat Fridtjof Feydt og re
gjeringsadvokat Arne Fliflet 
startet umiddelbart. I Dag
bladet. 

. Redaksjonssekretær Hans Fredrik Dahl (stdende til høyre) redegjør 
Oseberg-skipene», sa Dagblad-redaktør Arve Solstad. (Foto: William 
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Srent 
Og i tillegg til renten - som er høyere eM 
den du kan oppnå ved de fleste andre 
spareformer - får du maksimal sikkerhet 
på sparepengene dine. 

Garantert omsettelighet - landets' 
største banker står bak •. 
Landets største banker garanterer omset
teligheten av ByJ.qed,ittobligasjonene dine 
til enhver tid.. . '.:: . 
Skulle du plutselig trenge kontanter, kan 
du selge obligasjone.ne på dagen i banken ; 
din.*. 

Hvor får du kjøpt.: 
Bylaedittobligasjoner?" . 
Bykr.edittobligasjoner kan du kjøpe i 
banken din - eller hos en frittstående -' C-,' 

fondsmegler. Du kan ,også komme innom 
e.tt av.våre trek(mt9I~l:',~l.!~1'1?l}lk~. > •. 
kupongen. . , 
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~uis!ing-arkivet og fortar på vegne av John Hveem den formelle overrekkelsen ti! riksadvokaten. «Kanskje det viktigste h~:t01'islce 
:e!sen) 

.':, '" " 

I lo li .' lon 
Føler du behov fbråvite mer, katt du ' 
krysse av for brosjyren. Den gir svaret på 
,det meste om obligasjoner som spare-
form. ' , 

Bylqeditts kontorer: 
Oslo - Drammensveien 10, tlf.: (02) 44 38 20 
Bergen - Strandgaten 198, tlf.: (05) 32 6910 
Trondheim - Kongensgt. 18, tlf.: (07) 52 65 90 

;*Vedsalg gjennom en bank eller en fritt
'stående fondsmegler, foretas oppgjør , 

vanligvis innen 8 dager. 

r--------------~------------------, l, BEmLUNGSKUPONG: I 
I Jeg bestiller hetVed Bykredittobligasjoner i 7. serie 15. Ved den påfølgende termindato beregnes renler for I 
I ;:e~~~~b:;~~8~~1~~~::~~;~~:å:~~~U;)' Rente- ~f~ee~e~~l;:~i~~:~~~~:~:~:~~~:;.nbetalt, sender I 
I regulering hvert 3. U, førsl~ gang 2. januar 1961. O Jeg ønsker tilsendt informasjonshefte om Bykreditt I 

. I ........................ stk. obligasjo~er·pålydende kn 1.000,-. og Bykredittobligasjoner (sett kryss). I 
I ....... ,'.: .. : ...... , .... stk. obligasjoner pålydende kr. '5.000,- Nav.n. : •. ! ..................................... :....................... I 
I ................ " ...... stk: obligasjoner palydende kr. 10.000.-' Adresse: .... "................................................................. I 
I
. . ....................... stk, obligasjoner pålydende kr. 26.000.- ....................................................................................... I 

•............. : ......... stk. obli9~sjoner palyde.nde kr. ~.O.OOO.- (Vennligst skriv med store bokstav~r) 

I Når bestllhngen er kommet hl oss. sender vi deg Kupongen bendes til:. I 
I straksennotapåbeløpetmkl114%gebyr.Vedsalgl ' 1tr~.H75 Ån I I kjøp av obhgasJpner beregnes renter for penoden .y~ . I ~ I 
I 

fra foregå-ende termmdato td oppgjørsdato. :=.:l- I 
'. Postboks 2419 - Sol)i. 0202 OSLO 2 

L ___ ~~~ ____________________ ~ ______ J 
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