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i: til myndigh~terie 
De store mengdene papir som utgjør 

'det nyoppdagede Quisling-arkivet skal 
"overleveres til representanter for 

myndighetene i ettermiddag. Papirene 

T ligger for tiden i Dagbladets hvelv og 
overlevering skal finne. sted i avishu
set, opplyser kuItur~edaktør. Hans 
Fredrik Dahl i Dagbl?det til NTB. 

Advokat Odd Syse holder fram jerndøra som holdt Quisling
dokumentene skjult for offentligheten fram til 1967 (NTB-foto 
Bjørn Sigurdsøn). .' 

Det er foreløpig ikke klart 
hvem som vil være til stede fra 
myndighetenes side, men det er, 
nærliggende å tro at både Regje-\ 
rlngsadvokaten, Riksarkivaren 
og Universitetsbiblioteket vil' 
være representert. 

Avtalen mellom John Hveem
som hevder å ha eiendomsretten 
til papirene, Hveems advokat 
Fridtjof Feydt og myndighetene 
går ut på at drøftelsene om eien
domsretten til papirene skal 
foregå etter overleveringen. 

- Vi vil avvente overleveringen 
før vi går løs på spørsmålet om 
eiendomsretten, sier høyeste-

"Martin" viste seg å 
være, lensmannsbetjent 
Hamar (NTB): Statsarkivar Per 

Sandberg ved Statsarkivet på Hamar 
kunne i går kveld fastslå at deler av 
samlingen på angivelig 10.000 NS-do
kumenter som samleren «Martin» opp
lyser at han hadde, stammer fra et NS
arkiv som tilhører Statsarkivet. «Mar-

tin», alias' lE~nsmannsbetjent Thor 
Engebretsen i Våler, sier at han må be~ 

Dokumentene' som statsarki
var Per Sandberg identiflserte, 
stammer fra generalsekretaria
tet til Nasjonal Samling. Det var 
politiet i Hamar som fikk dette 
arkivet til oppbevaring etter kri
gen. Det ble imidlertid lagret i 
kjelleren til folkebiblioteket i 
byen, men ble senere overført til 
Statsarkivet. Det ble da oppda
get at det manglet dokumenter 
fra årene 1936 til 1938. Det er dis-

, skyt te sine kilder og ikke kan opplyse 
hvor dokumentene stammer fra. - De er 
fra en mann som hadde en høy stilling . 
under krigen, sier han. 

se papirene som nå er funnet i 
lensmannsbetjentens private 
samling. 

Han er villig til å gi dokumen-, 
tene til Statsarkivet uten veder
lag, men avviser bestemt at de er 
tatt fra kjelleren i folkebibliote
ket. I så fall må det være papirer 
. som ble unndratt da politiet be
,slagla arkivet i 1945, hevder han. 

Det var i går at den ukjente 
«Martin» presenterte seg som 
den 33 år gamle lensmannsbet
jent Thor Engebretsen i Våler. 
Han samler også på effekter fra. 
siste krig, med hovedvekt på 
gjenstander brukt av mot
standsbevegelsen. Han skal ha 
landets største private samling 
av Hjemmefront-effekter, og har 
lånt ut deler av 'samlingen til ut~ 
stillmger rundt om i landet.' ' 
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