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Ny leting på loftetar
efter ··Quisling:.papirer
KARSTEN WIIK \

re Quisling-papirer, opply- mellomkrigstiden nå overlatt
ser advokat Odd Syse til Statsarkivet i Hamar for senere
overlevering til Riksarkivet i
A.fte?posten. Han vil forelø- Oslo.
blg lk~e opplyse hva .slag~
Advokat Odd Syse sier til AfredegJ~relse han vII. gl
tenposten at han gjerne vil la
. høyesterettsadvokat FI?n ~. det offentlige få se gjennom det
Thrana, enken Maria QUlS- som eventuelt inåtte dukke opp
lings ~obestyrer, om hva under letingen på loftet i Nedre
3 idag:
som er tatt ut av de NS- og Slottsgate
- Men det er uenighet om
Quisling-papirer som i 1945 eiendomsretten. Mens regjeble overlatt avdøde høy- ringsadvokaten mener at papiesterettsadvokat H. U. . rene tilhører Justisdepartemen;
tet, ser jeg det slik at korresponSverdrup-Thygeson.
danse til og fra vårt firma i for-
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Loftet i Nedre Slottsgate 3 i
Oslo kommer i løpet av dagen til å bli undersøkt med
sikte på mulige funn av fle, .
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Overfor Aftenposten har høye·
bindelse med Quisling-saken tilsterettsadvokat Thrana tidlige·
hører oss idet vi i sin tid ble bedt
re hevdet at Maria Quisling
om av Staten å ta oss av saken.
blant aI).net i 1946 og 1948 efter·
Jeg formoder at Maria Quisling
lyste papirer fra Sverdrup·Thyi sin tid hentet de saker hun ba
gesons firma, som advokat Odd
om, men Quislings dagbok soni
Syse idag representerer. Til det·
jeg byttet bort, går jeg ut fra at
te svarer Syse at det foreligger
min svigerfar H. U. Sverdrupbrev fra firmaet 11952 om at det . Thygeson i sin tid hadde fått på
daværende erstatningsdirektolovlig vis, fremholder Syse. rat gikk med på å la henne få ta
Men det offentlige må gjerne ta .
ut de eiendeler som angikk henkopier av de papirer jeg. måtte
ne og hennes del av felleseiet' komme over hvis det er av inmed Vidkun Quisling.
teresse, sier han.
Igår ble en rekke saker fra
- Spørsmålet om hvem som
Quisling-tiden hentet fra kjelle·
eier papirer og underlagsmateren i Nedre Slottsgate 3 av reriale i forbindelse med saker
presentanter for Riksarkivet, og
hvor det offentlige engasjerer et
ifølge Dagbladet er lensmannsadvokatfirma, bør nå avklares.
betjent Thor Arne Martin Enge·
Vi er nemlig interessert i å holbretsen i Våler i Solørs funn av' de vårt firmas arkiver intakte,
Nasjonal Samling-p~pirer fra
avslutter Syse.

