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Juridiske sider "åv~
arkivsakenvurderes
med pA. A finne 11967 sammen
Regjeringsadvokaten og Unlmed Skarnes-mannen Frank Javersltetsblblioteket'ldag gjOn-.
cobsen:
.
nomgA funnet av Qulsllng-papl"
- Jeg visste' slikt alle, lærer
re~~ I ~~~~~ ~lottsgate ~~dag:;
pA skolen. Det var bare spen-'
',~VI kommer da til å gjennlng og nysgjerrighet som ,fikk
nomgåtlngene, og .jeg regner
oss' til å ta det med hjem, er
med at vi fAr stUt til disposisjon'
hans kommentar.
det' som er, av Interesse, sier
Kulturredaktør Hans Fredrik
overbibliotekar
Bendik Rugaas.
Dahl Innrømmer I sin avls Ilt
ved Universitetsbiblioteket. Han,
han' er blitt lurt nAr det gjelder
opplyser
at
det
I
forrige uke var
Hveems opprinnelig fremstilen representant fra hans kontor,
ling av funnet av nazi-papirene:
der og fikk utlevert de papirene,
- Men hans fo~sømmelse er
den minste I denne sak. Det son'l\ som har-ligget pA loftet.'''''' VI;
gjennomgAr
nA disse for Ase om"
skjedde' undere rettssaken mot
kan ,være av' Interesse. sier,
Quisling, senere' da' hans "enke . de'Rugaas.·Han
vll'forelØblg'lkke ' '
fikk o~erdratt alle hans dokugl noen kommentar til 'at advo':
menter og til slutt da advokat- , kat
Odd Syse'har solgt to av,Qu·'.·
kontoret nærmest kastet alt det'
te verdifulle materialet er langt Isl1ngsdokumenter 11979.
...: Denne -saken vil' vI drøfte
verre, mener Dahl med adresse,
til det advokatkontor som har
nærmere med Regjerlngsadvo'
forvaltet, det materialet som
katen og Riksarkivet, sier han.
Quisling-saken omfatter og som
·'Hveems 'advokat. Fridtjof
Feydt. fastholder at Hveem har '
har vært lagret I Nedr~ Sl\>ttsgate 3.
"
...
eiendomsretten til materialet:
Efter hva Aftenposten fAr
-Min klient· har, Ikke' gjort
noe ulOVlig. sier han.
' I
opplyst, vil representanter fo~
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- Jeg er blitt lurt av
"Tom», men hans forsøm·
meise er den minste l den·
ne sak, sier kulturredaktør
Hans Fredrik Dahl l Dag·
bladet til sin ,avls •. Overfor
NRK· Dagsrevyen Igår be·
kreftet "Tom», som heter'
John Hvee'm, at han var
med 'på funn av Quisling·
dokumenter l en kjeller I
Nedre Slottsgate 3 l Oslo I
1967 og Ikke under en
papirinnsamling I 1950··
årene. Høyesterettsadvo·
kat Arne, Flinet ved RegJe·
ringsadvokatens. kontor
sier til, Aftenposteu;. at
spørsmålet om eiendoms·
rett og andre juridiske si·
der av saken nå skal vur·
deres nærmere.

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet ønsker Ikke A uttale seg om
apørsmAlet om hvorvidt "Tom»
skal ha «lurt» Dagbladet med
sin versjon om det fremkomne
Quisling-materiale:
. - VI skal nA se hva det Inneholder og vi er enig med advokat Fridtjof Feydt, som repres~nterer Hveem, om A vurdere 'Den såkalte "Martin», som
saken nærmere, sier FIlflet.
Dagbladet omtalte som
Overfor Dagbladet sier Hveem at han Ikke hadde spesielle samler av 10000 papirer
kunnskaper om betydningen av om Nasjonal Samlings
de papirer han' angivelig var virksomhet.
presenterer
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er
seg Idag som den 33 iår
gamle lensmannsbetjent
Thor Engebretsenl Våler I
Solør. Efter hva Aftenposten får opplyst har han I
lengre tid vært samler av
effekter fra den annen ver·,
denskrig, ogska(som så: .
dan ha kommet over materiale som dreier seg om
NasJonaISamllng;'" ,"
Han skal eie et "helt arkiv av
NS-saker. 'Dokumenter. uniformer og effekter" som ligger
hjemme på Braskereidfoss».
forteller Dagbladet Idag.
- Men NS er Ikke min hovedInteresse. sier' han til avisen.
~ Jeg 'har I over ti, Ar Interessert . meg særskilt for Hjemme·
fronten og dens Innsats under
okkupasjonen. Jeg, har en av
landets største samlinger av'
hjemmefronte{fekter. og lAner
dem ofte ,ut til utstillinger og demonstrasjoner.
'
Engebretsen forteller videre
at han' er hjemmelsmann for
'"Hedemarkens Amt Private Polltimuseum".
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Han'betrakter det som umulig
å kunne redegjøre for opphavet
Ul hvert enkelt dokument: - 'En
god del har jeg fra folk som av
gode grunner vil holde seg ano- I
nyme. Det gjelder Lførste rekke :
folk som var I befatning med NSi
under krigen ,og ble straffet for.

'·f:~~~m~~~.~etjent

ner slippe oppmerksomhet ' I Bjørn Haug Ikrkegj~rlnlgsadvokat
tuasjonen for å se om jeg skulle
,
kritikk for at de Ikke har
relt amnesti for"s~k g noe gene- . gå ,videre og' slA el slag for hl~ 'n~lt om hva de eler, sier han' 'svarer Engebretsene :f~lInger. storleforskningen . eller trekke
f

:På

~~~~~'mAI

om hans reak.
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ke mine egne kilder sier han ..
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