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10000··dokumenfer 
er i privat eie· ~6 
TRINEHAY 

Staten skal legge sin hånd på 
papirene, da vJi han heller lAse 
dem ned, og han vlJ ha bekreftet 
at han har eiendomsretten til, 
papirene tør han lar andre tå tu
gang til dem. 

Protessor Skodvln er Ikke I 
tvil om at det flna mye tnateria· 
le omkring NS som 'Ikke er:o/
!entug kjent og "aom betinner' 
seg pli private hender. S.lv har 
han aldri systematisk forsøkt å 
samle Jnn noe av dette. meD Bef 
Ikke bort Ifra at flere, arkiver vil 

. " 
dukke opp' etterhvert 'fordi tolk 
Ikko lenger ,er så engstelige og 
hårsåre for hVR,som da ',målte 
bli kjent.' ,,~ , , ' , 
, '- VI kjenner hovedtrekkene I 
partiets Indre oppbygglrlg, men 
supplerende opplysninger.' sær· 
Hg utover det generelJe, ,mang
ler, sIer SkodvJn; som selv,ogsA 
er meget Jnteressert 1 hva som 

,måtte komme trem nA om NS' 
, virksomhet de tørste dagene et .. 
ter 9. april, da gruppen var me,
get aktiv l flere sammenhenge~: 

Mellom 8000 og 10000 bre
ver og dokumenter fra Na
sjO!1al Samlings historie 
fra 1933-45 ligger hos en 
fO-åring' et sted på Østlan. 
det. skriver' Dagbladet 
Idag. Papirene bIlr karak· 
terlsert som et uhyre ver, 
dlfullt og Interessant na· 
sjonalt arkiv., Professor 
Magne Skodvln sier en 
kommentar ,til Aftenpos. 
ten at det vII være av stor 
Interesse å få utfyllende 
opplysninger om NS, spesl. 
elt for perioden 1937-39 og 
I tiden omkring 9." april ' 
1940. " , 

Nazi-papirer ned 
iverdi,lllen 
Sta teri"interessert 

Det er i kjølvannet av sIste ukes 
skrIverier om Quisling~papirene 
at avisen er blitt kontaktet aven 
prIvatperson, som, Ifølge avisen, 
av rent hIstorisk Interesse har 
samlet stoff fra mange kilder og 
gjennom mange år. KARSTEN WIIK 

Samlingen omfatter papIrer 
fra partiets sentrale ledelse, og 
viser NS-oppbyggingen og split
telse I aO-årene, delvis ordnet I 
fyldige personmapper. To kof
ferter med tIlsammen 25 map· 
per har kulturredaktør 'Hans 
Fredrik Dahl I Dagbladet halt 
Ul gjennomsyn. Den anonyme 
eler "Martin» ønsker Ikke at 

Spørsmålet om ,eiendoms· ' 
retten til de nylig oppduk
kede NS-papirer fra 1930· 
årene, vII Ikke umld,delbart 
bli oppklart. Et viktig po' 
eng I den sammenhengvll 
være hvordan dette er 

kommet .flnneren I hende,' 
sier regjeringsadvokat, 
Bjørn Haug, Ifølge Dagbla- , 
det. På antIkvarhold får 
Aftenposten opplys! at 
samlerverdien kan komme 
til å gå kraftig ned som føl
ge av det store antall papi
rer Bom 10 000 r,egnes, for å 

~\~,'lt"'i~;i>i" -"--«-" ~ være. . 

st#-mann' 
ble tilbudt 
Quislirig~ , 
papirer '{j/ 
Den tidligere Stern-repor· 
ter Gerd Heldemann ,ble I 
1982 tilbudt Qulsllng·papl. 
rer fra Norge. Ifølge VG 
kom tilbudet fra en norsk, 
forretningsmann som 
snakket tysk. Tilbudet 
gjaldt' notater, og , enkelte 
gjenstander, bl.a. et, arm
båndsur som Quisling Jlk~ 
av Hitler, skriver ,!,-ivsen, 
Heldemann sliter for tiden l ret
ten I forbindelse med de falske 
Hitler-dagbøkene. ,Han hadde 
Ikke direkte kontakt med .elge
ren. TUbudet ble formidlet ~I~ 
Konrad Kujau, mannen som a 
get de falske Hltler-dagbokenei Kujau forsikrer overfor VG a 
han aldrI ,har forfalsket /Qula-

lin.!: Jeg ~ar Interessert l Quis
ling_papirene for å få best mulig 
bakgrunn for dagbøkene, sier 
Heldemann til VG. Han hørte 
Imidlertid Ikke mer fra Oslo, og 
glemtesaken." 

For Ud.cn er personlige brev fra 
Vidkun' QUisling taksert til 1400 
ti) 1500 kroner, men hvor mye de, 
nylig' oppdukkede papirer fra 
Nasjonal Samling vil være verd, 
er ikke endeHg,vurde~t på anUk- , 
varhold. .' ,. ' 
. Derimot synes det å være. med 

personlige og parti-papirer som 
med ft:1merkcr:" Jo tJere I sirku
lasjon, jo mindre verd er de. 

l forbindelse med Dagbladets, 
melding om funn av QuISling" 
brevene J forrIge uke. opplyste 
advokat Finn Thrana - besty. 
rer a,v,Marla' Quislings dødsbo I 

'1980 --"at han ville støtte Uni
versitetsbIbliotekets ønske om å 
få seg overlatt QUislings ,korres' 

'pondanse. ~. v " .. 

Overlor'Aftenposten gIr T~ra-' 
na uttrykk for at han Ikke kom
mer Ul å engasjere seg I den nye 
sak da deUe qreler seg pm papi~ 
rer som Ikke nødvendlg,,:is.ha~ 
;;:~: Qulsllngs~er~onl}ge el~?,: , 

- Det kan virke som om papI-, : 
rene er ren parU-korrespondan- . 
se, og som bObestyrer lor Maria 
Quisling I 1980 ser jeg' foreløbig " 
ikke på dette som noe som' an- . 
går hennes eIendeler, sier rhra
na i en kommentar. 

, ,"Regjeringsadvokat' Bjørn'" 
Haug'sler til Dagbladet at elen- "1 
domsforhoJdet mA:·løses i hvert 'j 
enkelt UlfelIe I saker av denne" 
karakter: 
~, Noe generelt unntak på 

tver,s aVe de aJmlndellge regler _ 
I ,kan myndighetene Ikke gl, Men' 

jegvil understreke at Interessen" 
for A bli kjent 'med arklveneil 
Innhold I høy grad er Ulstede fra 
Statens side, fremholder Haug:' , 

En av dem 'som sto Quisling, 
nær,' i NS-sammenheng,' men 
som ikke ønsker å lremstå med 
sitt navn l· avisen, uttrykker 
overraskelse' over den ' store 
samlingen til den såkaI!e,,"Mar-
Un». .' , 

- I samråd med meg ble NS~ 
arkiv~t overlattl Riksarkivet ef. 
ter at det' hadde 'vært" b~agt Ul 
Hamar efter 8. mai ,1945. De~ at 
så mye som 10000 papirer' nå 
skal ha dukket opp, BUller jeg 
meg tvilende overfor,' sier han 
til Aftenposten.' , , 
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