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Oslo (NTB): Det offentlige får.,. adgang til 
Quisling-papirene senest 5. september, men 

',«Tom)),:':";'alias deu"37 år gamle John Hveem', ... 
,c har ikke fraskrevet ~eg noen rettigheter til 

Staten får skaffe segkop~r av, 
, papirene, blant annet til Univer
sitetsbiblioteket. Det skal også 
tas nødvendige kopier til arbei
det med å finne ut hvem som har 
eiendoms- og disposisjonsretten 
til materialet, som John Hveem 
sier han har fått tak i gjennom en 
papirinnsamling i 1950-årene. 

Hvis det ved avtale eller retts
kraftig avgjørelse blir fastslått at 
Hveem har eiendomsretten til 
dokumentene, forplikter staten 
seg til å levere ham originalene 
umiddelbart. Hveem går med på 
at statlige institusjoner fritt kan 
få kopier av papirene. 

Dagbladet må overlate Quis
ling-papirene til Riksarkivet se
nest innen onsdag 5. september. 
Men Dagbladet får lov til åta de 

kopier avisen ønsker. 
John Hveem ønsker at staten i 

alle tilfeller får anledning til å 
overta materialet.' Hvis det blir 
slått fast at HVeem har eien
domsretten til papirene, er han 
likevel innstilt på forhandlinger 
for å overdra dem til staten. 

Glad for avtalen 
Avtalen mellom staten og 

Hveem kom i stand etter for
handlinger mellom Hveems ad
vokat Fridtjof Feydt, og regje
ringsadvokat Bjørn Haug. Avta
len kom i stand i går etterm'id
dag. 

Advokat Feydt sier i en kom
,mentar at han er glad og stolt på 
sin klients vegne, fordi Hveem 

dokumentene. Etter ,en avtale som ble inn
gått mellom staten og Hveem i går, skal Quis
ling-papirene midlertidig forvares i Riksar-
kivet. , : .\ 

har bidratt til en forsvarlig sik
ring av Quisling-dokumentene, 
slik at papirene kan komme til 
nytte for offentligheten. I de drøf
tingene som hittil har foregått, 
har det ikke vært tale om penger, 
sier Feydt. 

Sjefbibliotekar Bendik Rugaas 
ved Universitetsbiblioteket -'" i 
Oslo sier at han er mest opptatt 
av at papirene etter Quisling nå 
er 'sikret og dermed blir" til
gjengelige (or forskere. 

":'Kanskje kan det på grunnlag 
av denne avtalen sikres ytterlige-

" re historiske dokumenter for for
skere, Det er viktig at historisk 
.interessant materiale blir til
gjengelig, og ikke bare støver ned 
på loft ogi kjellere, sier Rugaas, 

Honnør til «Tom) 
Sjefen for Riksarkivet, John 

Herstad, gir honnør til John 
Hveem i forbindelse med den 
inngåtte ,avtalen. 

- Avtalen. tilfredsstiller beho
,vene for en arkivfaglig gjennom
gåelse av dokumentene. Uten en 
norsk arkivlov er det, generelt 
vanskelig å sikre dokumenter av 
historisk betydning, sier Her
stad. 

Regjeringsadvokat Bjørn 
Haug tror det er gode mtiiigheter 
for å finne ut hvor papirene etter 
Quisling har «vandret», etter at 
de forsvant fra et advokatkontor 
i forbindelse med landssvik
oppgjøret etter den annen ver
denskrig. 
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