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Quisling~ .. 1t 
papirer. blir 
her i landet 
ROLF LARSEN 

Q;lisling-dokumentene blir 
her I landet_ Regjeringsad
vokat Bjørn Haug og advo
kat Fridtjof Feydt - som 
representerer "Tom», den 
norske drosjesjåføren 
John Hveem - kom tors
dag frem til en avtale som 
sikrer at dokumentene 
ikke blir solgt ut av landet. 
De skal innen Il. september 
overføres til midlertidig 
forvaring i Riksarkivet. 
Både Riksarkivet og Uni
versitetsbiblioteket vil 

: kunne kopiere dokumente
ne. Eiendomsretten er der
imot ikke avklart, 

: Alle parter er fornøyd med avta
len som nå sikrer at de hlstorls-

, ke dokumentene og brevene bill' 
i Norge, - Jeg' er glad vi nå har 
fått I stand denne avtalen, og at 
Hveem gikk med på denne fri
vlllige ordningen, sier regje
ringsadvokat Bjørn Haug. 
- Min klient forstår betydnin
gen av å sikre og registrere do
kumentene, som har historisk 
verdi, og han stiller nå I første 
omgang Ingen økonomiske be
tingeiser. At vi har fått en rask 

. og grei avklaring, er jeg glad 
for på vegne av min klient, sier 
advokat Frldjof Feydt. 

~' Han karakteriserer saken om 
Quisling-dokumentene som en 
av de mest spennende han har 

. hatt. - Den Inneholder en rekke 
momenter som grenser til det 
utrolige, men jeg har tro på min 
klients forklaringer. Jeg er 
overbevist om at dokumentene 
Ikke stammer fra noe tyveri. 
Hveem har sikre bevis for at 
han har disponert dokumentene 
Iallfall til langt tIlbakIl I 1960-
årene. Det er også klart at Ikke 
min klient har tilbudt andre det-

te arkivet, sier Feydt, som til
føyer at han også har hatt endel 
obskure henvendelser der ano
nyme personer I truende orde
lag har forlangt å få hånd om 
arkivet. 

Feydt fremhOlder at hans kli
ent kunne ha valgt å presse 
myndighetene med å nekte å ut
levere arkivet. - Denne frem
gangsmåten var uaktuell for 
ham. Saken har vært en stor på
kjenning for ham, og han vI! fo
reløbig Ikke stå frem offentlig, 
sier advokat Feydt. 

Representanter for Riksarki
vet og Universitetsbiblioteket 
ble orientert om utfallet efter 
møtet hos regjeringsadvokaten. 
Slik karakteriserer de situasjo
nen: - Jeg synes dette er en me
get god avtale. Nå vil vi få en 
arkivfaglIg gjennomgang av do
kumentene. Men saken om Quis
ling-dokumentene undestreker 
også at vi her I landet nå har et 
behov for en arkivlov. Saken vi
ser også 8.t det er nødvendig 
med en seriøs gjennomdrøfteise 
av arbeidsdeiIngen når det gjel
der arkiver her I landet, sier 
riksarkivar John Herstad. 

Overblbilotekar Bendik Rug
aas ved Universitetsbiblioteket 
mener også at det er positivt at 
papirene sikres og bill' tIlgjen· 
geilg for forskere: - Kanskje 
kan det på grunnlag aV denne 
avtalen sikres ytterligere histo
riske dokumenter for forskere . 
Det er viktig at historisk Inter
essant materiaie blir tilgjenge
lig, og Ikke bare støver ned på 
loft og I kjellere, sier Rugaas. 

Dokumentene oppbevares nå I 
Dagbladet, og avisen må stille 
dem til myndighetenes disposi
sjon Innen 5. september. Avisen 
kan ta de kopler den ønsker av 
dokumentene. Det skal også la
ges kopisett som stilles til dispo
sisjon for dødsboet for Maria 
Quisling, som bestyres av høy' 
esterettsadvokat Finn Thrana. I 
tillegg skal det .lages kopler som 
stilles til disposisjon for John 
Hveem. 
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