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sametselv 
dokumenter 
• Under rettssaken efter 
krigen hevdet Vidkun Quis
ling selv at han savnet en 
rekke. dokumenter. Et 
fremtredende NS-medlem 
sier til Aftenposten at Quis
ling-arkivet som ble funnet 

'i 1945 ble levert til politiet, 
men at de nå oppdagede 
papirene kan ha .kommet 

, på avveier på flere matm,:. 
Han utelukker ikke at do
.,. mentene er anskaffet 
ulovlig. 

, 
• Regjeringsadvokaten ar
beider nå for å sikre at de 
nyoppdagede Quisling-do
kumentene 'blir i Norge. I 
første omgang vil myndig
hetene ha. papirene til gjen
nomsyn, eventuelt ved 
hjelp av politibeslag. Både 
Riksarkivet og Universi
tetsbiblioteket he:vder eien-' 
domsretten til materialet, 
og UB får støtte' fra Maria 
Quislings advokat . 
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JNyttnløte 
~inedTom 
'liistoriker og kulturredaktør 
. Hans Fredrik Dahl møtte man· 

dag' «Tom», den anonyme 37-
, åringen som påstår at han fant 

Quislings dokumenter under en 
papirinnsamling i 1950-årene. 

.2: Jeg hadde en lengre samta
le med ham hvor vi diskuterte 
hvordan h"an vil forholde seg 
med dokumentene. «Tom» fast
holder at han har eiendomsret
ten til dokumentene og gjerne 
vil selge dem, sier Dahl. 
'Dagblad-redaktøren under
streker at han fester tillit til 
«Tom»s opplysninger om hvor-

i ' dan han er kommet over papire-

ne~ Hva som har skjedd med 
, papirene, vet heller ikke jeg så 

meget om. Jeg undersøker selv 
dette grundigere, men jeg er 
overbevist om at dokumentene 
stammer fra «Gimle» og at de 

. ble tatt bort derfra enten 8. eJler 
9. mai. - t k 

_ Har myndighetene kon a -
tet deg for å få deg til å overtale 
«Tom» til å utlevere dokumente-
ne? 

_ Jeg hadde idag en samta~e 
med overbibliotekar Bendik 
Rugaas ved Universitetsbib
lioteket. Utover det vl! jeg ikke 
si mer om hva vi diskuterte, sier 
han 

Dahl har tidligere hatt kon-
takt med jurister for å få dem 
til å vurdere om dokumentene 
kan anses som «Tom»s eiendom. 

_ Jurister jeg har kontaktet 
fremholder at funnet tilhører 
ham. Jeg skal selvsagt gjøre det 
jeg kan for at myndighetene får 
se igjennom dokumentene . 
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Staten inn' i . Quisling-dragkampen 
Regjeringsadvokat Bjørn 
Haug vurderer nå nærme· 
re hva som skal gjøres for 
å sikre at det sensasjonelle 
funnet av dokumenter og 
brev efter Vidkun Quisling 
forblir I Norge. - VI skal 
ha et møte I Kulturdeparte
mentet for å drøfte saken 
tirsdag. Der møter også re
presentanter for Unlversl· 
tetsblblioteket og Rlksarkl· 
vet. I denne saken synes 
del rimelig at man trekker 
paralleller med myntene 
som ble funnet ved Runde 
på Møre. De ble sikret ved 
at myndighetene grep Inn, 
sllk at de Ikke ble solgt ut 
av landet, sier regjerings
advokaten. 

Haug hhpcr al ((Tom)), den ano
nyme personen som hal' doku
mentene, frivillig vil gå med på 
at w ...... "'ldlghclcnc får materialet 
til acrc gjennomsyn. Dcr-
son /1 31-Arigc Oslo-mannen 
Ikke gjm' del, kan del bli aktuell 
med poHUbcslag eller midlcrU-

dlg lorIøyning lor"å lå latt I do· 
kumentene. 

........ Dokumentenes historIske 
verdi bør være avgjørende I 
denne saken, og jeg vil drøfte 
nærmere hva som skal gjøres. 
på møleli Kulturdepartementet 
tirsdag, sier Haug. 

Det er bred enighet både på 
Universitetsbiblioteket og l 
Riksaridvet om al alt nå må 
gjøres for et sikre at dokumente
ne ikke blir solgt ul av landet. ~ 
Eiter vår mening kan dokumen· 
te ne Ifølge norsk lov Ikke selges' 
ul av landet. Jeg meneT at vi 
kan vise til paragraf 23 I Kultur· 
minneloven av 1078. Her står 
blanl annet at minner om frem· 
slående personel' - ulen hensyn 
til alder -Ikke kan selges ut av 
landet, sier rIksarkivar John 
Herstad til Aftenposten. 

Han opplyser at deler av papi· 
rene efler krigen har vært l of· 
fentllge myndigheters forva· 
ring. - Hvordan de er kommet 
på avveier er det ingen som vet, 
og del vil lrollg bare ClTotnH 
kunne gi svar på, sier Herstad. 
-~ Men vi vet bestemt at flere av 
di:ise papirene ble beslaglagl i 
1!H.5. VI vel derimot ikke med 
sikkerhet hvor de har vært; om 
de har vært oppbevart hos en of· 
fcnllig instans eller privat hos 

Papirene 
,tilhører UB 
- Jeg er glad for at Regje· 
rlngsadvokaten nå enga
sjerer seg I debatten om 
Vidkun Qulsllngs papirer. 
Jeg bar selv overlatt sa
ken til Universitetsbib
lioteket, sier advokat Finn 
Thrana, bestyrer av enken 
Maria Quislings dødsbo I 
1980, til Aftenposten. Sje
fen for landssviksaker ved 
Oslo-polltlet I 19~5, lag
dommer Lars L'Abee
Lund, utelukker Ikke at pa
pirene kom på avveie I da
gene efter den tyske kapi
tulasJon I 1945 med de vll
kårllgheter som kunne 
Inntreffe ved beslagleggel
ser. 
-~ 

'mt Thrana fastholder at 
UL 31tetsblblloteket må være 
den rettmessige innehaver: 

- I silt testament fra 1969 
gjorde Maria QUisling det klart 
al alt som var igjen av personli
ge papirer eiter henne og hen· 
nes mann skulle overiales Unl· 
versIletsbiblioteket under for· 
ut'''''---1 ng av sikker (orvaring. 

Ke .. skulle være tilgjengelig 
for" almenheten, fremholder 
Thrana. 

Under rettssaken mol Quis
ling I 1945 ga han selv flere gan
ger uttrykk for al dokumenter 
var forsvunnet, og jeg utelukker 
ikke at del er disse papirer Bom 
nå er kommet til rette. Del fore· 
Ugger bekreftelser fra politiet 
på at papirer fra QUIsling ble le
vert tI1 Møllergalen 19, hvor han 
forøvrig saU fengslet. Jeg ser 
ikke bort fra at dokumenter kan 
ha kommet bort derfra. Quis· 
Hngs forsvarsadvokat, Henrik 
Bergh, efterlyste disse uten re· 
sultat, aler han. 

Thrana vlllmidlerUd ikke an· 
lyde noe motiv hos dem som 
målte ha fjernet papirene, enten 
det var bevisst ener l vanvare. 

Tidligere' kirke· og undcrvls· 
nlngsmlnlster Helge Sivertsen 

. var i 1945 engasjert av aktoratet 
i Quls1ing·saken sammen med 
høyesterettsadvokat Ivar Folle· 
stad for å fremskaffe dokumen· 
_ tasjon I saken: 

- I rettssaken var det blant 
annet lagt vekt på den kontakt 
Quisling hadde halt med lysker
ne (ør invasjonen 9. april 1940. 
Sammen med Folleslad ble jeg 
sendt til Tyskland for å få veri
fisert de dokumenler som ble 
funnet hos de lyske nazi-ledere. 

De var fengslet i Ntirnberg 1 på
venle av rettergang der. Det 
lyktes oss å finne et eksemplar 
aven protokoll fra et møte hos 
Adolf Hitler I desember 1939. 
Der (remla Qulsllng sitt syn på 
situasjonen, og Alfred Hosen· 
berg noterle l sin dagbok: (INå 
ser vi hverandre ikke igjen før 
QuisJing el' mJnisterpresldenb. 
Delte fant vi Ikke noe om t Quls· 
IIngs eglle papirer I 1945. NAr 
papirene kan ha forsvunnet Cl' 

for meg umullg å si, sier Sivert· 
sen. 

Lagdommer Lars L'Abce
Lund, som l 1945 var poUliin
spektør og sjel lor politiets 
landssvikavdeling, sier delte om 
saken: 

- Da den tyske kapitulasjon 
var et faktum, ble det umlddel· 
bart talt beslag I såvel Quislings 
som i andre ledende nazisters 
boliger og konlorer. Bcslagleg~ 
gelsenc ble foruten av politiet 
utført av både hjemmestyrker 
og reservepoliti uten poUtlerfa
ring. Selv om nordmenn som så· 
dan utviste god disiplin, el' del 
ingen hemmelighet al det skjed· 
de vilkårligheter ved beslagene. 
En gang målte Staten tilstå en 
nazi-mistenkt statstjeneste· 
mann erstatning for tre flasker 
originalbrennevin, så det er Ikke 
rart om kassene med Quislings 
papirer kan ha forsvunnet 1 den 
situasjonen som rådet. I hans 
tilfelle ble det talt beslag bAde I 
bolIgelI på Bygdøy og I det så· 
kalte kanselli på ~lottet, fortel
ler L'AbCe·Lund. 

enken Maria Quisling, sier Her
stad. Han mener at dokumcntc· 
ne hører naturlIg hjemme l 
Riksarkivet. - En stor del av 
QUiSling-arkivet oppbevares 
her, og vi har også de sentrale 
dokumentene frjllandssvik·opp· 
gjøret. sier han. 

Overbibliotekar Bcndll< Rug· 
aas ved Universltetsblbliotekel 
mener at dokumentene hører 
hjemme, ved denne Institusjo
nen. - Maria Quisling les· 
tamen terte alt materiale hun 
oppbevarte til oss før sIn død i 
1980. Vi er derfor heller ikke i 
tvil om al hun ville ha testamen· 
tert disse dokumentene Ul oss 
hvis hun hadde kjent til dem. Nå 
fesler vi også vår Ilt til hlstorl· 
kor og kulturredaktør Hans 
}I"'rcdrlk Dahl, slik at han kan 
kontakte uTom)) og være med på 
å (å dokumentene tilbakeført til 
myndighetene. sier Rugaas. 

Han mener al myndighetene 
snarest må ta et Initiativ til å 
siltre dokumentene, eventuelt bi
dra med økonomiske midler Ul 
oppkjøp, sier han. 

ForskningsstipendIat Ola Me· 
stad ved Universitetet i Oslo sa 
Ul NRK-Dagsrevyen mandag at 
eiendomsretten Ul papirene må 
tilhøre Universitetsbiblioteket 
dersom dette el' rette arving. 

Nordisk 
kontakt
nett 
Vidkun Quislings nyoppda· 
gede private arkiv Inne
holder korrespondanse 
som viser at Quisling I 
1930·årene hadde kontakt 
med politikere på ytterste 
bøy re fløy både I Danmark 
og Sverlge_ Arkivet Inne
holder også korrespondan
se med høyreorienterte 
finner under Quislings tid 
som mllltæraltache I lIel
slngfors vinteren 1920-21. 

Del bekrefter hislorlkeren og 
Dagblad·redaktøren Hans Fred· 
rik Dahl overfor NTB. 

- 'Arkivet viser at Quisling 

~~~~a~~~~a~~~a~sOo~\~~~t~~~ 
ArbeIderparti gjennom 1930·; 
årene. I denne de.l av korrespon· 
dansen blir det planlagt omfnt·· 
lende samarrangemenler og ut· 
vekslinger, sier Dahl. 

To personer som stadig går 
igjen I Quislings brevveksling 
med sine polltIske meningsfei· 
ler i Danmark, er Ft'itz Clausen 
og Ejnar Vaaben. 

- Quisling hadde laktlsk kon· 
takt med flere Craksjoner innen· 
for det danske partiet, sier Dahl. 

Av arkivet fremgår det at 
Quisling I 1931 og 1934 hadde 
kontakt lned ltommandørlmp' 
tein Wahlslrom i Sveriges Na· 
Uonclla Ungdomsforbund 
(SNU). SNU var opprinnelig det 
svenske' Høyre'pnrtlets ung
domsorganisasjon, men brøt 
m<ld moderpartiet efter å ha 
blitt påvirket av fascistiske ten· 
denser. 

-Innholdet l korrespondan· 
sen dreier seg om samarbeid og 
gjensidig stimulans i spørsmå
let om å bygge opp el interna· 
sjonait kontaktnett, sier Dahl. 

Quisling lørte også korrespon· 
danse med Stockholm·legen 
Ruetger Essen, som han hadde 
omgang med l Den Fascistiske 
Internasjonale I Montreux.(NT13) 

Reportasje: 

Karsten Wiik 
Rolf L. Larsen 

Vidkun 
Quisling 
fortaUe flere 
ganger 
under 
reItsaken 
mot ham at 
han savnet 
flere 
dokumenter. 

Quisling savnet selv 
en rekke dokumenter 
((Jeg savner forøvrig en 
rekke dokumenter som jeg 
gjerne skulle ba sett 
her .•. Ukevel vil Jeg, for 
at man heller Ikke skal be
tvile det, Igjen understreke 
at jeg Ikke har ødelagt et 
eneste av de dokumenter 
jeg har hatt I min beslltel
se. Det var mange jeg vis
ste ville bruke dem mot 
meg, mell jeg har:med vil
Je Ikke gjort det, dels av hl· 
storlsk Interesse, og dels 
fordi jeg vil at saken skal 
bli belyst, og dels fordi jeg 
mener at jeg Intet som 
helst har å skjule I det 
hele_» Dette er Vidkun 
Quislings egne opplysnin
ger fra rettsaken mot bam 
høsten 1945. 
Hans forklaringer i lagmanns· 
retten Cl' nå vel bevart i statlige 
arkiver. Hele hans forklaring 
under straffesaken ble stenogra· 
fert ned og Al'et elter utgitt I 
boklorm på o((elltllg bekostning. 

l sine forklarInger i retten gir 
Quisling uttrykk for at han sav~ 
ner en rekke viktige dokumen· 
ler som blant annet ble oppbe· 
vart i boligen "Gimle») på Bygd· 
øy: 

"Hva der er brent av doku· 
menter I kanselliet og departe· 
mentet, har jeg Intet hatt med å 
gjøre. Personlig har jeg Ikke 
ødelagt et enesle dokument. De 
lå l min samling, som de lå da 
de ble tatt. I) 

Også Quislings ellke opplyser 

i sitt testament al en rekke papi-
rer er savnet. . 

Tidligere I reUslorklarlngen 
sier QuisHng følgende: uJeg vII 
samtidig be om at man finner et 
brev (ra general Laake. Det fin· 
nes I mitt arkiv. Det har jeg bå· 
ret i min lommebok' tll for et 
halvt år siden. Det ligger på 
Glmle.1I . 

. Lagmannen: "BUr del foranle· 
dighet gjennomgåelse av arki· 
vet?" ; 

Aktor: uArkivet er tonnevis av 
papir.n . " 

Lagmannen: IIIl'ra Glmle?n' 
Aktor: "I det hele på N.S.·kon· 

torene og de forskjellige ste
der ... » 

Quisling påpekte altså en rek· 
ke ganger under rettssaken at 
han manglet flere dokumenter. 
Hvor de ble av, er viktige spørs· 
mål som den anonyme (lTom!) 
nå kan bidra mcd svar på. 

En av Quislings nærmeste 
medarbeIdere, som vil være 
anonym, forteller følgende til 
Aftenposten om da Quisling ble 
arrestcrt om morgenen 9. mai: 
- Jeg overtok da oppsynet og 
overvåkingen av dokumenter og 
andre verdigjenstander på 
((Gimle». Selv ble jeg arrestert 
16. mal. 

- Jeg var på ((Gimle,) da 
Quisling ble arrestert. }!;n mind· 
re krets av hans nærmeste var 
tilstede. VIdkUll Quisling ba 
meg om å ta meg av hans hus· 
tru Maria, og jeg ble I huset I da· 
gene som fulgte. Det var store 
verdier i huset, både kunst og 
andre unike dokumenter. ABere' 
de Iløpet av dagen begynte vi å 
samle sammen en del papirer. 
Ialt fikk vi tre stappfulle map· 
per. Vi tok så kontakt med da· 

værende konstituert politi mf 
ter Henrik Meyer, og underr
let ham om at vi vllle overle\ 
re dokumentene på Møllergat 
19. De som dro avgårde med l 
pirene. fikk klar beskjed om 
disse målte leveres til høyef 
Instans I politiet. VI har kvit 
ringer på at dokume~lene t 
overlevert. " 

Senere ble det oppglt~ at dl, 
dokumentene ikke lenger el 
islerte. Om det er noe av de' 
m'aterIalet som nå er tum;iet, i 

jeg Ikke. Jeg vet nemlIg Ik 
med sikkerhet hvilke papl! 
mappene inneholdt. 

- Det er også andre mulig} 
ter (or at dokumenlene er ko' 
met på avveier - l vanvare 
ler ulovlig. De kan ha vært OJ 
bevart på tlGlmle» uten at vi h 
vært klar over dem. Paplrc 
kan videre ha vært oppbevart 
Slottet, hvor Quisling også hl 
de en rekke dokumenter, en 
på NS·kontorene I Rådhusgat 
17. En annen mulIghel er Mal 
Quislings leilighet I Erll 
Skjalgssonsgt. i Oslo. Hun k 
ha hatt dokumentene i hur 
uton selv å ha vært klar 0\ 

det. 
Jeg vet også med sikkerhet 

det var Innbrudd i denne lell 
heten like efter Maria Qulslln 
død. Men om noe ble talt, og l ~ 
fall hva, vet jeg Ikke. Men pr 
sonllg vil jeg Ikke utelukke 
dokumentene som nå er duk} 
opp, er anskaffet på ulovlig \ 
Jeg vet bl.a. at en 7.sans ble st, 
let fra "Gimle». Den er nå i 
budt til salg. Jeg har også h, 
sterke rykter om at det i Nor 
har vært en del verdifullt ma 
rlate fra Quislings samllnl;' 
tilbudt på det åpne marked" 
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