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papirer!:t ~;~ftopg~r fru 
a~ ~ient Qui$llpg Ikke 
~~~~~~,p.n. ·tikk'rryddet i 
dent) Den 71 år gamle Eid- }, 
anger-mann Birger Nilsen Kvinnen forteller at hun ikke 

ROI.F li LARSEN ' t å d t f h h te at sier i en samtale med Var- reager e p e ør un ør 
,. " ' det er funnet en rekke meget 

den at de nyoppdagede Qu- - Måria Quislirig', hadde viktige Quisling-papirer på ga-
isling-dokumentene ble flere kartonger og plastpo- 'ten. - Jeg kom da til å tenke 
stjålet fra nazistenes re:, ser med papirer' hun ville igjennom det som skjedde i slut-

h d t i J å di ten av 1970-årene. Men jeg vet presentasjonsyilla Gimle a ryd e opp . ,eg s s- selvsagt ikke om det kan være 
på Bygdøy. ~ilsen hevder, se kartongan~ på' et værel~", disse papirene sqm ble funnet, 
at han så en person stjele se iliennes leilighet i Er- sier hun. 
b d k t ne 'ling SkJ'algssons gate i Ov~rfor Dagbladet Idag gir revene og o urnen e . «Tom» ~ som skal ha funnet pa-
Han opplyser afhan kan påvise Oslo. Hun spurte meg om pirene _ uttrykk for at han Ikke 
hvor brevene lå i hirdhallen, jeg kunne, hjelpe henne er noen tyv. Han fastholder sin 
hvis det da ikke er gjort forand· med a rydde i kartongene. tidligere forklaring ornat han 
ringer siden han var der i be- Det . ble imidlertid ikke fant kartongene med store deler 
gynnelsen av 50·årene. 'Birger, . k ' , 'R> k av Vidkun Quislings arkiv på et 
Nislen jobbet da som kranfører " gjort da hun om p~ sy ,e- fortau under en loftsppprydding 
på Sjursøya i Oslo. Han var ut- : hus noen' uker senere. Jeg I strøket hvor han bodde. Han 
satt for et arbeidsuhell og brakk vet derfor ikke, hva. som,,, viser til at en tidligere kvinnelig 

: ankelen, og ble bragt til lege- var -1 kartongene, sier, en samboer kan bekrefte at han 
vakten og lå på sykehus I åtte k . m besøkte Mariå! har hatt dokumentene: siden 
dagers tid. Han ble da spurt om vmne so '. 1968. Også hans bror og venner 
han ville inn på rekreasjons- " Quisling med jevne mel- skal kunne bekrefte dette. 
hjem, og slik gikk det til at han 'lomrom gjennom mange Sorenskriver Arne Haugestad 
ble kjørt ut til Gimle som tidl!- å ' ,på Lillehammer forteller til 
gere var representasjonsvilla r. Verdens Gang at han ble tilbudt 
for Quisling, men som på den tid Quisling-arkivet allerede I 1979, 
eides av Oslo kommune. men at han da sa nei takk. ' .. 

Nilsen forteller at det på den Dagbladet skriver at kofferter 
tiden var ca. 20 pasienter der. med Quisling-dokumenter for-
- Det var meget rart å se, jeg svant fra residensen Gimle på 
husker at vi blant annet var Bygdøy I maidagene 1945. Ifølge 
inne i hirdhallen, forteller han. Dagbladet kan gåten om Quis-
- Her så vi endel\brever og do- !ing'papirene begrenses til 
kum enter, og jeg leste også flere spørsmålet om hvor de befant 
av dem. • seg fra 9. mai 1945, til de dukket 

På spørsmål om hvem som opp på fortauet i Oslo under en 
stjal brevene svarer Nilsen at papirinnsamling over 20 år se-
det var en mann på ca. 20 år. nere.' 
- Han var pasient akkurat som 
jeg. Hvor det ble av disse doku
mentene aner ikke jeg . 

.. Regjerings
,advokaten 
og Quisling-

• paprrene 
I en artikkel I dagens morgenut
gave har regjeringsadvokat 
Bjørn Haug feilaktig fått benev
nelsen Riksadvokaten. Dessuten 'er Haug i forbindelse med Quls· 
Iing-dokdmentene blitt tillagt 

"opplysninger hvor et vesentlig 
ikke er falt ut: Under det omtal· 
te møte I Kulturdepartemen,tet 
tirsdag understreket regjerings-

, advokaten «at saken på dette 
: stadium angripes fra en rent si
l ;,y'~lrettslig -: og ikke en pollt1~ 
~ ;:;~~esslg sam~enheng». '. ",,. !, 
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