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Staten inn i Quisling-dragkampen
Regjeringsadvokat Bjørn
Haug vurderer nå nærmere 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 Kulturdepartementet for å drøfte saken
tirsdag. Der møter også representanter for Universitetsbiblioteket og Riksarkivet. I denne saken synes
det rimelig at man trel<ker
paralleller med myntene
som ble funnet ved Runde
på Møre. De ble sikret ved
at myndighetene grep Inn,
slik at de Ikke ble solgt ut
av landet, sier regjeringsadvokaten.
Haug håper al ((Tom!), den anonyme personen som har dokumentene, frivillig vil gå med på
al mvndlghetene får materialet
til -----. 'nere gjennomsyn. OcrSOl
I 37-årlge Oslo-mannen
Ikke

6Jør

det, kan del bli aktuelt

med polltibeslag eller midlcrU-

dlg forføyning for.,å få fatt I do·

enken MarIa QUisling, sier Herstad. Han mener at dokumentene hører naturlig hjemme l
verdi bør være avgjørende l Riksarkivet. - En stor del av
oppbevares
denne saken, og jeg vil drøfte Qui,sling-arkivet
nærmere hva som skal gjøres , her, og vI har også de sentrale
på mølet I Kulturdepartementet dokumentene frp landssvik-oppgjøret, sier han.
tirsdag, sier Haug.
Det er bred enighet både på
Overbibliotekar Bendik Rug·
Universitetsbiblioteket og l aas ved UniversitetsbIblioteket
Riksarkivet om al alt nå må mener at dokumentene hører
gjøres Cor å sikre al dokumente- hjemme, ved denne institusjonen. Maria Quisling tesne ikke blir solgt ul av landet.tamenterte alt malerlale hun
ECler vår mening kan dokumenlene tCølge norsk lov iki(c selgcs' oppbevarte til OSB før sin død I
ul av landel. Jeg mener al vi H180. VI Cl' derfor hel1er ikke i
kan vIse Ul paragraf 23 I Kultur- tvil om at hun vlHe ha testamenminncloven av 1978. Her slår tert disse dokumentene til oss
blant annet at minner om frem- hvis hun hadde kjent til dem. Nå
stående personer - ulen hensyn fester vi også vår Ilt Ul historiker og kulturredaklør Hans
til alder -Ikke kan selges ut av
landet, sIer rIksarkivar John Ii'redrik Dahl, slik at han kan
kontakte lITom)) og være med på
Herstad Ul Aftenposlen.
Han opplyser at deler av papi- å få dokumentene tilbakeført Ul
rene efter 1.rlgen har vært lot- myndighetene, sier Rugaas.
Han mener at myndighetene
fentlige myndigheters torvaring. -- Hvordan de er kommet snarest må ta et IniUativ til å
på avveier er del ingen som vet, sikre dokumentene, eventuelt biog del vil trolig bare II'rOm!1 dra med økonomiske midler Ul
kunne gl svar på, sier Herstad. oppkjøp, sier han.
- Men vi vel bestemt at flere n.v
}I'orsknlngllstlpendlat Ola Medisse papirene ble beslaglagt i stad ved Universitetet i Oslo sa
1945. Vi vet derImot ikke med
til NRK-Dagsrevyen mandag at
sikkerhet hvor de har værl; om eiendomsretten til papirene må
de har vært oppbevart hos en of- Ulhøre Universltetsblblloteket
fentlig Inslans eller privat hos dersom delte er l'elte arving.
kumentene.
-.... Dokumentenes hIstoriske
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- Jeg er glad for at RegjeTidligere' klrke- og undervisringsadvokaten nå enga- ningsminister Helge Sivertsen
11945 engasjert av aktoratet
sjerer seg I debatten om , ivar
Quisling-saken sammen med
Vidkun Quislings papirer. høyeslerettsadvokat Ivar FollcJeg har selv overlatt sa- slad for å fremskaffe dokumenken til Universitetsbib- \ tasjon i saken:
lioteket, sier advokat Finn
- I rettssaken var det blant
Thrana, bestyrer av enken annet lagt vekt på den kontakt
hadde hatt med tyskerMaria Quislings dødsbo i Quisllng
ne før invasjonen 9. april 1910.
1980, til Aftenposten. Sje- Sammen med Folleslad ble jeg
fcn for landssviksaker ved sendt til Tyskland for å få veriOslo-politiet I 194,5, lag- fisert de dokumenter som ble
dommer I,ars t./Abce- funnet hos de tyske nazI-ledere.
Lund, utelukker Ikke at pa- De var fengslet i Ntirnberg l påav rettergang der. Det
pirene kom på avveie I da- vente
lyktes oss å finne et eksemplar
gene efter den tyske kapi- aven protokoll fra et møle hos
tulasjon I 1945 med de vil- Adolf mUer i desember 1939.
kårligheter som kunne Der fremla Quisling sitt syn på
og Alfred RosenInntreffe ved beslagleggel- situasjonen,
berg noterte l sin dagbok: HNå
ser.
ser vi hverandre ikke igjen før
j---' '(at

Thrana fastholder at
itetsblblloteket må være
den l~ltmesslge innchavcr:
Ul

- I sitt testament fra 1969
gjorde Maria QUisling det klart
at alt som var igjen av personlige papirer eiter henne og hennes mann skulle overlates Universitetsbiblioteket under forut~ng av sikker forvaring.

K...
skulle være tilgjengelig
for almenheten, fremholder
Thrana.
Under rettssaken mot Quisling t 1945 ga han selv nere ganger uttrykk for at dokumenter
var forsvunnet, og jeg utelukker
ikke al dct er disse papirer som
nå er kommet Ul rette. Det foreligger bekreftelser fra poliUet
på at papirer fra QUisling ble le·
vert Ul Møllergaten 19, hvor han
forøvrig satt fengslet. Jeg ser
ikke bort fra at dokumenter kan
ha kommet bort derfra. Quislings forsvarsadvokat, Henrik
Bergh, efterlyste disse uten resultat, &ier han.
Thrana vl1 imidlertid ikke anlyde noe motiv hos dem som
måtte ha fjernet papirene, enten
det var bevisst eller i vanvare.

Quisling cl' ministerpresidentn.
Dette fant vI ikke noe om 1 Quislings egne papirer i 1945. Når
papirene kan ha forsvunnet er
for meg umulig å sl, sier Sivertsen.

Lagdommer Lars L'AbceLund, som i 1945 var polltlinspektør og sjef for politiets
landssvikavdeling, sier dette om
saken:

- Da den tyske kapitulasjon
var et faktum. ble det umIddelbarttatt beslag i såvel Quislings
som l andre ledende nazisters
'bolIger og kontorer. Beslagleggelsene ble foruten av politiet
utført av både hjemmestyrker
og reservepoliti uten politierfaring. Selv om nordmenn som sådan utviste god disiplin. er det
ingen hemmelighet at det skjedde vilkårligheter ved beSlagene.
En gang måtte Staten tilstå en
nazi-mistenkt
statstjenestemann erstatning for tre nasker
originalbrennevin, så det Cl' ikke
rart om kassene med Qulsllngs
papirer kan ha forsvunnet i den
situasjonen som rådet. I hans
tilfelle ble det tatt beslag både l
boligen på Bygdøy og I det såkalte kanselli på ~Iottet, forteller L'Abce-Lund.

Vidkun Quislings nyoppdagede private arkiv Inneholder
korrespondanse
som viser at QuisUng I
1930-årene hadde kontakt
med poUtikere på ytterste
høyre fløy både I Danmark
og Sverige. Arkivet Inneholder også korrespondanse med høyreorienterte
finner under QuisUngs tid
som mllltoorattaehe I Helsingfors vinteren 1920-21.

Quisling savnet selv
en rekke dokumenter

«Jeg savner forøvrig en
rekke dokumenter som jeg
gjerne skulle ha sett
her ... Likevel vil jeg, for
at man heiler Ikke skal beDet bekrefter historikeren og
tvile det, Igjen understreke
Dagblad-redaktøren Hans Fredat jeg Ikke har ødelagt et
rik Dahl overfor NTB.
eneste av de dokumenter
- "Arkivet viser at QUisling
jeg har hatt I min besittelhadde svært nær kontakt med
Danmarks NaUonalsociallstiske se. Det var mange jeg visArbeiderparll gjennom 1930-! ste vllie bruke dem mot
årene. I denne de,l av korresponmeg, men jeg har: med vildansen blir det planlagt omfat-'
je ikke gjort det, dels av hitende sam arrangementer og utstorisk Interesse, og dels
vekslinger, sier Dahl.
To personer som stadig går fordi jeg vil at saken skal
bil belyst, og dels fordi jeg
Igjen I QUislings brevvel(sllng
med sine poHtiske meningsfel- mener at .Ieg Intet som
ler i Danmark, er Fritz Clausen helst har å skjule I det
og Ejnar V nabcn.
hele... Dette er Vidkun
- Quisling hadde faktisk kon· Quislings egne opplysnintakt med flere fraksjoner Innenger fra rettsaken mot ham
for det danske partiet, sIer Dahl.
Av arkivet fremgår det at høsten 1915.
QUisling I 1931 og 1934 hadde
kontakt med kommnndørkn.ptein Wahlstrom l Sveriges Nn(lonelin
Ungdomsforbund
(SNU). SNU var opprinnelig det
svenske Høyre-partiets ungdomsorganisasjon. men brøt
med moderpartiet efter å ha
blitt påvirket av fascistiske tendenser.
- Innholdet l korrespondansen dreier seg om samarbeid og
gjensidig sUmulans l spørsmålet om å bygge opp el Internasjonalt kontaktnett, sier Dahl.
Quisling førte også korrespondanse med StOCkholm-legen
Ruetgcr Essen, som han hadde
omgang med l Den Fascistiske
Internasjonale I Montreux.(NTB)

Hans forklaringer i lagmannsretten er nå vel bevart i statlige
arkiver. Hele hans forklarIng
under straffesaken ble stenografert ned og året efter utgllt I
bokform på offentlig bekostning.
l sine forklaringer i retten gir
Quisling uttrykk for at han sav·
ncr en rekke viktige dokumenter som blant nnnet ble oppbevart i boligen llGimle)) pA Bygdøy:
(IHva der er brent av dokumenler i kanselliet og departementet, har jeg Intet hatt med å
gjøre. Personlig har jeg "Ikke
ødelagt et eneste dokument. De
lå I min samling, som de lå da
de ble tatt.~)
Også Quislings enke opplyser

i silt testament at cn rekke papl.rer er savnet.
Tidligere i retts forklaringen
sier Quia1ing følgende: flJeg vII
samtidig be om al man finner et
brev fra general Laake. Det finnes i mitt arkiv. Det har jeg båret i min lommebok til for et
halvt år siden. Det ligger på
Gimle."
. Lagmannen: HB1ir det foranledighet gjennomgåelse av arkivet?" '
,
Aktor: ~IArklvet er tonnevis av
papir. Il
Lagmannen: ~cFra Gimle?IJ'
Aktor: fil det hele på N.S.-konlorene og de forskjellige steder ... 1I
Quisling påpekte altså en rek·
ke ganger under rettssaken at
han mangle l flere dokumenter.
Hvor de ble av, er viktige spørsmål som den anonyme jcTom"
nå kan bidra med svar på.
En av Quisllngs nærmeste
medarbeidere. som vII være
anonym, forteller følgende Ul
Aftenposten om da Quisling ble
arrestert om morgenen 9. mai:
~ Jeg overtok da oppsynet og
overvåkIngen av dokumenter og
andre
verdigjenstander
på
"Gimle!,. Selv ble jeg arrestert
16. mai.
- Jeg var på uGlmle)) da
Quisling ble arrestert. En mindre krels av hans nærmeste var
tilstede. Vidkun Quisling ba
meg om å ta meg av hans hustru MarIa, og jeg ble i huset l dagene som fulgte. Det var store
verdier i huset, både kunst og
andre unIke dokumenter. Al1erede I løpet av dagen begynte vi å
samle sammen en del papirer.
Ialt fikk vi tre stappfulle map·
per. VI tok så kontakt med da·

l

værende konstituert politim(
ter Henrik Meyer, og underr,
tet ham om at vi vl11e overle,
re dokumentene på Møllergat
19. De som dro avgårde med r
pirene, fikk klar beskjed om
disse målte leveres til høyer
Instans I politiet. VI har kvW
ringer på at dokumentene I
overlevert.
I
Senere ble det oppgitt, at dl,
dokumentene ikke lenger el
istorte. Om det Cl' noe av del
m'alerlalet som nå er funnet. ,
jeg Ikke. Jeg vet nemlfg Ik
med" sikkerhet hvilke paph
mappene inneholdt.
- Det er også andre mullgl
ter for at dokumentene er kOl
met på avveier - i vanvare
ler ulovlig. De kan ha vært oJ
bevart på "Gimle)) uten at vi h
vært klar over dem. Paplrc
kan videre ha vært oppbevart
Sloltet. hvor Quisling også hi
de en rekke dokumenter, ell
på NS-kontorene 1 Rådhusgat
17. En annen mulighet er Mal
Quislings leilighet i Erll
Skjalgs.on.gt. I Oslo. Hun k
ha hall dokumentene i hm
uten selv å ha vært klar Oy
det.
Jeg vet også med sikkerhet
det var innbrudd i denne lell
heten like efter Maria QulsHn
død. Men om noe ble tall, og i I
fall hva. vet jeg Ikke. Men p,
sonllg vil jeg Ikke utelukke
dokumentene Bom nå er dukl
opp, er anskaffet på ulovlig \'
Jeg vet bl.a. at en 7.sans ble sl,
lel fra IlGlmle)l. Den er nå i
budt til salg. Jeg har også h,
sterke rykter om at det l Nor
har vært en del verdifullt mEl
rlalo fra Quislings samllnl
tilbudt på det åpne marked.

