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- Quislings
arkiv kan
være stjålet
Advokat Finn Thrana, som
bestyrte
enken
Maria
Qulsllngs dødsbo I 1980,
utelukker Ikke at de papl.
rer som nu er kommet for
dagen kan ha vært stjålet
fra hennes hjem I Erling
Skjalgssons gate 10s10.
Han vll derlor ta kontakt
med Unlversltetsblbllote·
ket lor å få mldlerlldlg po·
lItlbesbg av papirene til
elendomsretllghetene er
avklaret. Thrana uteluk·
ker Ikke at papirene kan
ha kommet bort eller blitt
st jål'" fra nazistenes re·
presentas.lonsvllla Gimle
på Bygdøy efter 1915.
- Efter Maria QUislings døds~
(all i 1980 oppdaget hennes per·
sonllgc rådgiver og jeg en ulåst
kjøkkendør hvor heller Ikke dør-

lenken var l bruk. Da vi kom inn
på hennes soveværelse oppdaget
vi at det var rolet i et Idcmlk~p
og pappesker Bom val' trukket
ulover gulvet. Når disse papirer
nA er kommet offentligheten til
kjenne gjennom Dagbladet, ute-

lukker jeg ikke at de kan ha

vært stJhlet. sier han.
- Jeg RTlscr det som helt
utenkelig at Maria Quisling

skulle ha gItt bort eller solgt pa:
pirene. for det var hennes ut·
trykkelige ønske at ekteparets
papirer skulle tUfalIe UnlversItetsbibliotekel, fortsetter Thrana, som i 1980 imidlertid Ikke
savnet noen av de nå så kjente
papIrer.
Vi vet at endel papirer var på
avveIe. selv om vi ikke visste
hvllke. Det har sJått meg at denne "Tom", som angIvelIg skal
være finner, nå har lenkt å selge
malerialet. Slik jeg ser det, må
det være klart al ihvertfall de
brev som Cl' sendt Quisling fra
hans bror Arne Quisl1ng må tilhøre sIstnevnte idet han Cl' l
live. Jeg vil derfor ta saken opp
med
UnIversItetsbIblioteket,
evenluelt Kultur- og vitenskapsdepartementet, opplyset' 'l'hrana.
Slatssekretær .TRU S. Levy l
I{ultur- og vltcnskapsdepartcmentet vB Ikke' kommenlere
opplysningene, men sier til Aftenposten al man på del hold
ønskel' mer informasjon om saken. - Vi vil ta saken opp gJennom våre kanaler, som blant
andre cl' Riksantikvaren. Hvl1kc
tiltak som vil bli aktuelle cl' foreløbig ikJw klarlagt, opplyser
han.
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KARSTEN WIIK

Kulturredaktør Hans Fr.
Dahl med ett aV de sen"a·
sjonclle dokumenter [t'a
Quislings arkiv.
(Foto: Bjøm Fjørtojt)

SN

Dokumentsamlingen er ekte
fikk også se en del a v de ca.
l~Oo' .brevene og dokumen·
tene, som redaktør Hans
~ Det er hevet over enhver
tvil at-dokumentene som er' Fredrik Dahl hevder han
funnet efter Vidkun Quls· har fll.tt overlevert aven
Iing er ekte, og vi mil. gjøre 37·årlg Oslo·mann ~om ,vil
alt for å bevare dokumen· være anonym.
tene her I landet, sier riks· RiksarkIvets representant kaarkivar John Herstad til rakteriserer brevsamlingen og
som nå er dukket
Aftenposten. En represen· dokumentene
opp elter QuIsling som den stør~
tant for Ril{sarldvet var i ste privat samling av deUe maheigen hjemme hos Dag· teriale her l landet. Materiale
bladets kulturredal<tør og som nå - ifølge redaktør Dahl
oppbevares i et hvelv i Oslo -infikk se dokumentene. Af· neholder en rekke unike dokutenpostens
medarbeider menter.
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- Blant de mange dokumen'
tene finnes en del sensasjonelle
opplysninger som på en del omrAdcr"vH avdekke nye sider med
en del av QuIslings liv. Blant an·
net fra hans Ud i Russland og
Armenia da han sammen med
FrIdtjof Nansen bIsto I hjelpear·
beidet der 1 1920-årene, sier hl-,

var det ikke du som var med l
panelprogrammet efter TV-serlcn d solkorsets legn,,? - Jeg
svarte bekreftende på dette.
- Da er du kanskje lnteressert i å se en stor del av Vidkun
Quislings private brev og dbkumenter. Jeg har dem hjemmet
sa lcTom)). - Jeg trodde ·selv- "

mal 1945 var konen Marie igjen
på ((Gimle)). Hun var da omgitt
og besøkt aven rekke ledende
nazister. En av disse kan så ha
tatt dokumentene l sIn varetekt.
Vedkommende kan så ha dødd,
eBer hans nærmeste fam1l1e kan
ved en misforståelse ha kastet
dokumentene. Jeg tror Ikke det

sagt han kom med en god"spøk.' har·vært gjort mM hensikt. Jeg
Smllte Ul ham og sa: ~ Gjerne l
er også temmelig sikker på at
det.
' p a p i r e n e ikke var oppbevart l
(ra de russiske myndigheter
- HeldIgvIs ga jeg ham
MarIa QulBlIngs senere hjem I
dengang, stlle~ til VIdkun QuIs- adressen og navnet milt. Noen
Erling Skjalgssons gate 10slo.
ling. DeUe er et aV de mange
dager senere dukket han opp I
Jeg var nem1ig flere ganger l
Dagbladet med noen av breve·
kontakt med henne for å samle
unike dokumentene som finnes l
del nye Quisling-funnet.
ne. Senere Inviterte han meg
Inn materIale fra QuIslings Hv
, Det var lørdag Dagbladet prehjem Ul seg tor å studere samda hun bodde her, sIer Dahl.
senterte Quisling-funnet. AvIsen
Ungen nærmere.
Men hvorfor har ikke
skriver blant annet: Brev fra
- Jeg salt en hel natt og gIkk
«Tom» offentliggjort papIrene
Helnrlch Hlmmler, privat korigjennom dokumentene, og jeg
eller tatt kontakt med myndighetenetIdlIgere?
, .....
respondanse I kllovls til VIdkun kom så Irem til avtale med
- J~g tror at han har· vurdert
QuISling, regnskapsbøker og (lTom)) om hvordan jeg skulle
manuskrlpter~ {{Tom", en .n-årig , gjennomgA doltUmentene
og
tidspunktet for offentliggjøring
..
.
gjøre bruk av. dem. VI avtalte': megetinøye, ' "
Oslo-mann (som vll være ano.' '~" -<.J. :
nym) fant som gutt hele VIdkun . blant annet at ingen andre skuI-!;
QuIslings prIvate arkIv på en
papIrinnsamling. To kartonger ~~l?;I{~~~~~s~J~~ ~~~~et S~~:~f Universitetet
stappfulle av dokumenter fra tIngeIse for at jeg !lkk arbeide
børfå brevene
den berømte landssvikers liv i
m~ ~~t~~:~;~~~mDgå~~'~ate_ ,:_' Blant brevene l det stor~ Quls-'
russisk. britisk, tysk og norsk
tjeneste. Ialt ca. 1200 brev og do' rtalet J hele sommer. IITomll.tok· ~~[;/~~~~;:~J~!~å;~~~~kQ~f~:
kumenter.
Jing og broren Arne. Han' bor nå
- ,Jeg ble overveldet da jeg ~~~~~r m~:d~~~l~~~~'g:~ ~~
gjennomgIkk materialet, sier: funnct og hva brevene lnnehol~ , i Nc'!V York og er 86 år gammel.,
Dahl til Aftenposten. - Jeg kom der i seks større arUkler~t Dag~ ,Afte~posten kontaktet, søndal
helt tilfeldig I kontakt med man' bladet. Jeg planlegger ogsA'.to" Arne. Quislings ~atter for A f
hans og henneB kommentar til.
,ncn.: Han kom bort til meg på utgI en bok bygget på Innholdet i
gaten 1 Oslo og spurte: - Helt denne oppsIktsvekkende samlIn. " funnet, og' om han eventuelt vil
gen, sier han.
;'
gjøre krav på de private breve, _ Mange betviler at det fin.
ne. ,Hans }!,tter komm,en\erer
nes noen (cTomll. Måten han kQm 'deUe sl~k. - Jeg tror at .han
over papirene på og'at han har' . helsl vll'at brevene går Inn I den ,
holdfdetle hemmelig Iså'man-" 'allerede'ekslsterendesamllngen.!
ge år? _ "TornIl eksIsterer. Selv'~" ,som Maria QlIisllng o~erlot til
om historIen om ,hvordan jeg'. ,.ynl,;,ersitetstllbllotekel elter sIn
traft ham og hvordan han flkk ..~: :'død 1 ~,~80. ,~~~~,,':~~ee"J~,~is!l?,~>
fatt I papIrene' virker . helt .,. dalter.
. ..
utrolig for mange sier Dahl," :.
'"",>-:- Det kan være stlakklom sto'\ ' re ,verdier., og, at p~rs<?nen ,som _
" '
'
-- Hvordan tror du'de kan ha '.' har funnet br.e.ve.ne'og-de anqre
blitt kastet. og hvem kan ha hatt··:;! dokumentene. vll·selge demr .:'
dem tidligere?
. - Jeg Iror ikke at min far vil '
- Det vet jeg Ikke. Me" jeg· 'gjøre· kra""på·dl'Bebrevene:
har følgende mistanke: .-<,Jeg, Han ønsker bare å'glcmme·'det
tror at papirene har vært oppbe· , som skjedde' med, Vidkun.. Han
vart I Vidkun QulBlIngs hjem på . har opplevd noen vanskelige år,
Bygdøy under krIgen - «Glm· ; .. og blir opprørt når vl.snakker .
leit. Da Quisling ble ~re~~e,lj.'i
om Vidkun.
..-:.t", ,,' --': :,t

~~:~~f~ ~~~l~ltUl're~aklør Han~,
Han viser oss et takkediplom
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