
4 REPORTASJER 

Politiet vil 
granske 
dagbok-salg 
Politiet vil med det første 
ta kontakt med bestyreren 
av Maria Quislings dødsbo 
på bakgrunn av opplysnin
ger om at advokat Odd 
'Syse har solgt en 7. sans og 
~t diplomatpass som- har 
tilhørt Vidkun 'Quisling. 
Politiet vil derefter ta stil· 
ling til om advokat Syse 
skal innkalles til avhør i 
Politihuset i Oslo lor å for
klare seg om forholdet. 

Advokat Syse har tidligere for
klart overfor Aftenposten at han 
for fem år siden fjernet en 7. 
sans fra advokatkontorets hvelv 
sammen med et diplomatpass 
som Quisling fikk utstedt ved ut
nevnelsen til militærattache i 
Petrograd i 1918. 7. sansen inne
holder tallrike notater fra året 
1940. 

Odd Sysc driver idag sin ad
vokatpraksis i de samme lokale
ne som avdøde advokat og bobe
styrer for Vidkun QUisling Ha
rald Sverdrup-Thygeson holdt 
til i. Syse er også svigersønn av 
Svcrdrup·Thygeson, og han har 
fortalt at 7. sansen hadde ligget 
i kontorhvelvet i mange år før 
han for fem år siden tok den ut 
og byttet den med en del bøker. 
Det er på det rene at denne så
halie dagboken senere ble solgt 
gjennom cl antikvariat i Oslo 
for i underkant av 30000 kroner. 
Diplomatpasset har Syse funnet 
i lommen på en av QUisfings 

uniformer som befant seg på 
loftet I kontorbygningen. Selve 
uniformen har Syse vederlags
fritt overlatt til et museum. 

- Vi efterforsker ikke dette 
som et tyveri, opplyser politi
fullmektig Ola Rømo ved Oslo 
politikammer. - Ifølge de opp
lysningene vi idag sitter inne 
med, tyder det på at det kan 
dreie seg om et underslag av 
gjenstander som har vært i ad
vokatfirmaets vareteJtt. Det er 
derfor mest nærliggende å efter· 
forske saken ut fra dette, sier 
han. 

Bestyreren av Maria Quis
lings dødsbo, advokat Finn 
Thrana, har reagert meget kraf
tig på opplysningene om at Syse 
har solgt gjenstander som har 
tilhørt Vidkun Quisling. Han vil 
selv be om en forklaring fra Odd 
Syse på det som er skjedd. 

På veggen i Dagbladets 
møterom, der overleverin
'gen fant sted, henger det 
flere flotte tegninger. Blant 
dem denne Blix-tegningen 
av Quisling. Fra venstre 
advokat Fridtjof Feydt, 
finneren av arkivet John 
Hveem og høyesterettsad
vokat Arne Fli/let. 
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