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Historie til salgs! 
Av Egil Ula teig 
Hvordan ville vår forståelse 
av historien vært uten his
toriske dokumenter? Den 
ville vært mer fattigslig enn 
det å komme hjem fra et 
skøytestevne uten å ha 
oppfattet et eneste resul
tat. 
MVIl /1\:('111 (']{'J' denne ,uigall/:I'n lil vltt'tI 
og forslaebl'? l prll1s1Pfw( burde det vært 
oss alle. Men slik vet VI at det ikke er. 
MakthavlTne har helt' tiden forstått dette 
og Ilwd silw uopphm'ligp graderings
sh>mp1t>/' og klausull'1' reist et piggtråd
gjerde rundt hagpIl med kunnskapl'lls 
tner. 

Samtidig finnes d!:'t, ikke minst i de 
vpstlige demokratier, et helt Sargassohav 
av papirark på pnvate hender som ,kan 
være like vanskelig tilgjengelige for den 
historisk IJltPl'pssPft{-'. Det finnes ofte 
:Ipl'nbart forstueilg(' gnJrlIH'r ti I dd, for 
('ksl'rnpc] hem;Yfl III Slil egl'll I~trnilll'. 

Dl'i er imidlertid ett forhold som har 
frernstatt fi)!" meg som et stadig rni.'J" al~ 
vorlig problem i jakten pa autentiske his
tOriske kilder fra var nære fortid: Det er 
de store mengder av offentlige og private 
dokumenter som har funnet veien til pri
vale eller halvpnvate arkiver og samlere, 

Det fins et 
privat marked 
for kilde
materiale 

Og veiene de har 
tatt er ofte langt 
mer uransakelige 
enn Vårherres, 
Dette gjelder ikke 
minst var tids 
mest fengslende, 
kontroversielle, 
og betydnmgsful-
lp l'lnne: den and
re Vt 'rdenskt'ig, 

Pro!Jk'ml't k~J.!l ~tilks sa Pllke1t: Har 
kildematl'rlale som kan belvse emner av 
almen interesse samme status i forbru
kersamfunnet sum tannkrem og gauda
ost'! Kan det selges pa det sakalte frie 
marked, det vil si til dem som har penger 
nok til å betale for varen'! Elle/' kan det 
gis elll'r bytt(:s bort på linje med de tilfel
dig valgte produktene'? 

.Jeg tror di.' n('sLe tII111ddeibart vil It> ris
tl' p,'i hode!. Og det linlles regler som gli' 
hist()nsk Inah'riale en noe anrwn status, 
l\tll'l1 i prakSIS tinnes dd i dagPIls Norge 
d hell privat og un'g'lderl marked ror 
olllsdnll1g av alt fru hl'lntnl'lige ettl'rret
Jlingsrapporter til kngsforbryteres sistl' 
bl'kJl'Jlllt'ls('r, 

Javl'l, sier katlskJl' rHH'll, Illl'l1 ;';~ll'r dl.'t 
jo bare ei kj"(Jl', I praksis er det ikkp sa 
enkelt. For det forsk' er prisl'n ofte sky
høy: Kngsdokunwnll'r pr faktisk også in
\'pstl'ringsobjl'kt. For det andn' tllhyr 
sjelden en selger varen Sl!) på et åpent 
markpd, Han vil ikke bare oppna høy 
pris, men også være sikkl'f pa at det er 
("Il tTllTlsvt'rdlg k,lo!ll'r, ildu' min;.;! fordi 
m~l!t'll '·varell" l'l' skalTl'l til Vl'lt' p;] I I~,,'s
te instans kansk,Jl' ikke talt,'!' dagens lys, 

Jt'g skal nC\.'IJe et konkrl't, aktuelt eks
empel: 
En av V{lrl' OH'st fTTTllst<'ll'Jl(lp l'kspPI'1{']' 
pa dl'n andn' vl'rdl'Ilskng I Norgt' gjen
nom !Yler tc!l1n en gerll'rasjt)'n, heter SveITl' 
Hartmann, Han var opprinnelig jurist, 
Clrbeidl,t med landssviksaker og ble sendt 
til Tyskland I den nærC' etterkrigstid for a 
samle dO}.:;llnv:ntcr og intervjue personer 
som kUnTll' kasle I.ys over Hitll'rs okkupa
sjon av Norge, Ud SIes, sikkert med en 
god sans for oVt'rdrivelsl', at han vendte 
hjem nwd PTl jl'rnbarwvogn full av papi 
rL'l". Dd som sJ.ar fast, pr at han hadde {'n 
fabelaktig l'vnl' til a snUSt' opp viktig og 
nytt stoff. Han begynte cUl'!' hvert ~i. ut
folde en stor aktivitl't som skribent. Han 
bit' b{'n.,mt og beryktet i historikerluetser 
da han grep ordet, ex uuditoriurn, under 
Mugne Skodvi ns doktordisputas l lH56 og 
kom med stl'rk kritikk av den senere pro
fessor. 

Hartmann bil' sel\- statsstIpendiat Pd 
grunn av sine arbeider om den andre veJ"
denskrig og fortsatte a samle maL(:rialL' 
som han bnlktp til artikler og bøker, som 
ofte skaptt' Ile! dcuutt, for eksempel 
Quisling-biogratil'l1 (,F'i1rl'l' utl'll folk)) og 
t'11 ;lrtlkl{t'lst'l'It, 1 ,:\I.;I\H'11 Oil) FIIllllll;lrk 

ulHkr kl'l~',I'1l 
11<,11 fra 19'ill t,dkl \'jssk j'()lk ~()JlI 1'01 

gl'r Illcd I omsetnlllgen av kngsc!okll
ll1l'nlel' t)g "rl'l ikviel" at l fartlllilJll1 Ila (lg 
da bod matl'riall' fl'l'll1 tt! salg ~ll:nll()ll1 
anlih'o.natl'r. O{'\ glk],; r:vk!('J' IInl hans 
~\'<'l'J't' og 1I11lke "I'LI\ l)d k0111 f'rvIll Lrl 

T[pent skal ho reit til hi-sLu , "!1/'u.-s"-:if.!r lIår ffdL,'" 
le blir kjøpt av private samlere? spør Egil Ulateig i denne artikkeLen. 

•• Et kjent og omfattende arkiv over historisk kildema
teriale fra den andre verdenskrig er solgt til en privat eier. 
Arkivet er samlet på statens bekostning og burde tilhøre 
almenheten, mener forfatteren Egil Ulateig. Slik det nå 
er, sitter et tidligere NS-medlem og bestemmer hvem 
som skal få tilgang til det, hevder han. 

tikk av hallS Iwh(lndling av sensitivt nl:l' 
tl'riall', H\'t'm tJlhorll' dl'! t'gentltg'! Var 
dl't riktig at han ~kltlll' h',lste fOJ'tjenestl' 
av det han hadde n'~lt ttlgang pa, delvis 
som statsansatt eller slatslolHll't'? 

Hartmann ga enkL'!t(' gange]' inntrykk 
aval han VIlle stilil' matt'riah:l SItt til I'a
diglwt for offentlige arkiver. 

Nå l'!' han l'n gamml'l mann og dd {'I' 
Ingen Ill'Jnllwliglll't tit Ok()ll()lnH'1l b;m;.; 
('J' l {'Il darhg rorl~llfliJlg For a lH'dre dell, 
har han solgt {'nten (kilT dier mullg(~ns 
hele arkivet SItt for ('n sLIm som ligger 
rundt 300 000 kroner. 

Kjoperpn er ikkt' Riksarkivl't, som bur
de va.'re det naturligl" Illen en uk,wnt 
maIln ved navn Holl' Ingt'brigtscll. 

DI..'nnl-' Ingebrigtsen er en meget rik 
mann og bor i 'l'idl'nwnnsgate i Oslo, Han 
ar\'l~t mye av sin rIkdom av Eugen Niel
sen, en k,Wnt fascist i mellomkrig::;- og 

Et unikt 
arkiv solgt 
for rundt 
kr. 300000,-

krigstiden, Blant 
annl't eler han et 
stort antaB bygår
d('l', Men hans Ii
dl..'llskapeligl' I tJ

ll'resse er krigsti
den, Han tilhører 
dem som vil reha
bilitl~re landssvi
kerne, Ett av mid-
Ipne er a samle 

dokumenter som støtter hans syn for så å 
stilk, dem til disposisjun for forskere, vi
ll'r andre, som l'f Ld (il slok pa), del vii 
si at de vil skape storre, forståelse» fur 
den såkalte andre sidl'n, 

Det er snakk om at lngl'bl'ihrtsen skal 
o\'erta arkivet til Inqitutt ror Norsk Ok
kupasjonshistOrie, som l'r drl'\'Ct av tld
ltg('1'I' NS r'lll\, If;1I1 t)('j;1II'[' I'Jl Il\;llltl ~()1I1 

nT,('1 ()!IlI\l'11W (I~', It'\! 'I l'wl\l dokllllH'lltn 

I IIltl- og lltlalHJ. 
Dl'l l'j' ingl'l1 lvii tHl! ;11 dl'Jlllt> Illt'gl'l 

~p{'sjl'lll' personell n~l har /,<:j(Jlghl.'t U\'l'r 
en Illl'ngdl' sVLcrl \'Iklig ug ma-
tl'rialt" En Itar It .. dl tid, 
k,dh'l 

!H:rendt,,,, J lartrnann-arkrvd {'I' en cl!'] 
eTl SV,-('l't vlkllg del - av dcrn, 

Nal' man I'ors"ker a silppe tll hos Inge
brigtsen, som har innredet en egen il'ihg
t1('t i Tidl'mannsgC:lle til arkiv, møter man 
en !n('gd arrogant mann som stilkr all 
verdens underli-
ge spørsmal om 

;;~~(~;;~::.tVil 7~~~ Forskere 
!()I'SI~H' man av dt'! 
som hl'llutl' un
der krIgen'! Ingl'" 
brlgtscn var selv 
NS-medlem, PPT'

soniIg ('r jt'g blItt 
bryskt avvist av 

som spør 
blir bryskt 
avvist 

ham, Jeg vet om andre som har fått og får 
tilgang, 

Det er ikke ukjent for noen som dri\'cr 
forsknlllg om den dllurl' verdenskrig at 
man kan bli npktet innsyn i materiale 
ved offentlige ul'kin:r, Man far da ('n 1)('
grunneise som man kan Ilke eller ikk(' li
ke (selvsagt ollt'st dt,t slsl('), men den 
skall pnnsippet va're 111<; for alll' J S<llllliIl' 

kategori, 
.Jeg finner det totalt filrkastelig at et 

viktig histOrIsk materiale som Hart
mann-arkivet, samlet sammen p<.l be
kostning <1\' norske skattebetalere, skal 
havne' i hl'ndetll' pa en slik vilkarlIg pri
vatmann som nyttl'r det til et helt spesi
t'lt formål. Salget burde k,JCnnes ug,ylcllg 
og materiald gwntlomgas av eksperter 
fru Hlksarkivd, 1)(;' kunne \'l']gi.' ut det 
som dl' nwnte hadde almenheV:ns, l'ller 
forskt'rnps II1tl'i'eSSl', og betaJ\.' ('n fornuf
tIg pns III IIarLI1Jann for del. HpSlt'n måt
te han dier familien kunne dn\'{::! butikk 
1111'(11);1 rll'l) tn:t1I'll dl' on',I.;I'1 

1)('1':,111\1 dl'llld\l' l~lIJH",11111 I dl'I!I' I1I 
1'1,llt'l, .>';Olll ,'rdt'! grm'vstt' 11'11 l;lll~ l'l'kkl\ 
f'r,ykkr Jt'g;ll ,mtwl VIktIg Irlall'n,!le kan 
bil kJl'll~talld rur S,llIHl](' hUI'~sp('k\Jla
sjOll' I)d oITt'ntilgt' !ll~'1 \'ISl' for 
dd slim ;.;()l,'kbrl tilhot'l,l' den 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 




