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ilii Mapper fjernet siste uke? 

TORENESS 

M 

Ved Statsarkivet på Ha
mar ble det I helgen opp
daget at tre mapper med 
dokumenter var forsvun
net fra den samlingen av 
NS-papirer som de overtok 

~.r"~,,,],~,: fra lensmannsbetjent 
<- Thor Engebretsen I Våler I 
t'1 

Il, ~:!!~;~~:~~I!ti::.!;' 
" sier arkivar Yngve Nedre
~ bø. Den delen av arkiv-rna
'" terlalet fra Våler som In-

t.!.!,.~:! ,tt~;~~~~~~J~J:11~~ 
~,~ te arkivet man nå frykter I kan være fjernet. 
j;J De siste fire årene har folk ved 
'''1 Statsarkivet på Hamar vært på 

~J ~~~Inl ::r:!rJ~lg:u~~eed~fn~~~~ 
tj NS-materialet som tirsdag I for-

1,'.,1,:,:" i:~~~~:f:~!ri~{ll!;~:~i~:i 
> fra NS opp I en kjeller som fol
"", keblblloteket disponerte, men 

I,l.! !~~:~!;~Hi~~:~:: ~ ;l~a~a~!i 
. Østlandet satt Inne med 8-

*',~.',M,.,,~, •. :,',: 10000 dokumenter fra Nasjonal 
" Samlings arkiver, var man ved 

Statsarkivet nokså sikre på at 
den savnede kasse nr. 146 var 
avdekket. Statsarkivar Per Øi-
vind Sandberg kunne da også 
nokså raskt fastslå at det nett
opp var disse dokumentene som 
var kommet til rette, da han 
sammen med folk fra Hamar 
politikammer reiste til Våler' 
sist tirsdag. 

Men nå viser det seg at det 
man trodde var en komplett 

;~"samllng med NS-papirer fra pe
L rioden 1936-1938, mangler,. tre. 

ii"""I",~,;,.",:,. ~~:::~!~2!~:~';~ 

Denne kvitteringen til politimesteren i Hamar fra 1945 
er det siste sikre spor på at hele NS-samlingen har vært i 
politiets besittelse. I innholdslisten har vi uthevet de 
saksmappene som man nå frykter kan være fjernet i lø
pet av den siste tiden. 

Nasjonal 
Samlings 
partiarkiv 
for årene 
1936-1938 
kom igår på 
plass i Riks
arkivet. Men 
tre mapper 
med doku
menter er 
sporløst for
svunnet. Fra 
venstre 
statsarkivar 
Per Øivind 
Sandberg, 
arkivar 
Yngve Ned
rebø og riks
arkivar 
John Her
stad. (Foto: 
Knut Snare) 

forsvunnet på en ureglementert 
måte. 

Når det gjelder de tre mappe
ne som er forsvunnet fra denne 
kassen, vil både Riksarkivet og 
Statsarkivet gjøre det som er 
mulig for å gjøre hele samlin
gen komplett. - VI vet jo hel
digvis nå nøyaktig hva vi leter 
efter, sier riksarkivar John Her
stad. 

Arkivmaterialet som Igår ble 
overlevert Riksarkivet dekker 
årene 1936-38, en periode som 
Riksarkivet til nå har hatt liten 
dokumentasjon fra. Det var 
blant annet I denne perioden det 
kom til brudd mellom fløyen 
rundt advokat J. B. Hjort og 
Vidkun Quisling. Det blir derfor 
sett på som historisk svært vik
tig å få fremskaffet de savnede 
mappene, slik at også denne pe
rioden I Nasjonal Samlings hi
storie kan dokumenteres mest 
mulig fullverdig. ;"; at det den Il. juni 19411 ble l~ gen I Våler forrl$e tlr,s_d1l,K:.. tlBkulle samles sentralt I Oslo. 

,,;~ en kvltterlfii me~ Inn~o~dsfor- - F'or en arkivar eraet mye Han varJrst og fremst opptatt 

1".".,[,','" fd(e{~nPn~e~krV:11t:t:e:re-l:n:g4~en:!f~r:e~m:igrå!er>d~e~t ~~ f!E:~i~:~~r::~[~?:~1; ~~:~~!~r~~~t~~:~~~~a;:~~~~ ~~;vs~~i:~~:e~\lg~:~rr~~:! 
,"' oppdelt og gått på vandring, Norge. Men I slutten av april hatt, er ennå Ikke avklart. Både 
,<ei at kasse nr 146 blant annet skui sier Nedrebø. - Mitt Inntrykk 1945 ble det klart at det kunne riksarkivar John Herstad og 

I~ ~a~~~~j~~:f~~~0~afr~e~9~~ ~~ :~~e~~~ ~:~:~~~~~IYkde~ I~~ t~~e~el t~o~~~~~~:e:r~~sh:a~: ~~~~~~~~~~~g~~~~~I;~n~t ~~~~: 
i,k,.·~ av disse ert nå forsvunnet. Dket mr

e 
bMleeOnveVrilveeVt'eratttdlelnItÆ .. emIVairS:mh~a!!r- menbrudd _.for Quisling-styret. mEentebne

t 
tIlhøreIr Shtaten, .... men

t • samme gje der mappen om ø 0- -=""" a l1~e re sen se var saJS1, a 
W nomlog dokumentene om riks vært på vandring Iden aller sls- Arkivmaterialet ble derfor )C)Ii.an ønsker en avklaring av det
F møtet fra samme år. - te tiden, og erfarlngeJlie er at det sendt til Hamar. Her ble det det7 te spørsmålet. Han sier ut Ar: 
!ff Selv om arkivar Yngve Ned- gjerne er I slike sammenhenger beslaglagt av RIkspolItlet I mal, tenposten at han Ikke er ute ef
\'1 rebø ved Statsarkivet understre ting kan forsvinne. Derfor vil vi og overlev~rt Hamar-politiet ter å tjene penger på dokumen
["x,.1.<:.".:,~:"." ker at det er en mulighet for a~ nå gjerne gå ut med en efterlys- måneden efter. Kvitteringen fra tene, men at han vil ha en ende
;'" de savnede dokumentene kan ha nlngav de tre mappene som vl- 1>. juni 19411 er det siste sikre IIg avklaring på hvem som har 
"'). forsvunnet fra den øvrige sam- ser seg å være borte, sier Nedre- spor på at hele arkivet var sam- eiendomsretten til materiale av 
11 lIngen for en god stund siden, bø. let. Det er Idag Ingen som kan sl denne typep, Ikke minst på bak-
ill mener han at det var mye som Det var Vidkun Quisling som I hva som er skjedd I tiden frem grunn av at det efter hans me-
';1 tydet på at samlingen var kom- '1942 selv ga ordre om at arklve- til 1980, da materialet ble hentet nlng fremdeles finnes private 
!~ plett da representanter fra ne fra Nasjonal Samlings stlftel- frem av kjelleren. Det eneste samlinger av lignende art om
ill StatIlarkivet Inspiserte sam IIn- se i 1933 frem til 9. april 1940 man vet, er at kasse nr. 146 er kring I landet. 
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