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I __________ ~---------------------------------------------1 • I ngen nye Quisling-do.ku- ~ateria~ fra Nasjonal Sam- gik.k til det e~~domm~lige '. ting om fru Q~islings tes- det. ~entlig- er lite nytt om ·.1 
• menter er funnet siste IIngs arluver under en rusken- skritt å selge QUISlings private tamente, det gtorde heller QUISling som kommer frem i 
• døgn. Siste tretti d-sn tre ~u- aksjon i 1950 under mottoet; dagbok fra 1940, foruten ikke «Tom .. eller «Nils .. eller de funne kartongene. • 
• sen to hundre og femti fire, Hold byen ren. hans pass fra tiden i Russland Men de skal være used- • 

mot normalt null. Ren er også advokat Feydt, i 2O-årene. vanlig vel preservert, etter å • 
• Det har ikke vært oppda- som er «Toms .. forsvarer og Denne transaksjon anses i ha stått på gaten ved Bislet 
• get flere hemmelige rom i tid- nå vil anlegge injuriesak mot dag som så underlig at siden 1950, hevder Dahl fra • 

• 
ligere bobestyrer Sverdrup- noen fordi det blir hevdet at advokat Syse har antatt sitt hemmelige opphold i • 
Thygesons kjeller i Nedre dekknavnet «Nils .. og opp hol- Dagbladets hemmelige safe. • 

• Slottsgate. I hvert fall er de i ,~1C::y der seg i et hemmelig rom i Men så har de heller ikke 
• så fall bragt til historiker og ~ lqelleren i Tollbodgaten 13. vært utenc:l.rs siden advokat • 

• 
kulturredakt ... Hans Fredrik 1f!!'~1"'~6ø Nå er også den kjente Sverdrup-Thygeson ble opp- • 
Dahl i Dagbladet. Dahl har ,_. «Martin.. avslørt som lens- nevnt som bobestyrer i 1945. • 

• den siste uken oppholdt seg rnannsbetjent i Braskereids- • 
• sommen med Quisling-doku- herr John Hveen har stjålet foss, i det han har sittet på Meget tyder på at staten 

• 
mentene i Dagbladets hem- de to kartongene som ikke fem tusen privatbrev .til Vid- vi få seg overlatt alle de • 
melige safe. var på Bislet, men hvert imot i kun Quisling, delvis julekort oppdagede papirene og vil • 

• et hemmelig rom i Nedre fra Himmler og rikSkommis- deretter få seg overlatt opp-
• Det er nå på det rene at Slotts gate 3, hvor advokat _ Terboven, somt den kjen- gaven å få dem transportert •• 

den såkalte «Tom .. ikke Syse nå sitter. te ungdamsleder Orvar Sat- under bevoktning til kommu-
• har funnet flere dokumenter ther.. «Martin .. , de har bare sittet nens fyllplass på Gr.nmo. • 
• under Ioftsrydning i en leilig- Det viser seg nemlig at bo- Hva som nå vil skje med på dokumentene. Historiker 
• het på Bislet, hvor han tidli- bestyrerens svigerønn, advokat Odd Syse gjen- og kulturredakt ... Hans Fred- Heil og sæl. • _I ger~ fant to kartonger med advokat Syse, for fire år siden står å se. Han 'visste ingen- rik Dahl i Dagbladet mener at , II 11_---------------------------------------------------___ .. SNO
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