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',~----------------------..... Maria Quisling hadde 

flere kartonger og 'plastpo
ser mod papirer hun vllle 
ha'ryddet opp l. Jeg så dls-, 
se kartongene på et værel
se l hennes lelllghet l Er
ling' Skjalgssons gate l 
Oslo. Hun, åpurte meg, om ' 

~ .jeg kunne hjelpe, henne 
med, å rydde l kartongene. 
Det ble Imidlertid Ikke 
gjort da hun kom på syke
hus noen uker sepere. Jeg 
vet derfor ikke hva som 

I" var i kartongene, sier en 
. kvinne som besøkte Maria 

QUisling med jevne mel
lomrom' ~jennom mange 
år. 

, Kvinnen forteller at hun ikke 
reagerte på det før hun hørte at . 
det er funnet en rekke meget 
viktige Quisling-papirer på ga
ten. -- Jeg kom da til åtelIke 
Igjennom det som skjedde I slut
ten av, 1970·år.!me. Men jeg vet 
selvsagt IKKe om det kan være 
disse papirene ,som 'ble funnet, 
sier hun. 

Overfor Dagbladet Idag gir 
.Tom .. - som skal ha funnet pa
pirene - uttrykk for at han Ikke 
er no<;n tyv. Han fastholder sin 
tidligere forklaring om at han 
fant kartongene med store deler 
av Vidkun Quislings arkiv på'et 

, fortau under en ioftsoppryddlng 
I strøket hvor han bodde. Han 
viser til at en tidligere kvinnelig 
samboer kan bekrefte at han 
har hatt dokumentene siden 
1968. OgsA hans bror og venne". 
skal kunne bekrefte dette. 

Sorenskriver Arne Haugestad 
på Lillehammer forteller til 
Verdens Gang at han ble tilbudt 
QUisling-arkivet allerede I J.979. 
men at han da sa nei takk. ---
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DlI:Kbladct riv rte n 
'meal u s ng-dokumenter tor- ti 
1lV1rI'lJ fta I cft'lIDfsen Gimle pA 'n 
byg øy I rna dagene 1945. xtølge 
Dagbladet kan gåten om Quls· a. 
Ung-papirene begrenses til L 
spørsmålet om hvor de befant b 
seg fra 9. mal 1945 til de dukket F 
opp på. fortauet I Oslo under en 
paplrlnnsamlh'lg over 20 år se- -I, 
nere. St 
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