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Værvarsel til søndag kveld: 

Sørlige del av Østlandet, O 
indre Oslofjord: Nordvestlig, b 
skiftende skydekke, men for 
meste skyet idag. Utrygt for en] 
te regnbyger. Kjølig. 
Kysten Lyngør-Stavern, ytre 
lofjord: I eftermiddag, sydves 
liten kuling 12 sekundmeter, 
dels stiv kuling 16 i ytre Oslofj« 
forøvrig frisk bris 10 omkI 
vest. Lettskyet. Kjølig. 

Nasjonal S(lmling: III 19-&'1' 

10000 dokumenter 
er i privat eie 
TRINEHAY 

Mellom 8000 og 10 000 bre
ver og dokumenter fra Na
sjonal Samlings historie 
fra 1933-45 ligger hos en 
tO-åring et sted på østlan
det, skriver Dagbladet 
Idag. Papirene blir karak
terisert som et uhyre ver
difullt og Interessant na
sjonalt arkiv. Professor 
Magne Skodvln sier en 
kommentar til Aftenpos
ten at det vil være av stor 
Interesse å få utfyllende 
opplysninger om NS, spesi
elt for perioden 193'7-39 og 
I tiden omkring 9. april 
1940. 
Det er i kjølvannet av siste ukes 
skriverier om Quisling-papirene 
at avisen er blitt kontaktet aven 
privatperson, som, ifølge avisen, 
av rent historisk interesse har 
samlet stoff fra mange kilder og 
gjennom mange år. 

Samlingen omfatter papirer 
fra partiets sentrale ledelse, og 
viser NS-oppbyggingen og split
telse i SO-årene, delvis ordnet i 
fyldige personmapper. To kof
ferter med tilsammen 25 map
per har kulturredaktør Hans 
Fredrik Dahl i Dagbladet hatt 
til gjennomsyn. Den anonyme 
eier «Martin» ønsker ikke at 

Staten skal legge sin hAnd pA 
papirene, da vil han heller låse 
dem ned, og han vil ha bekreftet 
at han har eiendomsretten til 
papirene før han lar andre fA til
gang til dem. 

Professor Skodvin er ikke i 
tvil om at det fins mye materia
le omkring NS som ikke er of
fentlig kjent og som befinner 
seg pA private hender. Selv har 
han aldri systematisk forsøkt å 
samle inn noe av dette, men ser 
ikke bort ifra at flere arkiver vil 

dukke opp efterhvert fordi folk 
ikke lenger er så engstelige og 
hArsåre for hva som da måtte 
bli kjent. 

- Vi kjenner hovedtrekkene 1 
partiets Indre oppbygging, men 
supplerende opplysninger, sær
lig utover det generelle, mang
ler, sier Skodvln, som selv også 
er meget interessert i hva som 
mAtte komme frem nå om NS' 
virksomhet de første dagene ef
ter 9. april, da gruppen var me
get aktiv i flere sammenhenger. 
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