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39 år efter Vidkun 
Quisling ble avret
tet dukker store de
ler av hans meget 
omfattende person
lige arkiv frem fra et 
loft på Bislet i Oslo. 

Av Chr. Christensen 

Her er det meget som lite 
synes å stemme. 

En gutt, født i 1947 finner 
kartonger med dokumenter 
under en papirinnsamling 
en gang i 1950-årene. Det 
viste seg å være et stort anc 
tall brev adressert til Qu
isling og en rekke andre Qu
isling -dokumen ter. 

Guttens far hadde vært 
Grini-fange i okkupasjons
årene. «Jeg skal si fatter'n 
tente». Men faren døde og 
kartongene med sitt unike 
innhold ble satt på loftet. 

Når døde finnerens far? 
Hvorfor vil finneren være 
anonym? . 

Gutten som fant Quisling
papirene er blitt mann. For 
et par år siden så han .. Sol
kors-serien» i fjernsynet. In
teressen medførte at han 
tok programmet opp på vi
deo, forteller han. Båndene 
spilte han om igjen i vår og 
traff derefter tilfeldigvis hi
storikeren Hans Fredrik 
Dahl på gaten. 

Gjøre penger 
Han gjenkjente Dahl fra 

al Solkorsets tegn» - tok 

derefter kontakt med ham. 
Finneren visste ikke at 
Dahl er ansatt i Dagbladet. 
Han spurte Dahl om denne 
var interessert i sakene. 

Mannen som var i besitt
else av kartongene med Qu
isling-dokumenter aktet å 
gjøre penger på sitt funn. 
Hvem vil kjøpe papirene? 

Hvorfor gikk han til en hi
storiker når han ville slå 
mynt? Hvorfor gikk han ik
ke til f.eks. VG eller "Vi 
Menn»? og hvorfor har han 
ventet i alle disse år? 

Hvor oppbevarte Vidkun 
Quisling dette private ar
kiv? Ifølge Hans Fredrik 
Dahl inneholder kartongene 
også Quisling-slektens fa
miliearkiv med aktstykker 
tilbake til 1700-tallet. 
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Riksadvokat Bjørn Haug 
avventer begivenhetene. 

Siden Fridtjof Fe
ydt nå har meldt 
seg som advokat til 
«Tom» - finneren 
av Quisling doku
mentene, tror vi på 
gode forhandlings
muligheter. 

Av Nina Haabeth 

Det er regjeringsadvokat 
Bjørn Haug som opplyser 
dette på en pressekonferan
se i går. - Siden vi nå har 
kontakt med advokaten til 
«Tom», mener vi det er sto
re chanser for å oppnå en 
ordning alle parter ser seg 
fornøyde med. Det blir der-

for, for øyeblikket, ikke noe 
spørsmål om rettslig på
gang for å bringe dokumen
tene i statens forvaring. Vi 
mener dokumentene er i 
trygge hender, sier Haug, 
uten at han vil rØpe hvor el
ler hvem som har dem i sin 
oppbevaring. 

Nytt møte 
Haug kan fortelle at det 

allerede i dag er chanse til 
et møte med Feydt. Feydt 
vil kontakte «Tom» i dag, 
og har lovet å ta kontakt 
med meg så fort som mulig, 
sier Haug. 

Registrering 
Det viktigste for oss i 

nærmeste fremtid vil være å 
få en oversikt over doku
mentene, slik at vi kan 
identifisere dem og ta ko
pier av papirene. Efterhvert 
må vi så få avklaret eien
domsforholdet og hvordan 
papirene kunne forsvinne 
på denne måten, i så mange 
år . 

Velferd 
Det er helt klart at vi står 

overfor en verdifull samling, 
som kan kaste nytt lys over 
historien, sier Haug. Blant 
annet er det klart at de pa
pirene Quisling selv eft
erlyste under rettssaken er 
blant samlingen SNO
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