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første blir det Ikke gitt direkte 
svar på om det er solgt andre 
gjenstander, og det gis heller In
gen forklaring på at de to gjen
standene ble omsatt i 1979. Som 
advokat burde det vært en selv
følge at Odd Syse undersøkte 
hvem som hadde retten til de 
verdiene som lA I gjenstandene 
han kom over. Dette gjelder 
selvfølgelig uansett hvor store 
verdier det her dreier seg om, 
understreker Thrana. 

Han har tidligere varslet at 
han vII vurdere å reise erstat
ningskrav overfor Syse. - Det 
er I aller høyeste grad aktuelt . 
fremdeles, sier Thrana. - Som 
bestyrer for Maria Quislings· 
dødsbo er jeg i første rekke In· 
teressert I A få bragt den omsat· 
te 7. sansen tilbake til boet, slik 
at den kan overlates Universi
tetsbiblioteket, I tråd med øns· 
ket I Maria Quislings testament. 
Dersom det ikke lykkes A skaffe 
selve 7. sansen, vil jeg gjøre alt 
for A fA kontakt rned den som 
har kjøpt den, slik at Unlversl· 
tetsbiblioteket kan fA en kopi, 
sier Thrana. 

I brevet fra Odd Syse fremgAr 
det at han I alle Ar har .antatt at 
Maria Quisling har fAtt alle de 
dokumenter og verdier som hun 
har hatt krav på, herunder også 
sin manns private papirer. Da 
Syse kom over den omtalte 7. 
sansen I sin svigerfars hvelv, 
antok han at denne tilhørte 
Sverdrup·Thygeson. 

I redegjørelsen fra Syse frem
gA.r det ogsA at han I 1~79 over
lot både diplomatpass og alma
nakk til lederen av J.W. Cappe· 
len Antikvariat I Oslo, Paul 

Vidkun Quisling, med hirdmerket på sitt venstre jakke
slag. Igår dukket merket opp fra et hvelv i lokalene til 
det advokatkontoret som bestyrte Quislings bo efter kri
gen. 

Bottn. I redegjørelsen heter det \ klubben. Klubbens medlemstall 
at det ikke ble foretatt noe regu· er til enhver tid begrenset til 
lert salg, da gjenstanden ble disse 33, slik det er fastslått I 
byttet med bøker. Syse ~ klubblovens paragraf 2. Klub· 
det var to førsteutgaver Bi{ !{nut bens formål er I første rekke A 
Hamsun han fikk I bytte. V' være et bindeledd mellom nor· 

Advokat Odd Syse er en Ivrig ske bokvenner, men den skal 
boksamier. Sammen med blant også ivareta medlemmenes ln
andre Cappelens Paul Bottn er teresser, for eksempel ved å 
han et av de 33 medlemmene I skaffe kjøpe· og bytteforblndel. 
den meget ekskI9SIve,Eibliofil- ser.,( , fl; 1 . 'i9 (~I- </.'t"v'!.. j. <-"":j" ..... 't:v ""'" J,.-x.w...,. 7C'1-4~"'" 

- Ikke sol!!t mer 

Maria Quislings bobestyrer: 

- Gaver til Thygeson 
var helt utelukket 
- Jeg ser det som helt ute
lukket at Vidkun Quislings 
bobestyrer, Sverdrup-Thy
geson, skulle ha fått noe 
som helst i gave fra Maria 
Quisling. Forholdet mel
lom de to var så dårlig at 
det er utenkelig at han 
skulle be henne om noe, for 
ikke å snakke om at hun 
skulle gl noe til ham. Det 
er advokat Finn Thrana, 
bestyrer for Maria Quis
lings dødsbo, som sier det
te til Aftenposten. 
- J eg kjenner til at hun I tre år 
rett og slett nektet å snakke 

med advokat Sverdrup·Thyge· 
so"'. forteller Thrana. - De to 
v meget på kant med hver
andre. 

VI må huske at det aldri 
ble reist noen rettssak mot Ma
ria Quisling efter krigen. Er· 

\ statnlngsdlrektoratet avgjorde 

I at det var Maria som skulle få 
, alt fra Vidkun Quislings bo, i og 
\med at de to hadde sameie lek· 
teskapet. Maria Quisling skal 
gjentatte ganger ha efterlyst 
papirer son hadde tUhørt hen
nes mann, men jeg har forstått 
det slik at hun til tross for sine 
purringer aldri fikk noen over
sikt over hvilke verdier og doku· 
menter som befant seg hos 
Sverdrup-Thygeson. 

Advokat Thrana vII mandag 

ha et møte med Regjeringsad
vokaten for å drøfte hva som nå 
bør gjøres efter at det er avdek
ket at en rekke eiendeler som ef
ter alt å dømme burde ha vært 
overført til Maria Quisling, er 
blitt liggende på kontoret til 
Sverdrup-Thygeson. Et av de 
sentrale spørsmålene Thrana 
vil drøfte med Regjeringsadvo
katen er om det nA bør iverkset· 
tes politiefterforskning for å 
komme til bunns i hvordan dette 
advokatkontoret har forvaltet 
eiendelene som tilhørte Quls· 
IIngsbo. 

- Jeg er ikke Interessert I å. 
fortsette noen brevveksling om 
disse forholdene med advokat 
Syse, sier Thrana. 

NS-dokumenter Norge \ 
til Riksarkivet ikke til 
Partiarkivet til Nasjonal 
Samling fra 1936 til 1938 vil 
mandag bU overført til 
Riksarkivet l Oslo. Det 
savnede arkivet dukket 
opp tidligere l denne uken 
efter at lensmannsbetjent 
Thor Engebretsen l Våler 
hadde fortalt Dagbladet 
om sin samling av NS-do
kumenter. Engebretsen 
har foreløbig Ikke villet 
fortelle hvordan han har 
.A. •• • .,. ... _01..,.I ....... ftø rnt\n nR. 

ble utarbeidet på dette tldspunk 
skal hele arkivet ha vært i poll
tiets besittelse Ilke efter .j<rlgen. 

Da arkivet skulle overføres tU 
Riksarkivet 11980, hadde det lig
get lagret I kjelleren på 
folkebiblioteket på Hamar. Men 
da oppdaget man at dokumente
ne fra perioden 1936·38 manglet. 
Det er denne savnede delen av 
NS'arklvet som mandag vl! bli 
gjenforenet med resten av partl-
arklvetl Oslo. (' 

Det eneste lensmannsbetjent 
Engebretsen har opplyst om 
sine dokumenter, er at de stam· 
--- #_- -- .... __ ........ """'YY'O hørt.~ ... An 
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- Jeg har Ikke solgt !lnnet enn 
det omtalte diplomatpasset og 
7. sansen fra 1940, sIer advokat 
Odd Syse I en kommentar til Af
tenposten. Det er advokat Finn 
Thrana, bestyrer for Maria. 
Quislings dødsbo, som har spurt 
Syse om det er solgt flere gjen. 
stander fra advokatkontoret. 
Thrana mener at han Ikke iår 
svar pA sitt spørsm!l I den 

. 15Krttl.llge redegjørelsen han 
mottok fra Syse IgAr. 

- Jeg har gitt bort fire-fem 
uutfylte Nansen-pass og et til
svarende antall uutfylte NS-

medlel. Jrt som jeg kOl. ,er 
pA loftet, opplyser Odd Syse. 
- Men det er Ikke snakk om at 
det er solgt andre gjenstander. 

Syse forteller at han for tre 
dager siden fikk vite at det var 
funnet nye gjenstander som har 
tilhørt QuisUng I et hvelv i advo
katkontorets lokaler. - Disse 
tingene burde efter mitt skjønn 
vært overlevert tl1 fru Maria 
Qulsl~g. Sier han. - Dette drei
er seg om gjenstander som det 
ville vært naturlig at hun hadde 
fAtt, dersom hun var Interessert 
Idem. 

iiii~i-på: rH;~~~-' i~~;;k~r 
nå å klarlegge hvordan 
denne delen av NS-arkIvet 
er kommet på avveie. 

Hele NS-arkivet fra partlst/ftel
sen I 1933 til krigsutbruddet I 
1940 ble efter en forordning I 
1942 samlet I et sentralt arkiv I 
Oslo. UtpA vAren 1945 skal parti
ledelsen ha fryktet at det vlUe 
komme tll kraftige k(igshand
lInger I Oslo, og besluttet derfor 
å frakte partIarkivet til Hamar. 
Der ble det beslaglagt av politi
et efter at tyskerne hadde kapi
tulert, og Ifølge en oversikt som 

.u..,& .......... 44 1" ..... __ •• - .... _- ---_____ _ 

høy stiJllng under kr' ~en. 

Ua representant.. .' Statsar-
kivet pA Hamar sammen med 
folk fra Hamar politikammer 
tidligere I uken hentet NS-sam
Ilngen hjemme hos Engebret
sen, tok de ogsA med seg et fyl
kesarkiv fra Nasjonal Samling I 
Hedmark og Oppland. Statsarki
var Per Øyvind Sandberg opply
ser at disse dokumentene ennA 
. ikke er giennomgAtt ved Stats
arkivet. Men han opplyser at de 
vil bli værende I arkivet på Ha
mar som lokale dokumenter og 
Ikke bli overført tU Riksarkivet I 
Oslo. PA spørsmU om Ikke liste

forbund vil vanskeliggjøre 
Høyres muligheter til A profi
lere seg selv I valgkampen, 
svarte Erling Norvik benek
tende. Han understreket at 
Høyre gAr tll valg pA et eget 
program og for A fremme par
tlets langsiktige mAl. Han 
fremholdt at et samarbeide 
mellom de borgerllge partier 
er nødvendig sA lenge Høyre 
Ikke har M prosent av stem
mene. Han la tll at ogsA koall
sjonspartlene har en selvfølge
lig bAde rett og plikt t1l A frem
me sitt eget program I valg
kampen. 

Quislings booppgjør: 

Sakspapirene er borte! 
SkattekommIsjonens Innstil

ling ble tatt opp av flere av 
spørrerne. PA bakgrunn av 
dette og en rekke henvendelser 
som er kommet til Høyres kon
tor, fant Erling Norvik grunn 
til A mInne om følgende: Skat
tekommisjonen er Ikke repre
sentativ for RegjerIngens syn. 
Skattekommisjonens Innstil
ling står for kommisjonens 
egen regning. Norvik under
streket at skattekommIsjo
nens Innstilling vil bli gjen
stand for en grundig behand
ling I Høyres organIsasjon, 
men at man allerede har gjort 
det helt klart at den økning 
kommIsjonen legger opp tll I 
boligskatten ikke er aksepta
bel for Høyre. Norvik hilste 
med glede' at kommIsjonen 
går Inn for en senket pro gre
sjonss~att. 

Mappen med sakspapire
ne fra booppgjøret efter 
Vidkun Quisling er for. 
svunnet fra kontoret til bo-' 
bestyreren, avdøde høy
esterettsadvokat Harald 
Sverdrup-Thygeson. - Jeg 
synes det er litt merkelig 
at Quisling-mappen er bor· 
te, så lenge andre bomap
per finnes der, sier høy
esterettsadvokat Arne 
Flinet ved Regjerlngsad. 
vokatens kontor. Riksarki
vet har på sin side Ikke 
funnet noen paplerer som 
sier at det I efterkrlgsåre. 
ne ble rettet en forespørsel 
til Riksarkivet fra bobe
styreren om hvorvidt Riks. 

lernet sentralt 
tredje verden 

tilstander I den tredje verden 
, kontra den utviklede_ 

ChristIan Science MonltorB 
tredje verden-korrespondent, 
David W!lIls, oppsummerte 
Mexlco-konferan&en og dens be
folknlngssemlnar for mediare
presentanter 91tk: 

_ w.ftø .... a ha u:&tt , alrnla 'hn. 

overskygge det vesentllge, nem
Hg tlllak som kan begrense den 
skremmende befolknlngstll
veksten. Tn gjengjeld ble befolk
ningskonferansen omtalt som 
en stor begivenhet og takket 
være dr. Sala.ø ubyrAkratlske 
teknikker fikk han likevel sam-
llllt nø""t"'''' ...... ., ,-

arkivet ville 'overta Quis
ling-dokumenter eller 
brev. 

Det er Sverdrup:Thygesons svi
gersønn, advokat Odd Syse, som 
Idag bestyrer kontoret. Arne 
FII-
flet lette fredag Igjennom tre 
skap pA loftet tll advokatkonto
ret I Nedre Slottsgate 3, men 
fant ikke arkivmappene. 

Tidligere I uken gjennomgikk 
Fliflet og representanter for 
Riksarkivet og Universitetsbib
lioteket deler av gArden. - VI 
kom da bl.a. over disse tre ska
pene - som var låst. Man fant 
ikke nøklene t!I dem, men vi 
skulle få beskjed straks de ble 
funnet. Det skjedde Idag. sier 
Fllflet. . 

- I skapene lette jeg efter de 
mappene som Inneholder. gjen-

parter av brev som gikk ut fra 
advokatfirmaet I forbindelse 
med behandlingen av Vidkun 
Quislings bo. Nå er det Ute trolig 
at de kan bli funnet, noe som 
vanskeliggjør arbeidet med A 
fastsIA hvem som eier papirene 
som John Hveem fjernet fra 
kjelleren i Nedre Slottsgate 3, 
sier Fliflet. 

- VI har Imidlertid Erstat
ningsdirektoratets papirer og 
papirer fra skifteretten. VI kom
mer nå til A gjennomgA disse 
meget nøye for A undersøke 
hvor QuiSling-dokumentene 
stammer fra, sier FlIflet. 

- VI har Ikke funnet noe brev 
eller noen notater som sier at 
det I efterkrigsArene ble rettet 
en forespørsel t!I Riksarkivet 
fra Quislings bobestyrer om 
hvorvidt Riksarkivet v!l!e over
ta dokumenter og brev. Vi har 
nå gjennomiått arkivene vAre 
fra 1945 og ut' I 1960-Arene for A 

flnne et slikt brev, men vi har 
ikke funnet denne korrespon
dansen_ Dermed stiller jeg meg 
skeptisk t!I at et slikt brev eks
Isterer ener blitt en slik henven
delse er gjort, sier riksarkivar 
John Herstad l!l Aftenposten. 

Ansatte I Riksarkivet har de 
siste dagene gjennomgAtt arki
vene pA bakgrunn av ai advokat 
Odd Syse hevder at han er blitt 
fortalt at det i Arene efter krigen 
er gjort en sUk henvendelse fra 
advokatkontoret til Harald 
Sverdrup-Thygeson til Rlksar· 
kivet. Både riksarkivaren og 
overbibliotekar Bendik Rugaas 
er overrasket over at det nA 
Igjen dukker opp nye gjenstan
der fra Qulsllng I Nedre Slotts
gate 3. 

- Jeg mener at vi nA bør fA 
en skikkelig gjennomgang av 
hele gården I Nedre Slottsgate, 
sier Herstad. 

Mobil får kontroll over 
milliardandel på Troll 
REMMING DAHL 

Det amerikanske oljesel
skapet Mobil har sikret seg 
1 ...... _. __ 11 ______ __ 1.1_ 

Troll-engasjement overdras til 
Mohn. 

Den delen av Troll nvor Mobn 
er kommet Inn, ventes A kunne 
bil satt l produksjon l mIdten av 
1990-årene. Inntektene fra pro-
..1 •• 1._ .. _ .... __ .. ~,. ..... +ft. A"" ... ""f+ ...... 3. 'nyt. 

start. DIsse bestemmelsene glr 
Staton, det norske statsselska
pet, anledning tll A overta den 
ene halvparten av andelen. 

Troll er et særdeles Interes-
DDn+ følt' Vnhl1. n.~ ta,., ...... ..,. .",1. 

aV!llått en Invitasjon fra 
SI nlstreglmet I NIcara
gu .. Ul å være tilstede med 
en observatør ved val~et 4. 
november, opplyser uten· 
rlksmlnlsterens personlige 
sekretær Hans Chr. Er
landsen til Aftenposten. 
Den norske ambassadør l Mexi
co, Jan Arvesen, som' er sideak
kreditert I Nlcara~a, kommer 
ti! å oppholde seg rlandet for A 
rapportere hjem l!l utenriksde
partementet om valget, men alt
sA uten offisiell observatørsta
tus. 

Dette er samme ordning som 
Norge benyttet ved valget I EI 
Salvador tidligere iAr. Da avslo 
den norske regjering en Invita
sjon fra den salvadoranske re
gjering til å sende en offisiell 
observatør. men Arvesen var på 
besøk I landet I egenskap av am
bassadør. 

Den norske regjering mener 
sAvidt Aftenposten forstår at 
den har forsøkt å bidra til å gjø
re det forestAende valget fritt og 
demokratisk. Ett ledd I disse bi
dragene er den papirhjelp regje
ringen sendte med fredsskipet. 
Papir et skulle brukes blant an
net tll trykking av stemmesed
ler og annet valgmateriell, og 
for A sikre avisene nok papir før 
valget. . 

Kort før fredsskipets ankomst 
uttrykte statsministrene Wll
loch og Palme I et felles bud
skap til regjeringen i'N!caragua 
hAp om at valget ville finne sted 
I fred og frihet. De fremholdt at 
det ville være av avgjørende be
tydning at alle politiske partier 
kunne få fremmet sine syns
punkter, og minnet om at Nica
ragua hadde varslet opphevelse 
av unntakstllstanden innen kort 
tid. 

Budskapet ble overlevert av 
ambassadør Arvesen til juntale
deren DanlelOrtega, som lovet 
at Nicaragua v!1\e treffe de nød
vendige tiltak for å sikre at alle 
partier som ønsket det, får delta 
I valget. Senere har det vist seg 
at de norsk-svenske forhApnin
gene bare delvis er efterkom
met. 

Thorvald Stoltenberg, som 
skal være Den sosialistiske In
ternasjonales observatør ved 
valget i Nicaragua, legger sene
re denne mAneden ut pA en førs
te orienterIngsreise I forbindel
se med oppdraget. Han skal da 
Illke bare besøke Nicaragua, 
men skal som ledd I oppdraget 
først ha en samtale med den 
spanske statsminister og so
sialistleder Felipe Gonzalez i 
Madrid. I Caracas I Venezuela 
skal Stoltenberg møte den so
sialdemokratiske lederen og tld
llgepe presidenten Carlos perez. 
BAde Gonzålez og Perez er In
nen Den sosialistiske Internasjo
nale sterkt opptatt av utvlkUn
p~n .1 _Nlc~r~gua, ?g _begge er 
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