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~,'HC~ i ~vlscn27:5.undrcr fotnotes- : rapport~:i: forteller l;lye dm tyske;'bcim,:' ober~t Weiss, \ringet i 
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Yy'ske_~kivene l maidagene.1945.,' også 0!Il Sipo og~l?,. Materialet heter og borgerskap, "hos hvem 
. Svaret finll'es-i'SvcrrcJ(fcldstadlis . om tysk kontraspionasje i Norge" jeg har funnet forståelse og stor· 
doktoravhandling 'Hjemmestyr" , finnes i FO IV arkivet. , ,: '" ;~, .. , .. imøtekommenhet". ... 

.\ kene side, 448 : 'De tyske. doku~ . ,Minst to arkiver vedr. norsk~tyske": Også': i England har man':batt. 
,: ITI''''tene som ble beslar,Iagt i Nor- relasjoner forsvant' på 'en mystisk" 'uhell" med arkivene. Det gjelder . 
.. g, ar. alliert, krigsbytte og ble . måte etter krigen.· Det gjelder::1 i første rekke SOE-arkivet; SOE . 

. . samlet inn av den allierte' Docu-, : først og fremst arkivet fra ,t!.eI!Ln~ . (Special. Operations . Executive) 
" ment Section under britisk ledel- ' da for industri og omsetning. Had-' , bIe.opprettet l London 22.juli 1940 

se." De hadde kontor i Klingen-. I oe inul16fdcCav -d9CarkiYct .. blitt: i ; forbindelse med: Churchills 
, , berggt, 7. i Oslo. Som den fremra-' -.kjent, hadde nok enkelte bra bor- berømteQ.fdre 'set Eur'ope abla.- . 
. gende og'objektive krigshistoriker "gerc vært nødt til å korte litt inn ' ze· (t9E~J~urop_a i br~_~n) Ifølge 

oberstløytnant.Obtad nylig skrev på 17.maisløyfem: i 1945. Arkivet en nyutKommet bok "111e secret 
her i avisen var Norge ikke alliert" for Ccntralkomi~~n i '.[roiiQljCrin:·" War" av Nigel Wcst er SOE's 
med .11 de allierte 'og li~S!.de f91!gs:.- ' i19LlOoTe-også borte. En kjent. ' .. arkiver lIerpdelcs lukket. I 1946 

.: ,li,[.ikke krav på~igs.\)J!:.t<? Etter i JlJaiill i byen fikk utlånt arkivet· ble arkivet flere ganger heI'jet. av 
,n.at 6riic~c'Ji~dde gjennomgått og :: under påskudd av at han skul1e:~,}·.mystiske ,.t:.:branncr., . Bankieren 
'. utnyttefmaterialet, ble en rekke i skrive Tron.clheim~ historie. Noen -;: Charles Hambro ~ar en'tid sjef for, 
fJ..a~iY.sa~~ -:a~ tysk o~prinn~lse' l ,historiebok kom' aldri; men,nfor-';i;-,.SOE's~;; skandin<:lviske:," avdeling. .. 
·~,~.,!~~~t }I~_d~t',.~orske. nksark;vc~.I·}att~.r~.n.~~5t~.A~.u. ~~l~l&-y~~\;h~ ~<J!(l.Es.5i~t~PJ.,p~el.~,har:.fOr:!al\ a,t, . 
:, I:~oridC' ?Ic ~ordn.~t av., ~J;bvaFtrm~t~~5l.Y.c.!.rJ?e~) ~a.r,\..seg.l?w_ ~.9rt~ø~:~I,r:.G~a~l~ .d.~e~ ~Åu~.:~ 
.~ . Emar '. B1I)( ... r )·~varsstabcns I· st1, for l det arKlVetfantes d<;?talJcr:.-s. b.csk.led, om .~,,~e.J1.'!I!s.li,,!!\,:.~ 
; ': ~igstidsarti,,:_ finnes også' en del l OP.l,· hV.Q(djl!!.;..1l!?l1slb.ciIQs~.b~ge2~.~' melig~~P"?e!.rc~ hun fikk .over.~ .-
J 'sprc'dtc tyske arkivsaker. I samme';' borgere hjalp general Diett slik at levert på farens dødslejc.".den .. 
:. arkiv finnes "Prisoner' of War : nanuifrlgikk-å--=K-;ipi~iilcre·-p·å 28.8.63... .' , <,' '. ; 
"Interogations·(Ca. 275 rapporter) ,J~jØrn'1fcll:--MCll-g-cnerai-:-DJctls Både i dette arkivet 0& i SOE's 
. ' Etter krigen ble en rekke tyskere ; rapport er i behold. Den foftcUcr : arkiv fantes utvilsom~ opplysning-
" ,avhØrt av britiske etterretningsof- ~ sltCDcfsalnme gj~r gen t'!lek SOf!l' .: er ay stor betydning også for npfsk I 

'fi ~r:Disse,ti.l deIs omfattende :d::..n tyske kor~:~2~~rO~: .. ~hisl~ric:-:\,~·; .. , ... ,:;:,·,., .. 0,,';'$ '~ 
.',',: .. ' ' .. '.' ...... ' il';;' c, ;,-:-"':.:'::J·ø·I:1I,'J:'~'""''\:··;'''·'-'-\·':] r.h. M"~:'.:':'!."~ .an, 
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Svenska Dagbladet om Quisling-dorruæn. 

Avisen skriver : 

"Man får imidlertid ikke glerrune at både Quisling og tyskernes invasjonsplaner 
med letthet ville YæTt~kastet overende dersom regjeringen Nygaardsvold hadde 
vist større forståelse for de,. ansvarlige norske militærsjefers energiske 
begjæringer om forsterket beredskap. Til tros~;for den overhengende fare var de 
norske sosialdemokratiske ledere fremdeles innI anget i de forsvarsnihilistiske 
doktriner, som psykologisk- politisk sett var den første årsak til Quislings 
desparasjon." 

.' 
I forbindelse med ovenstående nevner jeg at Sverige mobiliserte en brigade 
allerede 8. april l2.±.0. Brigaden var. he l t og holdent motorisert. Den besto av 
brigadestab, gruppes tab , 3 bataljoner + 1 artelleribataljon (12 kanoner) og noen 
mindre avdelinger. 
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