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ffdmstiUer som det største e'rikeztfunn i det lJ-YOppdagede: 
~ttZsltin(N~,1'/CtVet fulr vært kjidtt i nær 20 år. Denne avskriften har amanuensis Terje 

.n'''' ..... '' . .,.:,,<:;·JffalvQirSEm ved Opplar:r.d DistriktshØgskole. 
eg,em'G61l3"1fii!dritii""~":'f,;' ", ,,' ,Hvii~r'dtn vurdering ellers av 

deil'fulrk;mii)l'Il~c'IX' 'depapirer Som ,p.ar kommet. fram 
d~l.siste dagene? " , 

Riktig vurdering? 
- Er du enig i Dalhs vurdering 

av brevets betydning? 

- Hans vurdering er nok riktig. 
Det ville vært farlig for 'Quisling 
om det hadde kommet fram. Det 
ble' imidlertid sendt til hans 
privatadresse, men til Quisling 
som statsråd og forsvarsminister. 
Derfor kan man ikke si at det ble 
se~dt2å en betryggencie ri1åTe:--

;, ",,,....,Det er vanskelig å, vurdere 
uten å' ha sett dem. Men hittil 
virker papirene som lensmanns
betjent Thor Engebretsen har 
levert, å være de Viktigste. Særlig 
for vår region. Forøvrig er det 
positivt at det rettes oppmerk
somhet mot den betYdning slike 
arkiver har for vår historie. Men 
det er mindre heldig dersom det 
skal klarlegges hvordan de f j' 

kommet på avveie på en slik må .,' 
at folk blir skremt, sier Halvor
sen. 

Fastholder 
Arkivsjef Arne Kokkvoll har 

fortalt til Adresseavisen at han 
har kjent til brevet i 20 år og at 
han la det fram i et intervju med 

Arbeiderbladet hØsten 1965. Kul
turredaktør Hans Fredrik Dahl i 
Dagbladet fastho,lqer'-1ikevel at 
han er den første' 'llorske histori
ker som legger""i'ratn brevet. 

, , 

'- Jeg må derfor fastholde: 
Brevet fra Himmler, slik det 
presenteres i Dagbladet, er ikke 
tidligere lagt fram av noen norsk 
historiker - selv om det er mulig 
Arne Kokkvoll har sett kopi av 
det i Berlin for 18 år siden, skriver 
Dahl. 

Mye privat 
Terje Halvorsen ved distrikts

høgskolen er overbevist om at det 
finnes mye verdifull t rna teriale på 
private hender. For å oppbevare 
dette på en sikker måte, er 
Opplandsarkivet et bra sted. 

- Det er mange ting også ved 
krigshistorien som vi ikke har 

kjennskap til foreløpig. Ikke 
minst fordi NS-instanser brente 
en god del materiale. Det er hull 
som aldri kan fylles helt, men 
mateialet som vi antar finnes, 
kan kaste nytt lys over forhol
dene, .sier Halvorsen. (Tekst: 
Kjell Haugerud) 

... kvalitet går 
aldri av moten. 
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