
2 NYHE 
PRIVAT EIER. Minimum en halv million 
kroner vil en privat eier ha for Nasjonal 
Samlings originale protokoll fra 1934 til 
1945. Riksarkivaren mener den tilhører 
staten og må leveres tilbake. 

INTERESSANT. Historiker Hans Fredrik 
Dallis sier at protokollen er eneste sikre kilde 
til partiledelsens indre liv. Originalen kan gi 
vesentlig kunnskap, Dahl har selv vært henvist 
til en kopi. 

Annonsert i Aftenposten i går 

NS-protokoll til salgs 
for minst 500 000 kr . 

OLGA STOKKE 

I en besJqeden rubrikkannonse på side 
50 i Aftenposten i går ble den originale, 
håndskrevne protokollen for Nasjonal 
Samling fra 1934 til 1945 lagt frem for 
salg til hØystbydende. på vegne av sin 
klient lover advokat Gunnar Cramer i 
Tønsberg Jqøperen konfidensieil be
handling. 

- Eieren har overfor meg antydet at 
han ikke er interessert i å selge hvis det 
ikke kommer inn et bud over en halv 
million kroner, sier advokat Cramer. 

- Ja, den var morsom. De kan jo ha 
sine forestillinger om hvor mye noen 
kan være villig til å betale, sier riks
arkivar John Herstad. 

Offentlig eiendom 
Riksarkivaren synes absolutt NS-pro
tokollen fra 1934 til 1945 er interessant, 
men påpeker at alt NS-materiell ble 
beSlaglagt av den norske stat etter kri
gen. 

- Protokollen er det offentliges eien
dom og er kommet på avveie .• Jeg kjen
ner for lite til detaljene til å vurdere 
denne protokollen opp mot resten av 
NS-arkivet, sier Herstad. 

NS-protokollen inneholder fortlø
pende møtereferater, blant annet fra 
opprettelsen/partitinget 28. januar 
1934 og fra «førermøtet på Oslo slott". 
Det siste referatet er fra 18. februar 
1945. Protokollen skal fra krigens slutt 

Historiker Hans Fredrik Dahl: 

ha vært utilgjengelig og under oppbe
varing i USA. Advokat Cramer ønsker 
hverken å opplyse hvem eieren er eller 
hvor protokollen befinner seg. 

HØY pris 
- Så vidt min kiient vet, finnes det. in
gen kopier av protokollen. Den ser ut 
som en organisasjonsprotokoll fra den 
tiden. Den bærer preg av å ha vwrt fØrt 
mens møtene pågikk og deltagerne var 
til stede. Jeg tror ikke vedkommende 
var med på møtene selv, det har også 
noe med alder å gjøre. Bakgrunnen for 
at man går ut på markedet, er at man 
vil ha en høy pris. Det er jo interessant 
at det er en original protokoll og at den 
i all vesentlighet er håndskrevet., sier 
Cramer. 

- Burde den tilhøre den norske st.at? 
- Hvis den norske stat er interessert. 

er det kansJqe en riktig plassering, sier 
Cramer. 

Riksarkivar John Herstad Jqenner 
ikke til innholdet i protokollen, og er 
mer opptatt av det enn av at det er en 
original. Men han sier likevel at det all
tid er sider ved en original som en kopi 
ikke har. 

- Vi vil ta kontakt med advokaten. 
Protokollen har kommet på avveie på 
et tidspunkt, men det kan ha sJqedd i 
god tro. Mitt utgangspunkt er at pro
tokollen skal leveres tilbake. Jeg Jqø
per ikke dokumenter, det er et prin
sipp, men vi får allikevel se. 

. - Er denne NS-protokollen verd en 
halv million kroner? 

- Nei, jeg ville ikkp i dpt hele tatt 
tenkt i de baner, sier Herstad. 

.- Hvilken verdi lmn den ha? 
- Vi vurderer alc!Ii ut fra. . Vi på

skjønner den som har oppbevart den 
pent i over 50 år. 

- Med en konfekteske? 
- Ja, eller to kanSkje, nei det kan 

kanskje dreie seg om noen tusen kro
ner. Men det er vanvitt.ig il snakke om 
en halv million. Det er interessant at 
den dukker opp og den bØr komme of
fentligheten til gode. Dette er allps ei
endom. Vi vil diskutere saken, det fin
nes alltid en løsning, sier riksarkivar 
Herstad. 

Beslaglagt 
Advokat Cramer ønsker ikke" kom
mentere at riksarkivaren mener pro
t.okollen tilhØrer offentligheten fordi 
alt NS-materiell ble beSlaglagt av den 
norske stat etter krigen. 

- Staten kjøper vel i liten grad slike 
ting, det har de lite midler tiL Men det
te har ikke vært tilgjengelig for beslag
leggelse. Muligens ble protokollen 
overtatt fØr krigens slutt, kanSkje be
fant den seg ikke i Norge da krigen 
sluttet. Protokollens siste møtereferat 
var fra 18. februar 1945, men det ble jo 
holdt møter etter det også, sier Cra
mer. 

- Originalen av stor interesse 
Quisling-biografen Hans 

Fredrik Dahl har vært 

henvist til en dårlig kopi av 
NS-protokollene, 

GEIR KRISTIAN LUND 

- Originalen kan gi oss ve
sentlig kunnskap om hvem 
som var med i NS-ledelsen 
og hvilke saker de behand
let, sier historikeren Hans 
Fredrik Dahl. 

Kopien av protokollen fra 
møtene i Nasjonal Samling 
er hØyst sannsynlig en av to 
eksisterende reproduksjo
ner. Professor Dahls kopi 
stammer ifølge historikeren 
fra det som kan være en sik
kerhetskopi av det opprin
nelige dokumentet. Han 
Ønsker imidlertid ikke å rø
pe identiteten til innehave
ren av sikkerhetSkopien. 

- Protokollen er den enes-

te sikre kilden til pariUedel
sens indre liv, sier Hans. 
Fredrik Dahl.' . 

plett. Av den grunn er den 
originale protokollen som 
nå legges ut for salg j Norge, 

- Derfor p.r originalen av 
stor interesse; bare den kan 
gi oss sikre 

av stor int !'rf'S~;('. 
- Originalen bør absolutt 

.. Originalen bør absolutt 
gjøres tilgjengelig på 
grunn av den store verdi
en den kan ha for krigs
historikere .. 

gjøres tilgjen
gelig på 
grunn av den 
store verdien 
den kan ha for 
krigshistori
kere, lnener 
Hans Fredrik 
Dahl. 

opplysninger 
om hvilke sa
ker som ble. 
behandlet til 
hviiket tids
punkt, samt 
om hvem som 
deltok på mø
tene. Proto
kollen inne-

Hans Fredrik Dahl - Det er 

holder dessuten oversikten 
over hvem som skulle sitte i 
Rikstinget, det nye Stortin
get. 

Hans Fredrik Dahl brukte 
kopien som bakgrunnsma
teriale for sin to-binds bio
grafi om QUisling. Skriften i 
kopien er utydelig og en
kelte steder uleselig, og 
Dahl sier han ikke har noen 
garanti for at den er kom-

derfor å håpe 
at. Riksarkivet har midler t.il 
å legge inn et bud på den, 
ikke minst fordi de fra før 
har det alt vesentlige av NS
dokument.er i Norge. 

- Er protokDllen statlig ei
endom fra det øyeblikk den 
fØres inn i landet? 

- I juridisk forstand er det 
her snakk om et. politisk 
partiS protokoll. Det. er føl
gelig teknisk sett utenfor 

statlige myndigheters man
dat å kreve dette. Men dette 
kan være et grensetilfelle et_o 
tersnm det ogs:-l pr .sl1nJ.~k 
om et statsautorisert eller 
statsbærende parti som 
gjennom flere år hadde sine 
rådsmøter på Slottet. 

Forsøkt solgt før 
NS-protokollen ble allerede 
i 1985 forsøkt solgt da advo
kat.eri New York la den frem 
for salg. Da la et norsk forlag 
inn et bud på mndt 70000 
kronet', uten 11 få tilslaget. 

Kopi. Historikeren Hans 
Fredrik Dahl har en kopi 

av Nasjonal Samlings 
protokoll med møtere

ferater fra 1934 til 1945. 
Han brukte kopien som 
bakgrunnsmaterialefor 

sin Quisling-biografi. 
roTO: LARS AAMODT 
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Kvinne om
kom etter 
påkjørsel 
En eldre kvinne om· 
kom av skadene hun 
fikk da hun ble på· 
kjørt aven bil i Åsane i 
Bergen i går ettermid
dag. 

Kvinnen ble påkjørt 
aven bil da hun skulle 
krysse veien. Hun ble 
kjørt til Haukeland sy
kehus med alvorlige 
hodeskader, men livet 
sto ikke til å redde. 
Hun døde på sykehu, 
set etter kort tid. 
(NTB) 

Kvinne ranet 
ved nattsafe 
En 20 år gammel kvin
ne ble i går ranet idet 
hun var i ferd med å 
putte 10000 kroner 
inn i Den norske 
Banks nattsafe ved 
Jernbanetorget i Oslo. 

Kvinnen ble sprayet 
med tåregass i ansik
tet og måtte l<;iøres til 
legevakten. En mann 
som er mistenkt for å 
stå bak ranet, ble på
grepet lørdag kveld. 
(NTB) 

Kvinne 
skadet 
i Hvaler
tunnelen 

17 

En kvinnelig bilfører 
ble skadet i Hvaler
tunnelen ca. klokken 
15 i går da en mann fo
retok en hasardiøs 
forbikjøring og kolli
derte med hennes bil. 
Mannen l<;jørte en stor 
Volvo, mens kvinnen 
satt i en Mazda. og 
begge var alene i hver 
sin biL Kvinnen ble 
straks kjørt til Sent
ralsykehuset i Fred· 
rikstad. Hun skal ikke 
være livstruende ska
det. Tidligere på da
gen kjørte en yngre 
mann i fjellveggen i 
tunnelen, men slapp 
fra sammenstøtet 
uten alvorlige skader. 

Leting etter 
savnet 78-

. åring i Risør 
Polit.iet i Risør og 
mannskaper fra ROde 
Kors lette i går etter 
en savnet 78-åring. 
Mannen kan ha vært 
borte siden fredag 
kveld. SØnnen snak
ket sist med faren sin 
fredag ved 21-tiden. 
Da han ringte igjen i 
går morges, var faren 
bort.e, og sønnen O 
meldte ham savnet. 
78-åringen bor i et bo
fellesskap for eldre på 
Sandnes i RisØr. opp
lyser politifØrst.ebe
tjent Erling Refsland 
ved Risør pOlitista- m
sjon. I alt 20 personer' 
deltok i leteaksjonen ing 
går. Letingen fortset-
ter i dag med 50 perso-
ner. (NTB) 21 
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