
6 Lordag 25. november 

I U i"@ .. -_ .. , ...... ~i!Jl!IJ. 
,. Som svar på Deres brev av 15 de •• 1960 med 

tegning med utkast til navneinskri.~3Jon for :Z:erea r:J.arJl 

~ 
7idkun Quisling På femiliestetten, ~ :::eddcles: 

• I møte ned Gjerpen I:lenie-he.;;srld b2e gjort 
dette enste.!!ll:lige vedtak: , 

Menighe~srådet he.r ikke nce å bemerke til 
det forsla.g ~il naV:leinskripsjon :3C!:l er lagt fre!l a· ... 
f'ru. Maria Quisljhg: nel'llig at de-: ved imL~uggir.gen av 
nye navn .blir benyttet Sru::Jl!e skrif~y':l~ eg n=.::u::e bok

'stavst"rrelse (for for-og etterna.'7l) 'OG sa.n:;r.e a,ystar.d 
I:lelloI!l l.injene 501:1 før på familie::r';at~en. 

P.'vilket De herved u.nderrettes O!!l. 

'I'egnil1€en følger vedlagt i retur. 

Gje~en l-~enighet3~d, 7/2,61. 

TILLATELSE: Allerede i 
1961 ga Gjerpen menig
hetsråd tillatelse til at 
navnet til Vidkun ble inn
gravert, slik dette brevet 
viser. Saken var likevel så 
følsom at inskripsjonen 
ikke ble utført for 11981. 

Quisling-familiens 
gravsted på Gjerpen 
kirkegård i Skien har 
denne høsten vært 
framme i nyhtsbildet 
50 år etter at Vidkun 
Quisling ble henrettet 
på Akershus. Varden 
letter her på det 
«hemmelige sløret» 
som i bokstavelig 
forstand hviler over 
nn:a'tn:!t~:"iAt~.'!'" ~ ... ' ,. 

God hel~elemaL:..rk=--__________ 1l.l_a_rb_tn_*_ 

t 
VM: kj:IlN' mOr 

fru Anna Caroline 
Quisling 

r. Bsng, 

<i~e stile ldag. 

O.5!<:I, 13, mal 1941. 

Yidka.n og Maria. QW3Il.tlS'. 

Jørgt>n Quisiinl. 

Arne og llJlirdis Qui.slin!,~ 

Eegrtl.vru.stn toI~ !ra 
Gjerpen klrke m.an&;.g d~ 
19/5 kl. 14. 
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BEDT AV KONGEN: Tidligere sokneprest I Frogner menighet I 
Oslo, Asle Enger, forteller til Varden at han ble bedt av kong 
Olav personlig om å reise til Skien med Vidkun Quislings urne. 

• Thor Oistein Eriksen 

Det var regjeringen 
Gerhardsen som i 1959 ga 
tillatelse til at askeurnen 
med Vidkun Quisling kun
ne plasseres i familiegrav
stedet på Gjerpen kirke
gård. Det skjedde blant 
annet etter at kong Olav 
selv utrykkelig ba om at 
det måtte skje i den dype
ste hemmelighet. Varden 
har gått igjennom saksdo
kumentene fra dengang, 
og intervjuet de som sto 
sentralt. 

Vann julidag 
Onsdag d ~n L juli kl. 

HUO 1959 startet et enkelt 
f\,lge fra Fro!;ner i Oslo med 
kurs for Ski"n. I bilen satt 
Vidkun Quis hngs enke, en 
venninne av fru Quisling, 
soknepresten i Frogner me
nighet Asle Enger og en 
venn av Vidkun. Det var 

(foto: Sean-foto) 

sogneprest Asle Enger som 
kjørte. Presten var høyt re
spektert blant alle soknebar
na på vestkanten i Oslo. 
Fremdeles var ikke sporene 
etter krigen visket ut. :-Æen 
Maria Quisling hadde helt 
siden rettssaken mot mannen 
og fram til denne varme juli
dagen levd et stille og nær
mest bortgjemt liv. Det nær
meste hun kom hverdagen 
var en venninne i strøket 
som stakk innom med jevne 
mellomrom, og soknepre
sten. På ham stolte hun. El
lers var det få hun kunne si 
det om. 

Om sokneprest Asle En
ger sa folk at ingen kunne 
som ham omgås høy og lav i 
menigheten. Derfor var det 
ingen tilfeldighet at det var 
han som ble bedt av både re
gjering og konge om å bistå 
når urnen skulle fraktes til 
Skien. Urnen var plassert i 
baksetet mellom de to som 
satt der. Den var dekket til 

I{ongen ba om 

Quisling-begravelse 
med blomster. Maria satt i 
forsetet ved siden av presten. 
Under hele kjøreturen fortal
te Maria om livet mellom 
henne og Vidkun. 

Kong Olav ba om 
diskresjon 

I dag er Asle Enger en 
mann på snart 90 år, for
lengst pensjonert. Han hu
sker godt reisen til Skien og 
det som fulgte forut. 

-Det var regjeringen Ger
hardsen som ga tillatelse til 
at urnen kunne utleveres til 
Maria Quisling. På grunn av 
min stilling som soknprest i 
Frogner menighet ble jeg 
spurt om å reise sammen 
med fru Quisling til Skien. 
forteller Asle Enger. 

- Jeg husker at jeg ble bedt 
om å komme til slottet for en 
samtale med HM kong Ola\'. 
I samtalen fortalte kongen at 
regjeringen nå hadde gitt til
latelse til at urnen kunne ut-

leveres fra Oslo politimeste
rembete til fru Qusling. Han 
sa også at alt var i orden for å 
etterkomme familiens ømke 
om å plassere urnen i famili
egravstedet på Gjerpen kir
kegård, hvor Vidkun Quis
lings far og mor var 
gravlagt. 

Fordi jeg som sokneprest i 
Frogner hadde hatt med :'la
ria Quisling å gjøre etter kri
gen, ble jeg spurt om å være 
med under reisen til Skien. 
Kongen fortalte at regjerin
gen ønsket minst mulig of
fentlighet om urnenedsettel
sen, og at reisen derfor måtte 
foregå under den største dis
kresjon. 

Jeg sa til kongen at jeg på
tok meg oppdraget. Og jeg 
kan jo ikke si annet at jeg 
følte en viss stolthet over at 
kongen ba meg om å utf0re 
et slikt oppdrag, forteller As
le Enger. 

Sju røde roser 
I en bok um Maria Quis

ling som ble utgitt av Øistein 
Parmann i 1980 forteller hun 
selv om mottagelsen på 
Gjerpen prestegård o~ om 
seremonien på kirkegarden 
som ligger like ved. De ble 
motalt på prestegården av 
soknepresten i Gjerpen Er-
1ing Laland og hans sønn pa
stor Sigurd Laland, som var i 
Bodø på den tiden. 

Sigurd Laland, som idag 
er bosatt i Skien, forteller til 
Varden at han husker godt 
urnenedsettelsen i 1959. 
Han forteller at også kirke
verge Carsten Aas var tilste
de og Arnt Høgli, som var 
graver. 

Det var soknprest Enger 
som ba en bønn og foretok 
jordpåkastelse, og så sang 
alle salmen "Kjærlighet fra 
Gud." Maria Quisling fortel
ler at hun la ned sju røde ro
ser på Vidkuns urne. Etterpå 

gikk alle til prestegården, 
hvor det var mIddag. 

Klokka 16.30 reiste hele 
følget tilbake til Oslo. Og de 
var hjemme ved 2l.30-tiden 
om kvelden. 

U menedsettelsen hadde 
foregått på en stille og rolig 
måte. Soknprest Asle Enger 
hadde oppfyllt kongens Øn
ske om at seremonien måtte 
gjennomføres med diskre
sjon. 

22 hemmelige år 
Den høye gravstøtten på 

kirkegården ble stående i 22 
år uten at noen offisielt vis
ste at der var også Vidkun 
Quisling begravet. Bare nav
nene til hans mor og far had
de vært inngravert i mange 
år aE-rede. 

Den 17. november 1981 
kom et brev dumpende ned i 
postkassa til kirkeverge Ole 
Bjørge i Skien. De: ·""r et 
brev fra testamentfullbyrde-

ren i fru Maria Quslings 
dødsbo. Der ble det bedt om 
at navnene til både Vidkun 
og Maria ble inngravert på 
bautaen. Det samme ønsket 
ytret Maria Quisling for sin 
mann i 1960, men såvidt 
Varden kjenner til ble det 
ønsket ikke imøtekommet 
den gangen, uvisst av hvil
ken grunn. Selv om Gjerpen 
menighetsråd i møte den 2. 
februar 1961 i brev til Maria 
Quisling skrev at menighets
rådet ikke hadde noe imot at 
hennes mannS navn ble gra
vert inn på støtten. Trolig var 
krigen ikke lenger unna enn 
at navnet Vidkun Quisling 
fremdeles var følsomt, selv 
på en gravstøtte. 

Så våren 1982 utførte 
Eriksrud Steinhuggeri opp
draget. 

Maria døde 
i 1980 

Kirkeverge Ole E. Bjørge 

MORENS BEGRAVELSE: 
Den 19. mai 1941 ble 
moren til Vidkun Quis
ling, Anna, begravet fra 
Gjerpen kirkegård. Vid
kun, Maria og broren Jør
gen var til stede, og spa
serte Inn I kirken gjennom 
espaiierer av hirdmenn. 

(NTB/Tom Jensen) 

sier til Varden at han lurte 
lenge på om det var riktig å 
foreta inngraveringen, men 
fant fort ut at det var ingen 
grunn til å nekte. 

Den 17. janur 1980 døde 
Maria Quisling i Oslo. 7 da
ger seinere - den 24. januar
ble kisten kjørt til Skien. Be
gravelsen foregikk i all still
het. Det finnes ingen opplys
ninger i arkivet i Gjerpen 
menighet. Vi vet bare at det 
var en liten gruppe menne
sker som tok turen til Skien 
denne januardagen. I dag er 
alle døde. De fleste var ven
ner av familien eller NS
medlemmer. 

Gravstøtten ved familie
gravstedet får stort sett stå i 
fred. Det har ikke blitt et 
slags kultsted for ekstreme 
politiske retninger. Men 
gravstedet skal holdes ved
like. Penger er testamentert 
via arveoppgjøret etter Ma
ria Quisling. Kirkevergen 
har tatt på seg den oppgaven. 
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