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Skrivebordet 
til Quisling på 
tvan~uksjon 

- Dette er «sirkus-jusn, med 
forsøk på å bruke Quisling 
som klovn, sier Spakmos ad· 
vokat, Per Danielsen. 
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Vidkun Quislings 
skrivebord kan om 
kort tid bli solgt på 
tvangsauksjon. Tre' 
ulike panthavere har 
begjært at bordet blir 
solgt til fordel for de
res krav. 

For fire år siden ble det 
rettssak mellom Oslo-entrepe
nøren og en av hans ansatte, 
en mann av utenlandsk av
stamning_ Arbeidstageren vil· 
le ha utbetalt lønn han mente 
han hadde til gode, Spakmo 

Dette historiske 8krivebordet er pantehaverne ute efter. Det 
tilhørte Vidkun Quisling og eie8 nå av den velkjente 
entreprenøren Jens Aage Spakmo. (Arkivfoto) 

JØRGEN R. LOHNE 
MORTEN RØD 

Det er entreprenør og sane
ringsspesialist Jens Aage 
Spakmo som eier landssvike
rens verdifulle, antikke skri
vebord. 

avviste kravet og ville ha ar· summen kommet opp i ca. 
beidsavtalen som var inngått, 60.000 kroner. 
kjent ugyldig. Arbeidstagerens advokat, 

Entrepenøren tapte saken Helge Lochner, sendte fredag 
både i byretten og lagmanns- 31. mai begjæring om tvangs
retten. Spakmo fikk den ikke auksjon til Namsmannen i 
inn for høyesterett. I 1989 ble Oslo. Også en annen privat. 
han dømt til å betale 38 446 person har fått pant i skrive
kroner i lønn, samt å dekke bordet som har tilhørt mi· 
sakomkostningene. Arbeidsta· nisterpresidenten. Denne pan
geren har fortsatt Ikke fått tehaveren krever vel 60000 
sine penger. Med renter er kroner av Spakmo og har 

r- samtYkket I t'l/'l!oJ1gsauksjonen, 
opplyser hans advokat, Bjar· 
ne Serg. 

- Med mindre Spakmo beta
ler, blir det tvangsauksjon i 
nær fremtid, sier Serg. , 

Også Kemneren i Oslo vil 
selge skrivebordet. Kemner· 
kontoret har et krav hos'Spak
mo på 466 71lØ lu,-oner pluss 
renter. Det er tatt pant i såvel 
det verdifulle skrivebordet 
som andre verdifulle gjen· 
stander entrepenøren eier, 
blant annet kunstverk. Dette 
tilbakeviser SpakmOS advo-

I kat, Per Danielsen. 
- KenmereJl begjærte i ut· 

gangspunktet tvangsauksjon, 
men trakk kravet tilbake. Det 
pågår en avklariJlg når det 
gjelder skattespørsmålet. Det 
må være en helt klar feilbe
regning fra kemnerkontorets 
side. Dersom det viser seg at 
Spakmo blir skyldig skatt ef· 
ter omregningen, kommer 
han til å betale hvert øre han 
skylder, sier entreprenørens 
advokat, Per DanielsenDer
som arbeidstagerne var ute 
efter penger, burde advokate
ne deres gitt bedre råd enn å 
kaste seg over et skrivebord. 

Efter det Aftenposten kjen· 
ner til, kjøpte Spakmo Quts-

lings skrivebord på en auk- , 
sjon over Maria QuISlings 
dødsbo i 1980. Entreprenøren 
skal ha betalt ca. 160 000 kro' 
ner, og beløpet gikk til Indre· 
misjonen. 

Skrivebordet var før revolu
sjonen i Russland eiet aven 
russisk statsmann, som forøv
rig ble skutt i tumultene. Idag 
er møbelet et unikt historisk 
samlerobjekt. 
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