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Dette maleriet av
Rubem
hang
hjemme hos Maria
og Vidkun Quisling, Det ble kjøpt
av Quisling som
en ekte Rubens,
men viste seg sei-

være

cl

nere
falskt,

'. • • Dagbladet '. kan 'I ,', dag' avsløre" sannheten om Quislings mye omtalte
kunst-skatter: De fleste av de 200 maleriene han kjøpte I Russland var fals',
ke. Dessuten ble flere ekte malerier lurt fra ham.
• • Den", .~ore:;- kunst- k
,samlingen;' skulle i
:t::J~o~==.!.bl~et~::,':
. ge ~ekteparet : QulsU~gs ,,;
, • Den tidligere NRK-kjendl..... Ellen Moen
pen under en arbelcm.lykke
tilværelse."> Det ble' en .
(blldel)'lkal
uken 10m nærredloatap' Notodden. Han fikk Ingen
dyr .• skuffelseo': Til , slutt I
lJonen Radio 1 har anlagt mot NRK. Redlo
hjelp pA arbeIdaplaISen, og~8att Maria Igjeo ....;'Iut.~ ~hll~h.~enul~bruk.1,~IIet.· ' , + .
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Vidkun, Quisling hadde '~:lngen: heldig:
hånd som' kunstsamler. ,De godt 20Q",
maleriene han kjøpte I Russland, var for;
en stor del falske. De mest verdifulle
blant de ekte, ble dessuten lurt fra ham':'
av durkdrevne kunsthandlere. ' I
,; ~ , , '
A. HANS FREDRIK DAHL

qUISLINGS'

Vidkun og Marias svære såmIIng, som aItlJlle trygge deres"
Ulværeise I Norge, ble dem en
dyr skuffeløe. Prosesser, trus-'
ler Ol besvær fulgte overalt
hvor de forsøkte , aelge aine'
malerier.
:
Til ølutt øatt Maria Igjen, • • Hver dag I

PRIVATARKIV

IU~:~~e"J~o:;:t~nne kunøt~

o"

denne 'uka ' vII
Dagbladet legge
Iram nye lunn Ira
det sensasJ'onelie Quisling-arkivet,"
som vi fortalte om lørdag. EIl,
37-årig OSlo-mann lant, N5-fer:eKunstfor ~em,C/:~ . "~~" rens private·samilng av brevogi
millioner .,'" " ,', " ,dokumenter på papirinnsamlingen.:'
Da Quisling I januar 1930 Dagbladet har lest dem: 1200
'ordelte maleriene I forseglede brev, manuskripter og dokumenter'
'akker etter hjekomsten til" Ira Quislings utrolige liv i russisk,"
'o, satte han opp en detaljert
e over sine skatter. De 200' engelSk, norsk og tYSk l]eneste. ' ..
i

mmlingen, 110m har opptatt oflentllgheten gjennom 50 år, er:
'mmet for en dag først gjenn oppdagelsen avQuisllngs
.Ivate arkiv. Den kan Iler forieUes for første ganl.

O
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Jtldene representerte en .verU. på rundt 275000 kroner,
nente han. Det var om lag 5
nillioner I dagens penger.
Dette var et svært forsiktig
lnslag. Markedsverdien måtte
.pplagt være høyere for en
:amIing der verdenøkunstens '
nesternavn sto I ka, med flere
,ilder hver av Rembrandt, Ru.es, Boueher, Poussln, Potter
'g Monet og ellers verker av
;oya, V. Dycl<. Frans Hals,
Ireughel, Tiepolo" GalnsburoIgh og Reynolds. , '. .. .
I

bankhvelv ~.

SN

QUIsling plasserte de fleste
," kkene I bankhvelv og hengte
pp noen bilder hjemme I Erng Skjalgssons gate. Innboet
lp forsikret for 10 000 kroner t dengang ganske anselig belp. Deretter gikk han løs på
ppgaven • realisere alne ver-

ier.
'
Pengene fro kunstoalgel skulle
En del av de mindre kjente' g4 liI 4 bllgge opp N~0f\41
Samling. l stedel ble det knapt
erk ble satt ut til øalg hOll
nok. til 4 Uvberue Quis~lng og
unsthandlere I Oslo. Et par
Mana.
. .'!~~,
.'
.esterverk som var i dårlig
/~(atnlng, ble restaurert hos
:ervator Haug I Nasjonalsom moren selv kom reisenru;'
~riel
Museumsdirektør
med fra Kharkov til MOliva
arl Madsen I København ble
sommeren 1929. Maria og Vidlskrevet
om
øamlingens
kun kjøpte kunøt Ol anUkvitet
'umfess - en' stor Rebrandt
er for pengene.
'
alt på eiketre. Quislings
Men de var blitt lurl Så
u:;sle bror Arne, Bom var b0snart Quisling-bIldene ble lagt
t! I New York, fikk med seg
under ekspertenes luper og
malerier etter 8Ommeropplamper, viste det seg at de aller Vidkun Quisling og Mana, lotografert p4 Joosbrg elteT at de kom hjem Ira Russland i 1929.
"<let i Norge 1931. Han skulle
fleste var kopler og Ikke origie lykken på verdens størnaler av store mestre.
. unstmarked.
.Rembrandt. var nok Ikke
den
Rembrandt, men aV' en
'IIOr lIar de kjøpt?
seinere kopist. A v de 11 bildene
Snart viste det seg at maleArne hadde fått med seg I 1931,
!ne Ikke var så omsettelige
ble 10 hengende rå veHen ; I mal 1933 stiftet Quisling partiet Nasjonal Samling. I oktober gikk han til
m Quisling hadde ,trodd. De
~:;,m=lg~~e.ham~~:~~: ' valg, fast bestemt på å bli gruppefører for en ny og sterk stortingsgruppe. For
anglet enhver form for serikat eller erklæring fra tid,
Prølle lykken
:~~~~:e~ skyld noterte han også ~vel11 ha~ ville ha med seg I sin nye re;ere eiere. Quisling hadde 111 lyst til å oppgi hvor de
Vidkun
ga
ham
30
andre,
for
,"
Immet fra. Ingen ting tyder
å prøve lykken med oem:' Men forgjeves. Ingen fra NS
Men enda en vanskelighet la en kalddUSj .• Som lyn fra klar
,idlertid på at ervervelsen
ltembrandt, Poussln, van Dyck kom få Stortingel Det nye
seg I veien for den uheldige hlmmeJ., skrev Ame, .kom I
rfor var lyssky. Quisling
og
andre
holladske
mestre...
.
partle
måtte
ilpenbart
bygges
kunstsamleren:
1933, toppåret går beskjeden om at Hals-bildde fortalt om samlingen til
Da Ame fikk undersøkt dem organisatorisk førsl
Medfor Quislings politiske Inn- det Ikke er ekte likevel..
le kolleger ved den norske
hos
eksperten
G.
Frank
Muller
lemmene
tok
fatt
med
stor
beflyteise
I
Norge,
var bunnåret )Norehester Museum, som var
(asjonen I Moskva, Ja, han
på 58. gate, krympet de til ko- geistring. ~isllng hadde nok 1\ for amerikanske Investorer. mteressert, hadde røntgenundde hjulpet en del av dem
pier,
verd
mello
25
og
HlO
dolgjøre,
men
gen
lønn.
.
"Kunsthandleren
på
5th Avenue dersøkt bildet, forklarte kunst,d kunstkjøp. Samlingen ble
Jar, Bare tre av de 30 var ekle, Holland.k familie
måtte bare beklage at marke- handleren. Man avdekket at
er det Maria seinere forIngen
av
dem
verdensnavn.
,
det
for
denølags
for
tida var penselstrøkene umulig kunne
te, inspisert og tollbehandlet
.Det ser altså ut som om du
J denne situasjonen var det \ ute av lage.,
være av den store mesteren
sovjetiske myndigheter' ved
har
risikert
dine
penger
på
at
brødrene
Quisling
satte
alt
'!Idkuns
pengeknipe
var men av to litt seinere kunst:
reisen. . ~."
ting som du Ikke hadde tl1- sitt håp til det ene bildet som
Im.åie. tid.:. alvuriig at han ba nere I samarbeid, Haarlem og
strekkellg kjennskap til for' var både ver<lltullt og ekte I Ame selge J...ldet for 25000 dol- Molenan. Museet bød 4000 dol'arlasarv
skjelne det ekte fra det uekte.
samlingen: .Den hollandske' lar; da heller Ikke det hjalp, lar, og ventet svar innen 24 tIIvor hadde ekteparet fått' konkluderer Arne sitt ned~ . familie. av Frans Hals. Arne
gikk han året, etter ned til mer.
,~er fra til sitt store kunst- 'slående brev I oktober 1933.
,hadde fått det restaurert og, 1$000. Et bud var I mellomtIda
Arne telegraferte straks til
'pl Maria forklarte delte
Han trakk også den nærlig- taksert til en. verdi av
Innløpt på 13000 dollar, men Vidkun, som motstrebende ak<. for skifteretten etter kngende slutning at .det er å ' 50.000--60 000 dollar, altså 4-5
kjøperen viste seg ikke seinere. septerte. Men da han troppet
1. Pel~ .(ra ;Vldkuns oppfrykte, at iia.ngf'il~e ,bj~dene lf'Il,I(,>ner ,)9B4ck~oner, .Høsten
. . .. , opp på 5th Avenue for å slå til,
\fl" Mii!t<$';(rpåra I. SovJet ... r.<l.1.HI'J'!lld<ll
il<l\d,i 933 telegraferte Vi/l~!fi;Qlt ~i" . ,Lyn fra hlmtrlel
t ".'
'
, I, meddelte' ' kunsthandleren' ,at
~"iHttHh!!I.Jil...
III
am selge detstrakf.'
L; Sdtrtfnereri l'!il34 \rehl~t' bhå~" -deSS\'arte,l mUsee1, Iladde triJk~
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lmølflen:
Quislings'
lIønI

rellJsail

NewYo"
"JT

Øvem:
Qub· lin". kUnR-lorIe"nelle
1m
1930. 1• • lIke ark
m4tte ttl lor •
n!"btTenl . hele
· samlln"en.

-MIdI4!n:
Qublln" .kTlver
til en dansk

ekspert
om
Rembmndta
.Gammel
. mann_
(t.v.).
Bildet var lalsk..
- NedeTSt: Bron!n Ame forIeller Vidkun den
.tore ak1iffelsen

· at
Frana
Hala-bildet
er
lalakt det ogld. .•

,t tilbudet tilbake og kansel-'
ri handelen siden mer enn 24
ner var gåtl Til den slukøre- '.
Arne sa han seg imidlertid
Illg Ul , overta blidet til den
mme sum som museet hadde
budl Ame aøepterle pl
>del

og Arnes kommisjon var trui<r.1ot'et med _museets. kanselket fra. Nok til å leve av et Ar
erlng, og kunsthandlerens
eller to for NS' flirer. Men Ikke
vennlige tilbud I stedet, burde
nok til å finansiere en folke,.
luktet lang vel.
reisning med.
Men brevene over AtlanterIkke et IIyeblikk falt det no- ' havet lyser av blind tro, og
en av brødrene Inn at de kun- ' oppriktig skuffelse. En drøm
ne vært lurt. Men telefonen fra
var knust. Quisling sto I Norge
museet, med avsilIringen, tiluten noen millioner' sette Inn
;Uk gikk det Ul at Vidkun budet og tidsfristen var Jo alt
bak sin bevegelse,
,isllng l.Juli 19;14 ble 3000 dol .. ,sammen meddel~ t IAnne, 1'1"., I morgen i l~l'r J!vjl1~<~1
rl/<Fljtl, ,1l!Ifi!F at4l~lsj_ ,. ,ikun.sS'l,n~F.~/1 /t:,'f1y.". ,,~~IF<' Quislings Itu~t, .; " Jsa ; ~., ar 1
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