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«EN ENSOM,
LITEN GUTT»

I

Ellinor Flor inntok i går
«Annen Etage» på
Continental, der hun
luftet sine sofistikerte
strikkeplagg og brettet ut
sin livshistorie mellom to

Hans B.Myhre har tiet i 46 år

SN
O

Quislings vokter
bryter tausheten
På dagen 46 år etter at Vidkun
Quisling ble henrettet på
Akershus Festning, står
mannen som kom
landssvikeren nærmest i
hans siste dager, fram i
Arbeiderbladet.

-Vidkun
Quisling
var en stor
beundrer av
Napoleon. I
Quislings hjem
fant vi sekker
med nøtter og
kasser med fransk
konjakk. Da jeg spurte
tjenerskapet om dette,
fikk jeg til svar at
Quisling fulgte
Napoleons diettl(FOTO: STEIN
MARIENBORG)

Thorvald· inn
da Gro sa nei

•• Høyesterettsadvokat Hans B.
Myhre (bildet) var fullmektig i
landssvikpolitiet i 1945, og ble
satt til å lede etterforskningen
motquisling.

•• Myhre ble det eneste
menneske Quisling kunne snakke
med. I alt førte han 20 samtaler
med den falne «Føreren», og
samtlige er nøye nedtegnet.

•• Myhre tegner bildet aven
virkelighetsfjern mann som ikke
kunne begripe hvorfor han
.
satt bak lås og slå.
~ .~

Gerdflkk
.beholde jobben
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Bilaget vil inneholde:
annonser for
salg og kjøp av bolig finansiering - lån interiør og innbo.
Torsdag 31. oktober
kommer vi med et
bolig-og
eiendomsmagasin.

-Arbe)derbladet
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-'Torsdag'24: oktober 1991

Hans B. Myhre var det siste menneske Vidkun Quisling snakket med. Myhre har nøye nedtegnet sine 20 samtaler med Føreren, og sitter også på flere bilder av "funnene" på Gimle og
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Slottet.

(Foto: Stein Marlenborg).
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Deri' siste som
snakket med Quisling
D

ET ER høyesterettsadvokat Hans B.
Myhre som nå forleller disse utrolige. historiene til Arbeiderbladet.
Myhre gjennomførte flere
avhør med Quisling på cella i Møllergata
19, og var en av de siste som snakket med
Føreren før han ble henrettet 24. oktober
1945 på Akershus Festning.
Hans B. Myhre. som fortsatt driver advo·
katpraksis i Oslo. var tilknyttet landssvik·
politiet som politifullmektig i 1945. 9. mai
blo hall salt til å lede etterforskrilngcn av
Vidkun Quisling. ::iamme dag hadde Quisling overgitt seg frivillig. og ble salt pfi
Mollergata Hl med brcv- og besøksforbud,

I

!)mnH~d hle Myhre dnt nlH~str: mennesket
Quisling k\1nne sllakkn IlH!d. Quisling vlIr
ikk{] noe glan i Myhre. mon hadde behov

for fl snakke med noen.
Myhres heretning om sin etterforskning
og kontakt mmi Quislillf,;, cr ogstJ kil(hmHltm-iale for Hans Fredrik Dahls andre hind

biografien om Qui.sling som kommer
nesle høst. Myhre sitter på mye stoff. blant
,mnE~t cr "Ilc hans tjue samtaler med Quis·

flV

VirkeligllCtsfiern

• AvTONEBRATIEU
- Dette la jeg fram for Quisling ved
neste forhør i cellen. Han ble ildrød og
rasende. Da jeg oppga hvem som var mine
kilder ble han enda rødere. Vanligvis var
han helt likhlek i huden. Han likte sleit
ikkc dennc avsløringml. og ville ikke at
den skulle bli kjE~lll. Quisling skulle vmrn
slor nok i seg selv.

Sogneprest i Fyresdal
Pil Cimln fant jeg ogs;,! el hiindsknwcl
brev, forteller Mvhrn. - Det VHf stilet til
kirke- og undcn~isningsministcr Skancke,
og datmt 24. april HJ45. Brevet var ikke
unclerskrevel, men håndskriftnn var Quislings. I3rovnt var en søknad der Quisling
søkte 0111 il bli sogneprest i Fyresdal! Jeg
tok med hrevet og viste (h~t til Quisling.
Han fortalte da at han hadde vist det lil
Skancke som hadde frarådet ham il sonde
del. Søknaden var begrunnet med at Quisling alltid hadde vmrl interessert i religion
og filosofi. lIan visle til at håde han:-; fnr og
farfar hadde vært sognepn:stcr i Fywsdal.
Jeg fant også ul at Quisling hadde forberedt
denne retretten godt. Tidligere hadde h<1I1
ekspropriert og tatt i besittelse prestegården på Fyrosdlll og nere .:1ndrc eiendommer på stedet. Han mente jo at det bare var
11 forsyne seg.
- I mai 1945 opprettet også Quisling ni
arbnid!:rfond pli 10 millioner kroner. fortnller Myhre. - lian fort<llte meg nI pengene
stammet frn fiyktningebo. Igjen mente han
dnt hare var å forsyne seg. fcg fant også
sigaretter på Gimle som han hadde tatt
med fra Slottet. Og han gjemte bort verdifulle malerier som han hadde forsynt seg
med. Så ble han da også dømt for simpelt
tyveri!

-

O

!ing nny(~ nedtegnet.

Vidkun Quisling beundret Napoleon og likte hans diett med nøtter og konjakk. Han
ønsket å tre tilbake som sogneprest i Fyresdal, og ved arrestasjonen i mai 1945 så han
på seg selv som en martyr. Han viste aldri tegn på anger. Quisling så på seg selv som
anglofil, men mente at England var for svak til å stoppe bolsjevikene. Derfor satset han
på Tyskland.
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Dnl første møtet mellom Quisling og Myh('c fnn! sted på Møllergata 1n den 10. mai
Hl45. Hans dominmendc kom~. Maria. fikk
ikke besøke hn111. Det ble Mvhn: som målte
la med rmw skiortE~r. jakkE)r. blolllster og
anne! til f<mgrm. Dnt Wlf nn kummerlig og
spart<msk celle Q\lisling bit) plassert i. l-Jan
mMto silte på hrisken. Mon Iwn sft p;"i sog
selv som en stntssjcf. og inn8rst inno trod~
de han nok at han ville bli frigitt 11111' «(}llist'nrsl,klsmw» var Ol'!lklnrt.
- Fmstn gang ieg tdHltn inn i cn1\en til
Quisling. var han veldig indignP.Tl, forteller
M\'hn~. Quisling sa: «l gilr ble jng oppringt
p;'l' l;imll~ av rikspolilisjnfvll Sven Arntscn
som sa han ville arrestere iling, Jeg hm ikke
utnevnt ham. Er dette en revolusjon?»
Quisling skjønte med andre ord ikke hva
som hadde skjedd, han var fjernt fra virkeligheten. Han kunne ikke begripe hvorfor
ha)l var satt bak lås og slå.

Beundret Napoleon

Myhres etterforskning førte ham også til
Quislings hjem Gimle. og til Slottet der
Føreren hadde innredet kontor i dronning·
ens dagligstue. Og hva fant han ikke!
Kapellet på Slottet var for eksempel
ominnredet til lagerplass for planker. Og
Myhre forteller følgende historie fra Gimle:
- Quisling var cn stor beundrer av
Napoleon. Han hadde innredet et rom på
Gimle der han hadde bilder av Napoleon
på veggen. og Napoleons sabel. Gjemt i
skap og kott fant jeg sekker med nøtter og
kasser med fransk konjakk. Da jeg spurte
tjenerskapet - for det var jo et tjenerskap
på Gimle - om dette. fikk jeg til svar at
Føreren hadde samme diett som Napoleon,
med andre ord. nøtter og konjakk!

Tyske hær i Norge

- Under en av våre samlaler fortalte Quisling at i forbindelse med Tysklands sam·
menbrudd var det utarbeidet planer for'
den tyske hær i Norge. Hele hæren på om
lag 400.000 mann skulle naturaliseres som
norske statsborgere og kjempe i den norske
hær mot bolsjevismen med utgangspunkt i
Festung Norwcgen. Jog spurte ham hvordan dette kunne arrangeres. Quisling svarte at han som statssjef ved lov hadde myndighet til å gi hvem som helst norsk statsborgerskap.

Quislings testamente

' - Mitt siste møte med Quisling fant sted
etter at dødsdommen var avsagt. forteller

Quisling I retten.

Myhre. - Da ble han flyttet til samme celle som Ole Høiland og Gjest Baardsen hadde sittet i på Akershus Festning 100 år tid·
ligere. Quisling tok dødsdommen som en
martyr. Han trodde han var vår tids Messias. Gjennom alle mine samtaler med Quisling fikk vi en viss fortrolighet. og uuder
denne samtalen kom han med sitt testament. Ordrett sa Quisling:
«DeUe er siste gang vi møtes, Myhre, og
jeg vil fortelle Dem hvorfor jeg handlet som
jeg gjorde. jeg har alltid vært anglofil. men
etter del jeg opplevde i Russland i 20-årene
var jeg redd for at bolsjevikene også skulle
overta resten. av Europa. Jeg mente England
var for svak til å stå imot. Tyskerne var de
eneste som kunne stoppe dem. -Derfor satset jeg på Tyskland. Skal jeg spå om fremtiden tror jeg russerne sammen med tyskerne tar England. og dermed er vi ferdige».

Hellig Olav og Jesus
Quisling skrev også et brev til broren i
oktober 1945. like før han ble skutt. I dette
brevet sammenlikner han seg med Hellig
Olav og jesus. - -Han gikk døden i møte
med verdens beste samvittighet, uten å
vise noe tegn til anger og med klippetro på
seg selv. forteller Myhre. - Han var et
hundre prosent selvopptatt menneske, og
viste ingen nervøsitet eller angst. Jeg mener
han fikk som fortjent. Hadde han ikke blitt
dømt til døden ville antakelig de allierte ha
hentet ham og skutt ham. Han måtte dø.
jeg har en tykk bunke papirer der forhøre··
ne mine er skrevet ned. Og jeg tror han
snakket sant ut fra sine premisser. Han lø~
ikke. men han skjønte overhodet ikke hvo
som foregikk. Han så på seg selv som Føre,
ren som ble fon·ådt av sitt folk. Hele tilværelsen hans var full av paradokser. og hall
manglet fullstendig logisk sans. Det fant",
overhodet ingen karisma hos mannen. hal'
smilb'1 aldri og var alltid Jikblck. Men hm '
var begavet. og hadde klistcrhjf'l'ne. fcg ('
enig mt.~d Hans Fredrik Dahl som hevder (l
han wlr ranget av sine egm~ io0.0.r.
- l-lans kone, Maria. trOllet som e:
dronning pli Gimln. l-hm \'ar nok mye {l
hans mrgjmrighel. Hele innredningen ()
livet pr, Gimle bm prng <1\' hnyc ambisi'
ncr. rh~l1er ikke hun skjemte Il\'o !'jom for,
gikk. En gnng j(~g var pti (;illlh~ \'nr hu
omgitt av tjcmmsbpnt. Cnrl11N0!1 sri Sl
snill til ri grl o\'!~r lil «!il'l1lh'IP', Da :;\..,r,
Mal·tn.: «Forrmder. forri('(1('r, du .<;\,1\"1'
Qlli,<;ling,<; ,<;ak!)} Ilusk ill ddt()
illai 1~)45.
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Uskyldig
Qu;sling innredet dronningens dagligstue
på Slottet til
sitt arbeidsværelse.

Klokka 2 om natta 24. oktohN 194:) I,
Quisling hentet og brakt til 1m n~gg sr,
vm rei~l ved krntt:lfll(~1 pil :\kmhw; ff'
ning. Armnnc ble hUJld(~!. og h.m fikk bil

for oyeno. EI hvitt pnpirnrk bl!)

f()s\!~t 11'

hiNte!. Det siste han sa
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