
Murpussen drysser av veggene. MaIIngen skaller av. Mar- m 
morfIIsene sprekker. Som et spøkelseshus ruver slottet e 
_Gimle. blant velholdte luksusboliger på Bygdøy. Her bod- < 
de Vidkun Quisling og hans russiske Maria. Nå forfaller li 

praktbygningen, men minnet om landssvikeren sitter frem- § 
deles I veggene. I 

til sine tre hjemmekontorer. Sølvbestikk 
og malerier ble plukket opp I lokalene til Av ANNE OLSEN 
Det Norske Selskab. Alt var klappet og 

Vandring rundt på Gimle I dag er som en klart for kjempefest da Vidkun Quisling 
oppdagelsesferd i et kloster. Nøkterne ble utnevnt til Ministerpresident 1. febru-
nakne rom og hviskende stemmer I korri- ar 1942. på tre år økte Quislings inntekter 
dorene. Ekko som slår I mot deg når du fra 100 000 til 400 000 kroner skattefritt. 
lister deg I trappene. Enkle skisser l tre- Han hadde 12 tjenestefolk I arbeid og var 
rammer på vegge- r-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;::====:;;;;;;;;;;;;;;;;;, kunde i Oslos beste 
ne. Ikke spor av forretninger. Et liv 
luksus. Lite som i luksus sammen 
vitner om at byg- med Maria. 
nlngen i fire år var 
bebodd av landets 
Fører. 

Skaperverk 
Før Vidkun Quis

ling kastet sine 
øyne på .Gimle. i 
1941 sto bygningen 
der som et tomt 
skall. Tidligere 
eiere hadde tømt si
ne lommebøker tør 
de rakk å fullføre 
den vakre privat
boUgen på Oslos 
beste vestkant. Det 
kostet Quisling 11 
måneder og Staten 
5.5 millioner kroner 
å skape landsvike
rens drømmebolig. 
Det står å lese I do
kumentene fra rett
saken mot Quisling. 
I dag er det så Ute i 
bygningen som 
minner om QuisUng 
at NRK-regissør 
Stein. Ørnhøi kun 

Farvel 
- Det er Ikke 

mye igjen som min
ner om luksus her. 
sier Stein Ørnhøi og 
stopper i trappa på 
vei opp til Vidkun 
og Marias sovevæ
relse. Det var i 
trappa Quisling tok 
farvel med vakttje
nesten grytidlig 9. 
mal 1945 på vel mot 
Oslo kretsfengsel I 
Møllergata 19. 
Tyskland hadde ka
pitulert. og Quisling 
ønsket ikke å mobi
lisere til kamp. Han 
overga seg. 15. mai 
måtte også Maria 
Quisling forlate 
.Gimle.. og inn 
flyttet den engelske 
generalen Sir And
rew Thorne og hans 
stab. 

Ensomt liv filmet bygningens slort trokaslrom. 
eksteriør da han L.. _______________ '"'" - Maria var Fø-
skapte fjernsynsse- rerens hustru. men 
~~e,,~ om Quisling - .Et liv - en retts- ~~~n~r~~nn'J:.~f~:~~~ ~~~e~~~kn~~~~ 

_ Det har gått rykter om at folk har 
lengt seg rå råloftene på .Glmle •• men 
Jet er aldr blitt bekreftet. forteller Ørn
lØi når han sammen med Dagbladet 
:,jenoppfrisker Quislings år i praktboll
,en på Bygdøy. 

Vidkun Quisling var kjent som en nøk
ern mann. En aktet offiser. En selvopp
~rende u-hjelpsarbeider som sUlte seg til 
iendens disposisjon I 1940. Allerede året 
,tter var det slutt på sparsommeligheten. 
~uisling og hans Maria flyttet fra en 
,nkel leilighet i Oslo sentrum til den at:
;Itektlnnredede boligen på Bygdøy. Til 
'edlgen tomt med park og strandhus. Til 
;n bolig med 83 værelser. Naboene ble 
lålaj:t å flytte for at Quisling skulle få 
lrbeldsfred og albuerom. 

Luksusliv 
.Gimle. ble innredet med persiske tep

ler russiske malerier og rokokkomøbler. 
)agligrommene var utstyrt med utsøkt 
trystall og porselen. 

Fra slottet hentet Quisling kamin ur. 
tommoder, salongb.ord og kontormøbler 

samfunnet og antagelig ensom. sier Stein 
Ørnhøi og vandrer inn l Marias sovevæ
relse på Gimle. I dag er det klasserom fal' 
studenter ved Statens utdanningssenter 
for helsepersonell. Bare den rosa mar
mOl'peisen vitner om en mer fornem for
tid. 

V,ldkun Ol: Maria Quisling hadde hvert 
sitt soverom og bad. Hiktlgnok I Sdtllme 
etasje. men på hver sin ende av et stort 
frokostrom. Her inntok de morgenmåltl
det sammen bak skuddsiltre vinduer. Ma
rius luksuriøse marmorbad er i dag el 
kombinert kontor og arkiv. Hommet Ila l' 
fremdeles lo servanter. men badellUl'd er 
bygget inn i en stor trekasse. 

Ingenting som før 
Det er nesten ingenting på .Gimle,., Ila 

klllt • Villa Grunde_, S0l11 olinnel' om .. de 
gyine. krigsårene. Men i bllJliotellCt (J~ 
l\Iada. boudolnsmykker fremdele" det 
vul<re eikepanelet veggene. Enltelle lyse
kroner henger fremdeles I bygningen, 
men i de fleste rom er kronene erslaltet 
med plastikltlamper. 

• • I 1911 kjøpte grunnleggeren 
av Norsk H~dro. Samuel E~dtl, 
store eiendommer på Bygdøy. 
Under krigen begynte han Il byg
ge en stor privatbolig på lomta. 
Han likk aldri råd liI å lullføle boli
gen. 
• • 1 1918 kjøpte skipsl eder 
Henrik 0stefllold tomta og fort
satte å arbeide Illed prakthuset 
som han kalte .Villa Grande •. 
Men pengepungen bla torn I"r 
huset sto lerdig og han måtle s~l
geo 

tet flyttet aldri Inn og hus&t ble 
stående lumt I 15 år. 
• • I 1941 oppdaget Vidkun Quis
ling den praklfulle bygningen. 
Han satte huset I slund og fi~ttet 
Inn med ,;In Maria. L.uksustilvæ
relsun varte bare i file ål'. til Tysk
land kapllulurle. 

•• 1 1921 kj"pte Aker kommune 
tomla og den halvferdige b~gnln
gen .• Vllia Grande. ble benyltet 
som barneskole. Men lire år etter 
sto en ny barneskole ferdig og vil
laen ble solgt. 
• • 1 1926 ble d~1 kjøpt av Staten 
som ønsket il gl Meteorologisk 
institutl n~e lohal~r. Men instilut-

• • Fram lil 1. no,umu.r 1945 
bodde general Sir Andlew Thor
ne på Gimlu tiallllllUn mud sin 
stab. Da han lIytl~t ul ble bygnin
gen leid ball til D.n Irun"ke am
bassadøl en . 
•• Da franShnlann"n takket for 
seg ble Gllllltl omgjorl III sjuke
hjem som huset over lUO pensjo· 
n sier. Men bygnlngon passet 
dårlig til det formålet. 
• • t 1962 ble bygningen umgjort 
III utdanningssenter lor helseper
sonell. 

Dan rO&d mar-
morp6is~n er 

det eneste som 
er igjen av Mari
as so-verom. De 
-vakre møblene 

Ul Førerens frue 
er erstattet med 

5~~~Jo~~e~'J~~~ 
og Norsk Folka· 

museum) 
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