Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie

Våpen som tilhørte Quisling og Karl XII, er utstilt:

Oslo-mann med .150
Iantikke pistoler~
,

ARILD RYGNESTAD
FRODE PEDERSEN
(foto)
,
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meget høyt. De to Quisling:pf- '
stolene, forgylte rytterpistoler i
sølv fra Kaukasus, ~~' meget interessante. En duellpistol, laget
av Napoleons private børsemaker Nicolas Boutet, setter jeg
kanskje høyest.

- Når fikk De denne interesse
for pistoler, Kurt Johannessen"?
- Krigen inspirerte meg. Jeg
var 11 år gammel da jeg fikk
mitt første våpen. Faktisk har
jeg 40·års jubileum som våpensamler i år. Noen våpen kvartet
vi fra tyskerne da jeg var guttunge. Senere har jeg kjøpt våpen og tilegnet meg dem gjennom bytte. Våpensamlerne fAr,
oftest tak i våpen gjennom å'
bytte dem til seg, sier den 51-år
gamle reserveoffiseren som har
fenriks grad. Kurt Johannessen
har vært skytter i 35 år, har fem
norgesrekorder i pistol sky ting
bak seg og var norsk deltager i
sommer-OL i Roma i 1960 i
sportsgrenen pistolskyting.

- Maria Quisling trengte penger, og i 1975 fikk jeg tilbud om
å kjøpe disse to pistolene. Jeg
hadde 10 år tidligere sett dem
på Hærmuseet. Der var de til
vurdering og oppussing. Fru
Quisling hadde forhørt, seg om
hvem som var interessert i å
kjøpe antikke pistoler og henvendte seg så til meg, forteller
Kurt Johannessen.

- Hvordan fikk De tak i
IIngs pistoler?

Quis~

To andre særegne pistoler i
samlingen er identiske med
Tordenskiolds pistoler. De er laget av den private børsemakeren til kong Frederik IV av Danmark/Norge og 'stammer fra
1695.
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militære pist2ler, for~kspisto
ler fra militæret, rytterpistoler,
offiserspistoler,
duellpistoler,
reisepistoler,
«coach-pistols»,
<<pepperboxes» og revolvere.
Våpnene kommer fra Frankrike, Russland, Spania, Tyskland,
Østerrike, Nederland, Japan,
Storbritannia, Danmark, Belgia;
Sverige og Norge.'
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'" To antikke russiske pisto" ler som i mange år tilhørte
Vidkun Quisling, ble sammen med 150 andre våpen
utstilt på Heistadmoen ved
Kongsberg i helgen. Quisling-pistolene er laget .[
Kaukasus i 1725 og var en
gave til Vidkun Quisling
fra hans svigerfar. PistolI samlingen' eies av Oslo~ mannen Kurt Johannessen.
Han er lidenskapelig våpensamler og skaffet seg
sitt' første våpen 11 år
gammel. Samlingen han
J stilte ut på Heistadmoen i
' helgen, omfatter pistoler
fra 1694 og frem til siste
/ halvdel av 1800-tallet.

. '

Johannessens samling er ene-

Totalt har Kurt Johannessen
over 500 våpen hjemme, alt fra
pistoler til norske rytterkorder
og armbrøster.
te pistolsamlIngen i ~in helhet
_ Er De krigsromantiker sioffentlig.
, d e n Deres interesse for våpen er
utstillingen ble holdt i foroinså stor?
deIse med Norske Offiserers Pistolklubbs norgesmesterskap I'
- Nei da. Jeg samler på våfeltskyting; En jevn strøm av . pen, andre samler på mynter og
våpeninteresserte besøkte utfrimerker. S~rlig artig er det
når man får tak i unike antikke
stillingen søndag; og Kurt Johannessen hadde mang en histovåpen som det knytter seg en
rie å knytte til flere av pistolene.
spesiell historie til.
- Våpenet har meget større
- Hvilke av Deres pistoler syverdi når man også kjenner hines De er mest'spesielle?
storien til det, sier Johannessen
- En fransk pistol laget i 1694
til Aftenposten.
, s o m en gave fra Ludvig XIV til
Utstillingen omfatter norske Karl XII av Sverige, setter jeg

i Skandinavia og unik
I stående
også i europeisk målestokk.
Søndag var første gang han vis-

:- Noen av pistolene er brukt i
Den store nordiske krig på 1700tallet, og flere av dem er brukt i
krigen 1807-14. De gamle våpnene utgjør en del av vår kulturarv. De har vært knyttet til vårt
forsvar og er et bindeledd til romantikken fra gamle dager med
sin eleganse og egenartede ornamentikk, sier Kurt Johannessen, til daglig tekstilagent. Hvor
meget samlingen hans er verd,
vil han ikke si noe bestemt om.
Men et syvslfret tall ville nok
den iherdige våpensamler kunne få om han omsatte samlingen.

. - Å samle på antikke vApen i
ung alder er en fin måte å, sikre
pensjonstiden sin på, sier han.

