
:kille selge Quisling-pass: ~pft;( 
::: . /w gr. 

Museum 
takket nei 
:KARSTEN WIIK 
,3 

- Forsvarsmuseet ble 
Fundt 1980 tilbudt en rekke 
effekter efter Vidkun Quis· 
'Ung, deriblant hans per· 
$onlige pass. Men vi avslo 
da vi fant prisen ublu, opp
'Iyser amanuensis Tor 
Brynhildsen ved museet til 
Aftenposten. Det var en 
,privatperson som den 
gang kom med tilbudet, 
men denne har siden solgt 
sakene videre og vil over· 
for Aftenposten ikke opply
;Se hvem som kjøpte Quis
~ing.effektene. 
Amanuensis Brynhildsen fortel· 
ler at selv om Forsvarsmuseet 
ikke kjøpte passet, var interes
sen for det så stor at man på det 
hold ønsket å beholde en kopi av 
det. - Vi kunne godt ha kjøpt 
passet og overlatt det til Hjem
mefrontmuseet. På den tid var 
dessuten Forsvarsmuseet i en 
etableringsperiode. Derfor fant 
vi ikke å kunne akseptere tilbu
det, forteller Brynhildsen, 

Idag ville vi nok overlatt pas· 
set til Riksarkivaren hvis vi ble 

tilbudt det, ikke minst på bak
grunn av de funn som har vært 
gjort i senere tid, forklarer 
Brynhildsen. 

A v pass koplene fremgår det 
blant annet at Quisling var i 
Danmark i dagene 3.-6. april, 
altså bare tre dager før den tys
ke invasjon av Norge. Historike
ren Sverre Hartmann regner 
ikke dette som noen historisk 
sensasjon, men mer som en be-, 
kreftelse på at Quisling befant 
seg i Danmark på den tid for å 
treffe en fremtredende offiser, 
oberst Hans Piekenbrock, som 
var sjef for efteretningsavdelin
gen i den tyske overkommando. 
Samtidig benyttet Quisling 
chansen til å holde seg orientert 
om situasjonen i Europa ved 
bl.a, besøk i Folketinget, mener 
Hartmann, 
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A manuensis Tor Brynhildsen med kopi av Quisling-pas
set som i sin tid ble tilbudt Forsvarsmuseet. 
Innfelt pass-stempel som viser innreise til Danmark 3. 
april og utreise 6. april 1940. (Foto: Knut Snare) 
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