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5 MILLIONERS 
Vidkun I'\braham Quisling har i alle hen

seender vært en kostbar mann for landet. 
Hvilke krav stilte han for eksempel ikke på 
bolig! Inntil begynnelsen av 1942 bodde han 
i 3. etasje i en gård på hjØrnet' av Erling 
SkjalgsØns gate og Gimlevegen i nærheten av 

BygdØ alle, og hadde her 4 politimenn patrul
jerende dØgnet rundt som vakt. Men da opp
hØyelsen til «ministerpresidenh var i an
marsj ble Grandevillaen på BygdØY, som var 
blitt oppfØrt under forrige verdenskrig, men 
aldri er gjort helt ferdig, satt istand til ham. 

HUSET 
Etterat den konl i statens eie var den opprin
"eUg planlagt å skulle huse Meteorologisk 
institutt, nå fant imidlertid Quisling at den 
hØvde for ham, og allerede i statsbUdsjettet 
1941--42 var oppfØrt 550000 kroner til dens 
istandsettelse for det nye øyemed - det ble 

Hnllen, med modell livet vikingeskip og med '0 sfc'ltuer i legemSttorrelse 
,. i pnnser og pl"te og med våpen. Fint skulle del være! Ouisling bygde Norges dyresle badehus lil sill egel bruk. Og han slengle Huk

odden lor de lusener Som (ør hadde sin badepla" der. Fellesnytlen (oran egen-' 
ny tien - VM del ikke så et av hans slagord lød? 
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Frll Gimle er def e'n herlig ulsikf over det indre av Oslofjorden. Til 
venslre på bildel Nesoddlandel. Spisesalen h.dde Quisling ulslyrt i såkalt rikskansellislil. Den erslor og rommelig, og' 

her hilsle veden, ved el bugnendo bord, sine lyske og n.s.~jester li! mangen fest 
på sla lens bekoslning. 

som QUISLING bodde o 

l. 
for Øvrig i n.s.-finansdeparteluentets forelegg 
bebudet at dette belØp ikke var tilstrekkelig, 
mer måtte til. Og ganske riktig: Innen alt 
var ferdig som Quisling krevet, kostet Gimle 
- som stedet da ble dØpt - omkring 5 mil-

Quisling molfok på Gimle rell som def var depu
tasjoner fra n.s.-folk, som ville gjøre sine hoser 
grønne. Dennegang synes dog vertinnen å vise 
gjesten større oppmerksomhel 'enn veden gjør. 

lioner kroner! Men så ble heller intet spart, 
alt Skulle være tipp topp. Han var' så visst 
ikke beskjf...~en i sine krav, Quisling _ det 
var jO,ogst\ den norske stat som betalte og 
ikke han" selv. Til Gimle ble også overfØrt 

kunstverker fra statens samlingCl~ for å 
smykke or;r:ninisterpresidcntens." hjem --- selv
sagt blir de nå tilbakelevert de institusjoner 
han stjal dem fra. Hva Gimle framtidig skal 
brukes til er enna ikke tatt bes!cnunelse over. 

I hirdsalen, som ligger i kjelleren og som De ser h sr, samlet Quisling sine hirdmenn. Del var' dem 
han i siste instans saffe sin lit fil. Allerede ved-nytrar lY4j synfes han for øvrig å ha anet utgangen, 
idet han i en tale sa: «Om all ting vakler, hirden må slå fasil» .også i så måte ble ,hem imidlertid 
skuffet. ' _./~" 
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Quisling hadde pakket lIere store kollerter, en:ryggsekk og noen. 
kartonger fulle for å ha med seg på flukten, den han dog .måtte 
oppgi. Etterai Gimle var besatt BV Hjemmeslyrkene, f.1I også 
hans bagasje i deres hender. 

'l ' .... - Quisling sparte Intet _ IlV stttfem penger! _ for selv IJ flt del så luksuriost og sikkert som mulig. Også beskyttelsesrommet var en ylfersf kostbar affære .. Her' 
" 'ser De Ite billder fri!l det: Inngongen set ulenfra, inngangen seU innenfra og def innerste !'IV rommet" dypt under jorden. N.S.-folkene regnet det for 'kan

. skje det be,I sikrede beskyttelsesrom i landel. Slik matte del jo også være for Norges me,I holede mann! 

- ----- ----------------- ---------. .:...~.,-..: . 
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