
Del 2 med reportage 
resor och sport 

QuisLing, litTakl "Ame" rar .pimieln i flera nat. Han ror Jront.roldat pd ostfronten och .vS ungdom.ledare i Sorge. Han damd .. till sju a,.. fangelse men benddad .. efter tt:a år. Han vill idag vara anon)m. 
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Arn kiimpar ånnu lor an rentrå sin ledare 
Oslo (G-P): En ,tjiimklar hoslnatt 1933 var Vidkun 
Quisling i Gjoyik i Oppland. Han triiffade en ung 16-åring. 
De talade om stjiirnor och om universums storhet. Quisling 
gjorde elt outplånligt intryek på pojken, i dag en 67 -årig 
man - tidigare ehef for Quislings personliga livvakt, nara 
och god vap med den avrattade landsforriidaren. Oeh 
fortfaranM i sjal och hjarta en overtygad nationalsocialist. 

- Jag har aldrig triiffat en iidlare mlinniska an Vidkun 
Quisling. Han betydde myeket fOr Norge under ockupations
åren, sager Arne, som han kallar sig i dag nar vi triiffas och 
talar om hans livs Iyekligaste period. 

Arne kom att stå Vidkun Quisling niirmare an de fiesta. Han vigde 
sitt liv åt Nasjonal Samling oeh åt Vidkun Quisling. 

Arne var frontsoldat på ostfronten. Han återvande till Norge 1943 
oeh fiek i uppdrag att med rattrogna bilda en livvakt lor att skydda 
ministerpresidenten, 

Arne var oberleutnant. Han var beredd att offra sitt liv for Quisling. 
Arne var den som forst meddelade Quisling om den tyska kapitulatio
nen. net skedde på slottet i Oslo. Quisling blev rosenrasande. 

Arne gick tillsammans med Vidkun Quisling utfor trappoma på 

f.:1-'R'~[,\(iE\ \lClL\1\"LS\·AlÆ\. f.:ROf.:SLA n, 
f.\R[(l'A TA. \tOL~nAL 
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ministerpresidentens residens Gimle på Bygdoy n~r Quisling gav sig 
till hjemmefronten. Vidkun Quislings ~vsked.sord till Arne: 

- Stanna hos min hustru Maria. Hjalp henne over den forsta svåra 
tiden och skydda vårt hem~ 

o J iirnkorset \ 
G·p fick kontakt med' Arne, i dag en valbeståUd affårsman i Oslo. 

Han kom till vårt hotellrum i Oslo och vill av hånsyn til! sin familj inte 
offentliggora sitt ratta namn eller visa hur han ser ut i dag. 

- Sjålv år jag iI\te rådd. Men familjen kråver hansyn. For dem som 
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kanner min bakgrund ar det inga problem att lista ut vern jag år, '[.;tat 
for den breda allmanheten vill jag dack vara anonym, sager han, 

I nara fyra timmar. berattar Arne om sitt liv med Vidkun Quisling. 
Det ar en bit nutidshistoria som i Arnes f6rklarande ord har en annan 
skrivning an den som i ovrigt presenterats i Norge av hjemmefronten 
~h av allman,na opinionen. 

De rattrogna i Nasjonal Samling år fortfarande trogna sin ledare och 
sina ideal. Vidkun Quisling var i deras egon ingen landsforradare eller 
svikare. NS gamla kampar idogt vidare for att rentvå hans namn och 
formå historien att omvardera synen på den på sin tid mest hatade 
mannen i Norge. 

PUMPS i 
blått skinn. 

~' 

Arne ar en 6ppen man. Han berattar intensivt. Hans upplevelser 
med och for NS inne haller manga glada minnen. Glomda ar frontens 
narstrider i Ryssland och glaporden och fangelsestraffet efter kriget
i dag rninns han helst och båst nar han mottog tyska jarnkorset for 
tapperhet i falt. 
-J ag ar mycket, .mycket stolt over den utmårkelsen, sager han. 
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I skuggan ... 
Arne ar glad over att Quislings 

bortglomda arkiv kommit tillratta 
och att journalisten Hans-Fredrik 
Dahl fått tillgång till handlingar. 
na. Arne år darernot upprord 
over att dokumenten undanhol1s 
når Quisling under fattegången 
bad att få dem. 

Den gamle soldaten, oberleut
nant i Waffen SS och tidigare 

.sergeant i norska ostbataljonen, 
år fortfarande rak i ryggen och 
spanstig. Han gor många och 
långa utvikningar i det amne, 
som intresserar honom: 

- På vårt brollop var Maria 
oeh Vidkun Quisling hedersgas· 
ter. Quisling kastade risgryn på 
oss och vi fiek en kaffeservis i 
present, berattar han. 
o • _ Vidkun var 5ina vånners 
vån. Han var hyperintelligent, 

·men politiskt naiv. Han trodde 
fOr myeket på vad politikerna 
sade, sager Arne. 

Trots den sviktande krigslye. 
kan var 1944 oeh 1945 fram till 
kapitulationen Arnes Iyekligaste 

. tid. Han fick organisera den inre 
~aktstyrkan, Iivgardet på 1~20 
!11aIl' som skulle skydda Quisling. 
Det ryktades namligen att tyskar· 
na planerade hakta honom. 
"Hjemmefronten misstanktes for 
sabotageplaner. 
. På Gimle finns i dag fortfaran· 

de rispor efter Mauser·kulor i det 
skoltsåkra glaset· på balkongen 
utanfor Maria oeh Vidkun Quis· 
lings frukostrum i tredje våning. 
en. Vemskot? 

o "Jag år dOdsdiimd" 
I maj 1945 stod det klart att 

nazi· Tysklands sammanbrott var 
nåra. I Norge var higet spant. 
Skulle Josef Terboven satsa på 
Festung Norwegen och håUa 
stånd i Norge? 

Kvailen den 7 maj 1945 samla· 
des några av Quislings ministrar 

på Gimle. Arne fiek som livvakts
chef leda upp Hjemmefrontens 
f6rhandlare. Parterna enades. 
Nasta dag skuUe Vidkun Quisling 
6verlamna sig till Hjemme
fronten. 

- Jag ar en dodsdomd man i ~, 
norrmannens agon, sade han 
gråtfardigt, men samlade sig in-
for uppbrot~et. Rattegången in-
leddes och Quisling var en av de 
24 som avrattades på Akershus 
fastning. 

Arne hade Maria Quislings 
uppdrag att overlåmna tre stora 
kartonger med arkiverade pap
per till hogsta polisbefalet på 
MoUergaten 19 i Oslo. Han skie· 
kade sina tre pålitligaste man. 
Det ar dessa papper som nu kom
mit fram. 

o Planerade fly 
Arne diimdes till sju års fangel

se. Han avtjanade 25 månader på 
I1bu, som Grini doptes om till. 

- Det fOrsta året var hemskt. 
Vi som var internerade skulle 
plikta fOr det Grini·fångarna lidit, 
sager han. 

Arne kom ut på permission ef-' 
ter drygt två år, Han planerade 
en flykt till Argentina med båt '-l 
från Ålesund. Flykten upp· 
tacktes. 

Ame tog en ~ablett som gjorde 
honom "hog och..klar i huvudet". 
Sedan gick han upp till hogsta 
polischefen på Mollergaten 19 
oeh pratade sig ur flykthistorien. 

- Dum får man inte vara, det 
har jag lart mig i NS, sager han. 

Det finns många NS·medlem· 
mar som flydde till Argentina, 
Brasilien och Uruguay. En del 
kom dessutom undan lorfoljelsen 
genom fly.kl ut i Europa och till ,.' 
Sverige. An i dag fmns det, enligt 
Arne, många NS-medlemrnar i 
hogi uppsatta staUningar i Norge 
och Sverige. 

Chefen for Jidkun Quioli"", lit't·akl .• om unll soldal med jiirnlw,.. "( h dodMlwllemiirke i unifomumo"an. Han vill idag .om 67-lJring inle 

Minutios 
l(ontroll for 
vapenlicens 
till jagare 

A R DET KRIMINELLT att 
li. vara jagCl:re? Skall vi an· 
f6rtros att ha ett vapen hem
ma, som vi kan anvanda lill 
jakt? Frågorna år ståUda med 
allt beråttigande. Kontrollen 
av vapenagaren ar minuti6s 
och polismyndigheterna agnar 
dagar åt att kontrollera lagly
diga medborgare, som tanker 
agna sig åt fritidsintressetjakt. 

Myndigheternas intresse for 
oss jagare och vapenagare år 
inte nytt, men det har trappats 
upp genom åren och i dag 
sysselsatt. 170 poliser på heltid 
med att kontrollera dem som 
vill skaffa sig ett vapen. Det 
kostar staten 30 miljoner kro· 
nor årligen och inkomsterna 
frAn lieenser formår inte att 
taeka detta, trots att lieensav· 
gifterna ehoekhOjts de senaste 
åren. I dag kostar det 300 kro· 
nor att ra ett papper påskrivet 
av polisen, innan gevåret kan 
håmtas i vapenaffåren. For 
några år sedan kostade sam· 
rna handling 45 kronor. ' 

Tryeket på jagarna/vapen· 
agarna år snart smartsamt och 

Jakt 

uppfattningen ar den att myn· 
digheterna inte vill att folk 
skall skaffa sig ett vapen. Vld 
ett tillfaUe fbr några år sedan 
sade en 'hag tjansteman vid 
Justitiedepartementet til! mig 
att tanken bakom aUa pålagor 
och nya krav var just att for· 
1-undra att dE:'t blev ett vapen "] 
varenoa 5tllga. ,. 

garderob, utan det kråvs ett 
sakerhetsskåp for åtskilliga tu· 
senlappar. Rent generelIt 
kråvs vapenskåp om vi har tler 
an sex vapen. Men polismasta· 
ren kan sjålv hitta på att du 
behover vapenskåp bara for 
ett vapen, om han flnner att 
just ditt vapen år attraktivt for 
tjuvar. 

Alla vapen skall i dag vara 
inlåsta på något satt; i vapen· 
stall eller oekså skall en vital 
del vara inlåst. Detta for att 
inte vapentjuvar skall komma 
åt v.apnen. Men samtidigt låter 
polisen vem som helst gå in 
och titta i vapenregistret, for 
att se var de intressanta VSJ>"" 

nen fmns. 
Vapenregistret år en offent· 

lig handling oeh tillgangligi for 
aUa. Det fmns ingen logik i 
detta, om nu inbrottsrisken 
skulle vara det primåra i forva· 
ringsbeståmmelsen. 

RESTRIKTIONERNA har 
.skapat underlag for en ny for
ening i landet, Sveriges 
Vapenagareforening, som i 
dag har 6 000 medlemmar. 
(Det finns 700 000. vapenaga· 
re,) Foreningen har som enda 
uppgift att underlåtta for oss 
jagare och skyttar att ut6va 
vår hobby. 

Fbreningen kraver nu hos 
Nordiska Rådet alt det blir 
enhetlig vapenlagstiftning i 
Norden. Och som modell fore· 
slår de Norges vapenlagsuft· 
ning. Har kravs det ingående 
kontroll f6rsta gången en va· 
penlicens provas. Sedan ar det 
mycket enkelt att få licens och 
kostnaden ar låg - i de flesta 
fall ingen alis. 

- Ar pga re och skynar i 
Sverige farligare an i ::\"orge 
nil", .. "]:';nhnrl? nnnr::lr SvPriO'Po:;: 
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f)'~ fronten. 
Må/la upp pfJ bild. 

0'/1 

Quisling kallad av liud 
Quisling hade god brevkontakt 
med sin stora slakt oeh med sina 
vanner. Han fiek brev från mor· 
broder oeh farbr6der varje 
vecka, 

• • 
har fått oppna hundratals 

o s l o (G-P): Adolf Hitler 
och Vidkun Quisling var på 
satt och vis samma manni
skotyp. sarmna andas barn, 
fast andå olika på flera .att. 
Hitler ansåg sig vara en gu
dabenådad Fiihrer for sitt 
folk och Quisling trodde att 
han utsetts av Gud till ett 
kall. Det {I"amgår av hans 
återfunna ar-kiv med l 200 
personliga brev och ihuga 
handlingar, som gett histori
kem och journalisten Hans 
Fredrik Dahl en mer ini
tierad och fordjupad bild av 
den 1945 avrattade lands
forradaren. 

De många personliga breven i 
den i apriJjmaj till Dahl averIam· 
nade samlingen har fortydligat 
bilden av manniskan Vidkun 
Quisling och gett historieforska· 
ren Hans Fredrik Dahl ett sall· 
synt tillfalle att också låra kånna 
familjen Quisling och dess van
och bekantskapskrets. 

Quislings kroniskt dåliga eka-

nomi och' hans misslyckade 
konstaffarer i Sovjetunionen, då 
han kopte 200, som han trodde, 
akta målningar, ledde honom 
obonhorligt mot tyskarna. I en 
rattegang om konstverk i USA 
forlorade broderna Arne oeh 
Vidkun Quisling. Den rattegång· 
en fodd. ett betydande judehat 
hos Quisling. 

I en artikel i Dagbladet speku· 
leras det i veckan over om rusto· 
rien mojligen fått en annan rikt
ning om Quisling erhållit de miljo· 
ner han hoppats på for sina 
konstverk. Han hade då inte be· 
hOvt vanda sig till Hitler. Men att 
spekulera over om inte om varit, 
ar lonl6st. 

Vidkun Quisling sko lades for 
sin uppgift som statsman i tidig 
ungdom. I en syskonskara på 
fyra var han det klart skinande 
ljuset. Han var intelligent. Han 
fiek tidigt en kansla av att vara 
Guds utsedde att leda landet. 

o Blyg k,innovan 
_ Quisling var en mycket en

sam man. Han var blyg och hade 
k6ntaktsvårigheler. Han sokle 
aldrig kontakt med sina bekanta i 
stortinget, utan var ensamvar
gen, sager Hans Fredrik Dahl. 

BUden år lite motsagelsefulJ. 

_ Hans brevkontakter med 
uppsatta åmbetsman och politi· 
ker var var enastående. Men som 
politiker saknade han f5rmåga 
till otvungen, kamratlig samvaro, 
såger Dahl. 

I brevsamlingen har det avslo
jats många nya namn. Det ar 
personer som haft nara brev kon· 
takt med Quisling. Alla ar i dag 
kanske inte sårskilt glada over att 
arkivet komrnit i rampljuset. 

Brevskorden visar ovåntat att 
Quisling haft ovanligt god och 
nara kontakt med många kvin· 
nor. Denna overraskande sida av 
personen Quisling tar Dahl upp i 
en sårskUd artikei i Dagbladet. 

_ Det var inga erotiska aven· 
tyr utan en nara mansklig van· 
skap och politisk samhorighet 
mellan Quisling och kvinnorna, 
sager Dahl. 

I brevsamlingen fmns också ett 
enda brev från Himmler - ett 
brev som ger en delvis ny syn på 
forhåliandet mellan de Ivå. 

Nåra fyra månader har Hans 
Fredrik Dahl tillbragt med Vid· 
kun Quislings personliga brev. 

_ En oforglomlig sommar. Jag 

oeh stillat min . ' 
historiska nyfikenhet, sager 

Del har i veckan brutit 
deoatt i Norge om de 
dokumenten haft någon 
se vid rattegången mot 

_ Inget dokument i 
kunde ha raddad Quislings 
1945. Jag lycker forSlås all 
var fei att undanhåUa haloduln.,;r·! 
na. Quisling borde fått en 
till det forsvar han onskade, sa
ger Dahl. 

Han ar emat att såval 
som de ovriga 23 larldsfii~råd.ar" 
skots till dods på Akershus 
ning. 

_ Bara 30 år senare skrev 
Norge under ett dokument mot 
dodsstraff. Jag ar sjalv emot me
ningslost dodande. Min åsikt 
Quisling har retat en hel del i 
etablissemanget, sager Hans 
Fredrik Dahl - stridbar kultur· 
redaktor på Dagbladet i Oslo. 

Han forbereder en bok om 
Quislings dokument. Striden om 
aganderatten rasar vidare Dch år 
en juridisk svårknåckl not. Upp· 
hittarens namn har avs15jats men 
staten får sannolikt handlingarna 
och den 37.årige "Tom" går mis- . 
te om en miljoninkomst på de 
l 200 dokumenten. 

HiMorieforsiwren och joumali.!ten HanA Fredrik Dahl har låst Qui.!ling. bortglOmda arkir. 1 en serie artiklar har han ar.lOjat pikanta 
detaljer ur IamhforriidarenA lir. Handlingama rårderad ... innan ,taten fick IOfte om dem hil en miljon norsko kronor. 

Det var hår på Gimle det forsiggick under kriget, !åger orubefolk
ningen på Bygdåy och v;.,ar "J1IIa Grande", idag .kola for 

"idareutbildning av .jukvåro.personal. 

Gimle blev skala 
Oslo tG·PI: Gimie eller Villa 

Grande på Bygdoy rustades upp 
av Vidkun Quisling for 5,5 miljo· 

kronor i 1941 års penningvar· 
de. Pengarna togs ur statskas· 
san. 1942, nar Quisling utsågs till 
ministerpresident, var villan in~ 
l1yttningsklar. Mobler och tavlor 
hade bl a hamtats från Kungl 

ar det gamla ministerpa· 
till skola for vida· 

Ireutt>lIdrung av sjukvårdsperso. 
gamla arbetsrum 

en meterstor 
fanns. residerar i dag 

Adolf Hals. 

lp",,"r,;n,'pn.' fasta detaljer ar 
I fonstren finns 

ekjalusier for m5rklagg
Gimle finns elva stora 

spisar i marmor, I Quis
SO\'Tum finns fortfarande te· 

lefonJacken uH tre apparater. 
bl a direktlinjen till Josef Ter· 
boven. 

Maria Quislings klad- och 
smyekekammare ar en orgie i 
snickarglådje i tung ek. Små 
skåp, stora skåp, tempererade 
smyckelådor oeh garderober for 
långa galaklanningar oeh for nor· 
mala kliinningar. Marias badrum 
ar intakt. Kaklet ar i rosa Dch två 
stora massiva vita tvattstall har 
sparats - i ovrigt anvander sko· 
lan badrummet som lagerlokal. 

I bottenvåningen fmns "Hird
Halle" dar \'aggarnas och takens 
vikingamotiv overmålats, 
Skvddsbunkcrn har fatt forfalia. 
I O~Tigt halls Gimle i gott stand. 

Stora porten ar oppen men 
taggtraden. som skyddade QU!::i

ting fran obJudna gaster rum den 
stora tomten. ar kvar - om an 
nagot rostig. 

fi~;~I;~~;t~dC:-~ ... ;~ . ~'~~r ~~~r 
det galler att hitta krav som 
måste uppfyllas for att vi skall 
anfortros ett vapen hemma. 

Bara lieensfbrfarandet når 
vi skall kopa ett vapen saknar 
nastan jamforeise i samhalleL 
Det gors stor personundersok
rong hos saeiala myndigheter 
och straffregistret nagelfars. 
Nykterheten koHas oeh sedan 
kravs det också att vederb5-
rande skall kunna visa upp 
bevis på att jaktmark ar tiil
ganglig. 

!';ar allt detta ar uppfyllt så 
kOffirr,er det mest svbrtolkade 
kravet av dem alla: behovet av 
vapnet. Polisen kraver att vi 
på ett tro\'ardigt satt kan styr
ka att vi har behov av just det 
vapen vi står i begrepp att 
kopa! Hur många koper ett 
vapen for 5 000 kronor , utan 
att ha ett behov av det? 

Nar vi val får vårt tiUslånd 
efter alla turer oeh kontroller i 
olika register, kanske vi rent 
utav får veta att vapnen måste 
låsas in. Och då racker inte en 

Vapenagåreforening. De Jam. 
fbr bestammelserna och då 
verkar de svenska kraven 
mveket overarbetade. Det ar 
exempelvls bara i Sverige som 
vapenskåp kravs - i hela 
varlden! 

Foreningen anser också att 
de 170 poliser som i dag agnar 
sig åt att kontrollera laglydiga 
medborgare, varje gång de 50-

ker vapenlieens. skulle kunna 
agne. sig at vasentlIgare saker i 
samhaliet. De kraver också att 
vapenreglstret blIr hemlig. 
s!amplat. så att mte vern som 
hels kå.n utta i detta. 

Samm.a krav har oekså :\11s 
K vale i Atmotfors rest i magna 
ar. Han ar stridbar forfattare 
oeh vapenmtresserad och 
hans korrespondens med 
myndigheter oeh makthavare 
finns samlad i hans bok "Sve· 
rige - en algvapenfri zon:". 
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