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Som svar pa. Deres brev av 15 des. 1960 med

tegning med utkast t i l navneinskripsjon :for Deres mann
Vidkun Quislins på fam1l1estøtten, medde~es:

t

. Im~te' med Gjerpen' menigheter-ld ble gjort
dette enstemmige vedtak:

Menighetsrådet har ikke noe å bemerke til
det forslag til navneinskripsjon som er lagt frem av
fru,Maria Quisl::!ng: nemlig at de~ ved 1nnhuggingen av
nye navn ,blir bt::nyttet Sa.J:lDe skrifttype og samme bok-

stavstørrelse (:ror for-o~ etternavn) og sa.mme avstand
mellom linjene SOQ fer pa f'amiliestøtten .•

Evilket De herved underrettes Ol:!:
følger vedlagt 1 retur.
Gjerpe'n }.~en1She-ts~d,

SN

TILLATELSE: Allerede I
1961 ga Gjerpen menIghetsråd tillatelse til at
navnet til VIdkun ble Inngravert, slik dette brevet
viser. Saken var likevel så
følsom at Inskripsjonen
Ikke ble utført før 11981.

7/2,'61.
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~egningen

Quisling-familiens
gravsted på Gjerpen
kirkegård i Skien har
denne høsten vært
framme i nyhtsbildet
50 år etter at Vidkun
Quisling ble henrettet
på Akershus. Varden
letter her på det
«hemmelige sløret»
som i bokstavelig
forstand hviler over

":;-:::'

t
fru Anna Caroline
Quisling
d,tIde atil.!e

O$b,

t. Bang,
Ida(.

n. mal

l~l.

Vldkuu or Marl& QnbUnr.
Al'Qe

or lIjØdb QuI..sIiQc.

Begto,..,.."

OJeq>eA kirke
1915 kl. H.

for_ ' '

ma~

~

MORENS BEGRAVELSE:
Den 19. mal
1941 ble
moren til VIdkun
Quisling, Anna, begravet fra
Gjerpen kirkegård. VIdkun, Maria og broren Jørgen var til stede, og spaserte Inn I kirken gjennom
espalIerar av hirdmenn.
(NTB/Tom Jensen)
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I{ongen ba om

sogneprest Asle Enger som
kjørte. Presten var høyt reDet var regJenngen spektert blant alle soknebarGerhardsen som i 1959 ga na på vestkanten i Oslo.
tillatelse til at askeurnen Fremdeles var ikke sporene
med Vidkun Quisling kun- etter krigen visket ut. Men
ne plasseres i familiegrav- Maria Quisling hadde helt
stedet på Gjerpen kirke- siden rettssaken mot mannen
gård. Det skjedde blant og fram til denne varme juliannet etter at kong Olav dagen levd et stille og nærselv utrykkelig ba om at mest bortgjemt liv. Det nærdet måtte skje i den dype- meste hun kom hverdagen
ste hemmelighet. Varden var en venninne i strøket
har gått igjennom saksdo- som stakk innom med jevne
kumentene fra dengang, mellomrom, og soknepreog intervjuet de som sto sten. På ham stolte hun. ELlers var det få hun kunne si
sentralt.
det om.
Om sokneprest Asle EnVannjulldag
ger sa folk at ingen kunne
Onsdag den l. juli kI. som ham omgås høy og lav i
10.30 1959 startet et enkelt menigheten. Derfor var det
følge fra Frogner i Oslo med ingen tilfeldighet at det var
kurs for Skien. I bilen satt han som ble bedt av både reVidkun Quislings enke. en gjering og konge om å bistå
venninne av fru Quisling, når urnen skulle fraktes til
soknepresten i Frogner me- Skien. Urnen var plassert i
nighet Asle Enger og en baksetet mellom de to som
venn av Vidkun. Det var satt der. Den var dekket til

Quisling-begravelse
med blomster. Maria satt i
forsetet ved siden av presten.
Under hele kjøreturen fortalte Maria om livet mellom
henne og Vidkun.

leveres fra Oslo pblitimesterembete til fru Qusling. Han
sa også at alt var i orden for å
etterkomme familiens ønske
om å plassere urnen i familiegravstedet på Gjerpen kirkegård, hvor Vidkun Quislings far og mor var
gravlagt.

Sju røde roser

I en bok om Maria Quisling som ble utgitt av Øistein
Parmann i 1980 forteller hun
sel v om mottagelsen på
Gjerpen prestegård og om
seremonien på kirkegården
som ligger like ved. De ble
motatt på preste~ården av
soknepresten i Gjerpen Erling Laland og hans sønn pastor Sigurd Laland, som var i
Bodø på den tiden.
Sigurd Laland, som idag
er bosatt i Skien, forteller til
Varden at han husker godt
urnenedsettelsen i 1959.
Han forteller at også kirkeverge Carsten Aas var tilstede og Amt Høgli, som var
graver.
Det var soknprest Enger
som ba en bønn og foretok
jordpåkastelse, og så sang
alle salmen "Kjærlighet fra
Gud." Maria Quisling forteller at hun la ned sju røde roser på Vidkuns urne. Etterpå
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• Thor Øistein Eriksen
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BEDT AV KONGEN: Tidligere sokneprest I Frogner menighet I
Oslo, Asle Enger, forteller til Varden at han ble bedt av Kong
Olav personlig om å reise til Skien med Vidkun Quislings urne.
(foto: Sean-foto)

Kong Olav ba om

diskresjon

I dag er Asle Enger en
mann på snart 90 år, forlengst pensjonert. Han husker godt reisen til Skien og
det som fulgte forut.
-Det var regjeringen Gerhardsen som ga tillatelse til
at urnen kunne utleveres til
Maria Quisling. På grunn av
min stilling som soknprest i
Frogner menighet ble jeg
spurt om å reise sammen
med fru Quisling til Skien,
forteller Asle Enger.
- Jeg husker atJeg ble bedt
om å komme til slottet for en
samtale med HM kong Olav.
I samtalen fortalte kongen at
regjeringen nå hadde gitt tillatelse til at urnen kunne ut-

Fordi jeg som sokneprest i
Frogner hadde hatt med Maria Quisling å gjøre etter krigen, ble jeg spurt om å være
med under reisen til Skien.
Kongen fortalte at regjeringen ønsket minst mulig offentlighet om urnenedsettelsen, og at reisen derfor måtte
foregå under den største diskresjon.

Jeg sa til konger at jeg påtok meg oppdraget. Og Jeg
kan jo ikke si ailnet at jeg
følte en viss stolthet over at
kongen ba meg om å utføre
et slikt oppdrag, forteller Asle Enger.

gikk alle til prestegården, ren i fru Maria Quslings
dødsbo. Der ble det bedt om
hvor det var nuddal1'
Klokka 16.30 reIste hele at navnene til både Vidkun
følget tilbake til Oslo. aj; de og Maria ble inngravert på
var hjemme ved 21.30-tJ.den bautaen. Det sanune ønsket
om kvelden.
ytret Maria Quisling for sin
Urnenedsettelsen hadde mann i 1960, men såvidt
foregått på en stille og rolig Varden kjenner til ble det
måte. SOknprest Asle Enger ønsket ikke imøtekommet
hadde oppfylIt kongens øn- den gangen, uvisst av hvilske om at seremonien måtte ken grunn. Selv om Gjerpen
gjennomføres med diskre- menighetsråd i møte den 2.
sJon.
februar 1961 i brev til Maria
Quisling skrev at menighets22 hemmelige år rådet ikke hadde noe imot at
hennes manns navn ble graDen høye gravstøtten på vert inn på støtten. Trolig var
kirkegården ble stående i 22 krigen ikke lenger unna enn
år uten at noen offisielt vis- at navnet Vidkun Quisling
ste at der var også Vidkun fremdeles var følsomt, selv
Quisling begravet. Bare nav- på en gravstøtte.
nene til hans mor og far hadSå våren 1982 utførte
de vært inngravert i mange Eriksrud Steinhuggeri oppår al!erede.
draget.
Den 17. november 1981
kom et brev dumpende ned i Maria døde
postkassa til kirkeverge Ole
BjØrge i Skien. De: -;;,r et i 1980
brev fra testamentfullbyrdeKirkeverge Ole E. Bjørge

sier til Varden at han lurte
lenge på om det var riktig å
foreta inngraveringen, men
fant fort ut at det var ingen
grunn til å nekte.
Den 17. janur 1980 døde
Maria Quisling i Oslo. 7 dager seinere - den 24. januarbIe kisten kjørt til Skien. Begravelsen foregikk i all stillhet. Det fInnes ingen opplysninger i arkivet i Gjerpen
menighet. Vi vet bare at det
var en liten gruppe mennesker som tok turen til Skien
denne januardagen. I dag er
alle døde. De fleste var venner av familien eller NSmedlemmer.
Gravstøtten ved familiegravstedet får stort sett stå i
fred. Det har ikke blitt et
slagS kultsted for ekstreme
politiske reminger. Men
gravstedet skal holdes vedlike. Penger er testamentert
via arveoppgjøret etter Maria Quisling. Kirkevergen
har tatt på seg den oppgaven.

