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Supplerende opplysninger vedrørende Vidkun QUislings bisettelse, 
meddelt av fru Maria Quisling og nedskrevet 29.6.1959 og følgendedagæ. 

Etter 1945 søkte fru MQ flere ganger forgjeves å få utlevert sin 
manns aske for å få den jordfestet. Det lyktes først etter at hun 
den 21.5.1959 hadde skrevet til justisminister Jens Haugland, som 
fremla saken i statsråd 27.6.1959. 

Sogneprest Asle Enger i Frogner menighet i Oslo var behjelpelig med 
å fremme søknaden, og bragte fru MQ meddelelsen om Regjeringens 
beslutning. Han kunne også meddele at han gjennem justisminister 
Haugland hadde mottatt en personlig hilsen fra kong Olav med takk 
for at Enger hadde tatt seg av denne saken. Kong Olav hadde også 
uttalt "Jeg er glad for at jeg kan få lov å gjøre dette", og justis
minister Haugland hadde uttalt at også han selv syntes det var 
hyggelig å hjelpe til i denne saken. På spørsmål om adgang til å 
gravere navn på gravstøtten hadde han svart "Ja, det skulle bare 
mangle". 

Ordinært skulle deretter asken vært avhentet, men sogneprest Enger 
hadde ikke ønsket det slik. Han mente at VQ ikke ville likt at fru 
MQ eller Enger måtte avhente hans aske på Møllergt. 19, hvor det 
offisielt var meddelt at asken hadde vært oppbevart i disse henved 
14 år. (Nå kunne forøvrig sogneprest Enger opplyse at asken i 
virkeligheten hadde vært oppbevart på krematoriet. 

Det ble dermed avtalt at asken skulle bringes hjem til fru MQ i 
Erling Skjalgssønsgt. 26, og den 29. juni 1959 kl. 14 møtte politi
inspektør ~yhus opp og overbragte asken til fru Q. Asken var 
oppbevart i vanlig blikk-kapsel med nummer og VQ's navn påført. 
Fru MQ tpk imot kapselen, trykket den til sitt bryst og leverte den 
så til sogneprest Enger, som var tilstede. Han satte den ned i en 
kobberurne som ble plasert på et stort bord, dekket med hvit, brodert 
duk og dekorert med levende lys, blomster og VQ's bilde og byste. 
Foruten Enger var også fru Langaard og fru Bjørnstad tilstede under 
høytideligheten. 

Sogneprest Enger som var iført sin prestekjole knelte foran bordet 
og holdt andakt med bønn og velsignelse av VQ's minne. Han takket 
ham for alt han hadde vært for sin hustru, og lminnet om at også 
Kristus ble tatt for å være landsforreder. 

Etter denne minnehøytiden var det kl. 15 fotografering ved en 
tilkalt fotograf (Ulf Tur) og kl. 16 var det sammenkomst med tre 
nære venner {Fossum, Hesstvedt og Schaanning). 

Senere samme dag ble urnen innkapslet i en bly"beholder (blikken
slagermester E. Kulsrud) og dermed gjort klar for jordfestelse. 

Onsdag l. juli kl. 10.30 hentet sogneprestgEng~9r fru MQ og urnen, 
og kjørte til Gjerpen i sin bil. Også fru Bjørnstad og kaptein Carl 
Langlie fulgte med. 

Bisettelsen i familiegravstedet foregikk i nærvær av fru MQ, sogne
prest Enger som forrettet, Langlie, fru Bjørnstad, sogneprest Laland 
i Gjerpen, hans sønn pastor Laland, kirkevergen og graveren. Etter 
bisettelsen var de fremmøtte sogneprest Lalands gjester til middag 
på prestegården. 
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