
Quisling nektet for kjennskap til jødeforfølgelsen.
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Nå kobles han direkte til plyndring av et bestemt
jødisk bo i Oslo

Quisllngs ran

H istorikerogforfaiteroodil Stenseth meneråkunne

dokumentere at Quisling personlig og som stats
lederi Norgevarmed pAA plyndreetboetter fami
lien Watchman i Oslo.

— De mestverdifullegjenstandene fradette boet
blebrakttllblaniannet Gimle, derQuislingboddei

fire årsammen med sin Maria, sierStenseth omavslaringene i boken
Quislings rast — Iz(srerirn om t/ilta G,’ande, som hun har skrevet på
oppdrag fra Holocaust-senteret.

Støtstog dyrest under krigen
På en liten høyde ligger den. Du kan se den fra florden, fra veien
utenfor, la nesten uansett Isvor du befinner deg på idylliske aygday
utenfor Oslo.

I den I år 100 år gamle bygningen hadde Vidkun Quisling sin
forerresidens sammen medsin kone Maria underannenverdenskrig.
Pmdesernberl94l ogtil fredsdagene i l94sblebyggetogtomten mndt
omgjort til okkupasjonstidens største og dyreste offentlige bygg.

Ekteparet Quisling skal i en tid da et brød kostet 50 øre, ha bygget
ut villaen for 5,~ millioner kroner, alt finansiert overstatsbudsjettet.
VlllaGmnde. elleroimlegård.som Norges mest forhaitemann under
krigen omdopte villaen til, er på nytt i søkelyset.

— Detbegyntemed noen inventarlisteriegsatt med fra frigjøringen
av Norge i 1945. Enormt mangeverdifulle møbler oggjensiander sto
pålistene fratiden da ekteparet Quisllngboddepå Gimle.Jegbladde
ilisteneog fikk rett ogsiett en beklemmende følelse av «hva er detieg
haroversetther?»,siertlodil Siensetls. Forfatterengravdeviderei flere
dokumenter og bøker. Og et bestemt spor førte henne til Oslo og en
liten lodisk familie på GrOnerlsskka.

Strøket fra bransjeregister
I Markveien bodde Philips. Watchman (57), kona Florence (50) og
sønnen deres Arthur (16). siden 1929 hadde de vært norske stats-
borgere, og Phllip drev en liten forretning i Tordenskiolds gate. Ved
krigsutbruddei 11940 sto Philips. Watchmans forretning registrert i
et bransjeregister. Noen årsenere fant forfatterenut atdenvarsirøket
fra oversikten.

Og årsaken var Quisling’regimets vedtak fattet i novensber 1942.
Eiendom ogformuetilhorende norskejøderkunnelega]tkonfiskeres.
Et såkalt likvidasjonsstyre underlagt Finansdepartementet skulle
jakte påverdieneetterat ladene wir arreslert og tvangssendt til tyske
konsentrasjonsleirer. Selv om flere forsøkte å giøre motstand, ble

isen hlrdhallenl,addeQulsungslnesamungtr, somdalenterikltddbunaderogsmihlrdens ianlrormervarpåbesok. ‘flldamperlsmijcrn,langbord
ogvevdegardlnervarogsApåplass.Hallenlmlddelalderstliftaugerteogsåsonsidno. roTo: NORGES HJEMMtFtONTMISttM

TEKST: OVVIND NORDLI FOTO: STEIN BJØRGE
«~ind.sardliAaftanpsalon.sa

åRKIVFOTO: rRA eoKtN «QuISLINGS RAN, HISTORItN OM VILLA GRANDE»
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vet jtxliskhjem

I dagserdetsøkni IQulsilngshladisalLSemerforstudleravreoloeause ogllvesynenalaodteterGynet Inn Iioos.
En penmaaellt utstilling viser de norske ledesies sWebn. under annen verdeoultiig.

verdier i hjem og bedrifter inndratt med tvang. Forfatter Stenseih
har i sitt arbeid med boken sett at myndighetene. det vil si de tyske
okkupantene. forsynte seg av verdiene i js’deboene.. Deretter fikk
toppene i Nasjonal Samling sitt, og det som var til overs, ble solgt pfi
auksjon. Overskuddet herfra ble fønsom inntektertil statskassen.

Den 21. november 1942 var Almer Haug og Krogh Chrlstensen etter
ordre fra llkvidasjonssryrei på besilaigelse i Watchmans privatbolig I
Maekvelen. len rapport skrev Haug. som varen nær venn av Vidkun
Quisling, at .vi traff på [men.. En måned tidligere hadde det norske
staispolltlei gjennomføre de første arresiasjonene av eder I Norge. Far
og sønn Watchman ble innhentet med makt og plassert midlertidig I en
interneringsleir. Bare noendageretterat Haugogchristensen hadde
være iMarkveien.ble også Floreneetatt. Da transponskiper .Donau
la fra kai i grålysningen 26. november med 532 norskejederom bord.
var familien Watchman med. De kom aldri tilbake. Ved ankomsten
til Auschwitz I. desember1942 ble alle drept.

Byrålu’aUsk bokført etter døden
Møbler og lesere etter familien Waichman ble reglsrrent i detalj. Et
gulnetarkvlserldaghvasomskuileleggesut rorsalg, men i realiteten
mener Stensett boet ble plyndret med Quislings viten og vilje. De
mest verdifulle gjenstandene kan forfatteren finne igjen i Quislings
inventarlister fra Gimle.

Etter krigen ble likvidasjonsslyreis arkivmapperovertatt av noe

VIDKUN QUISLING
(Vidkun Abraharn Lauritz Jonssøn Quisling)

FØDT I Fyresdal i Telemark 18. juli 1887. Sann av prost Jon i,auritz
Qvisling og Anne Karoline Gang. rre yngre sesken: Jargen. Esther
og Arne.

UTDANNELSE: Tok eksenen ned innstilling fra Den nilitære høyskole
i 1911. Deltok i hunanitært arbeid i Sovjetunionen for Folkeforbundet
fra 1922 til 1926 under ledelse av Fridtjof Nansen, Under oppholdet
nette han Aleksandra Voronin, Dagen etter at hun fylte 17, inngikk de
ekteskap. Soneeren 1923 forelsket han seg i Maria Pasetsjnikova.
De giftet seg i september. I to år fra 1931 var han forsvarsminister i
Bondeparti-regjeringen. Dannet Nasjonal Sanling (NS) i mai 1933 og
var siden partiets fører. Ble 1. februar 1942 innsatt son- eninister
president.. 12. mars 1942 ble NS .statsbærende parti.. I perioden
1939—45 hadde han i alt 11 møter ned Adolf Hitler, Quisling overga
seg til politiet 9. nal 1945. Ble satt på en celle i Mellergaga 19. Dont
til døden ID. septenber og henrettet ved skyting på Akershus fest’
ning 24. oktober,

Ide: Aftenposten/NTB
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BådegwvetogveggenelbadettllMariaQwsUngvarlmannor.alldet fikkstor
oppmerksomhet I medieneetterlatgem, FOTO: STURLASON. ARKIV STURLASON

Vldkw. Øulslings bad var merstedit enn konas. selv om det også varvelutstytt.
Det ser merut som om det var ment for et sykehus.

FOTO: STURLASON, ARKIV STURLASON

HISTORIEN OM
Villa Grande

1917: Generaldirektør San Eyde påbegynte arbeidet med nåværende
hovedbygning. Arkitekter for anlegget var Chr. Morgenstierne og
4. Eide. Den nåværende Grande-eiendomeen ble fradelt og solgt
til skipsreder H. Ostervold. som fullførte bygget uten innredninger.
østervolds arkitekt var Jens Z.M, Kielland.

1921: Aker kommune kjøpte anlegget sammen med Huk.
Kommunen vurderte å bruke bygningen som folkeskole,
men bygningen ble ansett som uegnet.

1926: Skipsreder W. Wilhelmsen kjøpte eiendommen.

1928: W. Wilhelesen skjenket eiendommen til staten. Tanken var
innrede bygget for Meteorologisk institutt. Huset forble imidlertid
uferdig frem til annen verdenskrig.

1941: Fører for NS og senere ministerpres,dent Vidkun Quisling
overtok eiendommen, og igangsatte fullfer ngen.

1945: Fra mai 1945 og i ca. halvannet år var bygningen offisers
kaserne for allierte styrker og legasjoner.

1948-1961: Villa Grmnde fungerte i denne perioden som pleie-
og rehabiliteringshjem underlagt Ullevål sykehus.

1963: Staten overtok eiendommen, og anlegget har siden vært
under statens forveltning. Statens helsesesterskole ble overført
hit. Etter soe utdenn ngst Ibudet økte, ble navnet endret til
Statens utdanningssenter for helsepersonell.

1964: Første de av internatet sto ferd g t innflytting.

1970: lnternatet b e fu Iført

1998: Undervisn ngen ble flyttet, g bygn ngene ble ledigstilt.

1999: Vi a Grande ble agt ut I r sa g Riksantikvaren erklærte
eiendommen for verneverd g,

2005: HL-senteret flyttet inn etter rehabiliteririg gjennomført
av Statsbygg. Bygget eies fortsatt mv staten med Statsbygg øst
som forvalter.

21. OKTOBER 2017

Manisoltadet RU MaflaQuisllng eksisterer Ikke lenger.
aygnltsgeo har gjennomgått flere nanderuned restaurering. og I dager det

konferanaesal her. Men vinduet på badet kan gjeukjennes.

i

11des lett å se at det barvært et baderom her.ldagftangerer rommet som kopirom
og remnlngsvel ved eventuelt brann.

som ble kalt tilbaicel’eringskontoret. I disse arkivene finner jeg list
og dokunsentasjon på hvordan dette foregikk, slerStensetj,.

Totalt har Stensetli klart å spore i6 nummererte gjenstander fra
Watchnians bo til Quisllngs villa på Bygdøy. I tillegg er det funnet
gjenstander i «ørnete et., som var NS-lederens hytte I Asker. Malerier.
rokokkomrnistol.dragklsteog lkkeminstgulvur, somQuislinghadde
totalt seks av, mener hun landsforræderen hadde revet til seg.

— Quisling ble en gjerningsmann ved å plyndre dette bort, sier
Stenseth, som har gitt ut en rekke bøker.

Kjørte ut vareleveransertil Gimle
1mai måned 5943 mottok «Ministetpresident Quisling, GImle Gàrd
tre vareleveranser fra en kjepmann ved navn Kasper Slaattum fra
Bjølsen I Oslo. Han skal ifølge Stensett ha slått seg stort opp under
okicupasjonstiden. Slaattumvar midlenidigbobestyreravbeslaglagt
jødiskbo.oghan leve.telt’elgebokenkjekkenutstyrtllQuisling. Første
varelevering inneholdt traktekanne, slikkepotter, serveringsbrett og
fiskekjele. i den andre leveringen kom et frokostskrin, mens den tredje
leveransen kom I ilerekolli medblant annet melkespann, kasseroiler
vanneser, sandkalcøformer. vadfeljern og goro- og krumkakejern.
Spersmålet forfatteren stiller, er om alle disse kjnpene ble gjort i
Sinattums egen forretning på Bjølsen.

— Nei, mener Stenseth.
— I faktura l~aden gang kan jeg se at Slmattuun leverte kjøkkenutstyr

tilQulsl’mgogGimle, men det ergtunn til Atro at mange avvatene,
kauskjealle. vartyvegods. Dettevardel første jegkomoveravQuislings
forbindelse til jødene.

Hun mener vareleverlngen fra Slaarnum og ikke minst Warch
man-saken gjør at vi må forandre historieskrivningen om Quislings
syn på jødene.

Under iandssvilcsaken etter krigen nektet den norske føreren forå ha
kjent til forfalgelsen av jødene BAd nrrestasjonene ogdeponasjonene
var noe han frasa seg alt ansvar for.

Stenselli mener Quisling mà ha kjente til jedenesskjebne i Norge
Og konsentrnsjonsleirene.

Han var stolt under krigen over gjeninnføringen av paragraf 2 I
Grunnloven, den såkalte jodeparagrafen. Han var også stolt over at
deekonomiske midlene fra konfiskerte jadiskebo lkkegildcdlrektetll
tyskerne, men til den norske statskassen. Og han fikk et mye omtalt
brev fra Haildis Neegård Ostbye antisemitt og nasjonalsosialisnLsier
Stensetis. Der skriver Neegård Østbye blant annet at «den endelige
ordning må naturligvis være radikal og tusentimental*. Hun skriver
også om reaksjoner som trolig stammet fra arrestasjonene av de
norske jødene: «Alt del øvrige kan vel foregå mere i stillhet. konsen
trasjonsielrer osv..

— Det er neppe muligå komme nærmerevissheten om tilinteigjor
elsen, sierStenseth.

KILDE: Senter før studier mv Holocaust og ivssynselnoriteter
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Etter krigen provoserte dette rommet omverdenen. Salongene fl rad og rekke i dag er luksusen borte. Også meblementet er sparsomt. Nå kalles det for
vlsieftvjlken luksos Qulsllng-paretlevdetmensenblodlgverdenslojgforegllcjt miislltlerommet.ogplasistolerseltestittll publllwmpåarrangemeniet

ren ulenforvtnduene. FOTO: STURLÅSON, STURLASONS ARK V

‘i ~i

Slik så soverommet til Man. Quisling ut På det meste Jobbet 20 tjenere på ilekeiilålejennelgJe,Jo. forresten døren på Qulsllngs soverom erder fortsatt.
Glmleogailevarkvlnner. Ietteilldenbledetf.mnetet lite rom so.nblelcalt.Mmja Eilerserdetbolotkleefsompregerflolocaust-senteretsblbllotett.

Qulsllngs smykkeværelse.. Inne I et ille skap ble det funnet edelstener.
FOTO: 4.1 W ISE, Oslo MUSEUM

Sl1el~erhetsdhtakenensntkGImlevantrengetmderaimenverdensIextg. ilovedbuset Påuislden serfasadene like iit.menPålimsldenermyeforandretfradaQulsllng
WclcJernbeslåtteskoddereHer~ernØtn. FOTO: STURLASON. ARKIV STURLASON boddeher. rorlaåzsldenflyttetSenterforstsidleravllolocaust oglivss3’nsminorl.

(eier Inn I Villa Grand. Samme år vedtok Rilesantilevaren å frede bovedbygningen,
lysehuset oghageanlegget mot ser.

1* i’
Detterommetblekalt Gildeskålen. Bildetbietaet rettetteratparet blervunget Dørenerfortsattdea samiske, liten lwonenltaket erbyttet ut medenidelamper.

ut fra GImIe,forådokumenterehvasom befant segderavmebleroglnnbo. I dagbnikerKaféVtllaGrande rommet
FOTO


