
~, o" 

:. 
I 

r ,. 

.-:; ... 
.'.' 

.f-
.; 

.... -

Da jeg var en av de såkalte· 
«landssvikere» som ikke ble 
fenpkt dter den tyske karitula
sjonen i 0:orge i I ~45, "om jeg 
til ~ tilbrin~e Qu::-.lil1!.!s aller siste 
Ic\'I!da:;er - Sal11l11el1 - med hans 
hustru i'vlaria. 

Det bL"l:!yntc I.!.!;clltlig en tid i 
forveien med at telefonen hjem
me hos oss ringte. Den var til 
meg .. og i den andre enden av 
røre: var i\hria Quisling. «Om 
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jeg visste om noe sted 11\:or hun 
kunnl.! bo'? Kanskje hadde vi 
plass til henne'!» Det kunne dess
vl.!rre ikke la se:; gjo!'c, for huset 
var alt fullt av hjc:nl,lse hustruer 
og barn av 1TI~l\n som satt i 
fengskr dkr kOnSC!1i-,<Lijolls!ci
re. men ieg SkYlllit\! rn~:;i\hcn til 
hennes forelopige bolig, 'et væ
relse hun m;ltte ut ::.v sn;lres'. 
Heldigvis fant hun efter kort tid 
et hyggelig rom hos en av våre 

venninner. hvis mann ogsa salt 
inne. 

Det ble noen merkeli\.!1.! ukcr 
vi kom til il tilbrin!.!e s-alllmen 
med henne for og efter :It dods
JOlllmen ralt over Nor!.!es hov
dim!. Jet! husker sa !!o:Jt forste 
gang i\·l;ria Quisling-efter lan!; 
tid ut P~I hostell cnd..:lig fikk lov 
til [l besoke sin mann. Hun kom 
tilbake til oss med blanke øyne 
den da!!en. Rvslet i sitt innerste 
fortalte- hun (;SS hvor ekndig og 
utsultet hennl.!s mann så ut, tvde-
lig merket av berri berri. • 

Det sp~,rsmål som opptok 
Quisling i denne stund var føl
gende: «Maria. nu må kvinnene 
ta fatt. derI.! ma skaffe dere st()rrc 
innflytelse og pmvc :\ ~karc en 
bedre verden enn mennene har 
klart.» 

Tiden skred fremover, døds
dommen over Quisling ble av
"agt og en forferde.lig....tid begYrH.e ~ 
for Maria. 

Tapper og modig som hun 
var, gikk hun fra Herodes til 
Pilatus for personlig å søke om 
benådning for sin mann. Men 
det va'r som å renne pannen mot 
en vegg. for det var forlengst he
stemt av utenlalllbkc o~ innel,
landske makter, at Quisling skul
le og mi'llte d<\. 

Det var hjerteskja:rende :'1 v;t;

re vidne til fru Marias heroiske 
kamp for å redde sin manIls liv. 
Hun sparte ikke seg seiv for yJ
mvkelse. Alt bie forsokt. -
B~ll:idning ble endelig avsl:\lt. 

l'~u bl'gynte den aller Si:-'IC li
de., for i\.laria o!.! Vidkun 8uis
lin'!, Hun fikk. l'Ov til ,j bc:-okc 
h:l~l hver da!.! i k!1!.!sck:. O!! 

hadJ~ alltid noe !ladt -;1 fortelle 
når hUll kom derf~a. Det li hali"; 
s.-:::riig på hjertet å be henne hol
de fast ved sin barnetro .:>g han 
les;e selv flittig i evangeliene. 
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Så var det en eftermiddag vi 24. oktober i 945 ringte det pa 
fikk særlig lyst til å besøke hen- døren i den leiiighet hvor fru' 
ne. Vi kom opp til henne ved 6- Maria hadde sitt værelse. D\!t 
tiden om eftermiddagen. Hun. var de to fengselsprestene fra 
v;lr rørende i sin nesten barnlige Møllergaten 19 i Oslo. De kom 
takknemlighet for den minste for å meådele at hennes mann 
omsorg fra sine venners side. var' skutt om natten. Stille ba 
Mens vi satt som vanlig og drakk hun dem sette seg og fortelle' 

" 

«Fadcr, i dine hender Q\'ergir 
jeg min iind.:o 

Han m;'ltte venle i 2 timer på 
å bli sKutt. Københavns politisjef 

. kom {orsinket frem, !~g dcr var 
ellers flere herrer og/damer som 
ogsa skulle se pa.,J o;-- " 

kaffe, ble jeg imidlertid grepet - alt. A ~'Slll("i/lg: 
aven merkelig uro, jeg følte en' Vcd 5-6 tidcn om eftcrmid- Efter at død!;dommen var falt, 
uforklarlig angst,. som jeg'. dog dagen dagen før, var presten fortalte fru Qui!iling at hver gang 
beholdt for meg sclv. Plutselig , gått inn til hennes mann i feng- hun besoklc sin mann i fcn!!~clct. 

~ ser fru Qui~ling på meg og sier: seiseelIen med budsk<lpet om at gjcnlok han stadig: «Vi 'i,10te5 
· «hg er sil elendig og urolig inn- han skulle henrcttes i den kom- igjcn i dcn annen verdcn. Maria. 
· vendig, hva kan det være'!») Vi . men de nall. Han ble helt iortvi- tro endeiig pa det og jeg skal 
· tenkte da str,lks på politi og let vcd tankcn på at han skulle 'prØve å scnåe deg en hilsen når 

fengsling. Gikk forsiktig hen til skillcs fra sin hustru også utcn å jcg er gått over, 'om Vår Herre 
'verandaen for å se om det var' .. få anledning til å ta avskjed med: tillatcr det, 
nocn i haven, så derefter også henne. Hjelpeløs var ban i sin På den skjcbnesvangre aflen 
ut fra .den andre siden av huset, sorg, som et barn, urolig og' før Qu:slings død, gikk fru Quis

.. men der var. ingen sort vogn, og " trøstesløs. Denne sinnsstcmning . ling intetancnde til scngs og sov 
, de~ var ingen politimann å se. " varte helt til klokken 200111 afte-·. straks. Ncttopp i denne natt, fikk 

Man var aldri trygg i de dager, nen, og overførtes altså til Maria' hun en vidunderlig drømmc-opp-
for oss var det ingen fredstid .. " og . mcg innenfor nøyaktig det level:;e som sattc scg fast i hcn
Men denne gang gikk vi inn og 'samme tidsrom. Og da Quisling. nes sinn for alltid. Hun S~I uni
satte oss igjen. Ved 20-tidell ved 20-tiden dcn summe aften vcrset høyt hvelvet ovcr lieg ~om 
(plte jeg at uroen hadde forhltt .,'. hadde kjempet sin k,lmp til'ende,' . en nmjestetisk avlang. bu c, og. 
meg,' cn stor fred hadde lagt seg overl\-jrtes denne forvandling og-' dcnne lyste av utallige stjerncr . 

. over mitt sinn. I samme øyeblikk" så til oss to som satt der hjemme, Da ser hun med ett en nv disse 
sier (ru Quislitlg: «Tenk nu er jeg: .' og dcngang intet forstod. ':' stjerner blinke og skinne og 
he!: roli~ igjen.» F~'rst ved mid-:, " Han vendte seg· da til presten blinke igjen d,irckte ncd til hcn-
mill (orlot vi henne. Alt var.' og sa: «Nu h;u jeg også overgitt ne. aJ'! det er som den trcffcr 

'stille og rolig. " . , .. ' '" min hustrl.l. MMi a i Guds vare-" hcnne med en viliulIlJl.:llig var· 
Neste formiddag ved lO-tiden . tekt, og nu gleder jeg meg. bare' mcstråle som gilr helt inn i me!-

gikk jeg til min damefrisør. I: til å komme over til den. annen 10mgulvet. Lykkelig roper hun: 
st~lcn ved siden av satt en for ',side og se hva som møter me)! «Jn, er dct slik, da tror jc~!" 
meg ukjent dame. Uten noen : der. Jeg er ogs;'1 så spent på Quisling hadde innfrilili silt IOltc 
innkdning sier hun: «Ja, i natt hvordan livet cr på andre kloder. til henne, og scndte hcnne en 
ble Quisling skutt da ••. l) En-"· (Quisling hadde i mange år skre- hilsen fra dcn vcrden han samme 
hver kan tenke seg hvordan det vct på ct verk som b;lf navnet natt vnr gfltl inll til. 
virket. Det hadde sti'ltt i morgen- «Univcrsistiske :iln·Hunker» - Df\111l11lcn v'lr S;'I levcndc 0b 
aviscnc, som jcg ikke hadde fått dc~sverre bcsluClagt 'av politiet.) sn skjl1nn at hlln ble l11e~et lei 
lest. .. ~ De siste par timer fM hun ble over ii bli vekket klo\..kcn ~ 

Da vi S;I hurtig som. det .lot . ftn bort, underholdt han seg ne~lc morgen. Da siml tll.:r to 
lieg gj~'lre kOI11 opp lil (ru Quis- ' med de to presIer og fortalte om politimcnn foran havegjertkl. 
ling dell ne formiddag, ble vi'. sin glade barndom og lykkclige Hun vi~~11! cnllll ikke hva dag 
nWIt nv en' rolig. nesten forkla-, ungdom hjemme hos farcn, prost hun gikk i t11\l\e. l11CII et lll1dcr 
rcl kvinne, tI!.:t var som om hele Qu1!ililllj P;'I pre$ll:g;irdcl1 i Fyr!.:~- skjcdtk. Ildc dennc fllrfcnldiJ.!l' 
henncs slnl\\! ng edle n,!tur gjen- . dal. dag og 1.:11 lid (n:l\1\lver. fikk hlln 
1101115lr;dte hennes VClicn og skik-- Så vcd 2-tiden om 11101'!.!CI1Cn leve viderc i dn11l11l1cl1. Slllll dcn 
kclsc."hull I!a kr,lfl til oss andre., . kom de for ,i hellt\! ham: Like ::,\llI:e virkclit:il\:1. 111111 fIlilc hcle 

Om aftc~el1 $amJcdcs noen få fYll' him trådte ut a'" i'9lilibilcn tiden kraftul:;trillingcn fra dell 
VClll1er hjellll11e hos henne, hvor på den åpnc plass (oral' Akers-. blinkelluc stjerne, tien SOlli veLl
cn av de lojalc prestcr holdt en hus, ropte han høyt utover: «leg "varende som vanne i henncs 
minncgudstjcneste over Vidkun cr uskyldig!» Stillet an$ikt til kropp ol:! sjel og bar hcnne gjen
Quisling. Husets frue - som var . ansikt med pelewngen sto han' nom redsclstiden. Gud gav 11cn-
meget musikalsk - spilte til sal- rolig som huggct' i et stykke ne åcnne gave midt i sorgen, for 
mene. norsk granitt. I hånden hoidt Han er alle faåcriøses far og alle 
. Hva var skjedd i de siste ti- han blomstene som han hadde enkers jorsorg. 
mene Quisling levde? fått av sin~ hustru. Harls siste,' j 
. Klokk~n J om morgenen den ord var: «Hils Marial» Og: I 
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Sundra Sand 
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