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Kan det være Norr..e-vann med Lifjell i 

~ bakgrunnen? Hvem vet, men "Sommer i 
(! Telemark" er ihvertfall tittelen på det 
~ ~dempemessige landskapsmaleriet som i 
~ NS-medlemmer i Telemark ga til sin fører 
~, Vidkun Quisling i 1942. Malerif!t som er 
:1 laget av Skiens-maleren Johan B'echen har 
, ligget på loftet på Slottet siden krigen. Nå 
, befinner det seg på fylkeskuituretaten. Alf-

hild Skaardal (bildet) er svært interessert i 
opplysninger som kan kaste lys over den 
historiske gaven. (Foto:Reidar Peersen) 
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"Nazigaven" fra Slottet 
på plass i Fylkeshuset 
m KARI GISHOLT 

"Nazigaven" fra Slottet er 
nå i hus på kulturetaten på 
Fylkeshuset. - Maleriet er 
større enn vi trodde, men slett 
ikke noe dårlig landskapsma
leri, mener Alfhild Skaardal 
som nå må jakte på en stor 
nok vegg til "king size" bildet 
som ·er tre meter langt og en 
meter og søtti høyt. 

Maleriet søm bærer tittelen 
nSommer j Telemarkn og er malt 
av Skiens-maleren Johan Bechen 
ble gitt i gave fra NS-medlemmer 
i Telemark til ~vår fører", Vid
kun Quisling den 22. mai 1942 
står det opplyst på baksiden av 
bildet. 

VET LITE 
_ ?vler vet vi ikke om bildet, 

f.eks. om hvor det kan ha hengt, 
om det ble malt spesielt til Quis
ling, i hvilken anledning det ble 
forrært o.s. v. Vi er derfor svært 
interessert i opplysninger om det
te historiske bildet, sier Alfhild 
Skaardal som ikke har noen mot
forestillinger til "nazibildet" -.;om 
ble funnet på loftet på Slottet un
der restaureringen som pågår der. 

NAZI-BAKGRUNN 
- Vi har et helt upersonlig for

hold til NS tilknytningen all den 
tid det dreier seg om et uskyldig 
landskap, trolig fra midt-Tele
mark. Det kan være Nome-vann 
med Lifjell vi skimter i bakgrun
nen. I alle fall finnes det ingen 
nazi-symboler i motivet. Da had
de det naturligvis stilt seg helt an
deri ed es, sier kulturkonsulenten 
som mener at maleriet er av his
torisk interesse på grunn av den 
spesielle bakgrunnen. 

PÅ TSS? 
Det store spørsmål nå er hvor 

SOMMER I TELEMARK: Slik ser det ut, Johan Bechen maleriet "Sommer i Telemark" som NS·medlemmer i Telemark i sin tid ga i gave til sin lører, Vidkun 
Quisling. Ikke noe dårlig maleri, men stort, mener Allhild Skaardal på kulturetaten. "King-size" bildet har vært lagret på Slottet siden krigen. (Foto: Reidar 
Peersen) . 

det skal henge. En mulighet er 
veggen utenfor TSS-kantinen i 
administrasjonsbygget. Det bur-

de være stor nok, men finne, det 
andre f~lkeskommunale vegger 
som "sknker" etter det store JlJ,,-

leriet er det bare å slå på tråden [opplysninger om bIldet og bak
Illi Alfhild Skaardal som også kan jgJ::,u,~ncn for gave-overrekkelsell.L" 
p:ontaktes dersom man sitler med I ~'+~. 

···1 

SNO
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



f 

I 
-

- Her ble det malt! 

Her satt Johan Bechen og malte bildet som 
NS-medlemmene i Telemark ga til sin fører 
Vidkun Quisling i 1942. Eigil Lillefjære husker 
godt at han så maleren sitte i veikanten med 

skisseblokken sin. Stedet er Ulefossveien, ikke 
så langt fra Brekkatoppen meq utsyn over 
Skotfoss og Norsjø. Mange Skiensfolk vil hus
ke området som et populært utfartssted med 

hoppbakker og skirenn og varmestua den 
Røde Kro. (Foto:Frank Chr. Kvisgaard). 
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HER: - I veikanten her sat! Johan Bechen og laget sine skisser, sier Eigil Ullefjamt. TIl høyre pil bildet ser vi om ... det som Bechen malte. I bakgrunnen til venstre ligger Brekkatoppen og valen 111 
Åloas. (Foto: Frank Chr. Kvlsgaard). " 

Så Bechen malte bildet 
- Akkurat her ble maleriet som har ligget på 
Slottet malt, forteller Eigil Lillefjære som 
husker at maleren Johan Bechen satt i vei
kanten på Ulefossveien, like ved Røde Kro 

som lå ved et av Skiens mest populære ut- er det akkurat som dengang Bechen malte 
fartssteder i mange år. Utsynet er mot Sko l- det, sier Lillefjære som reagerte spontant da 
foss og det er Norsjø du ser i bakgrunnen på han så oppslaget i avisen. 
maleriet. Idag skjules vannet av trær. Ellers 

iD KARI GISHOLT 

72-åringen husker godt Bechen 
som ofte kom akkurat hit for å ta 
skisser. Han syklet. På sykkelen 
hadde han en kasse med spalter 
som han skjøv skissene inn i, for
teller Lillefjære som dengang var 
14-1'i ar. 

Rl'NDT 1935 
- Jeg hudde en flskerute den: 

~~~l~l~t:~~ ~~~ic~l~~~en~~~C[a 'v:e~I~f~l~ 
gt.:ll}' I~-,~·, r {l '.-0;' Il-;akr. hk iD 

nysgjerrig på hva han drev med. 
,Om vi snakket til ham husker jeg 
'likke. Vi hadde nok respekt, men 
jeg så ham flere ganger~ minnes 
Lillefjære som tror at det må ha 
vært i årene 1934-35. Senere enn 
1936 kan del ikke ha vært for da 
hadde han sluttet med flskeruten 
sin. 

FLOTI SKIBAKKE 
Dengang var UJefossveien gru

svei. I veikanten var dd nærmest 
skog, eller kratt slik sum Bechen 
har malt del pi; biidet. Mange 

Skiens-folk vet helt sikkert hvor 
det er for helt opp til i 60-årene 
var stedet et populært utfartsted, 
særlig vinterstid. 

- Folk sto på ski i bakkene. Det 
ble arrangert både ski og hopp
renn og skolene la sine turer hit, 
forteller Lillefjære sOm er opp
vokst på Geiteryggen. Titt og ofte 
stakk han innom Røde Kro for å 
kjøpe seg el! sårt tiltrengt røyk et
ter dagens langtur med silda i 
kjerren som han dro etter seg 
oppover bakkene. 150 kilo kunne 
det dreie seg om. 

HVORFOR GAVE? 
Også andre enn Eigil Lillefjære 

ringte Varden igår for å fortelle at 
de gjenkjente landskapet i Johan 
Bechen-maleriet som ble gitt av 
NS-medlemmer til Vidkun Quis
ling den 22. mai 1942, men ennå 
har ingen meldt seg med infor
masjon om selve gave-overrek
kelsen. Også det hadde 'vært in
teressante opplysninger om den 
historiske gaven fra Slottet. 

SNAKKET MED BECHEN 
Også Harry Reiersen (78) kan 

fortelle hvor Johan Bechen sto og 
malte sitt bilde - utenfor et be
vertningssted som het Røde Kro. 
- Jeg kom syklende forbi når han 
sto og malte. Jeg var ivrig ama
tørrnaler selv, og stoppet og snak
ket med ham, forteller Reiersen. 

Han kjente øyeblikkelig igjen 
bildet og utsikten når han så det 
avfotografert i Varden. Det er ut
over Steinsruddalen, med Norsjø 
i bakgrunnen. Det er riktignok 
mye som er endret, men det er 
ingen tvil om hvor det er. 
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