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Quislings
fangevokter
Søndag 7. mai 1995
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FANGEN
.
Vidkun Quisling og fangevokteren Theophihus Schanche Helhesen under en luftetur pa Akershus festnin . - QuisImg var helt til det siste sikker pa at han hadde gjort det rette for ~asjone
sier Helhesen.
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sterke
mannen,
som hadde bommet så forferdelig
og
som
trodde
han
var
større enn
han var.»
Under de
daglige

lufteturene diskuterte
de
som regel
Av TOVE SKAGESTAD
politikk
TETT pA: TheophiAlle henvendelser og brev til og Quis- lius Schanche Hellilandets kanskje best bevoktede lings sak. esen hadde ansvafange, måtte gjennom HeJlie- .Jeg
rei for Quisling under
sens kontor. Selv hadde han husker jeg hele hans periode
t1ere timers daglig samvær og sa til han: som fange.
lange samtaler med Quisling,' «De ermebåde i luftegården og på cella. .get intelligent, herr Quisling,
Han fulgte rettssaken med ar- oJnen ikke særlig klok.* Da inngusblikk og var diskre til stede : ':~ømmet Quisling at han nok
linder henrettelsen på Akers- ·'o·skulle ha gjort mye annerledes,
hus.
:,men likevel mente han hele ti,/da at han hadde gjort det beste
Rørende
"":,for landet, og det ville ettertida
_Det val' et rørende forhold ";Skjø nne . Han hadde sykelig
mellom Maria og Vidkun Quis- ,'t:l1øye tanker om seg selv.
ling. Hver dag, mens han satt ,,:','
på Akershus under rettssaken, ·,'flenrettelsen
hadde hun med små pakker til ,::..c Etter rettssaken ble Quisling
han. Det kunne være rene klær,.~:igjen overført til Møllergata 19,
ekstra mat og andre godsaker. : '!~vor han satt fengslet helt til
Hun viste stor omsorg, var stil- '~:han ble henrettet 24. oktober.
le og beskjeden og støttet han '·'Han kom da til Akershus festtil det siste. Gjennom henne' ning i politibil, og ble ført til
fikk han utløp for sin frustra- ·.'retterstedet av to politimenn.
sjon under rettssaken og suk- ,'!Som alle andre ble han bundet
ket stadig "Det nytter ikke, Mac : .fast i skyteboksen, for at kropria.
Disse
menneskene' ,'II?,en fortsatt skulle være oppskjønner ingen ting," sier Hel- ,~ist og ikke krøke seg sammen
liL,sen, Ellers klaget han aldri. ,i fosterstilling etter første
Holdt maska hele tida. Felte ik- skudd. Han fikk festet en hvit
ke en tåre. Selv ikke i sin egen papirlapp ved hjertet og et
celle. Da han og Maria skjønte 'svart bind for øynene. To sterke
at han ville bli skutt, og hun lyskastere var rettet mot ham
ll'Uet med å ta sitt eget liv, bruk- .. og han ble skutt med ti skarpe
le han all sin energi på å holde skudd av ti håndplukkede,
motet oppe i Maria. Han trøstet men frivillige soldater fra polihenne og prøvde innstendig å tistyrken. Den ellevte, kom·
overbevise henne om at histori- mandøren, avsa ordren til
en ville se annerledes på han. skuddene og ga til slutt QuisWIen for andre var han vanske- ling det symbolske nådeskudlig å få kontakt med. Han var d~t gjennom tinningen. Liket
svært innesluttet, virket nesten ,ble så lagt i kiste og hentet av
ufølsom og fjern. Selv da den en likbil fra Johanne Thorens
h"jctstående gestapisten Wei, ',begravelsesbyrå, som hadde
J1('1' skjøt seg i nabocella, var' kontrakt på alle henrettelsene
Quisling uberørt. Han kom-' 'på Akershus, forteller Helliementerte det overhodet ikke: .' sen nøkternt. Han er opptatt av
Dd virket som han ikke inte-' å~ de nakne fakta kommer
]'<'særte seg for noe annet enn fiam, før øyenvitnegenerasjosin egen sak. Han ble sett på nen dør ut.
som en mønsterfange, og val'
Mytene som er skapt i etterikke typen en fryktet skulle be' tid for å dramatisere det hele,
gi> selvmord, forte Uer Hellie- er vanskelig å akseptere for
",,1.
Helliesen, en av få som hadde
Helliesen innrømmer at det', «orkesterplass» på vollen, da
var umulig il ikke få respekt for skuddene falt på Akershus for
,lenne asketiske, sindige og 6~ år siden.
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Vidkun Quislings sosiale liv i fange'årne' på
Akershus fes'ning "es'o
av de daglige "esøkene
av kona, Maria, med
den all"d tllstedevce,.ende fangevokteren,
Theophllus Schanche
Helll.sen, som overvåker. Ellers var de' Ingen andre enn forsvareren som fikk "esøke
cella I 'årne'.

Søndag 7. mai 1995
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HEDERSPLASS: En
familie i Oslo
har gitt radioen hedersplassetter
atdenhadde vært bortgjem/hele
krigen. Fo\O:

I

I

LEIF GANER

Halldis Moren Vesaas (S8), forfalter
- Jeg satt sammen med min mann og våre
to barn pa seks og ni år og hørte på vår illegale radio da vi fikk budskapet. Slik hadde
vi sittet i timevis og ventet. Da freden var et
faktum, sprang vi opp og heiste flagget. Naboene, sorn var n1idt i våronna i det tIne vårværet, la fra seg redskapen og ble bare stående og stine. 1<'01'(11 folk nest i gl'plHia vår
ikke hadde radiu, sendte jeg ungene ut rned
papirlapper med bt>skjed om freden. Ungene kom tilbake rned masse godsaker som
tolk hadde spart på gjennom krigen.
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ne krype
ga hadde
møtt opp
forå hilse
kongefamilien velkommen
enmaned
etterfreden.
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hadde lidd, i fengsel og leirer,

pa sjøen el/er i styrkene.

står igjen nled seierens palrner - i
alle fall i egne øym'.
Tålte vi del egentlig'!
Spørsmålet om Norge tåler nordmennene i 1945 kan ved første
øyekast virke overl1ødig. Vi er
som vi er, og~å når 'vi har vinni.
Likevel kan det v,pre berettiget å
spørre om vi egentlig hadde helt
godt av vår egen ubehcr:-;kl!de,
selvbevisste, grenseløse glede.
Bruset fra lB45 har nemlig et
motstykke i spørsmald 0111 hvordan vt behandlet den slagne part,
okkupasjoll::iårenes sivile fiende,
NS. Og her tør innsatsen va'I'"
noe mindre heroisk.
Det begynte 8. mai om kvelden,
da også en del NS-familier pyntet
barna og sendte dem ut for å være med på folkefesten. Voksne
holdt seg selvfølgelig inne, men
barna måtte da få dele gleden
over frigjøringen n1L'U sine jevnaldrende?
De kom snart inn igjen, ille tilredt av spyttklysPl' og slag. ~b
ten var nok ikke for dem. nei. Frigjøringen var ikke for den slags
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har i sine memoarer gitt uttrykk for denne erfaring: De skjemtes. De ivrigste hevnere var de som hadde gjort minst. Her blir

fulk i det hele tatt. For nå tok den
til l den bølgf' av gjt'ngjeldelse
som i mange lokalsamfunn førte
til at politi og lem.;nH:~nn måtte
rykke ut og beskytte taperne leJr
vinnernes hovmut. Med annonser i lokalpressen ble NS-folk pålagt ikkp å vis(~ S{'g ute, i alle fall
ikke pa 17. mai. Den førstv fnl'
nasjonaldag pa r(~m fil' måtte l~t
par hundre tusell noruml'nn holdl' seg inIl(-'IlU~)r:~ for sin t~gen
sikkerhets skyld, og for ikke å
provosere de syngende. Også tyskertøsene måtte tas i forvaring.
Ing(;n skal va're i"orunuret over
at også slikt ble en del av frigjøringsdagene. Hatet ovt~tfor de demonstrativt tyskvennligt.~ lå selv··
følgelig dypt. Det var næret av
okkupasjonsårenf..'s nlangc snlå
og store hendelsel~ dertil tilIJUStet av hele krigens prupaganda fra begge sider. Den norske sivile
lnotstandsbevl'gpls('11 hadue i
særlig grad bgt Yl·kt pa holdninger - al man haddl' den relte
holdning til fienden og deres
hjdpere. Nll slo holdrllngen ut i

lys IU(~ - ug ikke Lure i uskyldig
sang, men selvfølgelig og~å i aktivl hat og demonstrativ forakt.
Ikke rart at politiet måttt> beskytte dem som ble oppfattet
som svikerne.

ve som na gikk på. Mangt> NSfolk sier del s.unnle: takke oss til
hjernrnestyrkenes folk, de soldate ne vi møtte, fl'elllfor den vanlige nordmann SOln nå tok ut et
hat sum syntes å ~tå i

ll(~d~i~~~~d~t d~;;,e "Seie!'n ~::'n~"eni~'~ls:~:~o;'~d~;

er var, krigen. Verst av alle i
seier'n er
sdVl' langebehand!ingen var for f~ksenlvår. Quisling pl'1 de hjemvendte
• .. pohhtroppl-'!ne
fra
kom på Gnnl Sverige, som ble saU
iVl'ig~te hevtH~rne var..
inn sonl voktere i d(~
de som selv hadd" I gar "
fangeleirer sum ble
gjort JYunst. De
satt opp for il ta inlot

derstrekes i all krigsog frig,jøringslittera
tur, ()g sitter igjen som
'''' av ukkup<lsjunstidens rner påfallende'
erfaringer: Det at de
<.l

t-lOITl

kanskje hadde sittet
de
massearresterte
pa gjerdet helt til d,,! iJiiiJ_iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii NS-folk. Disse "smørsiste, og som i alle fall ikke had- gossene" gikk løs pa fangene
de aktiv innsats hak seg, de med nwtoder som rnang en innsvmgte llå saksene og hui(:l til satt, ug ikke så få av de profesjokamp med større glød ellll åud- nellE"' i fengselsvesen og straffere.
rettspleie, måtte se på som i"en
Mange som selv hadde lidd, i Gestapo-atii:.>rd. På grunn av
fengsPl og leirer, pa Sjt)Pll ('Ilel" i
OVl.:rgrep og trakasserier uk disstyrkene, har i sine Bl(:;,nlOan.'1' se troppene snart trukket ut av
gikk uttrykk for d""",, ('rt'arillg: fl·rtgst:·lsljen(~sle. ]t~aJ1g(~lll: ~;(>lv
De ~kj(~rrltes, for df~t var tit' p<.ls;;i- var ikk(~ i tvil: dt.' sUln hadde lpvd

Folo: NTB

godt i det nøytrale Sverige under
krigen, haU nok av smør på brødet og kaffe i koppen, de tok ut
et hat som nesten virket som en
kompensasjon,
Men hvem i ettertida vil dømme slike? Seier'n var vår, og seiel'herl'(~ne tok for seg av sine
rpttmessige fordeler - også til a
derinere hvem de ville ha rettsforfulgt - eller utstøtt fra boligbyggelaget, eller fratatt yrkesbevilling. Fem år i trengsel går
ikke sporløst over noe folk.
Det er vel heller ikke det verste man kan si om nordrnennene, at det varigste minne de sitter
igjen
med
fra
frigjøringsdagene 1945, det som
dukker opp den dag i dag hver
gang en landsmann står på idrettens seierspall hvor enn i verden - det er den sangen som
dengang skapte seg selv:
I vårnatten mellom 7. og 8.
mai, mens bålet fra blendingsgardinene glødet og den innestpngll' jubel (ok rmngpns evigl'
vinger fatt.

