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Theophi-

Itus Schanche He/hesen under tY! IUftCJU.lJ pa
festnmg. - Quisling var helt til det siste sikker pa at han haddo gjort det rette tor nasjonen,
sier Helliesen.
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Vidkun Quislings sosiale liv i fangetårnet pd
Akershus festning besto
av de daglige besekene
av kona, Maria, med
den alltid tilstedeværende fangevok'eren,
'Jheophilus Schanche
Helllesen, som overvaker. Ellers var det Ingen andre enn forsvareren som fikk besoke
cella l Mrnet.

Av TOVE SKAGESTAD

Alle henvendelser og brev til
landets kanskje best bevoktede
fange, måttf~ giennon1 Helliesens kontor. Selv hadde han
1h-:n~ tirners daglig san1Va~I' og
lange samtaler med Quisling,
bade i luftegarden og på cella.
Han fu.lgt.e rettssaken rned argusblikk vg \-ar di;::;kri' til skdp
under henrettelsen pa Akt'l'Shus.

Rørende

.- Det var et røn:nde DIrhold
mellUln Maria og Vidkun Quisling. Hver dag, mens han satt
pti. Akershus undt~r rettssaken,
hadde hun med sma pakk"r til
han. Det kunne være rene klæc
ekstra lnat og andre godsaker.
Hun viste sior onlsurg, var stille og beskjeden og støttet han
til det side. l1jennorn henne
tikk han utløp for sin frustra
sjon under rettssaken og suk ~
ket stadig"' Det nytter ikke, Maria.
Disse
menneskt~ne
skjønner ingen ting, sier Hel~
lies.,n. lCllers klaget han aldri.
Holdt maska hele tida. F"lte ikke en tåre. Selv ikke i sin egen
celle. Da han og Maria skjøntp
at han ville bli skutt, og hun
truet med il ta sitt f:get liv, bruk·
te han all sin energi på il holde
nlOtet oppe i Maria. Han trøstet
henne og prøvde innstendig ei
overbevise henne om at histori~
en ville se annerledes på han.
Men for andre var han vanskelig å få kontakt med. Han var
svært innesluttet, virket nesten
ufølsODl (Jg fjern. Se·lv da dell
høytsiaendt: gestapistl~Il Wei··
ncr ,:;kjøt seg i nabocella, var
Quisling uLl.:'rørt. Han kom~
mentertt' det overhodet Ikke.
Dei virket sorn han ikkt! inleH'sserte St* for nO(";' ann~t c'nn
sin egen sak. Han hk· Sl!tf. pa
sonl t>n n1(')l1sterfang(~, og var
I

ikke lo'jlell l'll fryktet :ikulk Ill"
ga sdvmurd, f(Jrteller HdJ!C'SPiL

Hellit'sen innrømlner at Jet
var umulig a ikke fa re~pekt ["lli
(,d(~nTH~ askdiskl'. !'-)ill!lig{~ l,g
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Under de
dtlglige
lufteturene djskutf~rte
de
S(mi regel
politikk
TETT pA: Theophiog Quis- lius Schanche Hel/ilings sak.
esen hadde ansva_. Jeg
retlor Quisling under
husker jeg hele hans periode
~tl~i!r~~~: som fange.
gl·t intelligent, herr Quisling,
roen ikke særlig klok." Da innr0rnrnet Quisling at han nok
~.;ku.ile ha gjort rnye annerledes,
men likevel mente han hele tida at han hadde gjort det beste
for landet., og det ville ettertida
skjønne. Han hadde sykelig
høye t.anker om seg sdv.

Henrettelsen

- Et.ter rettssaken ble Quisling
igjen overført til Møllergata 19,
hvor han satt fengslet helt til
han ble henrettet 24. oktober.
lIan kom da til Akershus festning i politibil, og ble ført til
retlerstedet av to politimenn.
Som alle andre ble han bundet
fast i skyleboksen, for at krop~
Ilen fortsatt skulle være opp~
reist og ikke krøke seg sammen
i fostt"rstilling etter første
,.kudd. Han fikk festet en hvit
papirlapp ved hjertet og et
~;\1;11'1 bind for øynene. To sterke
lv.,kastere var rettet mot ham
hHn ble skutt med ti skarpe
cimdd av ti håndplukkede,
Ilwn frivillige soldater fra p(Jli~
tislYl'ken. Dt:.n ellevte, kom~
1I1undøreu, avsa ordren til
,.l<uddene og ga til slutt Quisling det symbolsk!" nådeskud ..
(let gjennOITl tinningen. Liket
ble så lagt i kiste og hentet av
(~n likbil fra ,Johannt~ Thoren.s
begravel:::iesbyrå, som hadde
kontrakt på alle henrettelsene
pa Akershus, forteller Helliesel J r10ktern 1. Han er opptatt av
al de nakne fakta kom.nler
(ran:: n1r øyenvitnegenerasju11'.:n dør ut.
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lid fbr å dramatisere det hele,
e" vanskelig å akseptere for
Hdliesen, en av få Sbm hadde
orkestt=rplass;,) på vollen, da
,kudrlene falt. på Akershus for
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