
Vaktkommandørens egen beretning 
Natt tn 24. oktober er det 50 år siden NS-føreren 

Vh:UoJn Quisling ble henrettet for høyforræderi. 
en 23. oktober 194;;. 
Reg:]eFii1genGe;:::--' 
hardsen er samlet til 
ekstraordinært 
møte. Maria Quis· 
lings benådningssøk· 
nad for ektenlanncn 

Her forteller vaktkommandør Kjell JueU, som førte 
Quisling fra cellen til retterstedet, hva som virkelig 

hendte denne dramatiske natten. 

står på dagsordenen. 
Søknaden blir avslått, og 

det er en entydig oppfatning i 
regjeringen aTaommen bør 
fullbyrdes raskt. 

Allerede 10. septemb!lr had
de lagmannsretren-r';ll "døds· 
.domlJl~!'_9ver Vidkun QUls:
Trng:-Flan ble kjent skyldig l 
landsforræderi, bistand til 
fienden og medvirkning til 
drap på norske motstands
menn. 13. oktobcr leste dom
mer sig1lnrFollgner l-Io'yeste· 
retts enstemmige kjennelse. 

Ailken var forkastet. 
li.1 

ml 

I 
Il 1'.11 G. oktober - tre dager før 

bella:nulingen startet i i Høy· 
esterett - hle Quisling flyttet 
fra Akershus til celle nr. 34 B 
på Møllergata 19. 

Irer sitter han aa ~t().r 
Traaen ankonlmer ved 19-

I Ul 
-rraenSan1me dag regjeringen 
har truffet sin 
beslutning. Pas· 
toren forteller 
Quisling at dom
nlen sl{al ekse
kveres san1me 
natt. En time 
senere kOUlmer 
representanter 
for politiet for å 
lese opp dom
n1en nok en 
gang. Straffen 
blir å fullbyrde. 

Evig elskede 
Klokken 22 

sl,ri vel' Quisling 
et siste hrev til 
sin kone. 
«Maria,jeg 
elsl<er deg til 
doden og utover 
døden. Husk på 
vårt sarrlUv og 
at vi skal møtes 
igjen ... Gud 
velsigne og 
bevare deg. min 
evig elskede ... 
Mine siste tan
ker Cl' hos deg.» 

RETTEIlSlEIDET: Kjell Jtlqll tilbake på "ellersledet, de,' han sto da Quisling ble skutt. 
I et flombelyst skur til høyre for inngangsdøren ble r/",::i-Tysklands fremste allierte i 
Norge bundel til veggen og henrettet med ti skudd. Foto: JOHN MIDTBØ 

I brevet ber 
hanogsaom å 
bli gravlagt IfamIllegraven 
på Gjerpen kirkegård. 

Han får vite at henrettelsen 
skal skje fem minutter over 
midnatt. --------" .. -
~'TIål'la'm nærmer seg, får 
han servert kaffe og kaker av 

pastor Traaen. Det er' pastb
rens kone som har hald kake
ne. 

«Fru Maria Quisling. (En 
lokk av mitt hår.» Under
tegnet V. 

Så klipper NS·føreren av 
seg en hårlokk, pakker den 
inn i si11(epapir og legger den i 
en konvolutl med påsl(riften 

Han rydder cellg[>. Men 
ti-a-eYlgar. Det langen il(ke vet, 
er at henrettelsen blir utsatt i 
påvente av at K0f5"enhavns--

Slik skjedde henrettelsen 
1. Da Quisling ble kjørt inn på leve, men var forhausende ~ 
Akershus kl. 02.30 den 24. oktober 4. Bare få offisielle representan· 
J 945, passe--rre1iilell jfursse1l:1iVOr ter var til stede under henrettel· 
norske patrioter ble skutt under sen, og de sto like hak ekse ku-
krigen. Det var mørkt, og man så sjonspelolongen. Blant dem var 
bare konturene a v dette rettersle· l'oliti';:!~.tg ;1"".!hllven, p~i.!it~l'.' 
del. 'l:CF"Seldenfaden, QiilsITngs fors=-
2. Det var tre politibiler sorn kom .rer~:ffCiir.Dfn:~!i:gJ~, vaktkol~~!!:. 
fra Møllergata 1D. Quisling salt i i1øx..K.iQIl-llle)!,J,0J2.~r og.t2._ 
den midterste som kjørte opp 1~~. 
foran det nåværende Hjemme- 5 .. Elwckusjonspelotongen besto 
fff)ntmll~p"t.. H"r rygget qui~lin1l's av ti h:indplll!c!{odc, lIt!wmman' 
bil vestover på festningsvollen - derte soldater fra 6. lwml'llni av 
og [ra bal(setet kunne han se sitt llOlititroppene i S~:l)e ble 
eget r!:.l!&!·,sted, som var opplyst kjøi'tTra kasernen på Majorstua 
av lvskastcrc:---·~- .- - -_." --... --... tidligere på kvelden, og ventet her 
3~tr~;·- Stil:~l~Ct bilen. Quisling ble på vestsiden av øvre bastion da 
fort ned til retterstedet av fire bilen Bled Quisling lWlll. Soldatene 
politimenn. Quisling visste at han fikk utlevert f~ta.ry~SI(::'dd 

_ 1-:: __ L __ ~ .. ~ _ ".r: _ . ____ • .t. ___ !_..: __ .:..._= _ . ,_"_.h,,~.a.,...._. __ ~ ~ ______ ...... _~ .0_, ~. ____ ~ ._- - - - -

6. Politisoldatene festet Quisling 
mot den provisoriske veggen i tre
skuret, med en sIra pp rundt mid· 
jen og en rundt brystet. Hendene 
ble feslet på skrå nedover. l"olte!!-') 
tol, så vig.LIJ.en,LIJakken, og han 
~"ore~blmaet~nklene. gn prest 
gildnm-ffUl q,iTSIlIijf.l')e to snal,
ket sammen en liten slund. Pres
ten ba en kort bonn og trakk seg 
tilbal(e. 
7. Skuddene ble avfyrt fra seks 
meters ho](j mot liet IlVitC mcrlcct 
sonl var fCt-iLet over Quislings 
hjerLe. Pelotongkomlnandøren 
sl(jøt til slutt et symbolsk nåde· 
skudd gjcnnorn Quislings tinning. 
Liltet ble deretter lagt i en hvit 
kiste, brakt til Mollergata 19 og 
deretter til Vestre l~rematoriuln. 

.. - Fotn!ci(Jkrlmentasi()n~ JOHN MIDTBØ -

I i 
politimester.Aage Seiden· 
"aoinSKa.! riå frenl. Han skal 
overvære-herirettelsen for å ta 
med seg erfaringen til det 
danske rettsoppgjoret. Men 
på grunn a v tåke har flyet 
med Seidenfaden måttet gå 
ned i Kristiansand. 

Klarsignal 
Først klokken 02.15 får 

va1{tstyri<en medilBIitlwm
n1u"!1dor ~{jell.Jnel1 (S"plsrscn 

" IilaI:;;Tgn"lcl. Qui"J1ng tar pa 
seg halten han har brukt hver 
dag i luftegårdene på Akers· 
hus og Møllergata 19. Men 
han vil iklw ha pa seg frak· 
ken. ~.. .--.- " 

- -1 nikkers og grå ullgenser 
blir han førl ut til de ventende 
politibilene. Han sier til politi· 
soldatene at de har med en 
uskyldig mann li gjore.lY"· 
~svare"t·-al de Bare gjør sfii-
pliliJ,. . ."--

. Vaktkommandør Kjell Juell 
har ansvaret for transporten 
av quisling gjennom de fallte
t01nrne g"atcne uenne mørke 
høslnatten. 

- Vi kjørle i tre biler fra 
Møllergata 19. Quisling satt 
rnellorn to politisoldater bali i 
fangcrommet på den midter
ste bilen. J eg satt i forsetet 
ved siden av sjåføren 111ed 
maskinpistolen klar. Vi hadde 
ordre Oln å skyte hvis noen 
skulle forsøke å hindre oss i å 
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om dramaet for 50 år siden 

komme til retterstedet, sier 
Juell til VG. 

Avsperret 
- Tidligere på kvelden had

de vi sjekket alle l<rinkelkro
lwr på Akershus med lomme
lykter og pistoler for å Corvis
se oss Oln at uvedkommende 
ikke hadde sneket seg inn på 
festningsområdet. Området 
var avsperret, og det var et 
meget begrenset antall men
nesker til stede ved henrette 1-

sen. Jeg måtte personlig ~ 
se plasskol,E_-Q}.~'\,n~I~3-pit;~J_~g"m, 
øn,;]{eta: ~være til stede. 

Quis~l-ing sitter mellom de to 
politinHH111eJ1e i fangerOlnmct 
bak i bilen. Han er rolig og ber 
pastor Peder Olsen - som 
også følger m,m 10rtelle 
Maria at hans siste tanker er 
hos henne. 

- Jeg dommes ur~_~ 
~ill9jg, gjentar man
nen som selv hadde underteg· 
nel dødsdol1UllCr over norslm 

OBDSIJOWI4EN: 
En godt bevoktet 
Quisling under 
rctt.8sakcn. Da, 
dørlsdo1n7nen 
J alt, var ingen 
nordrnnnn hcn
"cltet i Jrcd"Ud 
siden 1876. 

Foto: VG 

VJUCIKOMflJAfJOOfl.Etl: 
Kjell Juell - øn8kcr fL Jm·tel
lo hva. sont virkelig hendte, 
slilc at Jantnsi/nlle lJeTet
ninyer fra Th01~Ic.il(1 I/u,1wcn 
og andre ilclw slenl lJli. 
slående Jor eller tiden. 

patrioter, og til og med 
avslått bcnådningsandragcll· 
det fra sin egen fetter. 

- Alt gild, meget Corl og det 
var ingen ventetid, sier Juell. 

FrC111me ved rettersledet 
veh:slcr Quisling noen ord 
l1Ied sin forsva-
rer, Henril{ 
Bergh. De få 
nl0nneskene 
SODl er s<unlct 
på plassen i 
rgK!!~_t~ 

'lrutrngby gilllll, 
synes 'fIaen 
snegler seg 
frCln. 

Fire politisol-
dater forer sA Quisling ned til 
det flombelyste slmret som er 
reist ved !{ruUårneL ArnHH1C 
og kroppen bindes med taus-

~. tropper 1110t pl<tlll\Cveggen, og 
legen fest.er en hvil papirlapp 
på. genseren foran hjertet. 
Han Lir bind for øynene, 1110n5 
presten går fren1 og ber 011 
bønn, og de ~olitisoldatcne i 
ckscl{usjon~lotongcn tar 
oppstilling seItS 111e1.cr unna. 

De ti er ~.ndPlUk]{edc sol· 
dater fra pa ititro![pcne i Sve~ 
r~gc. De liaF vente pa øvre 

-ba"Stloll i flere tinler. 
- Det er ikke riktig, som 

enkelte ryl<ler vil ha det til, at 
Quisling håndhilste på ekse
kusjonspelotongen for henret
telsen, forteller Kjell Juel!.
Det er heller ikke rildig at 
noen geværer var ladd 111cd 
losan1 nl unisjon. 

Selv står han noen Ineicr 
bak pelotongen. 

- Jeg dømmes urettfergig 
og dør uskyldig, gJeiiliir Quis· 
Iing endaCil~gang - før lwm· 
mandoropet «fyn> bryter still· 
heten presis l<lokken 02.40. 

De ti sl<yter mot det hvite 
merket foran Quislings hjerle. 
DeL Cl' vanskelig å fa oyc pa, 
fordi genseren også. er lys. 
Men alle treffer blink. Døden 
inntrer øyeblil<lwlig. Pelo· 
tongens leder går frem til den 
sanlmensunkne kroppen, ret
ter sin 11,25 Colt mot den 
dødsdomtes tinning og avCy· 
rer det synl bolslw nadcskud
det. 

- Lil<ct ble straks talt ned 
og lagt i en hvit trekisle, for
teller Kjell Juell. - Lokket 
ble skrudd fast, kisten plas· 
sert i bilen vi konl 111ed og 
kjørt tilbake til Møllergata ID. 
Der ble bilen stående i en 
garasje noen tinler, godl 
bevoktet. 

Kremert 
Vi måtte venle der til det 

var klart for kremering i Ves
tre krcnHILoritun. Vi konl dit 
ved G--7-lidcn o Ill. 1110rgC1l011, 

og r.<~eI1bTe utfort for 
den ordinære virltsolnhetcn 
begynte pa VolvarVrh~ofdt 
vakt ved krCl1Ultoriet for it 
holde uvedkmnnlcndc velde 

Jeg br~dtic selv !lt12C~l tilba
ke til Mollergata 19 og over-

~~~-~~~-~Tc;7crte den lil 
en politiCull· 
mektig. Jeg 
kan fremdeles 
husl<e den mer· 
l<elige foleIsen 
a.v å sitte n1cd 
urncnlned 
asl~e etter ct 
111enneske jeg 
bare noen få 
tim er tidligere 

hadde sell i live, sier Kjell 
Juell. 

1-1' i 1959 - etter 14. år
fi!J:Jtl.ar&-:; uisling u cvcrt -
urnen nlcd nlanncns aske. 

Angrer ikke 
på skuddene 
Lederen av eksekusjonspelo
tongen er dod. Det er også 
scks av de ti politisoldatene 
soi'1 henrillet Quisling. 

En a v de fire SOln fortsatt 
lever, sier at han ildte hadde 
noen problemer med å skyte 
Quisling. 

- Vissheten onl hvilke ~, 
lidelser denne 111annen hadde (., 
parart det norske folk, tilsier 
at jeg hadde gjort det om 
igjen dersom omstendighete· 
ne hadde vært de Sa111111C, sier 
politisoldaten som scnere job
bet som brannmann_i Oslo. 

Siste møte 
med Maria 
Dagcn ctter dOlnnlcn i Høyes
tCl'ett - tt<l<JK<i.r i"I:11-e.1lr:elJc!
sen -~- hadde Mai'ia og~Vidkun 
'QuIsling sitt livs to.riQ"te~ 
Ul0tC. 

- Fnl-Quisling ble kroppsvisi
tert før hun slapp inn på pres· 
tens l{ontor, der nlanncn ven
tei på henne. Han begynte 
sanltalcll D1Cd gnlrl..nt ~gl~a1\1-
Icrc henne nlc~sUagcn, 
ogj)cklag~et at de l1Hllle feire 
den under slil<e forhold. 

De hadde mye de ville snak· 
IlC 0111, mon de'[ var il,ko lell 
med så J1lilngc fremmede som 
ovcrvåk~talen. Ma.rias 
ønske DIn a la snam russisk 
Dled sin mann ble avslåtL 

Dette var siste gang Mal·t" 
og Vidlmn Qfirsrrrig moltes. 
~Forst fem dager-cu:crdOil1-
men i Høyes1.el'CIT151eQtÆ,,[fng 

'RjCnt U1CG a-ygJoi~lscn. Feng
selsdirektøren kOln til cellen 
og leste den opp for ha.l11. 

Av JONN MfDTBr:J 
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