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Det er blank løgn
at QUISLING måtte
vente før henrettel-
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sjonspelotongen som
har henvendt seg til
VG. Her er Quisling
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at Quisling Dlåtte vente»
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Det er skammelig ;,t en så usann
fre",stilling av t!nislings benrettelse skal stå i en bok. som blir lest
av så mange. båd~~ lu~r hjemln~~ og i
utlandet. Det raller tilbake på dem
som var med.

Det er en av de ti som
var med i eksekusjons. pelotongen som sier dette.

Han oppsøkte VG etter å ba
lest den fremstillingen Thorkild Hansen har gitt av dette i
sin bok om Hamsun.
Av forståelige grunner vil
han nødig stå fram med fullt
navn i avisen.

Frivillige
- Vi som var med. var fri~
villige og kom fra polititrop-
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piå
navn skulle aldri bli kjent el

ler stå i noe dokument. Det ble
vi lovet. Ikke en gang politimester Welhaven visste våre
navn, bare mannen som ledet
_eksekusjonspelotongen.
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At Quisling måtte vente

på Akerhus før han ble henreltet er blank løgn. Da han
kOlu. stod vi allerede Ol)pstilt.
Straks ble han ført bort til
kassen eller boksen hvor han
ble bundet fast med remmer.

LEI BILTIL FAST PRIS
Ingen km-avgift - fri kjørelengde - fast pris pr. døgn.
Kom innom og be om tilbud, eller ring oss.
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Spør gjerne våre konkurrenter først. Da vil De bli overbevist når De kommer til oss.
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Budget
æ
rent a car
NB Nordisk Bilutleie AS
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Bygdøy Alle 23. Oslo 2 Telefon (02) 203738.
Avd(;-lin~lcr

ø

og agenter Norge rundt og verden over. Vi reserverer.

Så ble det kommandert fyr,
og det hele var over.
~ Det var få andre til stede,
ca. 8~10 mann, ikke flere enn
ved de andre henrettelsene, så
vidt jeg kunne registrere.

to mann ekstra, i tilfelle noen
skulle trekke seg
siste
øyeblikk.

Noen tilskuere på vollene

To ulødde gevU"r(~r

der lyskastere. Treningen foregikk i utkanten av byen, og
vakte nok en del oppsikt hos
denl sOln hørte smellene, sier
ha.n.
De sOln var med på Quis-

Det var ti mann i eksekusjonspelotongen
sier
han.
- Sammen med den var det

til Møllcrgate 19 om kvelden
23. oktober. Der fikk de uUe·

Siden henrettelsene skjedde om naUen, var de som ble
uttatt trent opp i skyting un-

fantes det naturligvis heller
ikke.

lin~s

henrettelse. ble innkalt

Russisk «pol»
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vert sine geværer som de kon·
trollerte. Deretter kjørte de i
buss til Akershus hvor de avleverte våpnene for ladning
Dette ble gjort for at to av ge
værene skulle lades uten kv
ler. Dette ble gjort før at~ inge n skulle vite bvent SOllI
hadde skarpladd gevær.
Våpnene ble sikret og levert tilbake, og eksekusjonspelotongen marsjerte opp til
retterstedet hvor den stod
klar da den dødsdømte kom.
Henrettelsen skjedde ved totiden.

Rørvik

Pol-streiken bekymrer ikke folk i Rørvik. De fleste på stedet sitter
i dag med store lager av billig og sterk russisk vodka.
En
russisk fiskebåt skapte nemlig
gammel
martnasstemning i Rørvik
for noen dager siden. Litervis av na~
sjonaldrikken
ble
solgt på gata. kan
Adresseavisen for~
telle.
Starten på et al-

dri

så lite

nin~skuPl)

russiske
start(~t

forret·
for de
fiskern ..•

med at

(~n

av Iiskerlll' dristet

seg fr~).In på Ined et
spørslnål på sto·
trende engelsk til
en av stedets beboere.
-- Are you drin~

king vodka?
50 kroner halvlitercn fikk russerne.
Ryktene om det

nye «polutsalget" i

Rørvik spredte seg
fort. Russernes for~
retning"Stalent var
heller ikke dårlige.
Neste dag måtte
kundene ut med 120

kroner for SalUIne
flaske.
Men det faktum
at polhyllene også
ved nærmeste pol.
16 n1iI unna, var
temmelig
to:rnme,
s·alget
gjorde
at
gikk strykende.
I Rørvik ønsker
man seg nå Here
russerbesøk.

