,

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
';"_w;.,.~;'.'..

.

Rapport.

. •..,. .

...... ,
.,
"

, ~

100947

Ang •• Vidkun Quislings privata.rkiv •.
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Fra september 1944 til 9. 5. 194; tjenestegjorde undertegnede
blandt "Cjestene- på Gimle. Den 9. mai 194;, etter at Quisling hadde
forlatt Gimle om morganen, oppholdt jeg meg samoan med en del andre
"Gjester" 1 vaktmester Nordbys leilig!let. Ved 9-tiden ble jeg av Øatr1ng
innkallt til l møte 1 Quislings private arbeidsværelse. Per Jahr og
BJørn øatrtng var da tilstede der. Jahr og ØatriDB la deretter tram
tilaynelatende alt av arkiveaker og pakket dem ned i 3 dOkumentmapper
som tilaammen kunde mAle omtrent ~ meter i tykkelae. Den ene mappen
var av lyst gult tykt svinelær, den andre litt mørkere brun med glide11a og uten hank mens den tredje mappen var sort. Jahr og østring ea
at mappene skulde bringes vekk fordi en tryktet at dokumentene kunde
bli ødelagt av uvedkommende. Øs tring ga beakJ ed om at mappene skUlde
lavere. til høyeste politiembedsmann pA Møllergt. 19. Øatring ga videre
beskjed om at ogsA Niela Aalholm og Kaare :niik .kulde dra innoves- til
byen. Aaholm. Wiik og jeg f'orlot da straks GimleomJ;"ådet ad. den mast
upAaktede vei med en dokumentmappe hver under armen. Klokken var da ,
omtrent 10. Vi var imidlertid bare kommet såvidt forbi Huk ,Avenue d.a
vi ble innhentet av en per~onbil hvor det satt et par politimann og
1ethverttall en arrestert IlS-mann (Kalling, BygdØ). Bilen stoppet og
den ene politimannen spurte hvor vi skulda hen. Vi svarte' at vi skuld.
til Køllergt. 19 tor å levere noen dokuaenter. Han noterte navnane våre
og klokkeslettet og ba oss gå snareste vei til Møllergt. 19 og me~d. oaa
pl et bestemt værelacsnuInmer som siden viste aeg li være Kriminalpolitiet
Ekapediajon i annen etasje. Politimannen vilde varsle vAr ankOm3t. Vi
ankcæ til nevnte værelse ved 11-tlden og d~ vi fort~lte vårt ærend. ble
vi vist inn i nabovære16et og mottatt aven hrtyere politiembedama.nn hYl,
navn ble oppgitt å være Helnrich Meyer. Vi overleverte de tre mapp4ne
til poli tieUlbedsmanneu sem noterte he<l våre o}:.plysninger og navn. Ran
spurte om vi var forberedt på å bli al'restert, hvortil vi svarte at vi
var t"orberedt på allt. lian beklaget, men måtte arrestere 08S. Navnene
våre ble deretter innført. i cn j ow-nt~.
Vi ble overført til }\lærbargvedcn og Aalholul, ~1i1k og jeg'
ble skillt ad. Under :~isling8aken j:iyjc jeg for :t'ørate gang under
&rrQstasj onen ae en ,,-vi,. Det var "V~r-den8 GAJ1g". og jeg husker at
Quisling ~lere gaJ~er etterlyste d(')k.tunentar fra sitt pr1vatarldv. Noen
dokumentex· var !~om.rnat frq'\ til rettEl~~ken, man::! andre ikke varkommot
tram. Jeg vilde gj~me me'fd/t ifra at jeg hadde vært med og levert privat
arkivet pA. lIøllergt. 19, weu ttrfarJneer hadde vi at meg at det var helt
nytteløat , forsØke å få tale med vaktmester eller inspektør i Åk.bergveien pA .den tid. Imidlertid ble Jeg et par dager senere innkallt til
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politia.vhør. Det var t.o politimenn t.ilstede. nen ene kjendt.. Jeg av
uteeende som høydebopperen St.ai og det var han som toret.ok avhøret.
Den andre var visst DmrDleit "vakt" og sto hele tiden 1 et bJørne av
rommet. Dette avhør bar festet seg te~nelig godt i hukommel ••n og jeg
tror tølgende skal være i l godt som ordrett.
Stai,
Jegs

Hvor var De ved kapitulaaJonen?

Sta.! I

Jegt

Jega

Stai.

Jeg.
Stail

Jeg,
Stai,

Per Jahr og Bjørn Øatring.

Uøllergt. 19 var bare
tordel. Hvor har dere
i'Jort av de andre? ,
"
.-', ,,'Vi leverte tre dokumentmapper tulle av dokum.nter.
Jeg skal innrømme at Jeg var nyaJerrig, meA vi fikk
hverken tid eller anledning til å lea. noen av
doku.'nentene.
~en det dere leverte til
dok~ent8r til ~uislinga

SN

Jeg.

O

stat,

Hjemme i J,(eltzel"sgt. 1.
Nei, det var De ikke' De var pd Gimle'
Da den tyske kapitulasjon ble kjennt ved 16.t1d~
7. ~. 4,. var Jeg hJ emme. Til Gimle bl, Je,s innk ~
aenere og ankom dit tøret vad 1-tiden OIl natten. .,
Var De med på Il bringe vekk Quislings prlvat&.rldv?
Ja. Til Møllergt. 19.
,'"
Hvem var De _ammen med?
Nielø Aalholm og Kaare Wiik.
Hvem ga dere ordren?

Det.te var hele avhøret og om noen rapport. ble skrevet kan Jeg ikke

huske. Da polit.imennene sendte meg tilbake til cellen, hadde Je" innt.rykk av at ,jeg skulde høre mer fra dem, men jeg hørte alldri .or om
denne saken.

Oslo, 24.
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