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- VI tok ingen papirer eller gjenstander da vi gjennomførte razzia I Quislings bolig «Gimle .. 15. mai
1945. Det eneste karene I
troppen '(stjal» var noen
sigarer og noen nasker fra
den rikholdige vinkjelleren. Det er Helge Torgersen (72) og Arne O. Isaksen (70) som sier dette til
Aftenposten. De var med i

ninger om at Quisling-al'kivet har vært i myndlghetenes forvaring efter krigen og først er fjernet på
et senere tidspunkt.
De siste dagene har Torgersen
og Isaksen gått 'igjennom en
nedtegnet rapport fra dengang
og på ny tenkt igjennom'det som
skjedde. Aftenposten har tatt
kontakt med dem for å høre hva
de kunne fortelle om razziaen og
vaktholdet på .. Gimle ... -<,
- Jeg husker godt selve raz.;'.ia-dagen og hovedevakueringen av fru Maria Quisling og
hennes "gjester... sier Helge
Torgersen, Han var dengang
nestkommanderende i troppen,
og iedet razziaen - troppsjefen
var i annet oppdrag på Bygdøy,
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Milorg-karene Helge Torgersen og Arne Isaksen
deltok (razziaen på "Gimle" i ldJ,5, samme dag som
Maria Quisling (t,v.) forlot
stedet.
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e e tiske mal-dagene. Deres
beretning bekrefter dermed Dagsrevyens opplys-
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- VI gjennomgikk hele den
store boligen. Vår oppgave var
først og fremst å beslaglegge
alle våpen. Jeg husker at jeg
selv undersøkte rommene der
fru Quisling bodde. Vidkun Quls·
llng var jo arrestert 9. mal. Den·
ne razziaen pågikk hele 16. mal,
og de åtte frontkjemperne og fru
Quisling forlot samme dag
"Gimle»,.sier de to.
De to har både bilder og rap·
porter fra disse viktige mal.dagene. I en rapport som Isaksen
skrev dengang, heter det blant
annet: ,,15/6 (tirsdag) På Gimle
befant det sig åtte frontkjempe·
re ... De var fru Quislings gjester. Aven eller annen grunn
hadde vi Ikke fått lov til å arresterer disse tidllgere, Det var
kommet ordre at disse skulle
hentes Idag, To lag fra 3, tropp
og ett lag fra 1, tropp sendt Ul
Gimle, Frontkjemperne ble hen
tet og sendt til Ila fengsel. To
iag gikk så igang med ransak·
ning etter våpen, I garasjen ble\'
funnet en del, men eliers lite ....
Da hele dagen gikk med til raz·
zlaen måtte vi få mat på Glml,
og stemningen var høl hos gutt"
da vi satt I den forhenværend(
hirdhail og drakk ekte kaffe Of
fikk delllge smørbrød ...
Iait var det ca. 60 Milorg·ka
rer som hoidt vakt over "Gimle'
i disse dagene. Syv-åtte mam
var på vakt om gangen, - Et
av de viktigste oppgavene var i
kontrollere ail trafikk inn og u
av området, og biler og persone.
bie nøye undersøkt, sier de to
Vaktholdet ved "Gimle .. fortsat
te til ut \ juni. Begge de to stille!
seg derfor tvilende til at det
denne perioden kan ha blitt fjel'
net større mengder a v viktig.
papirer, - Det er Iallfall heve
over tvil at disse dokumenten'
og andre gjenstander Ikke e'
blitt stjålet av Milorg-folk, sle
Torgersen og Isaksen, som for
øvrig er svært Interessert I ;
komme I kontakt med troppsjr
ren under Bygdøy-tiden, Ha'
gikk dengang under dekknavne
"Snlff». Hans vlrkellge nav'
kjenner de Ikke, Helge Torget
sen arbeidet både under og efte
krigen som tannlege, mens Arn
0, Isaksen har vært direktør i e
større norsk rederi.
Både' Torgersen og Isaksen e
opptatt av det som har skjed'
med Quisling-dokumentene SOl
nå er dukket opp. - Det er e
spennende historie som selvsar
alle vi som var med i Milorf
troppen på Bygdøy er spesle:
interessert i, sier de to.
Idag holder Statens utdat
ningssenter for helsepersone
til på tidligere .. Glmle\., nå ka'
"Villa Grande ... Det llgger nyd<
Hg Ul på Bygdøy, og områd(
omfatter ca. 20 mål.
- Vi overtok stedet 11962. I e
terkrigsperioden ble det bl.:
brukt til aldershjem og sykehu.
sier direktør Adoif Hals, SOl
selv deltok i Hjemmestyrkene,

