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ROLF L. LARSEN 

- VI tok Ingen papirer el
ler gjenstander da vi gjen
nomførte razzia I Quis
lings bolig «Gimle» 15. mal 
1945. Det eneste karene I 
troppen «stjal» var noen 
sigarer og noen flasker fra 
d'ln rikholdige vinkjelle
ren. Det er Helge Torger
sen (72) og Arne O. Isak
sen (70) som sier dette til 
Aftenposten. De var med I 

Milorg-karene Helge Tor
gersen og Arne Isaksen 
deltok i razziaen på «Gim
le» i 1945, samme dag som 
Maria Quisling (t.v.) forlot 
stedet. 

Milorg·troppen som holdt 
vakt over «Gimle» I de hek· 
tiske mal·dagene. Deres 
beretning bekrefter der-

I 
med nagsrevyens opplys
ninger om at Qulsllng.ar. 
kivet har vært I myndighe
tenes forvaring efter kri
gen og først er fjernet på 
et senere tidspunkt. 

De sisle dagene har Torgersen 
og Isaksen ~åll igjennom en 
nedtegnet raf-por:t fra dengang 
og på ny tenk Tgjennom det som 
skjedde. Aftenposten har tall 
kontakt med dem for å høre hva 
de kunne fortelle om razziaen og 
vaktholdet på ((Gimle". 

-- Jeg husker godt selve raz
zia-dagen og hovedevakuerIn
gen a v !E..'!...Mll-tllL-Quiai.ln!L~K.. 
hennes lCgjcstcru, sier Helge 
To\'gm'snfi~n . var dengang 
nestko~nma~der~nde LtrWl!.cn. 
ogTccTetrazzfacn - troppsjefen 
var i annet oppdrag på Bygdøy. 

-- Vi gjennomgikk hele den 
store boligen. Vår oppgave var 
først og fremst å beslaglegge 
alie våpen. Jeg husker at jeg 
selv undersøkte rommene der 
fru Quisling bodde. Vidkun Quis· 
ling var jo arrestert 9. mai. Den
ne razziaen pågikk hele~ 
og de ålle fran!1<Iempern.!U>g fr~ 
Quis~lot samme aag 
~(mmle;~,sieFOew:-

- De lo har bAde blid er og rap
Eort~!.Jra disse viktige mal-da
gene. I en rapport som Isaksen 
skrev dengang. heter det blant 
annel: «15/5 (tirsdag) På Gimle 
befant det sig lItt~rQntlIk=e
re..~Dcvar fru ulaUn 
c Av en 

hadde vi ikke fåll lov til arre-

'~~%e~is:redrt~a~-fC~~e!;~~ 
hentes idag. To lag fra 3. tropp 
og ett lag fra l. tropp sendt til 
Gimle. Frontkjemperne ble hen
tet og sendt Ul Ila fengsel. To 
lag gikk så igang med ransak
ning etter vå.pen. I garasjen blev 
funnet en del, men ellers Ilte .... 
Da hele dagen gikk med til raz
ziaen måtte vi få mat på Gimle 
og stemningen var høi hos gutta 
da vi satt 1 den forhenværende 
hirdhail og drakk ekte kaffe og 
fikk deilige smørbrød ... 

Ialt var det ca. 60 Milorg-ka· 
rer som holdJ._Y..a"ltr~,-ctm.1C»' 

l-d1ssc--dagcne. Syv-åtte mann 
var på vakt om gangen. - En 
av de viktigste oppgavene var å 
kontrollere all trafikk inn og ut 
av området, og bHer og personer 
ble nøye undersøkt, sier de to. 
Vaktholdet ved (,Gimle" fortsat 4 

te til ut I junI. Begge de tosmreT 
seg derfor tvilende Ul at det I 
denne perioden kan ha blitt fjer
net større mengder av viktige 
papirer. - Det er iallfall hevet 
over tvil at disse dokumentene 
og andre gjenstander ikke er 
blilt stjålet av Mllorg·folk. sier 
Torgersen og Isaksen, som for
øvrig er svært interessert i å 
komme i kontakt med tropps~e· 
fen undtr' - B"yg(iøy--Uacn;-tran 
gn<:~:ang un9.~l"~acl<Jma:vn~l
;,"S"niffll. Hans virkelige ....!!.!!y!.1 
lijenner de Ikke. rrelge'I'orger. 
·s~.Qariieldet både under og efter 
krigen som!..~~e, m~ 
O. Isaksen har yærLd1rektar.1.e.1. 
·slørrenofSficderl .. 

Både Torgersen og Isaksen er 
opptatt av det som har skjedd 
med Quisling·dokumentene som 
nå er dukket opp. - Det er en 
spennende historie som selvsagt 
alle vi som var med I Milorg' 
troppen på Bygdøy er spesielt 
interessert i, sier de to. 

Idag holder Statens utdan
ningssenter for helsepersonell 
til på tidligere IlGimleu, nå kalt 
HVilIa Grande", Det ligger nyde
lig til på Bygdøy. og området 
omfaller ca. 20 mål. 

- - Vi overtok stedet i 1962. I ef· 
terkrigsperioden ble det bl.a. 
brukt til aldershjem og sykehus, 
sier direktør Adolf Hals, som 
selv deltok l Hjemmestyrkene, 
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