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J::-i\ Frund av den uklare og ytterst spendte situasjon var 

vi om moreenen og forndddagen engstelige for at u(:;nsverlir;e e1e-

menter lClmne trenge inn i bygningen. Derfor ble dokumenter, som 

vi c"'ntol: ville ha senere verdi brakt ro rt. Dette Vf?T ved 9 - lo 

tiden om morgenen. 

Det ble først søkt etter Vidkun Quislings. manuskript til 

J!Unj.venlisrnen ll
• De som deltok 1 letingen Var: fru Marie. Qllisling, 

fru HHc~nhild rJundeRr:.n:::t~~(l, sekretær Per Jahr, og undertef'nede. Manu-

s1rri})tet ble funnet 1 en reol i Vidkun ~duislings nrbeidsVt.:'Jrelse 

og sendt til høyesterettsadvokat Ohr. L.Jensen, som nntten før ver 

benJrtt(!t som kontaktmrmn til Heimefronten og som nå var konstttu-

ert som j:'ylkesmann 1 Oslo og !~kershus. Den som skulle bringe dette 

ffiElnuskril;t til ham var fru Aalholm, som hedde beskjed om a.t hun 

aJ-rulle levere menuskriptet til hø~~t~ politioffiser, hvis hun 

ble p.rrm~tert pr." veion ... Fru Ha{",;nhild Lundesr:a~rd sendte mea (~t 

brev hvo~" hun ba om at hon måtte oppbev8re det inntil vidre. Herr 

høyesterettsadvokat Chr .. L. lsensen er hennes onkel. - Fru l/loria 

'-tuisling ha.dde :fått et ildebefinnende ~ V1.1r ikke tilstede da 

mflnuskrii'tet ble :fu.rLTlet og sendt. 

Under letinsen var divf1TSe doktunenter fra jernskapet i 

påkledninssvrerelset lagt fro.m på et bord. De fleste av disse,s8mt 

dokumenter Aom ble hentet fra biblioteket og Vidlqm (~uislings 

arbeidsv::~relse ble så pakket ned 1 :3 dokumentrnflpper. Sverre Aastorp, 

KaAre Wiik og Niels Aalholm fikk beskjed om li bringe dokumentene 

til Møllergaten 19 og avlevere dem der til den tilsted~værende 

høyeste liol:itiernbDtsmann. Hvis de på veien skulle bli enholdt eller 

lih-n~mde s1m.lle de gjøre alt for personlig å f~;l[;e dokumentene så 

l:l.ngt som mulig. Da a.dskillige !!1ennesker Var sBmlet ved hovp-dpor-

ten , stinl1e de tre forlate OOT:'dct så ubemerket som mulig gj en-

nom 8.ndre porter. Hvordan det gikk vidre med disRe tre fikk vi 

ikke vi te, men vi sntok nt c1c Vr~r kommet i'ram til Føllerp;8ten 19 
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og der I?crrestert. Fru Maria. Wuisling var ikke vendt tilbfJJ:e do doku

mentene ble sendt. 

Den 13. mai anmodet jeg sjefen for HS vaktstyrken om 

å foranledige, at vi mannlige som var igjen ph Gimle m&tte bli 

overf'ørt til fengsel og den 14. mai ble vi avhentet og ført til 

Ilebu. (Dengang Grini.) 

" '~-b'::> fv(~ 
J I IQ· ,., s.-f~ 

Da saken mot Vidkun QUisling kom opp, sto det 23. august 

~~ \ . 1 Morgenposten - den eneete avie vi dø. legelt fikk lov li lese - • 

at aktor var kommet med en bemerkning om at Vidkun (juislings hele 

dolrumentsamling på Gimle kunne rommes 1 en enestJe do}~(mtmnd)o. 

Sek.retær Jahr - som :røret hndde sett dette - kom straks til mer, 
II-BBV 

på brakk~ 7 Vog Rjorde me~ oppmerksom på utt!'l.l~~lsen. Vi ble €nige 

om 8,t han gj cnnom fengslets inspektør herr Hellgren, skulle søke 

an snart som mulig å komme 1 forbindelse med aktoratet~eller for-

SVRret i saken og sørge :for at de tre som skulle brinf,c dokumen-

tene til ~~llergnten 19 ble avhØrt. Vi hadde p~ de1~te tidspurnkt 
,uw{ 

11(~:::e rede p:~. hvorledes det var gått disse tre og~dokurnentene. 

Samme ettermiddag ble je~ overført til selle i pvd.B. 

Jeg forsøkte så de første daeene å ~ komme i forbindelse med 

inSl)~ktøren h(~rr Hallgren. men mine enmodninger om dette kom ikke 

frem. Jmidl(1rlid fikk jeg rede på nt sekretrær Jl"hr hadde hatt 

forbindelse med stai (stavhoYVeren), som deltok 1 etterforsknineen 

i suken mot V1(~ktm QuiAling. Om dette møtets forløl) fort)::'.lte 

sekretær Jahr meg da jeg neste år kom ut 1 leiren igjen. l~ter 

dette trodde jeG derfor At dokumentene VP.T.' komF'et: til rette. 

Oslo, den 16. mars 1950. 

~ 1<.'U;;1.~ ~ ~ 1M; k. . 
~~~"Vl.~.&-f. ~1'~ ~. ~ PVl~' $~ ~'~J.e" 
~"L-r.. ~ ;:J.. ~: v,,- ~ rj'{Y,~ ~_v. $.~~{~.t(J R/~f· 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




