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Ukjent sjefetterforsker 
i verdenskjent straffesak 

Fortatterens sonn Magnus Ra
keng har laget omslaget. Senere 
politimester Simon østmoe foto
grafert som ung politimann i mel
lomkrigstiden . 

• LILLEHAMMER -
Det er en godt be
vart hemmelighet at 
Lillehammers sene
re politimester Si
mon 0stmoe var 
sjefetterforsker i 
landssviksaken mot 
Vidkun Quisling. 
0stmoe var allere
de da en høyt an
sett politijurist. Han 
var opptatt av at 
Quisling skulle få en 
korrekt behandling. 

D
et qcr OJJ\..ll R,lkcn~. 
forfatt~ren og journaliste-n 
som na har skrevet biogra

fien om Lillehammers mangeåri
ge politimester Simon østmoe 
(1901-1994) 0stmoe ble spesial
hentet til den vanskelige oppga
ven i 1945. Boken som er gitt ut 
av Thorsud a.s. Lokalhis-torisk 
Forlag i Lillehammer. ble pre
sentert onsdag. 

Stor faglig utfordring 
øst moe fikk ansvaret for 

frembringe grunnlagsmaterialet i 
den verdenskjente straffesaken. 
Han fikk oppdraget av Riksad
vokaten. den største faglige ut
fordring en norsk politijurist 
kunne få. sier Rakeng. 

Rakeng har sporet opp mye 
stoff om østrnoes liv Og virke. 
Leserne blir tatt med til 0stmoes 
bamdomstrakter. skogdistrikte
ne i Østerdalen. og videre til kar
rieren i Bergen. Hamar. Oslo Og 

Lillehammer. ~ 
0stmoe var fra Elverum. sønn 

aven av de stllrste kjøpmenn på 
det indre 0stland. Han ble cand. 
jur i 1924. og var 44 å da han ble 
utnevnt til politiinspektør og fikk 

Simon østmoe (1901-1994) var po
litimester i Gudbrandsdal fra 1946 
til 1970. (Foto:GLT/Arkiv). 

det krevende jobben i Quisling
sak~n. 0stmo-e var politimester i 
Lilkhammer fra lq-\.fl till l)"7(). 

HJn ble nrrfnrJrct til ~'t 
søke embetet som politimester l 

Oslo. men ville ikke flvtte fra Lil
lehammer. fortalte Rakeng p:i 
pressekonferansen. 

Svarte ikke 
professor Dahl 

_ Det er egentlig merkelig at 
historien om øst moe lkke er 
skrevet før. Quisling-saken fikk 
jo en verdensomspennende opp-

merksomhet. ~len politimester 
østrnoe \evde stille. han var mer 
opptatt av n3liden og:. fremtiden 
';.'nn av fortiden. <;ier Rakenil. 

HelO ønsket ikke oft'entli2 
oppmerksomhet og avslo også å 
svare på spørsmål' fra professor 
Hans Fredrik Dahl i forbindelse 
med hans Quisling-biografi. 

Til en av sine perso~nlige ven
ner fortalte østrnoe senere om 
henvendelsen fra professoren og 
gav samtidig uttrYkk for at han 
ikke hadde ~ full tiltro til Dahls 
dømmekraft. 0stmoe hadde lest 
ham og kommet til at han var for 

rask og selvsikker. heter det i Ra
kengs bok. 

Opptatt av nåtiden 
Politimester Einar Henriksen 

var til stede på pressekonferan
sen og bekrefter inntrykket av 
0stmoe som en beskjeden mann. 

_ østmoe var aUtid opptatt av 
hvordan politiet driver nå. Han 
var samtidsorien tert. sa Henrik
sen. som var meget glad for at 
biografien nå er kommet. 

Henriksen hadde god kontakt 
med sin pensjonerte forgjenger 

politimester 
Einar Henrik
sen og forfat
ter Oddvar 
Rakeng med 
boken om 
politimester 
Simon øst
moe, «Han 
som etter· 
forsket 
Quisling». 

og fortalte at 0stmof. i alle år 
holdt forbindelsen med mange 
tjenestemenn ved kammeret. 

I boken er det intervju med 
Marie Borge. sekretæren som 
var med under alle avhørene av 
Quisling. Rakeng forteller at 
han har fått mye hjelp og støtte 
fra Simon østmoes famihe. Gra· 
fisk designer Magnus Rakeng 
har statt for omslaget. 

Boken er støttet av Oppland 
fylkeskommune og justisdeparte
mentet. 

Ikke kast drikkekartongene! 
La dem heller komme til nytte. 

Slik gjør du: 
• Skyll og tørk kartongene 

• Lag kartongkubber 
• Legg dem i plastpose og knytt godt igjen 

• Legg posen i den blå beholderen 
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