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Rinnan tok
faren hennes
Plutselig sto Henry Rinnan i soveromsdøra.
ReidarWærdahl og datteren bråvåknet. Etter
redselsnatta så de aldri hverandre igjen.

Tekst: HALLDIS NERGÅRD
Foto: KRISTIN SVORTE og JENS PETTER SØRAA

Denne høsten har gjenlevende medlemmer av
Osvald-gruppa og Pelle-gruppa, kommunis-
tenes mest kjente sabotasjegrupper i Oslo-
området, fått offentlig anerkjennelse og takk
for sin innsats under krigen. Men hva med
Thingstad-gruppa og Wærdahl-gruppa i
Trondheim? Trolig fortjener også de opp-
merksomhet og takk? Spektakulære sabota-

sjeaksjoner rakk de aldri å utføre, men medlemmene hadde viktige
funksjoner i mye lokalt motstandsarbeid før mange av dem ble
arrestert og henrettet.

Fødsel og fengsel
Ruth Wærdahl Wesenlund (70) møtte aldri faren sin. Kvelden før hun
ble født, 17. oktober 1943, hadde Reidar Wærdahl fulgt sin kone Bergljot
til Stiftelsen fra familiens leilighet i Sandgata i Trondheim. Hjemme
ventet hun som skulle bli storesøster, Ågot Elisabeth på ni.
– Lenge trodde jeg at far ble pågrepet allerede samme natt, men ar-

restasjonen kan også ha skjedd en natt eller to etterpå, forteller Ruth,
og byr på kaffe ved kjøkkenbordet hjemme i leiligheten på Frogner i
Oslo. Hun har funnet fram en eske fylt av sterke minner fra de første
fredsårene: Utklipp fra avisene Nidaros, Arbeider-Avisa og Ny Tid.
Programmet fra farens og kameratenes storslåtte begravelse i Nidaros-
domen. Tiltalebeslutningen mot Henry Oliver Rinnan. Og mye, mye
mer.
– Mor tok vare på alt sammen, forteller Ruth og leser høyt fra

ingresser og billedtekster i de gamle avisartiklene etter hvert som hun
plukker dem fram. Hun innrømmer at hun vet lite. Verken moren eller
noen andre av slektningene snakket særlig om tragediene som ram-
met Wærdahl-familien.
– Kanskje ville de skåne oss barna. Familien vår opplevde mye

vondt. Far og onklene mine, Carsten Wærdahl og Arvid Austad,

MØTTES ALDRI: Ruth Wærdahl Wesenlund ble
født nesten samtidig som faren ble pågrepet av
Henry Oliver Rinnan og hans folk. De møttes aldri.
Hun var akkurat én måned da faren ble henrettet
på festningen i Trondheim.
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ble henrettet. Høsten 1945 måtte en tredje onkel identifisere sine to
brødre og en svoger mellom flere andre døde som var plassert i umer-
kede graver ved Udduvoll bru. Han ble aldri helt seg selv igjen.
Søsteren Ågot Elisabeth var født seks år før krigsutbruddet og var

gammel nok til å ha fått med seg en hel del. Men heller ikke hun sa
stort. Ikke før svogeren Rolv Wesenlund spurte henne rett ut en
17. mai for noen år siden. Han ville vite hva hun husket fra natta da
faren ble tatt.
– Plutselig husket hun veldig mye, men der og da oppførte hun seg

som om hun ble rammet av et slags sammenbrudd. Hun ble helt ute av
seg, sier Ruth.

Bilder fra pågripelsen
Senere fortalte søsteren at fotografisk klare bilder fra skrekkopplevel-
sen i foreldrenes soverom, mange tiår før, brått sto tydelig for henne.
Bilder av Henry Oliver Rinnan i døra omgitt av uniformskledde solda-
ter. Fargene og stoffene i Rinnans klær oppfattet hun også.
Faren hadde spontanreagert og prøvde å hoppe ut, først fra ett

vindu, så fra et annet på motsatt side av huset, men utenfor sto enda
flere soldater og ventet.
– Søsteren min husket også at hun ble veldig flau fordi hun ikke var

ordentlig påkledd da Rinnan løftet og bar henne opp til tanten vår i
etasjen over. Hun hadde bare truse og trøye på seg, sier Ruth, som har
fått lov til å formidle søsterens minner. Selv ønsker ikke
Ågot Elisabeth Brandtzæg å møte noen fra avisen.
Oppe i andre etasje i Sandgata 17 bodde tante Solveig. Hun var gift

med Carsten Wærdahl, Reidars to år yngre bror. Han var arrestert på
åpen gate noen dager i forveien. Etter at Henry Thingstad, lederen for
kommunistenes motstandsarbeid i byen ble pågrepet i februar samme
år, hadde Carsten påtatt seg ansvaret med å reorganisere partiets ille-
gale arbeid. Et farlig oppdrag. NKP ble som første norske parti forbudt
allerede 16. august 1940. Ikkeangrepspakten mellom Tyskland og
Sovjetunionen fra august 1939 førte ikke til at tyskerne ga norske kom-
munister noen form for positiv særbehandling, tvert imot. Men etter
krigen fikk NKP-erne mye kritikk for at de ventet med sine
sabotasjeaksjoner til 1941, til krigen mellom Tyskland og Sovjet-
unionen var i full gang. Kommunistene i Trøndelag ventet ikke, de var
aktivt med i motstandskampen fra høsten 1940.

Idrett og avholdssak
Fra tidlige ungdomsår var begge Wærdahl-brødrene medlemmer i
sportsklubben Ørnulf i Ilsvika. Ørnulf var tilknyttet Arbeidernes
Idrettsforbund (AIF), men klubben var med i kommunistenes eget
idrettsforbund, Kampforbundet for Rød Sportsenhet, så lenge det

eksisterte, fra 1931 til 1934. De politiske sympatiene til flertallet av
Ørnulf-medlemmene lå av den grunn klart til venstre for Arbeider-
partiet. Etter partisplittelsen og stiftelsen av NKP i 1923 var forholdet
mellom de to partiene preget av fiendskap og sterk mistro.
– I tillegg til Ørnulf hadde Carsten Wærdahl et viktig nettverk gjen-

nom avholdsbevegelsen, gjennom NGU (Norges Godtemplar Ung-
domsforbud). Flere på venstresida så tidlig at AIF og NGU kunne bli
viktige dekkorganisasjoner for antifascistisk arbeid om Norge skulle
bli okkupert, forteller historiker John Atle Krogstad, som har skrevet
hovedfagsoppgave om NKP fra 1936 til 1945. Han påpeker at borger-
krigen i Spania også opptok mange på venstresida.
Allerede fra 1940 var Carsten med i motstandsarbeidet. Som arkivar

ved Siemens hadde han tilgang til stensilmaskiner og kunne slik delta i
produksjonen av Trondheims første illegale aviser.
Krogstad trekker også fram broren Reidar Wærdahls engasjement i

illegal virksomhet. En av hans oppgaver var å holde kontakten med det
radikale miljøet blant jernbanearbeiderne på Marienborg og ellers i
NSB. Både flyktninger, kurerer og viktig informasjon ble skjult og frak-
tet i jernbanevogner. Selv jobbet Reidar som scenograf og teatermaler
ved Trøndelag Teater. Han var utdannet dekorasjonsmaler og ønsket å
bli billedkunstner på heltid. Reidar drev også som vindusdekoratør,
blant annet i Abrahamsengården ved Bakke bru.
– Mor fortalte at hun en dag mot slutten av krigen fikk besøk av en

tysk soldat. Hun ble livredd, men han ville bare overrekke en stabel
bøker. Alle hadde fars navnetrekk. Bøkene var funnet under en razzia i
gården til den jødiske Abrahamsen-familien. Soldaten skulle bare
levere dem tilbake, forteller datteren.

Ingen kommunisthets
Ruth Wærdahl er godt orientert om overvåkningen av norske kommu-
nister etter krigen. Men selv har hun aldri følt det som noen belast-
ning å være datter av en kommunist.
– Nei, fars politiske tilhørighet var aldri noe tema i min oppvekst.

Jeg følte at han ble ansett som en helt. Han var jo tatt av Rinnan og
senere henrettet. Mange visste kanskje også at han var begravet på
æreskirkegården ved Domkirken, sier hun.
I bunken mellom de gamle avisutklippene finner hun flere repor-

tasjer fra den ærerike begravelsen 6. oktober i 1945, da de dødsdømte
fra Wærdahl-gruppa og Thingstad-gruppa ble gravlagt sammen med
andre av krigens falne, 29 personer til sammen (34 personer er navn-
gitt på en egen stein ved minnemonumentet). Både kronprinsparet, i
følge med sin adjutant Gunnar Sønsteby, og representanter fra flere av
Norges allierte under krigen var til stede.
– Ifølge programmet skulle kronprinsparet og de utenlandske
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Men heller ikke søsteren Ågot Elisabeth sa stort.
Ikke før svogeren Rolv Wesenlund spurte henne
rett ut en 17. mai for noen år siden. Han ville vite hva
hun husket fra natta da faren ble tatt.

FAMILIEIDYLL: Ågot
Elisabeth Brandtzæg, født
Wærdahl, sammenmed
foreldrene sine, Reidar og
Bergljot, en fin vinterdag før
krigen. Foto: PRIVAT

VIKTIG BEGRAVELSE:
Kronprinsparet, Märtha og
Olav, ved begravelsen på
Domkirkegården 6. oktober
1945. Ifølge samtidige avis-
referater ble 29 av frihets-
kampens ofre gravlagt sam-
tidig, deriblant alle henrettede
medlemmer fra Thingstad-
gruppa ogWærdahl-gruppa.
Senere ble flere gravlagt
samme sted. 34 navn står på
navneplaten.
Foto: TRØNDELAG
FOLKEMUSEUM/
SCHRØDERSAMLINGEN
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gjestene gå først ut av kirken, så kunne de pårørende følge etter til
slutt. Men mor fant seg ikke i sisteplassen. «No går vi», sa hun bare og
fikk alle de andre sørgende med seg ut, rett etter kronprinsparet. Hun
var både myndig og handlingskraftig, smiler Ruth.
Etter henrettelsene satt Bergljot Wærdahl alene igjen med nyfødte

Ruth og Ågot Elisabeth på ni. Likevel hadde hun overskudd til å ta seg
av de to andre enkene i familien, Edith Austad og Solveig Wærdahl.
Den ene hadde barn, den andre var barnløs. Reidar og Carsten hadde
fire søsken og flere av dem var evakuert til Hegra sammen med fore-
ldrene. Der bodde de da lensmannen kom med budskapet om at to
sønner og en svigersønn var henrettet. Begge foreldrene var døve, og
ett av barna, som kunne døvespråk, måtte videreformidle den ufatte-
lige beskjeden til mor og far.

Rinnans dobbeltspill
I de norske legasjonene i London og Stockholm så man tidlig at
Trøndelag var et ekstra farlig område for organisering av motstands-
arbeid. Grupper av motstandsfolk ble tidlig infiltrert og pågrepet. En
av de mest pågående var Henry Oliver Rinnan. Allerede i slutten av
juni 1940 hadde han vervet seg som agent for Gestapo i Trondheim.
Han opererte først alene, men satte seg fort i «respekt» og fikk snart i
oppgave å lede en hel etterretningsavdeling, kalt Sonderabteilung
Lola, blant folk flest bare omtalt som Rinnan-banden.
Høsten 1941 infiltrerte Rinnan kommunistenes motstandsarbeid i

Trondheim, og Jørgen Vogt, partiets fremste politiker, ble arrestert
sammenmed nesten 60 andre. Flere av dem ble sittende i fengsel fram
til freden, deriblant Vogt som returnerte til jobben som redaktør av
den lokale NKP-avisa Ny Tid, fra 1945 var han også stortingsrepresen-
tant.
Rinnan opererte med flere falske identiteter. Som «Bjarne Asp» eller

«Olav Wist» utga han seg ut for å være ivrig jøssing. For å overbevise
ytterligere delte han og hans folk ofte ut engelske sigaretter, illegale
aviser eller grammofonplater med kongens taler. Etter hvert «hjalp»
de også flyktninger til Sverige, de skaffet våpen og stensilmaskiner. En
gang ble en arrestert motstandsmann satt fri etter et fingert overfall
mot fangetransporten han satt i. Slike aksjoner skapte stor tillit, og
Rinnan kom tett på den illegale virksomheten i store deler av Trønde-
lag. Men det tok tid før ledelsen for de norske styrkene i Stockholm og
London innså hvor farlig han egentlig var. Motstandsfolk i Trondheim
visste bedre, og prøvde å likvidere ham flere ganger, men Rinnan
unnslapp hver gang.

Tortur og dødsdom
Et nytt likvidasjonsforsøk ble gjort utenfor bandelederens hjem i
Landstads veg 1 om kvelden 7. oktober 1943. Aksjonen var planlagt i
lang tid. En gruppe godt trente agenter var sendt fra Stockholm for å
utføre oppdraget sammen med lokale motstandsfolk. Primært ønsket
de å ta Rinnan levende, men alt mislyktes igjen. Flere skudd ble avfyrt,
et par ble skadet, men ikke Rinnan. Alle som deltok i aksjonen slapp
unna med livet i behold.

STERKEMINNER: Ruth Wærdahl Wesenlund
har arvet en hel eske full av krigsminner etter
sin mor Bergljot. Denne avissiden, der faren og
to onkler er avbildet sammenmed henrettede
kamerater, forteller historier få kjenner i dag.
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– 36 trønderske kommunister falt i kampen mot
nazismen. 17 ble henrettet, de andre ble drept på andre
måter eller de døde under forferdelige forhold i norske
og tyske konsentrasjonsleirer. Enda mange flere ble
torturert og dømt til lange straffer.
John Atle Krogstad, historiker

Attentatet ble kort etter brukt som påskudd til en ny aksjon mot
kommunist-miljøet i byen, selv om ingen derfra deltok. Etter det av-
gjørende tyske nederlaget ved Stalingrad tidligere samme år ble trolig
kommunistene ansett som en enda større trussel mot planene for det
nye stortyske riket. Gestapo-ledelsen støttet aksjonen.
Få dager etterpå ble CarstenWærdahl pågrepet og tatt med til avhør

i hovedkvarteret i Jonsvannsveien 46, senere kalt Bandeklosteret. Både
Rinnan, hans nestkommanderende Ivar Grande og gestaposjef Walter
Gemmecke skal ha deltatt i utspørringen som utartet til grov tortur.
De nærmeste dagene ble en lang rekke av Wærdahl-gruppas medlem-
mer og andre motstandsfolk arrestert og plassert i celler i kretsfengse-
let på Vollan, deriblant Reidar Wærdahl og Arvid Austad.
Under en proforma rettssak 6. november ble åtte av Wærdahl--

gruppas medlemmer dømt til døden, mens flere andre fikk lange feng-
selsstraffer. Odd Wullum ble også fengslet i samme periode, men
greide på mirakuløst vis å rømme fra fengselet. Livet i frihet ble kort-
varig. 18. november, dagen etter at kameratene var skutt på Kristian-
sten festning, ble han selv skutt av tyske soldater i bagasjerommet til

en bil som skulle ta ham til Sverige. Bilens sjåfør het Karl Adding. I lik-
het med Rinnan drev han et livsfarlig dobbeltspill. Arne Johansen var
også blant de dødsdømte, men han døde like etter domsavsigelsen av
skuddskadene Rinnan påførte ham under pågripelsen. Både Arne
Johansen og Gustav Andersen var så skadet at de ble fraktet på båre til
rettssalen der de fikk dødsdommen.

Sang «Alltid freidig»
Ruth Wærdahl har hørt at onkelen også ble fraktet på båre fram til
retterstedet. Han greide ikke å gå selv, skadet som han var etter
torturen. Hun har også hørt at de dødsdømte sang «Alltid freidig når
du går» på den siste vandringen fram mot eksekusjonspelotongen.
Stemmen blir litt uklar når hun forteller at samme sang skal brukes i
hennes egen begravelse.
– Rolv ville også ha den i sin. Det var vakkert, sier Ruth, som vokste

opp i Trondheim, men hun har aldri besøkt stedet der faren og
onklene ble skutt novemberdagen for 70 år siden.
– Nei, jeg har ikke vært klar for det. Men en dag skal jeg greie å

HOVEDKVARTERET: Høsten 1943 flyttet Sonderabteilung Lola inn i Jonsvannsvegen 46. I et kjellerrom ble fangene torturert.
Senere ble det samme rommet tatt i bruk som bodega, som fikk kallenavnet «Bandeklosteret». I årene etter krigen har dette
navnet blitt brukt om hele huset. Foto: TRØNDELAG FOLKEMUSEUM/SCHRØDERSAMLINGEN
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komme meg dit, sier hun fast.
Navnet «Rinnan» utløser ingen hatreaksjoner i det rolige blå blikket,

hun nøyer seg med å bruke begrepet «umenneskelig» ommannen som
pågrep og torturerte hennes nærmeste.
– Jeg har sett filmopptak fra rettssaken. Rinnan virket veldig arro-

gant. Noe må ha vært galt i hodet hans. Han trodde visst aldri han kom
til å bli henrettet, sier hun nøkternt.
Idar Lind, som har skrevet «Kvinnene i Rinnanbanden», skildrer

torturistens personlighet på følgende måte:
– Han ble diagnostisert som psykopat, og beskrivelsene av ham

passer godt til diagnosen: Han hadde et voldsomt ego og et like vold-
somt temperament. I tillegg må han ha vært svært karismatisk, ellers
ville han ikke ha oppnådd det han gjorde. Fraværet av empati var også
åpenbart.

Viktig avisstoff
18. november 1943, dagen etter henrettelsen, ble navnene på de åtte
dødsdømte offentliggjort i en kort artikkel på Adresseavisens første

side. Også 20. mai samme år, dagen etter henrettelsen av ti medlem-
mer fra Thingstad-gruppa, hadde Adresseavisen, den ene av Trond-
heims to tyskkontrollerte aviser under krigen, en lignende artikkel på
trykk. Slik ble byens befolkning orientert om konsekvensene av illegalt
arbeid.
Som Carsten Wærdahl ble også Henry Thingstad tatt på åpen gate

av Rinnan og hans folk og kjørt til en villa på Byåsen der han ble avhørt
og torturert, eller utsatt for «skarpt forhør», som det også het. Trolig
var dette første gangen at medlemmer av Sonderabteilung Lola deltok
i denne typen forhør. Metoden var fra før mye brukt på motstandsfolk
som ble brakt til Gestapo-hovedkvarteret i Misjonshotellet.
Om årsakene til dødsdommene skrev Adresseavisen: «De dømte

hadde forsøkt å gjenoppbygge det kommunistiske parti i Trondheim
og omegn, fremstilt og fordelt kommunistiske flyveblad, og vek heller
ikke tilbake for gement mord for å nå sine mål.» (Wærdahl-gruppa.)
«... for virksomhet til fordel for en fiendtlig stat... (samt) ... militære
forberedelser for å kunne gripe inn i kampen på fiendens side i tilfelle
av en invasjon.» (Thingstad-gruppa.)

VIKTIGE TRONDHEIMS-ADRESSER UNDEROKKUPASJONEN:
1. Misjonshotellet, Kongens gate 26
2. Vollan Kretsfengsel, bak Studentersamfundet
3. Landstads veg 1, Henry O. Rinnans bosted
4. Bandeklosteret, Jonsvannsvegen 46
5. Sandgata 17, familien Wærdahls bolig
6. Kristiansten festning med retterstedet
7. Gamle Åsvei 48, stedet der Henry Thingstad ble torturert
8. Monumentet til minne om frihetskampens ofre, ved Domkirken

DOBBELTAGENTEN: Henry O. Rinnan på tiltalebenken,
bak ham et par vakter og en av kvinnene fra Sonder-
abteilung Lola.
Foto: TRØNDELAG FOLKEMUSEUM/
SCHRØDERSAMLINGEN
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Under arbeidet med hovedfagsoppgaven som ble levert i 1975, in-
tervjuet John Atle Krogstad en lang rekke midtnorske NKP-medlem-
mer og deres sympatisører. De hadde vært med på ulike typer mot-
standsarbeid: trykking og distribusjon av illegale aviser, flyktningetran-
sport til Sverige, våpenopplæring, mindre sabotasjeaksjoner, innsam-
ling av strategisk viktig informasjon om flyplasser og andre tyske
anlegg, samt drifting av illegale radiosendere og -mottakere.

Mange stemte NKP
– Store og spektakulære sabotasjeaksjoner rakk de aldri å utføre. De
kom ikke så langt, sier Krogstad, som like fullt fremholder innsatsen til
kommunistene og deres støttespillere som en svært viktig del av mot-
standskampen i Trøndelag.
Partiet sto sterkt i landsdelen. Under siste kommunevalg før krigen

fikk NKP 10 prosent av stemmene i Trondheim, mens tilslutningen var
oppe i 20 prosent i enkelte industrikommuner. Under krigen økte par-
tiets popularitet. Ved valget i 1945 hadde NKP i Trondheim mer enn
fordoblet sitt stemmetall og var oppe i 24 prosent. I Meråker og på Or-
kanger ga 30 prosent av velgerne sin stemme til partiet. Krogstad er
ikke i tvil om at den økte populariteten henger nøye sammenmed par-
timedlemmenes heroiske innsats under okkupasjonen.
– De mistet mange. 36 trønderske kommunister falt i kampen mot

nazismen. 17 ble henrettet, de andre ble drept på andre måter eller de
døde under forferdelige forhold i norske og tyske konsentrasjonsleirer.
Enda mange flere ble torturert og dømt til lange straffer. Partimedlem-
mene viste også en enestående omsorg og solidaritet med familiene til
dem som ble verst rammet. Svært mange ble støttet med innsamlede
penger gjennom flere år, sier Krogstad, og siterer historiker Anders
Kirkhusmo i femte bind av «Trondheims historie»: «Nest etter jødene
var det kommunistene som gruppe betraktet, som måtte betale den
høgste prisen under krigen ...»
Krogstad synes det er viktig å framheve at kommunistene ikke lot

seg knekke av pågripelser og henrettelser. Mange medlemmer var ak-
tivt med i motstandskampen fram mot kapitulasjonen, ofte i samar-
beid med andre motstandsgrupper, bl.a. Milorg.

Fortielse og overvåkning
Harald Rusten (1917-74) var en av Krogstads viktigste kilder. Han job-
bet ved jernbanen i Trondheim, først som fyrbøter, siden på verkste-
det på Marienborg. Høsten 1943 ble han tatt samtidig med mange
andre av Wærdahl-gruppas medlemmer og grovt torturert av Rinnan i
Bandeklosteret.
– At pappa ikke ble henrettet, men «bare» dømt til tysk krigsfangen-

skap, skyldes trolig rene tilfeldigheter, sier datteren Berit Rusten (63),
kjent fra «Pantertanter» og andre friteateroppsetninger i Trondheim.
Først som godt voksen har hun begynt å interessere seg for farens
krigs- og etterkrigsopplevelser, og er nå i ferd med å skrive bok om
livet hans.
– De verste overgrepene mot pappa er ikke torturen eller plasserin-

gen i noen av Tysklands mest brutale konsentrasjonsleirer, men for-
tielsen, usynliggjøringen, mistenkeliggjøringen og overvåkningen i alle
årene etterpå, sier Berit Rusten. Hun har sett «mappa» til faren og vet
at selv ubetydelige detaljer er notert og registrert.
– Pappa nevnte ofte mennene som fulgte etter ham. Men kommu-

nister som snakket høyt om slike opplevelser, risikerte fort å bli stem-
plet som håpløse nevrotikere, sukker datteren oppgitt.
Under krigsutbruddet var Harald Rusten stasjonert som vanlig sol-

dat på Oscarsborg festning i Oslofjorden og deltok i senkningen av
«Blücher». Utpå sommeren 1940 kom han tilbake til hjembyen og be-
gynte i NSB.
– Jernbanen var viktig i motstandsarbeidet i Trøndelag, både flyktn-

HJEMKOMST: Harald Rusten, til venstre i lys
dress, under velkomstseremonien ved Trondheim
jernbanestasjon i mai 1945. Etter arrestasjonen i
1943 var han plassert i flere konsentrasjonsleirer i
Tyskland, blant annet Natzweiler. Foto: PRIVAT

RETTERSTEDET: Forfatter Idar Lind ved retter-
stedet på Kristiansten festning i Trondheim der 17
medlemmer av Thingstad-gruppa ogWærdahl-
gruppa ble hennrettet på to ulike dager i 1943.
Festningens venneforening kan opplyse at minst
28 norske motstandsfolk ble henrettet på dette
stedet under krigen. Kommunistene var i stort
flertall.

– Jeg har møtt kommunist-
barn som skjemmes over
foreldrene sine. Barn og
barnebarn må forstå at de
har mye å være stolte over.
Berit Rusten

KNUTEPUNKT: Berit Rusten er opptatt av
motstandskampen til mange NSB-ansatte. Skjult i
jernbanevogner ble både flyktninger og viktig
informasjon tatt med til Sverige. Faren, Harald
Rusten, sto sentralt i dette arbeidet.
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inger og strategisk viktig informasjon ble fraktet med toget, særlig
med Meråkerbanen, og over grensa til Storlien. Personalet viste stor
oppfinnsomhet for unngå streng tysk kontroll, sier Berit.

Ønsker ingenmonumenter
Denne høsten tok hun initiativ til en minnemarkering på 70-årsdagen
for henrettelsene av Wærdahl-gruppas medlemmer. Men tida ble for
knapp. Arrangementet er derfor flyttet til 17. november neste år.
Berit Rusten håper at Thingstad-gruppa og Wærdahl-gruppa får

oppreisning for sin innsats under krigen, på linje med Osvald-gruppa
og Pelle-gruppa i Oslo. Men flere monumenter ønsker hun ikke.
– Vi har allerede et monument på Domkirkegården, men verken

dette eller plaketten ved retterstedet på Kristiansten festning sier noe
om kommunistenes innsats og store tap under okkupasjonen, sier
Rusten. Nå oppfordrer hun norske arkiv, bibliotek og museer til å
samarbeide om å gjøre kunnskapene om kommunistenes krigsinnsats
mye mer synlig og tilgjengelig enn i dag.
– Jeg har møtt kommunistbarn som skjemmes over foreldrene sine.

Under den kalde krigen ble krigsinnsatsen og motivene til NKP-erne
mistenkeliggjort, både av ledende arbeiderpartifolk og flere andre. De
mange som risikerte livet fortjener bedre. Barn og barnebarn må forstå
at de har mye å være stolte over, sier hun.
Forfatter Idar Lind støtter henne fullt ut:
– Vi har mye å takke kommunistene for. Mange av dem var villig til å

ofre livet for norsk selvstendighet og gjorde det også. Årsakene til
usynliggjøringen av krigsinnsatsen deres er flere. Selv snakket kommu-
nistene lite om aksjonene de deltok i, men også holdningene til NKP-
erne under den kalde krigen forklarer mye, sier han.
FAKT (Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon) vil stå som arran-

gør for minnemarkeringen for Wærdahl-gruppa neste år, med staben
ved Rustkammeret som formelt vertskap. Gjenlevende medlemmer av
Wærdahl-gruppa og deres pårørende vil bli invitert. Minst én av grup-
pas medlemmer, en mann på 93 år, lever fremdeles, men han ønsket
ikke å bli intervjuet av avisen.

Wærdahl vil komme
Ruth Wærdahl Wesenlund vet at faren og Harald Rusten hadde mye
kontakt, og hun ønsker å delta ved minnemarkeringen som
Berit Rusten er med på å planlegge.
– Ja, jeg kommer gjerne. Søsteren min vil sikkert også delta.

Hjemme markerte vi aldri dødsdagen til faren og onklene mine, men
graven besøker jeg ofte når jeg er i Trondheim, sier hun.
Programmet for minnemarkeringen er ennå ikke bestemt, men Berit

Rusten ønsker å bruke mye av sangen og musikken som hørte hjemme
blant unge radikalere før, under og etter krigen, som «Brødre til sol og
til frihet» og «Internasjonalen».
– I konsentrasjonsleirene sang de mye for å holde humøret og motet

oppe. Fellesskapet gjennom tekstene og tonene betydde mye, sier hun
Kanskje åpner arrangørene også for «Alltid fredig når du går»?

Søstrene Wærdahl vil sette stor pris på det.
halldis.nergaard@adresseavisen.no

Kilder: Idar Lind: «Kvinnene i Rinnanbanden», Samlaget 2011. Asbjørn
Øksendal: «Operasjon Oleander», Det Nordenfjeldske Forlag, 1989. John Atle
Krogstad: «NKP og NKU i Trøndelag i perioden 1936-45», artikkel 1995. John
Atle Krogstad: «Henry Thingstad. Kommunist, AIF-leder og motstands-
mann», artikkel 2012 og Wikipedia.

KRIGSMINNE: Samtlige
henrettede medlemmer av
Thingstad-gruppa og
Wærdahl-gruppa er gravlagt
ved monumentet til minne
om frihetskampens ofre på
Domkirkegården i Trondheim.
Også flere andre som ofret
livet i samme kamp er
gravlagt samme sted, 34
personer til sammen. Men
navneplaten begynner å bli
slitt og er vanskelig å lese.
Vedlikehold er kanskje
nødvendig?

ANERKJENNELSE
KOMMUNISTISKE
MOTSTANDSGRUPPER
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Wærdahl-gruppa
EtteratThingstad-gruppavar
rulletopp, tokarkivarCarstenWær-
dahl, født i1913 i Trondheim,ansvar
forenny reorganiseringavNKPs
motstandsarbeid i Trøndelag. Før
krigenhaddehanet stort nettverk
gjennomarbeideridrettenogav-
holdsbevegelsen.Handeltokogså i
trykkingenavde første illegale
avisene i Trondheim.Wærdahlble
arrestert i oktober1943oghenrettet
påKristiansten festning17. novem-
ber1943sammenmedbroren
ReidarEinarWærdahl (32), svogeren
ArvidKristianAustad (26), Kolbjørn
AndreasWiggen (22),OddChristen-
sen (29),GustavFredrikAndersen
(38)ogØystein JohanLangset (31).
ArneMargido Johansen (31) varogså
dømt til døden,mendøde førhen-
rettelsenavskuddskader.Oskar
KristianHoddø (27)blehenrettet
samtidigmeddeandre.Hanvar ikke
medlemavWærdahl-gruppa,men
hørte trolig til i sammekrets, på linje
medOddWullumsombleskutt ved
Hommelvikdagenetter, på flukt fra
fengselet.

Pelle-gruppa
Pelle-gruppavarnavnetpåsabo-
tasjegruppasomovertokdaOsvald-
gruppagikk i oppløsninghøsten
1944.Denble ledet av sabotør
RagnarSollie, ogsåkalt «Pelle»,
tidligeremedlemavOsvald-gruppa.
NKP-lederPederFurubotnutpekte
hamtil sabotasjeleder iOslo.
Gruppastobak flereaksjoner,mest
kjenter sprengningenavseks skip
ogenkranpåNylandogAkersmek.
verksted iOslo.Gruppableavslørt
vedårsskiftet1944-45og flere
medlemmerhenrettet. SomOsvald-
gruppasmedlemmerbleogså
medlemmene iPelle-gruppaover-
våket i åreneetter krigen.
27. september i årblede tosiste
gjenlevendeomsiderhedretog
takket av forsvarsministerAnne-
GreteStrøm-Erichsen

Osvald-gruppa
Kommunistisk sabotasjegruppe
medbasepåulike stederpåØst-
landet.Gruppavaroppkalt etter
OsvaldPettersen,dekknavnet til
lederenAsbjørnSunde (1909-1985).
Gruppa, somvaraktiv fra1941til
1944,går for åværedenmest
dominerendesabotasjeorganisa-
sjonen iNorgeunderokkupasjonen,
medcirka110gjennomførte
aksjoner.Dahovedkvarteretble
avslørt i1944,gikkgruppa ioppløs-
ning. I1954bleAsbjørnSundedømt
til åtteårs fengsel for landssvikog
spionasje til fordel forSovjet-
unionen. I ettertidhar flerehistori-
kere reist sterk tvil ombevisene i
rettssakenogmentatdommenvar
pregetavdenkaldekrigenshold-
ninger til kommunister.Andreav
gruppasmedlemmerbleutsatt for
massivovervåkning imangeår.
4. oktober i år fikkgruppasgjen-
levendemedlemmeromsider
offentliganerkjennelseog takk for
sin innsatsunder krigenavbl.a.
daværende forsvarsministerAnne-
GreteStrøm-Erichsen.

Thingstad-gruppa
Gruppahaddenavnetterurmaker
HenryThingstad, født1917 i Trond-
heim.Vedkrigsutbruddetvarhan
medlemavNKPog lederavSør-
TrøndelagArbeideridrettskrets.
Senereblehanvalgt inn iNKPs
sentralstyreogbleorganisatorisk
leder forpartietsmotstandsarbeid i
Trøndelag.Da JørgenVogt, lokalla-
gets fremstepolitiker, blearrestert
høsten1941sammenmednesten60
andre lokaleNKP-medlemmer,
reorganiserteThingstadpartiets
motstandsarbeid i landsdelen. I
februar1943bleThingstadkid-
nappetavHenryO.Rinnans folkog
utsatt forgrov tortur.
19.mai1943blehanhenrettetpå
Kristiansten festningsammenmed
nipartifeller: ThorleifOlsen (31),
GodtfredLervaag (29),ArvidKnut-
sen (30), EgilMogstad (36), Einar
Tønsdal (29),GustavBergquist (27),
OddNilsen (28), ThorleifDahl (37),
JohanFlønes (51).
PederMorset (56) fraSelbuble
henrettet samtidig.

!

KOMMUNISTGRUPPENE

ÆREFULLT: Nidarosdomen var fullsatt da 29 av krigens ofre ble
gravlagt samtidig lørdag 6. oktober 1945. I Schrøderarkivet på
folkemuseet finnes mange bilder fra begivenheten, men billed-
tekster mangler. Dette er trolig starten på prosesjonen. Domkirken
bak til venstre, verkstedet til restaureringsarbeiderne til høyre.
Foto: TRØNDELAG FOLKEMUSEUM/SCHRØDERSAMLINGEN

DØDEHELTER: Navnene til Reidar
Wærdahl og svogeren Arvid Austad
er hugget i granitt i minnetavlen ved
monumentet for frihetskampens ofre
på Domkirkegården. Også Carsten
Wærdahls navn står på samme tavle,
men litt lenger nede.

DØDSANNONSE: Før begra-
velsen 6. oktober 1945 rykket
familien inn en felles døds-
annonse for de to brødrene
Carsten og Reidar Wærdahl samt
svogeren deres, Arvid Austad.
Alle tre ble henrettet på Kristian-
sten festning 17. november 1943.


