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WÆRDAHL-SAKEN ØYENVITNET

Overlevde: Som 20-åring trodde
Gunnar Gundersen at han skulle dømmes
til døden. 70 år etterpå har 90-åringen
klare minner fra rettssaken.
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Hanskulle
henrettes

Påstanden om dødsstraff
gjaldt alle ti, men da dommen
falt, slapp to av de tiltaltemed

lange tukthusstraffer.
Tekst: HALLDIS NERGÅRD
Foto: KJELL A. OLSEN

Dødsbudskap: 18. november 1943 hadde
Adresseavisen denne notisen på første side. Åtte av
Wærdahl-gruppas medlemmer var dømt til døden
og henrettet. To andre tiltalte slappmed tukthus.
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Gunnar Gundersen
(90) er siste gjenle-
vende etter Wær-
dahl-rettssaken høs-
ten 1943. Sammen
med mange andre
ble han pågrepet i
razziaen etter atten-

tatforsøket mot Henry Oliver Rinnan og
torturert, fengslet og tiltalt for drapsforsøk.
– Rinnan tok feil. Han trodde at kommunis-

tene i Trondheim sto bak attentatet og arres-
terte først og fremst medlemmer av Wær-
dahl-gruppa, sier Gundersen, som har latt seg
overtale til å møte Ukeadressa for å fortelle
om det som skjedde de dramatiske høstda-
gene i 1943. Betingelsen er at han ikke frem-
stilles som kommunist. Han var heller ikke
med i Wærdahl-gruppa, som ble ledet av brø-
drene Carsten og Reidar Wærdahl, slik mange
ser ut til å ha trodd fordi han ble dømt i
samme rettssak. Men han kjente og samarbei-
det med noen av medlemmene. Selv er han
opptatt av å skille mellom Wærdahl-saken og
Wærdahl-gruppa. En fra Wærdahl-gruppa, en
mann på 93 år, lever også, men han ønsker
ikke å bli intervjuet.

Lever medmarerittene
Mange leste Ukeadressas artikkel om Wær-
dahl-gruppa og Thingstad-gruppa før jul. En
av leserne var Gunnar Gundersens barnebarn.
Han tipset avisen om at det fremdeles levde
én som selv sto tiltalt i Wærdahl-saken.
Gundersen leste også artikkelen. Han synes
det er viktig at slike reportasjer skrives, slik at
dagens nordmenn får vite hvor forferdelig
krigsårene var. Men selv har han vært redd for
å snakke om opplevelsene sine. Så mange år
etterpå vet han snart ikke hva han har drømt
og hva han virkelig var med på.
– For meg slutter krigen aldri. Marerittene

ble bare verre med årene, særlig etter at jeg
ble pensjonist. Ennå kan jeg våkne midt på
natta, helt fra meg av redsel. Da er det bare å
stå opp. Sette seg på sengekanten, eller finne

en stol på stua, sier 90-åringen, som tar imot
oss hjemme i sin egen leilighet. Han bor alene
etter at kona Kari flyttet på sykehjem, men
datteren Berit stikker ofte innom og er der
denne dagen også. Hun bekrefter farens be-
skrivelse av egne plager.
– Da vi var barn, var det forbudt å snakke

om krigen, i alle fall når pappa var i nærheten.
Når han kom fra jobb og satte nøkkelen i
ytterdøra, sa vi ofte «hysj» til hverandre,
forteller hun, og minner om den gangen en av
hennes sønner hadde spikket en trepistol som
han rettet mot bestefaren.

WÆRDAHL-SAKEN ØYENVITNET
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– For meg slutter krigen aldri. Marerittene
ble bare verre med årene, særlig etter at
jeg ble pensjonist. Ennå kan jeg våkne midt
på natta og være helt fra meg av redsel.
Gunnar Gundersen, krigsveteran

Skolemann og politiker:
Mange vil huske Gunnar
Gundersen (90) som lærer og
studieinspektør ved Brundalen
videregående skole. Han
hadde også mange politiske
verv for Arbeiderpartiet.
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Faren reagerte voldsomt. For den tidligere
tukthusfangen var lekepistolen like virkelig
som pistolene han flere ganger fikk rettet mot
seg i løpet av krigsårene.

Illegalt arbeid
– Ofte kommer marerittene etter at jeg har
lest eller hørt noe som aktiverer de vonde
minnene. Kan hende blir denne natta også en
av de vonde, sier veteranen, som mange vil
huske som Arbeiderparti-politiker, lærer og
studieinspektør ved Brundalen videregående
skole gjennom en lang rekke år.
Gunnar Gundersen var knapt 18 år da han

meldte seg til motstandsarbeid.
– Det skjedde like etter at de politiske par-

tiene ble forbudt høsten 1940. Vi var noen
AUF-ere som ville gjøre en innsats. Spennin-
gen fristet oss også. Vi ante ikke hvor farlig
det var, minnes 90-åringen.
Den løst sammensatte AUF-gruppa var

snart i gang med produksjon og distribusjon
av illegale aviser.
– Vi fikk enkeltaviser fra AUF-kontaktene

våre i Oslo. Vi kopierte og mangfoldiggjorde
dem på en stensilmaskin i en bakgård i Gyl-
denløves gate, husker Gundersen. Han var og-
så med på å frakte avisene til ulike arbeids-
plasser i Trondheim. Selv jobbet han som læ-
regutt ved Sporveiens verksted på Dalsenget.
En dag ble han kontaktet av en av verkstedets
eldste, en erklært kommunist.
– Han lurte på om jeg ville være postbud.

Og jeg var straks villig til å oppleve enda mer
spenning, ler Gundersen, som fort skjønte at
han var pengebud. Konvoluttene, som kunne
inneholde opptil 2000 kroner, fikk han over-
levert inne på verkstedhallens vaskerom.
Oppdragsgiveren viste ham også regnskapet
sitt. Det var kodet inn i et kart over en park
med trær, stier og blomsterbed. På finurlig vis
ble pengene i Gundersens konvolutter kvit-
tert ut fra parkkart-regnskapet.

Penger til Wærdahl-gruppa
– Konvoluttene tok jeg med hjem til leilighe-
ten til foreldrene mine i Magnus den godes
gate. Utpå ettermiddagen pleide Kolbjørn
Wiggen å ta turen innom og hentet dem. Han
var med i Wærdahl-gruppa, men det visste jeg
ikke da. I 1943 ble han henrettet sammen med
seks kamerater, forteller Gundersen.
Etter hvert forsto han at pengene han frak-

tet ble fordelt blant familier som var overlatt
til seg selv etter at familieforsørgeren var
drept, tatt til fange eller hadde rømt til utlan-

det. Pengene gikk også til mer vanlig mot-
standsarbeid. I største hemmelighet skal by-
ens handelsstand ha bidratt til motstands-
kampen på denne måten, gjennom den så-
kalte Sivilorganisasjonen, en sivil variant av
Militærorganisasjonen, mest kjent som
Milorg. Men også på arbeidsplassene var det
pengeinnsamlinger til familier og etterlatte.
Gunnar Gundersen hadde mye kontakt

med AUF-eren Håkon Johnsen, som også del-
tok i motstandsarbeidet. Han bodde like ved
hjemmet til Henry Oliver Rinnan. Før atten-
tatforsøket mot bandelederen høsten 1943 var
flere involvert i arbeidet med å samle flest
mulig opplysninger om bevegelsene til Rin-
nan og hans medhjelpere. Gundersen deltok
også i denne overvåkningen og rapporterte til
Johnsen, som rapporterte videre. Det kan
være årsaken til at de begge ble pågrepet i raz-
ziaen etterpå.
Natta før pågripelsen var Gundersen på

nattarbeid i Vognhallen på Lademoen. Der
fikk han telefon om at han snarest burde
komme seg vekk, ellers ville han sannsynligvis
bli arrestert.
– Jeg skjønte alvoret, men fant ut at faren

min trolig ville bli tatt hvis jeg rømte. Derfor
dro jeg tilbake til verkstedet på Dalsenget om
morgenen. Dit kom norske og tyske politifolk
og hentet meg.

Torturert av Rinnan
Etter arrestasjonen gikk turen rett til
Gestapo-hovedkvarteret i Misjonshotellet.
– Hva skjedde?
– Jeg fikk juling. Mye juling. Jeg tror det

varte i tre døgn ... Det var så forferdelig at jeg
bare håpet jeg ville besvime ...
90-åringen stopper litt opp og tar små

pauser når han forteller. Stemmen er heller
ikke helt klar.
– Hvem torturerte deg?
– Rinnan og en tysk offiser som het

Beschen ...
Gundersen visste at kameraten Per Dybvik

hadde kommet seg i sikkerhet i Sverige. I av-
høret prøvde han derfor å få det til å høres ut
som om Dybvik hadde ansvar for mye mer
enn han egentlig hadde.
Etter oppholdet i Misjonshotellet ble Gun-

dersen kjørt til Kretsfengselet på Vollan. Der
foregikk også rettssaken mot Wærdahl-brø-
drene, seks av deres kamerater samt Gunnar
Gundersen og Håkon Johnsen. Den siste ble
senere norsk odelstingspresident.
– Kjente du Wærdahl-brødrene fra før?

Torturist: Henry Oliver Rinnan (i midten)
deltok i torturen av Gunnar Gundersen i
Misjonshotellet. Bildet er tatt etter krigen,
da Rinnan selv ble tatt til fange.
Foto: SCHRØDERARKIVET, TRØNDELAG
FOLKEMUSEUM

- Vi var noen
AUF-ere som ville

gjøre en innsats.
Spenningen fristet

oss også.
Vi ante ikke hvor

farlig det var.
Gunnar Gundersen, krigsveteran

WÆRDAHL-SAKEN ØYENVITNET
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Fengsel: Som så
mange andre havnet
Gunner Gundersen i
kretsfengslet på
Vollan (revet) for en
periode. Der foregikk
også rettssaken mot ham
ogmedlemmene av
Wærdahl-gruppa.
Foto: SCHRØDER-
ARKIVENE
SVERRESBORG

Tortur: Etter
pågripelsen i verkstedet
på Dalsenget ble 20 år
gamle Gunnar
Gundersen tatt med til
Gestapo-hovedkvarteret
i Misjonshotellet og
torturert gjennom tre
døgn. Foto: ALEXANDER
KILLINGBERG
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– Nei, men jeg kjente til svogeren deres,
Arvid Austad. Øystein Langseth, som også til-
hørte gruppa, kjente jeg bedre. Han var Arbei-
derparti-medlem.

Ba om benådning
– Hvordan foregikk rettssaken?
– Det kan jeg nesten ikke svare på. I mitt

hode var alt bare kaos. Jeg skulle dømmes til
døden ...
– Hvor lenge holdt dere på?
– To, tre timer kanskje. Så ble det pause.

Utpå ettermiddagen fikk vi dommen. Å slippe
dødsstraff var en enorm lettelse.
Igjen blir Gundersen uklar i stemmen.
Etter at dommen var avsagt, forklarte dom-

meren at den enkelte kunne be om benåd-
ning.
– Carsten Wærdahl tok ordet. Han spurte

om han kunne be om benådning for broren
sin, Reidar. Dommeren ville vite hvorfor, og
Carsten fortalte at broren var gift og hadde
barn, og at kona hans snart skulle føde igjen.
Han mente at det ville bli vanskelig for henne
å klare seg uten mannen sin. «Du kan bare be
om benådning for deg selv», svarte domme-
ren. «Da får det være», svarte Carsten.
Gundersen innrømmer at han mange gan-

ger senere lurte på hvordan livet skulle bli for
barnet som ble født nesten samtidig med at
faren ble henrettet. Flere år etterpå fikk han
høre at barnet het Ruth Wesenlund.
– Da skrev jeg til henne og fortalte om

rettssaken. Vi utvekslet flere brev. Jeg håper
at vi kan møtes en dag, sier han.

Til Falstad og Tyskland
Etter rettssaken havnet Gunnar Gundersen i
fangeleiren på Falstad, før han ble fraktet til
Oslo og derfra sendt videre til Tyskland. Der
var han innom tre ulike fangeleirer og levde
under grusomme forhold før han og flere
andre norske fanger ble hentet av de hvite
bussene i april 1945. Mot slutten av mai 1945
kom han tilbake til Trondheim. Også Harald
Rusten, Berit Rustens far, var med på det
samme toget. Han var pågrepet i den samme

razziaen som Gundersen og sendt til
Tyskland.
Hjemme i Gunnar Gundersens stue på

Moholt i Trondheim har Berit Rusten og John
Atle Krogstad lyttet til 90-åringens mer enn
70 år gamle minner fra tyskokkuperte
Trondheim. Begge er opptatt av kommunis-
tenes innsats under krigen. Rusten skriver
masteroppgave om livet til faren, under og et-
ter krigen, Krogstad om krigsinnsatsen til
kommunistene. Hovedfagsoppgaven hans i
historie, fra 1975, handlet om det samme.
Begge bidro også med sine kunnskaper i artik-
kelen i Ukeadressa 7. desember. Men ingen av
dem har tidligere møtt noen som selv
opplevde rettssaken mot Wærdahl-gruppas
medlemmer.
– Dette var sterkt, sier Berit Rusten, som

håper at Gunnar Gundersen vil delta under
minnemarkeringen for henrettelsen av
Wærdahl-gruppas medlemmer i Erkebispe-
gården 17. november i år.
– Ja, lever jeg så lenge, så kommer jeg. Men

da må du love å ikke presentere meg som en
helt. Husk: Jeg var bare en vettskremt, livredd
og forvirra ungdom. Jeg visste ikke at det jeg
hadde blitt med på var så farlig. Jeg håper in-
derlig at ingen av dagens ungdommer får
oppleve noe lignende, sier Gundersen.
Tilhørerne vil også vite hva Gundersen syn-

es om at det tok 68 år før medlemmene i
Pellegruppa- og Osvald-gruppa i Oslo fikk
offentlig anerkjennelse for sin krigsinnsats.
– Det burde ikke tatt så lang tid, nei. Jeg har

ofte sagt at vi som meldte oss til tjeneste for
Hjemmefronten stilte helt likt. Det burde ikke
spille noen rolle om vi kom fra Frelsesarmeen
eller fra NKP. Vi ville alle gjøre en innsats for
Norge og norsk selvstendighet, sier Gunder-
sen. I alle årene etter krigen var han aktivt
med i ledelsen av Krigsinvalideforbundet,
men fra siste årsskifte ble forbundet formelt
avviklet og alt av arkivmateriale overført til
Riksarkivet.
– Det er ikke så mange igjen av oss. Det var

tid for å slutte, sier Gundersen
halldis.nergaard@adresseavisen.no

WÆRDAHL-SAKEN ØYENVITNET

Adresseavisen 7. desember 2013
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Krigsminner:Gunnar Gundersen (90) deler sine minner fra krigsårene med historiker John Atle Krogstad og forfatter Berit Rusten
som begge samler stoff til egne bøker fra motstandsmiljøet han tilhørte.

Sist høst fikk gjenlevende medlemmer av Os-
vald-gruppa og Pelle-gruppa, kommunistenes
viktigste sabotasjegrupper på Østlandet, om-
sider offentlig anerkjennelse og takk for sin
krigsinnsats.
Thingstad-gruppa og Wærdahl-gruppa i

Trondheim har ennå ikke fått særlig oppmerk-
somhet for sin rolle i motstandskampen. De
rakk heller ikke å utrette mye. Allerede i 1942
slo Henry Oliver Rinnan hardt til mot kom-
munistmiljøet i Midt-Norge.
36 trønderske kommunister falt i kampen

mot nazismen. 17 ble henrettet på Kristian-
sten festning. De andre ble drept på andre
måter eller døde under forferdelige forhold i
norske og tyske fengsler.
7. desember i fjor fortalte Ruth Wærdahl

Wesenlund Ukeadressas lesere om sin fami-
lies krigshistorie, om faren Reidar Wærdahl
og onklene Carsten Wærdahl og Arvid Austad
og deres kamerater som alle ble pågrepet un-
der en razzia høsten 1943 og henrettet
17. november samme år.
Artikkelen i Ukeadressa førte til mange

reaksjoner. Noen hadde egne historier å
fortelle, andre ville vite mer. Mye av
denne responsen er videreformidlet til
historikere og forfattere som jobber med
stoffet. Kanskje også Ukeadressa kommer
tilbake med mer.
17. november i år skal henrettelsen av

Wærdahl-gruppas medlemmer markeres
med et eget arrangement med Hjemme-
frontmuseet i Trondheim som vertskap.
De berørte familiene vil bli invitert.

Kommunistenes krigsinnsats


