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Flatsetø (92), Arvids yngste søster, mens hun studerer de gripende
ordene fra maidagene 1943.
Broren hennes, Arvid, var medlem av den kommunistledede

Thingstad-gruppa. Han jobbet som konduktør i NSB og fulgte ofte
togene som gikk til og fra Storlien, en mye brukt «kanal» for transport
av flyktninger og informasjon. Som aktiv motstandsmann og kommu-
nist spilte Arvid en sentral rolle i det illegale arbeidet. Innsatsen hans
er også omtalt i flere bøker, blant annet «Svensketrafikken» av Ragnar
Ulstein. Menmye av dokumentasjonen som familien hans har tatt vare
på gjennom alle årene etter krigen, har vært ukjent for offentligheten.

Verdifullt om krigen
– Jeg er overveldet. Tenk at så mye verdifullt stoff fra krigsårene ennå
finnes hjemme hos vanlige folk, sier historiker John Atle Krogstad,
som synes at også Ukeadressas lesere bør bli kjent med Arvids historie.
Etter at Ukeadressa skrev om Thingstad-gruppa og Wærdahl-gruppa

7. desember i fjor, og siden om opplevelsene til motstandsmann Gun-
nar Gundersen 1. februar i år, har mange lesere kontaktet både
redaksjonen og historiker John Atle Krogstad, som var en viktig kilde
til den første reportasjen. Arvid Hoff, sønn av Arvid Knudsens store-
søster Alice, og selv oppkalt etter broren sommoren var så sterkt knyt-
tet til, er en av dem.
– Familien er svært stolt over Arvids innsats, og minnene om ham er

– Jeg satt på kontoret på
jobben min bak Vår Frue kirke
da en ukjent dame banket på.

Hun ba meg bli med ut på
gangen. Der overrakte hun

brevet og sa noe om at hun
skulle gi meg dette. Før jeg

rakk å svare, var hun borte.
Turid Flatsetø

Tre toalettpapirtørk, gule av elde, voktes blant de
fremste klenodiene hos familien Knudsen i Trond-
heim. Med bitte små bokstaver på begge sider av
det ørtynne papiret har Arvid Knudsen skrevet en
siste hilsen til mor, far, åtte søsken og hunden sin,
Stella. Han sitter på dødscelle på Vollan kretsfeng-
sel i Trondheim sammen med ti andre.
Datoen er 14. mai 1943. Få dager før, på Arvids 30-

årsdag, er han og de andre ti dømt til døden for virksomhet til fordel
for en fiendtlig stat, men søknader om benådning er under vurdering
for samtlige.
Tonen i brevet er optimistisk: «Vi hører her at det er satt i sving et

stort apparat for å få oss benådet ... Det skulle være en kurant affære,
for det som vi er dødsdømt for har neppe noen hjemmel selv i tysk
lov...»

Smuglet ut
I største hemmelighet, ingen vet hvordan, ble Arvids brev smuglet ut
av fengslet, brettet flere ganger og rullet sammen som en sigarett.
– Jeg satt på kontoret på jobben min bak Vår Frue kirke da en ukjent

dame banket på. Hun ba meg bli med ut på gangen. Der overrakte hun
brevet og sa noe om at hun skulle gi meg dette. Før jeg rakk å svare,
var hun borte. Ennå aner jeg ikke hvem damen var, forteller Turid
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