
UKEADRESSA 7. JUNI 2014 11

ofte gjenfortalt, sier Arvid Hoff, som ble født flere år etter onkelens
død.
Da Krogstad viste interesse for stoffet, sørget nevøen for et møte

med tante Turid Flatsetø, som fremdeles husker søsknenes oppvekst
på Buran i Trondheim og mye av det som hendte under krigen. Også
en annen tante lever, men hun var syk under Ukeadressas møte med
familien. De andre søsknene er døde.
– Arvid var en enestående snill bror. Han var flink på skolen og flink i

idrett - og alltid opptatt av at vi småsøsknene gjorde leksene våre, for-
teller Turid, hjemme på kjøkkenet på Ranheim.
Sammen med datteren Tertit Aam disker hun opp med ferske

rundstykker og hjemmebakt Toscakake, i tråd med gamle familie-
tradisjoner.

NKP-medlem
På et siderom har hun funnet fram alle minnene etter broren: dåps-
attest, bilder, karakterer, avisartikler og nekrologer. Til og med et
gjeldsbrev på 300 kroner har hun tatt vare på. Arvid tok opp privat lån
for at Sportsklubben Ravn skulle få råd til å kjøpe materialer til nytt
klubbhus på Ravn-banen, i dag kjent som Buran-banen. Som i Sports-
klubben Ørnulf i Ila var Ravn-medlemmene tidlig med i motstands-
kampen og ble nådeløst straffet for det.
Arvid utmerket seg på folkeskolen og gikk ut som beste elev i sitt

Sterk historie: Familien har tatt godt vare på de mange minnene etter Arvid Knudsen. Her studerer de et bilde fra en av flere minneseremonier etter kri-
gen. Turid Flatsetø, Tertit Aam og Arvid Hoff (t.h.) sørger for at historiker John Atle Krogstad (t.v) får vite mye han ikke visste.

kull. Han begynte på gymnaset og planla å fortsette med jusstudier.
Men økonomien i den barnerike familien var ikke den aller beste.
Arvid hadde ikke samvittighet til å fortsette på gymnaset, selv om fore-
ldrene ønsket det. Han sluttet og startet i stedet som aspirant ved
jernbanen, mens han studerte både tysk og jus på si'. På slutten av 30-
tallet begynte han på jernbaneskolen i Oslo.
Turid vet ikke hva som radikaliserte broren. Fra 1940 er han regi-

strert som medlem av NKP. Hun husker at han snakket om alle
tyskerne han møtte i Oslo de siste par årene før invasjonen. Han var
bekymret for interessen de viste for Norge. Ingen andre i familien var
medlem av noe parti. Men barndomshjemmet var preget av radikale
holdninger, før krigen abonnerte de både på NKP-avisa Ny Tid og
Dagsposten. Faren Knut var smed på jernbaneverkstedet på Marien-
borg, der NKP sto sterkt. Ved de første valgene etter krigen stemte de
fleste i Knudsen- familien på NKP i sympati med Arvids innsats og
skjebne. Søsteren Kjellrun var NKP-sympatisør livet ut.

Hjalp jøder til Sverige
Mye tyder på at Arvid var aktivt med i motstandskampen fra høsten
1940. Han samlet og videreformidlet informasjon om tyske anlegg
langs jernbanen. Siden deltok han i transporten av flyktninger, blant
annet flere av Trondheims jøder. Turid og de andre søsknene skjønte
at han var engasjert i illegal virksomhet, men de visste ikke stort.


