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Falstad-fange: Dette er Arvid Knudsens
fangekort fra Falstad.

Hedret: Turid Flatsetø har tatt vare på flere
viktige papirer etter broren Arvid Knudsen. Slik
hedret kommunistavisa Ny Tid sine drepte
medlemmer etter krigen. Bildet av Arvid Knutsen er
midt i nederste billedrekke, til venstre for ham er
brødrene Carsten og Reidar Wærdahl. Henry
Thingstad er nummer to fra høyre i øverste rekke.

En periode lå han også i dekning på hybelen til Turids kjæreste og sen-
ere ektefelle, Trygve Flatsetø.
Familien så at Arvid etter hvert virket medtatt og mager. En gang

fikk Turid høre om et barn han hadde fraktet.
– De måtte gi barnet sovemedisin for å unngå gråt og uro underveis.

Slike opplevelser gjorde sterkt inntrykk på ham, sier søsteren.
Broren Ulrich var lokfører på NSB på de samme strekningene som

Arvid. Også han deltok i flyktningtrafikken. Men de to brødrene var
aldri på samme tog. Av sikkerhetsgrunner utvekslet de heller ikke
opplysninger. I 1992, da Turids barnebarn Stina Aam skulle skrive
særoppgave om gammelonkel Arvids liv, fikk hun mye hjelp av Ulrich
som ennå levde.
Han fortalte at vognene der flyktningene var gjemt, ble koblet på

togsettet fra Trondheim ved stasjonen i Hommelvik. Disse vognene
var plombert og derfor vanskelig for tyske soldater å åpne. NSB-
personalet visste aldri når tyskerne slo til og gjennomførte kontroller.
Av den grunn var turene med illegal last ekstra nervepirrende. I januar
i 1943 fikk også stortingsmann Jon Leirfalls kone og to døtre hjelp av
Arvid Knudsen til å komme seg inn på en godsvogn ved Hegra stasjon
og over grensa til Sverige.

Beskjedene om å frakte flyktninger med jernbanen kunne ifølge
Ulrich komme fra flere hold, både fra Milorg og direkte fra London.

Arrestert på toget
16. februar 1943 møttes Arvid og Ulrich på stasjonen i Hommelvik.
Arvids tog var på vei tilbake til Trondheim, mens Ulrich hadde kurs for
Storlien. Ulrich visste at tyskerne var ute etter Arvid og prøvde å over-
tale ham til å bli med til Sverige og i sikkerhet. Men Arvid mente at
bevisene mot ham ikke kunne holde. Han var også redd for at faren
eller noen av brødrene kunne bli pågrepet om han rømte.
Ulrichs informasjon viste seg å stemme. Allerede på Leangen stasjon

ble Arvid arrestert og tatt med til Misjonshotellet, Gestapos hoved-
kvarter.
Samme dag fikk også familien besøk av tre menn som spurte etter

ham.
– Jeg åpnet ytterdøra da det ringte på. Jeg svarte at jeg ikke ante hvor

broren min var. Siden fikk jeg vite at den ene var medlem av Rinnan-
banden, forteller Turid.
Ennå kan hun se mannen tydelig for seg der han sto og slo hanskene

sine mot håndflaten. Etterpå kjørte de tre vekk i en «tyskerbil».

Familiebildet: Hele familien Knudsen samlet.
Lillesøster Turid er midt i fremste rekke, Arvid
har hvit matrosdress, mens broren Ulrich har
svart. Alice helt til høyre.


