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Besøk av fremmede som spurte etter Arvid var ikke uvanlig. Både
motstandsfolk og NS-folk var innom familiens bolig i Hans Finnes
gate. Et lite stuevindu fungerte som alarm. Til vanlig sto det åpent,
men hvis Arvid kom hjem til lukket vindu, var det et varsel om fare.

Forhør på herrefolkets vis
Etter arrestasjonen og oppholdet ved Misjonshotellet var trolig Rudolf
Falck Ræder (senere rådmann i Trondheim) en av de første som
snakket med Arvid Knudsen. I en nekrolog etter krigen skrev han
følgende: «En natt på Vollan ble det slengt inn i cellen til meg en ung
mann i jernbanens konduktøruniform. Han kom fra forhør, som hadde
gått for seg etter «herrefolkets» vanlige oppskrift, men han var allikevel
helt rolig og snakket som om det var en dagligdags ting.»
Etter nesten én måned på Vollan ble Arvid plassert på Falstad, men

kom tilbake til Trondheim til nye avhør, som trolig artet seg like ille
som første gang.
Broren Ulrich var den eneste i familien som møtte Arvid etter arres-

tasjonen. Han fikk høre både om lysceller og sekshalete katter. Arvid
var ikke i tvil om at lystorturen var verst. En gang var han innestengt
på samme lyscelle sju døgn i strekk. Lyset boret seg gjennom alt. Han
trodde han holdt på å bli gal.
17. mai 1943 prøvde også Turid å besøke broren sin på Vollan. Hun

hadde med seg en stor sjokoladeplate og smilte sitt mest innsmigrende
smil til de tyske vaktene, men til liten nytte.
– De beklaget så mye. Sa bare at det var umulig, og at det ikke var

deres skyld, husker Turid.
Få dager før gikk det heller ikke så bra da hun forsøkte å overlevere

Arvids hemmelige brev fra fengslet til moren. Hun nektet å ta imot,
selv om brevet var stilet direkte til henne: «Kjære mor! ...»
– Hun reagerte med sinne. Hun hadde visst fått nok.

Henrettelse med sang
Litt senere roet hun seg og leste alt sammen, forteller Turid, og
minner om at hele familien gikk rundt i en konstant spenning. De

«En natt på Vollan ble det slengt inn i cellen til meg en ung mann i
jernbanens konduktøruniform. Han kom fra forhør, som hadde gått
for seg etter «herrefolkets» vanlige oppskrift, men han var allikevel

helt rolig og snakket som om det var en daglidags ting.»
Rudolf Falck Ræder sine ord om Arvid Knudsen..


