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Retterstedet: Tertit Aam og Arvid Hoff
på Kristiansten festning der onkelen deres,
Arvid Knudsen, ble henrettet 19. mai 1943
sammen med ni andre fra Thingstad-
gruppa. De synes ennå de kan høre sangen.

Minne-markering: Alle år etter krigen
har familien til Arvid Knudsen møtt fram ved
minnemonumentet for frihetskampens ofre
på Domkirkegården. Mor og datter, Turid
Flatsetø og Tertit Aam, var der i år også.

håpet alle intenst på benådning, men fryktet det verste.
20. mai 1943 var alt håp ute. Da kunne familien lese i avisen at Arvid

Knudsen var henrettet på Kristiansten festning sammen med sine seks
beste venner fra Sportsklubben Ravn: Godtfred Lervåg, Gustav Berg-
quist, Odd Nilsen, Einar Trønsdal, Egil Mogstad og Torleif Dahl. Johan
Flønes, Thorleif Olsen og Henry Thingstad ble også skutt. Klokker
Peder Morset fra Selbu fikk samme skjebne som de ti kommunistene
fra Thingstad-gruppa han lenge hadde delt celle med.
Samtidige vitner har fortalt at de dødsdømte sang «Vår Gud han er

så fast en borg» mens de ventet på henrettelsen. På dødscella på
Vollan sang de også ofte og høyt slik at det hørtes ut i luftegården og
gjennom veggene, til de andre fangene - som visste om sangernes
dødsdom.
– Når jeg står her, er det som om jeg hører sangen, sier Tertit Aam.
Sammen med fetteren hennes, Arvid Hoff, har vi tatt turen til retter-

stedet på Kristiansten festningen. Pålene som de dødsdømte ble
bundet til, er ennå synlig. Nye blomster er satt ut. Alt er klargjort før

minneseremoniene i mai. Men Turid, Tertits mor, blir ikke med.
– Nei, dit skal jeg aldri. Jeg vil ikke utsette meg for slike opplevelser.

Et av tantebarna mine sa at hun aldri hadde grått så mye som da hun
besøkte retterstedet. Sannsynligvis vil det samme ha skjedd med meg,
sier Turid, som vi møter igjen dagen etter, på 8. mai, under minnemar-
keringen ved monumentet over frihetskampens ofre på Domkirke-
gården.
Der er broren hennes begravet sammen med kameratene sine og

flere andre som ga livet for norsk selvstendighet i årene 1940-45, 34
personer til sammen. Familien har deltatt ved samtlige 8.mai-marke-
ringer etter krigen, bekransningene på 17. mai er de også med på, både
på Domkirkegården og ved minneplaketten på jernbanestasjonen.
Ifølge cellekamerat Rudolf Ræder sa Arvid Knudsen ofte at han ikke

kom til å dø som overkonduktør. Spådommen ble oppfylt: «Han døde
som en helt - en av de elleve fra 19. mai 1943», skriver Ræder i sin
nekrolog.
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MOTSTANDSKAMPEN EN BRORS SISTE HILSEN


