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Vi møttes i Olavshallen. Lars Trønsdal var kommet tidlig. Det var en 

historie han ville fortelle meg, om en episode som han aldri hadde 

glemt… fra 1972. Bakgrunnen for at han tok kontakt med meg, var 

oppslagene om Thingstad/Wærdahlgruppene. Etterhvert viste det seg at 

han hadde mere å fortelle, om andre sider av motstandsarbeidet enn 

akkurart det som kom frem i i episoden fra 1972.

ET STERKT MØTE:

Lars jobbet  i NSB, på Alnabru og pendlet ofte hjem til Trondheim. En 

gang ble det en krangel mellom to i togvogna. Det var dobbelbooking 

(før data-alderen), og begge hevdet at setet var deres. Lars spurte 

konduktøren om det var ledig i BFen, en vogn som var reservert 

togpersonalet og gods. Det var det og han overlot sin plass til 

kamphanene i vogna.

Han gikk til BFen, som var helt iden andre enden. Der satt det en 

utlending. Han snakket ikke mye norsk og enda mindre engelsk. Han 

kom fra Titos Jugoslavia og skulle til Øysand, til Øyen gård,for å 

besøke noen der. På Øysand hadde det vært fangeleir for russer og 

serberfangene, og denne Jugoslaven hadde vært i denne fangeleiren og 

kanskje blitt hjulpet av de på Øyen gård. Han hadde med seg et intervju 

fra Arbeideravisa (var det fra samme året, 1972, eller fra et tidligere 

besøk, f.eks fra 1968, da en jugoslav/serber besøkte Trondheim via 

Norsk-Jugoslavisk forening, min anmerkning)

Denne jugoslaven fortalte at han hadde vært med på å grave ned 11 lik 

ved Uddevold bru ved Melhus i 1943. Lars skvatt til. 11 lik begravd 



ved Uddevold bru i1943. Det var jo der hans onkel Einar Trønsdal, 

sammen med 10 andre fra Thingstadgruppa, ble funnet etter krigen, 

etter anvisning av en bonde som hadde sett det hele.

Jugoslaven fortalte at denne gravleggingen skulle være så hemmelig at 

alle som deltatt i gravingen av fangene, etterpå skulle skytes. 

På en eller annen måte hadde denne jugoslaven overlevd, og fortalte 

personlig om denne grusomme seansen ved Uddevold bru. Det ble et 

sterkt møte for begge. Jugoslaven delte drikke, pølse osv med Lars. 

Men, Lars fikk aldri  tak i denne Arbeideravisa og navnet på 

jugoslaven, så de traftes aldri  senere. men, møtet gjorde et sterkt 

inntrykk og onkelens minne kom opp. 

OM EINAR TRØNSDAL

Noe av det uttrykkes i en minneartikkel over Thingstadgruppa i 

Arbeideravisa 9/3 1963 og i en udater artikkel, med overskrift VÅRE 

FALNE KAMERATER. Ut fra overskriften tror jeg den stammer fra 

"Ny tid" 18.august 1945, som var viet til de falne kameratene.

Jeg gjengir fra artikkelen som har overskriften "En trøndersk 

frihetskjempers innsats og heltemot i døden".

-Den unge Einar Trønsdal gikk høyreist til henrettelsen. Gripende 

avskjedsbrev til foreldrene.

Einar begynte etter endt skolegang hos Tiller fargehandle og 

bensinstasjon (Den som lå ved Arbeiderforeningen, fortalte Lars, min 

anmerkning). Han var i mange år med i Fram musikk-korps og var et 

aktivt medlem i sportsklubben Ravn, hvor han også en tid var klubbens 

formann.



Da krigen i Norge begynte dro Einar sammen med et par kamerater 

straks på ski med start fra Bymarka, over Vassfjellhytta og fram til 

Kotsøyen hvor de traff sammen med de første norske styrkene. På 

Røros fikk de effekter, gevær m.v og Einar kom med i en tropp som 

skulle ha vakttjeneste ved tollstasjonen ved Brekken. Etter 14 dager a 3 

ukers tjeneste her kommer sammenbruddet i Østerdalen. De fleste 

guttene la våpnene fra seg i haugevis og dro over til Sverige. De som 

ble igjen plokket med seg det beste de fant og sammen med noens 

venske frivillige som hadde deltatt i Finnland og var kommet hit, drog 

en avdeling under løynant Fyrvald ledelse over fjellene for å ta seg 

fram tilSelbu og videre til Hegra hvor man viste at norske tropper holdt 

stann ennå. Einar og hans kamerater ble med her. Det var en hard og 

slitsom tur, innen de kom til Garberg bru i Selbu. Her fikk man vite at 

tyske patruljer ferdedes. Det ble gjort i stann en stilling ved brua og 

rekognoseringen begynte. Løynant Fyrvald ble, da han en dag kjørte 

fram i bil med patrulje, tatt til fange. En svensk frivillig fra Spania, 

Sjögren, overtok så ledelsen og man hadde noen trefninger. Imidlertid 

fikk man gjennom Trøndelag kringkaster oppfordring om å gi seg. 

Løynant Fyrvald skulle angivelig ha hatt papirer med navnene på de 

som deltok i forsvaret og dersom de ikke ga seg ville det bli tatt 

represalier ovenfor deres familier ble det framholdt. Dagen etter at 

Hegra hadde overgitt seg, og det således ikke kunne nytte  å ta seg fram 

dit slik meningen var, dro endle av gutta over til Sverige. En av Einars 

kamerater fra starten i Bymarka var da nettopp innlagt i Selbu sykeheim 

med 3 granatsplinter i kroppen.  Han ble senere helt bra igjen. Einar tok 

seg nå aleine over den usikre isen på Selbusjøen fram til sykeheimen. 

Han hadde nyresmerter og skjønte at han ikke ville greie turen over 

fjellet til Sverige. Etter to dagers opphold på sykeheimen og utrustet 



med smertestillende medisiner av en hjelpsom sykepleier(.….vanskelig 

å lese) og kom etter en strabasiøs marsj sent om natten fram til hytta på 

Solemsåsen igjen. Skiene hadde han måttet legge igjen underveis, 

kvitmalte som de var kunne de røpe ham. De siste kilometrene dro han 

seg mer enn han gikk (Noe er borte, min anmerkning)

Einar tok snart fatt igjen  sammen med kameratene  på den heimlige 

fronten inntil han sammen med sine øvrige idrettskamerater ble fengslet 

av Gestapo etter angiveri av svikere. (Dette at navn ikke nevnes, tror 

jeg har sammenheng med at Rinannrettsaken enda ikke har vært da 

dette er skrevet, min anmerkning)

I et brev fra fengslet, Vollan, 4. mai 1943 skriver han heim bl.a: "I dag 

har vi vært i forhør og får vel antakelig dom idag. Jeg har levd meg så 

inn i dette livet nå at jeg synes det går bare fint- -

Det var nok mange ganger langsomt til å begynne med, men det går 

over. Om hundre år er allting glemt får vi trøste oss med."- 

Han og hans kamerater visste da dommen. De skulle dø.

Men enda vilde det gå fjorten dager innen dommen ble fullbyrdet og en 

kan tenke seg hvilken psykisk påkjenning guttene måtte lide. Den 

17.mai 1943 fikk guttene skrive heim. Det var deres avskjedsbrev til 

sine kjære.

Einar skriver bl.a: "Kjære mor og far. Idag er det 3 måneder siden jeg 

kom hit og jeg må si som før at tiden har gått svært fort- Jeg har nå 

flyttet til en større selle hvor vi er 6 mann sammen, så det er ikke så 

ensomt som dere kanskje tror.- -

Så takker han for alt: "Jeg har fått tid til å tenke meget på dere i denne 

tiden og jeg har visst ikke riktig vært oppmerksom på hvor snille dere 

har vært der hjemme. Jo, jeg visst det nok også, men jeg satte kanskje 



liten pris på det. Nei, nå blir jeg sentimental, og det er en ting jeg har 

forbudt meg selv på det strengeste. Det har heller ikke dere lov til å 

være.- - - Tils lutt håper jeg at dere unnskylder de bekymringer jeg har 

skaffet dere hjemme."

Det er den norske gutten, idrettskameraten, dømt til døden av Gestapo- 

- som skriver heim, forrådt av svikere, men elsket av alle dem hvis 

hjerte banker for rettferd og frihetstankens sak.        

Flere små bilder fra okkupasjonstiden, fortalt av Lars Trønsdal

FARENS INNSATS

Faren, Bjarne Trønsdal, arbeidet på en sportsbutikk, Lefstad?. Der stjal 

han soveposer og utstyr, som ble brukt på flyktningruter. Kanskje over 

Selbu, da Bjarne bodde på Jonsvannet og dette er nært Selbu. Kanskje 

skaffet han forsyninger til andre ruter også?

Lars mener å ha blitt fortalt at faren egentlig skulle kjøre Wullum, da 

han skulle kjøres til Falstad og prøvde å flykte og ble drept. Faren ble 

fritatt, fordi han hadde små barn. Istedet var det dessverre en nazist som 

kjørte!. Wullum-saken er Lars opptatt av.

MARTIN SKULEVERSTAD

En annen som bodde på Jonsvannet var Martin Skuleverstad. Han 

hadde Sjelpeløyve? (mulig jeg har hørt feil, min anmerkning).

Det  var tillatelse til å lete etter mineraler og han kunne da fritt bevege 

seg i landskapet.  Dette løyve brukte han for å søke mineraler i 

Meråker. Det vites at han også opererte som flyktninglos.



EGIL ALNÆS

Lars har truffet mange. Blant annet gjorde han en jobb for Egil Alnæs, 

som drev Ila Jern etter krigen. Oppdraget var i Apalveien i Oslo. Dette 

var på 70-80-tallet? Det hang bilder av kongefamilien på veggene og 

Lars forsto at Eigil Alnæs omgikkes de kongelige og andre  høye herrer 

privat.  En gang ville Alnæs vise Lars hvor nazipolitimesteren 

Marthinsen ble skutt i 1944. Det var ikke langt fra Alnæs sitt hjem. 

Alnæs var selv med i Hjemmefronten og sa: "Det var en feiltakelse at 

han ble skutt, men det var ordre fra London."

En side informasjon.

Mange far PELLEGRUPPA ble likvidert som straff for denne 

henrettelsen og dumpet ut i Oslofjorden….. noen ganger får jeg svært 

skremmende tanker og spørsmål i hodet…….

GJEMT BLANT PLANKER

Alnæs viste også Lars et snekkerverksted ol på Grefsen. Der hadde man 

gjemt flytninger som skulle over til Sverige. Og en gang var det en 

konduktør fra Trondheim som lå gjemt der før han skulle over. Mo, het 

han!


