
Motstandsmiljøet ved Marienborg

I Trondheim distrikt la tyskerne vekt på å få 

kontroll med jernbanen allerede fra 9. april 1940. 

De ansatte ble fra første stund satt under 

et vedvarende press. e

 ~ JOHN ATLE KROGSTAD (tekst)
njf-magasinet@lomedia.no

De illegale gruppene ved Marienborg verksted 
som kommunistene i byen tok initiativ til, kom 
i gang ved årsskiftet 1940-41. Verkstedarbeider 
Trygve Eidem ble sentral ved siden av blant 
andre Even Flatreit. Marienborg var en av 
Trondheims største arbeidsplasser. Eidem var 
nestleder i foreninga. Han hadde tidligere arbei-
det ved Strømmen mekaniske verksted og hadde 
allerede da kontakt med Norges Kommunis-
tiske Parti (NKP).

I lokomotivstallen utvikla det seg også ille-
gale grupper. Disse gruppene ved Marienborg 
verksted og Lokomotivstallen ble knytta til den 
såkalte Wærdahlgruppa, etter brødrene Carsten 
og Reidar Wærdahl, som igjen var underlagt 
Thingstadgruppa der tidligere leder for arbei-
deridrettskretsen, Henry Thingstad var sentral.

Etterretning. Ut fra mine kilder, ble både verk-
stedet og lokomotivstallen tidlig sprednings-
sentraler for illegale aviser. I første omgang ble 
disse produsert lokalt. Fra høsten 1941 fikk de i 
tillegg tilgang på illegale aviser som «Friheten» 
og andre som det illegale NKP stod bak, dessu-
ten spredde de publikasjoner for andre.

Jernbanefolk knytta til Thingstad- og Wærdahl-
gruppa ble viktige i flyktningarbeidet, ikke minst 
de som arbeidet på ruta Trondheim–Storlien. 
Kontakter ved jernbanen utførte også viktige 
etterretningsoppdrag mot tyske anlegg og trop-
pestyrker, informasjon som ble brakt videre til 
de allierte.

Sabotasje mot lokomotiver for å forsinke 
tyske transporter ble også organisert. I en XU-
rapport om sin virksomhet under krigen skriver 
Trygve Eidem blant annet: «Straks etter tysker-
nes ankomst tok jeg til med organisering av 
sabotasje på min arbeidsplass, Marienborg 
verksted».

Eidem forklarer hvordan arbeidsprodukti-
viteten ble senket til et minimum og at sabota-
sjen førte til at det ikke ble uvanlig at 60 prosent 
av distriktets lokomotiver stod inne til repara-
sjon. Vi vet ellers at ansatte fikk til dette ved å 
tømme sand i veivlagrene for å oppnå varme-
gang, eller ved tilstopping av oljetilførsel.

Sovjetiske krigsfanger. Fra og med 1943 kom 
det sovjetiske krigsfanger for å arbeide ved 
Marienborg verksted. Uten at vi kan knytte 
dette direkte til de illegale gruppene jeg omtaler, 
er det interessant at beretninga til Statsbanenes 
verkstedforening (1893-1953) opplyser at arbei-
derne sørga for at krigsfangene i tillegg til mat-
pakker også fikk suppe. Ifølge beretninga utvi-
kla det seg straks et vennskapelig forhold mel-
lom fangene og verkstedets arbeidere. Verk-
stedarbeidere jeg intervjua i 1974 og 1975 og 
som hadde deltatt i motstandsarbeid leda av 
kommunister, fortalte at enkelte krigsfanger ble 
hjulpet over til Sverige skjult i tog eller på andre 
måter.

Illegalt arbeid i Trøndelag var forbundet med 
stor risiko. Allerede i oktober 1941 ble William 
Kristiansen, verkstedarbeider ved Marienborg 
og tidligere fagforeningsleder, arrestert i for-
bindelse med den første arrestasjonsbølgen mot 

TILBAKE: Trygve Eidem (lengst til venstre) 
sammen med to andre XU-agenter ved frigjø-
ringa i 1945.FOTO: PRIVAT
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