
Motstandsmiljøet ved Marienborg

ILLEGAL MOTSTAND: Arbeidskamerater 
ved Marienborg jernbaneverksted. Trygve 
Eidem i siste rekke, nr. 2 fra venstre.FOTO: PRIVAT

kommunistene. I likhet med flertallet av de 
arresterte ble han sittende i tysk fangenskap 
under hele krigen. Mange familier ble uten 
familieforsørger, og både ved Marienborg og 
andre arbeidsplasser ble det organisert penge-
innsamling til de etterlatte.

Motstanden fortsetter. Etter den tyske 
 razziaen mot Thingstadgruppa i februar 1943 
overtok Carsten Wærdahl ledelsen av det ille-
gale NKPs motstandsarbeid. Broren Reidar 
Wærdahl fortsatte som leder for gruppene ved 
Marienborg verksted. Eidem leda nå distribu-
sjonen av illegale aviser i både Sør- og Nord-
Trøndelag, et nett av kontakter ved jernbanen 
sørga for at disse ble brakt ut til ulike steder ved 
linjenettet til NSB.
Høsten 1943 brant det igjen under føttene på 
disse motstandsfolkene, en arrestasjonsbølge 
retta mot Wærdahlgruppas medlemmer kom i 
oktober. Carsten og Reidar Wærdahl ble 
sammen med flere andre arrestert og henretta 
av tyskerne 17. november 1943. Eidem og Flatreit 
klarte å komme seg til Sverige. Først lå Eidem i 
dekning mens tyskerne tok kontroll over leilig-
heten til familien, flere tyskere venta på at han 
skulle komme tilbake slik at de kunne arres-
tere ham. Hvis de hadde lyktes, ville høyst sann-

synlig Eidem ha blitt henretta i likhet med flere 
av kameratene.

XU-agent. Fra mai 1944 ble Eidem kurer for 
etterretningsorganisasjonen XU som var knyt-
ta til norske myndigheter. Det ble mange risi-
kable og strabasiøse turer til Trøndelag og til-
bake igjen. Informasjonen ble brakt til Sverige 
via togpersonalet eller via radiosender. Eidem 
instruerte også kontaktene sine ved verkstedet 
i sabotasje mot utstyr og tyske telefonledninger.

Han opererte med flere ulike identiteter og 
forandra utseende. I et tilfelle kom han seg til 
Rørosområdet forkledd som konduktør, deretter 
fikk han hjelp til å komme seg over til Sverige. 
I et annet tilfelle ble han lagt i kull-bingen på 
lokomotivet liggende i en plastpose, på denne 
måten kom han seg fra Trondheim til Sverige 
via Storlien. 

Frigjøringa. Eidem kom tilbake til Trondheim 
fra Sverige sammen med andre XU-agenter like 
før 8.mai 1945. Han deltok sammen med disse 
i overtakelsen av kontorene til nazihirden og i 
arrestasjon og fengsling av medlemmer av 
Rinnanbanden før det regulære politiet kom i 
gjenge.

Han fortsatte det politiske og faglige arbei-

det etter krigen. I 1947 ble han innvalgt i bysty-
re og formannskap i Trondheim som represen-
tant for Trondhjems Arbeiderparti av NKP. I en 
XU-rapport datert 15. august 1945 om Trygve 
Eidems virksomhet som XU-agent for norske 
myndigheter får han kreditt for «Meget godt 
arbeide». Den samme karakteristikken må etter 
min vurdering gjelde for motstandsarbeidet han 
leda ved Marienborg verksted og i Trondheim 
allerede fra 1940.

Noen kilder:  «Kommunistene i Trøndelag 1936-
45. Kamp mot krig og fascisme». Hovedfagsopp-
gave i historie (Universitetet i Trondheim, 1975). 
John Atle Krogstad. «Norske statsbaners krigs-
historie 1940-45, Trondheim distrikt». Jernbane-
museet, Hamar. Knut Løfsnes «Statsbanenes 
Verkstedforening 1893-1953», Trondheim 1953

XU-rapporter om og av Trygve Eidem, Hjem-
mefrontmuseet. «Farmor forteller fra krigen i 
Norge 1940-45». Foredrag. Randi Hagestande, 
datter av Trygve Eidem. Samtaler med og e-pos-
ter fra Randi Hagestande i 2015. Intervju med 
NSB-ansatte: Johan Eidem 10. april 1975, Even 
Flatreit 5. mai 1975, Arne Kolstad 25. mars 1975 
og Harald Rusten 4. juli 1974. Arkivert ved Stats-
arkivet, Trondheim. Brev fra Even Flatreit datert 
Oslo 10. september 1974.

8-201 5   |  NJF-MAGASINET  |   9




