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Innledning
Fra min barndom kan jeg huske at min pappa, Harald L. Rusten, ble fremstilt som en motstandshelt. 

En som kjempet og ofret mye i kampen mot nazismen. I denne masteroppgaven, Den røde 

fyrbøteren og partisanbroderiene, gjør jeg et forsøk på å løfte frem det han og de kommunistiske 

motstandsgruppene han deltok i, Thingstad/Wærdahlgruppene,1 bidro med i motstandskampen i 

Trondheim/Trøndelag.

  

Jeg trodde det ville bli enkelt å finne mye konkret materiale på temaet. Jeg søkte i arkivene (B. 

Rusten, 2014b, p. 8). Jeg opplevde at fortellingene om kommunistenes innsats i Trondheim/

Trøndelag mangler. Jeg lette i mellomrommene og på baksiden. Det overskyggende metodiske 

spørsmålet i prosessen har vært: «Hvordan tine et nedfryst materialet som det knapt nok finnes spor 

etter?» Dette skriver jeg om i fagartikkelen Is. Råk. Isflak. Isfjell. Issmelting. (B. Rusten, 2014b), 

som er knyttet opp mot denne masteroppgaven.

Jacques Derrida har et eget kapitel i boka Archive Fever som han kaller «Exergue». Definsjonen på 

dette er «det som finnes på baksiden av medaljen, under hovedmotivet». 

 every archive /.../ is at once institutive and conservative. Revolutionary and traditional./.../ it 
 keeps, it puts in reserve, it saves, but in an unnatural fashion, that is to say in making the 
 law (nomos) or in making people respect the law. (Derrida, 1995, p. 7)

I dette legger jeg at arkivene er er en del av det institusjonelle og er konservative, i betydningen en 

del av den etablerte statsmakten. I arkivene finner man det som det etablerte ønsker man skal finne. 

Men, hva ligger i paradokset revolusjonær og tradisjonell?  Kanskje at det som har vært, blir bevart, 

også et materiale som har noe revolusjonært i seg, til tross for at det kan forstyrre bildet 

makthaverne ønsker å vise frem. Dette perspektivet trigger meg som scenekunstner, fordi fokuset på 

å synliggjøre noe som er skjult, som roper etter å bli løftet frem, det være seg et tema, en person 

eller en marginalisert gruppe, alltid ligger i bunnen for mitt kunstneriske arbeid.

Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene er skrevet som en manusskisse (B. Rusten, 2014b, p. 

23). Formspråket er utviklet med tanke på at teksten skal iscenesettes (B. Rusten, 2014b, p. 23). 

 One no longer knows what the time, what the tense of this theatre will have been, the first 
 stroke of theatre,  the first stroke, the first.The first period.The question of the archive remains 
 the same: What was first? Even better: Who comes first? And second? (Derrida, 1995, p. 37) 

5

1 Jeg oppfatter at Thingstadgruppa var et nettverk av flere grupper, der Wærdahlgruppa var en av gruppene, derfor 
benevner jeg dem som Thingstad/Wærdahlgruppene.



Sjangeren har jeg kalt En manusskisse med en nydokumentarisk ramme (B. Rusten, 2014b, p. 28). 

Ved å anvende denne sjangeren forfølger jeg ideen om iscenesettelse som en mulig gjenskapelse av 

et arkivmaterialet. I tolv ulike kapitler i Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene fremstilles 

hvorfor og hvordan Thingstad/Wærdahlgruppene arbeidet illegalt. Utfyllende materialet av ulikt 

slag finnes på hjemmesiden Den røde fyrbøteren (B. Rusten, 2014a),2 som må sees som en del av 

mitt masterprosjekt. 

Hovedrollen, Den røde fyrbøteren, spilles av Harald L. Rusten, min pappa. Mange andre navngitte 

personer har også viktige roller; Henry Thingstad, lederen for kommunistenes motstandsapparat. 

Arne Johansen, ansvarlig for trykking av det illegale materialet og politisk ansvarlig. Brødrene 

Reidar og Carsten Wærdahl, ledere for Wærdahlgruppa. Arne Lund, militæransvarlig. Ola B. 

Garberg, ansvarlig for flyktningrutene over Selbu. Tvillingbrødrene Kolbjørn og Ivar Wiggen. Odd 

Ressem. Oscar Øwre. Odd Olsen. Og mange, mange flere. 
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Nedfrosne fortellinger roper på opptining

Den røde fyrbøteren

Min pappa er for meg Den røde fyrbøteren. Han ble født 25. oktober i 1917. Den samme datoen 

som Oktoberrevolusjonen fant sted, ut fra gammel russisk tidsregning (den juliansk kalender). Den 

dagen da den russiske arbeiderklassen, med bolsjevikene i spissen, gjennomførte en væpnet 

maktovertakelse i Petrograd. Ut fra vestlig tidsregning (den gregorianske kalender), som også 

bolsjevikene etterhvert innførte, skjedde dette 7. november 1917. Min pappa foretrakk den gamle 

tsaristiske tidsregningen og var stolt av å være født på samme dag som den russiske revolusjonen. 

Han arbeidet hele sitt liv ved NSB.3 I 1938 oppnådde han sertifisering som fyrbøter. Den stillingen 

ble en viktig posisjon i organisering og gjennomføring av kommunistenes motstandskamp i 

Trondheim/ Trøndelag under den tyske okkupasjonen. Illegalt materiale, flyktninger og kurerer ble 

fraktet på togene. Min pappa var formann for TKU4 og leder for NGU5 i Trøndelag før og under 

okkupasjonen. Dette var organisasjoner som spilte en vesentlig rolle i de kommunistiske 

motstandsarbeidet i Trondheim/Trøndelag. I motstandskampen hentet han og hans kamerater 

inspirasjon fra bolsjevikene. Fra (SUKP(b).6 Min pappa var en del av den kommunistiske 

bevegelsen fra han var sju år. Da ble han med i Norges Pionerforbund, kommunistenes 

barneorganisasjon. Han ble medlem i ungkommunistene da han var seksten og i partiet NKP7 to og 

tjue år gammel.8 

Partisaner

Radio Moskva og Folkesenderen Norges Frihet, som ble sendt fra Moskva, la føringer for den 

motstandskampen han var en del av. Folkesenderen Norges Frihet formidlet informasjon som blant 

annet kom fra det sovjetisk informasjonsbyrået, Sovinform. Krigsmeldingene, som ble sendt 24. 

mars 1942, kom derfra. I sendingen fikk lytterne høre om partisanene i Jugoslavia som gjorde 

voldsom motstand. Det var en klar oppfordring til kommunistene om å gjøre det samme i de ulike 

7

3 Norges Statsbaner eller jernbanen

4 Trondhjems Kommunistiske Ungdomslag

5 Norges Godtemplarungdom

6 Sovjetunionens Kommunistiske Partis (Bolsjevikene)

7 Norges Kommunistiske Parti

8 http://motstandskamp.wordpress.com/2014/01/08/den-rode-fyrboterens-biografi-grafisk-fremstilt/



land som var okkupert. RadioNytt, som var en kommunistisk og illegal avis, brakte 24. august 1943 

melding fra Folkesenderen Norges Frihet: «Enhver nordmann er forpliktet til å understøtte 

partisanene enten det er materielt eller med råd og opplysninger». Min pappa og hans kamerater 

arbeidet ut fra dette kompasset. Idealet var å kjempe en partisankamp. 

Hjemmefronten/Milorg og regjeringen ble stadig angrepet via Folkesenderen Norges Frihet, som 

hevdet at disse ikke var villige til å føre en slik kamp. Høsten 1944 anklaget den Hjemmefronten for 

å være «gråtekoner», preget av «de korsslagne armers mentalitet» (Jentoft, 2012, p. 91). 

Broderier av slitte tråder

I maidagene 1945 hadde stemmene fra Moskva, Radio Moskva og Folkesenderen Norges Frihet, 

heltestatus. Tusener på tusener av russiske og jugoslaviske krigsfanger og den Røde Armés 

representanter ble hyllet overalt i Norge i de månedene de oppholdt seg i landet, i frigjøringsrusen. 

Få fra min generasjon og yngre har sett bilder av dette. I ettertid er det mest sendingene fra BBC og 

de alliertes innsats vi har på netthinnen. Det bildet er blitt presentert som bildet på frigjøringsdagene 

ved krigens slutt.

 Et fotografi befinner seg alltid der denne bevegelsen slutter, og sier nettopp dette her, sådan, 
 slik er det! Og det sier ikke annet enn det, for et fotografi kan ikke omformes(uttrykkes) 
 filosofisk, ettersom det er fullt og helt oppfylt av den tilfeldighet hvis gjennomsiktige og 
 lette skall det utgjør. (Barthes & Stene-Johansen, 2001, p. 13)

Det bildet vi ikke har sett, er det jeg nøster tråder fra og prøver å lage et broderi av.

Heksejakt

Fortellingene om kommunistene i Trondheim og Trøndelag sin kamp mot fascismen og nazismen 

har vært lagt på is. Dette har sammenheng med Mcchartyismen,9 som i Norge hadde et startpunkt 

med Kråkerøytalen10 til statsminister Einar Gerhardsen i 1948. I talen sa Einar Gerhardsen at den 

8

9  Mccarthyisme er et begrep som ble tatt i bruk om tilhengere av den amerikanske senator Joseph McCarthys linje 
under den kalde krigen. McCarthy forfulgte nådeløst (verbalt) kommunister og personer mistenkt for å ha 
kommunistiske sympatier. Dette skjedde særlig under perioden fra 1950 til 1954, da det rådet en sterk antikommunistisk 
stemning i USA, i en periode da den amerikanske regjeringen og det parlamentariske flertallet aktivt motarbeidet 
kommunismen. Mccarthyisme har også blitt brukt som begrep utenfor USA om antikommunisme, særlig med bruk av 
«harde» virkemidler som overvåking, yrkesforbud, internering og lignende. (Wikipedia)

10 Kråkerøy-talen er en av de mest kjente talene til tidligere statsminister Einar Gerhardsen, og ble avholdt på 
«Folkvang» forsamlingshus på Kråkerøy ved Fredrikstad, 29. februar 1948. Talen vakte oppsikt, ikke bare i Norge. Den 
har senere blitt en del av norsk politisk historie og er kjent som Fredrikstad-talen eller Kråkerøy-talen.
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viktigste oppgaven i kampen for Norges selvstendighet, for demokratiet og rettssikkerheten, var å 

redusere kommunistpartiet og kommunistenes innflytelse mest mulig. Talen til Einar Gerhardsen i 

1948 utløste store demonstrasjoner f.eks. i Oslo. Bortimot 15 000 mennesker demonstrerte mot 

kommunistene i et fakkeltog som samlet seg utenfor Folkets Hus, der NKP hadde møte. 

Demonstrantene bar paroler som «N.S. laget 9. april, NKP forbereder et nytt».(Friheten, 2013)

NKP vant mye støtte på grunn av sin innsats i kampen mot nazismen under andre verdenskrig. Ved 

valget i 1945 fikk partiet inn elleve representanter på Stortinget. På landsbasis var oppslutningen på 

11,9 %. I Trondheim fikk kommunistene 24 % av stemmene (Nergård, 2013) ved valget i 1945. I 

Bergen, der Peder Furubotn11 kom fra, fikk de 25% av stemmene. I bykommunen Mo var NKP det 

største partiet ved kommunevalget høsten 1945, med 34,8 % oppslutning, mens Arbeiderpartiet fikk 

32 % av stemmene. Uttrykt i stemmetall hadde kommunistene anno1945 vunnet; innflytelse, 

prestisje, ære, renommé og autoritet. Dette ble frarøvet dem i den kalde krigens epoke. Ved 

Stortingsvalget i 1949, et og et halvt år etter Einar Gerhardsens tale på Kråkerøy, fikk NKP ikke 

tildelt et eneste mandat. Heksejakten hadde vært vellykket. 

Min pappa hevdet at denne holdningen, som Einar Gerhardsen uttrykte i Kråkerøytalen, var rådende 

i de sosialdemokratiske regjeringskretsene allerede før og under 2. verdenskrig. Dette kom frem i 

overvåking som ble rettet mot NKP i 1939-1940 og som dokumenteres av Trond Bergh i boka Den 

hemmelige krigen (Bergh, 1998). DNAs12 regjering var svært aktiv i medvirkningen til denne 

overvåkingen. Sannsynligvis var dette med på å farge motstandskampens sjatteringer.

Å skrive Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene betyr å sette seg opp mot en makt som i minst 

70 år har påvirket Norge med sin indoktrinering eller versjon av historien om motstandskampen. 

Kommunistene selv har nok prøvd å ta til motmæle. Men, mange har bøyd hodet og skjult sin 

innsats for ikke å bli stemplet. I 2011-2012 gjorde jeg performancen Reisen i Fangenskap-Cirkus 

Konzentrazani (2011-2012),13 der jeg løftet frem min pappas erfaringer og fortellinger som 

N.N.fange 14 i ulike konsentrasjonsleire. I researchperioden møtte jeg en kamerat av han, som 

fortsatt levde i 2011. Han fortalte meg at han i nesten 70 år hadde unnlatt å fortelle at han var 

9

11 NKPs formann fra årsskiftet 1941/1942 til 1947. Han ledet NKPs aktive motstandskamp mot nazismen.

12 Det Norske Arbeiderparti

13 En Panter Tanter Produksjoner-performance. Ide, manus og aktør: Berit Rusten

14 N.N.= Nacht und Nebel, natt og tåke



N.N.fange i Sachsenhausen, men at han nå skrev ned minnene som hadde hjemsøkt han i alle disse 

årene. Da jeg spurte hvorfor han ikke hadde fortalt, sa han: «Jeg ville ikke fortelle. Jeg ville leve et 

normalt liv. Om jeg fortalte, ville jeg blitt stemplet!» «Stemplet som hva?», spurte jeg. «Da hadde 

jeg vært nødt til å fortelle om mine kamerater som jeg delte kampen og skjebnefellesskapet med og 

ville blitt stemplet som kommunist».

Hvorfor usynliggjort?

Det finnes flere forklaringer på hvorfor kommunistenes motstandskamp har blitt usynlig. De tre 

fortellingene på hjemmesiden (B. Rusten, 2014a, p. Tre fortellinger);15Leninfanen som forsvant og 

ble gjenfunnet, Senderen som  forsvant i Rustkammeret og Papirbunken som Milorg stjal, forteller 

sitt. Likeledes avsnittet Folkets historie i min fagartikkel. 

I motsetning til ledelsen i Hjemmefronten, som besto av samfunnstopper, med Jens Christian 

Hauge16 i spissen, kom kommunistene i Trondheim/Trøndelag fra arbeiderbevegelsens mange 

organisasjoner. De hadde ikke mye penger, og de fleste manglet høyere utdannelse. Min pappa 

hadde sju års folkeskole, var jernbanearbeider og ble etterhvert krigsinvalid. Deres kamp for å 

trenge gjennom det etablerte historieteppe, med stempling, utfrysing og trakassering som 

gjennomgående trekk, har vært som kampen mellom David og Goliat. Kommunistene har hatt lite 

av symbolsk kapital. Kapitalen som er en forutsetning for å spille en rolle i enhver diskurs. 

Begrepet forbindes med Pierre Bourdieu. Han presenterer to synteser.

 Symbolsk makt er makt til å konstruere virkeligheten, og den tenderer mot å etablere en 
 gnoseologisk orden: Den umiddelbare mening i verden (og særlig i den sosiale verden) har, 
 forutsetter det Durkheim kaller logisk konformisme, det vil si «en homogen oppfattelse av 
 tid, rom, mengde og årsak som gjør en samstemthet mellom intellektene mulig»/.../Symboler 
 er de fremste redskapene for «sosial integrasjon»: I egenskap av redskaper for kunnskap og 
 for kommunikasjon/.../muliggjør de en konsensus om den sosiale verdens mening, og denne 
 konsensus gir et grunnleggende bidrag til reproduksjonen av den sosiale verden.
 (Bourdieu & Prieur, 1996, p. 40) 

For meg er symbolet på en gnoseologisk orden bildet av de stolte Hjemmefrontsoldatene,  

Vikingbataljonen, hvite anorakker, selbustrømper, kjekke battlejakker, påsydd USAs flagg og 

10

15 http://motstandskamp.wordpress.com/category/tre-fortellinger/

16 I overvåkningen av kommunistene under den kalde krigen var  J. C. Hauge en nøkkelperson. Som justisminister løy 
han fra Stortingets talerstol om romavlytting av NKPs landsmøte. Det var trolig hans minst ærefulle opptreden noen 
sinne, skriver forskeren. Hauge kjempet hardt mot oppgjøret med overvåkningen, Lund-kommisjonen, som han også 
løy for. Han forholdt seg til kommisjonen i en arrogant stil, og forskeren mener å kunne påvise at han visste at det han 
skrev var feil. (Adresseavisen 14/10 2008)



skjermluer på snei. De som voktet og hyllet Kongen og hans familie i frigjøringsdagene. 

Hjemmefronten/Milorg ble fremstilt som de som ofret mye og bidro med alt i kampen for Norges 

frihet. Den motstandsgrupperingen som kanskje ofret mest, kommunistene, er ikke med i dette 

bildet. Den ene linja for motstand er retusjert bort. At det eksisterte tydelige ulike linjer i 

motstandskampen har blitt feid under teppet av de som tok all ære. 

Kun en eller to av kommunistenes motstandsgrupper var med på defileringen i jubeldagene. I følge 

offisielle kilder ble den kommunistiske aksjonsgruppene Sabotørenes landsforbund 17 med i Milorg 

fra slutten av april 1945 og HL ble øverste organ for alt organisert motstandsarbeid i Norge.

(OMSORGSDEPARTEMENTET, 1998?). De gjenlevende kommunistiske motstandskjemperne fra 

konsentrasjonsleirene, som var fraktet til Sverige med De hvite bussene, ble holdt tilbake der inntil 

den heteste feiringen var unnagjort. Jacob Jacobsen, aktivt med i Thingstad/Wærdahlgruppene, skal 

ha hevdet at kommunistene ble hindret i å vende hjem og vise seg frem som motstandsmenn 

(Jacobsen, 2013). Kanskje er et identifikasjonspapir (B. Rusten, 2014a, p. Den røde fyrbøterens 

hjemkomst) jeg har fra min pappa også et uttrykk for dette? Papiret er utstedt av den norske 

legasjon i Stockholm.18 Mai 1945. Der står det at Harald L. Rusten har forbud mot å ytre seg 

politisk og reise utenfor gitte områder i Sverige. Først 27. mai 1945 fikk min pappa og hundrevis av 

andre reise hjem til Norge. 

Om den andre syntesen skriver Pierre Bourdieu:

 De ideologiske systemene spesialistene produserer gjennom kampen for eneretten på legitim 
 ideologiproduksjon (og for denne kampen), er strukturerende redskaper for herredømme i 
 kraft av at de er strukturerte, og via homologien mellom feltet for ideologiproduksjon og feltet 
 for sosiale klasser, reproduserer de strukturen i feltet for sosiale klasser i en form hvor den 
 ikke kan kjennes igjen. (Bourdieu & Prieur, 1996, p. 43)

I Hjemmefronten/Milorgs ledelse satt representanter fra den politiske og den økonomiske makta. 

Det var her homologien var å finne. Her ble bildet av den heroiske motstanden skapt. Den som 
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17 Ragnar Sollie, Pelle,  overtok  som NKPs sabotasjeleder i Oslo og ble leder av Sabotørenes landsforbund  i 1944. 

18 Stockholmslegasjonen, formelt Den norske legasjon i Stockholm. Ved krigsutbruddet var det fire ansatte inkludert 
minister J.H. Wollebæk. Under krigen ble legasjonen et av de viktigste bindeledd mellom Londonregjeringen og 
Hjemmefronten/Milorg. Ved frigjøringen var omkring 1100 mennesker tilknytta den. 
Hjelp til norske flyktninger var gjennom hele krigen en viktig oppgave, noe Flyktningkontoret hadde ansvar for. 
Militærkontoret ble oppretta i 1941. Det ble i 1943 delt i Mi II og Mi IV.  Mi II hadde ansvaret for etterretning, mens Mi 
IV sto for kontakten med Milorg. Sistnevnte kontor sørget blant annet for å viderebefordre forespørsler om utstyr, som 
så kunne slippes i fallskjerm av britiske fly.



utelater fortellingene om kommunistenes motstandskamp og deres vilje til aktiv motstand på alle 

nivåer. Denne viljen uttrykkes i følgende sitat: 

 Det sies av hjemmefronten at en ikke må gå til enkeltaksjoner. Men skal vi få has på 
 tyskerne, må vi nettopp lage tusenvis av enkeltaksjoner, individuelle aksjoner som gjør skade 
 for tyskerne. Den danske sabotasjevei (...) er den eneste riktige vei til friheten, var en 
 oppfordring fra Folkesenderen. (Jentoft, 2012, p. 91)

Kommunistene, i motsetning til Hjemmefronten/Milorg, sto også for en aktiv sabotasjelinje av 

industrien. Helge Krog prøvde å slå en sprekk i homologien for 70 år siden, i pamfletten 

6.kollone? (B. Rusten, 2014a, pp. Helge Krog-6.kollone). Den ble først offentliggjort i 

kommunistenes illegale avis Alt for Norge  i 1944. Helge Krog ga den ut på eget forlag rett etter 

krigen. I 1946. Etterpå ble han behørig kneblet. I pamfletten kommer han med mange 

veldokumenterte påstander som også har vært nedfryst. Om svik fra regjeringen og de 

sosialdemokratiske fagforeningene og om Hjemmefronten/Milorgs unnfallenhet ovenfor norsk 

næringsliv, som produserte for fullt for den tyske krigsmaskinen. 

Kanskje kom ikke kommunistene på banen med sin versjon, fordi partiet NKP selv ikke ønsket å 

flagge kommunistenes motstandsinnsats så tydelig? Pierre Bourdieu skriver:

 Symbolsk makt er denne usynlige makten som bare kan utøves med delaktighet av de som 
 ikke vet at de ligger under for den, eller enda til ikke vet at de utøver den.
 (Bourdieu & Prieur, 1996, p. 38) 

Omtrent samtidig med Kråkerøytalen fikk man i NKP det såkalte Furubotnoppgjøret. Det førte til 

mange eksklusjoner fra kommunistpartiet. Det ser for meg ut som om det var svært mange av de 

som hadde deltatt aktivt i motstandskampen som ble kastet ut av partiet.

Moskva, med Stalin, spilte et storpolitisk spill. Stalin ønsket at kommunistene skulle neddempe sin 

aktive motstandslinje fra høsten 1944 og gå inn i motstandsorganisasjonene ledet fra England. For 

Stalin var dette en del av alliansebyggingen. I NKP-ledelsen var det flere som hadde eller hadde 

hatt direkte kontakt med Komintern og kommunistpartiet i USSR. Som hadde sin politiske 

skolering fra partiskolen i Moskva. Mange av dem støttet sannsynligvis opp om Stalins linje. Dette 

kan være en av årsakene til at de som ledet Hjemmefronten/Milorg ble de synlige 

motstandskjempende menn og kvinner og at de kommunistiske motstandsgruppene ble håndlangere 

for Hjemmefronten/Milorg. Konsekvensene av lederne «logring» for Stalins taktiske linje kan synes 

å være at disse gruppenes ære ble ofret.
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En annen faktor kan være at ledelsen i NKP ikke var tydelig mot okkupasjonsmakten de første 

ukene og månedene etter 9. april. Trondheimskommunistene, som organiserte det illegale 

motstandsarbeidet svært tidlig, gikk i mot denne ledelsen. Eller. De fulgte det de mente var riktig og 

visste ikke hva som var den sentrale linje, da kommunikasjonen med Oslo en tid var brutt (J. A. 

Krogstad, 1995). De var inspirert av Vestlandskonferansen, som på initiativ av Peder Furubotn ble 

arrangert 21. juli 1940. Der oppfordret han til aktiv motstand og dannelse av en enhetsfront mot 

nazismen. Kanskje passet det ikke ledelsen i NKP at de som sto for en aktiv motstandslinje fra 

første stund, skulle ha en sentral plass i NKP etter krigen? Terje Halvorsen skriver om dette:

 Da Furubotn og flere av hans nære medarbeidere ble ekskludert fra partiet i 1945-1950, 
 innebar det at partiet kvittet seg med flertallet av sine gjenlevende sentrale krigsledere - og 
 mange av de regionale og lokale også. Samtidig ble deres krigspolitikk fordømt som 
 «borgerlig-nasjonalistisk». Å skulle slå politisk mynt på denne heroiske periode i partiets 
 historie uten å nevne dem som hadde stått i spissen, eller den politikken de hadde stått for, 
 måtte kreve balansekunst på høyt nivå. (Halvorsen, 2010, p. 124)

Dette ville nok aldri min pappa diskutere offentlig. En indikasjon på det er utgivelsen av NKPs 

partihistorie. N.N.fangene, blant annet min pappa, ga av de små krigserstatningsbeløpene de fikk, 

slik at NKPs historie kunne skrives. Jeg husker hvor forventningsfull han var, da han pakket ut 

NKPs historie i 1963. Stolt viste han den til meg. Boka var trukket i en slags rød fløyel. Jeg sa: 

«Men pappa, denne boka forteller jo ingenting om krigen og den krigsinnsatsen som du var med 

på!»  Han ble rar i ansiktet og sa: «Nei. For det første kan ikke all den historien få plass i denne 

boka. For det andre, det er forbundet med mange vanskeligheter å få skrevet vår historie fra krigen. 

Det vil du aldri forstå.»
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Vi er unge – verden venter
I dette kapitlet presenterer jeg Pionerene, kommunistenes barneorganisasjon, der min pappa 

var med fra 1924. Han var da sju år. Kanskje var det deltakelse der som satte farge på hans 

senere motstandsarbeid? Ettersom jeg har lite kildematerialet på dette, bruker jeg egne 

erfaringer, videoen Vi er unge-verden venter(B. Rusten, 2014a, p. Videoer)19 og en 

dramatisering, for å fange noe fra dette temaet

Pionerene

Jeg var selv med i Unge Pionerer,20 fra 1960-1967. For meg var dette omtrent som 

speideren. Vi var på turer. Vi deltok i ulike aktiviteter. Vi laget teater. Vi sang. Og det 

viktigste, vi fikk anledning til å knytte bånd til barn og ungdommer fra ulike land. Det var 

på internasjonale pionerleire jeg traff ungdommer som måtte smugles inn bak Jernteppet, til 

DDR, fordi de bodde i Francos Spania og ble forfulgt, fordi de var kommunister. (1961). Det 

var på en slik leir jeg for første gang tok en «neger» i hånden og oppdaget at «negrene» var 

hvite/rosa inni håndflaten og ellers mørke. (1964). En av de «negrene» jeg møtte, var Bah 

Osman fra Kongo Brassaville. Hans pappa satt i regjeringen i det nylig avkoloniserte landet 

og Bah mente han kunne oppnå alt, ut fra posisjonen pappaen hadde fått for sin innsats i 

landets frigjøringskrig. Det var på en slik leir jeg møtte Raoul Castro og fikk en klem av 

han. Det var fordi jeg var med i Unge Pionerer at jeg fikk ta Jurij Gagarin i hånda. Verdens 

første astronaut. Det var venninnen min som ga han blomster. Gjennom pionerene lærte jeg 

at kunst og kultur har virkeområder fra gata til de flotteste teater. Jeg lærte å se det som en 

selvfølge at alle som hadde den kommunistiske ideologien kjempet for samme sak og sto på 

lik fot, uansett om man hadde lite penger eller var presidentens sønn eller bror. Jeg lærte å 

drømme om et samfunn der uretten kunne avskaffes og vi sammen kunne bygge alt vi 

bestemmer oss for. Jeg lærte å bli en himmelstormer. Alt dette var impulser som for 

overvåkningspolitiet og den norske stat ble sett på som statsfiendlig virksomhet.21
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19 http://motstandskamp.wordpress.com/category/videoer/

20 Unge Pionerer (UP) blev dannet i 1952 og var en politisk fortsettelse av Norges Pionerforbund fra mellomkrigstiden.

21 Etter at Lundrapporten, Dokument nr. 15 (1995–96) – Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av 
Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere ble lagt frem, søkte jeg om å få se mappa 
mi. Der oppdaget jeg at jeg hadde vært overvåket fra jeg var 11 år. Fra jeg første gang var på en pionerleir i utlandet. 
Jeg fikk 30 000 NOK i erstatning.



For å finne ut om de erfaringene jeg har fått i Unge Pionerer også var noe min pappa hadde båret 

med seg, intervjuet jeg Ella Holm. Hun var med i pionerene på samme tid som han. Hun var 95 år 

da intervjuet ble gjort, men husket klart. Ut fra møtet med henne laget jeg videoen Vi er unge-

verden venter.  

 Vi er unge, verden venter, hele verden rik og stor.
 Unge gutter, unge jenter, som vil rett og fred på jord.
 Savn vi følte, bundet var vi, men nå ser vi solens glød.
 Oppad ser vi, fremad drar vi, vi er ungdom rank og rød.

Da jeg begynte å redigere intervjuet med Ella Holm, kom denne sangen til meg. Jeg synger 

den i bakgrunnen på videoen. Det er en sårhet hørbar i stemmen når jeg synger. Dette 

uttrykker kanskje også en sårhet min pappa og Ella Holm bar på? En uforløst drøm! De var 

unge. De drømte om en annen type samfunn. De hadde overraskende krefter og kompetanse 

til å skape et liv som ga håp for deres Utopia. Grunnholdningen var felles deltakelse for å 

skape en annen og bedre verden. I sangen synges det om «drømmenes rike land». 

Tilhørighet til Russland var en tydelig del av dette landet. Det var kanskje naturlig at Ella 

Holm husket Moskvaprosessene uten mye dramatikk? Drømmen var så sterkt at prosessene 

aldri klarte å skygge for det hun og min pappa drømte om!

Videoredigering gir  kunstnerisk frihet og tillater filmmakeren å løfte frem momenter som 

ellers ikke ville kommet til syne. Det jeg har montert inn er det jeg opplever at Ella Holm 

sin fortelling inneholder. For eksempel Kirsten Brunvolls antikrigsmanus som Ella Holm 

ikke hadde noe konkret minne om. Hun husket bare at pionerene underholdt med 

teaterstykker. At disse ofte var i en Propagit-form,22 og at det ikke var revy som var 

formuttrykket. Kanskje var det, slik jeg hentyder i videoen, at pionerene hentet inspirasjonen 

fra USSR og avantgardeteateret der? 23

Ella Holm har sett videoen i etterkant og har sagt seg svært tilfreds med materialet som blir 

presentert. Hun mener å huske at sangen jeg synger i videoen, ble sunget engang de gikk 

opp mot Geitfjellet, med en fra ungkommunistene som gikk foran og bar den røde fanen. Så 

konkret er minnet at hun mener det måtte være Odd Nossum som bar fanen. 
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22 Agitprop kommer fra ordet agitasjon og propaganda og beskriver formen på et teaterstykke, en pamflett, en film o.s.v. 
som har et eksplisitt politisk budskap. Agitprop ble utviklet først i USSR. Ble brukt mye, også av DNA i valgkamper på 
1930-tallet. Ofte ble teatergruppene som brukte denne uttrykksformen,  kalt Tram-gjenger

23 Her er Vsevolod Meyerholds biomekanikk mest fremtredende. Se: http://www.youtube.com/watch?
v=dUUgaQqgBS0

http://www.youtube.com/watch?v=dUUgaQqgBS0
http://www.youtube.com/watch?v=dUUgaQqgBS0
http://www.youtube.com/watch?v=dUUgaQqgBS0
http://www.youtube.com/watch?v=dUUgaQqgBS0


Når Ella Holm forteller om bildene som hun har fra pionerbevegelsen i albumet sitt, gir det teksten 

om pionerene en virkelighetsforankring. Den lille snutten oppleves autentisk når Ella Holm peker 

på et bilde fra en pionerleir og sier: «Dette var om kvelden!» Historien kommer nær på når Ella 

peker på et annet bilder og husker navn. Eller hun forteller om dikt som de leste opp. Et av diktene 

var Til Ungdommen av Nordahl Grieg. Diktet skrev han, inspirert av åtte pionerer som han hadde på 

besøk. 

 /.../ i et brev like etterpå hyllet Nordahl Grieg de åtte flotte pionerjentene/.../«Mine 8 blev en 
 stor suksess. De var de kjærligste og søteste barn du kunde tenke dig. Jeg er blitt ordentlig 
 glad i dem alle. Vi er nu i flittig brevveksling». Og det går da også en linje av inspirasjon fra 
 dette mytemøtet med de åtte flotte pionerungdommene i NKP til mesterdiktet, skrevet et 
 halv år senere, Til Ungdommen: «Kringsatt av fiender-gå inn i din tid». En lærdom fra 
 1936/.../(Nag, 2013)

Sangene og diktene, som kommunistungdommene kjente til og aktivt fremførte, former en ramme 

om fortellingene. Det viktigste jeg lærte av Ella Holm var at drømmen er en sterk drivkraft. 

Drømmen, som Rudolf Nilsen 24 uttrykker i de siste versene i Nr. 13.  

 Men ennu våker noen. Det er ganske unge menn,
 som bøiet over bøker leter drømmen frem igjen,
 slik den engang strålte om en vismanns gylne penn! 
 
 Denne drøm som natten avler og som dagen slår i hjel
 om Atlantis, Utopia – om en bedre lodd og del
 enn et liv, hvor andre eier selv ens hjerte og ens sjel. 

 Og det raser i de unges bitre hjerter: Våk og lær,
 at du klart og nært og koldt igjennem drømmens gylne skjær
 ser veien til et land, hvor Nr. 13 ikke er! 

SCENE 1: Harald Rusten og pionerene

I Ilaparken. I Paviljongen. En liten gruppe med røde flagg. De har røde skjerf i halsen og 
bandolær. De synger.
Gunvor:25 Dere kan bli en flott Tramgjeng.  Men da vil jeg at vi skal bruke det jeg lærte da jeg 
studerte Vsevolod Meyerholds metoder i Sovjetunionen.
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24 Rudolf Nilsen var medlem av NKP. Han er en dikteren som alle norske kommunister opplever som sin eiendom. 

25 Inspirert av Gunvor Sartz. I Norge var Gunvor Sartz en drivkraft i arbeiderteaterbevegelsen. Hun startet 1930 «Det 
sosiale teater», der amatører og profesjonelle oppførte skuespill med politisk tendens, det viktigste var § 245, et stykke 
om abortspørsmålet oversatt fra tysk. Etter modell av Piscators virksomhet i Tyskland var bl.a. filminnslag og 
diskusjoner mellom aktører og publikum integrert i forestillingen. 1935 ble Sartz kunstnerisk leder for Samfundsteatret 
(tidligere Arbeidersamfundets teater), som ved siden av å spille tendensdramatikk også drev en mer revypreget politisk-
agitatorisk virksomhet. I revyene var det innslag av «tramgjenger» med tale- og bevegelseskor. Dette var en populær 
form for arbeiderteater, en periode fantes det flere hundre aktive grupper, blandt kommunistene og i AUF.

http://snl.no/Erwin_Piscator
http://snl.no/Erwin_Piscator


Gruppen: Hvem er Meyerhold. Hva har han med oss å gjøre?

Gunvor: Meyerhold kommer fra det store Sovjetunionen.

Gruppen: Der de bygger sosialismen.

Gunvor: Han har utarbeidet et bevegelsesystem for skuespilleren som han kalte biomekanikk, 
inspirert av sirkusakrobatikk. Vi skal kombinere tale, sang og bevegelse. Når vi bruker denne 
metodikken, kan vi fremstille det moderne menneskets situasjon i en ny verden.

Gruppen: Sirkus er bra. Og vi er alle gode turnere og kroppsutøvere. Vi er med i Den røde 
sportsinternasjonalen(RSI). I den beste klubben. Ørnulf. Biomekanikk. Det er oss det!

De lager en pyramide og starter opp igjen med sangen. Harald Rusten og Bergsven Rusten  har 
stått og sett på.

Bergsven Rusten: Kjære sønn, det er på tide du blir med i denne gruppen. Pionerene.

Harald Rusten: Flott. Jeg gleder meg til å få uniformen.

Han hopper opp på lasteplanet. Noen tar på han uniformen. 

Gunvor: Har dere med manuskriptet til det teaterstykket26 jeg ga dere. Det stykket av Kirsten 
Brunvoll. Det er kort og greitt og så handler det om kampen mot krigen. Og du Harald, kan spille 
Einar.

De leser.
	
 EINAR:
	
 Og vet du hvad gruppefører´n vår sa for noe mer? Han sa at først så snakker kapitalistene 
	
 om fedrelandskjærlighet og tapre krigere, men når dem kommer hjem fra krigen som 
	
 krøplinger, så blir dem ikke vørt noen ting. Da blir dem som noen utskudd og 
	
 fugleskremsler- enda dem har ødelagt hele livet sitt.
	
 NILS: 
	
 Bare for at dem var så domme og trudde på krigstøiset.
	
 EDVARD: 
	
 Tenk å skyte i sund svære byer da, dere! Det er akkurat som oss onga, det. Først så bygger vi 
	
 fine snefestninger-og siden river vi dem ned igjen. Men vi er jo bare onger vi.- -Dem skulde 
	
 jo liksom væra voksne og veta bedre.
	
 (Fire framgutter kommer inn og deltar i sluttreplikkene):
	
 EINAR: 
	
 Vi vil aldri gå til krig!
	
 DE ANDRE: 
	
 Nei!
	
 NILS: 
	
 Vi vil aldri tro på krigsløgner!
	
 DE ANDRE : 
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26  Dette var et av arbeiderteaterstykkene som ble gitt ut og brukt i barneorganisasjonene på den tida. Andre var f.eks:  
Arbeidar og Bonde (av Reinert Torgeirson), Konflikt (Sigurd Evensmo), Folket har makta (berre dei vil) (Jacob Ryen) 
og Sosialt Teater (Olav Dalgard). Vegen fram(Åsta Holth) 



	
 Nei!
	
 EDVARD: 
	
 Vi vil arbeider for fred og brorskap!
	
 DE ANDRE: 
	
 Ja! Ja!
	
 ALLE: 
	
 Vi vil kjempe for småkårsfolkets rett. Ned med krigen! Ned med våbenfabrikasjonen!

Gunvor: Bra. Og så inntar dere en tram-posisjon og synger K.O.Thornæs sin sang.

Harald Rusten: Thornæs. Han skriver i Ny Tid, som jeg selger for ti øre stykke.

Flere i gruppa, i munnen på hverandre: Den selger jeg også.

De synger:
 Frem kamerater, frem mot krigerånden, frem mot voll og barbari!
 Slå tyranniet våbnene av hånden, ellers blir vi aldri fri.27

Bergsven Rusten  og Harald Rusten går hjemover

Harald Rusten: Hvorfor lager vi ikke revy. Sånne som de spiller  der borte, på Hjorten. Alf 
Schieflo skriver supre tekster.

Bergsven Rusten: Nei, Harald! Hjorten er et revy og varitéteater. Et underholdnings og 
serveringsted.

Harald Rusten: Men revy er veldig populært. Og morsomt!

Bergsven Rusten: Slutt å tulle. Revy forbindes med fyll. Dessuten er Alf Schieflo sosialdemokrat.
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27 En kjent sang av K. O. Thornæs, som rundt første verdenskrig var aktiv i bevegelsen Det brukne gevær.  I 
Klassekampen 4. mars 1914 annonserte Ungdomsforbundet for sitt antimilitaristiske brevmerke, Det brukne gevær. 
Postverket nektet å distribuere brev hvor merket var påklistret, noe som førte til at motivet ble erstattet med teksten 
«censur». Min pappa fortalte at K.O. Thornæs var kjent for å stadig bli arrestert fordi han agiterte mot krigen. Ved 
løslatelse sto han på trappa av politistasjonen, som da var der Hornemannsgården er nå, med tusen fremmøtte som 
publikum, agiterte og ble arrestert på nytt. 



Den spanske borgerkrigen-solidaritet og en våt drøm
I 1936 brøt den spanske borgerkrigen ut. Solidaritetsarbeid for Republikken, mot Franco, var viktig 

for kommunistene og spesielt for ungkommunistene. Francos styrker, med kraftig støtte fra Hitler-

Tyskland og Mussolinis fascistiske Italia, hadde kjempet seg helt inn til Madrid. De internasjonale 

frivillige ble avgjørende for å slå dem tilbake. To hundre reiste fra Norge for å delta i krigen på den 

folkevalgte regjeringens side. Femti av dem kom aldri hjem. Det ble skrevet flere sanger om de 

internasjonale brigaden, som de frivillige var organisert i. En av de mest kjente er 

Thälmannbataljonen, skrevet av Gudrun Kabisch, under pseudonymet Peter Daniel.

 Spanias himmel tenner sine stjerner over våre skyttergraver nå.
 Og morgen hilser fra det fjerne, snart skal vi til nye kamper gå.
 Ref: 
 Vi er langt fra vårt hjem, men vi stevner frem.
 Vi kjemper og seirer for deg, for Spanias frihet!

 For fascister vil vi ikke vike, selv om kuler stadig hagler tett.
 Blant oss står kamerater uten like, og for oss gis ikke no`n retrett.
 Ref:

 Slå på trommer. På med bajonetter. Fremad marsj. Vår seier er vår lønn.
 Røde faner knuser deres rekker. For fascister finnes ingen bønn.
 Ref:   

Om Thälmanbaltaljonen fikk jeg en bok av min pappa da jeg var 11-12 år. Lise Lindbæks Bataljon 

Thälmann. Boka er en klassisk dokumentarisk krigsreportasje. Lise Lindbæk ble kjent i hele 

Skandinavia for sine frontskildringer og flammende taler for Spaniasaken.28 Ved fronten 

samarbeidet hun med både Ernest Hemingway og Nordahl Grieg. Bataljonen besto av frivillige 

kommunister fra mange land som kjempet mot general Franco og Hitler. Mannen denne bataljonen 

var oppkalt etter, fortalte min pappa om. Ernst Thälmann Han satt i riksdagen for kommunistpartiet. 

I presidentvalget i 1932 fikk han 13,2 % av stemmene. Han ble arrestert 3. mars 1933, en dag etter 

Riksdagsbrannen. Han satt i konsentrasjonsleir frem til 1944. Da han ble skutt. Han satt da i 

konsentrasjonsleiren Buchenwald. 

Det eneste min pappa fortalte direkte om sin egen innsats i solidaritetsarbeidet med den spanske 

republikk, var at han ble stanset av sin pappa, Bergsven Rusten, på stasjonen. Da var han på veg for 

å melde seg som frivillig for de internasjonale brigadene, for å sloss for den spanske republikken.
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28 En annen som rapporterte fra Spania var Gerda Grepp. Se hennes reportasje «Når bombene smeller i Madrid». http://
motstandskamp.wordpress.com/2014/05/21/nar-bombene-smeller-i-madrid/



Om solidaritetsarbeidet i Trondheim har jeg funnet en del i arkivene. Mye ære tilegnes Arbeidernes 

Ungdomsfylking (AUF), DNAs ungdomsorganisasjon. Dette til tross for at DNA forbød 

rekruttering til Spania og etterhvert aktiv solidaritetshjelp. Einar Aunmo forteller at det for 

Trondheim/Trøndelags vedkommende var Jørgen Vogt, en av kommunistpartiets ledere og 

bystyrerepresentant, som sto i spissen for den illegale vervingen (Moen, 2010). Og, det var TKU 

som tidlig i 1937 tok initiativ til Ungdommens Spaniakomité (J.A. Krogstad, 2014). Mange av 

AUFerne som var aktive i solidaritetsarbeidet, ble ekskludert fra AUF/DNA og gikk like før og 

under krigen inn i NKP. Slik er AUFs og NKPs solidaritetshistorie spunnet sammen.

Scene 2: Solidaritetsarbeidet

Utenfor Hans Nissens gate 4.29

Odd Ressem: Jeg bor her i Hans Nissens gate. Jeg var med i de internasjonale brigadene. Kom med 
en norsk båt til Spania. Gikk i land.Var med på kampene. Ble løytnant. Kom hjem sommeren 1938. 
Skulle bare på permisjon. Kapitulasjon. Det ble dannet Ungdommenes Spaniakomité. Var aktivt 
med i arbeidet. Reiste rundt og holdt foredrag. Her i Trondheim ble det samlet inn penger til en 
ambulansebil.

Marit Aarli, Martin Eggen og Ole Fremo kommer: Vi husker da kommunistene arrangerte et 
møte i Arbeideren med en Spaniakjemper som het Hansen. Det var høsten 1938. Det var også et 
annet møte på Hovin. Og du, Odd Ressem, var der. Det ble vist film og et par mennesker besvimte.

Harald Rusten: Vi ungkommunistene satset mye på moderne formidling via film. Vår 
ungdomsorganisasjonen samlet inn penger til store fremvisere. Her har jeg en kopi på kontrakten 
med Capitol Film.

Han leser fra den.
 Capitol Film A/S, Oslo Stortingsgt 20, 9. mars 1939
 Mellom Norges Kommunistiske ungdomsforbund som kjøper og Capitol Filmaksjeselskap 
 er dags dato inngått følgende kontrakt. Capitol Filmasjeselskap selger til hurtig levering et 
 komplett transportabelt lydfilmanlegg bestående av følgende utstyr/.../Prisen på overnevnte 
 utstyr fritt tilbrakt-  kr 4700. (Diskonteringskontrakt over 24 måneder). George Ovilloughby 
 ("Om kinomaterialet," 1939)

Harald Rusten og Bergsven Rusten kommer. De skal på besøk til familien Wiggen i Ilsvikøra 1. 

Harald Rusten: Johan Wesselvold, en av dine kamerater, bestemte seg for selv å reise til Spania for 
å slåss. Husker du at han fortalte at Jørgen Vogt, som da var redaktør i Ny Tid, besøkte Røros våren 
1937? Han prøvde å verve folk til Spania. «Ingen meldte seg», fortalte Johan Wesselvold. Og så dro 
han sjøl nedover. Han var ungkar og drev med gruve- og anleggsarbeid på den tiden. Han var like 
gammel som du da han dro. Over 50 år.
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Bergsven Rusten: Wesselvold ja. Han er en flott kar. Vi arbeidet sammen i gruva og sto skulder 
ved skulder da Norges Kommunistiske Parti ble danna. Jeg husker du fikk et studieheftet av han 
engang. Jeg er glad han kom tilbake fra Spania.

Harald Rusten: Du stoppa meg da jeg forsøkte å dra.

Bergsven Rusten: Jo, jeg ville ikke at min sønn skulle foreta seg noe ulovlig. I 1937 forbød 
Arbeiderpartiregjeringen nordmenn å delta i krigen og blokkerte enhver våpeneksport til den lovlig 
valgte regjeringen, mens Franco fikk stor militær støtte fra Italia og Tyskland. 

Harald Rusten: Vårt parti hadde sin representant i Spania for å organisere reiser for norske 
frivillige. Senteret for organiseringen av reisene var bygd opp av NKP. De fleste som reiste var 
sympatisører og medlemmer av NKP og NKU. Har du glemt at saken er det viktigste for oss 
kommunister?

Bergsven Rusten, litt kremtende: Jo, men...dere ungkommunister gjorde jo en innsats her i byen 
også. Vi fikk et brev til Jernbaneforbundets styre fra Ungdommenes Spaniakomité. Der bidro du 
gjennom avholdslaget. I NGU. Brevet var underskrevet av Arne Johansen. En av dine kumpaner fra 
idrettslaget Ørnulf. Jeg har brevet her.

Et talekor roper ut ord med uthevet skrift.

Trondheim 1/11 1938
 I over to år har det spanske folk ført sin heltmodige kamp for forsvar av sitt lands frihet og 
uavhengighet mot de fascistiske angripere. Spanias kamp gjelder også vårt lands uavhengighet, 
vår frihet og fremtid. Derfor, øket hjelp til det spanske folk. Stor er lidelsene og ofrene som de 
fascistiske voldsmenn avstedkommer med sine mordredskaper. Lidelser og ofre som blir desto 
större fordi det er skrikende mangel på sanitetsmateriell. Ofte ligger barn og kvinner såret på 
ruinhaugene i timesvis för de kan bli kjört til sykehusene. For å avhjelpe denne mangel har man fra 
en rekke land sendt ambulansebiler til det republikanske Spania. Også fra Norge er det sendt flere 
slike biler, og det pågår en innsamling til en Tröndelags ambulansebil. Vi anmoder deres forening 
om et bidrag til innkjöp av ambulansebilen. Spanias kamp er også vår kamp. Spania skal bli 
fascismens grav. Hjelp Spania. Eventuelt bidrag kan sendes til Ungdommens Spaniakomite´s 
kasserer, Arvid Falkmo30, Gregus Gt. 6, Trondheim. Bidraget blir, hvis Dere ønsker det, hentet av 
oss når vi får beskjed om dette. Med kameratslig hilsen. Ungdommens Spania komité. Arne 
Johansen. Formann.  ("Arbeiderlaget Karl Marx og solidaritetsarbeid for den spanske 
republikken.,")

Bergsvend Rusten: Og vårt styre bidro med støtte. Som det sto i støttebrevet fra oss; «Bidrages 
kr 25- Undertegnet Andersen».

Harald Rusten: Men jeg ville jo kjempe! Jeg husker Nordahl Grieg skrev i Veien frem.  
 Det er nye krav som må stilles til oss, hvis liv er å arbeide med ånd: vi må kjempe og tro. 
 Norsk åndsliv har sviktet disse opgavene/.../ De kan komme til å opleve at fascismens 
 bomber vil rive underlivet op på dem/.../ Vi vil holde valget frem for dem-mellom den 
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30 Han var på dette tidspunkt med i AUF, men ble senere med i NKP og det kommunistiske motstandsarbeidet og havnet 
i tysk konsentrasjonsleir og overlevde.



 fascistiske tilintetgjørelse av all kultur og frigjørelsen av alle krefter i det klasseløse 
 samfunnet.(Grieg, 1939)

I Spania sto 100000 intervensjonsoldater fra Italia og Tyskland på Francos side.
Om lag 35.000 frivillige fra hele verden dro til Spania for å kjempe mot Franco, Mussolini og 
Hitlers styrker. Fra Norden kom mer enn 1300 frivillige, litt i overkant av 200 var norske. Ti reiste 
fra Trøndelag til Spania, hvorav to fra Røros. Og så tvang du meg til holde meg her i Trondheim!
 
Bergsven Rusten:  Ja. ja. Men, med hjelp fra dere ungkommunister samlet vi inn to millioner 
norske kroner31 i perioden. Kampropene «Spanias kamp er vår kamp!» og «Du må ikke sove!» gikk 
fra landsende til landsende. Den aktive holdningen til solidaritetsarbeidet kom også til uttrykk i 
Trondheim Bystyre. Redaktøren for Ny Tid, Jørgen Vogt, sendte et skriv som ble referert i avisa 24. 
mars 1938. Han henviste til flyangrep mot spanske byer som vakte avsky over hele verden. En 
bevilgningen på 1000 NOK ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer. De 11 var DNA, kommunistene og 
en fra frisinnede Venstre. Året etter, i 1939, på et nytt forslag fra Jørgen Vogt, ble en bevilgning, 
øremerket medisin og sanitetsmateriell enstemmig vedtatt i Trondheim Bystyre. 

Og, du husker vel møtet som vi kommunister arrangerte i mars 1938, der det ble det krevd våpen og 
Raufoss-patroner til Spania og et nordisk forsvarsforbund mot HitlerTyskland. Det møtet vil gå inn i 
historien som et bidrag i kampen mot fascismen.

Harald Rusten: Ja da. Ja da. Vi organiserte demonstrasjonstog også. 30. april 1938 gikk 4000 
ungdommer i demonstrasjon til fordel for Spania her i byen. Kamerat Johan Strand Johansen talte. 
Han krevde at Spania måtte få våpen fra Norge for å forsvare seg. Dette hadde brodd mot «Non-
intervensjonspolitikken», som Norge var en del av.  Eller «Selvmorderisk ikke-innblanding» som 
han kalte det. Falne fra Norge, som hadde gitt sitt liv i Spania, ble hedret. Det var et fint 
arrangement.

Bergsven Rusten: Du må innrømme at jeg hadde rett. Det er viktig det solidaritetsarbeidet vi har 
drevet her.

Harald Rusten: Men jeg ville oppleve damene, appelsinene, kameratskapet og få kamperfaring. 
Jeg ville sloss for saken.

Far og sønn er på veg til å gå. Einar Aunmo kommer.

Bergsven Rusten: Jaså. Den karen. Hvorfor har du tatt turen fra Røros?

Scene 3: En Spaniakjemper forteller 

Einar Aunmo:  Jeg har behov for å snakke med en kampfelle. Jeg skal besøke Odd. Og. Ja. 
Damene, Harald...de var skjønne.

Han synger.
 Juanita, hon var vacker som en gryning när vi möttes i Madrid för länge sen.

22
31 Tilsvarende ca 60 millioner anno 2010



 Och jag var ung,  jag var en av många hundra som rest ner för att slåss för friheten.32

Einar Aunmo: Jeg kom i kontakt med en partimann i Trondheim med dekknavnet Sigvall og fikk 
hjelp med praktiske ting som reiserute, billetter og en hemmelig adresse i Paris, der jeg skulle 
melde meg. Sigvall var identisk med redaktør Vogt i Ny Tid, kjent som NKPs fremste verver i 
Trøndelag. Tidlig i 1938 kom jeg over grensen til Sverige uten problemer og tok jernbanen til 
Trelleborg helt i sør, der  jeg gikk om bord i et skip med kurs for den tyske havnebyen Sassnitz. 
Reisen gjennom Tyskland gikk bra, selv om det var nokså spesielt å se flaggene med hakekors som 
hang overalt i byene og uniformerte nazister i gatene. Før avreise hadde jeg fått utlevert halvparten 
av et bilde av et reinsdyr, som jeg måtte ta godt vare på. Jeg gjemte det godt, blant annet under 
gebisset på vei til den hemmelige adressen i Paris, der den andre halvparten ventet. Jeg fant fram til 
det avtalte møtestedet, et av kontorene til de internasjonale brigadene. Der viste jeg fram bildet med 
reinsdyret som beviste at  jeg ikke var provokatør eller spion, men klarert og sendt via de riktige 
kanalene i Norge. På kontoret hadde de den andre biten av bildet. Jeg gjennomgikk intervjuer og 
kontroller før tillatelse til å reise videre til Spania. 

I krigssonen var maten enkel. Erter («Garbanzos»), kokt og blandet i olje. Alltid suppe to ganger om 
dagen. Klippfisk en gang i blant. De hadde en daglig rasjon tørt brød, samt store mengder lokal 
appelsinmarmelade. Alltid vin til middag, skjønt de spanske soldatene var redde for at skandinavene 
skulle få tak i sterkere saker, «for da ble de litt gærne», mente de. Soldatene visste godt når det 
nærmet seg angrep og førstelinjetjeneste ved fronten, for da fikk de ikke utlevert mat, fordi «magen 
skulle være lettere å reparere hvis vi ble såret». Jeg brukte flate tøysko, kjent som «alpargatas». 
Uniformene i regjeringshæren var også av varierende kvalitet, men det var stadig noen som falt, og 
da ble deres klær brukt. At en regjeringshær kunne være så elendig utstyrt,  skyldtes non-
intervensjonspolitikken 33 og blokaden som de demokratiske landene, inkludert Norge, hadde 
innført. 

Vi mista mange folk, deriblant en kjent spydkaster fra Arbeidernes Idretts Forening (AIF).  Om 
natten 25. juli 1938 gikk den republikanske hæren til en siste, desperat offensiv over Ebro. Den 
dagen ble jeg utnevnt til sersjant og fikk kommandoen over min seksjon (tropp) som besto av 32 
mann fra Spania, Tyskland og Luxembourg. Vi disponerte tsjekkiske maskingevær og rifler, samt 
franske håndgranater. Jeg deltok i Ebroslagets første hektiske dager, inntil jeg første august ble 
truffet av granatsplinter i ryggen og beina mens jeg lå i første linje. (Moen, 2010) 

Han synger.
 Vi förlora` för fascisterna var starka och jag for hem med bara bitterheten kvar.
 Och Juanita måste gömma sej i bergen och fast  jag skrev så fick han aldrig några svar.34

Einar Aunmo: I slutten av september ble jeg og resten av brigadistene trukket tilbake fra Ebro-
området. Vi leverte fra oss våpnene og ble plassert i landsbyer rundt om i Catalonia i påvente av 
hjemreisen. Mer enn 12 000 frivillige skulle sendes hjem, og store mengder papirarbeid, venting og 
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32 Fra en sang av Mikael Wiehe

33 Borgerkrigen i Spania mellom regjeringstroppene (legalt valgt regjering) og general Francos opprørstropper. Fra juli 
1936 til mars 1939.  17. juli kom general Francisco Franco fra Marokko, og ble 1. oktober utropt som leder for 
opprørstroppenes, «nasjonalistenes», regjering i Burgos. Fra første stund fikk han støtte av Tyskland, Italia og Portugal, 
mens vestmaktene gikk inn for en ikke-innblandingspolitikk (Nonintervensjonsavtalen). Det var bare Sovjetunionen 
som støttet den spanske regjeringen materielt. 

34 Fra samme  sang av Mikael Wiehe

http://snl.no/Nonintervensjonsavtalen
http://snl.no/Nonintervensjonsavtalen
http://snl.no/Sovjetunionen
http://snl.no/Sovjetunionen


byråkrati frustrerte oss norske i oppsamlingsleiren. Vi trengte pass, samt tillatelse fra franske 
myndigheter for innreise og gjennomreise, og skulle intervjues av en kommisjon fra Folkeforbundet 
før avreise. Vi reiste via Paris til en belgisk havn og ankom Bergen med båt 25. november. 

Vi fryktet fengsling og bøter fordi vi hadde brutt norsk lov, men i stedet ble vi møtt av musikkorps 
og tusenvis av jublende mennesker i havneområdet. Vi tok tog til Oslo neste dag, og også ved 
ankomst Østbanestasjonen i Oslo fikk vi en heltemottakelse. Byens ordfører og kjente folk fra så 
vel regjeringspartiet som kommunistpartiet, møtte dem. Senere på dagen holdt redaktør Martin 
Tranmæl en flammende tale i et fullsatt Folkets Hus. Deretter ble hele gruppen fotografert iført 
bandolær i den spanske republikkens farger og baskerlue. (Moen, 2010)

Harald Rusten: Mange kamerater fra AUL- lagene,35 sosialdemokratenes ungdomsorganisasjon, 
har skjønt at moderpartiet sviktet i kampen mot fascismen i Spania. Mange av dem er på veg over 
til oss kommunistene, blant annet en av mine beste kamerater, Arne Johansen.

Bergsven Rusten: Nå er det nok politikk for i dag. Fru Wiggens vafler venter.
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Kommunisthatet styrkes
Kommunistene sto ikke sterkt på tredvetallet. To hendelser isolerte dem enda mer. 

Moskvaprosessene og Finlandskrigen/Vinterkrigen. 

Moskvaprosessene

Moskvaprosessene er en fellesbetegnelse på tre rettssaker som ble ført i USSR mot politiske 

motstandere av Josef Stalin. Mange av de dømte ble henrettet. Prosessene anses som skueprosesser, 

hvor dommene og straffene var bestemt på forhånd og offentlig rettferdiggjort gjennom 

fremtvungne tilståelser. Hensikten med prosessene var å eliminere alle mulige utfordrere til Stalins 

makt. De fleste ofrene for prosessene ble anklaget etter artikkel 58 i den sovjetiske straffeloven for 

å konspirere med vestlige land om å myrde Stalin og andre sovjetledere, oppdele Sovjetunionen og 

gjenopprette kapitalismen. Prosessene ble gjennomført mot tidligere fremtredende maktpersoner, i 

årene 1936 til 1938. De ble satt i verk etter drapet på lederen av kommunistpartiets avdeling i 

Leningrad, Sergej Kirov. Om lag 50 personer ble dømt i Moskvaprosessene. De fleste til døden. 

Blant de dømte var Nikolaj Bukharin, Grigorij Zinovjev, Karl Radek og Aleksej Rykov.36

Moskvaprosessene ble etterfulgt av terror. En terror som etterhvert er godt dokumentert. Som 

kommunistene kanskje ikke skjønte eller tok inn over seg omfanget av på den tiden det utspant seg? 

 I tillegg til lederne som ble dømt til døden i Moskva-prosessene, ble millioner av mennesker 
 både i og utenfor det kommunistiske partiet stemplet som fiender av folket. De ble straffet 
 med henrettelse eller langvarig opphold i arbeidsleirer. Stalin var ansvarlig for 
 opptrappingen av volden. Han mistenkte selv sine nærmeste medarbeidere for å være 
 fiender. En stor andel av lederne i kommunistpartiet, byråkratiet og hæren ble utryddet. Det 
 hemmelige politiet, tidligere kjent som Tsjeka, gjennomførte arrestasjoner, forvisninger og 
 drap. I 1936 ble Nikolaj Jezjov ny leder. «Det er bedre at ti uskyldige lider enn at en spion 
 slipper unna», sa han. ("Den store terroren, 1936-1938,")

Scene 4: Forsvar av Moskvaprosessene

Utenfor Bondeheimen. Det er knuffing utafor mellom en gruppe antikommunister og 
kommunistene.

Gruppen: Fy faen. Dere kommunister burde skytes. Likedan som deres partifeller blir skutt i 
Sovjet om dagen. I Moskvaprosessene.

Harald Rusten: Nordahl Grieg har rapportert fra rettssakene. I artikkelen Dramaet i Moskva.   
Dere burde lese den.
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Han leser.

 De reaksjonære kreftene i vårt land forherliger Francos krig mot sitt eget folk; de 
 applauderer utryddelsen av en halv million mennesker, massakrering og utsulting av kvinner 
 og barn. Sytten mann har nylig stått for retten i Moskva, anklaget for mord og sabotasje å ha 
 forberedt en krig mot sitt land, en krig hvor mer enn en halv million ville blitt myrdet. Her 
 oplever vi at humanismen settes plutselig inn med full kraft/.../ vi er opvokst i 
 individualismens epoke. Vi er oplært til å fatte mer én enkelts skjebne enn titusernes. Dette 
 er et overordenlig og farlig våpen i reaksjonens tjeneste./.../ Sytten anklagedes skjebne er 
 brukt til å skjule anklagen. De anklagede tilhørte Trotskiblokken. Vi må være på vakt mot 
 trotskismen!(Grieg, 1937)

Kolbjørn Wiggen: Ja det stemmer. Jeg leste om disse trotskistene i et dansk hefte som jeg lånte av 
deg, Harald.

Han leser fra heftet.

 /.../ Men først under den sidste Proces blev det opdaget, at der eksisterte en international 
 Sammensværgelse, der var organisert af de hemmelige Tjenester i Tyskland, Polen og Japan 
 ved Hjælp av deres Agenter og Spioner. De trotskistiske Spioner staar i Francos, Hitler og 
 Mussolinis tjeneste/.../("Paa vagt mod Trotkismen," 1938)

Harald Rusten: Jeg kan siterer fra en tale av kamerat Stalin, for å understreke forræderiet.
  Det er klart, at man skaanselsløst maa knuse og udrydde disse Herrer som Arbejerklassens 
 Fjender, som Forrædere overfor vaart Land. Det er klart og kræver ingen yderligere 
 Forklaring.

Arne Johansen: At disse trotskistene er fienden, så vi jo i Spania. Der organiserte Partido Obrero 
de Unificación Marxista (POUM). Trotskister gikk til væpnet oppstand mot republikken. Slik sto de 
sammen med Franco. (Pitcairn, 1936)

En tyske flyktningen og Spaniakjemper: Moskvaprosessene må sees som en del av kampen mot 
fascismen. Vi må være beredt på selv å kjempe.

Ivar Wiggen: Men vi vil jo fred, ikke krig.

Harald Rusten: Selvfølgelig! Det er derfor arbeider vi med å etablere en enhetsfront mot 
fascismen. Hitler forbereder sin krig. Dette skjønner ikke trotskistene, og Vestmaktene gir etter. 

Arne Johansen: Vestmaktene er hyklere! Det er Hitlers triumf, at han i ly af den fiktive 
kommunistredsel som hans propaganda har bredt ut, kan forberede og gjennomføre angrepene mot  
Europa. Frykten for det røde spøkelse gjør forstanden døv og blikket sløvt for hvem Hitler er og hva 
han vil.

Harald Rusten: Ja. Vestmaktene snakker med to tunger. Vet dere at 15. september 1938 oppsøkte 
Chamberlain Hitler til en personlig konferanse. Planen var klar. Tsjekkoslovakia skulle tvinges til å 
avstå Sudetområdet til Tyskland. Så fulgte en konferanse med fire stormakter. Hitler. Mussolini. 
Chamberlain. Daladier. Münchenavtalen. 1. oktober 1938 marsjerte den tyske armé inn i Sudetene. 
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Seks måneder senere okkuperte Hitler Tsjekkoslovakia. I Oslo har de satt i gang en aksjon for å gi 
Chamberlain Nobels Fredspris. Forstå det den som kan! 

Kolbjørn Wiggen: Det er bare vi kommunistene som er villige til å rive det norske folket ut av 
søvnen og ta konsekvensen av faren fra nazismen.

Harald Rusten: Du har så rett. Nordahl Grieg skrev i Arbeideren 1/4 1939: «Det er Chamberlains 
spor man følger når man sår mistro til de beste antifascistiske kjempere og verdens eneste 
sosialistiske stat».

Arne Johansen: Og særlig nå, når har det gått mot tap for den spanske republikk. Det betyr tap mot 
den italienske og tyske fascismen. Vi må vekke folk. Få folk til å skjønne at vi må sloss.

Carsten Wærdahl: Vi må gå inn for et aktivt forsvar av landet. Av nasjonen. Det er slutt på 
nøytralitetspolitikken. Vi må videreføre Folkefrontlinja fra 1935.37Vi vil ha et militært forsvar, så 
effektivt og tidsmessig organisert som det er mulig for landet vårt. Landets regjering og folk skal 
klart se at Norges sjølstendighet ikke er truet av hvilken som helst stat, av noe abstrakt, men konkret 
av de fascistiske aksemakter med Tyskland i spissen. Ikke noe annet land i verden er i dag noen  
trussel mot vår frihet.

Forsøk på å skape en enhetsfront

Det var et samarbeid mellom DNA, NKP, AIF, AUF og Samorganisasjonen om et antifascistisk 

arrangement 1.mai 1939 i Trondheim. NKP hadde mange paroleforslag; 

Verg landet mot fascismen! 
Frem for enheten i den norske arbeiderklassen! 
Kvinner vær med for fred, mot fascismen! 
Ren hær og marine uten fascisme og landsforrædere! 
Leve det sosialistiske Sovjetunionen! 
Leve et fritt og demokratisk Spania! 
Leve arbeiderklassens internasjonale fører! (J. A. Krogstad, 1995)

Punkt fire og sju ble ikke vedtatt. Hovedparolen ble «Verg landet mot fascismen». Hovedtaler var 

Johan Wesselvold. 5000 gikk i toget. 15000 var til stede på torget. I følge Adresseavisen ble det for 

første gang båret et norsk flagg i et 1.mai-tog. Odd Ressem talte på 1. Mai festen om kvelden.

17. mai-dager på tredvetallet. 

I Trondheim hadde de allerede i 1934 arrangert et antifascistisk møte på dagen. 500 deltok. Lars 

Nordbø fra NKU talte. NKU solgte røde silkesløyfer med parole av gull. Overskuddet gikk 

etterhvert til Spaniakomitéen. 17. mai 1939. Kommunistene prøvde å bruke 17. mai til  å etablere en 
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enhetsfront mot nazismen. Komiteen besto av folk fra Høyre til NKP. Jørgen Vogt var NKPs 

representant. DNA, AUF og NKP hadde flertall i komiteen. Samorganisasjonen behandlet 

spørsmålet om deltakelse på et møte 9. mai. Et vedtak ble fattet med 148 mot 6 stemmer. 15. mai 

vedtok 17. maikomiteen at ingen paroler og demonstrasjonsmerker skulle bæres i toget, bare 

organisasjonsflagg. Dette ble vedtatt mot NKP og AUF sine stemmer. De antifascistiske parolene 

ble utelukket. Vedtaket vakte reaksjon i AUF, AIF og NKP. AIF-kretsen og det kommunistiske 

ungdomslaget trakk seg fra 17. mai demonstrasjonen i protest. AUF og NKP vedtok å delta. Det ble 

delt ut løpesedler, der man oppfordret til å delta på grunnlaget «Mot krig og fascisme, for Freden». 

NKP hadde med sin fane og Jørgen Vogt holdt tale ved Minebøssen38 i Trondheim. Han sa: 

 «Det kan ikke for et frihetselskende folk være nøytralitet mellom fascisme og demokrati, 
 mellom blodig undertrykkelse og fri fremtidsstreben, mellom barbarisk og hensynsløs 
 krigspolitikk og folkemassenes fredsvilje./.../ Vi kan da heller ikke la det brenne i naboens 
 hus uten å rekke ham en hjelpende hand. Neste gang kan det bli vår tur». 
 (J. A. Krogstad, 1995)

Vinterkrigen

NKP støttet Stalins angrep mot Finland 30. november 1939. Kommunistene så på Vinterkrigen/

Finlandskrigen som en reaksjonær krig. Partiet poengterte faren for at Norge kunne bli dradd med i 

en krig mot Sovjetunionen. Innen arbeideridrettskretsen arbeidet de for å forhindre mobilisering av 

frivillige til Finland. Kommunistene i Trøndelag gjennomførte fra høsten 1939 en intens 

møtevirksomhet for å forklare medlemmer, sympatisører og andre det de mente var ikke-

angrepspaktens og krigens karakter. I og med at Ny Tid ikke kom ut fra sommeren 1939, ble det helt  

nødvendig for å formidle «budskapet». I enkelte tilfeller bød det på problemer å ordne lokaler til 

partiets møter. Om kommunistene og kommunistenes propaganda skrev Adresseavisen: 

 Den naturlige reaksjon som melder sig hos hederlige mennesker når de leser slikt er at dette 
 bladet og de folkene som står bak det må vi se å få uskadeliggjort snarest mulig, og en spør 
 sig selv om det overhode ingen grenser er for trykkefriheten i et demokratisk land».
  (J. A. Krogstad, 1995)

Avisa krevde forbud mot NKP. Den hevdet at Vinterkrigen/Finlandskrigen var et påskudd for 

kommunistenes og verdensrevolusjonens felttog. Adresseavisen uttrykte håp om at de egentlige 

vestmaktene, deriblant Tyskland, gikk sammen, mot Sovjetunionen. 

Arbeideravisa uttalte åpen avsky mot kommunistens linje: 
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38 Minebøssen har stått og rustet i mange år og blir bare verre og verre for hvert år. Minebøssen er fra 1.verdenskrig og 
ble tidligere brukt som innsamlingsbøsse for sjømenn. I dag fungerer den bare som ”såkalt” pynt. Minebøssen ble flyttet 
til Sjøfartsmuseet fra Brattøra i 1977. Info: Byavisa



 Det enkle og faktiske forhold er jo, at de kommunistiske partier og medlemmer overhodet 
 ikke har noen selvstendig mening! Alle deres standpunkter og meninger dikteres fra 
 Moskva, og dette bestemmes igjen av Russlands nasjonale interesser. (J. A. Krogstad, 1995)

Redaktøren skriver 14. desember 1939: 

 Jeg er enig med DNA sin nestformann, Einar Gerhardsen, som har uttalt at de som ikke 
 bryter med NKP må ansees som tapt for arbeiderbevegelsen. (J. A. Krogstad, 1995)

Frontene var kalde og skarpe. NS-folk knuste vinduene i redaksjonslokalene til kommunistenes avis 

Arbeideren kveld etter kveld. Og Martin Tranmæl introduserte begrepet «Nazikommunisme». 

Kommunistene ble stemplet som landsforrædere.

Scene 5: Kommunistene fryser under Vinterkrigen 

Utenfor Håndverkforeningens lokaler. Kommunistene blir kastet ut av lokalene. 

De som kaster dem ut, roper: Dere kommunister er fiender av Norge. NKP bør forbys. Dere 
fortjener munnkurv eller at dere sendes ut av landet, hele bunten! Dere dilter bare i hælene på 
Stalin.

Harald Rusten: Der tar dere feil. Vi ungkommunister mener at hovedoppgaven er å slå det 
nazistiske regime i Tyskland. Dette er menneskehetens fiende nr.1. Vi er uenig med NKP-ledelsen  
om de legger Enhetsfrontstanken39 død. Vi vil ikke følge Komintern som har pålagt 
kommunistpartiene å tilpasse sitt arbeid Hitler/Stalin-pakten. Vi støtter Peder Furubotn. Han 
viderefører enhetsfrontarbeidet uansett. Han har sagt: «Mitt utgangspunkt ligger i anti- nazismen/.../ 
Den politikken jeg har begynt med har sin basis i en sprengning av pakten».

Ivar Wiggen: Men det er ikke lett for oss. Med ikkeangrepspakten blomstrer den antisovjetiske og 
den antikommunistiske propagandaen opp. Jeg vet ikke om jeg orker dette.

Kolbjørn Wiggen: Ti stille. Hva ville far ha sagt om han hadde hørt deg nå! Han som har abonnert 
på Ny Tid så lenge den har eksistert.

Kommunistene kommer seg bort. De går inn på Kafe Solfeng, en avholdskafe. De prøver å 
stramme opp hverandre.

Harald Rusten: Vi, TKU,40 arrangerer i dag, 14. desember 1939, et Finlandsmøte som er åpent for 
alle arbeiderorganisasjoner. AIF41 og TKU tillitsmannen Fritjof Holte holder foredrag. Det er 
forslag om vedtak som skal være en protest mot hetsen av NKP og Sovjet. Vedtaket vil støtte Otto 
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39 Jmf. G. Dimitrovs tale

40 Trondhjems Kommunistiske Ungdomsforbund

41 Arbeidernes Idrettsforbund



Ville Kuusinen42 og det vil bli uttalt et håp om at de finske arbeiderne og Den røde armé vil fjerne 
arbeiderbøddelen Mannerheim og skape ett fritt og lykkelig Finland. Dere vet at Mannerheim har 
sterke bånd til Tyskland og den finske overklassen. Han spilte en blodig rolle under borgerkrigen 
mellom de hvite og røde i Finland.

Arne Johansen: Vi i Ungdommens Spaniakomité er også involvert. Vi har et forslag til vedtak. Det 
skal vi behandle 17. desember 1939. Utgangspunktet er at det er overført et beløp på 120000 NOK 
fra Spaniakomitéen til Norsk Folkehjelp, som driver hjelpearbeid for Finland. Ungdommens 
Spaniakomité i Trondheim vil  protester mot at Den Norske hjelpekomiteen for Spania43 overfører 
midler til Francos åndelige bror, arbeiderbøddelen Carl W. Mannerheim, som sammen med det 
reaksjonære finske borgerskap er skyld i den ulykkelige stilling det finske folk er kommet i. Disse 
midler, som ved iherdig arbeid og offervilje ble samlet inn til det spanske folk i deres kamp for 
frihet og sjølstende, bør nyttes til å hjelpe de arbeidsløse nordmenn som deltok i den spanske 
folkehær, til de falne frivilliges pårørende og til hjelp for de nordmenn som er innesperret i Francos 
fengsler. Vi vil uttale vår sympati for det finske folket og håper at det ved systemskiftet skaper seg 
et fritt og demokratisk Finland. 

Harald Rusten: Kamerat Arne. Du snakker som en ekte kommunist. Dere er mange som har blitt 
ekskludert på grunn av denne Finlandskrigen, fra Vestkanten AUL og andre AUF-lag. Arvid 
Falkmo. Arvid Austad. Arne Johansen. Med flere. Og. Håkon Johnsen og Trygve Bratteli har stått i 
spissen for eksklusjonene. 

Carsten Wærdahl: Ja. Sosialdemokratene bruker pisken. Og, vi har vanskeligheter med å få ytret 
våre meninger. Det er ikke lenger møtefrihet for oss kommunister. Vi skulle ha møte på Bondeheim, 
men fikk ikke leie der likevel. Så flytta vi møtet til Håndverkforeningens lokale og laget program 
for dette. En time før møtet skulle avholdes sa forretningsføreren at de ikke ville huse møtet. Så nå 
har vi leid dampkjøkkenet (Gråmølna) og møtet starter om noen få minutter.

Aud Gustad: Nå under Finlandskrigen blir vi behandlet som spioner. Men, jeg synes i grunnen at 
vi er flinke til å stå enig.44 Til tross for at Adresseavisen skriver «La oss snarest få en lov som forbyr 
det kommunistiske partiets eksistens. Den loven vil bli mottatt med udelt glede av alle rettenkende 
mennesker». (J. A. Krogstad, 1995)

Harald Rusten: Glemt er fascismens herjinger i Finland, landets tyskvennlighet og de storfinske 
drømmene om erobringen av Karelen. Glemt er overgrepene gjennom år mot finsk 
arbeiderbevegelse. Krigshissernes propaganda fungerer. Tyskvennligheten er stor på alle plan. 
Fungerende formann i Arbeiderpartiet, E. Gerhardsen, har også latt seg påvirke. Det finnes virkelig 
tillitsmenn innen arbeidernes rekker som til og med på arbeidermøter kan fremsette så horrible 
påstander som: «bare nederlag for Den røde armé er et skritt fram for sosialismen».

Einar Lian: Jeg godtar ikke at E. Gerhardsen sammenligner Stalin med Hitler. Jeg godtar ikke at 
noen påstår at Sovjetunionen er en imperialistisk stat. At USSR er fienden.
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42 Otto Ville Kuusinen var en finsk og sovjetisk politiker, litteraturhistoriker og poet, som etter nederlaget i den finske 
borgerkrigen flyktet til Sovjetunionen, hvor han arbeidet frem til sin død.

43 Styrt av DNA, min anmerkning

44 «Stå enig» er et begrep hun bruker i intervjuet med J. A. Krogstad. Jeg velger å la det stå, da jeg oppfatter det som et 
svært tidstypisk uttrykk.



Ivar Wiggen: Jeg har følelsen av å stå mye alene, men vi står sterkere også. Vi har stor sympati i 
NGU-lagene45 Kameratene og Fanevakt/.../  Og i Ørnulf46 er det ingen splittelse. Det er en sikker 
garde.

Harald Rusten: Jeg må igjen sitere kamerat Nordahl Grieg.

Han leser.

 Tilslutt et par ord om min holdning under den russisk-finske krig. Etter Münchenforliket 
 hvor et land mot sin vilje ble sønderlemmet, hva der vakte den største begeistring i Tidens 
 Tegn og Aftenposten, anså jeg det arbeidet for kollektiv sikkerhet som jeg hadde deltatt i, 
 som fruktesløst. Europa ble en jungel og hver land måtte berge seg selv. I en kommende 
 storkrig (verdensoppgjør) anser jeg ganske visst Russland som en helt antinazistisk faktor og 
 Finland som det motsatte. Men det avgjørende for meg, midt i jungelen og midt iden 
 hysteriske propagandaen som blir pisket opp, å tviholde på en eneste ting: Norge. Slutt 
 rekkene til kamp mot krigshisserne som vil drive oss ut i krigen for interesser som ikke er 
 våre!/.../ Regjeringen må ikke tillate transitt av våpen og krigsmateriell til Kvit-Finland /.../ 
 Vi vil fred.Vi vil nøytralitet. (Grieg, 1939)

Alle:  Vi vil fred.Vi vil nøytralitet. La oss dra på møtet! 
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45 Norges Godetemplar Ungdom

46 Idrettslag, med tilhold i Ila. Tilhørte Den røde Sportsinternasjonalen.



Kommunister deltok i motstandskampen fra 9. april 
1940
Dette kapitlet er et tilsvar på anklagen mot kommunistene om at de ikke kjempet mot den tyske 

okkupasjonsmakten før etter at Stalin hadde sagt «skyt!». En av dem som mente at kommunistene 

ikke løftet en finger mot den tyske okkupasjonshæren før Stalin ga grønt lys, var Håkon Sørby.47 

Han var fange i Natzweiler, der også min pappa satt. Han kunne eller ville ikke huske Harald L. 

Rusten. Dette hadde sannsynligvis sammenheng med svaret han ga på mitt spørsmål om hvorfor 

hans organisasjon48 og de kommunistiske motstandsgruppene min pappa deltok i, Thingstad/

Wærdahlgruppene, ikke samarbeidet. «Samarbeid med kommunistene. De gjorde ikke motstand før 

de fikk beskjed om det fra Stalin!» Denne beskjeden fikk kommunistene først, i følge Håkon Sørby, 

da Ikkeangrepspakten49 mellom Stalin og Hitler endte med et brak i juni 1941. Da angrep Tyskland 

Sovjetunionen i det som ble kalt Operasjon Barbarossa. 

Denne påstanden formuleres også av Sverre Hjertholm : 

 Da Tyskland i juni 1941 erklærte Sovjetsamveldet krig, meldte de norske kommunister seg til 
 den illegale kampen mot nazismen i Norge. Tidligere hadde de heller støttet tyskerne her i 
 landet. Den tvilsomme nasjonale holdning kommunistene hadde vist inntil juni 1941, gjorde 
 at de ble sett på med mistro, så alle forsøk de gjorde for å komme i kontakt med det faglige 
 utvalg ble avvist. De dannet da sitt eget illegale apparat og da de først og fremst hadde 
 partipolitiske mål innen motstandsfronten og disse i flere situasjoner ikke samsvarte med 
 hjemmefronten, ble det en oppgave for Faglige utvalg å holde øye med kommunistenes 
 agitasjon på arbeiderplassene. (Hjertholm, 1956)

I Store norske leksikon kan man lese anno 2012:

 Etter den tyske okkupasjon av Norge 1940 var NKPs holdning først bestemt av det offisielle 
 vennskapsforhold mellom Tyskland og Sovjetunionen, og partiet sendte ut paroler om å 
 innstille motstanden. Etter Tysklands angrep på Sovjetunionen 1941, gikk NKP fra nyåret 
 1942 aktivt inn i motstandskampen, ledet av sin sekretær Peder Furubotn. 

Scene 6: Blücher blir senket

Stedet er Oscarsborg festning. 
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47 Jeg har hatt flere samtaler med han, i Natzweiler høst 2010 og i Trondheim vår 2012.

48 Håkon Sørby var medlem av  Skylark B.  Dette var en britisk spionsender for Secret Service, som opererte i 
Trondheimsområdet. Allerede i september 1940 ble to radiosendere brakt til Norge med fiskekutteren "Havlys". 
Forbindelsen til England ble opprettet 15. januar 1941. De sendte til utpå høsten 1941, da telegrafisten Baard Hjelde ble 
arrestert av Gestapo. Håkon Sørby ble arrestert 10. september 1941 og overført til Vollan fengsel. Han ble samme høst 
overført til Grini, der han satt frem til han ble sendt til Natzweiler sommeren 1943.

49 Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten



Harald Rusten:50 Jeg hører nyss om at tyskerne innvandrerer Norge. Det kommer skip inn 
Oslofjorden med slokte lanterner. Blant annet det største fartøyet i den tyske marinen, krysseren 
Blücher, på 12 200 tonn. Ombord i Blücher er det en rekke nøkkelpersoner som er tiltenkt å overta 
viktige funksjoner i Oslo. Tyskerne håper på å slippe gjennom Oslofjorden uten motstand. De er 
imidlertid oppdaget ved Færder ved 23.30-tiden.

En soldat: Kommer tyskerne. Er ikke de våre venner? Vi trodde det var engelskmennene som rotet 
rundt i våre farvann.

En annen soldat: Ja. Det tror vel stortingsmennene også. Jeg hørte fra stortingsdebatten i går. 
Utenriksminister Halvdan Koht snakket i fistel da han orienterte om at «Vestmaktene har ført krigen 
inn på norsk område!» Da forsvarsministeren Birger Ljungberg  tok ordet og orienterte om at et tysk 
skip med soldater, hester og kanoner var blitt torpedert samme dag, altså i går, utenfor Lillesand og 
noen av tyskerne hadde sagt at de var på veg til Bergen, endret ikke dette debatten. Våre 
stortingsmenn debatterte som om England var krigsfiende nummer en.

Harald Rusten: Typisk.Vi kommunister har lenge sagt at det er Tyskland som er fienden.Vi har 
forberedt oss. Det har ikke de sosialdemokratiske myndighetene. De oppfordret nordmenn til å sloss 
på samme side som tyskerne i Finland, mot USSR. De har utdannet sitt offiserkorps med kollegial 
forbindelse til Tyskland. Admiral Dönitz, sjef for ubåtvåpnet, gikk jo i et brev 9. oktober 1939 
varmt inn for tyske baser i Norge. Myndighetene har ikke tatt de siste signalene heller. Sjefen for 
hærens generalstabs utenriksavdeling, Wrede Holm, har fortalt at han fikk en alarmerende melding 
om tysk angrep 4. april 1940. Neste melding kom 5. april. Den kom fra Berlin. Da den tysk ubåten 
strandet på på Sørlandet i går, fikk Admiralstaben samtidig beskjed fra danske forbindelser om en 
stor tysk troppetransport som var gått ut fra en tysk Østersjøhavn, på vei vestover. Så gutter. De 
høye herrer vet hva som som skjer, men de har ikke forstått alvoret.

En soldat: Hva kan vi gjøre? Vi har jo nettopp blitt innkalt og aner knapt hvor vi skal sove.

En annen soldat: Vi må selvfølgelig senke skipene. Hvor er offiserene og hvor er ammunisjonen?

Harald Rusten: Akkurat som vi kommunister har forutsagt, har offiserene stukket halen mellom 
beina og gjemt seg unna. Der borte i tåkehavet skimtes oberst Birger Eriksen. Han skal vel beordre 
oss til å hvile. Og torpedomannskapet står jo bare og prater. 

En soldat: Vi holder oss våkne. Ser hva som skjer.

Noen timer senere.

Harald Rusten:  Nå er klokka  over fire på morran. Nå må vi for helvete være klar med kanonene. 
Vi må finne oberst Eriksen.

En annen rekrutt: Enig. Kom igjen karer. Vi finner nok offiserene i offisersmessa. 

De går til offisermessa.
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50 I denne scenen bruker jeg øyenvitneskildringen, slik jeg husker min pappa fortalte, noe fra Bjørn Bjørnsens bok Det 
utrolige døgnet og noe fra Rei Sandberg Vi ville sloss.



Harald Rusten: Vi er innkalt og er her for å sloss for Norge. Gi oss nøklene til 
ammunisjonslagrene.

En offiser: Det er jeg som bestemmer om det skal skytes. Vi vet jo enda ikke hvilke hensikt den 
tyske flåten har. Jeg avventer ordre fra høyere hold.

En gruppe prøver å tvinge seg til nøklene.

En offiser: Dette er mytteri!

Harald Rusten: Mytteri mot hvem?

Oberst Eriksen låser opp opp kruttkammeret.

En soldat: Men, om vi skyter på skipene, vil de jo synke. Mange mennesker vil dø.

Harald Rusten: Vi kommunister har hatt kurs i krigføring med kamerater som kjempet i Spania. 
De understreket at vi må tenke at enten er det oss eller så er det fienden. Og fienden er de tyske 
nazistene som er på veg inn Oslofjorden.

Tre soldater i kor: Ok. Da fyrer vi opp de tre 280 mm-kanonene som fins her. Moses, Aron og 
Josva. Vi trenger å være mange for å lade. Vi er 450 nye rekrutter. Om alle bidrar, klarer vi det nok.

Harald Rusten: Kom igjen. Her trengs handling!

Det skytes.

Gruppen og Harald Rusten: Vi traff. Vi kan se i kikkerten at det er selveste Blücher som er på veg 
ned i mot havbunnen.

En offiser: Vi har fått melding om at skipet har en besetning på 1380. I tillegg  er det en 
troppestyrke på 822 mann om bord. 

En soldat: Jeg håper det ikke går for mange menneskeliv.

To timer senere.

En annen soldat: Det tar jammen lang tid før skipet synker. Nå har det allerede gått to timer.

En tredje soldat: Men nå er det på veg ned.

Alle, lavt, hviskende: Se på alle disse grønnkledde som svømmer eller bare ligger i vannet.51

Harald Rusten: Gutter. Nå må vi dra. Vi har sett sviket her på Oscarsborg og jeg har fått melding 
om at forsvarsminister Ljungberg har uttalt at hele dette angrepet kommer så overraskende at det 
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51 Jeg  har muligens arvet en traume. Flere ganger når jeg har gjort kunstprosjekter, f.eks. LandArt-prosjekter ved vann, 
har mitt motiv vært hender i vannflaten, som strekker seg mot himmelen. Kroppene er ikke å se.



verken transportmessig eller med hensyn til tropper er mulig å gjøre effektiv motstand noe sted. Om 
de militære lederne svikter, er vi likevel beredt.

Scene 7: Kommunistene deltar i kampene mot okkupasjonsmakten

Odd W. Jacobsen: Det har vært en hektisk periode under krigshandlingene i april/mai. Jeg har hatt 
flere konferanser med Henry Thingstad om hvordan vi skulle få folk til å dra ut og kjempe. 

Harald L. Rusten: NKP i Trøndelag har tatt initiativ til å mobilisere arbeiderungdommen til kamp 
mot okkupasjonsmakta. Henry Thingstad har mobilisert gjennom Ørnulf og Lyn (Bonesrønning, 
1978). Han fikk hjelp av Torleif Olsen og Bjarne Postvik. De kontaktet hverandre på Ilsvikøra for å 
mobilisere arbeiderungdom fra Ørnulf ut til områdene i Trøndelag, der det ble kjempet mot 
tyskerne. Bjarne Postvik har selv deltatt i kampene ved Berkåk og Innset i Sør-Trøndelag. AIF 
gutter fra Lyn har dradd til kampområder ved Støren. Fra kommunistlaget på Flå i Gauldal dro et 
medlem av laget, Ingebrigt Fremo, sammen med sin bror, til Størenområdet, for å melde seg til de 
norske styrkene. Trønderkommunister har deltatt i kampene i Nord-Norge, blandt annet formannen i 
Falk, Oscar Øwre og Eilif Solheim. Den første NKP/NKU i Trøndelag som falt i kamp, var 
bygningsarbeider Odd Lervold. Han ble såret i kampene ved Verdalsbrua, 21. april og døde senere.

Odd Olsen: I 1940 gikk jeg til Sverige og meldte meg for de norske myndighetene i Østersund. Jeg 
ble med på transport nordover. Jeg kom til Svanvik like før kapitulasjonen. Så til Narvik. Jeg ble 
satt under under tysk arrest og kom til Trondheim fra Tromsø. 

Oscar Øwre: Til orientering meddeles at jeg var Nøytalitetsvakt i Narvik og har sett  forræderiet fra 
norske myndigheter på nært hold.52 Videre var jeg krigsfange der til ut på sommeren 1940. En 
kamerat fra distriktet, Mauritz Stokke, som senere har vært aktivt med på organisering av 
kommunistenes flykntingrute over Stordalen i Meråker, kjempet ved Hegra Festning. 

Carsten Wærdahl: Vi har latt oss inspirere av en faksimile fra Nordlys 16. april 1940. Den illustrer 
at NKP fra første stund deltok i kampen mot okkupasjonsmakta. I faksimilen står står det:
 Kommunister er nordmenn. Vi har mottatt følgende med anmodning om offentliggjørelse:
 Da det har vært mange spørsmål angående det kommunistiske partis stilling i den nåværende 
 situasjonen, ber vi om å få offentliggjøre følgende: Alle medlemmer og sympatisører av det 
 kommunistiske parti og ungdomsforbund i Troms fylke oppfordres i den alvorlige 
 situasjonen for vårt land, på den mest aktive måte å understøtte den lovlige regjeringen 
 Nygårdsvold - såvel i militærtjeneste som i sivilt hjelpearbeid! La oss være foregangsmenn i 
 kampen mot den angripende  nazifiende på den ytre og indre front. For et fritt Norge! Troms 
 distrikt av Norges Kommunistiske Parti. 
 Leonart Aspås formann og Alf Hansen sekretær. (Norges kommunistiske parti, 1975)
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52 I Adresseavisen 12/2 2014, en kronikk av John Atle Krogstad, står det: «Både Harald Rusten og Oscar Øwre hadde 
deltatt i kampene mot tyskerne etter 9.april». Jeg har ingen kilder på at min pappa deltok i kampene etter Oscarsborg, 
men har alltid tenkt at hans henvisning til boka Vi ville sloss, kanskje var et forsøk på å fortelle meg noe om erfaringer 
han gjorde seg.



Kommunistene i Trondheim/Trøndelag organiserer det 
illegale arbeidet
Jeg husker at min pappa tålmodig prøvde å forklare meg hvordan det illegale arbeidet ble 

organisert. Jeg ble irritert mens han forklarte. Han kunne ikke tegne en tydelig modell. Han sa at det 

var det vanskelig å gjøre. At jeg ikke forsto hva det innebar å organisere noe illegalt. At noe av 

vitsen med måten kommunistene organiserte på, var at de som var aktive skulle vite minst mulig 

annet om organisasjonen enn den enheten de var med i. Uoversiktligheten var en beskyttelse. Han 

fortalte at de hadde dekknavn og skjulte sin identitet ved å tildekke ansiktet, også innafor gruppene 

de var en del av. 

Etterhvert som jeg har satt meg inn i fortellingene, kan jeg se at uoversiktligheten nok også har 

sammenheng med at kommunistene i Trondheim/Trøndelag var få og tok på seg store oppgaver. 

F.eks. Reidar Wærdahl. Han var studieansvarlig på Marienborg,53 hadde ansvar for å samle inn 

penger til Rød hjelp på NTL, tegnet kart over tyskernes forflytninger og organiserte en del av 

flyktningtrafikken. Eller min pappa. Han var ansvarlig for organisasjonsnettverket i hele Trøndelag 

via NGU, planla og effektuerte flukt og kurervirksomhet gjennom NSB, var kontakt til Osvald og 

andre fra Oslo. Alt dette gjorde de på fritida. Min pappa innrømte kanskje at oppgavene var mange 

og tunge, da han sa:«Etterat Henry Thingstad og de andre ledende kommunistene ble skutt,54 etterat 

Thingstadgruppenes nettverk ble rullet opp, måtte vi ungdommene i Wærdahlgruppa reorganisere 

alt motstandsarbeidet og utføre alle de oppgavene som tidligere hadde vært fordelt i nettverket!»

Scene 8: Oppstart av det illegale arbeidet

Harald L Rusten: Norge har vært okkupert i tre måneder. Vi ungkommunister mener vi må sette i 
verk planen om å etablere illegale grupper. 

Jørgen Vogt: Men vi må vente på klare linjer fra sentralkomiteen.

Kolbjørn Wiggen: Nei. Etter okkupasjonen har vi kommunistene i Trøndelag bare hatt sporadisk 
kontakt med sentralledelsen i Oslo. Jeg skjønner ikke helt hvilke planer de har. Vi har forberedt oss 
godt. Vi setter i verk femmannsgruppene som vi ungkommunister allerede har planlagt.
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53 NSBs store verkstedhaller i Trondheim. Der arbeidet det opp mot tusen mann. ("Norges offisielle statistikk. XI. 174. 
Norges Jernbaner," 1950-1951)

54 19. mai 1943



Harald Rusten: Lederne kan ikke bli for synlige. De må operere som «edderkopper». Vi må sørge 
for dekkorganisasjoner. Jeg blir med i en gruppe som vil arbeide gjennom avholdsbevegelsen, NGU 
og IOGT.55 Det samme gjør brødrene Wærdahl og Arvid Austad. 

Jørgen Vogt: Ut fra ikkeangrepspakten må vi tro at kommunistene ikke er ansett som fiender av 
den tyske okkupasjonsmakta. Så vi trenger ingen illegal organisasjon, foreløpig.

Harald Rusten: Det er ingen ideologiske uoverensstemmelser mellom oss yngre og dere eldre.56 
Men. Jørgen! Vi må huske hvordan det gikk i Tyskland da Hitler tok makta. Først jødene... så 
kommunistene. Eller var det omvendt?

Kolbjørn Wiggen: Ja.Vi  kommunister må være føre var. Og det har vi faktisk vært. Allerede 8. 
april 1940 gikk de to tillitsmennene, Odd Christensen og Harry Jacobsen, fra et møte vi hadde på 
Kafe Solfeng. De traff en kar. Odd Christensen sa at tyskerne ville stå i Trondheims gater dagen 
etter. Odd hadde bare vært på dette møtet der vi kommunistene hadde vurdert 
nøytralitetskrenkelsene. Møtet var arrangert av oss i NGU. Carsten Wærdahl, sekretær i NGU og 
medlem av TKU og sportsklubben Ørnulf, og Øistein Johansen, forhenværende formann i 
Ungdommens Spaniakomité og medlem av NGU /Fanevakt og symptatisør av NKP, var på det 
møtet. Det var klinkende klart. Vi måtte arbeide illegalt om vi ble okkupert av nazistene.

Reidar Wærdahl: Jeg var også på møtet. Naturlig nok. Jeg bodde på en av de to hyblene som var 
tilknyttet kafeen på denne tiden. 

Jørgen Hegstad: Jeg bekrefter at vi kommunister var forberedt. Partiet har lenge varslet om faren 
fra fascismen og agiterte for kamp. DNA har neglisjert denne kampen mot fascismen. I Trondheim  
har Ny Tid vært veldig aktiv mot fascismen. Det var derfor vi kom så fort i gang. 9. april ble vi kasta 
ut av våre partilokaler av Gestapo. Jeg satt da i distriktsstyret. Vi flyttet til Hotell d´Ángleterre. Det 
var selvsagt ikke der vi hadde de illegale møtene. Jeg var med på et møte på Byåsen. Det var 
distriktspartiet som møttes. Ikke lenge etter 9. april. Det gjaldt hvordan vi skulle organisere illegalt. 
Kun en mann hadde betenkeligheter. Vi vedtok gruppeorganisering. Gruppene skulle organisere 
kampen. Vi vedtok militær kamp. Vi vedtok å utgi illegale aviser.

Kolbjørn Wiggen: Møtet på Byåsen var sommeren 1940. Møtet ble holdt i ei hytte. Her var Jørgen 
Vogt med. 3. august 1940 møttes ledende NGUere i Trøndelag  for å diskutere situasjonen. Her var 
Harald L Rusten, Oscar Øwre fra Verdal og Eilif Solheim fra Levanger. Eilif var blitt arrestert etter 
kampene i Narvik og kom tilbake ut på sommeren 1940 med «et brennende hat mot tyskerne». 
Brødrene Wærdahl er drivende i organiseringen av det illegale arbeidet.
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55 International Organisation of Good Templars eller avholdsbevegelsens «moderorganisasjon». IOGT kan synes å ha 
vært mer «konservativ» enn NGU i motstandsarbeidet under krigen.

56 En kan undre hvorfor han her sier dette. Kanskje var det likevel noen ideologiske motsetninger, f.eks. mellom  
ledelsen i Trondheim, som Jørgen Vogt var en representant for og ungkommunistene? I følge John Atle Krogstad satt  
Vogt i Trondheim bystyre, også etter at NKP ble forbudt i august 1940. Der hadde han møter med de andre partiene 
(som enda ikke var forbudt) om strategien for hvordan de skulle forholde seg til den nazistyrte ledelsen i byen. 



Jørgen Vogt: La oss snakke i nåtid! Det illegale arbeidet er nødvendig. La oss sette i gang, 
kamerater!

Harald Rusten: Det er flott, kamerat. Da støtter også du Peder Furubotn. Han har hatt sonderinger i 
april 1940 i IOGT ("Rapport fra motstandsgrupper og aktivitet i forbindelse  med den spanske 
borgerkrig,") for å finne folk som aktivt ville sloss mot tyskerne. Han tok initiativet til 
Vestlandskonferansen, som ble avholdt illegalt 21. juli 1940. 250 mennesker var samlet. Han blir 
nok etterhvert leder vårt motstandsarbeid. Jeg har gjennom mine kontakter i avholdsbevegelsen fått 
vite at han har gått under jorda. Vi må også være beredt på det. Og motstandsgruppa kaller vi 
foreløpig Vogtgruppa.

En måned senere. 

Edith Larsen: Arvid Warnes reiste til Trondheim for å organisere en illegal gruppe. Gruppa med 
Lundin, Bjerkaker og Elsa Jagtøyen ble startet hjemme hos oss i Sandgata 17. Johan Reitan er også 
med der.  

Arne Johansen: Jeg blir med dere. Vårt gamle parti gjør ingenting i kampen mot nazistene. Dere 
NKPerne er aktive. Distriktspartiets styre forsetter sin virksomhet etter partiforbundet 16. august 
1940. Jeg har fått vite at kamerater møtes regelmessig hos partimedlemmene Aslaug og Alfred 
Smevik i Kirkegata. Jeg kjenner Alfred. Han er kaiarbeider og medlem av distriktsstyret. Ole 
Kjennerud sier at etter partiforbudet holdes partiet sammen gjennom illegale grupper. Han deltar i 
en gruppe med Mette Linge, Toralf Linge og Erling Leonardsen, har han fortalt. Han er tidligere 
Spaniakjemper. Og Spaniakjemperne har jeg respekt for.

En gruppe synger:

 Vi stiger og stiger og stiger, maskiner og mann er ett (eller rast va).
 Og alle propeller forteller ved front (eller Rød Front?) 
 at vi er på vakt for Sovjet(unionen).57

Scene 9:  Oppsummering av status for det illegale arbeidet. 

To år senere. Et talekor. De uthevede ordene hviskes (B. Rusten, 2014a, p. Den røde fyrbøteren 

og et talekor).

En hovedregel er ikke å ha mer enn ett arbeidsfelt. Daglige regler kan være: Når du tar trikken, stå 
på uteplattformen. Gå sist på trikken, og sist av. Når du skal «rundt hjørnet», gå alltid i «ute-
sving». Parker alltid bilen i kjøreretningen. Kontroller at kjøkkendøren ikke er blokkert før du 
går til ro om natten. Vent aldri med å betale kelneren til du skal gå. Vær spesielt forsiktig med 
drosjesjåfører, servitører og personer i liknende yrker. Gå minst mulig i hovedgater. Varier stadig 
påkledning. Velg helst selv tid og sted for avtaler. Vær mistenksom mot kvinner (og menn) som 
søker personlig bekjentskap. Vær forsiktig med alkohol og restauranter. Regn alltid med at 
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telefonen er avlyttet. Det hørte også med til illegal teknikk å ha flere sett identifikasjonspapirer 
med ulike identiteter, utstyr for å farge håret, forskjellige briller ol. I Sverige er det viktig å ha en 
gjennomtenkt falsk historie til bruk for politiet. Det hører også med å kunne produsere en brukbar 
forfalsking med enkle midler for en krisesituasjon. Et offentlig stempel i pass kan f.eks. overføres 
til et falskt kort ved hjelp av et hardkokt egg. Til bruk for usynlig skrift blir urin og melk 
benyttet. For meldinger i kode, er det mest brukte system enkel kryptering, hvor sender og mottaker 
bruker side-, linje- og posisjonsnummer for bokstaver i en på forhånd avtalt bok. En vanlig 
transportmåte er å sy meldinger inn i klær, eller å plassere den i endetarmen. Mikrofotografering 
gjør meldinger så små at de kan fraktes i fyrstikkhoder («frø»), uthulte skruer på toget o.l.58

Harald Rusten: Arkivet til Ny Tid og partiet har blitt  fjernet. Sigvart Wang kjørte dette ut til en 
bonde utafor byen. Bonden makulerte det senere, i frykt for represalier. Også TKUs arkiv er fjernet. 
Jeg vet ikke hvor det befinner seg.59 Jørgen Vogt og den erfarne ledelsen ble arrestert høsten 1941 
og sitter på Falstad. Vi har omorganisert. Nå kalles motstandsorganisasjonens paraply 
Thingstadgruppene. Det er et utall forskjellige enheter under Henry Thingstads ledelse. Men, det er 
Fritjof Holte som er selve «hjernen» bak. Det er helt hemmelig.

Arne Lund:  Vi er grupper som tilsammen er på 200 mann og noen kvinner. Henry Thingstad er 
organisatorisk leder. Arne Johansen er politisk leder og jeg, militær leder. Det er bra kontakt til 
bedriftene. Dessuten har vi kontakter på Fosenbåtene. Det er ofte møter hos Arne Johansen ute i det 
gamle trehuset i Ila. Dessuten i ei hytte som Arne Johansen har i Bymarka. Det hender vi kommer 
til Thingstad på butikken hans. Det er også møter med Harald Rusten, Trygve Eidem og Hjalmar S. 
Nilsen. Jeg har inntrykk av at vi er en aktiv organisasjon. 

Harald Rusten: Sentrale personer i det illegale arbeidet, som jeg samarbeider med er: Carsten 
Wærdahl. Arvid Austad, som gikk fra AUF til NKP. Kolbjørn Wiggen i NKU.  Eilif Solheim i NKP. 
Einar H. Bergvin, ledende i NGU. Begge de to sistnevnte er fra Levanger. Jeg tror Erling Heiestad 
også har blitt med fra høsten 1940. Vi fikk organisert mye ut fra et distriktsmøte på høstparten 1940.

Øistein Johansen: Jeg var med i Karl Marx-gruppa. Der ble jeg kjent med Harald Rusten. Og jeg 
kjente Carsten Wærdahl og Oscar Øwre fra styret i NGU. Den kommunistiske bevegelsen fungerte 
som en koordinator i det illegale arbeidet. Jeg tror Carsten Wærdahl, Kolbjørn Wiggen og Harald 
Rusten er fremtredende i den gruppa jeg nå har blitt med i.

Odd Olsen: Det illegale materialet kommer fra Trondheim med John Svorkmo. Jeg har selv vært 
hos Herman Ott og hentet materiale. Ingvald Hagen fra Løkken er også en kontakt.

Einar Lian: Sommeren 1941 fikk jeg kontakt med Trygve Eidem på Marienborg.  Jeg fikk stikkord 
fra Henry Thingstad, som jeg skulle bruke når jeg tok kontakt: «God dag, det er en trønder ute og 
går».  Første gang jeg møtte Harald Rusten i en illegal setting var på et illegalt møte i klubblokalene 
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58 http://mediabase1.uib.no/krigslex/i/i1.html

59 Odd Eggen fortalte at en kasse, som ble oppbevart på låven på Eggengården og tilhøret Arne Johansen, ble gravd ned 
lengre oppe i skogen ovenfor gården, etterat brødrene  Eggen ble arrestert. Etter krigen prøvde de å lete etter kassen, 
men fant den aldri.

http://mediabase1.uib.no/krigslex/i/i1.html
http://mediabase1.uib.no/krigslex/i/i1.html


til Ravn på Buranplassen. Der var det et foredrag om idrettsungdommen og deres betydning og 
hvem som måtte stå sammen i kampen mot okkupasjonsmakta. Det var nesten som et 
rekrutteringsmøte å regne. Dette var utpå vinteren 1941, etter idrettsstreiken. Under foredraget sto 
foredragsholderen, som jeg gjenkjente som Harald, bak et forheng. Han var helt illegal. Det ble 
foretatt pengeinnsamling. Ved såkalt loddsalg. Trygve Eidem tok i mot pengene. Det ble snakk om 
militære formasjoner. Senere, i 1942, har det vært snakk om at vi er lovet våpen, sprengstoff og 
instruksjon om bruk av dette. 

Even Flatreit: Fra 1934 begynte jeg på fagskole i Trondheim. På Marienborg var det på den tiden 
få kommunister, og en del av dem var svært sekteriske. Jeg ble med i de første motstandsgruppene 
som ble dannet. Det var flere grupper på verkstedet. Verkstedet har i lang tid vært spredningsentral 
for illegale aviser. Ved siden av spredningen, forekommer det en delvis utarbeidelse av stoff ved 
avlytting av radio. Det er studiearbeid, drøfting av former for motstand, oppfølging av tyskernes 
bevegelser og hjelp til familier hvor forsørger var arrestert. Dette er den vesentligste delen av 
gruppenes arbeid. Kontakt med de arresterte er også god. Av fellesmøter for deltakere i grupper har 
jeg bare vært på det ene som ble holdt på ingeniørvesenets verksted. Der var også deltakere fra 
distriktet til stede, blant annet en del som de hadde ansvar for kurérruter. Med den bevegelsefriheten 
og kommunikasjonen som det kjørende personalet har, er det naturlig at de gruppene får en sentral 
plass, når det gjelder spredning av materiell.

Odd W. Jacobsen: Jeg kan nevne mange som etterhvert er blitt med i vårt illegale arbeid og noen 
av våre aktiviteter. Jeg har oversikten. Jeg arbeider profesjonelt i vår illegale organisasjon. I Ørnulf, 
Torleif Olsen. I Spartacus, Fritjof Holte. I NGU, Carsten Wærdahl. Vestkanten AUL, Arvid Falkmo. 
Nede på kaia, Erik Løvli. I Ingeniørvesenet, Nossumkarene. Johan Flønes, på sporvognen. 
Skomaker Olaf Hoel. Olav Hansen, Trondhjems nagle og spikerfabrikk. Ole Kjennerud, på Øren. 
Peder Nilsen, Trondhjems nagel og spikerfabrikk på Øvre Bakklandet. Arvid Knutsen, konduktør 
ved NSB. William Kristiansen, Marienborg. Kamerater i ubåthavna på Lade. I distriktet; Johannes 
Rostad, Orkanger. Ole Isdahl, Løkken. J. B. Johansen, Follafoss. Strøm,Verdal. Arne Fiskvik, 
Muruvik. Bjarne Hauan og Øivind Hauan, Byafoss. 

Vi hadde møter hos Smevik 14. og15 januar 1941 med Martin Brendberg. Det har også vært møter 
hos Linge og Olaf  Hoel. I januar 1941 brukte vi radio og fikk nyheter. Vi laget stensiler og spredde. 
1000 eksemplarer.  En av de som sto for dette var Jørgen Hegstad. Han beveget seg rundt i 
Trøndelag.

Carsten Wærdahl: Ja. Vi har mange gode kamerater som kontakter. Broren min, Reidar, gjør en 
formidabel innsats i oppbyggingen av et bedriftsnettverk. Og arbeidet som drives gjennom de legale 
organisasjonene, som avholdsbevegelsen, med arbeidet på tuberkulosesentrene og for de vanføre, 
må ikke undervurderes. Jeg er spesielt fornøyd med vårt initiativ til å bygge opp bibliotek på 
tuberkulosesentrene. Med bøkene seiler viktig informasjon inn til de som er engasjert på den riktige 
siden. 

Han vender seg til Harald.

I det arbeidet drar vi godt sammen, Harald. 
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Scene 10: Kontakt til Oslo og Bergen

Ivar Wiggen: Det var en markant demonstrasjon i Bergen 17. oktober 1940. Kanskje fordi NKP, 
med Peder Furubotn i spissen, er aktivt der og tør å stå i spissen for aksjoner? Heldigvis at 
«gubben» nå leder for NKPs motstandsarbeid. Fortellingen fra Bergen om den demonstrasjonen er 
inspirerende. Quisling tok inn på Hotell Norge. Bergensere samlet seg utafor hotellet og skrek at de 
ville se føreren. Quisling steg ut på balkongen og heva hånda til nazihilsen. Det murra i folkehopen. 
Så brøt torget løs: «Foræder! Foræder! Foræder!» Dette ble avløst av fyrop, steiner, egg o.s.v. 
Quisling gikk likblek inn. Dagen etter skulle han tale i en stor møtesal i byen. Det var nesten tomt. 
Utenfor var gatene fullstappet, mesteparten var skoleungdommer. «Hirden» gikk løs på dem. 
Raseriet kokte. Folk slo tilbake. Folkemengden lot seg ikke jage. Quisling måtte forlate lokalene. 
Denne fortellingen sprer seg til andre byer og det vil bli lignende opptøyer overalt. 

Carsten Wærdahl: Jeg er enig med Ivar. Heldigvis har Peder Furubotn tatt over ledelsen for NKPs 
motstandsarbeid fra 31. desember 1941. Han er nå generalsekretær. Det var et sentralt møte i NKL-
lageret på Hasle. 30-40 menn og kvinner fra Østlandet, Vestlandet og Trøndelag var til stede. 
Nesten alle sentralkomitemedlemmer på frifot var der. Det ble gjort vedtak, der man fullt ut støttet 
Furubotn sin motstandslinje; sabotasje, væpnet motstand, etterretning osv.

Torleif Andersen: Jeg kommer fra Oslo. Ble beordret til Trondheim. Jeg var i Trondheim fra høsten 
1941 til våren 1942.  Bodde hos Fru Jensen i Dronningens gt 26 eller 29. Jeg var mest opptatt av å 
støtte de illegale kadrene. Jeg var opptatt av at de som arbeidet illegalt i Trondheim ikke skulle få 
følelsen av at det arbeidet de gjorde ikke skulle ha den nødvendige kontakt med hovedledelsen. Da 
jeg våren 42 kom tilbake til Oslo, formildet jeg kontakt mellom Thingstad og Furubotn. Min 
kontaktmann i forbindelse  med Oslo-Trondheim er en fyrbøter i NSB.60

Harald Rusten: Kampen mot nazismen er viktigst. Sentralledelsen gikk litt vill, men våre folk i 
Oslo har etterhvert skjønt at dette er vegen vi må følge.  

Carsten Wærdahl: Den vegen vi fulgte fra første øyeblikk. Og, som også kommunister i andre 
distrikt fulgte. I Finnmark kjempet våre kamerater en regelrett partisankrig. Dere har jo lest den 
uttalelsen fra våre kamerater  i Troms! 

Harald Rusten: Vi må forstå at ledelsen følte seg bundet av USSR og ikkeangrepsavtalen mellom 
Hitler og Stalin. Nå er linja tydelig mot nazi-Tyskland. 30. juni 1941 sendte sentralkomiteen i NKP 
ut et opprop «Opprop til det norske folk». I teksten står at kommunistenes oppgave er: «Å sveise 
folk sammen mot både tyske og hjemlige nazister1» og hovedparolen er «Kampen for vår nasjonale 
frihet og selvstendighet». Sentralkomiteen sier også at «Under dette arbeidet må vi også etablere et 
intimt samarbeid med de kretser i det norske folk, som i kongen ser symbolet på kampen for Norges 
frihet og selvstendighet» (Norges kommunistiske parti, 1975).
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Odd W. Jacobsen: Vi kommunister er jo mot monarkiet, men i disse tider er Håkon 7. også vår 
konge. Der er vi enig med ledelsen i Oslo. Forøvrig er kontakten mellom Trondheim og 
sentralledelsen nå effektiv og systematisk. Jette Danielsen kom oppover fra Oslo allerede i august/
september 1940. Jeg møtte henne hjemme hos Linge. Det var spørsmål om å skaffe kontakt til 
etterretningsarbeid. Det tok ikke lang tid etter dette før Lars Nordbø kom oppover. Han kjente jeg 
fra folkehøyskolen i Sverige. Der hadde vi studier av arbeiderbevegelsens historie, SUKPs historie, 
Dimitrov og Stalins taler. Jeg tok på meg jobben med etterretning på forespørsel fra han. Jeg dro til 
Oslo, der kodesystemet ble lagt opp. På et møte 14. eller 15. januar 1941 var Martin Brendberg, jeg 
og flere i Oslo. Vi diskuterte nazifiseringen av norske organer og det ble satt i gang en kampanje 
mot dette. De som er med i det illegale arbeidet følger linja i Arbeideren. Arbeid for en avslutning 
av krigen. Bekjempe NS. Forsvar av folks levestandard.

Harald Rusten: Vi trønderkommunistene følger Peder Furubotn sin linje. Flere av oss i 
motstandsarbeidet i Trondheim har også møtt Asbjørn Sunde, Osvald. Spaniakjemper og politisk 
aktiv. Han har lært opp omtrent 200 sabotører.

Ivar Wiggen: Vi må ikke snakke så høyt om han. 21. august 1942 ble det sendt ut en etterlysning i 
form av plakater. «100 000 kroners belønning. 100 000 Kronen Belohnung». Beskrivelse i 
etterlysningen: «Sjømann og løsarbeider. Middels høy og blond. I det siste har håret blitt farget 
svart. Gulltann i venstre overkjeve». ("Rapport fra motstandsgrupper og aktivitet i forbindelse med 
den spanske borgerkrig,") Pass deg, Harald. Du kan ligne litt på den beskrivelsen.
 
Harald Rusten: Han er en lur rev. Han får de ikke tak i. Han har rekruttert Normann Olsen og 
Reidar Øien i Drammen. De har dekknavnene Viktor og Wilno. De er ansatt på jernbaneverkstedet i 
Drammen. Jeg kjenner dem. Gruppa deres har foretatt flere sabotasjehandlinger.

Han tar på seg en parykk.

Harald Rusten:  Ikke en gang Wiggensøstrene kjenner oss når vi opererer med parykk.

Arne Lund: Det stemmer. Jeg liker veldig godt min røde parykk. Parykkene bruker vi jo også når 
vi har kontakt til Oslo. Til Osvald. Og, når vi er på ulike illegale oppdrag.

Harald  Rusten: Men det beste forkledningskortet vi har er tvillingbrødrene Wiggen. En dukker 
kanskje opp på Eggengården (Eggen, 2013, p. Odd Eggen forteller)61 og sier han skal til Oslo 
samme kveld. Han kan ha et oppdrag. Illegale aviser skal fraktes. Neste dag er han forsatt på 
gården. Ingen kan vite om det er samme personen, som likevel ikke har reist, eller om tvillingene 
har skapt forviklinger. At den andre faktisk har erstattet den ene i løpet av natta. Ikke engang de selv 
vet hvem som er hvem på bilder der de begge er avbildet.

Arne Lund: Ja, vi bruker mange «triks». Tenk på Ragna Vennatrø. Hun er kurér. Både til Sverige 
og Oslo. Hennes metode er at hun har de illegale papirene i paraplyen. Når hun tar toget, setter hun 
fra seg den på en plass, mens hun selv setter seg på en annen. Hun er kommunist på sin hals.
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Et uoversiktlig nettverk

Tyskerne satte inn H. O. Rinnan. Han skulle spesifikt tilintetgjøre NKPs motstandsorganisasjon. De 

fleste ledende kommunistene ble arrestert eller skutt i operasjoner høst 1941, høst 1942, vår og høst 

1943. Men ringvirkningene av kommunistene sitt aktive motstandsarbeid var store, langt utover 

partiapparatet. Dette uttrykkes sannsynligvis i den største tyske offensive aksjonen mot den norske 

sivilbefolkning i Norge under andre verdenskrig. Operasjon Oleander. Den startet pinsehelgen, fra 

26. mai 1944 og varte i en hel uke. En utløsende hendelse var Johan Moans62 flukt. Begge 

Trøndelagsfylkene var berørt. Gestapo brukte mange S.S. soldater og åtte medlemmer av 

Rinnanbanden var med. Gestapo sende ut tre båter fra Trondheim med Fosenhalvøya som mål. 

Berørte kommuner var  Leksvik, Rissa, Stjørna, Bjugn, Ørland og Åfjord. Det var ca 60 personer 

som ble arrestert. De fleste fra Stjørna, der motstandskampen på Fosenhalvøya var stor. En av de 

arresterte var Hans Ryggen. Mannen til Hannah Ryggen (Ryggen, 1936-1945). Ekteparet var 

erklærte kommunister. Dette uttrykkes i dette brevet fra Hannah Ryggen, fra Ørlandet 22/12 1937.

 Månge hälsningar från den röda front på Ôrlandet/.../Röd diktatur är nödvening om icke 
 arbeidarne skal gå til grunne. Utan kamp vinnes ingen seier. (Ryggen, 1936-1945)

Hans Ryggen deltok i motstandsarbeid og smuglet våpen. Han ble arrestert natt til 27. mai 1944. De 

arresterte ble sendt til Vollan, Grini og Falstad fangeleir. Med tanke på at det var H. O. Rinnan og 

hans menn som anførte operasjonen, som var spesialister på å rulle opp kommunistenes 

motstandsorganisasjon, er det sannsynlig at dette nettverket og de personene som ble rullet opp og 

arrestert ved denne operasjonen, hadde berøring med kommunistenes nettverk. Dette er ikke tydelig 

å lese seg frem til, i de kildene jeg har hatt til disposisjon. Like vanskelig som det er å få det hele 

overblikket over kommunistenes motstandsapparat, like vanskelig er det å finne en tydelig 

registrering på hvem som hadde tilknytning hvor, i det brede sivile nettverket som etterhvert 

blomstret. 
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62 På Wikipedia står det at han var motstandsmann og etterretningsagent i XU. Han ble arrestert i kjølevannet av 
opprullingene av Wærdahlgruppa og bidro sannsynligvis i kommunistenes nettverk, i flyktningarbeidet.
Han klarte å flykte fra Bandeklostret  morgenen 25. mai 1944 og reiste til Tomset hvor han skjulte seg i en barhytte i 
seks uker. Moan var den eneste som klarte å flykte fra Bandeklosteret.
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Et legalt nettverk som ga rom for det illegale 
motstandsarbeidet
Carsten Wærdahl, en av lederne for Wærdahlgruppa, var arkivar på Siemens. Han har etterlatt seg 

et fullstendig arkiv over virksomheten i NGU-lagene i Trondheim og Trøndelag, før og under 

krigen, frem til sin død 17. november 1943. Flere tidsvitner understreker rollen NGU hadde i det 

illegale arbeidet. Harald L. Rusten, Den røde fyrbøteren, var i en periode, fra 1942 til han ble 

arrestert ca 20. oktober 1943, distriktsleder for NGU i Trøndelagsfylkene. 28/9 1973 sier han:

 Både landsledelsen med Paul Kvamme 63 og Trøndelag NGU var kommunistisk ledet. Disse 
 NGU-kontaktene kom som et supplement til andre kontakter. Det ble en samordning med 
 Thingstad/Wærdahlgruppene. (J. A. Krogstad, 1972-1975b)

At NGU spilte en viktig rolle kommer også til uttrykk i arrestasjonsbølgen av Wærdahlgruppa i 

oktober/november 1943. 80% av de som ble arrestert, hadde tilknytning til NGU. 

NGU var en legal organisasjon under okkupasjonen. Arkivmaterialet forteller ikke noe eksplisitt om 

den illegale virksomheten som ble gjennomført i ly av organisasjonen. Men, i arkivmaterialet 

dukker mange av de samme navnene som mest hyppig nevnes i tidsvitneintervjuene om Thingstad/

Wærdahlgruppene opp. Harald Rusten. Ivar Wiggen. Reidar Wærdahl. Kolbjørn Wiggen. Øistein 

Johnsen. Carsten Wærdahl. Henry Thingstad. Carsten Wærdahls arkivmaterialet forteller om en 

beundringsverdig, idealistisk innsats. Det er enkelt å tenke seg at i ly av denne virksomheten kunne 

de utrette mye også for motstandsnettverket. En genial dekkvirksomhet.

Scene 11: Carsten Wærdahls monolog

Denne monologen fremføres av Carsten Wærdahl 20. oktober 1943

Carsten Wærdahl: Mitt navn er Carsten Wærdahl. Jeg bor i Sandgata 17 og er gift med Solveig 
Wærdahl. Min bror, Reidar Wærdahl og familie flyttet også hit, til 2. etg, sommeren 1940. Reidar 
etablerte et atelier i 1.etasje. Mye organisasjonsvirksomhet, både av legal og illegal art, foregår i 
vårt hus. Etterat Henry Thingstad og andre ledende kadre i vårt motstandsnettverk ble skutt 19. mai 
1943, er det jeg, som sammen med min bror, leder den kommunistiske motstandskampen i 
Trondheim og Trøndelag. I dag, 20. oktober, 1943 fyller jeg 30 år. Jeg har mottatt mange telegram 
fra kamerater i NGU, avholdsorganisasjonen der jeg er distriktssekretær. Blant annet dette:
 Vi gratulerer med dagen og takker deg for din innsats i kampen for Edruelighet, Fred og 
 Folkelykke. Fra Godtemlarungdomslaget Glimt.
 ("NGU-arkiv før og under krigen," 1936-1943)
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63 Paul Kvamme var leder for NGU fra 1935 til han ble henrettet av nazistene i 1942.



I morgen eller overmorgen vet jeg, ut fra den historien som ennå ikke er, at jeg blir arrestert. 
Jeg blir torturert og dømt til døden. Skutt. 17. november 1943. Sammen med min ett år eldre 
bror, Reidar Wærdahl, og sju andre kamerater.

Avsnittet over, med uthevet skrift, tenkes som en viskesekvens, som knapt høres, men gjentaes 
som ekko.

Jeg er arkivar på Siemens og som distriktsekretær i NGU har jeg ordnet et oversiktlig arkiv for 
virksomheten i NGU (B. Rusten, 2014a, p. Notater Carstein Wærdahl arkiv), før og under 
okkupasjonen. I motsetning til Thingstad/Wærdahlgruppene er NGU en legal organisasjon. 

Før krigen var jeg studieleder i NGU på landsbasis. Gjennom dette arbeidet skaffet jeg meg mange 
kontakter. Spesielt til Bergen, der Paul Kvamme holdt til. Han ble leder for NGU i 1935 og det er 
under han målet «Edruelighet, Fred og Folkelykke»  er blitt løftet frem. I et opprop fra 1939 skriver 
Paul Kvamme om dette målet:
 Vær ny kamerat som slutter seg til og blir med, er en stein i den verdensorden vi vil bygge. 
 Nå har kampanjen begynt. Vi tar fatt med seierstro og kampvilje. Vær med!
 ("NGU-arkiv før og under krigen," 1936-1943)

Kamerat Paul Kvamme ble skutt av tyskerne i 1942.  

At NGUere har vist seg som aktive og modige motstandsfolk er en naturlig konsekvens av 
fredstanken,64 som har preget organisasjonen fra starten65 av. Allerede fra første stund var den med 
på forbundets arbeidsprogram. På en av de første landsmøtene ble det besluttet at fredsarbeidet 
skulle sidestilles med avholdsarbeidet. 

I NGU er vi opptatt av å skape. Bruke oss selv helt og fullt. For oss er det dette som er 
avholdssaken; alt vi kan få til av gode tiltak, i menneskehetens tjeneste, når ikke alkoholen står i 
veien for virksomheten. Min egen arbeidsparole er: «Punktlighet i alt arbeid!» Med dette som 
ledetråd får jeg og mine kamerater til uendelig mye. Vi studerer. For at kameratene skal utvikle sitt 
hele potensiale. Vi hadde for eksempel et kurs «Studieveiledning i taleferdighet» i 1936. Grunnboka 
var  Axel Zachariassen «Lær  tale» og en del diktsamlinger. Det var krav til deltakelse; «Virkelig 
interesse av å lære taleferdigheter». Ledernes oppgave på kurset var mange; «lederens første 
oppgave må bli å gjøre seg opp en mening om hver enkelt kursdeltakerne, søke å få sikkert inntrykk 
av vedkommendes anlegg, temperament, følelsesliv og interesse». Vi lærte hvilke vanskeligheter en 
leder vil kunne få; «deltakernes uvilje mot å delta i de praktiske øvelsene. Deres medfødte blyghet 
og beskjedenheten gjør seg sterkt gjeldene de første kveldene». Kurset anbefalte høytlesning; 
«høylesning er anerkjent som et god og brukbart middel til å overvinne de første 
angstfornemmelser. Det bør dog være noe som deltakerne har hatt anledning til  å gjennomlese på 
forhånd. Gode dikt egner seg godt. Her anbefales Arnulf Øverland, Rudolf Nilsen og Arne Paasche 
Aasen».
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64 I 1961 holdt NGU på å miste støtten fordi de fortsatt holdt fredssakens fane høyt. Fredsarbeid ble på denne tiden 
stemplet som "kommunistisk" og de som drev det ble overvåket

65 NGU ble stiftet 26-27juli 1909



Vi arrangerer mange seminarer. Jeg likte svært godt Øistein Johnsens innledning «Den som bygger 
palasser for barn, river fengselsmurene ned». Øistein er en god kamerat, også i det illegale arbeidet. 
Foredraget oppbevarer jeg i NGU-arkivet og jeg tillater meg å lese utdrag fra det her. 
 I tunge tider for land og folk vil en søke tilbake i historien for å finne håp og den tro en 
 husker  om bedre og lysere kår og kommende tider og slekter. Norges frihetssaga forteller 
 om kvinner og menn som gjennom trelldomsår reiste kampen mot fremmedvelde og 
 undertrykkelsen. I denne frihetskampen er det navn som lyser større enn andre. Det er 
 Henrik Wergeland. ("NGU-arkiv før og under krigen," 1936-1943)

Et sitat av Wergeland følger: «Jeg ønsker hver gutt i hånden en penn, for sverdet er ikke så nyttig 
som den». Slik er det også for Norges frihetskamp, kan jeg tilføye. 

Kamerat Øistein nevner i foredraget Ingeborg Riefling Hagen, Birgitt Abrahamsen, Reidar Aurli og 
andre flotte kunstnere som har vist seg som riktige jøssinger.66 Øistein forteller om en 
drømmeskole, der disse kunstnerne har bidratt med malerier og tekster. F.eks. Birgitt Abrahamsen, 
som malte et stort skogsbilde, som en illustrasjon til en Wergelandssang, på denne skolens vegger. 
Teksten lyder: «Sannheten er spirens lyse farge, frihet er spirens stamtavle. Kjærlighet er spirens 
blomster, gode gjerninger er frukten». «Når det spirer en gang i vårt spor er det VergeLand tanker 
som gror», avslutter Øistein. ("NGU-arkiv før og under krigen," 1936-1943)

Vi har mange slike legale arrangementer i regi av NGU. Der fremføres tekster som tolkes inn i 
motstandskampen og som bidrar til å styrke kampviljen. En tekst vi ofte henviser til er Håvamål.67

Vi driver med propagandaarbeid. Her får vi ut informasjonsmateriale, som av oss jøssinger tolkes 
direkte inn i motstandsarbeidet. F.eks. dette oppropet fra NGU-laget Glimt på Verdal.
 Øk livsdyktigheten- er parolen Godtemplarungdommen marsjerer under. Tusener står i dag 
 under fanen for å kjempe for Edruelighet, Fred og Folkelykke. Godtemplarungdommen Glimt 
 er stiftet og venter på din innsats,. Tusener av oppgaver ligger og venter. Vi kan nevne 
 biblioteksaken. Det står ry av ungdom som kaster seg inn i kampen for å hjelpe andre. Blandt 
 kamerater som har samme mål for øye og samme kamphumør, er du velkommen.
 ("NGU-arkiv før og under krigen," 1936-1943)

Også underholdning er viktig. Jeg skriver i et referat: 
 Teaterutvalget får i oppdrag å samle og utgi, stensilerte forslag til underholdning ved møter og 
 stevner. Det skal også utvikles møteprogram og holde seg våken for ny litteratur som kommer 
 ut, gjøre laga oppmerksom på diktsamlinger og verdifulle melodier, sanger eller skuespill som 
 blir utgitt. Det organiseres felles teaterkvelder og etterpå organiseres diskusjon på de tema 
 som film og skuespill tar for seg. Kulturinnslagene berører våre problemer eller støtter under 
 vårt arbeid. ("NGU-arkiv før og under krigen," 1936-1943)

Fra 1942 har medlemsaktiviten økt. I et rundskriv nr. 2 1942/1943, datert 10/1 1943 til lagene i 
Trøndelag krets, undertegnet Harald L. Rusten, Hans Nissens gt. 4, formann, står det: 
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66 Jøssing var et navn på antinazistiske nordmenn under andre verdenskrig. Navnet kommer av Altmark-saken i 
Jøssingfjorden i Sokndal i Rogaland den 16. februar 1940.
Betegnelsen ble opprinnelig brukt som et skjellsord av Nasjonal Samling-avisen Fritt Folk, men fremstøtet slo 
fullstendig feil; ordet ble raskt tatt i bruk av folk flest som en hedersbetegnelse.(Wikipedia)

67 http://www.sitater.com/home/edda/HA_A3.htm
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 Trøndelag krets skal bli landets sterkeste krets, er kretsens arbeidsparole. Sterkeste krets er det 
 lag som klarer å aktivere størst % av sitt medlemstall og til stadighet kan øke dette tallet.
 ("NGU-arkiv før og under krigen," 1936-1943)

Denne måten å ordlegge seg på er typisk for kamerat Harald. Store ord. Evig optimist. Vilje og 
evne til gjennomføring.

Plakater med de understrekte ordene? Eller en slags dans som uttrykker det samme?

Vi er inne i en oppsvingsperiode.68Det er nettopp stiftet et nytt lag på Ytterøy, med Erling Zahl som 
formann. Djerv. Erling oppsøkte Henry Thingstad på hans urmakerbutikk ved Vår Frue Kirke og 
slik ble kontakt opprettet. Medlemstallet har steget med mange hundre, men enda er det plass til 
flere i organisasjonen. Forleden fikk vi forespørsel fra Mo i Rana. I dag fra Løkken. Denne 
fremgangen har kommet, til tross for alle vanskelighetene vi står oppe. Vi mistet losjen sine lokaler 
på Ila. Da måtte vi finne et annet lokale. Hos Frelsesarmeen. Det koster 10 NOK pr. kveld. «Møter 
skal vi ha», sa gutan i Viljen, Kameratene og Fanevakt.69 Og så leide vi. 

For å klare alle oppgavene vi står ovenfor, både de legale og de illegale, er alle i omgangskretsen 
engasjert. Spesielt våre hustruer og kjærester gjør en formidabel innsats. Kvinnene passer også på å 
holde oss mannlige kamerater i ørene. Jeg heiet på min kone, Solveig (Wærdahl), da hun i et brev 
anno 23/10 1942 irettesatte Kolbjørn Wiggen for ikke å ha gjort den revisjon han var pålagt. Til 
hans unnskyldning bør understrekes at kamerat Kolbjørn har tatt på seg og utfører en mengde 
viktige oppgaver, legalt og illegalt. Marta Rusten, Harald Rustens viv, har tatt seg av 
korrespondanse med Bergen. Eller rettere, hun låner ut sitt navn. Jeg kan se på håndskriften at det er 
Harald som formulerer brevene.
 15/11 1942 Godtemplarungdomen. Erling Olsen i Bergen
 Bestilling av Godtemplarungdommen med 30 eks, som skal brukes i løssalg og bestiller er 
 fra kameratslig hilsen Marta Rusten (sekretær) i laget Kameratene nr. 83.
 ("NGU-arkiv før og under krigen," 1936-1943)

Vi lever i en vanskelig tid. Blandt annet er det ikke enkelt å bevege seg fritt rundt i distriktet. Men, 
vi har fått et spillerom gjennom etableringen av bibliotektarbeidet til tuberkulosehjemmene. 
Arbeidet ble startet opp i juli1942. Arbeidet med Bibliotekfondet, som vi kaller dette arbeidet, ble 
delt i etapper for å nå målene. 1. etappe tok til 1. juli og målet var 700 NOK. Resultatet ga en aning 
av hvilke krefter vi kunne øse av. Resultatet ble 2348, 75 NOK. I 2. etappe var målet å skaffe 200 
innbundne bøker. Også her oversteg resultatet målet, i det 350 innbundne bøker kom inn. Målet ble 
overskredet med 75%. Et NGU-lag som ikke hadde anledning til å gi bøker, ga et beløp på 125, 55 
NOK. 3. etappe tok til i januar 1943 og skulle avsluttes 30 mars. Målet denne gangen var å skaffe 
3000 NOK. Resultatet ble 9907, 23 NOK. Tallene taler for seg. Fra firma, på oppropet70 som Harald 
Rusten og jeg formulerte, kom det inn 4645 NOK. Magnus den Godes Losje samlet inn ved 
arrangement 2148,53 NOK og bøker for 2000 NOK. Samlet kom det inn over 18000 NOK. 
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68 I 1945 var medlemstallet rekordhøyt med 7715 medlemmer.

69 Navn på ulike NGU-lag i Trondheim, som var aktive i det illegale arbeidet



Vi skrev et omstendelig brev til Trondheim Politikammer 20/7 1942, der vi lanserte hensikten; 
«Arbeidet vil omfatte innsamling av midler, innsamling av bøker, innbinding av bøker». Vi 
understreket at arbeidet ville bli stort og krevende og at underskriverne håpet på myndighetenes 
velvillige støtte. Vi presenterte en tillitvekkende komité for opprettelse av bibliotek ved 
tuberkuloseanstaltene i Trøndelag; Einar H Bergvin (formann), Carsten L. Wærdahl (sekeretær), 
Harald Rusten, Aksel Hoftstad, Johan Mjøsund (advokat) og Norske kvinners sanitetsforening 
(revisjon). Anbefalinger fra handelsstanden ble også vedlagt. 

Vi  fikk grønt lys fra Trondheim Politikammer og tillatelse til å spre innsamlende bøker i hele 
distriktet, f.eks. til Hegra Tuberkulosehjem, som fikk bokliste nr. 6: Vett og uvett, Adresseavisens 
Trønderskrøner, Anitra- ring om månen, Norsk flyblad, Humør 1923, Zarathustra, Frilusftliv, 
Daglig strev i Norden, Den blinde Gud, En leges kamp, Falkefangeren, Vi har bruk for deg,  
Amerikafareren, Evas etling, To gutter til havs, Vei og jernbanebygging, Mennesket over førr, 
Havets sølvminner, Livets hensikt, Eros i stampe osv.

Mange steder ønsker de forsendelser og besøk fra oss. Fra Trondheim helseråd, ved herr Wold, fikk 
jeg følgende henvendelse:
 Herr CW,  Sandgt. 17,  28/1 1943
 Det er meg bekjent at en forening for utdeling av bøker til tuberkuløseanstalter i Trøndelag 
 representeres av dem. På vegne av tuberkulosehjemmet Valheim tillater jeg å henstille at 
 hjemme kan komme i betraktning når anledningen gies til utdeling av litteratur. Hjemmet 
 har et belegg av ca 30 kvinnelige pasienter. ("NGU-arkiv før og under krigen," 1936-1943)

Våre kamerater fyller på med bøker; Åfjord helseheim 60 bøker, Hegra 50 bøker, Rennebu 50 
bøker, Orkdal sjukehus 50 bøker, Verdal 606?, Namdal helseheim, Lierne helseheim, Frøya, 
Meldal, Melhus, Selbu, Singsås, Rørosherredenes sykehus, Oppdal osv. 

Når vi besøker tuberkulosehjemmene, underholder vi gjerne. Derfor hender det vi får brev der vi må 
skaffe musikkinstrumenter. Her er mitt svar på et slikt brev:
 4/11 1942 til Bjarne Ellefsen.
 Denne forespørsel har jeg så og si mottatt tidligere, da kamerat Rusten har forespurt om jeg 
 hadde kjennskap til om noen av byens musikkforhandlere var leveringsdyktig på dette 
 området. Jeg beklager bare at det for øyeblikket ikke finnes munnspill i det hele tatt i 
 Trondheim, den eneste forretning som hadde mulighet i nogenlunde nær fremtid, var Olaf  T. 
 Ranum. Jeg skal gjerne spørre fra tid til annen der. Personlig tror jeg ikke det blir tale om så 
 mange som fem seks om dere skulle være så heldig å få noen. Men, flest mulig er vel 
 ønskelig. Så snart jeg har noe nytt å fortelle, skal jeg gi beskjed. 
 ("NGU-arkiv før og under krigen," 1936-1943)

Korrespondansen uttrykker reelle behov i vårt NGU-arbeidet. Vareknappheten er stor. Men, slike 
brev kan også være kodet for oss som er med i det illegale arbeidet. Vi prøver jo å operere utenfor 
H. O. Rinnans radar. 

Noen ganger går det så fort i svingene at jeg skriver inn rent private merknader i korrespondansen. 
Dette får dere, som leser mitt arkivmaterialet i ettertid, unnskylde. Jeg oppdaget at jeg har lagt inn, 
blant andre foreningsbrev, en søknad om nytt undertøy til Solveig, med begrunnelsen at det gamle 
er fillete. Og, at Edith, min søster, tar trappvasken for meg i Sandgata 17, er jo ikke NGU-apparatet 
vedkommende. Uansett anstrengelser. Til tross for farene. Vi synger. Jeg har sørget for at en 
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håndskrevet utgave av «Nidelven» er distribuert. Den er skrevet av kamerat Oskar Hoddø fra 
Namsos. Han blir skutt i samme stund som meg. 

Setningen med uthevet skrift gjentaes, med tonene til «Nidelven» i bakgrunnen.
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Illegal presse
De fleste forbinder det illegale motstandsarbeidet med den illegale pressen. Vi har alle hørt historier 

om nervepirrende episoder der en ung kvinne skjelvende går forbi en tysk vaktpost med den illegale 

avisa i trusa eller har lagt den i skoene som skosåle eller stappet den i nylonstrømpen. Finn 

Pettersen71 sier:

 «Det var skrale saker», sa en ung student til meg da jeg viste henne noen av de illegale 
 trykte avisene som kom ut under krigen. Jeg ble unektelig noe paff. Forståelig nok. Jeg 
 hadde ventet en annen holdning. Jeg hadde innbilt meg at bare synet av disse avisene ville 
 vekke litt interesse. Det er avstand i tid og holdning til min ungdoms virkelighet og den 
 unge studentens forståelse eller innlevelse i det som skjedde den gang. Med nærere 
 ettertanke kan  jeg jo forstå hvorfor hun og de andre unge i dag ikke har samme innstilling til 
 de illegale avisene. For meg og min generasjon var det å ha en illegal avis mellom hendene 
 blodig  alvor. (Historiesiden/NKP)

Hvor mange illegale aviser som kom ut under krigen er det vanskelig å angi. Men Oslo Universitets 

krigstrykksamling har i dag omtrent 350 ulike illegale aviser. Mange av dem er helt anonyme. Man 

vet ikke hvem som skrev dem eller hvem som gav dem ut. Og man vet ikke hvor de kom ut. Men de 

aller fleste ble laget i Oslo og Drammensområdet. Utgiverne kunne være enkeltpersoner, grupper, 

organisasjoner eller partier. Den samme avis kunne skifte utgiver eller redaktør. Det skjedde ofte. 

Noen aviser ble arvet av andre. Navnet på avisene kunne også skifte, eller de kunne gå inn i ei 

annen avis. 

Mange aviser ble gitt ut av kommunistene. De viktigste var Friheten, Alt for Norge, AvantGarden 

og RadioNytt. 

Illegale aviser i Trondheim

 Den illegale pressevirksomheten i Trondheim var ikke så omfattende som i andre store 
 norske byer. Hovedgrunnen til dette var sannsynligvis at Trondheim var et av de farligste 
 stedene i Norge å drive med slik virksomhet. Nettverket til Henry Oliver Rinnan infiltrerte 
 store deler av kommunistenes motstandsapparat i Trondheim og i Trøndelagsfylkene. Dette 
 gjorde det i mange tilfeller svært vanskelig å gi ut illegale aviser uten å bli angitt til de tyske 
 okkupasjonsmyndighetene. (Jensen) 

Avisene gikk fra hand til hand til de nesten var uleselige. Selv om de første illegale avisene var 

unnselige og fattigslige, så hadde de for okkupasjonsmakta og nazimyndighetene et farlig innhold. 

De var Norges frie presse og ble et meget viktig frontavsnitt i motstandskampen.
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71 Finn Pettersen arbeidet under krigen ved NSB i Drammen.  Senere arbeidet han ved Falken forlag. Han har skrevet 
mye om den illegale pressevirksomheten til NKP. Han var en god kamerat av min pappa.



Fordi kommunistene i Trondheim etablerte et illegalt nettverk allerede sommeren 1940, kunne de 

rask gi ut de første illegale avisene. Carsten Wærdahl ga ut, sammen med Øistein Johnsen, en av de 

første illegale avisene i Trondheim. Gjennom sin jobb i arkivet til den tyske bedriften Siemens, 

hadde han tilgang til en stensilmaskin som kunne brukes til å produsere illegale aviser. Øistein 

Johnsen skrev stoffet og Carsten Wærdahl mangfoldiggjorde stensilene. Øistein Johnsen fikk 

stensilene tilbake for distribusjon. Avisen, som ble produsert på Siemens, samt en annen avis ledet 

av Henry Thingstad, som også sprang ut fra kommunistene, var de to illegale avisene som 

dominerte i Trondheim den første tiden under okkupasjonen. Kanskje het den ene Håndslag  og den 

andre Informasjonen? (J. A. Krogstad, 1972-1975b)

I det første året besto de illegale avisene kun av enkle A4-ark med nyheter skrevet ned fra radioen. 

Avisene kom ut sporadisk,  av og til èn gang i uken, av og til kunne det ta litt lenger tid. Selve 

navnet på disse lokale avisene forandret seg ofte, i en periode het en avis produsert i Trondheim 

Friheten; i en annen het den London-Nytt.  

Den avisen som kom ut lengst i Trondheim het Siste Nytt.  Avisen var basert på nyheter fra London 

og mannen bak avisen het Francis Bennett. Avisen kom ut hver eneste dag fra 1. Januar 1943 til 

krigens slutt, bare med et fem dagers avbrekk. Selve arbeidet med å maskinskrive avisen fant sted i 

toppetasjen i Udbyes gate 5, hvor ekteparet Gunvor og Francis Bennett holdt til. I tillegg til Siste 

Nytt var den illegale avisen I Krigstid, en viktig kilde til informasjon. Avisen startet opp vinteren 

1942/43.  Den ble laget på museet i Erling Skakkes gate og kom ut med stensilerte nummer hver 14. 

dag. Redaktører var professor Arne Bergsgaard og konservator Ove Arbo Høeg. Avisen baserte sine 

nyheter på informasjon fra Oslo, svenske aviser og London radio. I tillegg inneholdt avisen lokalt 

stoff. Avisen ble startet etter initiativ fra Hjemmefronten. I desember 1944 ble I Krigstid lagt ned, da 

konservator Høeg måtte flykte til Sverige.

For Friheten kom i gang på oppfordring fra Hjemmefronten og den hadde mye og god kontakt med 

Milorg. Avisen hadde også kontakter i Sverige. Opplaget lå på ca 1000 aviser, og fordelingen 

skjedde via hjemmestyrkene. En god del av avisene ble distribuert ved at den ble gjemt i en 

barnevogn som tilhørte Rolf Rydling og kona hans. Fru Rydling kom innom første etasje hos 

Holbæk-Eriksen, som på dette tidspunktet var en bok- og papirhandel. Her fikk hun en innpakket 

bunke ferdigtrykte aviser som hun så gjemte under ungen sin før hun stille forlot butikken og startet 

distribusjonen. Avisen unngikk under hele krigen å komme i dramatiske situasjoner.
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I Trøndelag ble NKPs hovedorganer spredt i stort omfang. Men også lokalt produserte NKP aviser 

ble distribuert for kortere perioder. De var ofte navnløse stensiler og ble spredt på arbeidsplassene. 

Noen av disse avisene var forløpere til aviser som fortsatt er i virksomhet. Her følger en rapport fra 

Verdal Arbeiderparti av NKP:

 Fra høsten 1941 ble det opprettet regelmessige forbindelser med den illegale ledelse i 
 Trondheim. Vi fikk derfra sendt Friheten og andre aviser, deriblant Norsk ungdom, Norske 
 kvinner og AvantGarden. Disse avisene ble spredt gjennom gruppene. Utover våren og 
 sommeren 1942 fortsatte arbeidet jevnt med nyhetsspredning og pengeinnsamling. I 1943 
 fikk vi jevn tilførsel av illegale aviser, og disse ble spredt videre. Det ble også våren 1943 
 tatt opp spørsmålet om å gi ut en ny bygdeavis i stedet for den nazifiserte Innherreds 
 folkeblad, som vi regnet måtte gå inn når krigen var slutt. Partiledelsen besluttet da at det 
 skulle dannes et andelslag for å gi ut en ny demokratisk bygdeavis for Verdal. Det ble 
 igangsatt en illegal tegning av andeler a kr. 10, som skulle danne det økonomiske grunnlaget 
 for bladet. Dette arbeidet fortsatte på legalt vis da krigen var slutt. Arbeidet ble da opptatt på 
 bredest mulig basis, og etter en del viderverdigheter ble resultatet Verdalingen, som 
 fremdeles kommer ut. (Historiesiden/NKP)

Scene 12: Thingstad/Wærdahlgruppenes spredning av de illegale avisene

Dette kan være høsten 1942 eller våren 1943. Et lite hus i veita rett bak hotell Phönix, der den 
tyske okkupasjonsmakta har sitt hovedkvarter.72 Mange går ut av huset med aviser.  I huset er det 
en stensilmaskin.

En tysk flyktning  som bodde hos Linge: Jeg arbeider på Britannia. Jeg er portier der. Jeg hører på 
radio, skriver ned det jeg hører og distribuerer. Vær forsiktig. Informasjon er viktig. Det vet jeg fra 
det illegale arbeidet i Tyskland. 

Olaf Fossum: Jeg er bare en vanlig avholdsungdom. Hver kveld lytter vi på radio hjemme hos meg. 
Jeg har en Blåpunkt(Blaupunkt). Det er Harald Rusten som har overtalt meg til å bidra med stoff til 
avisene som trykkes, ut fra det vi hører på radioen. Vi lytter til London og Radio Moskva. Harald 
pleier å stikke innom oss i Lindemannsgate. Han var nærmeste nabo oppe på Singsaker. Nå har han 
flyttet ut til Ila. Til Hans Nissens gate 4. Jeg har forøvrig lært meg å spille gitar av Haralds pappa.

Harald L. Rusten: Det er nå ikke mye til gitarspill da. Men. Radiolyttinga er bra. Husker du da 
Nordahl Grieg leste i radioen fra Nord-Norge på 17. mai 1940?

Olaf Fossum: Ja. Det diktet kan vi alle utenat.

Talekor (hviskende):
 I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær.
 Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er.
 Det stiger en sang over landet, seirende i sitt språk,
 skjønt hvisket med lukkede leber under de fremmedes åk.
 /.../
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72  Å operere rett foran «fiendens øyne» var en taktikk som Osvald lærte  bort.



 Nå slåss vi for rett til å puste.  Vi vet det må demre en dag,
 da nordmenn forenes i samme befriede åndedrag.
 Vi skiltes fra våre sydpå, fra bleke utslitte menn.
 Til dere er gitt et løfte; at vi skal komme igjen.

 Her skal vi minnes de døde som ga sitt liv for vår fred,
 soldaten i blod på sneen, sjømannen som gikk ned,
 Vi er så få her i landet, hver fallen er bror og venn.
 Vi har de døde med oss den dag vi kommer igjen.  

Harald Rusten: Det er allerede lenge siden. Den første illegale avisa spredde vi fra september 
1940. Fra begynnelsen ble spredning av avisene begrenset til NGUorganisasjonene. Den første 
avisa het Informasjonen.

Øistein Johansen: Vi trykte og satte opp plakater til Quislings «besøk» i  Trondheim 14. og 15. 
november 1941. Parolen var «Ta imot føreren med folketomme gater!»

Hjalmar Nilsen: Vi trykket opp materiale for prestene. De hadde jo ikke noen illegal organisasjon. 
Avisene skulle overleveres pastor Rustad. 

Harald Rusten: Men, vi fikk kontrabeskjed. En annen prest skulle ha dem. 

Carsten Wærdahl: Vi sprer Håndslag. Den laget vi 1941. Mange illegale aviser kommer med 
kulltog fra Storlien. Noen aviser blir trykt i Sverige.

Johan Eidem: Vi har skrivemaskin og duplikator i malerverkstedet på Marienborg.

Ivar Wiggen: E. Overrein jobber på jernbanen. Noen aviser blir trykt hjemme hos han.

Hjalmar Nilsen: Ja. Vi sprer trykkingen til ulike steder i byen. Vi skriver ned nyheter fra London 
og Moskva. Aviser blir laget i Hans Nissens gt. Hos Arne Johansen. På hybelen i 3. etg. Han har et 
rom oppå loftet. Engang klikket et stensilapparat. Da fikk vi ei maskin fra AUF. Via Eli Aanjesen. 
Så fikk vi ei maskin fra Fri Fagbevegelse. Om det illegale apparatet avsløres i byen, har vi en plan. 
Da går Arne Johansen og jeg i dekning i distriktet. Stensilapparatet vil bli brakt dit. Trygve Eidem 
og Anders Eggen vil stå for flyttingen. Skjulestedet kan være Eggengården. Der er flere av brødrene 
aktivt med. De er staute AIF-karer. Kanskje må vi lengre opp. Til Hilde Aune. Eller vi bygger ei 
hytte oppe i skogen og stensilmaskinen blir  flyttet dit.

Ivar Wiggen: Men foreløpig går alt som smurt. Jeg og min tvillingbror Kolbjørn har kontakter i 
avisarbeidet. Vi  har kontakt sørover. Røros. Helt til Oslo. Vi har fått innpass. Jeg opererer også 
sammen med Trygve Eidem. Vi har ryggsekker og putter dem fulle. Vi begynner på 
Samvirkelaget.73 Så gir vi aviser til Odd Wullum. Vi sprer Friheten og AvantGarden. Vi går forbi 
Misjonshotellet i veita her, bak Phönix. Hjalmar Nilsen har gått i dekning hos mora til Trygve 
Eidem. Der er det også en stensilmaskin.
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73 Et Samvirkelag der kommunistene pleide å samle seg, var på Bakklandet, sannsynligvis i huset som arkitekt Lars 
Fasting nå eier. I dag er adressen Nedre Bakklandet 6. Samvirkelaget Ivar Wiggen forteller om, kan også være et som lå 
ute i Ila.



Odd Hilt: Jeg bor på hybel i Repslagerveita. Jeg arbeider på Domkirka. Familiemessig er jeg i 
partiet. Christian Hilt er min far. Han var redaktør for Arbeideren. Den er nå forbudt. Jeg har radio. 
Odd W. Jacobsen er en drivkraft i arbeidet med å lage aviser. Han og andre har tilhold på min hybel. 
De har allerede laget mange nummer av illegale aviser hjemme hos meg.

Harald Rusten: Vi sprer Friheten. Jernbanen blir brukt. Vi har kontakt til Grong, Snåsa, Levanger, 
Steinkjer. En av mine kontakter nordover er Hans Møllersen.74 De illegale avisene blir gjemt inne i 
reflektorene på lyskasterne på lokkene. Kontaktene våre vet dette. Jernbanens folk blir benyttet. Det 
blir gitt ordre til mottakerstedene om at materiale kommer med det det og det toget og skal hentes. 
Hver enkelt mottaker har polstrete klær, slik at avisene kan gjemmes. 

Hjalmar Nilsen: Vi får mengder av aviser fra Oslo. Friheten og AvantGarden. Harald Rusten og 
Kolbjørn Wiggen er svært aktive og fremtredende. Jeg har inntrykk av at de arbeidet ganske godt. 
Materialet blir også gitt til konduktørene på Gråkallbanen. Avisene sendes regelmessig. Hver lørdag 
til Stjørna og Råkvåg. Friheten blir spredd sammen med London-nytt og Kvinnefronten.75  

Jørgen Hegstad: De illegale avisene er populære. En kamerat, Ivar Blikkberget, er med i 
femmannsgruppa som har trykking av Friheten, landets største illegale avis, som oppgave. Han har 
fortalt at når avisene kommer til arbeidsplasser og kontorer, betaler sjefen opptil 1000 kroner for et 
nummer av avisa. 

Oscar Øwre: Vi i distriktsorganisasjonen er også aktive. Det blir levert aviser til Samvirkelaget,76 
til lageret. George Øwre tar imot og sørget for at de ble spredd derfra. George har klart å gjemme 
unna en radio. Her på Verdal er det samarbeid med DNA-folk om distribusjonen.

Harald Rusten: For spredning av disse avisene risikerer kameratene sine liv. Og mange av 
kameratene er kvinner. Aviser blir blant annet levert til Elsa Jagtøyen.

Et skår i fortellingen

Kommunistene fikk mye støtte for sitt arbeid med den illegale pressen. Men, under krigen ble denne 

innsatsen mistenkeliggjort av DNA. Blant annet gjennom Stockholmslegasjonen, der Martin 

Tranmæl var førende.  Denne mistenkeliggjøringen kommer til uttrykk i et brev fra Lars Evensen. 
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74 Hans Møllersen fra Mo i Rana var meget aktiv på flere motstandsområder under krigen. I april 1995 gav han et 
intervju i Friheten. Han sier om spredningen av nyheter:
«Spørsmålet om spredning av nyheter fra London, og informasjoner til gode nordmenn hadde opptatt oss svært. 
Omkring juletider 1942 startet vi forberedelsene av en illegal avis med tanke på spredning langs Nordlandsbanen fra 
Grong-Namsos og opp til Fauske-Bodø. Da vi gjennom ulike kanaler måtte skaffe oss teknisk utstyr, papir og stensiler, 
møtte vi ikke bare velvilje, men også iver og begeistring. Det fungerte, og det første nummeret av Alt for Norge, som vi 
kalte avisa, kom ut i februar 1943. Den ble trykket på gården Jamtli, 8 km fra Mo. Avisa hadde et opplag på 150 og 200 
eksemplarer, og kom ut hver uke i ett og et halvt år. Under Ildgrubforsaffæren i april 1943 var den innstilt en uke.
Bare distribusjonen av avisa krevde et apparat for seg. Det en med sikkerhet kan si, er at avisa ble populær og mottatt 
med begeistring og omtanke. Ikke minst ble den populær i mange arbeidslag og barakker langs Nordlandsbanen. Vi var 
godt dekket med radioapparater. Selv var jeg to ganger med på tyverier av radioer fra lagra som stod under tyskernes 
kontroll. Det var etter nøye vurdering at avisa ble innstilt høsten 1944. Faren for opprulling ble større etterhvert. 
Rinnans agenter snuste faretruende nært. Skriftlige nyheter og paroler ble fortsatt gitt ut, men i beskjeden 
målestokk.»(Slottemo, 2008)

75 Krogstad J.A.: s 123

76 Dette er Samvirkelaget på Verdal



Statsråd og sjef for Industridepartementet fra 1945. Brevet er datert 6. mars 1944, «brev nr. 11».  

Dette brevet ble sendt fra Stockholm til London som «bilag nr. 1» og bar tittelen «Kommunistenes 

judashandling». Her skriver han om kommunistenes illegale presse:

 Det har vakt berettiget oppmerksomhet at bare de nasjonale aviser og deres fremste menn er 
 blitt fakket, mens den øvrige illegale pressevirksomhet uforstyrret fortsetter som før, således 
 at de kommunistiske avisene nå rår grunnen alene. Som en naturlig følge av dette faktum er 
 det oppstått rykter om et skjendig forræderi innen hjemmefronten, hvorved den 
 kommunistiske fløy ved hjelp av Gestapo har kvittet seg med sine borgelige feller i den felles 
 kamp for vår frihet /.../ De retningslinjer denne uansvarlige presse (Forfatteren mener den 
 kommunistiske presse, anmerkning fra forfatterne av heftet) arbeidet etter er tross det 
 forsiktige ordvalg helt tydelig. Den passive motstand som har vist seg å være virkningsfull og 
 som er i overensstemmelse med regjeringens parole, skulle avløses av aktive 
 sabotasjehandlinger ikke bare mot okkupasjonsmakten og quislingene, men mot hele vårt 
 næringsliv. Dertil forlangte de opprettet «Folkedomstoler» som skulle legalisere mord på 
 angivere og nazister. Det er overflødig nærmere å påpeke det uansvarlige og overordentlig 
 skadelige i en sådan utvikling under krigens nåværende fase. En sådan utvikling mot kaos 
 ville skade alle- unntaken kommunistene som med å tilsidesette alle dens hensyn ville kunne 
 skaffe seg en maktstilling omvendt proporsjonalt med deres antall og stilling i samfunnet 
 vårt. ("Rapport fra motstandsgrupper og aktivitet i forbindelse med den spanske borgerkrig,")
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Sand og dynamitt: Thingstad/Wærdahlgruppenes 
sabotasjearbeid 
Det var kommunistene som gikk inn for organisert sabotasje som en motstandstrategi i tiden fra 

1941-1944. Det offisielle motstandslinja, ført av Hjemmefronten/Milorg, ledet fra London, 

oppfordret til passiv motstand i samme periode. Det konkrete sabotasjearbeidet som kommunistene 

bedrev var Asbjørn Sunde, Osvald, ansvarlig for. Han bygde ut kommunistenes sabotasjenettverk i 

Norge. Da Asbjørn Sunde begynte å skrive på manus til boka Menn i Mørke i 1946-47, hadde 

angrepene på ham og hans sabotører fra Osvald-organisasjonen startet. I avisene hadde overlege 

Johan Scharffenbeg anklaget dem for likvidasjoner. Stemplet dem som den tids terrorister. 

Bankdirektører krevde erstatning for bankran. Sabotørene møtte liten forståelse for at de måtte 

skaffe penger til mat, til etterlatte og til å overleve i illegalitet. Beskyldningene var harde. 

Sabotørene hadde vært illojale, ble det hevdet. De hadde ikke gjort som Londonregjeringen og de 

borgerlige Hjemmefrontslederne ville/.../ (Sunde & Molven, 2009)

Kommunistene målbart også kritikk. Synet deres på Londonregjeringens motstandstrategi kommer 

til uttrykk i dette brevet:

 Kjære Klingenberg
 Det gjelder tolv mann som gjerne vil reise nordover og operere i fjellene mellom de to 
 nordgående jernbaner og sørge for at disse ikke er farbare. Hvilken enorm militær betydning 
 dette har er sikkert unødvendig å fortelle deg/…/Den lille partisantroppen vil kanskje 
 komme til å spille rollen som snøballen som faar skredet til å løsne. Det er sjølsagt stikk i 
 strid med hva de i Hjemmefrontledelsen og sentralledelsen i Milorg sier, men disse er ikke 
 noen ledelse. De er bare bremsekloss paa utviklingen i Norge. Begge de nevnte ledelser 
 utgjøres av sabotører - i den forstand at de saboterer ethvert tiltak som er mulig og 
 nødvendig for aa gjøre Norge fritt saa snart som mulig /…/Disse karene (de tolv) kjenner 
 jeg godt/…/en av dem deltok i krigen her i 1940. Han var med i en geriljatropp og opererte 
 i Østerdalen under ledelse av en svensk løytnant. 
 Med haandslag. Arne Myreng. 20/12 1944. 
 ("Rapport fra motstandsgrupper og aktivitet i forbindelse med den spanske borgerkrig,")

Den samme holdningen kommer til uttrykk i NRK dokumentaren «Sabotører i Mørke», der en fra 

Osvaldgruppa sier: 

 Milorg lå bare på skauen de. De fleste gutta i Milorg lå bare på skauen. (NRK, 2010)

Dette utsagnet kan ligge som et langtrukket lydteppe på en video, med en munn som beveger seg i 

(2012)«slowmotion». Tenkes under hele dette avsnittet.
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Eller, som en av de få gjenlevende fra Osvaldgruppa, Harry Sønsterød, uttalte i 2012: 

 Vi unge i Osvaldgruppa var ikke opptatt av politikk. Vi ville være med på aktiv 
 motstandskamp i stedet for å sitte med hendene i fanget. Vi visste ikke hvilke politiske 
 holdninger våre ledere hadde, på samme måte som menige i militæret heller ikke vet hvilket 
 parti deres befal stemmer på. (Sandberg, 2012)

I 2013 føyde han til: 

 DNA tillot ikke aktivt motstandsarbeid. Der måtte vi bruke all tiden på å planlegge og trene. 
 Vi ville sloss. Da jeg fikk tilbud om opplæring i sabotasjearbeid fra Osvaldgruppa, slo jeg 
 selvsagt til. Jeg meldte meg ut av AUF og orienterte meg mot NKP.

Idé om sabotasje

Kommunistene var kjent med sabotasjetankegangen gjennom Wollwebergruppa, der flere norske 

kommunister var med. Wollwebergruppa var en kommunistisk sabotasjeorganisasjon som skulle 

sabotere fascistisk skipsfart i Skandinavia og Nord-Europa. Formålet var å redusere de fascistiske 

staters transportkapasitet før utbruddet av en ny storkrig. Organisasjonen ble grunnlagt og ledet av 

tyskeren Ernst Wollweber og ble opprettet på initiativ fra Moskva. Wolweber hadde vært sentralt i 

kommunistpartiet og parlamentsmedlem og måtte flykte fra Hitler-Tyskland i 1933. Han kom først 

til Danmark. Ble så innkalt til Sovjet i 1934. Bodde fra 1936 sammen med sin norske kone 

Ragnhild Wiik i Oslo. Organisasjonen bygde opp sabotasjegrupper i flere Nord-Europeiske 

havnebyer. Medlemmene var først og fremst kommunistiske sjøfolk og havnearbeidere. I Norge 

hadde organisasjonen grupper i Oslo, Bergen og Narvik. Disse gruppene utførte 23 kjente 

sabotasjeaksjoner mot tyske skip i perioden 1937-1938. Under den tysk-sovjetiske 

Ikkeangrepspakten i perioden 1939-41, utførte organisasjonen aksjoner bak de finske linjene. 

Tilsammen gjennomførte den 30 sabotasjeaksjoner. Kanskje ikke rart at Ernst Wollweber var 

ettersøkt som Gestapos fiende nr. 1!

Norden og tidlig sabotasjestrategi 

Kommunistene var, til tross for at de ikke var mange, svært godt organisert, både nasjonalt og 

internasjonalt. Ungkommunistene var på leire ulike steder i Skandinavia, der de knyttet bånd. Jeg 

vet at min pappa var med på slike leire i Sverige før okkupasjonen (H. Rusten, 1946). Det ble 

etablert nettverk som sannsynligvis var aktivert før krigen og benyttet under krigen. Ansatte i NSB 

reiste gratis på jernbanen i Norge og til en billig penge i hele Norden. Slik var min pappa geografisk 

fleksibel. Sannsynligheten er stor for at han pleiet forbindelse også med kamerater i Danmark, 

allerede før krigen. 
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En av kameratene fra Danmark het Ingemann Berthelsen. Jeg har alltid trodd at han og pappa 

møttes på dødsmarsjer fra en konsentrasjonsleir til en annen i 1944/1945.77 Kanskje hadde de 

allerede truffet hverandre på en internasjonal leir før krigen? Broren til Ingemann, Einar Bertelsen, 

var med i Wollwebergruppa. Han ble ekskludert tidlig i 1940 av det Danske Kommunistpartiet

(DKP) fordi han støttet det aktive sabotasjearbeidet. Han ble regnet å være Richard Jensens 

støttespiller. Richard Jensen  hadde tatt til ordet for at DKP skulle bryte med Tyskland og gå i 

illegalitet, etter at Tyskland okkuperte Danmark 8. april.  

I 1941 ble Einar Berthelsen satt i Horserød-leiren. Der satt det mange andre DKP-ere. Ettersom 

disse fra Wollwebergruppa var ekskludert fra DKP, skulle de behandles som «utstøtt». De som 

støttet dette, mente at det var folkene fra Wollweber som var skyld i at DKP ble forbudt, og at 

partimedlemmene ble internert. Noen var uenig i dette. Kaj Moltke skriver i boka Fire år i 

fangedragt:

 Det løp mig i min celle koldt ned ad ryggen, og min konklusion var omgående: her må være 
 noget rivende galt fat i partiets top. Man kunne jo ikke nu, som før 22. juni, påberåbe sig, at 
 man nødvendigvis måtte tage hensyn til partiets legale eksistens og arbejdsmuligheder.
 (Nørgaard, 1975, p. 218)

Var de ekskluderte i Danmark, som sto for sabotasjelinjen, også en gruppe som NKPerne hadde fått 

beskjed om å behandle som «utstøtt»? Kanskje var de norske kommunistene redde for å bli 

forbundet med Wollweber?  Redde for å bli ekskluderte?  

Wollweberfolkene ble forfulgt. En av lederen for Wollwebergruppa i Norge var Martin Rasmussen 

Hjelmen. Han hadde ansvar for det «nord-atlantiske området» og gjennomføring av en rekke 

sabotasjer, også mot skip ved kai i Oslo. Den første kjente vellykkede sabotasjeaksjonen skjedde i 

september 1937. Hjelmen fikk fra 1938 ansvaret for virksomheten langs Ofotbanen. Narvik-Kiruna-

Luleå. Han reiste til Narvik for å vurdere mulighetene for en motstandsgruppe der, og tok kontakt 

med Barly Pettersen som da jobbet som havnearbeider ved den strategisk viktige malmkaien i 

Narvik. 
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77 Det var erfaringene  fra dødsmarsjene de fortalte om. De lo de godt av fortellingen om Ingemann, som hadde funnet 
en sekk med penger, som han dro med seg og beskyttet om natta. Etter noen dager måtte han gi opp. Han var blitt for 
svak til å bære. Han fikk aldri vite om pengene var noe verdt.



Hjelmen flyktet til Sverige da tyskerne okkuperte. Han ble arrestert av svenske myndigheter, 

utlevert til tyskerne og senere henrettet i Tyskland i 1944. 30. mai. Han ble halshugget ved 

Brandenburg. Barly Pettersen led samme skjebne. På samme sted. Samme dag. 

Kommunistpartiet var lite før krigen. De som var med var nesten som en stor familie. Min pappa 

kjente nok til Hjelmen og Pettersen. Jeg kan huske at han fortalte om denne halshuggingen. 

I september 1938 overtok Asbjørn Sunde ledelsen over den norske Wollwebergruppa. Dette var 

kimen til  Osvaldgruppa fra 1941. Asbjørn Sunde hadde vært med i Spania, i kampene om Brunette. 

Det var typisk at de som hadde deltatt i den spanske borgerkrigen var drivende i det illegale 

arbeidet, spesielt i sabotasjearbeid. Asbjørn Sunde ble partiets sabotasjeleder  i oktober 1942. En 

stund het organisasjonen Organisasjonen mot krig og fascisme. Osvaldgruppa ble den dominerende 

sabotasjeorganisasjon i Norge i perioden1941-1944. Den sto for mer enn 2/3 av alle utførte 

sabotasjehandlinger mot den tyske okkupasjonen. De i underkant av 200 medlemmene utførte i alt 

ca. 110 aksjoner mot okkupantene. Organisasjonen ble avviklet etter sovjetisk ordre høsten 1944. 

Med sine 35 falne hadde den en høyere tapsprosent enn noen annen norsk motstandsorganisasjon.

(Borgersrud, 1997)

 Sabotasjehandlinger 78 utført av Osvaldgruppa.

20/7 1941: Nydalen, skader på skinnegangen
29/7 1941: Kværner bru, Lodalen. Jernbanesabotasje
24/9 1941: Frogner ved Leirsund. Jernbanesabotasje
28/9 1941: Blaker ved Rånåfoss. Jernbanesabotasje
1/2 1942: Quisling utnevnt som ministerpresident. Stasjonsbygning på Oslo Ø og V sprengt i 
protest.
 31/3 1943: Likvidasjon av to angivere i Løvenskioldsgt 17 i Oslo. Oppdrag fra Milorg.
18/8 1943: Jernbanenettet på Østlandet sprengt i en samordnet aksjon mot Bergensbanen 
(Haverstigtunnellen), Rørosbanen (Stai), Dovrebanen (Fåberg og Dombås), Østfoldbanen 
(Hauketo) og Sørlandsbanen.
7/9 1943: Kværner bru, tog av skinnegangen.
7/10 1943: Tysk troppetog sprengt av skinnegangen ved Ryggkollen, Mjøndalen. 
NKP- ledelsen stopper  sprengingen av Vallø Oljeraffineri ved Tønsberg etter krav fra Milorg.
7/10 1943: Likvidasjonsforsøk mot Henry Rinnan i Trondheim, på oppdrag fra SOE. Mislykket 
på grunn av angiveri.
24/11 1943: Heldal utenfor Bergen. Jernbanesabotasje.
26/11 1943: Samordnet jernbanesabotasje i Oslo
25/ 2 1944: Sanagelia bruovergang i Ål. Skade på skinnegang og brukostruksjon.
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78 Tilsammen utførte Osvaldgruppa ca 100 sabotasjeaksjoner



11/3 1944: NSB-verksted på Sundland i Drammen. Sprenging av anlegg.
(Sunde & Molven, 2009)

Sabotasjehandlinger. Thingstad/Wærdahlgruppene

Jeg har ikke funnet noe informasjon som forteller at NKP i Trondheim/Trøndelag begynte med 

aktivt sabotasjearbeid før etter 31. desember 1941, da Peder Furubotn ble leder. Uansett, ut fra 

Thingstad/Wærdahlgruppenes perspektiv, er det interessant å merke seg alle jernbanesabotasjene 

Osvaldgruppa utførte. NSB var svært viktig i motstandsarbeidet for kommunistene i Trondheim og 

Trøndelag. 

Det er ikke mye jeg har hørt om sabotasjehandlinger som Trondheimskommunistene utførte. Jeg 

spurte heller ikke om dette. Jeg var redd for å få vite at min pappa hadde tatt livet av noen. Selv 

spøkte han med at han sto oppført som en morder i politiets papirer, frem til 1950. Dette fortalte 

han, fordi han mente det var skandaløst at norsk politi etter krigen overtok nazipolitiets kartotek.79 

For nazistene var alle og spesielt kommunistene, terrorister og mordere. Han fortalte lite om 

sabotasjeaktiviteter og tenkte kanskje som Osvald, slik Finn Pettersen uttrykker det:

 Det er sikkert vanskelig å få opplysninger av Asbjøn Sunde80. Han tar det ikke så nøye om 
 det er en avhandling eller noe annet. Han regner vel som så at det han har vært med på under 
 krigen det vedkommer ikke andre./.../ De fleste tar med seg det de vet i grava. Det er 
 ikke alt som bør komme på trykk. Finn Pettersen. 12/8 1975. AS forlag NY DAG. 
 (J. A. Krogstad, 1972-1975a)  

Thingstad/Wærdahlgruppene var en del av Osvald-nettverket. Harald Rusten bekrefter dette 

eksplisitt i et intervju 28/9 1973: 

 Det var kontakt til Oslo. Til Osvald. Vi fikk direktiver fra sentralen. Det var utføring av 
 sabotasjehandlinger og likvidering av angivere. (J. A. Krogstad, 1972-1975b)

Han konkretiserer 4/7 1973. Han forteller fra et møte, der planer for sabotasje ble lagt: 

 Høsten 1942 var det et møte i Bergsligata hos Trygve Eidem. Tilstede var blandt annet Even 
 Flatveit, Trygve Eidem og Gotfred Lervåg. Osvald var til stede. Vi planla jernbanesabotasje. 
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79  Kanskje et resultat av en byråkratisk automatikk. Flyten allerede etablert! Norske myndigheter overlot 
overvåkningslister av kommunister til nazistene i april 1940. 

80  Materialet Lars  Borgersrud har gravd fram gjennom 13 års arbeid, viser at Osvald-gruppa i realiteten var Milorgs 
aksjonsgruppe i 1942 og 1943, fram til Milorg sjøl organiserte sine egne aksjonsgrupper. Osvald-gruppa gjennomførte 
et titall likvidasjoner på oppdrag fra Milorg. Sunde-gruppa omfattet i alt ca 200 personer. 35 av dem ble drept eller døde 
i fangenskap. Et 100-tall aksjonister kom før eller siden i fangenskap, eller rømte til Sverige, og overlevde. I antall 
aksjonister var organisasjonen på størrelse med Kompani Linge. Sunde var selv med på seks aksjoner, deriblant 
sprengningen av arbeidskontoret i 1943. Den kanskje viktigste sabotasjeaksjon i Norge under krigen, bortsett fra 
tungtvannsabotasjene på Rjukan, var sprengningen av ASEA Per Kures transformatorfabrikk på Hasle våren 1944.



 Vi hadde et opplegg for spregning av Meråkerbrua og Skansenbrua. Jeg vet ikke hvorfor det 
 ikke ble gjennomført. (J. A. Krogstad, 1972-1975b)

Han forteller om sabotasjeaksjoner i småskala: 

 Vi som arbeidet ved lokomotivene hadde sand i veivlagrene. Det var en form for sabotasje.  
 Dette var for å forhindre og forsinke transporten. Det forårsaket store forsinkelser. Det ble 
 varmkjøring og et nytt lokomotiv måtte skaffes i slike tilfeller. Tyskerne var klar over denne 
 aktiviteten, og jeg ble oppkalt til lokomotivinspektøren. (J. A. Krogstad, 1972-1975b)

Ivar Wiggen 15/4 1975 møtte om en som aktivt forfektet sabotasjelinja: 

 I Hans Nissens gate. Et illegalt møte. En Spaniakjemper snakket mye om sabotasje av 
 jernbanebruer. Jeg ble halvt skremt. Tror han hadde dekknavnet Petter. Tror det var i 1942. 
 Jeg mener at han snakket søring. Han hadde parykk. Han hadde et fast tilholdssted. Han hadde 
 radioapparat. Senere skulle jeg på et møte. Jeg støtte på han i trappa. Da var han flintskalla. 
 Han bodde på et kvistværelset i samme hus som Arne Johansen. (J. A. Krogstad, 1972-1975b)

Asbjørn Sunde, Osvald, gir opplysninger om besøket i Trondheim i Menn i Mørke. Han forteller om 

Sigurd Hansen. Oskar var dekknavnet hans. Han var rekvirert til Værnes flyplass. Han skulle drive 

med en del kartlegging av flyplassen. Det var planlagt at han skulle utføre sabotasje på denne 

flyplassen. Han var med i Osvald-gruppa, i følge Lars Borgersrud. Sannsynligvis samarbeidet han 

med Thingstads/Wærdahlgruppene. Dynamitt ble sendt oppover til han. Ifølge John Atle Krogstad 

fins det kilder på at Oskar klarte å ødelegge minst ett tysk fly på Værnes. Han ble skutt i Trondheim 

17/11 1943, sammen med mange andre fra Wærdahlgruppa.

Sabotasjelinjen ble forsøkt effektuert av kommunistene som var igjen, også etterat de fleste fra 

Thingststad/Wærdahlgruppene var henrettet, ekspedert til  konsentrasjonsleire i Tyskland eller var 

flyktet til Sverige. Trygve Eidem var en aktiv pådriver. Johan Eidem forteller: 

 Trygve Eidem var nestformann i Jernbaneforeningen på Marienborg da han rømte til Sverige.  
 Før han måtte rømme tror jeg Trygve hadde med organisering av kontakter å gjøre, f.eks. på 
 kaia. Trygve var gjemt på Marienborg dagen før han flyktet. Han reiste, utstyrt som 
 banevokter, til Røros. Dette var organisert av den illegale organisasjonen. Han hadde med seg 
 en som het Birger Næssvold. Dette var siste uka i oktober 1943. 

 Arne Kolstad ringte et halvt år etter at Trygve hadde flyktet. Arne ringte fra musikkskolen. 
 Bakklandet 75. Trygve var der. Han var begynt som kurer. Han ville vi skulle drive 
 etterretning. Han ville ha rede på stillinger, observasjonsposter for fly osv. Han informerte om 
 tyske observasjonsposter med telefonlinjer i mellom. Han ville at jeg skulle ta ansvar for å få 
 ødelagt disse.81 Dette var graderte opplysninger. Trygve kom mange ganger til Norge som 
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81 Her viser jeg til videoen Flyktningerute Meråker, der Hans Storøien forteller at de i Stordalen saboterte tyskernes 
kommunikasjonslinjer, på oppdrag fra motstandsorganisasjonen. 



 kurer. Han brukte Selburuta til og fra Sverige. Det var også snakk om sabotasje på jernbanen. 
 Det var i forbindelse med tilbaketrekkinga fra Finland.82 Det var snakk om å lamme 
 verkstedet i to måneder. Det kom en utførlig plan. Planen kom gjennom Trygve. Den var 
 antakelig i samråd med de norske myndighetene. Trygve hadde med en stor konvolutt som jeg 
 overleverte ingeniøren. En stor kompressor skulle sprenges. Ingeniøren var nesten på gråten. 
 Han var imot det. Jeg tror aksjonen ble stilt i bero. Det viste seg at sikkerhetsventilen 
 sviktet. /.../ (J. A. Krogstad, 1972-1975b)

Moskva ofrer kommunistenes aktive motstandskamp

Osvaldgruppa ble oppløst høsten 1944. Brev om dette kom med kurer fra Moskva. Bakgrunnen var 

de militærstrategiske valgene som de sovjetiske lederne gjorde i krigens sluttfase. Sovjet hadde 

inngått en okkupasjonsavtale med den norske London-regjeringen. Sovjeterne var kjent med at 

regjeringen bekjempet den kommunistiske motstandsbevegelsen og dens bestrebelser på å få til en 

felles motstandsledelse i Norge. Likevel. Ordre fra Moskva. Demobilisering av det kommunistiske 

apparatet. Osvald var uenig i ordren om demobilisering, men adlød. I desember 1944 var 

demobilsering fullført og i februar 1945 reiste Asbjørn Sunde, Osvald, til Sverige. Noen av 

kommunistene fortsatte kampen. De gikk over til Milorg, Kompani Linge og Pellegruppa i Oslo. I 

Trøndelag var det kommunistene i Verdal som tydeligst fortsatte kampen som profilerte 

kommunister. Flere ble knyttet til Knut Løfsnes og organisasjonen XU83 i Midt-Norge. (TXU)

Mange av de senere aksjonene ble sannsynligvis tilrettelagt med kommunistens 

sabotasjekompetanse. Sabotasjeaksjoner kan ha vært basert på informasjon kommunistene hadde 

innhentet gjennom kurérvirksomhet i Trondheim/Trøndelagsområdene. Dette begrunnes med 

fortellingen om brødrene Eidem og fortellingen om Pellegruppa. Medlemmene av Pellegruppa var 

Norges dristigste sabotører. Leder var Ragnar Sollie, med dekknavn Pelle. Han var kommunist. Han 

planla den store skipsabotasjeaksjonen på Oslo havn, ved Akers Mekaniske Verksted og Nylands 

Verksteder. Pelle hadde selv lang erfaring fra annet sabotasjearbeid. Han videreførte arbeid fra 

Osvaldgruppa. Natten til den 23. november 1944 ble Oslo rystet av flere store eksplosjoner. Seks 

store skip ment for transport av tyske soldater tilbake til et Tyskland som desperat trengte hjelp på 

Vestfronten, ble helt eller delvis senket. Viktig utstyr ble ødelagt. Sabotasjen på Oslo havn er en av

de største anslagene mot skip, ikke bare i Norge, men i hele det nordeuropeiske området. Pelle lærte 

opp nye sabotører. 
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82 4/5 september 1944, min anmerkning

83 XU var den største og viktigste allierte etterretningsorganisasjonen i det okkuperte Norge under andre verdenskrig. 
Det meste av XUs virksomhet ble holdt hemmelig til 1988. (Wikipedia)

http://no.wikipedia.org/wiki/Etterretning
http://no.wikipedia.org/wiki/Etterretning
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
http://no.wikipedia.org/wiki/1988
http://no.wikipedia.org/wiki/1988


 23/7 1944. Jeg vil også uttrykke min skuffelse over at partiets representanter ikke holder seg 
 til kjensgjerningene i sine rapporteringer til tillitsmennene. De holder hele tiden på med en 
 glideflukt over skyene og opererer med fakta som ikke eksisterer. Et eksempel er en rapport 
 til P.  Om at Pelle har en gruppe på 60-70 mann utdannet. Kjensgjerningen er at han har sin 
 kjernetropp på 5 mann, pluss 9 mann som jeg har sendt til han. Av disse 9 er bare 5 helt 
 brukbar. Hilsen Otto
 ("Rapport fra motstandsgrupper og aktivitet i forbindelse med den spanske borgerkrig,")

 Rapport 3/8 1944. I mellomtiden har jeg sendt noen gutter fra ungdomsapparatet opp til 
 Pelle, hvor de får opplæring for å settes i aksjon. Gunnar Espeseth.
 ("Rapport fra motstandsgrupper og aktivitet i forbindelse med den spanske borgerkrig,")

 8/8 1944 Kjære Alf. Natt til mandag foretok Pelle og co to vellykkede aksjoner. Den norske 
 slipeskivefabrikk på Sandaker og Foss Slipesteinfabrikk på Fetsund. Gunnar Espeseth
 ("Rapport fra motstandsgrupper og aktivitet i forbindelse med den spanske borgerkrig,")

Kommunistene fortsatte å forsyne sabotasjeapparatet, også etterat de ble beordret å flykte til 

Sverige.

 Vi har i alt, til jeg reiste fra Sverige, sendt 32 kamerater hjem/.../En tid før vi reiste, fikk vi 
 forbindelse med en svensk offiser som lovet å skaffe oss moderne håndvåpen, 
 sabotasjeutstyr, gratis. 
 ("Rapport fra motstandsgrupper og aktivitet i forbindelse med den spanske borgerkrig,")
 

I arkivmaterialet om kommunistenes aktivitet fra Sverige finnes mye regnskap. Dette var Hans I. 

Kleven involvert. Han ble senere formann i NKP. I regnskapet finnes bilag på:

Skrivemateriell
Reisepenger
Kost/losji
Rensing av en frakk
Tobakk
Trikk
Lagerplass
Gummisåler
Bilreperasjoner
Skismøring
Fargeband
Remington Noiseless
Radioer
("Rapport fra motstandsgrupper og aktivitet i forbindelse med den spanske borgerkrig,")

Jeg liker å  grunne på hva som ligger bak...rensing av en frakk...!
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Militær aktivitet, kurervirksomhet og flyktningtrafikk.
I dette kapitlet løftes en flik av tre virksomheter frem, der kommunistene i Trondheim og Trøndelag 

bidro. Militær aktivitet, kurérvirksomhet og flykningtransport. To videoer, Flyktningerute Meråker 

og Senderen (B. Rusten, 2014a, p. Videoer),84 må sees som en del av grunnlaget for kapitlet.

Flytende grenser i det militære arbeidet 

En flik gir ikke et tydelig bilde. Utydeligheten kan ha sammenheng med et fenomen man har sett i 

de siste, der den passive motstandslinjen som det offisielle Norge, Hjemmefronten/Milorg og 

regjeringen i London sto for, har fått «en sminke».85 «En sminke» stjålet fra kommunistenes 

innsats.

 Lurer du på hvordan du kan heve antrekket fra å være fint til å bli fantastisk? Det er ikke 
 alltid så mye styling som skal til for å få et mer intenst blikk eller festfine lepper. Her er 
 triksene som gir mest glam for minst innsats.(Klær, 2009)

Fint blir fantastisk. Triks som gir mest glam for minst innsatsen. Sånn fungerer sminke. Den stjålne 

«sminken» gjør at i den offisielle historien fremstår Hjemmefronten/Milorg som heroisk og aktiv i 

mye større grad enn tilfelle var. Et tydelig eksempel på dette er den omskrevne historien om 

sabotasjeaksjonene på Oslo havn. Historien om  Pellegruppa, som ble ledet av kommunisten 

Ragnar Solli, hvis innsats i 70 år har blitt underkjent. Vært i skyggen. Versus Max Manus og co, 

som i alle år har fremstått som Norges krigshelter. Stått i stråleglansen. 

Ett eksempel. Det finnes sannsynligvis flere rundt i landet, der fortellingene er «sminket» og tatt fra 

de som var en del av dem. I filmen «Det siste vitne», forteller sønn av Pelle om en episode der han 

kom hjem og fortalte faren om den heroiske Max Manus, som de hadde lært om på skolen. Faren 

ble rasende. Hans fortelling ligner på en erfaring jeg gjorde. En dag kom jeg fra skolen og fortalte 

om den heltemodige innsatsen til Shetlands-Larsen.86 Da fnøs min pappa og sa: «Tja. Han skryter 

på seg mye mer enn det han har gjort. Det var mange andre som risikerte mere enn han og gjorde en 

større innsats!» Som Pelle hadde nok min pappa belegg for sin irritasjon eller raseri over hvem som 

har fått ære.
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84 http://motstandskamp.wordpress.com/category/videoer/

85 Eksempel på «sminke» kan være anvendt bruk av begrep som før høsten 1944 var relatert til kommunistenes  mål og 
praksis. F.eks: «Partisan». Kommunistene brukte dette begrepet i alle fall fra 1942. Likeså med begrepet «Sabotasje».

86 Det ble laget en film om Shetlands-Larsen i 1954. Shetlandsgjengen, en norsk-britisk drama- og krigsfilm, regissert 
av Michael Forlong.



Et annet eksempel kan være fortellingene om sabotasje mot Thamshavnbanen. Thamshavn ligger i 

Orkanger. Mot den ble det foretatt flere sabotasjeaksjoner. Det er kompani Linge som har fått æren 

for disse. I Orkanger bygde kommunistene opp «militære enheter» som blant annet hadde formål å 

sabotere Thamshavnbanen. Odd Olsen forteller: 

 Vi på Løkken og Orkanger har organisert partisangrupper. Vi fikk brev. Kontakten vår het 
 Knudsen. Det viste seg å være Arne Lund. Han ga meg i oppgave å danne en geriljagruppe på 
 Løkken. Det var ikke  krav om at gruppedeltakerne skulle være medlemmer av partiet. Og, 
 han  uttrykte ønske om at vi skulle forsøke å få med befal fra den norske hær til å lede disse 
 gruppene. Ledelsen for denne geriljabevegelsen i Trøndelag, med Arne Lund i spissen, hadde 
 satt opp planforslag om at vi på Løkken burde forsøke å stille fire la a ti mann i første 
 omgang. Reidar Knudsen, en av partiets gruppeledere, fortalte meg at han hadde kontakt med 
 sersjant Erik Åsløkk som regelmessig mottok aviser og som også ga penger./.../ Erik Åsløkk 
 sa seg villig til å ta ledelsen av gruppene på Løkken. Dette arbeidet kom i bra gjenge. Bare en 
 viktig oppgave sto igjen. Å skaffe våpen. Vi var blitt lovet slipp fra England, og det var utpekt 
 en plass bak Grefstadfjellet. Gjennom Arnljot Antonsen var jeg også satt i forbindelse med 
 sersjant Andreas Rikstad på Orkanger. Han  hadde fått organisert et lag på ti mann der. Han 
 hadde opprettet kontakt med Orkla./.../Jeg  hadde samla dynamitt og diskuterte 
 sabotasjeaksjoner med Arne Lund. Sabotasjeaksjoner mot kistog, bruer ol.
 (J. A. Krogstad, 1972-1975b)

En faktor som gjør det vanskelig å plassere æren for slike aksjoner, er en sannsynlig flytende 

grenseoppgang mellom de ulike grupperingene, på grunnplanet. Denne flytende grenseoppgangen 

ble motarbeidet av ledelsen under krigen og har blitt benektet i etterkant. Kommunistene ble 

fremstilt som en isolert gruppering. En gruppering man kunne le av som noe stakkarslig og 

misforstått. I forbindelse med denne type aktiviteter, som går direkte på begrepet De norske 

motstandskarene eller Gutta på skauen, har historien i etterkant tegnet et bilde av at dette var 

Hjemmefronten/Milorgs karer og gutter. Men, det finnes noen slitte tråder som forteller at 

kommunistene var involvert. Barnebarnet til en av de som var med i kompani Linge fortalte meg at 

hennes bestefar hadde sagt at han hadde stor tillit til min pappa, Harald L. Rusten. Bestefaren 

fortalte at han og min pappa hadde forhandlet om samarbeid. At de var ledere for hver sine militære 

enheter. Bestefaren for en enhet i kompani Linge og min pappa for en enhet av kommunister.

Det var en viss kontakt. Det var signaler om samarbeid, men motsetningene var tydelig store.87

Hjalmar Nilsen forteller: 
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87 Motsetningene var store. I flere land uttrykte den borgerlige fløyen av motstandsledelsen et like stort hat til 
kommunistene som til nazistene. F.eks i Jugoslavia. Min pappa fortalte at denne hatlinjen mot kommunistene hadde fått 
alvorlige konsekvenser for flere kommunister som var blitt angitt på grensen mellom Norge/Sverige. Ikke av nazister, 
men av folk på høyresiden i Hjemmefronten/Milorg. Jeg har valgt å ikke nøste videre i forhold til denne alvorlige 
anklagen.



 Vi var optimistiske. Vi hadde kontakter. Røros. Løkken. Orkanger. Levanger. Steinkjer. 
 Verdal. Namsos. Follafoss. Malm. Grong. Meråker. Stjørna. Ørlandet. Råkvåg. Så vidt jeg 
 forsto Henry Thingstad så var det klart med våpen. Henry hadde holdt på lenge med dette. 
 Så var det klart. En gang oppe i Grong. Men, andre plukka opp våpnene og forsvant. Det var 
 rett og slett sabotasje fra de borgerlige gruppene som hadde forhindret at vi ikke fikk våpen.
 (J. A. Krogstad, 1972-1975b)

Unntakstilstanden

Den 5. oktober 1942  ruller et tog nordover fra Oslo til Trondheim. Om bord er Reichskommissar 

Josef Terboven, øverste sivile myndighet i Norge under krigen. Dette skal bli starten på et av de 

mørkeste kapitler under krigen. Den 6.oktober henger tyske soldater opp plakater over hele 

Trondheim. Det kunngjøres at det er innført unntakstilstand. På plakatene står følgende: 

 I den siste tid er det blitt utøvd flere sabotasjehandlinger. Hvis disse hadde lykkes ville de ha 
 skadd landets forsyning. Disse anslag har bare vært mulig idet deler av befolkningen ikke 
 har etterkommet sin lovmessige meldeplikt eller til og med har understøttet sabotørene.
  (Nissen, 2007)

De mest direkte foranledninger for unntakstilstanden var en aksjon utført av kommandosoldater fra 

Kompani Linge, som 5. mai 1942  hadde ødelagt en transformatorstasjon ved Thamshavnbanen, og 

som derved forpurret utsendelsen av svovelkis fra gruvene på Løkken. Deretter kom kampene ved 

Majavatn 6. september, der to tyske soldater falt i kamp med norske motstandskarer. Dette var 

foranledningen til «Majavatntragedien». Unntakstilstand ble innført i deler av Sør-Trøndelag, hele 

Nord-Trøndelag og Grane i Nordland fylke. Josef Terboven sammenkaller til møte på Torvet i 

Trondheim. Om ettermiddagen den 6. oktober 1942. Her truer han med restriksjoner og 

arrestasjoner. Norsk og tysk politi assistert av soldater fra Wehrmacht kontrollerer 12 857 personer 

og 3372 kjøretøyer, gjennomsøker 1434 hus og gårder og arresterer et hundretalls personer. I tillegg 

blir alle mannlige jøder over 16 år arrestert. På Stiftsgården i Trondheim holder Terboven 

konferanse med tyske ledere og lokale NS folk, blant annet fylkesfører Henrik Rogstad. Ti borgere 

blir valgt ut.88 Uten dom skulle de skytes «som soning». De ble transportert til fangeleiren på 

Falstad der de ble henrettet. I dagene etter ble flere skutt ved standrett. 23 motstandsfolk fra 

Nordland. Den 12.oktober opphevet Terboven unntakstilstanden. Da var til sammen 34 personer falt 

for Reichskommissarens avskrekkingspolitikk (Kirkhusmo, 1997). Avskrekkingspolitikken til 

Terboven hadde ikke hans ønskede effekt. I forbindelse med unntakstilstanden, skulle Josef 

Terboven visitere Storlien, grensested mot Sverige. 

Harald Rusten forteller: 
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88 Blant annet Henry Cochrane Williamson Gleditsch, teatersjefen ved Trøndelag Teater.



 Vi fortsatte motstandskampen. I smått og stort. Fra Kopperå skulle Terboven fraktes til 
 Storlien. Vi tilbød han en dressin. Da ble han sint og beordret et godstog på veg til 
 Trondheim, som måtte snu og kjøre han. (J. A. Krogstad, 1972-1975b)

I fortellingene rundt unntakstilstanden nevnes to motstandsgrupper, Kompani Linge og «norske 

motstandskarer». Man kan spekulere hva eller hvem disse «motstandskarene» var. Om man går inn 

på hvert enkelt navn, kan det kanskje gi noen svar. Min hypotese er at flere av dem var 

kommunister eller kommunistsympatisører. En indikasjon er mitt inntrykk av at min pappa var 

personlig involvert i «Majavatntragedien», som han kalte den. Slik jeg forsto han, var det også folk 

fra kommunistenes nettverk som ble henrettet ved standrett i oktober 1942. En annet moment som 

tyder på det samme, er at på dette tidspunkt var kommunistene omtrent de eneste som var innstilt på 

aktiv kamp. Arne Lund forteller: 

 Vår militære organisasjonen blir kalt Nasjonalgarden. Dette arbeidet var samordna med 
 Oslo, via Ivar Ertesvaag. Vi fikk instrukser fra Oslo. Det ble lagt opp til en bred enhetslinje. 
 En del av treningen var at orienteringsløpere trenet det illegale apparatet. Arthur Foldens 
 kunnskaper dro vi også nytte av. Han var Spaniakjemper. Han instruerte folk fra 
 sportsklubben Ørnulf. Vi ble også drilla i ei hytte i Bymarka, der Henry Thingstad og en 
 annen Spaniakjemper la frem planer for væpnet kamp. Det var en konferanse på 
 Trønderheimen i 1942, der også distriktskontaktene var. Der ble planer lagt frem. Det ble 
 bestemt at det skulle etableres en militær gruppering i Stjørna./.../Sverre Vestvik fra Verdal 
 var på den konferansen.  Det ble bestemt at det skulle organiseres en militær avdeling på 
 Verdal. Våpen skulle komme fra England. Det ble utpekt en spesiell plass på Løkken der 
 våpen skulle slippes. (J. A. Krogstad, 1972-1975b) 

Arne Lund hevder at kommunistene var forberedt på militær kamp i løpet av 1942. Hjemmefronten/

Milorg fikk grønt lys for dette først ved årsskifte 1944/1945.

Det er ganske sannsynlig at kommunistene var involvert i de hendelser som var bakgrunn for 

Unntakstilstanden i 1942. Det som er sikkert er at kommunistene ikke fikk mye støtte i sin kamp fra 

ledelsen i den offisielle motstandskampen. Arne Lund: 

 Hjemmefronten og norske myndigheter ville ikke gi kommunistene våpen. De var for en 
 passiv motstandslinje. NKP vil ha partisankamp og sabotasje. Men, vi kommunistene skaffer 
 våpen. Blant annet skulle det hentes en koffert hos Gotfred Lervåg i februar 1943. Disse 
 skulle brukes av AIF klubben Lyn. Da vi kom til huset, var Gotfred arrestert. Et annet 
 medlem i vår motstandsgruppe ble også arrestert i slutten av februar 1943. Han  hadde en 
 billett på en koffert som var på jernbanens oppbevaring. Kofferten inneholdt: En sender, en 
 tyskfabrikkert  pistol, en engelsk håndgranat, en engelsk maskinpistol, tidsblyanter, lunter og 
 en liten skipsmine. (J. A. Krogstad, 1972-1975b)
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Scene 13: En samtale om kurérvirksomheten

Ettersom dette er en scene der det samtales mellom noen som lever i nåtid (Jorunn M. Pedersen 
og Berit Rusten89) og avdøde tidsvitner, kan det være at tidsvitnene her fremstår som skjelletter. 

Jorunn M. Pedersen (Pedersen, 2012): Jeg, Jorunn Marie Pedersen, er lillesøster til Ivar Wiggen 
og Kolbjørn Wiggen. Harald Rusten besøker oss mye i Ilsvika 1. Han gifta seg med med Marta 
Trang.90 Hun var vakker og arbeider i en kortevarebutikk. Den eldste søstra mi var hushjelp hos 
dem. I huset vårt var det et hemmelig rom på loftet. Dit opp gikk Ivar, Kolbjørn, Overrein, Harald 
og flere. Og Eli Aanjensen. Vi søstre snek oss opp til det hemmelige rommet en gang. Vi måtte gå 
gjennom et «roteloft» og inn til et rom lengre inne. Der var hele rommet dekket av kart91 med 
knappenåler med ulik farge, røde og gule osv. Jeg vet at knappenålene viste hvor kameratene hadde 
sine sabotasjeplaner. For det var jo det som var målet. Å sabotere nazistene mest mulig. Og 
Kolbjørn, broren min, var sprengningseksperten i Wærdahlgruppa.

Harald Rusten: De røde viste sabotasjemål. De gule viste flyktningrutene. De blå var 
distribusjonsapparatet for illegale aviser. De grønne viste hvilke militære posisjoner som tyskerne 
hadde, og som vi observerte. Det var knappenåler som Marta hadde skaffet, påklistret små flagg av 
papir. Opplysningene formidlet vi til England og Moskva med kurerer og via sendere.

Odd W. Jacobsen: Først og fremst måtte det arbeides med å få meldinger til Oslo via jernbanen. Vi 
måtte skaffe opplysninger. Vi tegnet merker fra jakkeslaget til tyskerne.92 De viste hvilket regiment 
eller militær avdeling de kommer fra. Russerne visste hva det og det betydde. Troppebevegelser. 
Utskiftinger. Skisser over flyplasser. Arne Lund skaffer slike fra Ørlandet. Og tegninger fra 
flyplasser på Lade og Værnes. Jeg reiste med opplysningene. Til Oslo. Jeg bodde en gang bak 
Deichmanns bibliotek. Adventistene holdt til der. Kodesystemet fikk jeg i en bok av Sigrid Bø og 
Lars Nordbø. Lars underviste meg i dette. 

Arne Lund: Reidar Wærdahl, en av lederne i Wærdahlgruppa, var ofte oppe ved Stjørdal. Han 
hadde familie der. Han var en god maler og tegner og i ly av denne «kunstneriske virksomheten» 
tegnet han stillinger som tyskerne hadde. Personlig videreformidlet jeg opplysninger som ga 
oversikt over flyplassen på Lade og stillinger rundt flyplassen. Kjennemerker som Ringve Gård, 
hangarer osv. Etterretning var viktig og NKP har kontakt både med England, med de 
kommunistiske partiene i andre land og med Den kommunistiske internasjonale. Vi sikter mot å bli 
en skikkelig militærorganisasjon. Vi hadde en russisk sender. Vi hadde kontakt med den russiske 
etterretningstjenesten. Arthur Folden, Ola B. Garberg og jeg hadde møter i Stockholm. En kamerat, 
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89 Berit Rusten har her en dobbel rolle. Hun skriver seg inn i scenen og er samtidig forfatter av scenen, en slags 
«allviteren».

90 Harald L. Rusten var svært forelska i Marta Trang. De gifta seg og bodde flere steder i byen. De bodde i «slottet»  
ved Høyskoleparken. De bodde i Abelsgate, der eldste søster av Ivar Wiggen var hushjelp. Hun har fortalt om en gang 
hun så Rinnan luske i strøket en tidlig morgen. Hun sprang og varsla Harald L. Rusten, og han kastet på seg klær og løp 
over takene og gjemte seg i losjens lokaler. Dette fortalte han også sjøl om. Så bodde de i Hans Nissens gt. 4. Det er 
denne adresse som er oppgitt på arrestasjonpapirene, da min pappa ble arrestert 10. oktober 1943. I Hans Nissens gt. 6 
bodde Arne Johansen og en Spania-kjemper. 

91 I Carsten Wærdahls privatarkiv  finnes mange håndtegnede kart av ulike slag.  Det er lokale kart, Europakart  og 
historiske kart. Kanskje ble disse brukt i motstandsarbeidet? Utenpå kartboka står det «Kartskisse for historisk 
belysning».

92 En slik tegning fant jeg i Carsten Wærdahls privatarkiv, sannsynligvis tegnet av Reidar Wærdahl. 



Sæhle, tok  kontakt med den russiske ambassaden. Vi la en plan om hva som skulle gjøres. Vi hadde 
kart. Kompass. Klær.

Berit Rusten: En sender, som jeg vet at dere i Wærdahlgruppa brukte, forteller jeg om i videoen 
Senderen (B. Rusten, 2014a, p. Video). På videoen har jeg dokumentert et besøk på Rustkammeret, 
der jeg får se sendere som kunne være likedan som de dere brukte. Representanten fra 
Rustkammeret ville ikke la seg filme, men han godtok å fortelle mens jeg filmet senderne. Stemmen 
hans bringer noe autentisk inn. Når han understreker hvilken risiko de tok, som anvendte disse 
senderne, opplever jeg at han også inkluderer den risikoen dere kommunistene tok. At han viste 
senderen Berit som en som også kunne vært brukt av dere, skapte en revne i den isen jeg hele vegen 
opplever ligger rundt fortellingene. 

Berit Rusten ser på skjelettene. De nikker og nikker. Hun henvender seg til dem.

Berit Rusten: Dere forteller så usammenhengende og for meg utydelig. Jeg må tenke meg til mye. 
Jeg tenker meg at sabotasjehandlinger utført av Hjemmefronten/Milorg med tilknytning til England 
i 1944 og1945 kan ha blitt tilrettelagt ut fra informasjon som kurérvirksomheten dere utførte, ga. I 
boka Operasjon Oleander bekrefter Asbjørn Øksendal dette, i fortellingen om en bombetokt fra 
England i 1943 (Øksendal, 1968, p. 122). Grunnlag for denne tokten var opplysninger sendt fra ei 
hytte på Ugla. Det var Kåre Nøstvold som sendte. Han hadde hentet informasjon på 
stasjonsmesterens kontor, fra Øistein Johansen, som var stasjonsbetjent og aktiv medlem av 
Wærdahlgruppa. 

Kanskje er denne kurervirksomheten underkjent av flere grunner. Den første grunnen kan være at 
kurervirksomheten ble ansett som «militære hemmeligheter».93 Noe dere kommunister hadde 
sverget at dere ikke skulle røpe. Det andre var at i etterkant av krigen ville vel ikke det etablerte 
Norge innrømme at de mottok mye og detaljert informasjon fra dere. Og en tredje grunn kan være 
at i etterkrigstidens kalde krig var det ikke smart av noen å flagge at også Moskva ble informert. Til 
tross for den Røde Armes innsats! Da risikerte man å bli dømt som spion for Stalin. Asbjørn Sunde 
og kommunistene i Kiberg fikk føle dette på kroppen.

Skjelettene nikker og nikker. 

Berit Rusten: Kanskje flere sabotasjehandlinger også tildels ble utført av dere? Til tross for at jeg 
ikke har noen spor som verifiserer dette fra Trondheim/Trøndelag. Fra Bergensområdet stilles det 
samme spørmålet:
 Milorg styres i siste instans fra London. Distrikt 20.2; Milorg i Bergensområdet, er gjennom 
 en smertelig omstilling i 1943. Det er flere gode grunner for et bedre samarbeid mellom 
 Milorg og kommunistenes nettverk i motstandskampen. En god grunn er behovet for dyktige 
 sabotører. En annen er det almenne stemningsskifte etter det tyske nederlaget ved Stalingrad i 
 januar 1943/.../ Fra vest-alliert vinkel er det dessuten behov for å redusere negative virkninger 
 i opinionen på en passiv vente- og se holdning, i motsetning til NKPS aktive 
 motstandslinje. (Lindtner, 2013)

Inspirert av Jacques Derrida blir min tankelek små stikk mot en rådende diskurs, slik Derrida 
uttrykker det:
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93 Flere kommunister ble etterhvert kurerer i XU, blant annet Trygve Eidem og Ola B. Garberg. Avgradering av 
virksomhet i XU, den etterretningsorganisasjonen som Knut Løfsnes ledet fra Sverige for Midt-Norge, skjedde i 1988.



  Verden er i dag preget av en dominerende diskurs, eller rettere, en diskurs som er i ferd med å 
 bli dominerende […] Denne herskediskursen antar ofte den jublende maniske og besvergende 
 formen som Freud påviste i sorgarbeidets triumferende fase. Besvergelsen gjentaes og 
 ritualiseres, den holder av og holder fast ved formularer, som all animistisk magi. Den griper 
 til fraser og refrenger. Til en rytme av taktfaste skritt skrikes det: Marx er død, kommunismen 
 er død, godt og vel død, med sine håp, sine teorier og sin praksis, leve kapitalismen, leve 
 markedet, leve i all evighet den økonomiske og politiske liberalisme! (Derrida, 1996, p. 75)

Skjellettene løfter en hånd opp i været som om de knytter nevene.

Flyktningrutene

Jeg bestemte meg for å følge et konkret spor. Et spor som jeg hadde fått fra min pappa. Inga i 

Stordalen. Min pappa hadde introdusert henne for oss.94 Han hadde fortalt at Inga og hennes 

«turistheim» i Stordalen hadde vært viktig i det flyktningarbeidet som de kommunistiske 

motstandsgruppene organiserte. På bakgrunn av dette laget jeg videoen Flyktningerute Meråker (B. 

Rusten, 2014a, p. Video). Og et notat. Notat 7/7 2012:

 Til Meråker for å rekonstruere flyktningruta. Utgangspunkt. Ei rute kommunistene brukte. 
 Den gikk via Inga i Stordalen. Denne ruta er nevnt med en setning i boka om 
 flyktningrutene, «Svensketrafikken 3», av Ragnar Ulstein, Det norske samlaget, 1977, som 
 jeg har kopi av fra Gunnerus bibliotektet/.../Jeg hadde en samtale med Bjørn Krogstad. Han 
 er svært aktivt i historielaget i Meråker og har skrevet en artikkel om flyktningtrafikken i 
 Nordtrøndelag historielag, årbok 1990. Han skisserte fem ulike ruter. Om rute fire, 
 jernbanen sa han at kommunistene brukte jernbanen flittig som en egen rute, direkte over 
 til Storlien. De skaffet falske grensepass, og de var svært godt organisert. De sto 
 sammen. Det  var ikke lett for noen utenfor organisasjonen å benytte denne ruta. Den ble 
 mest brukt til  kurervirksomhet og til spre informasjonsmateriale. Kommunistens 
 flyktningrute over Stordalen kunne godt startet fra Gudå. Rundt stasjonen bodde 
 jernbanefolk, og de var svært godt sammensveiset og å stole på. På Gudå gikk det 
 oppoverbakke til Storlien, og der måtte man alltid sette inn et ekstra lokomotiv/.../ 
 «Stordalen var et lukket samfunn. Der var de kommunister,» i følge Bjørn Krogstad. «Den 
 meste kjente var nok broren til Inga, Mauritz Stokke,» sa han. 

Ordene med uthevet skrift tenkes som talekor

Notatet fortsetter:

 Hans Stenøien fortalte at ruten også ble brukt av Lingefolkene. En gang kom det et 
 følge ledet av Lingefolk. De kjente ikke folkene i Stordalen og var svært mistenksomme. De 
 tenkte å likvidere hun som hadde huset dem, en gammel tante, da de var redd for å sette 
 avtrykk. Heldigvis ble dette avverget. Hans  fortalte også en annen episode om Lingefolkene, 
 som viste at  det sannsynligvis ikke var de  som var mest kjent med denne flyktningruten 
 over Stordalen. I den historien var det en gruppe med Lingefolk som ble loset over til 
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94 Oss, er søstrene Berit og Eli Rusten. Min søster oppsøkte henne mens hun levde.



 Sverige. Da de kom til grensa, trakk en Lingekar revolveren opp av lomma. Han mente 
 losen, som godt kunne vært Mauritz, måtte  likvideres, slik at han ikke kunne  fortelle noe 
 om dem. Dette ble også avverget.

Jeg oppsummerer besøket i Meråker og Stordalen:

 Det var svært sterkt å komme opp i Stordalen. Jeg opplevde at fortellingene lever i folk. Men 
 fortellingene om kommunistenes  bidrag er stein død. Denne motstanden mot å nevne 
 kommunistene sitt nettverk kommer kanskje frem i artikkelen Fra fiende-over fjellet-til 
 frihet. Flukten over Meråkerfjella 1940-1945? Her skriver Bjørn Krogstad: «Flere viktige 
 personer som var sterkt ettersøkt, ble gravd ned i kalktenderen. I konduktørvogna var det gjort 
 istand forskjellige gjømmesteder, og i tomme godsvogner kom flere seg over. I et tilfelle ble 
 en flyktning frakta over grensa liggende på boggien under vogna/.../Alle som reiste, måtte ha 
 pass, og skulle de så langt som til Meråker, måtte de ha grenseboerbevis eller reisetillatelse. 
 Dette ble ordna gjennom en organisasjon i Trondheim». 

Jeg kommenterer:

 En organisasjon i Trondheim? Denne organisasjonen var svært sannsynlig 
 Thingstad/ Wærdahlgruppene. Man kan lese i Karoline Frougners bok Mørketid Kvinners 
 møte med nazismen, om Kolbjørn Wiggen95 som sjarmerte ei på politikammeret. Sånn 
 fikk kommunistene kanskje slike papirer? 

Flyktningruter mange steder i Trøndelag

Wærdahl/Thingstadgruppene hadde flyktningruter flere steder i Trøndelag. Over Røros. Flere var 

organisert fra Verdalen og Stjørdal. Kanskje var det en av disse fluktrutene en tante av Rita 

Abrahamsen brukte? Hun som flyktet i sko med høye hæler. Linken kan være 

Ambrahamsengården.96 Reidar Wærdahl arbeidet der. Det var en kjent jødisk bygård i Trondheim 

med blant annet tekstilutsalg. Han var dekoratør i Abrahamsenforretningen. Samtidig var han ofte i 

Stjørdal og en av lederne i Wærdahlgruppa. Sporene er ofte linket til familie, venner, arbeids og 

fangekamerater av kommunistene. Så enkelt. Så uoversiktlig.

 

Kommunistene hadde ruter over Fosen. Og over Selbu. Ola B. Garberg fra Selbu forteller:

 Det var mange kommunister i Thingstadgruppa.97Vi organiserte flyktningtransporter. 
 Allerede 9. april 1940 var det telefon til meg. Bruno Pavloski eller Pavlovski. Bud i 
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95 Det er Meta Christensen som forteller. Hun kaller han Torbjørn, men noe senere i intervjuet sier hun det som gjør det 
klart at hun snakker om Kolbjørn: «Han så akkurat ut som Torbjørn. Så var han ikke skutt likevel. Men - det var hans 
eneggede tvillingbror jeg så. Han ble også sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland.

96 Berit Rusten bor i Abrahamsengården anno 2014

97 Ola B. Garberg var arbeiderpartimann. Var Stortinget for DNA, som vara, før krigen. Ble med i kommunistpartiet fra 
starten av krigen. Min pappa sendte meg til han for at jeg skulle lære meg enhetsfrontsarbeid.



 Arbeideravisa. Han kom til meg og ble brakt over til Sverige. Vi fikk en fast rute over til 
 Sverige. Jeg hjalp flere jøder over. En av dem var en forretningsmann som het Klein. Høsten 
 1940 bygde vi ei hytte her oppe. Den ble kalt Palermo. Jeg hadde møter med 
 Thingstadgruppa der/.../Jeg  ble kurer og hadde flere turer fra Norge til Sverige. Våren 1943 
 var jeg til Jämtland på skogsarbeid. Jag var til Stockholm og traff Arthur Folden og Arne 
 Lund. Henry Thingstad var arrestert og vi planla å løslate han.98 Vi ble arrestert alle tre, 
 blandt annet kriminalsjefen i Østersund var med på dette. Vi ble transportert til Stockholm 
 og satt inn på Langholmen kretsfengsel/.../Frem til 1942 sendte de kommunister i 
 interneringsleire/.../ Jeg var i kontakt med SKP.99 Jeg var på en forelesningserie arrangert av 
 det svenske partiet i Østersund. Alle som var der ble fotografert/.../Jeg frakta våpen fra 
 Sverige, men jeg vil ikke fortelle hvor...taushetsplikt/.../(J. A. Krogstad, 1972-1975b)

Det er mange interessante momenter i Ola B. Garbergs utsagn; Thingstadgruppa/gruppene hjalp fra 

første stund jøder og eksiltyskere å rømme. Rutene ble brukt til kurérvirksomhet og våpentransport. 

Den dårlige behandlingen kommunistene fikk av svenske myndigheter med overvåkning og 

arrestasjoner. Taushetsplikten, som kommunistene ble pålagt og som de holdt på minst 20 år etter 

krigen. 

I det skriftlige materialet om flyktningvirksomheten over Selbu nevnes i hovedsak ikke Ola B. 

Garberg eller Thingstad/Wærdahlgruppenes navn. Det er Peder Morseth som minnes. Han ble 

henrettet 19. mai 1943, sammen med ti fra Thingstadgruppene. Det fortelles at Peder Morseth ledet 

an i sangen. Salmesangen! De kommunistiske sangene som ble sunget, er forsvunnet i 

fortellingen.100 

Kommunistene hjalp mange flyktninger over til Sverige. Blant annet ble rutene benyttet av russiske 

og serbiske fanger som klarte å rømme fra Dora, fra Falstad og via Marienborg, der mange var 

utplassert. Selv ble mange kommunister igjen. Einar Lian forteller om kamerater som vegret seg for 

å bruke flyktningrutene: 

 Etterat  Henry Thingstad ble arrestert kom jeg meg over til Sverige. På jernbanen. Det var 
 lagt opp to ruter. En på ski og på jernbanen. Lokføreren var med i Lokpersonalets illegale 
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98 Dette var ikke så urealistisk. Det finnes en spektakulær fortelling om en vellykket flukt fra Vollan. Odd Hilt forteller, i 
et intervju med J. A. Krogstad: «Jeg klarte å rømme, da en Gerhard Flesch var interessert i skulpturer og satte meg til å 
skulpturer.  Jeg laget 5 figurer.  Det fins en igjen. Den fant man hodet av på Falstad. Flesch ville ha et sjakkspill. Da det 
var ferdig, flyttet moren min, Ragnhild Hilt, til Trondheim. «Du må komme ut herfra», sa hun. Jeg hadde ikke noe mot 
det. Hun ble kjent med Arne Lund. Arne Lund var organisator. Vi fastsatte rømningen til dagen etter nyttårsaften. Inn i 
1943. Kl. 21 skulle jeg springe bort til gjerdet, sette opp stigen og hoppe over. Trikken laget bråk. Arne Lund sto på den 
andre siden. Vi gikk til jernbanen. Ved bybroa sto mor med to ryggsekker. Toget gikk kl. 2120. Vi dro til Hell. Dybwad 
kom og hentet oss. Neste dag syklet vi til Gudå. En jernbanemann var der for å bringe oss videre.Vi ble med toget over 
til Storlien. Det var en plan over det hele».

99 Det svenske kommunistpartiet

100 F.eks: De revolusjonæres sørgemarsj, som alltid ble sunget ved kameratenes død.



 gruppe. Jeg fikk plass i kullbingen. Det ordnet jeg med fyrbøteren, som var Harald 
 Rusten. Dette var i slutten av februar 1943. I Sverige ble jeg plassert i arresten. Forhørt. 
 Dersom Gustav Bergquist hadde hørt på meg, hadde han levd idag. Det ble ordnet med rute 
 til han. Men, han sa han hadde flere ting å gjøre. Han slo seg på vrangen101 da han hørte at 
 de hadde arrestert faren istedet for han. Så ble han tatt og skutt. 
 (J. A. Krogstad, 1972-1975b)

En annen som slo seg «på vrangen» var Reidar Wærdahl. Det sies at han nektet å dra over til 

Sverige, fordi hans kone skulle føde og at han derfor ville være i Trondheim. Han ble arrestert 

samme dag som Ruth Wærdahl, hans yngste datter ble født.

Det er mange helter som aldri fikk sin takk i forbindelse med disse flyktningrutene. Jon M. Lund 

skriver: 

 Vi som var grenselosar, gjekk vel ut på langt større fårer enn vi var klar over./.../ Aksel Ness 
 frå Røra, var den som ordna ein stor del av dei som eg losa over/.../ Det var sikkert 200 i 
 alt/.../Det var ikkje så lett mange gonger når ein kom innpå fjellviddene, da kunne det hende 
 det vart vanskar med motet/.../ Eit anna problem var at det kunne bli heller lite mat for den 
 som måtte kjøpe alt sjølv. /.../ Eg var heldig, for eg hadde ein god hjelpar i styraren på 
 Henning Samvirkelag /.../Losane gjekk gjennom ei nervepåkjenning som var større enn dei 
 sjølv og andre eigentlig var klar over. Det var fyst etter mange år at det tek til å koma 
 etter/.../ det var vel ingen av dei som losa som tente seg nokon medel for framtida. Dei vart 
 vel helst fattigare enn dei var /.../Så er det ein annan ting som eg og mange fleire enn eg 
 tykkjest er vondt, at det berre er nokre få som har kome og leita opp meg, kva dette no har si 
 årsak?/.../ Det hadde vore veldig så gildt at nokre har kome og vi har fått ein lang samtale 
 om det som gjekk føre seg. (Lund, 1990, pp. 34-38)
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Attentatforsøk på H. O. Rinnan
Henry Oliver Rinnan var opprinnelig fra Levanger og var 25 år da tyskerne okkuperte Norge. Han 

hadde hatt diverse jobber, men arbeidet som bilselger i 1936-1938 og livnærte seg som 

lastebilsjåfør inntil krigsutbruddet. Politisk sett hadde han allerede under Finlandskrigen utviklet 

seg i nazistisk retning. Da hadde hans anti-kommunistiske holdninger ført til at han meldte seg som 

frivillig i Vinterkrigen mot Sovjetunionen. Han hevdet selv at han ble rekruttert til en finsk 

etterretningsgruppe. Da tyskerne okkuperte Norge, deltok han i de norske styrkene. Han ble allerede 

fra 27. juni 1940 knyttet til det tyske sikkerhetspolitiet i Trondheim og ble etterretningsaspirant fra 

27. august 1941. O. Rinnan var leder for Soderabteilung Lola, på oppdrag fra den tyske 

sikkerhetstjenesten. Organisasjonen ble etablert i februar /mars 1942. Da hadde H. O. Rinnan lenge 

drevet kartlegging og angiveri mot kommunistene. 

Jeg spurte min pappa hvorfor Thingstad/Wærdahlgruppene ikke prøvde å ta livet av H. O. Rinnan, 

for på den måte å hindre hans dødelige spill. Det sa min pappa at det hadde de forsøkt, men han 

kunne ikke fortelle mer, da dette var ansett som «militære» hemmeligheter, og at alle involverte 

hadde lovet at de aldri skulle røpe hva som skjedde. Som alle andre historier fra kommunistene sitt 

motstandsarbeid i Trondheim/Trøndelag har disse forsøkene blitt møtt med bagatellisering, forakt 

eller forsøk på usynliggjøring. Dette uttrykkes av Gunnar Fridtjof Thurmann Kjakan Sønsteby, den 

kjente motstandsmannen fra Hjemmefronten, i en uttalelse i Adresseavisen i 2011: «Vi 

(Hjemmefronten) snakket i 1944 om at vi måtte dra opp til Trondheim å hjelpe folkene der å få has 

på H. O Rinnan. De klarte det jo tydeligvis ikke selv.» Uttalelsen gir inntrykk av at man i 

Trondheim neppe hadde forsøkt seriøst, og underslår hvor vanskelig det var å få has på H. O. 

Rinnan.102

Scene 14: Trønderkommunistenes egne observasjoner av H. O. Rinnans virksomhet

Harald Rusten: Alt i november 1940 ble mange fremtredende kommunistiske tillitsmenn i 
fagbevegelsen og ledende kommunister arrestert. De var folk fra hele distriktet. Alle, utenom en, 
hadde deltatt på et illegalt møte hos havnearbeider Karl Langli på Nedre Bakklandet. H. O. Rinnan 
hadde allerede startet sitt etterretningsarbeid! De fleste ble sluppet fri etter en kort tid. Vi forsatte å 
avholde illegale møter. Hos Alfred Smevik i Kirkegata i 1940/41.

Jørgen Hegstad:  Rinnan brukte sin fars navn. Fiskvik. Samme navn som en NKPer på Verdal. Han 
kom til Erling Henriksen, som var kommisjonær for flere forlag. Rinnan oppsøkte han flere ganger. 

74
102 Fritt etter hukommelsen



Da plumpet103 Erling og sa: «Du må gå til Odd Jacobsen!» Hos Jacobsen fikk Rinnan vite at NKP 
ga ut illegale aviser. Vi ble arrestert i oktober 1941. 51 tillitsmenn fra NKP.  De slapp etterhvert ut 
13. 38 satt til krigens slutt.

Kolbjørn Wiggen: Det stemmer. En som jobbet i det illegale apparatet kom i september 1941 i 
snakk med en fremmed på Folkets Hus kafe, som på dette tidspunkt på være Kafe Angletærra. Den 
fremmede sa han hadde vært sjømann og hadde lagt seg opp penger som han ville bruke på illegalt 
arbeid. Han kalte seg Fiskvik, og fremsto som bror av en kjent kommunistisk motstandsmann fra 
Verdal. Den fremmede, altså Rinnan, spurte om noen kunne ta han med til Odd W. Jacobsen.

Odd Olsen: Rinnan var overalt. Også på Orkanger. Høsten 1941 ble jeg av Henry Thingstad 
anmodet om å sammenkalle til et møte med 4-5 interesserte i den hensikt å drøfte mulighetene for å 
få igang en studiesirkel i marxistisk teori. Jeg innkalte Ole Isdahl, Ole Haugen, Anders Eiklie og 
Richart Husby, som alle lovet å komme heim til meg en søndag. Thingstad kom ikke med toget, 
som han skulle kommet med. Jeg ville avlyse møtet. Den første jeg oppsøkte, for å gi beskjed om 
avlysningen, var Anders Eiklie. Da jeg kom dit, hadde han besøk av en for meg ukjent mann, som 
presenterte seg som Henry Rinnan. Jeg oppfattet det slik at Eiklie kjente Rinnan, men fikk først 
senere greie på at det ikke var tilfelle. Kvelden i forveien hadde han besøkt Johannes Rostad på 
Orkanger. Det hadde jeg tilfeldigvis fått vite kvelden før av Arnljot Antonsen. Men at han da hadde 
brukt navnet Fiskvik, kjente jeg ikke til.

Da jeg fortalte om den planlagte avlysningen, overtalte Rinnan meg til å avholde møtet. Han ville 
hilse på de andre. Alle kom, men ikke Ole Isdahl. Han hadde blitt stoppet av Helge Haugen som 
fortalte at denne Henry Rinnan, som han hadde sett gå samme veg som meg, var en angiver. Rinnan 
var fra samme sted som Haugens kone, og det var hun som kjente han igjen. Haugen kom til møtet, 
tok meg til side og fortalte hvem Rinnan var. Jeg var forsiktig og lot som ingenting.  Det eneste 
farlige som ble sagt var at det ble lyttet til London på en radio som tilhørte en tysk soldat. Rinnan 
ville vite om noen visste om våpen. 

Uka etter hadde Thingstad hatt besøk av Rinnan. Til han hadde han presentert seg som Wist fra 
Løkken og skulle hilse fra Odd Olsen, altså meg. Thingstad ga beskjed; Om vi blir arrestert, skulle 
vi si at ærende med møtet der han, Thingstad, skulle ha vært med, var å organisere en 
brigdeturnering mellom idrettslaget Ørnulf og Tor. 11/11 1941 kom lensmann Grut og sa at hele 
gjengen fra møtet skulle til Trondheim for å avgi forklaring. Vi skulle møte på Orkla Hotell en time 
senere. Vi rømte ikke. Vi ble kjørt til Vollan og satt på enmannsceller. Jeg ble sittende i 11 dager. 21. 
november ble Eiklie og  jeg kjørt til daværende hovedkvarter i Kjøpmannsgata til forhør. Alle ble 
forhørt, men slapp ut. Jeg meldte meg til Thingstad. Vi møttes på en kafe. Jeg ville fortsette det 
illegale arbeidet. Jeg fikk beskjed om å avvente, da arbeidet lå noe nede etter arrestasjonene av 
ledelsen.

Harald L Rusten: Ja. Lederne våre ble arrestert i oktober 1941. Bakgrunnen for disse 
arrestasjonene var at angiveren Henry Oliver Rinnan hadde greidd å trenge inn i organisasjonen.

Jørgen Vogt: Vi ble rullet opp av Rinnan, som under falskt navn sommeren 1941 henvendte seg til 
en av organisasjonens medlemmer og tilbød hjelp. Han skaffet blant annet et brukbart stensilapparat 
og deltok i arbeidet med fremstilling og spredning av illegale skrifter/.../ Som leder av den sentrale 
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gruppen fikk jeg rapport om hans arbeide og innkalte han til et møte, men han kom ikke. Dagen 
etter, 9. oktober 1941, ble det så foretatt massearrestasjoner av organisasjonens medlemmer.
(Norges kommunistiske parti, 1975, p. 201)

Harald Rusten: To av de arresterte, Hermann Ott og Odd Hilt, laget i slutten av oktober 1941 en 
beskrivelse av Rinnan, som ble smuglet ut av fra Vollan fengsel.

Even Flatreit: Rinnans virksomhet ble tidlig kjent og drøftet. Henry Thingstad, som jeg hadde en 
god kontakt med, var inne på likvidasjon. Men vi var for blåøyde og fintfølende.

Ivar Wiggen: Og Rinnan var en lur rev. Han skiftet stadig identitet. Han var jo flere ganger på 
besøk hos Wærdahlbrødrene i Sandgata 17. Jeg traff han der. Han virket svært hyggelig.

Arne Lund: Rinnan sa at hans gruppe skulle skaffe oss våpen og penger. Jeg tror det var to møter. I 
en samtale mellom Thingstad og meg sa jeg at dette var ingen borgerlig gruppe. Thingstad sa da: 
«Ja det er merkelig oppførsel. De borgerlige er jo noen tullinger.» Vi bestemte oss for å skygge 
noen fra Rinnans gruppe.

Hjalmar Nilsen: Det var kamerat Kolbjørn Wiggen og Dagny Sveen, som også var med hos Arne 
Lund, som sto for dette. De møtte tilfeldigvis kontaktmannen som Rinnan brukte. Det var Østby. De 
gjenkjente han som Rinnans mann. Det ble sendt beskjed til Oslo om dette.

Arne Lund: Det ble helt klart at forbindelsen måtte brytes. Men Rinnan var smart. Han dro til 
Oslo. Oslo og sentralledelsen forsto ikke faren. De ga ordre om fortsatt kontakt. Eli Aanjesen kom 
fra Oslo og hadde møte med Thingstad. Thingstad kom til meg og sa at jeg skulle fortsette å 
forhandle med denne «borgerlig militære organisasjon». Jeg hadde som sagt mistanke til Rinnan. 
Organisasjonen hans skulle ha navn og fotografier. Det ville aldri en reell illegal organisasjon 
etterspørre. Organisasjonen visste om Odd Hilts rømming til Sverige. Den type flukt holdt vi jo 
hemmelig i vår egen organisasjon. Rinnan visste også mye om våre flyktningruter over til Sverige. 
Jeg bestemte meg for ikke å følge Oslos ordre og brøt kontakten til Rinnan. 

Arne Lund: Eli Aanjesen kom igjen oppover. Hun hadde tatt med beskjed ned til Oslo. Det ble 
brudd i Oslo også. Vi hadde et møte på Lade.Vi var 10-12 stk. Hele situasjonen var klarlagt. Jeg sa 
at jeg anså at vi var i stor fare. Alle var enige i dette, men tok ikke konsekvensene. Mange ville bli 
igjen i Norge av ulike grunner. Vi laget en plan for flukt. Alle kunne ikke dra på samme tid. Vi var 
enige om at jeg måtte dra over til Sverige raskere enn svint. Så dro jeg til Meråker, der jeg traff en 
mann, før jeg dro til Sverige i ei godsvogn.

Scene 15: Fortellinger om attentatforsøk mot H.O. Rinnan

Året er 1943. Det er høst. Kommunistene i Trondheim og Trøndelag og den sentrale Oslo-
ledelsen har identifisert og avslørt at det er H. O. Rinnan som har infiltrert 
motstandsorganisasjonen. Ledende kommunister i Thingstad/Wærdahlgruppene går med et bilde 
av H. O. Rinnan på seg. Det svir i bukselomma. Men, det er viktig at han blir gjenkjent. Han må 
ikke lure dem flere ganger. De forsøker febrilsk å nøytralisere H. O. Rinnan og hans farlige 
organisasjon Sonderabteilung Lola, gjennom flere attentatforsøk. 
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H. O. Rinnan forteller: Det har blitt gjort flere attentatforsøk mot meg. Blant annet ble en
helvetesmaskin104 oppdaget rent tilfeldig i mitt hjem i Landstadsvei 1. En annen gang kom min 
kone og jeg fra kino, da en mann sto bak hagegjerdet og løsnet flere skudd mot oss. Da hisset  jeg 
hundene på han. Det var også et attentatforsøk 7. eller 8. november 1943, muligens oktober? 
Dolmen ble dødelig såret, men ble reddet av eksperter på sykehuset. Gemecke visste hvem som 
hadde skutt Dolmen. Det var Carsten Wærdahl, mente han.105 Gemecke visste om attentatplanene 
tre timer før attentatet, men hadde ikke fått varselet meg, da han ikke hadde truffet meg i telefonen.

Torleif Andersen: Den ene med navn Lund (hjemmehørende i Trondhjemsfjorden) og Artur 
Folden. Det var disse to som skulle likvidere Rinnan så tidlig som våren 1942. Dessverre klikket 
det. Det skyldes at Rinnan ikke kom til det stedet vi trodde.

Kolbjørn Wiggen: Et attentatforsøk foregikk utenfor Brattørgata. 12 b. Her har H. O. Rinnan et  
hovedkvarter. Det var februar 1943. Det var kaldt og glatt på den brosteinsbelagte gata. Det sto biler 
parkert på begge sider av vegen, slik at den som skulle utføre attentatet har gode muligheter til å 
holde seg i skjul inntil bomben ble kastet. De var flere. En speider. En som hadde ansvar for 
retretten. En som var bombekasteren. H. O. Rinnan spaserte i gata sammen med en eller to personer. 
Klarsignal ble gitt fra speideren. Bomben ble kastet. Akkurat da bombekasteren slo til, skle han, slik 
at han mister balansen og bomben tok en ikke-planlagt retning. Når bomben landet, seilte den rolig 
videre, under en bil. Der gikk den av uten at H. O. Rinnan ble berørt av den. De tre attentatmennene 
kom seg unna.106

Carsten Wærdahl: Et annet attentatforsøk skjedde med bakgrunn i 19. mai 1943. Da ble ti 
kamerater fra Thingstadgruppene, pluss Peder Morseth, som hadde bidratt i flyktningarbeidet over 
Selbu, skutt. Motstandsarbeidet til kommunistene sto i fare for å rakne. Vi ungkommunister, 
TKUerne, der Harald L. Rusten var formann, tok ansvar. Det kommunistiske motstandsarbeidet ble 
nå organisert ut i fra Wærdahgruppa. Nettverket rundt gruppa besto blant annet av oss ungdommer 
fra idrettslaget Ørnulf, som holdt til i Ilsvikøra og som var med i ulike lag av avholdsbevegelsen 
(NGU). Attentatforsøket var planlagt å ramme Ivar Grande. Han var på dette tidspunktet 
nestkommanderende i Soberabteilung Lola. Ivar Grande hadde klart å infiltrere den kommunistiske 
motstandsorganisasjonen sentralt, via et besøk hos Hans Cappelen i Oslo, der han utga seg for å 
komme fra det kommunistiske motstandsapparatet i Trondheim. Da han reiste fra Oslo, hadde tatt 
med seg hundrevis av avisa Friheten for å distribuere i Trondheim/Trøndelag. På denne tiden visste 
vi i Trondheim meget godt om H.O. Rinnans infiltratørrolle og rolle som torturist. Da vi fikk 
beskjed om dette møte hos Hans Cappelen, ble det slått full alarm. Her gjaldt det å berge restene i 
Trondheim og også flere andre steder i Norge. Attentatet mot Ivar Grande skjedde 14. oktober 1943. 
En bombe ble levert i Innherredsveien 125. Bomben ble levert på døra, som en pakke fra posten. 
Vertinnen i Innherredsv 125 tok i mot pakken og lovet å overlevere den til Ivar Grande. Men, 
bomba gikk aldri av. (Lind)
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fra Oslo, i følge John Atle Krogstad. En fra kompani Linge, en fra Osvaldgruppa og en annen. Også dette 
attentaforsøket mislyktes. Kanskje bommet de? Kanskje skjøt de feil mann? Kanskje hadde en av dem drukket så mye 
at aksjonen måtet avblåses? Derom strides kildene eller «ryktene». 

106 Kilde: H.O. Rinnan, Jorunn Pedersen og Idar Lind



Harald L Rusten: Høsten 1943 opplever vi kommunister at organisasjonen blir rullet opp av H. O. 
Rinnan og hans Sonderabteilung Lola. Mange har flyktet til Sverige, men noen av oss vil ikke 
oppgi kampen. Noen vil ikke dra, av hensyn til familien. Noen venter disiplinert på tur for å komme 
seg over. Hvite kamuflasjedrakter er sydd. Igjen prøver vi i Wærdahlgruppa å å unngå katastrofen 
gjennom å tilintetgjøre H. O. Rinnan. 

Scene 16: Skuddet mot Rinnan

Dette attentatforsøket 107skjedde kanskje 7. oktober i 1943. Kanskje allerede i 1942.  Kanskje i 
september 1943.108 Det er høst. Bladene henger fortsatt på trærne. Hekkene rundt eneboligene, to 
og firemannsboligene på Singsaker, har fått en rød farge. H. O. Rinnan109 har selskap i sin 
enebolig i Landstadsveg 1. Det lyser festlig fra vinduene. Biler og feststemte mennesker strømmer 
på. I nabohuset, i parallelgata, i Henrik Mathisensveg 14, sitter familien Rusten samlet rundt 
bordet og spiser kveldsmat. En kamerat av Harald L Rusten er på besøk. Harald og kameraten 
har akkurat kommet. De har vært på visitt lengre oppe i strøket, i Lindemannsgate, hos brødrene 
Fossum.  I Lindemannsgate har brødrene klart å gjemme unna en Blaupunkt radio. Den lytter 
kameratflokken til hver kveld. De lytter til «Stemmen fra London» og «Radio Moskva». Hansine 
serverer brød med middagsrester fra samme dag, som pålegg. Det beste Harald og Bergsven får i 
disse tidene. Men, Harald spiser nesten ikke. Han tar brødskivene og sier han vil spise dem 
senere. Han legger dem i en matboks.

Harald Rusten: Vi går ut og tar en titt på festdeltakerne. 

Harald Rusten tar frem en sekk. Legger matboksen og andre remedier  oppi.

Bergsvend Rusten:  Ta det rolig! Vær forsiktig!

Harald Rusten og hans kamerat går ut i hagen, ned mot stakitten som avgrenser eiendommen fra 
H. O. Rinnans eiendom. Rex, Haralds schæferhund, følger med ut. Den får mat fra matboksen 
som Harald fisker frem. Så kaster Harald resten av maten fra matboksen over til H. O. Rinnans 
to schæferhunder, som står å skuler på den andre siden. De sluker maten og sovner relativt raskt. 

Kameraten: Har du putta noe søvndyssende i maten du ga Rinnans hunder?

Harald Rusten: Ikke spør.

Han tar frem to pistoler.

Harald Rusten: Vi må sørge for at dette blir Rinnans siste fest. Du står på høyre side av 
utgangsdøra. Det betyr at du må bruke dine sprintegenskaper, da du er lengst borte fra 
retrettutgangen, som er denne hekken vi nå står ved. Du skyter. Jeg har vaktansvar og sikrer 
retretten.
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108 Kildene spriker.

109 O. Rinnan fortsatte sin fatale virksomhet frem til de tyske nazistene måtte legge inn årene.
Han ble i krigsoppgjøret anklaget som fange nr. 1. Den  farligste. Han ble skutt 1. februar 1947.



Kameraten: Nå har vi sjansen. Men, har vi fått klarsignal på dette da?

Harald Rusten: Jeg har tatt denne avgjørelsen. Dette er mitt ansvar. Er du klar?

De to hopper raskt over gjerdet. Kameraten spretter over. Han har øvd mye på akrobatikk i 
Ørnulf. De stiller seg på hver side av trappa, i skyteposisjon. De har trukket luer godt nedover 
ørene og halvveis over øynene.

Kameraten: Er du sikker på at Rinnan selv vil åpne døra?

Harald Rusten: Ja da. Han gjør alltid det. Han tror det er det sikreste. Han har jo beskyttelse. Den 
idiotiske hjelmen under uniformslua!

Harald ringer på døra hos H. O Rinnan. 

I det samme sier kameraten:
Jeg klarer ikke skyte. Vi vil da vel ikke at menneskeliv skal gå tapt?

Kameraten sitter helt paralysert, gjemt bak sin side av trappa. En skygge kommer frem i døra. 
Harald, som er i vaktposisjon, ser bare skyggen. Han må skyte, om ikke vil skyggen oppdage 
kameraten. Han går et skritt frem og skyter. Skyggen blir truffet i magen. Han segner om. Noen 
sekunder senere dukker H. O. Rinnan opp. Han lurer på hvem som har ringt på. Hvem som har 
ankommet selskapet så sent. Da er Harald Rusten og kameraten allerede over hekken og gjerdet 
og tilbake i Henrik Mathisens veg 14. De går rolig inn igjen. Setter seg ved bordet og får en 
ekstra kopp te og kake som Hansine serverer. Alle tygger og tygger. Harald rister på hodet. 

Bergsven Rusten brummer: Jeg hørte skudd? 

Harald Rusten: Men det var ikke Rinnan som ble truffet!

Bergsven Rusten: For en katastrofe. Dette må aldri komme ut. For en skam at dere ikke traff! 

De to bøyer hodet. Ser på hverandre. Kameraten skjelver. Harald Rusten ser trist og sint ut.

Samtidig brøler H. O. Rinnan, så det høres i nabolaget

H.O.Rinnan: Karl! Karl!

H. O. Rinnans gjester strømmer ut for å se hva som er på ferde. De er i godt humør. For fulle til 
å skjønne hva som har skjedd.

H. O. Rinnan: Hva faen har skjedd? Få Karl Dolmen på sykehuset fort! 

Henry O. Rinnan venter ikke. Kjører frem sin egen bil. Kaster Karl Dolmen inn i baksetet og 
kjører i rasende fart ut fra  Landstadsvei 1. Han kjører desperat rundt kvartalet to ganger, mens 
han skyter vilt med en automatpistol.  Inn i alle stakitt og hekker.  Det ligger trefliser fra 
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istykkerskutte stakitt overalt. Rinnan tror at attentatmennene har gjemt seg i en eller annen hekk. 
Naboene titter ut. De har hørt skytinga. 

Neste dag møtes Hansine og Klara, Rinnans kone, på butikken.

Hansine Rusten sier: Uff. Det var skremmende med skytingen i går. Hele stakittet vårt er skutt i 
filler. Vi satt og koste oss med te og kaker. Jeg turde ikke se ut. Uff. Uff. 

Klara: Karl Dolmen, min manns høyre hånd ble skutt og Henry er rasende.
Han går rundt i huset og roper på hevn. Det er derfor jeg er her idag. Jeg må kjøpe noe godt, som 
kan roe han ned. Marengs kanskje. De smelter på tunga og gir en god følelse.

Hansine Rusten: Ja det vil nok gjøre susen!  Hvordan går det med Karl Dolmen?

Klara:  Han overlever. Skuddet gikk av i magen.

Hansine og Klara tar høflig farvel.

Andre naboer som også er i butikken visker: Alle vet vi jo hvem det var som skjøt! 

Denne siste replikken kan gjentaes mange ganger, som et ekko.
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Limet som gjorde det mulig for et mikroparti å drive et 
utstrakt motstandsarbeid
Kommunistene i Trondheim, som i resten av landet, var ikke mange da de startet opp sitt 

motstandsarbeid mot den tyske okkupasjonen. I det siste stortingsvalget før 9. april 1940 hadde 

Norges Kommunistiske Parti (NKP) kun 0,3%  av stemmene, en tilbakegang på 1,5% fra forrige 

stortingsvalg. Partiet stilte ikke liste i Trondheim. I kommunevalget i 1937 hadde NKP 1,15 % av 

stemmene på landsbasis, dvs 8975 stemmer. I Trondheim fikk Trondhjems Arbeiderparti av NKP i 

overkant av 10 % av stemmene ved dette kommunevalget, mens partiet fikk mellom 10 og 20 % i 

noen få andre industrikommuner (J.A. Krogstad, 2014). Til tross for at NKP var et miniparti på 

landsbasis ved krigsutbruddet, drev medlemmene en utstrakt motstandskamp-organisering. I dette 

kapitlet vil jeg prøve å vise noen av de elementene som gjorde innsatsen til NKP mulig. 

Rød Hjelp. Kultur. Studier.

Rød hjelp 

Å hjelpe kamerater i nød. Solidaritet. Hjelpearbeid av ulikt slag. Ble etablert allerede på 1920-tallet. 

Det ble kalt Rød hjelp. Den ble fra starten ofte organisert av de kommunistiske 

kvinneorganisasjonene (Nørgaard, 1975, pp. 182-195).110Rød hjelp kom de til gode som gikk under 

jorden og arbeidet illegalt før og under 2. verdenskrig. Tyske flyktninger, familiene til 

motstandsfolk som ble henrettet eller fengslet og kommunister som arbeidet «profesjonelt» med 

motstandskampen. Å gi slik hjelp var forbundet med risiko om selv å bli fengslet og henrettet. Da 

jeg gjorde research på performancen Reisen i fangenskap-Cirkus Konzentrazani,111 forsto jeg hvor 

viktig det internasjonale nettverket til kommunistene var. Jeg fant flere fortellinger om hvordan Rød 

hjelp fungerte også innenfor piggtråden. Det var historier om N.N. fanger og russiske fanger i 

Sachsenhausen som fikk utdelt mat fra Røde Korspakker. Noe N.N. fangene og de russiske fangene 

ikke hadde «rett på». Utdelingen ble organisert av Rød hjelp. Det var fortellinger om hvordan 

nettverket kartla alle N.N.fanger som ellers ville havnet ut i natt og tåke. Denne kartleggingen, blant 

annet av de som havnet i Natzweiler, som tyskerne ønsket at ingen skulle vite om, gjorde det mulig 

for De hvite bussene å finne dem. Rød hjelp er en del av historien om hvordan kommunistene i 

Buchenwald organiserte væpnet opprør i leiren mot slutten av krigen og fikk stoppet livsfarlig 

transport av jøder. Jeg tror at Julius Paltiel fra Trondheim ble berget på dette viset. Det var 
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110 DNA forbød sine medlemmer å være med der i 1926.

111 En soloforestilling om min pappas reise ikonsentrasjonsleirene fra 1943-1945.



fortellinger om hvordan kommunistene hver kveld, i all hemmelighet, for eksempel i Natzweiler, 

organiserte innsamling av en bit brød fra alle, som så ble fordelt til de sykeste, de som lå på 

sykestua. 

Min pappa overlevde sannsynligvis reisen i fangenskapet, som N.N.fange, fordi han dro nytte av 

Rød Hjelp. 

Rød hjelp og tyske flyktninger

Mange, kommunister, jøder og sosialdemokrater måtte flykte fra Tyskland etter Hitlers 

maktovertakelse. Men, de ble ikke alltid tatt i mot på en anstendig måte. De måtte leve illegalt i 

landene der de prøve å få asyl i. Mange ble sendt tilbake. Rett til leirene. 

 Som følge av den nasjonalsosialistiske maktovertakelsen i januar 1933 og den tyske 
 ekspansjonen og krigføringen, forlot ca. en halv million mennesker det tyske maktområdet. 
 Mer enn 95 prosent av dem var offer for den nasjonalsosialistiske rasepolitikken. Av disse 
 Hitlerflyktningene var det bare en brøkdel som kom til Norge – mellom 1 300 og 2 000 
 mennesker/.../ Generelt kan man si at alle norske regjeringer var interessert i å begrense 
 antallet flyktninger så sterkt som mulig. Så sent som i 1938 hadde det sentrale passkontoret 
 ingen betenkeligheter med å sende en jøde tilbake til Tyskland, der det i henhold til den 
 offisielle språkbruken ventet ham en «omskoleringsleir».(Lorenz, 1999)

I Norge bodde flere av flyktingene som var tvunget å leve illegalt, hos kommunister og 

kommunistsympatisører. Harry Jacobsen, pleiesønn av K. O. Thornæs, forteller om en tysk 

flyktning i intervju 17/4 1975: 

 Henie Karlsen kom hit illegalt. Han bodde hos Mette Linge og var sammen med Aase 
 Linge/.../ Han hadde kontakt med jøder og holdt foredrag om flyktningeleirene. Han fikk 
 opplysning via kontakter i Tyskland.

Harry Jacobsen, nevner også en en Lehmann, som var tysk flyktning og som 

Trondheimskommunistene tok hånd om. Ingemar Nossum forteller om en kvinnelig flyktning: 

 Else Vöpperfeldt, en tysk flyktning. Kom til Norge før krigen. Bodde hos Odd Kristiansen. 
 Man prøvde å ordne et proforma giftemål. Presten nektet å vie dem. Hun ble senere hjulpet 
 med å flykte til Sverige.(J. A. Krogstad, 1972-1975b)

Scene 17: Fortellinger om Rød hjelp112

Talen kan tenkes som et talekor, der ordene som er uthevet høres.
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 Tillat meg, kamerater, at jeg i forbindelse med spørsmålet om kadrene, tar opp den enorme 
 oppgaven IRH (den Internasjonale Røde Hjelpen) har når det gjelder arbeiderbevegelsens 
 kadre. Den materielle og moralske støtten IRH’s organisasjoner gir fangene og deres 
 familier, de politiske emigrantene, forfulgte revolusjonære og antifascister, har reddet livet 
 og bevart kreftene og kampdugeligheten for tusener og atter tusener av arbeiderklassens 
 mest verdifulle forkjempere i ulike land. De av oss som har sittet i fengsel, har selv direkte 
 fått lære å kjenne den overordentlige betydningen av IRH’s virksomhet. (Bifall) IRH har 
 gjennom sin virksomhet vunnet kjærlighet, hengivenhet og dyp ærbødighet blant 
 hundretusenvis av proletarer og revolusjonære elementer blant bøndene og de 
 intellektuelle.  Under de nåværende forholdene, under den tiltakende borgerlige 
 reaksjonen, den rasende fascismen, den skjerpede klassekampen, vokser IRH’s rolle 
 voldsomt/.../ Den må, så å si, bli et slags «Røde Kors» for proletariatets enhetsfront og 
 den antifascistiske folkefronten, som skal omfatte millioner av arbeidende «Røde Kors» 
 for de arbeidende klassenes arme, som kjemper mot fascismen, for freden og 
 sosialismen. (Dimitrov, 1935a) 

Ivar Wiggen: Det ble drevet pengeinnsamling f.eks. til Hjalmar Nilsen som lå i dekning.

Einar Lian: Det ble foretatt pengeinnsamling. Ved såkalt loddsalg. Trygve Eidem tok i mot 
pengene.

Aud Gustad: Min mor reiste omkring og delte ut penger til de som ikke hadde noe. Jeg vil gjerne 
at dette skal komme frem.

Edel Jacobsen: Jacob C. Jacobsen, min mann, ble tatt. Ei uke etter fikk jeg det første beløpet. Det 
fikk jeg helt frem til krigens siste dag. Hver jul fikk jeg er beløp fra kassereren i fagforeninga til 
Jacob. Stein. Jord. Sement. Jeg vet det ble samlet inn på store arbeidsplasser som Nobø og NKL. 
Pengene kom fra Lund Olsen. Jeg tror hun formidlet penger også til folk i distriktet. Verdal. 
Orkanger. Det var 70 kroner i måneden. Gjennom pengeinnsamlinger til det illegale arbeidet og til 
familiene som var ramma av arrestasjoner, f. eks. i forbindelse med tyskernes «K-aktion» i oktober/
november,113 kom mange i forbindelse med Rød Hjelp. Ved Marinborg verksted ble dette organisert 
gjennom loddsalg. Ingen av arbeiderne kunne imidlertid vente seg noen gevinster, for dette var bare 
en fordekt form for pengeinnsamling. 

Gunnar Gundersen: Det var Ole Berg, en gammel kommunist, som kontaktet meg. Jeg skulle ta 
med meg en konvolutt med penger, som ble brukt til Rød hjelp. Til de som trengte det. Han hadde 
tegna en slags «park», med plen, trær og  blomster i ulike farger, og når jeg fikk konvolutten, ble det 
merket av i «parken» at jeg hadde fått konvolutten og hvor mye det var. Vi sjekket begge at beløpet 
stemte. Konvolutten ble overlevert i vaskerommet på Dalenenga. Jeg putta konvolutten, kanskje 
med 1000-2000 NOK, i lomma. Mye penger! Jeg tror pengene kom fra forretningsfolk. Dagen etter 
kom KolbjørnWiggen hjem til meg og hentet konvolutten.

Marit Aarli, Martin Eggen og Ole Fremo: Arne Johansen framholdt at de fikk støtte fra høyrefolk 
og kapitalister i Trondheim. Nå var det ikke snakk om hvem som var fattig eller rik i kampen mot 
tyskerne.
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113 K-aksjonen i oktober/november, henspeiler sannsynligvis på arrestasjonene av kommunistene. Det var en 
arrestasjonsbølge høsten 1941, 1942 og 1943. 



Kultur

Jeg har i alle år trodd at jeg gjennom mitt arbeid som scenekunstner har gjort noe som absolutt ikke 

ligger i min bakgrunn. At jeg arbeider med kunst og kultur, på tross av arven. Derfor introduserer 

jeg dette temaet gjennom å fortelle om min farfar. Fortellingen om han sier noe overraskende for 

meg og sannsynligvis også for andre. Det overraskende er i hvor stor grad kommunistiske 

arbeidere, som min farfar, var var opptatt av å utfolde og bygge opp kulturtilbud. Min bestefar, 

Bergsven Rusten, var gruvearbeider i et lite gruvesamfunn, Røstvangen, utenfor Tynset. Der ledet 

han et janitsjarorkester, et hornmusikkorps og en teatergruppe. Det var øving nesten hver kveld etter 

arbeidstid. Øvingsstedet var pensjonatet som min farmor drev. Kulturen var prioritert i 

arbeiderbevegelsen. Da Bergsven Rusten, sammen med med min farmor Hansine og min pappa 

Harald, flyttet til Trondheim i 1923-1924, spilte han mest gitar og opptrådde mye med dette i ulike 

partilagsammenhenger. Kommunistbarna fikk opplæring i sang, teater og andre kunstformer114 

gjennom pionerene og blant ungkommunistene. Kommunistene så også på de mere etablerte 

kulturinstitusjonene som interessante og viktige for arbeiderbevegelsen.115 Kommunistene holdt 

teater og kultur i bevegelsen høyt. I sitatet under er det en kamerat av min pappa, fra Rena, som 

huser et møte, der det blant annet er teaterøving.

 24/ 2 1939 holdes det et møte hos Henry Hermandsen for eventuelt å stifte et kommunistisk 
 Ungdomslag/.../For det første kunde vi vente å få mange som er blitt for gamle til å stå i 
 pionerkorpset/.../Marta Petershagen ble valgt som leder for teatergruppa/.../møtet blev besøkt 
 av 16 ungdommer som alle sluttet seg til laget/.../til avslutning ble sunget Gryr i Norden. 
 Henrik Petershagen (Ref) Rena. 
 ("Rapport fra motstandsgrupper og aktivitet i forbindelse med den spanske borgerkrig,")

Kultur som lindrer

I boka Myrsoldatene forteller Wolfgang Langhof at fangene organiserte en sirkusforestilling. Cirkus 

Konzentrazani. Klovner. Akrobater. Myrbalett. Sirkusdirektør. En stork.

 Noen spurte storken: «Hvor mange månder skal du være i Börgermorr?» og storken svarte 
 med å nikke og nikke og aldri holde op med å nikke. (Langhoff, 1935, p. 19)
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114 I Morgenbladet 4. mars 2011 fortelles det at Hannah Ryggen underviste pionerbarn.

115  9/2 1937 oppfordret Trondheim distriktsorgansisasjon av Norsk Jernbaneforbundet(NJB) sin forening om å tegne 
aksjoner for å få en fast scene i Trondheim, «fordi dette hadde stor kulturverdi!» Aksjene kostet 25 NOK pr stk. I 1937 
satt Bergsven Rusten, min bestefar, i styret i Trondheim distrikt av NJB fra lokpusserne. Han var nok med på denne 
oppfordringen. Alle brev fra Jernbaneforbundet ble forøvrig underskrevet med «solidarisk hilsen» på denne tiden. 
Arbeidet for å få en fast scene i Trondheim engasjerte arbeiderbevegelsen. Dette kan leses utav en notis i arkivene til 
Karl Marx-laget fra 18/11 1939, om et møte den kommende tirsdag der teatersjef Gleditsch skulle holde tale om teateret 
som middel i folkeopplysningen.



I forestillingen ble konsentrasjonsleirfangenes sang «Myrsoldatene», presentert for første gang. Til 

norsk ble den oversatt av Arnulf Øverland etter krigen og fikk tittelen «Myras slaver.»116 

 Hjem, til hjemmet lengter alle, til de kjære tanken går. 
 Men vi er myras slaver, vi sliter og vi graver i myr. 

Fortellingen om denne forestillingen inspirerte leserne og inspirasjonen tok de med seg når de selv 

havnet i leirene. Konseptet spredde seg til mange fangeleire fra 1933-1945. Det finnes konkrete 

hendelser som tyder på at min pappa også lot seg inspirere. Han fortalte at da han og Ivar Wiggen 

kom tilbake etter oppholdet i konsentrasjonsleirene, dro de to rundt på turnè, fortalte fra leirene og 

opptrådte med sang og kultur som hadde holdt dem oppe. Et av numrene deres, som var svær 

populært, var når Ivar Wiggen danset i tyllskjørt eller i en innsvinget damekåpe, med bare legger, 

som en slags «ballerina».117 Denne «ballerinafiguren» tolker jeg som et ekko av «Myrballetten», en 

del av repertoaret i «Cirkus Konzentrazani», som Laghoff forteller om i boka Myrsoldatene.

Kultur med humor

Under krigen ble det laget mange nidviser. På CDen «Illegale sanger» med Gutta på Skauen, er de 

fleste sangene fra 1944. Det eneste som tyder på innflytelse fra kommunistene i de sangene, er at 

begrepet partisan brukes. Jeg har ikke funnet mye konkrete om nidviser eller sanger som 

kommunistene laget under krigen. Kanskje kan denne sangen datert 7/6 1945 tjene som et 

eksempel. Den er nedskrevet av Solveig Wærdahl, på melodi Pål sine høner.

 Rinnan han slepp sine djevler på gaten.
 Djevelen så fort over gatene sprang.
 Den skulle plukke og røve og rane
 all(e) som var jøssing og skikkelig folk.
 Putt Putt Putt sa dem som var jøssing
 Rinnan og banden dem skremmer oss ikke.
 Vi skal nok føre vår gjerning i land.

 Rinnan han tok seg en tur ut på gaten,
 fiska og fiska til båten ble full.
 Tok dem så med seg en tur til sitt kloster.
 Gav dem litt juling så blodet det skvatt.
 Putt Putt Putt Sa dem som var jøssing.
 Du får berre bank for vi nok tie må,
 ellers vår gjerning vil falle i grus.
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116 Merk den glidende overgangen fra «soldater» til «slaver». Fra kjempende til lidende!

117 Om ballerinaskikkelsen til Ivar Wiggen fortalte ikke min pappa noe. Det ble fortalt meg i begravelsen til Lily Øwre.



 Mange ble banket og pint så de døde
 Andre ble kostbar for dem mått(e) få krutt
 Heldigvis berga da noen få livet
 sjøl om det ofte så vanskelig ut.
 Putt Putt Putt
 Sa dem som var jøssing.
 Dem vant ikke knekke helse og vilje,
 selv om dem brukte det verste som fins.
 
 I dag er vi stolte
 Vi har dere hjemme
 Friske og sterke og blide som før
 Dere fortjener en ekstra medalje
 for offer og arbeid for frihet og fred.
 Putt Putt Putt sa de som var jøssing.
 Nå kan bare Rinnan og banden hans sitte.
 Vi skal nok føre vår gjerning i land. ("NGU-arkiv før og under krigen," 1936-1943)

 Jorunn Marie Pedersen, yngste søster av brødrene Wiggen, forteller om en annen nidvise: 

 Det bodde en angiver to hus bortenfor Ilsvikøra 1. Jeg tok gitaren min, satte meg, spilte 
 og sang. Jeg sang: «Politimester Østerberg,118det var en mann».  Dette var en av sangene jeg 
 lærte under krigen. Mora til angiveren kom ut og ble svært sint. Jeg skjønte ikke hvorfor. 
 Jeg var et barn. (Pedersen, 2012)

Jorunn forteller videre om kultur under krigen: 

 Avholdslosjens lokaler i Ila lå der Ila Omsorgsenter er nå. Det var en flott hage og kafe og 
 møterom. Der holdt Thomas Angell losje og Kameratene til. Der sang jeg. Under krigen 
 pleide jeg også å synge i kommunistens lokaler i Nordre eller Dronningensgate, Angletærre 
 kalte vi det. (Pedersen, 2012)

I følge Hjalmar Nielsen ble dette stedet også kalt Enkehjemmet og han sier i et intervju at dette ble 

et slags Folkets Hus, da Folkets Hus i Olav Trygvassonsgate ble okkupert av tyskerne. 

Avholdslosjen hadde flere lokaler  rundt i byen. De utgjorde mange mulige møteplasser, da 

avholdsbevegelsen ikke var illegal. Sannsynligvis ble disse stedene brukt  blant annet som 

øvingslokaler for det kommunistiske koret som ble opprettholdt under hele krigen. 

 Partiets sangkor under okkupasjonen. Det holdt sammen hele tiden.Vi oppsøker sangkorets 
 mangeårige formann, kamerat Peder Nilsen, for å høre om sangkorets tilværelse under krigen. 
 Han forteller at  i samme øyeblikk som partiet ble forbudt, forandret koret navn til 
 Arbeidernes sangkor/.../Når vi fortsatte våre øvelser, var det for å holde sammen, slik at vi på 
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118 Politimester Østerberg. Først var han med politikorpset og ønsket tyskerne velkommen i Ravnkloa. Han ble avsatt og 
arrestert i forbindelse med unntakstilstanden 1942.133 Sendt på Falstad. Han ble  løslatt etter kort tid og forvist til 
morens hjembygd, Beitstad, hvor han arbeidet som gårdsarbeider til krigens slutt. Ved frigjøringen 1945 vendte 
Østerberg tilbake til Trondheim, hvor han samme år ble utnevnt til politimester. I hele etterkrigstiden var han svært 
aktiv i overvåkingen av kommunistene. Han hadde embetet til han ble pensjonert 1971.



 kort varsel  skulle kunne være mobil når partiet sto fram igjen/.../På sangens område avviklet 
 vi et stort  arrangement i Studentersamf. store sale den 5. juni 1942. Denne konserten ble 
 avholdt i en vanskelig tid, og konserten kunne ikke offentliggjøres/.../  «Spennende var det», 
 sier Nilsen  og legger til at konserten var besøkt av 700! mennesker. Koret har også mistet en 
 av sine beste sangbrødre, da Thorleif Olsen ble skutt av tyskerne 19. mai 1943. Dessuten 
 hadde en rekke av korets medlemmer tilbrakt en kortere eller lengre tid i tyske fengsel og 
 konsentrasjonsleire. Korets nestor, kamerat William Kristiansen, har således hele 31/2  års 
 fengsel bak seg.(Tid, 1945)

Korets medlemmer spredde sangen. Da mange kommunister etterhvert havnet på Falstad, bidro de 

til Falstadkoret. En politimann, som ble sendt til Tyskland med MS Donau 20. desember 1943, på 

samme tur som min pappa, forteller om koret med Falstadfanger, som sang patriotiske sanger, da de 

seilte forbi Færder fyr.

Den mest kjente sangen som en Trondheimskommunist skrev i okkupasjonstiden, var Nidelven. Den 

ble skrevet av Kristian Oskar Hoddø. Den skrev han på Gamle Bybro i Trondheim en natt i slutten 

av april 1940. Etter krigen ble denne sangen en verdensslager, og den ble utgitt i både USA og flere 

europeiske land. Hoddø hadde ingen formell musikkutdannelse og arbeidet som rørleggersvenn i 

Trondheim ved krigens begynnelse. Sammen med sin bror Harald ble han raskt engasjert i 

motstandsbevegelsen og deltok i illegalt arbeid både i Trondheim og Leksvik. Han var med i 

nettverket til Thingstad/Wærdahlgruppene. 2. november ble han 1943 arrestert. Anklagen lød på 

illegal virksomhet, deriblant distribusjon av illegale aviser og eksport av flyktninger. Dagen etter 

arrestasjonen ble han dømt til døden ved skyting. Hans sang uttrykker den kjærligheten han hadde 

til Trondheim. Den kjærligheten som gjorde at han kjempet mot okkupantene. 

Kultur var på samme tid hostesaft og ginseng i sorgen. Lindring og energi. Kulturen uttrykker sjelen 

og nerven i et engasjement. Det finnes flere fortellinger fra det okkuperte Norge og fangeleirene om 

kamerater som plystrer Internasjonalen med risiko for å bli skutt på stedet. I arbeidet mitt med 

performancen Reisen i fangenskap-Cirkus Konzentrazani, fant jeg en fortelling om en ung kamerat 

som ikke klarte mer. Han var i ferd med å segne om av slit, hunger og avmakt. Dette var mens 

fangene sto på geledd omringet av tyske vakter. Plutselig ser medfangene at den unge kameraten 

retter seg opp, knytter neven i været og synger Internasjonalen så kraftig han kan. Sekunder etter 

ligger han på bakken. Skutt.
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Studiene

Min pappa kom stadig tilbake til hvor viktig det var at kommunistene var politisk skolerte. Jeg tror 

han anså seg selv som relativt bra skolert, til tross for sine sju år med folkeskole. Han mente at i den 

grad motstandsarbeidet bar preg av svakheter, lå mye av årsaken i at organisasjonen etterhvert 

mistet sine mest skolerte kadre, og at de som ble igjen ikke hadde et godt nok ideologisk og 

teoretisk grunnlag. Mange ble rekruttert fra AUF, ungdomsorganisasjonen til DNA, forklarte han. 

Før krigen fra lag som ble ekskludert fra AUF, fordi de støttet NKPs linje i Vinterkrigen og i 

solidaritetsarbeidet for den spanske republikken. I løpet av krigen sluttet mange AUFere seg til på 

grunn av NKPs aktive innsats. «Men, de var ikke godt nok skolerte», mente min pappa.

NKP la vekt på skolering fra partiets oppstart. 1923. Det berører å bla i noen av studieheftene som 

har vært oppbevart på NKP sitt distriktskontor i Folkets Hus i Trondheim frem til dags dato. 

Studiehefter fra tidlig 20 og 30 tall. De er ofte håndskrevet, stiftet sammen eller bundet sammen 

med en hyssing. Krøllete i kantene, som tegn på at de er godt brukt. Hefter som omhandler den 

franske revolusjonen, politisk økonomi og arbeidskamper. 

Klassekampen var tilspisset på 30-tallet. Kommunistene hadde liten oppslutning og prøvde å slå 

gjennom ved å engasjere seg i aktuelle organisasjoner. 28/9 1973 forteller Harald L. Rusten: «Etter 

valget i 1936 var det en linje om å gå inn i Karl Marx-laget for å vinne oppslutning om 

kommunistene sin linje». Min pappa knyttet tett kontakt med Henry Thingstad via Karl Marx-laget. 

Aktiviteten i laget finnes det noen referater fra. Referatene, som sto i  Arbeideravisa, er ofte 

rekonstruert av Aasta Buen. Her kan man finne at deltakerne fikk opplysning om nazismens trussel 

på flere møter ("Arbeiderlaget Karl Marx og solidaritetsarbeid for den spanske republikken.,"). Hva 

kommunistene hadde i vente fra nazistenes side kunne de også lese om i en bok som min pappa ofte 

viste til.  Den før nevnte boka Myrsoldatene av Wolfgang Langhoff. Den ble utgitt først i Sveits. 

Bokas forfatteren hadde et 13 måneders opphold i konsentrasjonsleiren Börgermoor, fra 1933. 

Førsteutgaven ble utsolgt i løpet av tre dager. Den ble raskt utgitt på mange språk i andre europeiske 

land, og den første norske utgaven kom ut allerede i 1935, på Tiden forlag. 

I boka kunne man lese at uansett situasjon fant kommunistene måter å organisere og skolere seg på. 

 Det var en grotesk situasjon: midt i leiren, omgitt av ståltråd, terror, slag og mishandling- et 
 slags partimøte med taler og valg./.../ Det virket rørende på mig å se hvor de holdt fast på 
 tradisjonene. Senere har jeg forstått hvilken betydning og kraft som ligger i en slik tradisjon. 
 Aldri i mitt liv har jeg oplevd en slik grad av samhold, tillit og kameratskap blandt 
 mennesker. (Langhoff, 1935, pp. 17-18)
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Min pappa har etterlatt seg mange studiehefter, trykt på ulike forlag i Norge, Danmark og Sverige. 

Hefter om den spanske borgerkrig, kvinnekampen, Det Kommunistiske Manifest, taler av kjente 

kommunister osv. De var nok alle ment som mat for å gjøre kommunistene sterke i ånden. Å 

studere, mente NKPerne, var viktig fordi det ga retningslinjer for hvordan det illegale arbeidet 

kunne drives. Odd W. Jacobsen forklarer: 

 Vi forsøkte å binde det sammen med SUKPs historie. Vi forsøke å skape lærdom om illegal 
 organisering. Det var viktig å få bort illusjonen om at den tyske okkupasjonsmakta ville seire. 
 Reise troa på at fascismen ville bli knust. På arbeidsplassen min, i Trondheim Kommunale 
 Bakeri, organiserte jeg studievirksomhet blant arbeidskamerater jeg stolte på. Vi var en 14-15 
 stykker som møttes etter arbeidstid. Bortsett fra Rolf Sylte, var jeg den eneste organiserte 
 kommunisten.Vi stakk oss bort bak de svære bakerovnene innerst i lokalet. Jeg holdt 
 innledninger om Sovjetunionens kommunistiske partis historie. Først og fremst la jeg vekt på 
 perioden frem til oktoberrevolusjonen. I den tiden måtte partiet i USSR arbeide illegalt. 
 Forholdene hadde vært svært vanskelige, men arbeidet førte frem til revolusjonen og en 
 lykkeligere fremtid. (Berger, 2001)

Min pappa ga meg to hefter som han insisterte på at jeg måtte lese. Det ene heftet forteller om G. 

Dimitrovs heltemodige innsats og det andre var hans tale om nødvendigheten av en enhetsfront mot 

fascismen. Bakgrunn for formulering av Enhetsfrontstanken var; depresjonen var på det verste, seks 

millioner var arbeidsløse i Europa, riksdagsbrannen, da mange ble overbevist om at Hitler sto 

mellom dem og den «internasjonale kommunistiske sammensvergelsen» i 1933, valgresultatet som 

ga nazistene og deres forbundsfeller 340 mandater- venstresida fikk 201, kommunistpartiet ble 

forbudt, jødeforfølgelsene startet, sensur, fangeleirene, Hiltler fikk 84% av stemmene i 

presidentvalget i 1934, Hitler forkastet nedrustningsklausulen i Versaillestrakaten i 1935,samme år 

startet Mussolini fiendligheter mot Etiopia og ingen stormakt i Nasjonenes Forbund 119var villig til 

å gjøre noe konkret for å stoppe den italienske imperialismen i Afrika. (Weiss, 1972)

G. Dimitrov formulerte tanken om Enhetsfronten på oppdrag fra Stalin i 1935. Dimitrov var en

helt i den internasjonale kommunistiske bevegelsen fordi han hadde stått opp i en

fascistisk rettssal og brukt sin posisjon på tiltalebenken, som en talerstol for å presentere den 

kommunistiske Enhetsfrontlinja.120 I talen om enhetsfronten oppfordres det til at kommunistene må 

studere nasjonale særegenheter og ut fra dette fastsette de mest effektive metodene og formene for 
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119 Forløperen til FN, min anmerkning

120  Dette var en prosess som startet 21. september 1933 i Leipzig. Da hadde Dimitrov og to andre bulgarske 
kommunister sittet i  lenker og blitt torturert av nazistene. Anklagen mot dem var at de hadde tent på Riksdagen, ved 
Riksdagsbrannen i 1933. På dette tidspunkt hadde Dimitrov, som var valgt inn i parlamentet for kommunistene i 
Bulgaria, allerede fra tidlig 20-tallet, operert illegalt. Fra fascistene gjennomførte et kupp 9. juni 1923, i Bulgaria. Hans 
brødre ble drept da.



kampen mot fascismen. Dette er interessant, da man alltid får et inntrykk av at alt kommunistene 

gjorde, måtte og skulle være blåkopi fra hva Moskva hadde av analyser. Det legges vekt på at den 

proletariske enhetsfronten må forvandles til en folkefront mot fascismen. Ut fra dette leser jeg at  

Dimitrov gikk bort fra kampen for en sosialistisk revolusjon som hovedsaken for kommunistene. 

Det var kampen mot fascismen som var det viktigste og derfor måtte man gå bredt ut. Man måtte 

slutte å være sekterisk. Jeg liker godt en sekvens i hans tale der han harselerer med sekterismen i 

kommunistbevegelsen og spør: «Kan en slik tale fengsle de arbeidsløse?» 

 Jeg husker for eksempel på et møte for arbeidsløse i Berlin på den tida Hitler kom til makta. 
 Det var samtidig med at rettssaken mot de beryktede svindlerne og spekulantene, brødrene 
 Sklarek, fant sted, en sak som dro ut noen måneder. /.../En kommunist reiste seg og ba om 
 ordet. Møtelederen avslo først å gi ham det, men han ble tvunget til å gi etter under press fra 
 de tilstedeværende, som ville høre kommunisten. Da han steg opp på talerstolen ventet alle 
 spent på hva den kommunistiske taleren hadde å si. Nå, hva sa han? «Kamerater», sa han med 
 høy og fast stemme, « Den Kommunistiske Internasjonalens plenum er nettopp avsluttet. Det 
 har vist veien til arbeiderklassens redning. Den viktigste oppgaven det stilte oss overfor, 
 kamerater, er å «erobre arbeiderklassens flertall».(Dimitrov, 1935a)

Til tross for en humoristisk selvkritisk holdning, avsluttes G. Dimitrovs tale med lange tirader, som 

i alle fall for meg er like sekterisk som den sekterismen han ironiserer over. Her følger siste avsnitt, 

som en smakebit. 

 Leve arbeiderklassens enhet! Leve Den Kommunistiske verdenskongress Internasjonalens 
 sjuende! (Stormende bifall som går over i ovasjoner. Orkesteret spiller Internasjonalen, 
 delegatene synger med. Tilrop fra delegasjonene: «Leve Stalin!», «Leve Dimitrov!». Et 
 tvefoldig «Rød front!». De franske delegatene synger Carmagnolen, den tsjekkiske 
 delegasjonen synger Rudy Prapon, den kinesiske delegasjonen synger Den kinesiske Røde 
 Armeens marsj, den italienske Bandiera rossa, den tyske Rote Wedding. Tilrop fra 
 delegasjonene: «Leve Kominterns rorsmann, kamerat Dimitrov!» Thorez: «Leve det 
 bolsjevikiske partiet og dets leder, kamerat Stalin!» Leverop. «Leve Komintern og dens 
 rorsmann, kamerat Dimitrov!» Orkesteret spiller Internasjonalen.(Dimitrov, 1935b)

Tekst med uthevet skrift tenktes som et talekor.

Denne talen, med all sin retorikk, var kompasset som min pappa og kommunistene brukte i arbeidet  

mot den tyske okkupasjonsmakten, men også tidligere. Fra de startet det antifascistiske arbeidet rett 

etter Hitlers maktovertakelse, via solidaritetsarbeidet for den spanske republikken. Disse 

teoristudiene kan kanskje sammenlignes med studier av Koranen eller Bibelen, i søken etter riktige 

svar. Samtidig var teorien eller at man hadde denne ideologien inne, svært viktig for 

overlevelsesevnen, hevdet min pappa. De som var «sterke i troen» hadde en annen kraft og vilje til 

overlevelse, både i motstandsarbeidet og i fangeleirene, sa han.
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Nye tidsvitner
Jeg trodde, i hele researchperioden fra 2011, at det kun var et tidsvitne igjen fra Thingstad/

Wærdahlgruppene. Ivar Wiggen. Han ser seg ikke istand til å bli intervjuet. Etter avisoppslagene i 

Adresseavisen 7/12 2013  og 9/12 2013 (B. Rusten, 2014a, p. Oppslag  pressen), dukket det frem 

flere. Blant annet Odd Eggen, Gunnar Gundersen og Sigurd Berg.121 Samtalene med dem 

avstedkom nye problemstillinger. Når de forteller, kommer historien påtrengende nær og vekten 

trioen på tilsammen 265 år utgjør, har jeg respekt for. Nye spørsmål må stilles!

Hvem eier sannheten?

Dette spørsmålet kom opp i samtalen med Odd Eggen. Odd Eggens to brødre, Jon og Thomas 

Eggen, døde i tyske konsentrasjonsleire. De hadde fangenummer 6713 og 6714 og sto henholdsvis 

to og tre  plasser etter min pappa i registreringskøen inn til den beryktede N.N. leiren Natzweiler. 

På Eggengården på Horg, der Odd vokste opp, var de ni søsken, og alle var mere eller mindre 

involvert i motstandsarbeidet til kommunistene. Odd var 15 år da brødrene ble arrestert 23. oktober 

1943.

Odd Eggen: Jeg forstår ikke hvorfor vi på Eggengården ikke kontaktes, når det skrives noe om hva 
som skjedde her under krigen!

Berit Rusten: Jeg vet at John Atle Krogstad intervjuet tre av dine søsken som var direkte med i 
Thingstad/Wærdahlgruppene. Kanskje tenker han og andre at det ikke er flere gjenlevende 
tidsvitner?

Odd Eggen: Jo da. Det skjønner jeg. Men, selv om jeg var barn kan jeg huske en del av det som 
skjedde. Og, jeg er opptatt av å avlive vandrehistorier. Blant annet fortellinger om Arne Johansen122 
og hans aktivitet på Eggengården. Jeg kan påvise direkte feil eller feilkoblinger. I noen av disse 
historiene fortelles det at Arne Johansen ble skutt av H.O. Rinnan på Eggengården. Det stemmer 
ikke. Heller ikke at han bodde på låven mens han oppholdt seg hos oss. At Arne Johansen fortsatte 
med stensileringen etter at han måtte gå i dekning på en annen gård, betviler jeg også sterkt.

Jeg er klar over at det er vanskelig å finne ut hva som egentlig foregikk. Jeg og min lille søster Anna 
har stadige diskusjoner på detaljnivå. Det kan være spørsmål som hvor våre brødre, som ble 
arrestert, var på gården den dagen arrestasjonene fant sted. Eller hvor mange som kom for å 
arrestere dem? Eller, når ble egentlig stensilmaskinen som de trykket illegale aviser på, fraktet til 
Eggengården?
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121 http://motstandskamp.wordpress.com/category/nye-tidsvitner/

122 Arne Johansen var ansvarlig for å produsere materiale til den illegale pressa i Thingstad/Wærdahlgruppene og gjorde 
dette blandt annet via en stensilmaskin som ble plassert på Eggengården. 



Berit Rusten: Hva som egentlig har hendt er vanskelig å gjenskape. Her støtter  jeg meg  på 
teoretikere. Edward Said, som refererer til Theodor Adorno. Han sier:
 For ham var livet på sitt falskeste i sin sum- det hele er alltid det usanne, sa han en gang- og 
 dette, fortsatte han, premierte subjektiviteten enda mer, sammen med individets bevissthet, 
 det som ikke kan innordnes i det gjennomadministrerte samfunn. 
 (Said & Jensen, 1996, p. 67)

Det som har skjedd, oppleves og fremstilles relativt ut fra hvem som husker, hvem som forteller og 
hvor mange lag fortellinger hendelsene er marineret i.

Odd Eggen: Det stemmer. Derfor må man være på vakt. Man må skille mellom løgn og sannhet!

Vi spurte ikke om partiboka. Vi meldte oss til tjeneste!

10/1 2014 inviterte Halldis Nergaard, som hadde skrevet oppslagene om Wærdahlgruppa i 

Adresseavisen, John Atle Krogstad og meg med til en samtale med enda et tidsvitne. Gunnar 

Gundersen. 90 år. Utgangspunktet var en mail fra et barnebarn av han, fra 15/12 2013:

 Hei! Morfaren min er siste gjenlevende fra Wærdahlsaken. Han ble dømt til døden, men 
 dommen ble omgjort til straffearbeid. Han har tidligere fått presentert at gruppa han var med 
 i skal ha vært kommunister, og han har protestert ganske heftig på merkelappen. Han var 
 medlem av Arbeiderpartiet.

Gunnar Gundersen: Jeg meldte meg inn i Framlaget 123 da jeg var barn og har siden alltid vært 
medlem av  DNA. Jeg meldte meg til tjeneste i Hjemmefronten og spurte aldri om 
organisasjonstilhørighet.

John Atle Krogstad: Du nevner at du leverte konvolutter med penger til Kolbjørn Wiggen. Du 
nevner Trygve Eidem som en kontaktmann. Disse var med i kjernegruppen i kommunistenes 
motstandarbeid.

Gunnar Gundersen: Jeg spurte ikke om partiboka. Jeg meldte meg til tjeneste.

Berit Rusten:  Du fortalte at du også var med og spredde illegale aviser?

Gunnar Gundersen: Ja, noen fikk vi ett eksemplar av og mangfoldiggjorde sjøl. Disse kom fra 
AUF i Oslo. Og så spredde vi de viktige avisene Friheten, Avant Garden og Alt for Norge.

Berit Rusten: Det var jo kommunistaviser.

Gunnar Gundersen: For oss var de aviser som bidro i kampen mot okkupasjonsmakten. Dette er 
viktig for meg å understreke. Jeg var med i motstandsarbeidet fordi jeg ville kjempe mot 
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okkupasjonsmakta. Dessuten var jeg ung og mer opptatt av spenningen enn farene og eventuelle 
politiske motsetninger i motstandskampen.

Halldis Nergaard vil gjerne høre om erfaringene i Bandeklosteret. Om torturen. Berit Rusten tar 
Gunnar Gundersen i hånda og de holder fast, begge to. 

Gunnar Gundersen: Jeg kan fortelle, men da vil marerittene vekkes til live. Og dette er noe av 
problemet når jeg skal fortelle generelt. Jeg er redd for at jeg ikke skal kunne skille mellom det jeg 
virkelig opplevde og det som har kommet til meg som mareritt i alle disse årene.

Djevelen sitter i detaljene

Gunnar Gundersen ble stilt for standrett sammen med andre fra Wærdalgruppa, i den såkalte 

Wærdahlsaken. Gunnar Gundersen ble først dømt til døden, men ble benådet og sendt til Tyskland. 

Da jeg i samtalen spurte hvorfor akkurat hans sak ble behandlet for standrett, svarte han at det var 

vel som en følge av attentatforsøket mot H. O. Rinnan 7. oktober. Han hadde jo meldt om 

Rinnanbandens rutiner. Han bekreftet at han ikke oppfattet seg som medlem av Wærdahlgruppa. 

Han var en i Wærdahlsaken. Jeg syntes dette var en lite plausibel forklaring, men tilfeldighetens 

spill kan man ikke forstå. Jeg sjekket mitt kildematerialet og fant et utsagn som fikk meg til å 

skjelve. Marit Aarli, søster av Odd Eggen, forteller i et intervju 12/3 1975 der hun ble intervjuet av 

John Atle Krogstad: «Arne Lund var oppe hos oss på gården. Han brukte dekknavnet Gundersen».

Arne Lund var svært sentral i Wærdahlgruppa. Han var militæransvarlig. Han klarte å rømme til 

Sverige i januar/februar 1943. Da brukte han, i følge John Atle Krogstad, dekknavnet Bjordal. 

Kjernen i Wærdahlgruppa opererte med mange dekknavn. Kan det være Arne Lund, med 

dekknavnet Gundersen, H. O. Rinnan var ute etter ved opprullingene og arrestasjonene i oktober/

november 1943, da Gunnar Gundersen ble arrestert? 

Detaljene er det vanskelig å få rede på.

Ble kildene «silt» av den Røde Fyrbøteren?

Jeg nevner tre ingredienser i limet som gjorde det mulig for kommunistene i Trondheim/Trøndelag 

å drive sin utstrakte motstandsvirksomhet. Jeg burde også nevnt partidisiplinen. Min pappa satte 

hele sitt liv partiet først. I det perspektivet var partidisiplinen viktig; Demokratisk sentralisme.124 
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http://no.wikipedia.org/wiki/Kaderparti
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Partiets ene sannhet var den som skulle kommuniseres utad. Kanskje er dette svaret på følgende 

spørsmål; Hvorfor henviste Den røde fyrbøteren, min pappa, John Atle Krogstad til mange av de 70 

som ble intervjuet? Fordi resten av tidsvitnene var døde? Fordi han tenkte at dette var 

partikameratene som hadde vært med fra starten av motstandsarbeidet og som derfor var de som 

«visste»? Ønsket han fremstillingene fra de han var trygge på ville forsvare NKP-linja? Stolte han 

ikke på  at de som kom med etterhvert, i motstandsarbeidet og i NKP, var kapable til å uttale seg? 

Eller, var det kun disse som var villig til å stille opp i intervjuer?

 

Da enda et tidsvitne  dukket opp, Sigurd Berg, var det to ting som umiddelbart åpenbarte seg som 

tankevekkende. Han startet en telefonsamtale med å si «Jeg og din pappa sang mye sammen». Og 

så begynte han å synge «Vi stiger og stiger og stiger».125 Så nevnte han Furugruppa, en gruppe som 

i følge Sigurd Berg ble etablert etterat Peder Furubotn hadde vært oppover under krigen og forelest. 

Ute i Ila. Kanskje var dette en gruppe som Peder Furubotn bygde, etterat han 31. desember 1941 ble 

gitt utvidet fullmakt til å reorganisere partiet. Organisasjonen ble kalt Komorg (den illegale 

kommunistorganisasjonen) og undertiden Furubotngruppa. I tidsvitneintervjuene nevnes ikke 

denne gruppa. Kanskje husker Sigurd Berg feil? Han var jo svært ung under krigen. Bare 13-18 år. 

Kanskje husker han rett! I tilfelle er det de 70 som ble intervjuet av John Atle Krogstad som bevisst  

eller uebevisst har unnlatt å nevne denne gruppen. Var det fordi det etter Furubotnoppgjøret i 

1947-49 ikke var gangbar mynt i NKP å nevne Peder Furubotns navn? Kunne man enda på 1970-

tallet, da intervjuene ble gjort, bli stemplet som Furubotniker og kasta ut av partiet? For min pappa, 

som hadde blitt ekskludert og tryglet126 om å bli tatt inn igjen, var det nok viktig å holde Peder 

Furubotns navn på armlengdes avstand. For Den røde fyrbøteren var kanskje det viktigste å beholde 

sin plass i kommunistpartiet, i NKP?
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126 I brev han skrev på femtitallet til NKP, sier han at han gjerne kan betale dobbel medlemskontigent for å få 
gjenopprettet sitt partimedlemskap. For meg er det å trygle.



Epilog
Underveis i arbeidet med denne masteroppgaven har jeg spurt meg selv om dette bare er/har vært et 

uendelig og meningsløst arbeid. Som scenekunstner kan det oppleves slik.127 Jeg har følt meg litt 

som en Sisofys.  

 Sisyfos elsket livet høyt, trosset gudene og ble dermed dømt til et uendelig og nytteløst 

 arbeid; å rulle en stein opp på et fjell for deretter å se den trille ned igjen/.../Camus mener at 

 Sisyfos opplever små øyeblikk av håp, til tross for at han er fanget i et evigvarende, 

 meningsløst arbeide. (Camus, 2002)

Mange har gjort mye de siste årene for å løfte frem kommunistenes innsats. Det være seg 

minnearrangement der Osvald og Pellegruppene har blitt vist ære,128 radiohørespill,129 bøker og 

film.130 Også mitt masterarbeid har hatt innvirkning og gitt innspill til et minnearrangement, 17. 

november 2014. Den dagen vil Thingstad/Wærdahlgruppene bli feiret.131Det gir øyeblikk av håp og 

min pappa og hans kamerater ville satt pris på det. 

Den røde fyrbøteren ville nok også manet til en videreføring av kampen han var opptatt av; 

drømmen om sosialismen, visjonen om at vi sammen kan skape et drømmenes frie land- et 

Utopia, kamp mot krigen- for freden og standhaftig kamp mot fascisme og nazisme. 

 The rise of the extreme right, the rebirth of fundamentalism, and the creeping 

 marginalization of vast sectors of the population are there to remind us that the situation is 

 far from satisfactory in our own countries.(Mouffe, 1993, 2005, p. 117)

Med Chantal Mouffes sitat i bakhodet kan det være fruktbart å se på tankene og ideene Den røde 

fyrbøteren sto for. Ikke bare som noe som har vært, men noe som kan tenkes på nytt og utvikles 

radikalt. Kanskje har min pappa, gjennom denne masterprosessen, gitt brensel til tanker og ideer 

som har ligget musestille i mange år, men som fortsatt har aktualitet?
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127 Jeg har søkt og fått avslag, fra Norsk Kulturråd, Fritt Ord osv,  på utallige søknader for å få iscenesatt  manusskissen 
Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene. Høst 2014 iscenesettes en amputert versjon i tre deler, på et 
minimumsbudsjett, på Teaterhuset Avant Garden.

128 http://motstandskamp.wordpress.com/2014/05/12/heder-til-osvald-gruppa/

129 «Almenrausch - en radiohøring» av dramatiker og regissør Tore Vagn Lid 

130 «Det siste vitne» av Morten Conradi og Øystein Rakkenes

131 http://motstandskamp.wordpress.com/category/tre-ulike-hendelser/ 
eller https://motstandskamp.files.wordpress.com/2014/05/flyer.pdf

http://motstandskamp.wordpress.com/category/tre-ulike-hendelser/
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Adresse hjemmesiden
Den Røde Fyrbøteren: http://motstandskamp.wordpress.com/

Passord hjemmesiden: 

AlexandraK
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