
2. verdenskrig: Et togsett med lokomotiv fra 50-tallet og tidsriktige 
 passasjervogner sporer opp 2. verdenskrig og jernbanefolkas betydelige 
motstandskamp. – Jeg har prøvd å skrive inn historier relatert til steder 
toget passerer eller stopper på, langs toglinja «Røde Spor».

Dramatisert togtur 
langs røde spor

HISTORIE/ Motstandskapen under krigen

Tekst og foto: ODD R. MYHR
odd@byavisa.no

Det forteller scenekunstner 
Berit Rusten. Hun og Panter 
Tantene går i tospann med 
Norsk Jernbanemuseum for 
å løfte forestillingen fra idé 
til jernbanesporet. Selve 
togturene skjer helga 21. og 
22. mai.

– Iscenesettelsen «Røde 
Spor» blir en togtur fra 
Trondheim til svenske-
grensa. Vi ønsker å få frem 
lokalhistorisk kompetanse, 
og konkrete episoder og 
skikkelser involvert i mot-
standsbevegelsen ved hjelp 
av togets dramaturgi langs 

Meråkerbanen, sier Berit 
Rusten.

Nedfryst historie. Mellom 
60-80 aktører – deriblant 
profesjonel le skuespil-
lere, musikere og visuelle 
kunstnere – vil tilsammen 
skape ramme og innhold  
for denne spesielle togturen. 

I sentrum står Thing-
stad- og Wærdahlgruppene, 
drevet av kommunister 
hvor mange var tilknyttet 
jernbanemiljøet ved Mari-
enborg.

– Ambisjonen er å isce-
nesette det som ikke fins 
i arkivene, revitalisere og 
gi plass for de individuelle 

fortellingene som har ligget 
nedfryst i 70 år. En måte å 
belyse historien under i fra, 
sier Rusten. 

Ved hjelp av performance 
og scenespråket til Panter 
tanter, håper Rusten å bidra 
til å komplementere dagens 
mangelfulle arkiver rundt 
jernbanefolkas motstands-
kamp. 

– Vi som scenekunst-
gruppe tar gjennom «Røde 
spor» ansvar for å løfte frem 
historien som relevante 
institusjonene burde ha 
ivaretatt, sier Rusten. 

Ingen vanlig togtur. Mens 
NSB-ledelsen var plikttro 

overfor den tyske okkupa-
sjonsmakta, var f lere av 
jernbanefolka viktig brikker 
i etterretning, sabotasje og i 
losing av norske og jødiske 
� yktninger til Sverige. NSBs 
verksted Marienborg og 
lokomotivstallen fungerte 
som en sentral for � ere il-
legale grupper.

– Toget stopper kun ved 
Gudå og Meråker. Der vil 
settet stå i cirka en time på 
hver av stedene, og  det vil 
være mulig for et lokalpu-
blikum å overvære hva som 
skjer og besøke utstillings-
vogna «Mørke Spor». Dette 
blir ingen vanlig togtur.

Hun fremhever betyd-

ningen av samarbeidet med 
Norsk jernbanemuseum. 

– Uten jernbanemuseet 
iver og vilje ville aldri dette 
prosjektet vært mulig. At 
museet ser det som et sam-
funnsansvar å belyse denne 
siden av norsk motstands-
historien er forbilledlig,  
mener primus motor og 
scenekunstner Berit Rusten. 

Det er Jernbanemuseet 
som har søkt Jernbanever-
ket om godkjenning for 
rutetid og planlagte stopp, 
samt disponering av togset-
tet fra 50-tallet. 

 ”Ambisjonen er 
å iscenesette 
det som ikke 

� ns i arkivene 
og gi plass for 

de fortellingene 
som har ligget 
nedfryst i 70 år

  Berit Rusten
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NESTE SIDE: 

Joda, sommeren kommer! Kom innom 

for å se våre ELEKTRISKE motorsykler.
www.carpoint.no/el-motorsykkel/

 Carpoint   |    Bratsbergveien 11–13 (v/Din Bil), 7037 Trondheim   |   Telefon:  73 91 52 00

Carpoint Norge har siden opp-
starten i 1998 etablert seg som 
en solid aktør innenfor kjøp og 
salg av kjøretøy i Norge. 
Carpoint Norge har de siste 
årene valgt å spesialisere seg 
på bærekraftige kjøretøy som 
el-biler, el-sykler, el-mopeder og 
el-motorsykler. 
Fremtiden er elektrisk, om det er 
via batteri eller brenselcelle!

Alle oppgitte priser er 
“frapriser”, men er inkl. alle 
omkostninger. Rekkevidden 
oppgitt ved normal bykjøring. 
Prestasjoner og tider avhenger 
av utstyrsnivå! Max er oppgitt 
med powertank (Ekstrautstyr).

Zero 
DSR, 

fra 

145.000,-

Zero 
FXS, 
fra 

104.900,-

Zero 
SR, 
fra 

145.000,-

Zero 
DS, 
fra 

126.900,-

Energica  
Ego, 
fra 

249.000,-

Energica  
Eva, 
fra 

249.000,-

Rekkevidde:  237 km/
 Max 288 km
Ladetid: 2,5-8,5 timer
E� ekt (HK/Nm): 67/144

Rekkevidde: 145 km
Ladetid: 2,5-8,5 timer
E� ekt (HK/Nm): 44/95

Rekkevidde: 259 km/
 Max 317 km
Ladetid: 2,5-8,5 timer
E� ekt (HK/Nm): 67/144

Rekkevidde: 237 km/
 Max 288 km
Ladetid: 2,5-8,5 timer
E� ekt (HK/Nm): 54/92

Rekkevidde: 190 km
Ladetid: 0,5-3,5 timer
E� ekt (HK/Nm): 136/195

Rekkevidde: 200 km
Ladetid: 0,5-3,5 timer
E� ekt (HK/Nm): 95/170

Åpningstider:  Mandag–fredag kl  08.30–17.00,  lørdag kl  10.00–14.00
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OBS!
Alle modeller fra 

Zero Motorcycles  
er registrert som 

“Mellomtung” 
MC og kan kjøres 
fra du er 18 år på 

førerkort A2!

RIKTIG SETTING:  Jernbanens Musikkorps Trondheim øver  ukentlig i lok-hallen på Marienborg. 
De deltar i forestillingen «Røde spor».  Lengst bak til venstre står dirigent Tore Rønne som er i 

slekt med motstandsfolk fra Thingstad- og Wærdahl-gruppene. – Onkel Kolbjørn ble henrettet av 
tyskerne i 1943,  mens onkel Ivar og bestefar Trygve Wiggen ble sendt i fangeleir for sitt illegale 

motstandsarbeid, forteller Rønne.  Berit Rusten i front er drivende kraft bak forestillingen.
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MOTSTAND: Allerede i 1940 oppstod motstandsmiljøet 
blant jernbanefolkene ved Marienborg, i regi av kom-
munistene. Nestleder i Trygve Eidem ble helt sentral i 
oppbyggingen av illegalt arbeid og sobotasje. Eidem ble 
XU-agent med mange turer over svenskegrense. Han 
overlevde krigen og ble senere medlem av bystyret. 
På bildet står han i tredje rekke, langt til venstre, med 
hånden på skuldra til kollega (foto: privat).

NEDFRYST:  Iscenesettelsen 
«Røde Spor» blir en togtur fra 
Trondheim til svenskegrensa. 
Ambisjonen er å belyse den 
usynliggjorte historien, nedfryst i 
drøye 70 år. 

FORSETTELSE 
FRA FORRIGE 
SIDE: 

Egen far. Rusten har tett 
kjennskap til sto� et og mot-
standsbevegelsen. Hennes 
far Harald Rusten var fyr-
bøter og aktiv i den illegale 
Wærdahl-gruppa. Høsten 
1943 ble Harald arrestert av 
tyskerne. Etter oppholdet i 
utrydningsleiren Natzwei-
ler veide den storvokste 
karen 41 kilo.

– For meg startet natur-
lig nok interessen for denne 
historien med min egen far. 
Jo mer jeg leste og fant ut, jo 
� ere nye navn poppet opp. 

Djervheten disse jernba-
nefolka framviste i arbeidet 
mot den tyske okkupasjons-
makta ble lite verdsatt i sin 
samtid. Ei heller drøye 70 
år etter er det lite oppmerk-
somhet om dette kapittelet i 
norsk motstandskamp.  

– Mange jernbanefolk slet 
med å få tilbake jobbene 
sin etter krigen. Belastnin-
gen i etterkant har in� uert 
mange familier i Trøndelag. 
Disse fortjener å bli løftet 
frem i lyset. Dette sto� et er 
ikke lengre bare relatert til 
min egen far, sier Rusten. 

Dirigent med forhistorie. 
Jernbanes Musikkorps i 
Trondheim, med fast tilhold 
i lokomotivstallen på Mari-
enborg, dirigeres av Tore 
Rønne.  Han har tilknytning 
til motstandsbevegelsen 
gjennom egen familie.

– Familien til mor med 
etternavn Wiggen, bosatt i 

drøye 70 år. 

 ”… vi vet det 
er et marked 

for den 
usynliggjorte 

historien 

Ilsvikøra, var aktive i Wær-
dahl-gruppen. Hennes to 
eldre tvillingbrødre, onkel  
Ivar og Kolbjørn Wiggen ble 
begge arrestert i 1943, i lag 
med bestefar, sier Rønne. 

Henrettet. Kolbjørn Wiggen 
ble henrettet ved Kristian-
sten festning 17. november 
samme år. Tvillingbror Ivar 
ble sendt til tysk fangeleir. 
Samtidig endte deres far, 
Trygve Wiggen i Falstad 
fangeleir.

– Ivar og min far var 
kompiser. Det hang et bilde 
av begge Wiggen-brødrene 
i mitt barndomshjem. Jeg 
husker jeg ble emosjonelt 
rørt hver gang jeg så på bil-
det, siden jeg visste at Kol-
bjørn ble skutt av tyskerne, 
forteller Berit Rusten.

Internasjonalen. Jernbanes 
Musikkorps er en del av 
oppsetningen, og vil spille 
«Internasjonalen» i det 
togsett vender tilbake til 
Trondheim sentralstasjon, 
etter tur til svenskegrensa. 

– Ivar Wiggen � kk regje-
ringens minnemedalje først 
8. mai i 2015. Bare noen 
uker senere sovnet han inn. 
Det må kunne kalles i siste 
liten, sier Rusten som etter-
lyser med fokus på arbeidet 
til de kommuniststyrte 
Thingstad- og Wærdahl-
gruppene, fra relevante 
institusjoner.

Bør minnes. I Trondheim er 
det foreløpig ikke funnet 
plass til et musealt rom for 
Thingstad- og Wærdahl-
gruppens innsats. Rusten 
mener tiden er overmoden 
for å hedre disse motstands-
folkene på permanent basis.

– 19 av i alt 23 patrioter  
skutt ved Kristiansten fest-
ning, var nettopp fra disse 
to gruppene. Det er på tide 
at innsatsen kommer fram 
i lyset, og at de får den opp-
merksomheten de fortjener 
gjennom et musealt rom, 
mener Rusten.

Angår mange. Den bevege-
lige forestillingen skal gi 
publikum en totalopple-
velse med scener, 
musikk 
og fore-
drag som 
sender 
publikum 
tilbake til 
okkupa-
sjonstiden. 
Og alt det 
drama-
t i s k e  o g 
barbariske 
som fore-
gikk langs 
skinnegan-
gen.

– På Me-
råker sta-
sjon blir det 
bespisning 
og foredrag 
med forfatter 

Tormod Røe som har skre-
vet bok om Meråkerbanen.   
Selve stasjonsbygget er re-
staurert på dugnad, ifølge 
Rusten. 

Egen utstillingsvogn. Hver 
av de to togturene har plass 
til 66 passasjerer.

– Fortsatt fins det  bil-
letter igjen. Vi vet det er et 
marked for den usynlig-
gjorte historien. Foruten 
berørte familier og historie-
interesserte, håper vi unge 
folk blir nysgjerrige. Mange 
tenker kanskje at dette 
ikke angår meg. Kanskje 
oppdager de at bestefar var 
engasjert i motstandsbeve-
gelsen, avslutter Rusten. 

Togturene skjer helga 21. 
og 22. mai, med start klokka 
11.00 fra Trondheim sen-
tralstasjon

– I tillegg til teatertoget 
vil én av vognene romme 
deler av utstillingen «Mørke 
Spor», i regi av  Norsk Jern-
banemuseum. Denne vil 
være tilgjengelig for publi-
kum på spor 22, fredag 20. 
mai mellom klokken 12-18. 
Inngang er gratis, informe-
rer Rusten.

PS! For billetter se 
pantertanter.hoopla.no 
eller ta kontakt med 
Berit Rusten på 
932 29 162.
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