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FORORD 

V som tilhører de generasjonene som er vokst opp etter krigen, bør av og til stoppe 
opp og tenke tilbake på alle dem som satte sitt liv på spill for landets frihet, som ofret 

livet for de verdier som arbeiderbevegelsen er tuftet på, solidaritet, demokrati og 
arbeidsfolks rettigheter. Vi som er født inn i velferdsstaten, tar ofte frihet, rettssikkerhet 
og nok mat som en selvfølge. 

Derfor reiste Landsorganisasjonen i Oslo (tidligere Oslo Faglige Samorganisasjon) 
30. mai 1995 et minnesmerke over Osvald-gruppas sabotører som falt i siste krig. Min-
nesmerket ble avduket på NSBs gamle stasjonsbygning på Oslo Sentralstasjon, og fag-
bevegelsen har forpliktet seg til å hedre deres minne hver 1. mai. Når dette minnesmer-
ket ikke er reist før, er det først og fremst på grunn av uvitenhet. Det er i kjølvannet av et 
forsøk på å få oversikt over den kalde krigens handlinger og urettferdigheter at også 
denne historien blir synliggjort. Til nå har fortegnende bilder lagt et slør over hendel-
sene, men fordi vi i dag kjenner en større del av historien og vet at sabotasjen fra Osvald-
gruppa var krigsteknisk uvurderlig, fant LO i Oslo at tida var inne. 

Det er først og fremst denne boka om Osvald-gruppa som gir oss utførlig informasjon. 
Vi kan naturligvis ikke gi noen rettferdig vurdering av alle de forholdene og personene 
som er omtalt, men vi er glade for at boka er skrevet og vil sterkt anbefale den for alle 
som søker etter «sannheten». 

Osvald-gruppa var unge mennesker som rett før krigen og i krigens første fase var 
sterkt aktive i den politiske og faglige arbeiderbevegelsen og i arbeideridretten. Mange 
av dem var aktive i den kommunistiske bevegelsen, noe som sikkert har vært med på å 
legge et slør over deres innsats. Men Osvald-gruppa var først og fremst våre jenter og 
gutter: bygningsarbeideren fra Oslo øst, mureren fra Gamlebyen, rørleggeren og jern-
banemannen fra Drammen. De var faglig tillitsvalgte på grunnplansnivå, uten tilgang på 
ressurser som kunne gitt dem rettmessig plass i historiebøkene. Hvis ikke den første 
motstandskampen hadde endret deres liv, ville sikkert mange ha gjort seg bemerket i 
norsk samfunnsliv og i arbeiderbevegelsen. Den kalde krigen har skjøvet dem ut i isola-
sjon og lagt et mistenksomhetens lys over deres virksomhet. 

LO i Oslo er glade og stolte over at minnesmerket har fått sin plass på et sentralt sted 
i hovedstaden. Det er viktig å få brakt videre til nye generasjoner av klubbformenn og 
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faglige tillitsvalgte at dette var vanlig arbeiderungdom uten militær bakgrunn og med 
liten tilgang på støtteapparat. Likevel satset de sine unge liv i kampen for frihet. 

Fagforeningskamerater takker dem for det de gjorde for oss. 

Oslo, juni 1997 

Marit Nybakk 
leder av Landsorganisasjonen i Oslo 

Forord fra forfatteren 
Det vitenskapelige materialet til grunn for denne boka finnes i doktoravhandlingen Wold-
weber-organisasjonen i Norge, Universitetet i Oslo 1995, som kan bestilles fra Universi-
tetsforlaget. Noe om kilder og litteratur vil du likevel finne i et kort etterskrift bakerst i 
denne boka. Noen helt nye synspunkter er også kommentert der. Leseren må ikke la seg 
forvirre av at enkelte norske navn kan forekomme i tysk form (f.eks. Osvald/Oswald), 
hvis det ligger tyske kilder til grunn i den aktuelle sammenhengen. Det er ikke slurv! 

Arbeidet er støttet av Norges forskningsråd, Ruhrgas-stiftelsen, Nansenfondet og 
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. 

Oslo, mai 1997 

Lars Borgersrud 
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Syklisten 

—Jeg hadde vært på min fars hytte ved Hønefoss, da jeg ved 17-tiden ble stoppet i kontroll ved 
Snyta. Jeg var på sykkel, på vei mot Hønefoss. Statspoliti-folkene kom i en Opel. De kropps-
visiterte meg, og ba om legitimasjon. De spurte hvor jeg kom fra og skulle til. Jeg forklarte at 
jeg hadde vært på fottur i Holleia. Så lot de meg dra. Fra Snyta er det en lang slette mot 
Hønefoss. Jeg tråkket innover, men før jeg var kommet langt, så jeg en annen syklist i mot-
satt retning komme mot meg. Jeg visste at han ikke kunne vite om kontrollen. Da vi passerte 
hverandre, ropte jeg til ham at statspolitiet sto ved Snyta. Han reagerte med en gang. Han 
svingte rundt, og kom etter meg innover mot byen. Så hørte vi Opelen komme bak oss. Litt 
lenger framme går det en vei av til venstre. Mannen tråkket det han kunne. Jeg ropte at han 
måtte komme seg unna. Rett før bilen hadde nådd oss igjen, kastet han sykkelen over mot 
venstre og forsvant nedover sideveien. Jeg mistet ham av syne. Men stapo-bilen kjørte etter i 
full fart. 

Det hele skjedde på et øyeblikk. Jeg fikk ikke tenkt meg om, men syklet bare videre rett 
fram. Jeg var nesten kommet til Hønefoss, da stapo-bilen innhentet meg. I en brysk tone fikk 
jeg ordre om å snu sykkelen. Jeg syklet, og bak meg fulgte Opelen i sakte fart. Vi tok av fra 
hovedveien ned sideveien. Helt framme ved et småbruk sto mannen jeg hadde advart, sam-
men med to stapo-betjenter. De passet på ham. Han så fortvilet ut, naturlig nok. 

Vi ble kastet inn i bilen, og kjørt til hotell Føniks i Hønefoss. Statspolitiet hadde hoved-
kvarter der. Jeg ble forhørt, men jeg hadde jo ikke mye å fortelle. Fra naborommet hørte jeg 
slag og skrik. Jeg skjønte at den andre mannen ble slått voldsomt, og at de hadde klart å 
skremme ham fra vettet. Likevel kan jeg huske at jeg syntes det var merkelig at de hadde 
klart å knekke ham så totalt. Jeg kunne ikke se noen ytre skader. Etter en stund ble vi bundet 
sammen med remmene fra min ryggsekk, og kjørt til Victoria Terrasse i Oslo. Etter nye for-
hør ble jeg satt inn på Åkebergveien som «sabotør». Jeg så aldri mannen igjen. 

Jeg ante ikke det minste om de forferdelige følgene av det jeg hadde vært vitne til. 

N.L.G. 1996. 
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Kapittel 1 

ANTIFASCISTER I MOTGANG 

Undergrunnsarbeidet for russerne 
begynte for 20-30 år siden[...J  
Wollweber-ligaen gjennomførte 

militære operasjoner av betydelig 
omfang. 

ROLF GERHARDSEN, 14. FEBRUAR 1954 

Hvordan tenkte de som startet Europas første antinazistiske sabotasjeorganisasjon —
flere år før krigen selv? Den kalde krigens historikere i Vesten har ikke interessert 

seg for det. For dem har ikke dette vært nasjonens, men kommunistenes krigshistorie, 
et tema utenfor offentlighetens interesse. 

Noen har likevel vist interesse. Både i Politiets overvåkingstjeneste (P01) og i for-
svarets etterretningstjeneste har man vært svært opptatt av kommunistenes krigshisto-
rie, især biografiske opplysninger. Men de mange beretningene skrevet innen disse eta-
tene har ikke vært tilgjengelige for publikum, fordi deres formål har vært å overvåke, 
ikke å fortelle krigshistorie. Noen slike beretninger kjenner vi likevel til. Et elementært, 
men ikke tilstrekkelig forskerkrav er å forsøke å forstå situasjonen slik sabotørene selv 
opplevde den. Det trengs også et element av identifisering for å kunne gjøre aktørenes 
egne motiver og handlinger begripelige. De som tror at dette er en lettfattelig historie, 
tar feil. Den er komplisert og har mange omveier. Dessuten har den som alle virkelige 
historier en mengde navn, steder, tidspunkter og hendinger som forstyrrer og forvirrer. 
Men selv en komplisert historie består nesten alltid av hendinger som er enkle å forstå 
ut fra sin egen logikk. Slik er det også her. 

For sjømennene Ernst Wollweber, Martin Hjelmen og Asbjørn Sunde betydde star-
ten på denne historien et nytt håp i en svart tid. Det de trodde på og hadde kjempet for, 
var lagt i grus. En epoke i europeisk historie var over. For å forstå denne nye starten må 
vi først forstå slutten på det gamle. Vi må tilbake til februar 1935. 

En epoke er over 
Den tyske kansler Adolf Hitler erklærte i denne måned for all verden at Tyskland ikke 
lenger godtok Versailles-traktatens bestemmelser mot tysk opprustning. Noen dager 
senere rykket tyske tropper inn i Saar. Den 11. mars bekjentgjorde han opprettelsen av 
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Luftwaffe, det nye nazistiske flyvåpenet, i strid med Versailles-traktaten. I samme måned 
innførte han allmenn verneplikt i Tyskland. Den 18. juni undertegnet den britiske regje-
ring etter krav fra Hitler og i strid med Versailles-traktaten en flåteavtale med Tyskland. 
Med britisk samtykke startet et storstilt nybyggingsprogram for å skaffe Tyskland en 
havgående krigsflåte, inklusive store moderne ubåter. I oktober gjorde det fascistiske 
Italia invasjon i Etiopia. Britene og franskmennene forsøkte å presse Etiopia til å avstå 
land til Italia, for å redde freden. Forsøket mislyktes. Etiopia ble okkupert. 

Hitlers Tyskland manglet ikke ambisjoner. De var beskrevet allerede i Mein Kampf I 
1935 hadde han hatt makten i bare to år. Det var økonomisk framgang og mindre 
arbeidsløshet. Produksjonen økte stadig, og ut av fabrikkhallene rullet stridsvogner, 
bombefly og alskens nymotens krigsremedier. Arbeidskonflikter var et tilbakelagt sta-
dium. Det var ro i Tyskland; kommunistene, sosialdemokratene, de tillitsvalgte i fag-
bevegelsen og andre med avvikende synspunkter var for lengst forstummet, og deres 
organisasjoner var forbudt. Konsentrasjonsleirer var allerede under konstruksjon, 
fengslene var overfylte. De opposisjonelle som ikke var tatt, befant seg på flukt i indre 
eller ytre eksil. 

Det var «ro» i et Tyskland hvor reformer, nye lover og nye prestisjeprosjekter innen-
for arkitektur, samfunnsplanlegging, kultur, transport og militærvesen kom tett på 
hverandre. Dette skapte en slik stemning av forandring og nyskapning at pusten ble tatt 
fra kritikerne både ute og hjemme. Den tyske liberale intelligentsiaen resignerte, og for-
lot landet i stillhet, mens de nye rike danset støyende i Berlin. En åndelig undergangs-
stemning var i ferd med å bli skapt, som farget og påvirket hele kontinentets åndsliv i de 
fire årene som gjensto før det braket løs. Det ble tid for eksistensialisme og kulturell for-
vitring, for nihilisme og dekadanse, for blodmystikk og skjebnetro. Marx ble avløst av 
Nietzsche, Goethe av Wagner, Mann av Hamsun. 

I land etter land ble det snakket og skrevet stadig mer om krig. Det mektige Tyskland 
kastet sin skygge langt utover sine grenser. Det er vanskelig i dag å formidle hvor langt 
og hvor bredt pronazistisk tankegods hadde spredt seg også i vårt samfunn. For dem 
som ville se, var det ikke vanskelig å forstå at verden var svanger med krig. Man kunne 
knapt åpne en avis uten at det sto på trykk i en eller annen form. 

Hvordan tenkte lederne i Sovjetunionen? Det er ingen grunn til å tvile på at deres frykt 
for utviklingen var ekte. Kjernebudskapet i nazismen var for dem at sovjetstaten skulle 
knuses. Fra 1935 var praktisk talt alle diplomatiske utspill fra Sovjetunionen diktert av 
ønsket om å skape allianser mot Hitler. Svært mange indre sikkerhetspolitiske tiltak var 
motivert ut fra samme hensyn. Med ett unntak var sovjetstaten etter 1935 så å si isolert. 
Det var flere grunner til denne isolasjonen. Viktigst var selvsagt at Sovjetunionen var en 
sosialistisk stat, og hadde opphevet den private eiendomsrett til produksjonsmidlene. 
Det hadde ikke bare rammet russiske kapitalister, men også multinasjonale tysk-, bri-
tisk- og franskeide selskaper som hadde store interesser i det tidligere Russland. De sty-
rende i London og Paris var nok bekymret for Hitler, men deres støttespillere i det øko-
nomiske liv var mer opptatt av tapte eiendommer i Sovjet. Helt siden den mislykkede 
intervensjonen i Sovjet i 1918-20 lå det en mulighet for revansje som aldri helt slapp taket 
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i vest. Hitler hadde ikke rørt ved den private eiendom, tvert imot kastet de tyske fabrik-
kene mer av seg under hans styre enn noen gang tidligere. Dessuten hadde han brakt 
brysomme fagforeningsfolk til taushet. 

Sovjetunionen hadde advart verden om krigsfare siden 1928. Den kommunistiske 
internasjonalen, Komintern, hadde bedt sine medlemspartier om å reise kampen mot 
krigsfare og fascisme ennå mens Hitlers bevegelse var i opposisjon. Likevel ble det mek-
tige tyske kommunistpartiet KPD knust, dets ledere ble enten drept eller fengslet, eller 
de var på flukt i utlandet. Enhetsforslagene med andre partier strandet på gamle kon-
flikter, og på betingelser som ikke kunne godtas. Kommunistpartiene hadde trodd at 
revolusjonen ville komme og redde dem fra fascisme og krig. De hadde gitt det sosial-
demokratiske regjeringspartiet i Tyskland (SPD) skylden for at kapitalismen i Vest-
Europa overlevde. 

Sovjetunionens forsøk på å få til internasjonale avtaler mot Tyskland var ikke oppløf-
tende. I april 1935 inngikk landet en militærpakt med garantier for militær støtte til 
Tsjekkoslovakia, men avtalen forutsatte fransk støtte til sovjetisk gjennommarsj fram til 
den tyske eller tsjekkiske grensen. Sitt viktigste kort spilte sovjetlederne ut da Komin-
terns 7. kongress i august 1935 vedtok at kommunistpartiene skulle arbeide for å opp-
rette en folkefront mot fascismen og nazismen. Innenfor Folkeforbundet reiste Sovjet 
forslag om en kollektiv sikkerhetsordning mot Tyskland, hvor stormaktene gjensidig 
skulle gi militære garantier til hverandre og de små statene i Europa. Ikke engang små-
statene i Europa kom til å støtte forslaget. For dem var frykten for å bli isolert i en allianse 
med Sovjet større enn frykten for Hitler. 

Fra sovjetisk side var situasjonen ytterst vanskelig i 1935. Landet var mer isolert enn 
noensinne. Krigsfaren var åpenbar, og økende. Det var ingen grunn til å vente seg noe 
godt av 1936. Tvert imot var det ventet at Tyskland ville marsjere inn i Rhinland i åpen 
hån mot Versailles-traktaten og dens garantistater Storbritannia, Frankrike og USA. 
Verre enn det: Det var grunn til å tro at stormaktene ville godta det. Det skjedde også. 
Dermed hadde Tyskland «innløst» sine krav i vest, og oppmerksomheten ville vendes 
mot sør og øst. Der var det andre land som ble rammet av tyske krav og ambisjoner: 
Østerrike, Tsjekkoslovaia og Polen. Og i bakgrunnen Sovjetunionen, landet som var 
selve satan i den tyske propagandaen. 

Slik ble den internasjonale situasjonen sett fra Moskvas side høsten 1935, da den 
tyske kommunist og sjømannsleder Ernst Wollweber, revolusjonsleder blant matrosene 
i Kiel i 1918, ble innkalt til samtaler i Moskva. Her starter min beretning. 

La meg først begynne med å presentere historiens tre hovedpersoner. 

Fritz Karl «Ernst» Wollweber 
Personen Ernst Wollweber hører til de legendariske skikkelser fra 2. verdenskrig. Om 
ham er det spunnet myter og fortalt historier i 55 år. Noen av disse mytene bygger på 
hendelser som virkelig fant sted, men mange har lite med virkeligheten å gjøre. Det er 
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særlig det hemmelige tyske politi Gestapo, den tyske militære etterretning Abwehr og 
det hemmelige svenske politi Såp° som er opphavet til mytene. 

Hva kan vi så si om den virkelige Ernst Wollweber? Ernst Wollweber ble født 29. okto-
ber 1898 i Hannoversch-Mfinden i Tyskland, en småby midtveis mellom Kassel og Gbt-
tingen, der elvene Fulda og Werra renner sammen i Weser. Hans døpenavn var Fritz 
Karl. Navnet Ernst var et senere dekknavn, men fordi så mange brukte det etter krigen, 
brydde han seg ikke om å endre det. I litteraturen omtales av og til hans døpenavn, men 
aldri de riktige. Da han giftet seg for andre gang i 1960, ble fornavnet «Ernst» lovforme-
lig føyd til «Fritz Karl». Som 13-åring måtte Wollweber forlate skolen og begynne som 
skipsgutt. Først i elvefarten, og senere i Nord- og Østersjø-farten. I 1916 ble han innkalt 
til ubåttjeneste i Den keiserlige marine. Fra 1917 av ble han med i Spartakusforbundet 
og deltok i antikrigsarbeidet blant matrosene. Han ble valgt til ubåtmatrosenes repre-
sentant i soldatrådet i Kiel under opprøret i november 1918, da de 80 000 skipsmannska-
pene i flåten tvang fram keiserrikets fall og krigens avslutning. 

Flåten ble oppløst og tatt som alliert krigsbytte. De unge matrosene som hadde styr-
tet keiserriket, ble spredt rundt i det tyske samfunnslivet og brakte sine revolusjonære 
holdninger med seg. Mange gikk inn i Spartakusforbundet, som i 1919 ble omdannet til 
Tysklands kommunistiske parti (KPD). Wollweber dro hjem og startet partiarbeid der. I 
januar og februar 1919 var han i Bremen, hvor Tysklands første rådsstyre var dannet. 
Det endte med forferdelse. Den sosialdemokratiske regjeringen i Berlin sendte tropper 
og gjenerobret byen. Wollweber dro hjem igjen, og deltok ikke i det neste opprøret, som 
fant sted i München, hvor Rådsrepublikken Bayern ble proklamert. Det varte ikke lenge 
før Berlin sendte tropper dit også. Streiker og faglige aksjoner ristet det utmattede Tysk-
land i dets grunnvoller. Wollweber drev nå fagforeningsarbeid. 

Generalene som hadde reddet den sosialdemokratiske regjeringen, forsøkte i midten 
av mars 1920 selv å overta makten gjennom det såkalte Kapp-Putsch. Kuppforsøket ble 
mislykket, ikke minst fordi kommunister og sosialdemokrater sammen organiserte 
generalstreik, kanskje den eneste vellykkede generalstreik i Europas historie. Etter en 
uke ga generalene opp. Det var da i all hast skapt et arbeidervern over hele landet til for-
svar for forfatningen. Her var Wollweber den rette mannen. Han ledet vernet i Hanner 
versch-Mtinden, og sørget for at jaktvåpen ble samlet inn. Paradoksalt nok ble gjeninn-
settingen av regjeringen i Berlin etterfulgt av arrestasjoner og forfølgelse av lederne 
under generalstreiken. Hannoversch-Miinden ble for en tid okkupert av Riksvernet, og 
Wollweber ble fratatt sine tillitsverv i fagbevegelsen. Det var nederlag i seieren. «I de 
nærmeste dagene var kameratene opptatt med å grave ned våpnene fra arbeidervernet i 
skogen,» skrev Wollweber i sine erindringer, og føyde til: «For alle tilfelles skyld.» Tro-
lig fikk han på denne tiden formet sine forestillinger om hva man kunne vente seg av 
sosialdemokratene i SPD i framtida. 

Det fulgte en periode med partiarbeid, og han steg i gradene i KPD. På KPDs parti-
kongress i 1920 ble han valgt inn i partiets sentralutvalg, 22 år gammel. Så fulgte parti-
skole og studier av marxistisk teori. Senere på året fikk han oppfylt en enda større drøm, 
som delegat til Kominterns 4. kongress i Moskva. I delegasjonen var det store uenighe- 
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ter på grunn av de mislykkede opprørene. I møter mellom den tyske delegasjonen og 
Lenin og andre fra Komintern ble uenighetene diskutert, uten avklaring. På nyåret 1923 
deltok Wollweber på en partikongress som i stor grad ble preget av fraksjonskampen i 
partiet. 

Kort tid før hadde franske styrker okkupert Rhin-området, for å tvinge igjennom beta-
lingene av krigserstatningene. Regjeringen startet seddelpressene for å skaffe pengene. 
Resultatet ble rekordinflasjon og ruin av middelklassen. Venstrefraksjonen ønsket at 
partiet måtte utvide de mange spontane aksjonene i landet til et landsomfattende opprør, 
men flertallet, inklusive Wollweber, ønsket isteden å organisere et planmessig, lands-
omfattende opprør. Wollweber ble bedt av KPDs nyvalgte ledelse om å bygge opp en 
militær organisasjon. Opprøret skulle starte hvis Riksvernet ble beordret inn i Sachsen 
og Thiiringen, hvor opposisjonen hadde overtatt. Da dette skjedde, nølte partiledelsen, 
og stoppet de lokale oppstandene. Ved en misforståelse startet opprøret i Hamburg. 
I Kassel ble det også iverksatt sabotasje mot et pansertog. For øvrig ble ingen andre mili-
tære tiltak iverksatt. 

Følgene ble dramatiske for KPD. Partiet ble forbudt og splittet i tre fraksjoner. Woll-
weber plasserte seg i sentrumsfløyen. I de neste månedene reiste han rundt i Tyskland 
for å sikre at våpen ble gravd ned og sikret, og at det militære nettet ikke gikk til grunne. 
Mange ble arrestert, og venstrefløyen overtok partiledelsen. En arrestordre innhentet 
Wollweber i Breslau i slutten av mai 1924. Han var i byen for å granske mistanker om 
politiinfiltrasjon i partiavdelingen i Schlesien, hvor venstrefløyen hadde utnevnt en ny 
partileder. Avisene i Breslau skrev at to høytstående sovjetagenter var tatt. Dette var 
første gang Wollweber ble omtalt som spion i avisene. Det viste seg senere at politiets 
kilde var den nyutnevnte partilederen fra venstrefraksjonen. Resten av sitt aktive liv kom 
Wollweber til å bli beskyldt for å være agent for et varierende utvalg hemmelige tjenes-
ter. Opphavet var denne arrestasjonen i 1924. 

Fra Breslau bar det til Alexanderplatz-fengslet i Berlin, og deretter til Moabit-fengs-
let, begge steder som skulle bli godt kjent for norske motstandsfolk. Deretter fulgte 
transport til Pommern. To norske skribenter som har skrevet om Wollweber, har mis-
forstått disse hendingene. En hevder at han unngikk å sone straffen. En annen vil ha det 
til at han «gjekk i dekning i Breslau». 

Mens Wollweber satt i fengsel, ble Kik ,D igjen lovlig, og ble etter riksdagsvalgene i 
1924 landets fjerde største parti. En amnestikampanje og sultestreiker i fengslene for-
hindret ikke at Wollweber rett før jul 1925 ble dømt til tre års fengsel. På grunn av kor-
rupsjon i fengselsvesenet falt han utenfor et generelt amnesti som var innført av rikspre-
sident Hindenburg. Han ble derfor benådet som spesielt korrupsjonsoffer, og kunne 
28. mai 1926 forlate fengslet. Skandalen ble årsaken til at Wollweber — som korrupsjons-
offer — med ett ble kjent langt utenfor KPDs rekker. Hans posisjon innad i partiet ble også 
styrket fordi en ny sentrumsorientert retning med Ernst Thålmann i spissen hadde over-
tatt partiledelsen. Thålmann ville ha Wollweber som instruktør i Schlesien. Fra nå av var 
Wollwebers posisjon i KPD knyttet til Thålmann-fløyen. Noen ukritisk tilhenger av Thål-
mann ble han imidlertid aldri. 
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Wollweber dro til Breslau som fagforeningssekretær, men med seg hadde han full-
makter fra KPD om å overta partidistriktets ledelse. Måten han gjennomførte dette opp-
draget på, sier en del om Wollweber personlig, og jeg skal derfor gi noen detaljer. Partiet 
var svakt, og en høyrefløy hadde tatt over ledelsen. Motsetningene var fortsatt sterke. 
Mens venstrefløyen ikke ville arbeide innenfor fagforeningene, mente høyrefløyen 
at denne typen arbeid fikk for liten prioritet. Så tidlig som 1928 var nazipartiet ennå rela-
tivt svakt i Schlesien, mens SPD hadde sin høyborg nettopp her. Wollweber la mest vekt 
på det faglige arbeidet. SPD lyktes med å få ham ekskludert fra hans verv i fagbevegel-
sen. 

I mellomtida hadde det skjedd dramatiske ting i Moskva. Den kommunistiske inter-
nasjonales (Komintern) 6. kongress hadde vedtatt nye linjer. Man spådde at verdens-
økonomien sto foran en dramatisk krise, som ville føre til revolusjoner i vest eller til krig, 
enten mellom imperialistsstatene eller mot Sovjetunionen. Kongressen advarte mot 
fascismen, og påla kommunistpartiene å skjerpe kampen mot de sosialdemokratiske 
partiene. 'Fhålmann hadde vært en av pådriverne for den nye kursen. I virkeligheten var 
meningene delte i KPD, og det kom til uttrykk kort etter at den tyske delegasjonen var 
tilbake fra Moskva, med ytterligere indre stridigheter. I Breslau støttet partiledelsen 
høyrefløyen, og Wollweber iverksatte et kupp mot partikontoret og fikk ledelsen fysisk 
kastet ut. Deretter innsatte han seg selv. I mellomtiden hadde Komintern besluttet å 
støtte Thålmanns fraksjon, og Wollwebers aksjon ble dermed akseptert. 

Det er en interessant historisk parallell at en annen av denne historiens hovedperso-
ner, Asbjørn Sunde, kom til å utføre en liknende aksjon mot det norske kommunist-
partiets partikontor i 1949. Situasjonen da hadde noe til felles med situasjonen i KPD i 
1928. Det var en akutt kamp om makten i partiene, under inntrykk av krigsfare. Det er 
lett å se likheten mellom Wollweber og Sunde: Begge var prøvd i militær kamp, de var 
blitt formet av krigen som steile og kompromissløse, de var mer opptatt av å gjennom-
føre det de oppfattet som et riktig vedtak enn framgangsmåten det skjedde på, selv om 
det innebar å sette til side et flertallsvedtak. Ingen av dem var særlig opptatt av å være på 
parti med autoriteter, hadde noen sans for boklig lærdom eller formell autoritet. Ingen 
av dem hadde vanlige politisk verv, og det ser heller ikke ut til at de har hatt noe ønske 
om det. Dessuten: De kom til å stå hverandre nær etter 1938. Wollweber har nok fortalt 
Sunde om aksjonen i Breslau. 

I mai 1928 ble Wollweber valgt som representant til det prøyssiske parlamentet. I slut-
ten av 1929 endret livet seg igjen for ham. Det var brutt ut streik blant sjøfolkene, og par-
tiledelsen ønsket at han skulle hjelpe til. Så ville de ha ham til Hamburg, hvor det var stri-
digheter om det faglige arbeidet. Representanten for Den røde faginternasjonalen i 
Moskva, Alfred Bem («Adolf Shelley»), var ansatt som sekretær i sjømannsklubben i 
Hamburg, og var kommet på kollisjonskurs med KPD under en streik. Wollweber kriti-
serte ham for å opptre splittende, og ville ha ham vekk. Kritikken fikk medhold i Mosk-
va. Som takk for innsatsen ble han plassert i sekretariatet i det nystiftede røde sjø-
mannsforbundet The International Union of Seamen and Harbour Workers (ISH), og 
valgt til leder for Einheitsverband der Hafenarbeiter, Seeleute und Binnenschiffer, den 

20 NØDVENDIG INNSATS 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



tyske avdelingen av ISH. ISH ble kommunistenes motstykke til Den internasjonale 
transportarbeiderføderasjonen (ITF), som var kontrollert av sosialdemokratene. 

I tida fra 1931 til Hitlers maktovertakelse i 1933 var Wollweber opptatt med faglige 
spørsmål innen skipsfarten fra sitt fagforeningskontor i Hamburg, og dagene var fylt 
med ISH-saker, arbeid med sjømannsklubbene og tariffene i sjøfarten. I 1932 ble han 
også valgt inn i den tyske riksdagen. Hans daglige virke var verken særlig eksotisk eller 
særlig mystisk. Jeg skriver dette fordi en serie forfattere har hevdet at Wollweber alle-
rede på dette tidspunkt var hemmelig sovjetisk agent, på hvileløse reiser over hele ver-
den for å sprenge skip eller myrde fiender av kommunismen. Jeg skal ikke trette leserne 
med detaljer. Ved å studere det som har vært skrevet om Wollwebers liv, er det lett å se 
at fakta har vært mangelvare. Istedenfor å granske kilder har forfatterne grepet til dik-
terpennen, eller falt for fristelsen til å sitere hverandre. 

Det er imidlertid ikke nødvendig å henfalle til slike metoder for å finne logikk i Woll-
webers liv. Da han i 1935 ble bedt om å komme til Moskva, var han blitt en erfaren og lojal 
kommunist. Det er selvsagt mulig at han før dette kan ha hatt kontakt med sovjetiske tje-
nester, men neppe i lang tid. En sovjetisk kilde indikerer slik kontakt. Men kildens opp-
lysninger om når og hvordan kontaktene skal ha blitt gjenopptatt, kan kontrolleres og er 
ikke korrekte. 

Det som er sikkert, er at Wollweber hadde gjort seg bemerket som faglig tungvekter 
og partikader. De fantastiske historiene om ham som sabotasjekonge og hemmelig 
agent på 20-tallet er nok spennende lesning, men er ellers ikke av denne verden. 

Martin Rasmussen Hjelmen 
Den 24. januar 1904 ble en annen av denne bokas hovedpersoner, Martin Rasmussen 
Hjelmen, født på gårdsbruket Hjelmen, på øya Herdla i Øygarden vest for Bergen. Hjel-
men var lite og tungdrevet. Guttens oppvekstkår ute i havgapet i vest var ganske anner-
ledes enn bygutten Wollwebers. Det var havet som kom til å knytte skjebnene til de to 
fattigguttene sammen. Havet var håpet og mulighetene. Faren hadde dratt til sjøs som 
14-åring. Som kvartermester i den amerikanske marinen deltok han i den spansk-ameri-
kanske krig på Cuba. I 1901 giftet han seg med Marie Hatten, som ble Martins mor. 

Gårdsbruket på Herdla ble for lite for den voksende familien. De kjøpte en gård i 
Vestby i Akershus. Likevel måtte alle de seks guttene dra til sjøs. I 1919 reiste Rasmus 
Hjelmen med den 15-årige Martin til Oslo, og mønstret ham på som messegutt i kystruta 
Oslo—Stavanger. Faren døde i 1920, mens gutten var ute. I 1922 mønstret han på en bark 
i Brevik i utenriksfart. I 1924 gikk han i land i Australia. Der ble han i åtte år. 

Rasmus Hjelmen var venstremann. Hans sjømannsliv i krig og fred var eventyrlig, og 
sto nok i kontrast til slitet med jorda for unggutten Martin. Det var ikke bare den økono-
miske nødvendighet som presset ham ut i sjømannsyrket, men også eventyrlyst og 
utferdstrang. Men sjømannsyrket var lavest på rangstigen i yrkeslivet. Hyrene var 
lavere, levekårene dårligere og arbeidsforholdene verre enn i noe annet yrke. Sjø- 
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mannslivets virkelighet gjorde at sjømannen fikk rykte som hard og kompromissløs, 
men også uhøytidelig og rettferdig, og grenseløst snill når muligheten bød seg. En sjø-
mann så forskjell på fattig og rik. Det er ikke tilfeldig at den radikale arbeiderbevegelse 
fant gjenklang blant sjøfolkene. 

I Australia ble Martin Hjelmen kommunist. Brevene hjem forteller ikke nøyaktig når 
og hva som var grunnen til at dette skjedde. En gang fikk han radikale venner under et 
sykehusopphold, og fattet interesse for kommunistisk teori. Han var en glad og utad-
vendt gutt, som levde et liv fra jobb til jobb, fra sted til sted. I brev forteller han om arbeid 
i gruver, på sauefarmer, vedlikeholdsarbeid på skip og i kystfarten på Australia. Politikk 
skrev han lite om. Han etablerte seg ikke fast noe sted, og stiftet ikke familie. Penger 
sendte han hjem til moren, som satt vanskelig i det etter at faren døde. Av et brev fra sjø-
mannspresten i Stockton, New South Wales, fra denne tida framgår det at han besøkte 
leseværelset i den skandinaviske misjonen hver gang skipet hans anløp byen. Hans liv 
var typisk for mange norske sjøfolk på 1920-tallet. Høykonjunkturene etter verdenskri-
gen skapte jobber knyttet til varefrakten på alle hav. En åpen verden lå der og lokket med 
eventyr og kunnskap for fattiggutter uten framtid i Norge. Det var bare å ta for seg for 
den som hadde pågangsmot. Den organisasjonen som Martin Hjelmen senere skulle 
ofre livet for, kom til å bli preget av sjøgutter med bakgrunn lik hans. 

På slutten av 1920-tallet nådde den internasjonale krisa også Australia, med streiker, 
lockout og nød som resultat. I et brev fra 1929 fortalte Hjelmen at havna i Sydney var full 
av skip som lå i opplag. Rederne hadde innført lockout for sjøfolkene, fordi gruve-
arbeiderne var i streik. Selv var han blitt satt på land, men hadde vært så heldig å få noe 
vedlikeholdsarbeid om bord i et skip i opplag. Han eide ikke nåla i veggen. Han skrev at 
han kunne tenke seg å komme hjem. Først i 1932 gjorde han alvor av dette ønsket. Den 
danske forfatteren Erik Nørgaard hevder i Revolutionen der uteblev at det var andre grun-
ner enn hjemlengsel som lå bak. Han plasserer Hjelmen som deltaker på en viktig sjø-
mannskonferanse i Hamburg i slutten av mai 1932. Var det for å delta i denne begiven-
heten Hjelmen reiste hjem? De faktiske forhold er klare. Den 23. mars 1932 reiste han fra 
Sydney, den 7. mai fra Antwerpen, den 9. mai var han i Oslo. Hele sommeren 1932 til-
brakte han på Slora i Enebakk, et lite gårdsbruk ved Langensjøen som moren hadde 
kjøpt etter at hun måtte selge gården i Vestby. Ingenting kan bekrefte at han også hadde 
rukket å være i Hamburg. 

Hvorfor var det så viktig for Nørgaard å plassere Hjelmen i Hamburg? I dagene 
21.-25. mai 1932 hadde ISH avholdt sin første kongress der. Sjømannsdelegater fra hele 
verden var til stede. Hvis Hjelmen var der, kan vi ta for gitt at han allerede kjente Woll-
weber. Etter alt å dømme er dette et forsøk på å bevise at Hjelmen var i sovjetisk tjeneste 
da han kom fra Australia. De kjente fakta i saken viser imidlertid ikke annet enn at han 
var kommunist av oppfatning. Han hadde ikke hatt noe verv. Han finnes ikke i noe poli-
tiarkiv i Australia. Han kastet seg ikke ut i politisk virksomhet da han kom hjem. Det 
gjorde han senere. Det må følgelig ha vært en ren tilfeldighet at han reiste hjem kort tid 
før kongressen. Nørgaard kan heller ikke på spørsmål gjøre rede for kilden til opplys-
ningen. 
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Asbjørn Edvin Sunde 
Den tredje hovedpersonen i denne boka skal jeg presentere med et hopp 19 år fram i tida. 
Fredag 29. januar 1954 ble storsabotøren fra krigstida, sjømannen Asbjørn Sunde, arres-
tert som mistenkt for etterretningsvirksomhet til fordel for Sovjetunionen. Arrestasjo-
nen slo ned som en bombe i det politiske miljøet i Norge, og ble for mange den endelige 
bekreftelsen på hva de alltid hadde ment om kommunistene: landssvikere, spioner og 
sovjetagenter. Selv om mccarthyismen var på nedtur i sitt hjemland USA, var den i Norge 
først nå i ferd med å nå sitt høydepunkt. På sett og vis ropte tida på en «Sunde-sak», som 
kunne gi antikommunismen håndfaste holdepunkter. Asbjørn Sundes liv hadde alle 
ingredienser som skulle til. 

Da Asbjørn Sunde vendte hjem til Norge i juli 1938 etter halvannet år som frivillig i 
kampen mot fascismen i Spania, hadde han allerede et ry som partisan og sabotør. Poli-
tiet hadde overvåket ham allerede før han dro. Mange i arbeiderbevegelsen hadde følt 
seg utfordret av den unge kommunisten. Han hadde satt livet på spill. Hans artikler fra 
fronten var flengende og skarpe. Senere under okkupasjonen i Norge hadde Asbjørn 
Sunde fortsatt med å være opposisjonell, også mot kommunistpartiets ledelse. Han ble 
den fremste representanten for sabotasjelinjen, i konflikt med NKPs mektige leder 
Peder Furubotn og hjemmefronten. Han hadde mange fiender, og enda flere skeptikere, 
også innenfor kommunistmiljøet. 

Nå, i 1954, ble alt dette og mer til rullet opp i avisene. Det var som om en hel genera-
sjons undertrykte anklager skulle hevnes og festes på &1 person. Framfor alt var det 
Arbeiderbladet i Oslo som slo an disse toner i artikkel etter artikkel våren 1954. Et av 
høydepunktene sto på trykk 16. februar, og ble utgitt som særtrykk til bruk for DNAs til-
litsvalgte og aktivister i kampen mot kommunistene. Tittelen var: «Norges Kommunis-
tiske Parti som rekrutteringsmark for spioner og sabotører. Asbjørn Sunde — den norske 
leder av Wollwebers liga.» Det framgikk ikke at forfatteren var Einar Gerhardsens bror, 
avisas redaktør Rolf Gerhardsen, med assistanse av partiets sekretær Haakon Lie. Rolf 
Gerhardsen visste hva han drev med. Han var ikke bare avisas redaktør, men også sent-
ral i DNAs uoffisielle etterretningsapparat, en virksomhet han startet med i Stockholm 
under krigen. Artikkelen begynner med å fastslå: 

Det undergrunnsarbeidet for russerne — som politiet nå har avslørt — begynte ikke i 
går, ikke etter frigjøringen heller. Det begynte for 20-30 år siden. Vi forstår ikke 
karakteren av dette arbeidet, og heller ikke mentaliteten hos de ledende menn i kom-
plottet uten at vi går tilbake, og følger utviklingen opp igjennom årene. Alt har ligget 
dypt under jorden hele tiden. Når vi kan fortelle om det, er det til dels fordi det svens-
ke og danske politiet kom underfunn med arbeidet, til dels fordi noen av de sammen-
svorne falt fra slik som Jan Valtin. 

Leseren ble fortalt at det kommunistiske sjømannsarbeidet og ISH under Wollwebers 
ledelse egentlig var kamuflasje for sovjetisk spionasje i handelsflåten og i havneområ- 
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dene. Et nett av sjømannsklubber ble bygd ut over hele verden for å få dette til, med en 
stab av funksjonærer og agenter til tjeneste for «Behrend» (Wollweber). Inn i dette bil-
det kom selvsagt Norge, med verdens fjerde største handelsflåte. Lenge før nordmen-
nene var klar over flåtens verdi i tilfelle av krig, var russerne det. En kommunist ved navn 
Arthur Samsing organiserte mellom 200 og 300 celler i norske skip. I Oslo var det Mar-
tin Hjelmen som sto for arbeidet. 

Det kommunistiske sjømannsarbeidet hadde altså bare vært en eneste stor sammen-
svergelse! At de skulle ha drevet et fagforeningsarbeid ut fra sine politiske og faglige 
oppfatninger — akkurat som sosialdemokratene —, ble ikke vurdert i det hele tatt. Pres-
sekampanjen våren 1954 skulle dra disse slutningene enda videre. I virkeligheten var 
Sunde fortsatt en «Wollweber»! På denne måten ble begrepet «Wollweber» innført i 
norsk presse. Åvære en «Wollweber» betydde ikke bare å være en farlig spion, men også 
å høre til en superhemmelig sammensvergelse som utførte bombeattentater, drap og 
spionasje. Wollwebers liga eksisterte ennå! 

Dette var dristige påstander, som det ikke kunne føres offentlig bevis for. En liten 
gruppe personer, som i aller høyeste grad var aktive i denne pressekampanjen, visste at 
i overvåkingspolitiet i Oslo fantes det mer enn bare rykter. I flere år hadde POT mottatt 
rapporter fra kilder i de vestlige okkupasjonssoner i Tyskland om at Wollweber var i full 
gang med sabotasje igjen, og at han hadde en sabotasjeskole i øst-Tyskland. Uoppklarte 
skipsulykker og eksplosjoner om bord i vestlige skip ble skrevet på Wollwebers konto. 
Noe av dette fant også veien til norsk presse. Kilder var «utilgjengelige» og etterprøving 
naturligvis umulig. Det inntrykket man ville gi leserne, var blant annet at det fortsatt var 
all grunn til å se med skepsis på fagforeningsvirksomhet fra kommunistiske sjøfolk. 

Stort sett var denne pressekampanjen — med alle dens tilsiktede og utilsiktede kon-
sekvenser — vellykket. Selvfølgelig fantes det motforestillinger, noen kraftige og velbe-
grunnede. De ble likevel unntak, kraften i den bølgen som nå ble satt i gang, var for stor. 
Den kom til å prege media i mange år framover. 

Var det sannheten som kom fram? Hadde kommunistenes sjømannsarbeid egentlig 
vært et komplott? Var ISH en sovjetisk spionasjeorganisasjon kamuflert som et fagfor-
bund? Var de ledende norske sjømannsaktivistene i dette miljøet egentlig sovjetiske spi-
oner og agenter? Var de kommunistiske sabotørene fra krigen egentlig gangstere og 
snikmordere, som hadde brakt ulykken ned over uskyldige med sine uansvarlige meto-
der? Hvem var denne Asbjørn Sunde, som nå plutselig var blitt fritt vilt? 

Asbjørn Edvin Sunde ble født i Rørvik i Vikna i 1909. Faren, Anton Sunde, kom fra 
Nord-Fosen i Sør-Trøndelag, og hadde som ung mann hatt arbeid flere steder i Nord-
Norge, før han i 1907 slo seg ned som skomaker i Rørvik. Moren, Emma Sørensen, kom 
fra Balsfjord i Troms. De fikk sju barn sammen, to jenter og fem gutter. Asbjørn ble født 
12. desember 1909. Broren Håkon Marinius ble født i 1911. Da Asbjørn var seks år, flyt-
tet de til Kopervik på Karmøy. Anton og Emma Sunde var radikale sosialister. Anton 
Sunde ledet en tid DNA i Kopervik. Familien ble rammet av arbeidsløshet og fattigdom. 
Emma Sunde døde av tuberkulose i 1920, og faren ble alene med den store ungeflokken. 

Asbjørn Sunde var altså fem år yngre enn Hjelmen, og elleve år yngre enn Wollweber. 
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Som for Hjelmen-guttene var det sjøen som ga leveveien for Sunde-brødrene. I 1925 
seilte han ut i utenriksfart. Året etter vervet han seg til Sjømilitære Korps i Horten, hvor 
han i 1929 tok styrmannssertifikatet. Siden seilte han på forskjellige skip inntil 1933, da 
han ble satt på land for godt, svartelistet som kommunist og agitator. Han meldte seg inn 
i NKP i 1932, antakelig omtrent samtidig med Martin Hjelmen. I 1931 giftet han seg med 
Astri Kristine Nilsen fra Horten, og bosatte seg der. I 1933 kom sønnen Rolf til. Bortsett 
fra familielivet var det mange fellestrekk mellom Hjelmen og Sunde. Sunde deltok som 
delegat på NKPs landsmøte i 1934, men oppfattet seg som opposisjonell i partiet. Det 
gjorde også Hjelmen. Begge var de jordnære aktivister. I årene mellom 1933 og 1936 var 
Sunde drivende kraft i arbeideridretten og blant de arbeidsløse i Horten. Han var en 
aktiv skribent i lokalpressen og i Arbeideren i Oslo. I Horten ble han en kjent og for 
byens borgerlige styre beryktet kommunist. 

Sunde, Hjelmen og Wollweber hadde fattigdommen, sjølivet og kommunismen fel-
les. Ingen av dem hadde fått noe gratis i barndommen eller i oppveksten, og ingen av 
dem hadde noen grunn til å tro at det ville endre seg. 

Etter å ha presentert de tre hovedpersonene i denne beretningen må jeg bry leserne 
med å presentere en fjerde person, som selv om han aldri fikk noe å gjøre med Wollwe-
bers sabotører, er blitt oppfattet som en hovedperson og en kilde av en serie forfattere. 

Krebs' to reiser til Norge 
Sent på høsten 1932 ble Richard Krebs, propagandaleder og instruktør i Hamburgs sjø-
mannsklubb, sendt av Kominterns Vestbyrå i Berlin til Norge. Denne og en reise han 
foretok noen uker senere, er omtalt i Out of the Night, som han i 1941 utga under psev-
donymet Jan Valtin. Boka er lest som et kildeskrift om Wollweber og hans norske med-
arbeidere. Jeg må derfor bruke noe plass på å vise at mange av hans opplysninger ikke 
stemmer. 

I Oslo hadde Krebs møter med medlemmer av sentralstyret i NKP, hvor han la fram 
en plan for å styrke arbeidet i skipsfarten. Den var utformet av Vestbyrået. NKPs sjø-
mannsansvarlige, Arthur Samsing, hadde nemlig skrevet en klage på partiet til Kom-
intern. Han hevdet at han hadde organisert 48 skipsgrupper, og en rekke kontakter på 
skip og i havner verden over. Sjøfolkenes røde fagopposisjon (RFO), som han ledet, 
hadde innpå 1000 medlemmer, hvorav 250 også var med i NKP. Problemet var at parti-
ets faglige arbeid hadde brutt sammen. Faglig leder Leif 0. Foss hadde reist til Sovjet, og 
jobbet i Den røde faglige internasjonale i Moskva. Samsing mente at ISH måtte prioritere 
de norske sjøfolkene i utenriksfart. Han var lei av å bli avvist med fraser som: «Slutt med 
de evige klagene!». ISH forsto ikke den alvorlige situasjonen, hevdet han. 

Fra Oslo reiste Krebs til Trondheim. Politiet fulgte ham fra sted til sted. Den 10. 
februar kom det en telefonisk henvendelse fra kriminalpolitiet i Stockholm om ham. 
Svenskene bekymret seg for om han ville ta seg over til Sverige via malmbanen Nar-
vik—Kiruna. Generalstabens etterretningskontor holdt seg også orientert, særlig om 
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hans forbindelse med Samsing. De trodde han var spion, men visste også om hans poli-
tiske oppdrag. Oslo politikammer henvendte seg til kriminalpolitiet i Hamburg om 
Krebs. Den 10. februar opplyste Hamburg at han var tilbake i byen. 

I Krebs' beskrivelse fikk Samsing en sentral plass. Hans situasjon var uholdbar. 
Samsing hadde uredd kritisert så vel Dimitrovs utsvevende privatliv som Sovjetunionens 
nasjonale ambisjoner. I Moskva ønsket man derfor å kidnappe Samsing med kone og 
barn, etter at han hadde ledet en demonstrasjon i Stortinget. Vestbyrået ga NKP forbud 
mot å bruke Samsing mer, fordi han var for populær! Krebs gikk lenger. Familien Sam-
sing, skrev han, forsvant i Sovjet! Krebs påsto å ha lest politiets etterlysning i Aftenpos-
ten, og fikk bekreftet at han var blitt sendt til Sovjet av lege Arne Halvorsen, som han 
omtalte som NKVDs fremste mann i Norge. 

Denne framstillingen er typisk for Krebs. Med Samsings kritiske holdning — som var 
vel kjent — som ramme, smørte han sammen en dramatisk historie av hendinger som fant 
sted på den tida han var i landet. Fordi mange har trodd på Krebs, skal jeg her vise hvor-
dan han konstruerte sine eventyr. 

Det var for det første aldri noen aksjon i Stortinget. Det var under en demonstrasjon 
av arbeidsløse i Oslo bystyre at Samsing ble arrestert 15. desember 1932. Samsing ble 
tatt da han forsøkte å tale fra galleriet. Demonstrantene marsjerte til Møllergata 19, og 
sto utenfor der til Samsing slapp fri. Det er riktig at Samsing ble etterlyst av politiet, men 
det var etter en protestdemonstrasjon mot Hitler foran den tyske legasjonen 13. mars 
1933. Etterlysningen sto i avisene fredag 21. april. To kjente NKP-ere ble tatt og innbrakt 
til Møllergata 19. Samsing fikk man tatt først etter kr uke. En av de andre to ble holdt i 
fengsel til 12. mai 1933, da han ble dømt til 120 dagers fengsel. En liknende dom ville 
være sannsynlig også for Samsing. Men Samsing slapp å sitte inne. Isteden var han 
pålagt meldeplikt. Da han ikke overholdt meldeplikten, ble han etterlyst. Den 8. april 
skrev Arbeideren at Samsing var ettersøkt. Da var Krebs i Norge på sin andre reise. En 
av dem han var kommet for å snakke med, var nettopp Samsing. Men 8. april var Sam-
sing allerede i Sovjet. Den 5. april er oppført som ankomstdato på hans personalskjema 
fra den internasjonale sjømannsklubben i Leningrad. Krebs skrev isteden at Samsing var 
kalt til København til en konferanse med Richard Jensen og kom dit døddrukken: «Han 
vendte ikke tilbake til Oslo. Han forsvant.» Underforstått i denne beretning var selvsagt 
at Samsing var drept i Sovjetunionen, formodentlig av NKVD, som allerede hadde 
tvunget ham til å sende kone og barn til «rekonvalesens» — les: som gisler — i Arbeider-
nes Forjettede Fedreland. 

Det stemte ikke. Den 17. januar 1933 hadde Krebs telegrafert en foreløpig rapport til 
sine foresatte i Berlin, hvor han tok opp Samsings stilling, og ba om at det ble tatt en snar-
lig avgjørelse for å avhjelpe hans vanskelige økonomiske stilling. Den løsningen man 
fant, var helt i tråd med Samsings egne ønsker. Han ble ansatt som instruktør for den 
skandinaviske seksjonen ved sjømannsklubben i Leningrad. Han tiltrådte i april 1933. 
Hans kone, Aagot Wiik Samsing, reiste med ham, og ble også ansatt i den skandinaviske 
seksjonen. De var bosatt i Leningrad før de reiste hjem til Norge i november 1936. Da 
hadde de også vært en kort periode ved sjømannsklubben i Arkhangelsk. De bosatte seg 
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først i Tønsberg, hvor han arbeidet på kaia. Han påtok seg vervet som nestformann i 
NKPs partilag i byen. Politiet registrerte at han «agiterte» blant sjøfolkene der. I 1938 
flyttet de til Sagene i Oslo. 

Krebs skrev at Aagot Samsing døde i fengsel i Sovjet, og at deres barn døde der. Sann-
heten er at ekteparet ikke hadde barn. Hun døde i Oslo 27. desember 1940, av bukhin-
nebetennelse etter en sprukket blindtarm. Arthur Samsing var slett ikke død, men aktiv 
i NKP til han ble tatt av Gestapo 16. august 1940. 

Krebs' andre reise i Norge i april 1933 gikk ifølge boka til Narvik, hvor han hevdet at 
han ble tatt imot av Hjelmen. Hensikten var nå å få kommunistene til å konsentrere seg 
om malmtransporten, byens store internasjonale betydning, og ikke minst Gestapos 
etterretningsvirksomhet der. Hjelmen var i ferd med å bygge opp partiapparatet i byen, 
og Krebs hjalp ham med å avsløre Gestapos stedlige agent. Krebs ble gjenkjent, og poli-
tiet kom på sporet. Han kom seg unna, og etter en eventyrlig flukt kom han til Oslo, hvor 
han ble tatt. Men så kom det mest utrolige Krebs hadde opplevd til da. Arne Halvorsen 
og hans kvinnelige medhjelper klarte å «forgifte» Krebs i fengslet slik at han måtte trans-
porteres til sykehus. Deretter utstyrte de ham med nytt, falskt pass og satte ham om 
bord i et skip til Antwerpen, vel ute av politiets — og dermed Gestapos — klør. 

Hva stemmer så av denne historien? Krebs ble arrestert 26. april, og utvist to dager 
senere. Utvisningen ble innført i politikontorets journal 3. mai. Han ble avhørt av frem-
medpolitiet 26. og 27. april. I avhørene forklarte Krebs at han var kommet til Norge for å 
besøke Halvorsens kvinnelige medhjelper, som han hadde truffet under sin første reise. 
Han nektet for å ha vært i Narvik. Politiet spurte om han hadde vært i kontakt med Sam-
sing, men Krebs nektet å kjenne ham. Stort mer fikk ikke politiet ut av ham. Til stede ved 
forhøret 27. var også en svensk politimann, som ville vite om hans virksomhet i Sverige. 
Krebs nektet å svare, på tross av at han var blitt tatt med avslørende papirer på seg. I en 
politirapport fra 2. mai ble det gitt et referat av den svenske politimannens materiale, som 
stort sett stemmer overens med Krebs' framstilling av sin rolle under sjømannsstreiken 
i G4Reborg kort tid før. 

Krebs' dramatiske framstilling av forgiftningen i fengslet og Halvorsens rednings-
aksjon er fri diktning. Også her er det lett å vise til hvilke hendinger han har plukket ele-
mentene fra. En av de arresterte etter demonstrasjonen mot den tyske legasjonen ble 
skadet under tumultene. Viggo Hansteen, som var hans advokat, forlangte at han fikk 
legetilsyn av Arne Halvorsen. Det ble innvilget etter noen dager. I mellomtida satt man-
nen med besøksforbud på vann og brød i Møllergata 19. Saken ble en varm potet for poli-
tiet. NKPs hjelpeorganisasjon, Arbeidersamarittene, som ble ledet av Arne Halvorsen, 
sendte hilsningstelegram til fengslet, likeledes et lag av ungkommunistene. Etter at 
Halvorsen kunne konstatere hjernerystelse som følge av sammenstøtet med politiet, ble 
mannen krevd løslatt for medisinsk pleie. Politiet var uansett bestemt på å gjøre mest 
mulig ut av saken, og flere — inkludert Samsing — ble innkalt til nye forhør. Samsing for-
svant før saken kom opp. Her er altså alle ingrediensene i Krebs' historie: besøk i fengs-
let av Arne Halvorsen, vann og brød med besøksforbud, løslatelse av medisinske grun-
ner samt forsvinningsnummer. Saken var det store samtaleemnet blant kommunistene i 
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Oslo da Krebs var i byen, og er utførlig dekket i avisene. Krebs bodde hos hovedperso-
nen selv, Arne Halvorsen. Han satt på galleriplass. 

Heller ikke det Krebs skriver om sin egen utvisning, stemmer. Den 27. april skrev 
han nemlig under på at han godtok utvisning fordi han ikke hadde meldt seg for myn-
dighetene ved innreise, og at han ikke ønsket dette appellert til Centralpasskontoret. 
Den 28. ble han sendt til Antwerpen. Det finnes ikke et spor av forgiftningshistorien eller 
Halvorsens fantastiske redningsaksjon i sakens akter. 

Krebs var merkelig heldig. Han ble ikke utvist til Tyskland, på tross av at han var tysk 
statsborger. Det er påfallende at han ikke ble krevd utlevert, på tross av at det gikk tele-
grammer om ham mellom politiet i Hamburg og Oslo. Den tyske legasjonen innberettet 
28. april til tysk UD at Krebs var utvist og avreist til Antwerpen dagen i forveien. De viss-
te at han var i Norge for ISH. Med henvisning til opplysninger fra den norske general-
staben opplyste de at han skulle undersøke mulighetene for å ødelegge Ofotbanen i til-
felle krig. Politiet hadde meddelt legasjonen at norske kommunister hadde forsøkt å 
hindre utvisningen. En av grunnene til at fremmedpolitiet ikke la stor vekt på saken var 
nok at kriminalpolitiet i Hamburg i et telegram opplyste at Krebs var verken straffet eller 
ettersøkt. 

Noe besøk i Narvik lot seg ikke påvise. Vi vet ikke om det fant sted. Det er ikke trolig 
at Hjelmen var der i april 1933, Krebs omtaler Hjelmen som offiser, hvilket tyder på at 
han ikke har truffet ham i det hele tatt. 

Det Krebs skrev om sine reiser i Norge, er brukt i nesten alle senere arbeider om 
Wollweber. Den danske forfatteren Erik Nørgaard har i sine bøker ukritisk gått god for 
Krebs' versjon, og gjort Samsing til en av de sentrale personene i Wollweber-apparatet, 
sammen med Arne Halvorsen og Leif 0. Foss. Krebs' bok er sett på som et litterært angi-
veri, men antakelig er det riktigere å betrakte den som et Gestapo-arbeid. Halvorsen, 
Samsing og Foss satt i tysk fangenskap nesten hele krigen takket være det Krebs skrev 
om dem. 

Det er flere uløste spørsmål knyttet til Krebs i Norge. Hvordan fikk politiet og Gene-
ralstabens etterretningsavdeling så gode opplysninger om ham? Hvor kom kopien av 
hans telegram til Berlin fra? Hvorfor lyver han så hemningsløst om Samsing, Hjelmen og 
Halvorsen? Hvordan kunne Generalstaben vite hva han skulle i Narvik? Ikke minst: 
Hvorfor var tysk politi ikke interessert i å få ham utlevert, på tross av at de var varslet av 
norsk politi? 

Myndighetene strammer til 
Den 30. januar 1933 var Hitler utnevnt til tysk rikskansler. Den 24. februar ble KPDs par-
tilokaler i Berlin stormet av det prøyssiske statspoliti, og 27. februar brant riksdagsbyg-
ningen i Berlin, umiddelbart etterfulgt av klappjakt på kommunistene. 

I Norge var bondepartiregjeringen Hundseid inne i sin siste regjeringskrise. Hitlers 
maktovertakelse engasjerte de borgerlige partiene lite. En av justisminister Asbjørn 
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Lindboes siste embetshandlinger var å utnytte maktskiftet i Tyskland til å stramme til 
overfor flyktninger. I et skriv til politiet 3. mars gikk han god for naziversjonen av riks-
dagsbrannen, og innskjerpet at politiet måtte «være på vakt likeoverfor utenlandske 
kommunistagitatorer og deres virksomhet». Særlig gjaldt det ved oppholds- og arbeids-
tillatelse og fremmedkontroll, understreket han. 

Kriminalpolitiet i Berlin hevdet at man i KPDs partilokaler hadde funnet bevis på at 
kommunistene planla å gjøre opprør 7.— 9. mars, og at kommunistene sto bak riksdags-
brannen. Utover i mars 1933 fåret norske aviser sine lesere med detaljer fra «bevisene». 
Den 4. mars sendte Oslo politikammer ut en etterlysning av 40 tyske kommunister, hen-
tet fra Deutsches Kriminalpolizeiblatt. De var ettersøkt for høyforræderi. Etterlysnin-
gene gikk ut til alle politidistrikter, grenseoverganger og havnebyer, og påla alle «den 
største diskresjon for at den skjerpede kontroll ikke skal bli almindelig kjent». Embets-
verket i Justisdepartementet hadde i en årrekke samarbeidet med tysk politi, og kunne 
ikke se at Hitlers maktovertakelse endret på dette. «Skal vi bli nødt til å ta imot alle kom-
munister som blir jaget ut av Tyskland,» spurte byråsjefen i Politikontoret i 1933, og fort-
satte: 

Det vil ende med det, hvis vi skal begynne med å betrakte Tyskland som et så farlig 
land at det ikke går an å sende utviste dit, eller tvinge folk som er nektet oppholdstil-
latelse i Norge å vende tilbake dit. Da innfinner de sig nok i flok og følge. 

Politisamarbeidet med tysk politi var fullt av paradokser. Gestapo kom til å få kunnska-
per om kommunistene i Norge og Skandinavia fra en fremragende ny agent — ved navn 
Richard Krebs. 

ISHs siste tid 
I slutten av februar besluttet Komintern å oppløse Vestbyrået. Arkivene ble fraktet til 
Moskva via København. En av de siste sakene byrået håndterte, var forberedelsene til en 
internasjonal antifascistisk kongress i København i pinsen. Imidlertid innførte regje-
ringen Stauning møteforbud, sikkert etter tysk press, og kongressen ble flyttet til Paris. 
ISH planla også å avholde en sjøfartskonferanse i tilknytning til kongressen. København 
var kommet i brennpunkt for den antifascistiske kampen. Erik Nørgaard har i sine bøker 
om Wollweber-organisasjonen og kommunistenes internasjonale arbeid gjort det til et 
hovedpoeng at København kom til å bli et internasjonalt sentrum for denne kampen i tida 
mellom 1933 og 1940. Er dette riktig? 

Wollweber fikk i slutten av 1932 i oppdrag av KPDs formann Ernst Thålmann å legge 
forholdene til rette for et støttepunkt i København i tilfelle illegalitet. Støttepunktet 
skulle sikre forbindelsene til KPDs nordlige partidistrikter. Da ISHs kontorer og sjø-
mannsklubben i Hamburg ble stormet av politiet i begynnelsen av mars, var sekretaria-
tet allerede flyttet til København. 
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Først i april 1933 kom det melding fra Moskva om at man måtte ta initiativ til samar-
beid med SPD. Wollweber skrev senere at beslutningen kom et år for sent. ISHs sekre-
tariat i København sendte ut et opprop med tilbud om samarbeid med ITF, basert på 
kampen mot fascismen og forsvaret av lønns- og arbeidsvilkår. De tidligere kravene om 
at alt slikt samarbeid måtte være basert på et revolusjonært grunnlag og forsvar av Sov-
jet, var nå fjernet. 

I København ble ISH etablert i nye lokaler i Vesterport, under navnet Ingeniørselska-
pet A. Selvo & Co, for øvrig i samme bygning som tysk militær etterretning rigget til et 
dekkfirma. Aktiviteten var ennå stor verden over, med streiker, lønnskamper og andre 
aksjoner. Matrosene på en nederlandsk krysser i Indonesia gjorde mytteri i slutten av 
mars, helt i tråd med ISHs paroler, og fokuserte på kampen mot koloniherredømmet. 
Lederne i det tyske Enhetsforbundet gikk i illegalitet, men forsøkte likevel å skjøtte sine 
verv. Forbundets organ Rote Wacht kom fortsatt ut, men inntektene var sterkt redusert. 
Llibeck-ledelsen holdt det gående til slutten av august. 

I august 1933 ble Wollweber bedt om å reise til København for å overta ledelsen av 
ISH. Reisen til København forløp ikke uten dramatikk. På jernbanestasjonen i Liibeck 
kom han inn i en SS-kontroll. Han var en av få offentlig kjente KPD-ledere som fortsatt 
var på frifot. Han holdt hodet kaldt, presenterte seg for SS-sjefen som dansk «volks-
deutsch» journalist og ba om et intervju for en dansk avis. Bløffen holdt, og reisen fort-
satte. Episoden er omtalt av Krebs, men han flyttet den til en jernbanestasjon nær Berlin, 
og sjonglerte med hvem som hadde reist sammen med Wollweber, blant andre han selv. 
Likheten med forgiftningshistorien i Oslo i april 1933 er slående. 

I København var Wollweber også ansvarlig for KPDs nordlige avsnitt i noen få måne-
der før han ble kalt til Sovjet. «Abschnitt Nord» ble et dominerende organ i det eksiltyske 
miljøet i Danmark. I 1935 ble dette endret, men da var Wollweber helt trukket ut av par-
tiarbeidet. København var nok et sentrum for den tyske motstanden mot Hitler fra etter-
sommeren 1933 og fram mot årsskiftet. Da ble A. Selvo & Co avviklet, og ISH flyttet til 
Antwerpen. Etter 1935 ble Praha, Antwerpen og ikke minst Paris viktigere enn Køben-
havn. Etter 1940 ble Stockholm det store politiske eksilsentrum. Men sentrum for den 
militære organisasjonen som skulle få Wollwebers navn knyttet til seg, kom ikke til å 
ligge noen av disse stedene. Tvert imot valgte Wollweber en hovedstad som var tilnær-
met fri for mange av disse metropolenes vanskeligheter for en illegal organisasjon, nem-
lig Oslo. 

Klassekamp eller motstandskamp? 
I København var ISH i full gang med å organisere protestaksjoner mot hakekorsflagget, 
som tyske fartøyer nå førte. Parolen gikk ut om at ingen skulle laste eller losse skip som 
førte hakekorsflagget. Parolen var lett å forstå, men umulig å tolerere fra myndighetenes 
side. Dermed fikk tysk diplomati et påskudd til å styrke sine kontakter, især med politiet 
i de skandinaviske statene. I Norge henvendte den tyske legasjonen seg til Utenriksde- 

30 NØDVENDIG INNSATS 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



partementet i begynnelsen av mai 1933, og ba om underretning om alle slike aksjoner. 
Justisdepartementet påla politiet å rapportere. Det sparte legasjonen for etterretnings-
arbeid. 

I noen tilfeller førte slike aksjoner til utrykning av statspolitiet, som i Tønsberg 20. 
mai og i Fredrikstad 2. mai. I Fredrikstad sto det et «torgslag» 1. mai, etter at flagget var 
blitt revet ned utenfor det tyske konsulatet. I Trondheim hadde havnearbeiderne stoppet 
lastingen av et tysk lasteskip 25. mai. En liten gutt hadde revet ned flagget på en tysk lyst-
båt som lå ved siden av lasteskipet. Statspolitiet ryddet deretter kaia. Justisdepartemen-
tet ga kommunistene skylden, og forlangte underretning om resultatet av etterfors-
kingen. I Oslo måtte en skipper fire det nye riksflagget for å få sitt skip lastet. 

Disse aksjonene var enkle å utføre og illustrerte at ISHs arbeid ble mer og mer kon-
sentrert om antifascistisk kamp. Wollweber som ledet både ISH og KPD-Nord fra 
København, erfarte at grensene mellom ISH og KPD ble mer og mer utvisket. ISH orga-
niserte transport og innsmugling av mye illegalt materiale til Tyskland, men dette mate-
rialet og en rekke andre brosjyrer og løpesedler ble for en stor del produsert i Køben-
havn av KPD. Normalt gikk veien via danske skip som trafikkerte tyske havner, eller 
over Antwerpen—Saarbriicken. Da Wollweber etter tre uker i København foretok en il-
legal reise til Hamburg, ble han presentert for sterke motforestillinger fra partiet i Ham-
burg. De ønsket mer informasjon, mindre agitasjon. 

Uenighetene berørte de grunnleggende linjene for motstandsarbeidet i Tyskland. 
Skulle man fortsette å kjempe for sosialistisk revolusjon? Gjaldt tesen om «sosialfascis-
tene» fortsatt? Hvordan skulle man samarbeide med SPD? Nazistene var i full sving med 
å opprette sin «Arbeidsfront», som skulle erstatte de forbudte fagforeningene. Skulle 
kommunistene risikere sine liv for å danne «klasseforeninger», slik det sto i en KPD-
publikasjon, og for å spre slike dumme artikler? Wollweber skrev at uenighetene ble tatt 
opp til diskusjon i Moskva. Det var nå klart at det måtte bli endringer. ISH skulle avvik-
les fra Antwerpen, og det skulle knyttes kontakter til erkefienden ITF. Wollweber skulle 
overta som leder av sjømannsklubben i Leningrad og holde kontakten med Tyskland via 
tyske og skandinaviske sjøfolk. 

Leningrad var altså neste stasjon. Det skulle gå nesten ett år før han kom så langt. I 
mellomtida ble han bedt om å bistå ISH i Danmark. Rederne hadde sagt opp tariffene 
høsten 1933, og kampviljen var stor blant sjøfolkene. Streik brøt ut i april 1934. Kort tid 
etter at sjømannsstreiken var avsluttet, ble Wollweber blandet inn i to dramatiske hen-
dinger som illustrerte hvor farlig situasjonen var blitt. 
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Kapittel 2 

STARTEN 

Du vet hva vi ønsker, 
hvordan det skal gjøres, 

du har erfaringer, 
du kjenner mange sjøfolk, 

jernbanefolk og 
funksjonærer 

«MAXIM», NKVDS KONTOR S, 

NOVEMBER 1935 

Tapene til nå for tysk skipsfart 
utgjør om lag 1,2 millioner tonn, 
altså årlig om lag 400 000 tonn. 

Vår nybygging er på under 30 000 tonn. 
Her ligger en avgjørende feil i 

krigsplanleggingen. 

GENERALMAJOR RUDOLF BAMLER, 

ØVERSTE TYSKE STABSSJEF I NORGE, 

8. JULI 1942 

Kominterns 7. kongress i 1935 ble folkefrontpolitikken lansert. Nå måtte det dan-
i nes antifascistiske allianser overalt hvor det var mulig. I mange land var endringen 
for lengst lansert. Den røde fagopposisjonen var enten avviklet eller under avvikling. ISH 
var under avvikling, men ennå ikke formelt lagt ned. Helst ønsket man en sammenslut-
ning med ITF. 

Mange hadde trodd at Hitler bare ville holde seg ved makten kort tid. Så ville han bli 
styrtet, og revolusjonen igjen satt på dagsordenen. Men Hitler var ingen døgnflue. Nazis-
tene utviklet nazistaten i et tempo som ingen hadde forestilt seg. Istedenfor et vaklende 
regime, som kunne fjernes med en generalstreik som Kapp-Putsch i 1921, flyttet regimet 
stadig grensene for sin innflytelse. Det prøyssiske statspolitiet ble omformet til Gestapo, 
konsentrasjonsleirer ble opprettet, opposisjonelle — ikke bare til venstre, men også 
kristne og liberale — forsvant inn i fangehullene. KPD, som i over ti år hadde utviklet ille-
gale og konspirative arbeidsmetoder, ble revet opp. Et middel som Gestapo viste seg å 
utnytte med stort raffinement, var bruken av «Vertrauensmd.nner» — fortrolighetsmenn 
(«V-menn» eller «Spitzel» — stikker), infiltrasjonsagenter som ikke bare opptrådte som 
passive spioner, men som aktive kommunister. I Norge skulle denne form for agenter bli 
kjent som «negative» agenter. I Tyskland var dette en gammel og velprøvd teknikk. 
Infiltrasjon og tysting skriver seg tilbake til den første etterretningstjenesten i Preussen 
under Fredrik II i 1740-årene, og ble tatt i bruk i stort omfang foran den tysk-østerrikske 
krig i 1866. Nesten ingen hadde hørt om dette i Norge. Hva med kommunistene, var de 
forberedt? 
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Den vanskelige illegaliteten 
Den kommunistiske bevegelsen hadde siden 1848 pendlet mellom legalitet og illegali-
tet. Marx og Engels måtte venne seg til politispioner og provokatører, og til konspirativt 
arbeid. Forfølgelsen av revolusjonære i 1848-51 hadde tvunget mange opposisjonelle, 
ikke bare kommunister, til å gjøre liknende erfaringer. Særlig de russiske sosialdemo-
kratene hadde innarbeidet konspirative rutiner i større grad enn sine kolleger i vest. 

Hvilke tanker fantes i Norge om slike arbeidsformer? Enkelte russiske bolsjeviker 
hadde kontakt med norske hjelpere i årene 1915-17, og opptrådte strengt konspirativt 
for ikke å bli arrestert og utvist. Den norske rådsbevegelsen i 1917-18 ble strengt over-
våket og infiltrert, særlig av den militære etterretningstjenesten. Noen av de mange 
streikene etter 1918 må ha gitt konspirative erfaringer. Enkelte eldre minner «overvint-
ret» nok i reaksjonsårene etter at Thrane-bevegelsen var slått ned i 1851, og gjorde sitt til 
at den nasjonal-radikale opposisjonen fant former i hemmelige selskaper. Rundt 1884 
skapte radikale Venstre-folk den halvillegale skytterlagsbevegelsen Rifleringen. Men 
Rifleringen var ikke for arbeidsfolk, og kan neppe ha betydd noe for tradisjoner i arbei-
derbevegelsen. 

Det var altså svake tradisjoner for konspirative arbeidsformer i den norske arbeider-
bevegelsen før Hitler tok makten i Tyskland. Samfunnet var åpent, og det preget kom-
munistene. Noen få lærte illegale teknikker i kontakt med Sovjet. Noen fikk tillitsverv i 
Komintern organer i Moskva, andre i Kominterns sambandstjeneste OMS. Dette 
spredte seg imidlertid i liten grad til NKP selv. Selv om NKP i 1929 vedtok å forberede 
seg på krig, fascisme og illegalitet, var organisasjonen forbausende åpen helt fram til 
krigsutbruddet i 1940. Man lærte heller ikke mye om dette av flyktningene, kanskje fordi 
de var så få. Det samlede tallet flyktninger var svært lavt, bare om lag 2000 (1933-40), av 
disse kanskje 500 jøder. Nesten ingen slapp inn, og de færreste ble her lenge. Den 9. april 
1940 var i alt 390 politiske flyktninger i landet, av dem bare noen titall illegale. En del 
norske kommunister huset tyske illegalister, men tyskerne var nøye med ikke å påvirke 
sine husverters arbeidsmetoder. 

Ernst Wollweber etablerte en helt ny måte å arbeide på da han fra 1936 etablerte seg 
i Oslo. Han var stadig på reise, og hadde besøk fra fjern og nær. Hans medarbeidere fikk 
pålegg om å melde seg ut av NKP og bryte all kontakt med partiet. Dette var ikke bare 
for å sikre den nye organisasjonen mot det åpnere NKP, men også for å hindre at den nye 
organisasjonens virksomhet skulle belaste partiet. Samme praksis ble innført overfor 
flyktningmiljøet. Personkontakter, vennskapelige forbindelser og sosiale omgangsfor-
mer ble avbrutt uten forklaring, noe som også skulle komme til å skape vondt blod og 
personlige motsigelser i det lille eksilmiljøet. 

Smittet Wollwebers tiltak over på partiet? Det ser ikke slik ut. Etter som utbruddet av 
andre verdenskrig nærmet seg i Europa under folkefrontperioden 1935-39, ble krav om 
rett til «normal» politisk legalitet et sterkt element i partiets politiske selvbilde. Senere, 
under den tysk-sovjetiske ikkeangrepspakten og vinterkrigen i Finland, kom det svens-
ke, danske og norske kommunistpartiet under sterkt press, og sto overfor krav om for- 
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bud. Men ennå så sent som sommeren 1940 kjempet NKP for sin legalitet, og mange i 
partiet trodde at den tysk-sovjetiske pakt ville gi beskyttelse. 

Infiltrasjon, arrestasjon og kidnapping 
Et av konspirasjonens grunnprinsipper var å holde et skarpt skille mellom legal og illegal 
virksomhet. En illegal flyktning måtte ha en eller flere falske identiteter, falske reise-
papirer og pass. Han måtte helst ikke omgås godkjente flyktninger, siden disse antake-
ligvis var under politiovervåking i alle nordiske land. Vi vet i dag at denne frykten var vel 
begrunnet, og at tysk politi ble holdt underrettet fra skandinavisk politi. Tysk politi in-
filtrerte også miljøene direkte med egne «flyktninger». Det samme gjorde det tyske 
militære etterretningsvesenet Abwehr. En vanlig metode var at arrestanter i Tyskland 
ble truet eller tilbudt lettelse hvis de utga seg for flyktninger. 

Wollweber beskrev flere forsøk på å trenge inn i emigrantmiljøet i København. For å 
motvirke slike tiltak gjennomførte flyktningeorganisasjonene avhør og godkjennings-
rutiner for nye flyktninger. Noen virkelig sikkerhet hadde ikke de illegale flyktningene 
innenfor de offisielle flyktningorganisasjonene. De var for store og for åpne, og alle 
kjente alle. Spesielt ille var det for Wollweber, som måtte pendle mellom en halvlegal 
ISH-rolle og en illegal partilederrolle. I den ene funksjonen måtte han ivareta kontakten 
med kjente danske og utenlandske fagforeningsfolk. I den andre omgikkes han lederne 
for KPDs motstandsarbeid i Tyskland og kurerer fra Moskva. Denne dobbeltrollen 
utnyttet Gestapo. 

Høsten 1933 var det bestemt å avvikle ISH. Sekretariatet skulle flyttes til Antwerpen, 
og det skulle legges en plan med tanke på sammenslutning med ITF. Inntil det var gjen-
nomført, skulle ISH drives videre på sparebluss. I Antwerpen lå den best utbygde sjø-
mannsklubben i Vest-Europa, og skipstrafikken var mye større enn i København. Der 
var situasjonen dessuten utrygg. Fra årsskiftet 1933/34 merket Wollweber at han ble 
skygget når han forlot ISH-kontorene i Vesterport. 

De praktiske tiltak vedrørende overflyttingen og de videre planene for tilnærming 
med ITF skulle drøftes på en konferanse i Antwerpen så snart den danske sjømanns-
streiken våren 1934 var slutt. I de første dagene av juni 1934 reiste Wollweber til Ant-
werpen for å sikre gjennomføringen av konferansen. Av sikkerhetsmessige grunner ble 
reisen lagt via Harwich i England, og med seg på reisen fikk han Leif 0. Foss fra Norge 
og en av de danske sjømannslederne. Ved avreisen fra København var ekstra sikker-
hetstiltak satt i verk, og de unngikk å gå på toget til Esbjerg i København. Avreisen 
skjedde under tidspress, hvilket skulle forklare at Wollweber, som fortsatt oppholdt seg 
illegalt i Danmark, måtte reise på et dårlig forfalsket norsk pass. 

Britisk politi var tipset på forhånd. Da Foss og Wollweber kom til Harwich 8. juni 
1934, ble de arrestert og ransaket, og nektet å reise videre til Antwerpen. Isteden ble de 
satt på første båt tilbake til Esbjerg, og dansk politi ble kontaktet. 

Situasjonen var dermed blitt ytterst prekær for Wollweber. Nå måtte han regne med 
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å bli utvist til Tyskland. Under returen klarte han å gjøre et mottrekk. Fra arresten om 
bord fikk han gitt melding til skipets besetning, som var tilsluttet ISH, at deres inter-
nasjonale sekretær var under fangetransport til Esbjerg. I Esbjerg lyktes det noen av 
mannskapet i full fart å samle protesterende sjøfolk utenfor politistasjonen. Dette var 
kort tid etter sjømannsstreiken i byen, og for å forhindre demonstrasjoner og oppløp 
valgte politiet å overlate utvisningssaken til København-politiet. Kanskje var grunnen at 
den formelle henvendelsen fra engelsk politi ennå ikke hadde nådd fram til Esbjerg. 
Wollweber ble satt på toget til København, uten pass, men med politivakt. 

Hvem hadde tipset politiet i Harwich? Hvem hadde tillatt at han fikk reise fra Esbjerg, 
og hvorfor? Vi kan forestille oss at mange ubesvarte spørsmål bekymret Wollweber på 
toget på vei mot København. Inntrykkene fra den overraskende vending som saken 
hadde tatt i Esbjerg, hadde neppe fått anledning til å synke før han og Leif 0. Foss åpnet 
morgenavisene på toget fra Korsør, og leste om et dramatisk kidnappingsforsøk på åpen 
gate i København 1. juni. Den tyske flyktningen Franz Vogel var blitt presset av ukjente 
gjerningsmenn inn i en bil. Han hadde klart å rive seg løs, og hadde løpt inn i en butikk 
og gjort anskrik. Kidnapperne kom etter og presenterte seg som dansk politi. Det lyktes 
å få varslet kriminalpolitiet, som etter en stund kom til. De lot gjerningsmennene gå og 
arresterte Vogel isteden. Som illegal flyktning ble han idømt en kortere fengselsstraff og 
utvisning til Sovjetunionen. Det var danske nazister som hadde vært på ferde. 

Wollweber visste godt hvem Vogel var. Aksjonen mot ham var et varsel om hva som 
kunne skje i København. Vogel hadde nettopp overtatt Wollwebers partifunksjoner, og 
hadde brukt et falskt pass som Wollweber selv hadde brukt flere ganger. Av utseende 
var de to svært like. Wollweber kan neppe ha vært i tvil om at det var ham de hadde for-
søkt å ta. De hadde rett og slett tatt feil mann. Planen hadde vært å bedøve ham og få ham 
om bord i et tysk skip som lå i byen, og derfra til Hamburg. Detaljene i kidnappingen ble 
først klare senere. Men Wollweber forsto så pass at hans liv var i fare. Han måtte komme 
seg av toget uten politivakten. Hvordan det skjedde, er uklart. Han meldte seg selvsagt 
ikke for politiet. Fra nå av var han i full dekning. 

Det var den tyske militære etterretningstjeneste Abwehr, under ledelse av marine-
kaptein Horst von Pflugk-Harttung, som hadde trukket i trådene under aksjonen. 
Abwehr hadde etablert firmaet Continental i Vesterport for å avlytte den sovjetiske han-
delslegasjonens lokaler, men hadde også bygd ut kontakter til dansk politi og dansk 
nazimiljø, som hadde hjulpet til under aksjonen. Gestapo hadde medvirket med en agent 
som hadde infiltrert eksilmiljøet i København, og hadde organisert det møtet Vogel var 
på vei til. I 1938 ble von Pflugk-Harttungs etterretningssentral avslørt og mange av dens 
kontakter blottlagt. 

Som en forsmak på det som skulle komme, skal jeg her nevne en av von Pflugk-Hart-
tungs svenske kontakter som ble avslørt i 1938. Dessverre lot svensk politi ham i fred. 
Hans navn var Robert Paulsson. Han var politimann med bakgrunn i den militære etter-
retningstjeneste og krigsdeltakelse fra borgerkrigen i Finland. Da han ble avslørt som 
agent for Abwehr i 1944, hadde han avansert til stillingen som byråinspektør i det svens-
ke sikkerhetspolitiet, med spesielt ansvar for å sikre norske kurerruter. 
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Gestapo og Abwehr hadde ikke lykkes i å få tak i Wollweber, men ledelsen i kommu-
nistpartiets eksilledelse i Danmark var revet opp. København var ikke lenger trygt. For 
en kort tid tok han opphold i Sverige, mens Kominterns ledelse i Moskva ble varslet. Den 
2. juli ba den tyske representanten i Kominterns eksekutivkomite om øyeblikkelig inn-
reisetillatelse for ham til Sovjetunionen. Et par uker senere kom han til Leningrad på et 
sovjetisk skip. 

I vest lurte politiet. Hvor var Wollweber blitt av? Kanskje han hadde reist til Norge? 
Tysk og dansk politi etterlyste ham. En rapport fra engelsk politi ble sendt til politiet i 
Oslo, fordi Wollweber hadde brukt falskt norsk pass. Med rapporten ble det sendt kopi 
av et notat om sjømannsarbeidet i Norge, skrevet av Hjelmen og signert 30. mai 1934. 
Notatet må ha blitt funnet ved ransaking av Foss eller Wollweber i Harwich. Den 18. 
august 1934 ble notatet sendt til Generalstabens etterretningsavdeling fra fremmedkon-
trollen. Tre dager senere sendte så Oslo politikammer på anmodning fra Gestapo ut et 
sirkulære med etterlysning av Wollweber og andre tyske kommunister. 

Til Leningrad - og Ragnhild Wiik 
Når startet Wollweber sin sagnomsuste sabotasjeorganisasjon? Hans Dankaart, som 
skrev om organisasjonens virksomhet i Nederland og Belgia, feildaterte starten til 1933. 
Andre har blandet ISH og den nye sabotasjeorganisasjonen sammen. 

En grunn til sammenblandingen er at man har forsøkt å finne svaret i Krebs' bok. 
Krebs ble arrestert høsten 1933 i Hamburg, og gikk etter kort tid i Gestapos tjeneste. I 
august 1937 dukket han opp i København, og forsøkte å trenge inn i eksilmiljøet. Han ble 
avslørt og avvist, og forsvant til USA. Hvis man leser hans bok nøye, vil man finne at han 
ikke skriver noe om sabotasjeorganisasjonen. Hvorfor gjorde han ikke det? Da han ble 
sendt til København, hadde organisasjonen eksistert i halvannet år. Svaret er opplagt. 
Gestapo visste ennå ingenting om den. 

Wollweber selv gjorde sitt beste for å forvirre. I politiavhør i Sverige løy han det han 
kunne, i visshet om at forklaringene også gikk til Gestapo. Men for vel 25 år siden fikk 
Arbeiderbevegelsens arkiv i Oslo referatene fra den tyske folkedomstolsaken mot de 
norske sabotørene fra øst-Berlin. I dem er starten riktig tidfestet. Sammenhengen er 
som følger. 

I Leningrad fikk Wollweber jobb i den internasjonale sjømannsklubben. Der var alle-
rede Samsing, som hadde rømt fra politiet i Norge. Klubben var et velferdssenter, likt de 
norske sjømannskirkene. Skipstrafikken var stor, og det var behov for flere ansatte, som 
kunne mange språk. Samsings kone Aagot Wiik foreslo å spørre sin søster Ragnhild. 
Hun var 24 år, kunne flere språk og kjente godt miljøet blant sjøfolkene. Hun hadde tatt 
i et tak i sjømannsklubben i Oslo når det trengtes. Aagot skrev til sin søster og ba henne 
komme. 

Ragnhild Elisabeth Wiik kom til Leningrad i slutten av august 1934. For henne må det 
ha vært som å reise inn i selve eventyret. Hun var mer politisk engasjert enn Aagot, og 
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hadde hørt om Sovjetunionen hjemme hos sine foreldre, Emil og Kathinka Wiik. Fami-
lien Wiik var politisk engasjert. I motsetning til den utadvendte Aagot var Ragnhild sky 
og stille. Hun var familiens gullunge. På et fotografi fra denne tida ser vi henne med et 
forsiktig smil. Men bilder kan bedra. Som pelskledd «overklasse»-dame kom hun til å 
krysse grensene i det fascistiske Europa med dynamitt i kofferten, og til å overleve tor-
tur uten å la seg knekke. Hun var så sta at hennes forhørere til slutt ikke visste hva de 
skulle tro. Den Ragnhild E. Wiik som på sensommeren 1934 forlot Oslo, visste hvor hun 
sto og hvilken side i verden hun hadde valgt. 

Wollweber hadde ikke hatt mye tid for kvinner og privatliv. For første gang på halv-
annet år kunne han puste ut og leve normalt. Han gikk i teater og på konserter, og på 
turer i fred og ro i praktfulle Leningrad. Midt i dette pusterommet i Wollwebers liv duk-
ket så Ragnhild Wiik opp, en skolert og bestemt ungkommunist, en vakker kvinne, att-
påtil svigerinne til hans nære venn og kollega i sjømannsklubben. Det er ikke vanskelig 
å forstå at han ble forelsket. 

I et avhør fortalte Ragnhild Wiik at hun var «aktivist» i klubben. Det betydde at hun 
ikke var på fast lønn. Hennes oppgave var å ta med seg skandinaviske sjøfolk til byens 
mange teatre, konserthus og ballettscener, og å vise dem rundt i museer og andre sever-
digheter. Når det ikke var skipsanløp, jobbet hun på en telefonfabrikk. 

I mars 1935 giftet de seg og flyttet sammen. Hva følte Ragnhild Wiik for sin tolv år 
eldre mann? Forfatteren Egil Ulateig skrev i sin bok om Asbjørn Sunde at Ragnhild Wiik 
ble tvunget til å gifte seg med Wollweber, for å skaffe ham lovlig adgang til Norge. Han 
skrev at mens Wollweber var «den vesle, tjukkfalne tyskeren med dei plirende, kalde 
augo [som] likte kvinner», og mens Ragnhild Wiik ikke kunne «fordra den vesle tjuk-
ken», «trøysta Wollweber seg med Gudrun». Gudrun Wiik var en tredje søster av Ragn-
hild og Aagot. Ulateig brydde seg ikke med kilder. Det var fritt fra pennen. Isteden ble 
han selv kilde for de tyske forfatterne Jan van Flocken og Michael F. Scholz i boka Ernst 
Wollweber, fra 1994, som smørte på litt ekstra. De «siterer» Ragnhild Wiik, om at Woll-
weber var «frastøtende», og at han isteden innledet «heftig forbindelse» med «den vakre 
Gudrun». For dette «liksom»-sitatet anførte de to Ulateig som kilde. Ingen av disse for-
fatterne tenkte noe på hvorfor både Wiik og Wollweber holdt sitt ekteskap hemmelig for 
alle og mest av alt overfor norske myndigheter og politi, hvis formålet med å arrangere 
det var å gi Wollweber lovlig adgang til Norge? Og hvorfor levde Wollweber illegalt i 
Norge da? 

Virkeligheten var enklere. De var kjærester og ble gift etter sovjetisk rett. 

Samtaler med «Maxim» 
I 1993 og 1994 ble Wollwebers persondossier i Komintern-arkivet i Moskva nedgradert, 
og dermed ble det mulig å datere de neste hendingene helt nøyaktig. I oktober 1934 kom 
spørsmålet opp om å overføre hans partimedlemskap fra det tyske til det sovjetiske kom-
munistpartiet, men uten at det ble fattet noen beslutning om det. Wollweber fylte ut et 
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personalskjema med søknad om overføring 5. oktober. En uke etter bekreftet KPDs 
ledelse hans vita og anbefalte overføringen. Men kaderavdelingen i Komintern utsatte 
saken, uvisst av hvilken grunn. Wollweber opplyste i mai 1935 at han var bedt om å 
komme til Moskva, og ba om næmere opplysninger om tidspunkt. Han spurte også om 
han kunne ta med seg sin kone, siden det ellers ville kunne bli vanskelig for henne med 
både bolig og arbeid i Leningrad. Han forsto altså at det var snakk om et helt nytt opp-
drag av en viss varighet. I begynnelsen av juni ble han informert om at man hadde funnet 
en erstatning for ham ved sjømannsklubben. 

Så skjedde det noe som utsatte overføringen. En rapport fra august 1935 viser at Woll-
weber hadde hendene fulle med å hindre en naziprovokasjon under et tysk skipsbesøk. 
Men 4. november ga den tyske representasjon sin anbefaling til at Wollweber skulle 
ansettes som «instruktør for de utenlandske arbeiderne». Hva hadde skjedd? Wollweber 
fortalte i 1945 at han i november 1935 sammen med Ragnhild Wiik hadde reist til Mosk-
va. Han var innkalt til et møte med Solomon A. Losovskij, sekretær i Den røde faginter-
nasjonalen. I Moskva fortalte Losovskij at han ville at Wollweber skulle treffe en 
«Maxim», som var en svært viktig person. De tre møttes kort tid etter, og hadde en lang 
samtale om erfaringene fra matrosoppstanden i 1918, marsaksjonene i 1921, den plan-
lagte oppstanden i oktober 1923 og intervensjonskrigene i Sovjetunionen 1918-21. Han 
forklarte at sovjetisk sikkerhetstjeneste første gang hadde merket seg Wollwebers navn 
i 1928, etter en avisartikkel han hadde skrevet. 

Etter denne introduksjonen fra Losovskijs side fortsatte Wollweber og «Maxim» sam-
talene på tomannshånd. De møttes på «Maxim»s landsted utenfor Moskva et par timer 
hver dag de nærmeste ukene. Losovskij fikk ikke mer med saken å gjøre. En hånd må 
han likevel ha holdt over det videre arbeidet. Da Asbjørn Sunde ni år senere informerte 
sin nestleder om hvordan han skulle komme i kontakt med de ansvarlige i Moskva hvis 
han selv falt fra, var «Losovskij» stikkordet han skulle bruke i den sovjetiske ambassa-
den i Stockholm. 

Etter hvert konsentrerte samtalene seg om hvordan en sabotasjeorganisasjon mot 
Tyskland kunne bygges opp. «Maxim» trakk fram Wollwebers mange kontakter innen-
for skipsfarten. På slutten av samtalene fortalte «Maxim» at KPDs ledelse var informert 
om at han nå skulle begynne arbeidet med å bygge opp en «kamporganisasjon», som 
ikke skulle ha noen tilknytning til Sovjetunionen som stat, eller til noen legale partier 
eller organisasjoner. I første omgang skulle Wollweber ta kontakt med enkelte personer 
som kunne være aktuelle å rekruttere, uten å komme inn på oppgavene til organisasjo-
nen. 

Det var en alvorlig beslutning, ikke bare for ham, men for alle dem han trakk med seg. 
Kanskje var den logisk. Han var på en måte kommet til veis ende. Hans flukt til Lenin-
grad var ikke bare en personlig flukt, men også uttrykk for sammenbruddet av en stra-
tegi. Problemene i det halvlegale ISH og fagforeningsarbeidet må ha motivert ham til å 
ta skrittet fullt ut i militært motstandsarbeid. 

«Maxim» ønsket at samtalene skulle fortsette i Paris noen uker senere. Der ble en 
konkret arbeidsplan, organisasjons- og ledelsesprinsipper utarbeidet. Organisasjonen 
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skulle ledes enten direkte av Wollweber eller av hans stedfortreder. Den skulle bestå av 
operasjonsgrupper, et forbindelses- og et støtteapparat. Forbindelsesapparatet skulle 
sikre at medlemmene av forskjellige operasjonsgrupper ikke kom i kontakt med hver-
andre eller ble kjent med hverandre. Hvert skritt som skulle tas, måtte sikres som om 
livet sto på spill. Ingen skulle være medlemmer av noe legalt parti, eller ha en bakgrunn 
som knyttet organisasjonen til Sovjetunionen. Økonomiske midler skulle komme fra 
«Maxim». For øvrig fikk Wollweber oppgitt en illegal adresse i Paris, som kunne brukes 
i nødsfall, samt en nødskontakt for kurerkontakt. Ellers var han på egen hånd, og per-
sonlig ansvarlig for det han måtte foreta seg. Ett år ble satt som tidsfrist til å gjøre orga-
nisasjonen aksjonsklar. 

Jakov Serebrjanskij og Kontor S i NKVD 
Wollweber ga bare en opplysning som kunne røpe «Maxim»s virkelige identitet, nemlig 
at han hadde hatt som oppgave å ødelegge fiendens transportlinjer under intervensjons-
krigene 1918-21. Å identifisere «Maxim» og hans funksjoner har vært vanskelig. Hans 
virkelige navn var Jakov Serebrjanskij. Opplysningene om ham har jeg fra flere inter-
vjuer med hans sjef Pavel Sudoplatov. 

Serebrjanskij var en framtredende jødisk intellektuell. Han snakket tysk og fransk fly-
tende. Han hørte til det sosial-revolusjonære partiet inntil 1917, og var kjent for å ha ledet 
et attentat mot en sentral tsaristisk politioffiser i Gomel før revolusjonen. I 1935 var 
Serebrjanskij sjef for en organisasjon innenfor Folkekommissariatet for indre anliggen-
der (NKVD), som ble kalt Kontoret for spesialoppdrag — Kontor S — eller «Jasja-gruppen» 
etter sjefens navn. Kontoret var direkte underlagt NKVDs ledelse, og må altså ikke for-
veksles med den ordinære utenlandsetterretningen. Kontor S skulle utføre sabotasje-
oppdrag i utlandet i tilfelle krig, og besto i 1938 av en liten stab på 20 personer i Moskva 
og om lag 60 illegale agenter i utlandet, særlig i Frankrike, Tyskland og Skandinavia. 
Nettverket rekrutterte fortrinnsvis fra Komintern-miljøet, men var så hemmelig innad i 
NKVD at bare enkelte opplysninger om dets oppgaver og personell er kjent. En annen av 
nøkkelpersonene var Leonid Eitingon, veteran fra NKVDs forløper i 1918, i 1930 Sere-
brjanskijs nestkommanderende, og fra 1932 sjef for en instans i NKVD som koordinerte 
illegale operasjoner i utlandet. 

Wollweber fikk oppdraget ut fra sine politiske forutsetninger og kunnskaper om 
Nazi-Tyskland. I slutten av Weimar-perioden hadde sovjetlederne også vært redde for 
krig. Men da ble Storbritannia sett på som en større krigstrussel enn nazismen. Storbri-
tannia hadde alltid vært en fiende av Sovjet, mens Tyskland tidlig anerkjente sovjetstaten 
og ble dens viktigste samarbeidspartner, også militært. Sovjetunionen var ikke invitert 
til Versailles-forhandlingene i 1918, og undertegnet heller ikke traktaten, som satte 
strenge, og etter sovjetiske vurderinger urettferdige, bestemmelser for Tysklands for-
svarsmakt. 

Nå var situasjonen dramatisk endret. Møtet i Moskva var bevis på at lederskapet i 
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Moskva regnet en krig med Tyskland som sannsynlig. Hvordan en slik krig ville starte, 
og hvilke allianser som ville utvikle seg, var selvsagt ikke godt å si. Det var naturlig å 
frykte en allianse mellom Storbritannia og Tyskland. Japans frammarsj skapte en tredje 
mulig fiende. Mottiltaket var folkefrontpolitikken. Men hva kunne det bety for folke-
fronten hvis man samtidig startet med sabotasje? 

Det måtte være mulig å innse at det innebar en risiko, selv om sabotasjen skjedde i det 
skjulte. Hvilke følger kunne det få for forholdet til vestmaktene hvis tyskerne avslørte 
sannheten? Vurderte man ikke hvordan det kunne svekke sovjetvennlige kretser innad 
i de vestlige land? Uansett hvordan vi svarer på disse spørsmålene, ser vi at initiativet 
uttrykte frykt for nederlag i folkefrontpolitikken. Bak det diplomatiske språket og den 
politiske propagandaen, som nok kom til å veksle, lå det høy risiko. Man hadde innsett 
at krigen kom, og at landet sto alene. For at bildet ikke skal bli uten balanse, må man ikke 
glemme at også Storbritannia skapte liknende sabotasjeorganisasjoner i god tid før stor-
krigen brøt ut, og kunne gjøre det på grunnlag av århundrelange erfaringer fra illegale 
operasjoner i utlandet, også i fredstid. 

Organisasjonen fikk et navn. I avhør i tyske og svenske fengsler brukte noen av del-
takerne betegnelsen «Organisasjon mot krig» eller «Organisasjonen til forsvar av Sov-
jetunionen og mot fascismen», gjerne om hverandre. Gestapo i Hamburg innførte begre-
pet «Wollweber-apparatet» og «Wollweber-organisasjonen», og brukte stort sett denne 
betegnelsen etter 1941, bortsett fra i Norge. I 1939-41, og tidvis senere, brukte Gestapo 
også andre betegnelser for å knytte organisasjonen til Storbritannia, «Schaap—Woll-
weber-organisasjonen», «Schaap—Lambert-organisasjonen» og forskjellige kombinasjo-
ner av disse. Gestapo i Norge brukte betegnelsen «Gruppe Osvald» eller «de kommu-
nistiske partisaner» fra høsten 1942. 

Organisasjonens navn viser at det ikke bare dreide seg om skipsfart. Det var imidler-
tid sabotasje mot tysk, japansk og italiensk skipsfart som var den første oppgaven, fra 
1936 også Franco-spansk skipsfart, i 1938 også polsk, og etter 1939 også finsk. Under 
okkupasjonen i Norge kom skipssabotasje til å spille en mindre rolle. 

Hvilke militære vurderinger kan ha ligget til grunn for opprettelsen av sabotasje-
organisasjonen? Nettopp på det maritime området hadde Nazi-Tyskland en av sine alvor-
ligste militære svakheter, en arv fra keiserrikets sammenbrudd. Hele den havgående del 
av den keiserlige krigsmarine og handelsflåte ble beslaglagt av de allierte etter første 
verdenskrig. Det krevde tusenvis av menneskers innsats gjennom mange måneder for å 
bygge ett eneste skip, og byggekapasiteten var sterkt begrenset. Tyskland hadde på 
papiret en stor handelsflåte, men en betydelig del var gammeldags dampskipstonnasje. 
En stor del var dessuten elve- og kanalskipstonnasje. Antallet havgående motorskip var 
lavt. Skipsfart var livsnødvendig for opprustningen, særlig når det gjaldt malmer, kjemi-
kalier, brennstoff, visse maskinvarer og matvarer, og for strategiske og taktiske trekk i 
krigføringen. For eksempel var praktisk talt hele den tyske krigsmarine og hele den til-
gjengelige tyske sivile handelsflåte engasjert under invasjonen i Norge i aprildagene i 
1940. Ingen stormakt var så utsatt på skipsfartens område som Nazi-Tyskland. Skipsfar-
ten var landets akilleshæl. 
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For å senke et skip i krig krevdes store ressurser av våpen, våpenbærere, mannska-
per i ulike ledd, samband osv. For å senke et skip i fredstid trengte man bare noen få, 
dyktige sabotører. Disse folkene fantes allerede, og Wollweber kjente mange av dem 
personlig. 

Josef Schaap og Ernest Lambert 
Det er ikke lett å datere Wollwebers første skritt. Vi vet hva han gjorde, men ikke når og 
i hvilken rekkefølge. Det framgår av senere forhørs- og tiltaledokumenter fra svensk og 
tysk politi at de avhørte stadig bløffet og var fåmælte. Særlig gjaldt det de tre mest sent-
rale. 

Wollweber reiste først til Amsterdam, og oppsøkte Josef Rimbertus Schaap, som fra 
1931 hadde vært leder av sjømannsklubben i Rotterdam. Schaap var født 3. mai 1899 i 
Amsterdam, og hadde seilt som kokk og stuert før han i 1919 gjorde tjeneste i den neder-
landske marinen. Deretter jobbet han som havnearbeider. I 1924 ble han medlem av 
Nederlands kommunistiske parti, og ble også medlem av partiets distriktsledelse i 
Amsterdam. I 1929 ble han invitert av det sovjetiske transportarbeiderforbundet på en 
halvårig rundreise i Sovjet. I 1931 flyttet han til Rotterdam, hvor han også ble medlem av 
partiets byledelse. Schaap hadde vært sentral i ISH siden starten og hadde derfor nær 
kontakt med Wollweber. 

Under Schaaps ledelse hadde ISH i Rotterdam klart å holde illegale kanaler til Rhin-
distriktet på grunn av elvetrafikken i grenseområdene. Mange i dette nettverket ble tatt 
av politiet. En av dem var Hermann Kniifken, som i 1934 ble arrestert av nederlandsk 
politi og utvist til Belgia. Han fortsatte med samme aktivitet fra Antwerpen, inntil han i 
1936 ble ekskludert fra KPD. Schaaps organisasjon var en del av et mer omfattende nett 
som med vekslende hell dekket de nordvestlige delene av Tyskland, fra Saarbriicken til 
Hamburg. Det ble vanskelig etter arrestasjonene i 1934. Schaaps nett var knyttet til det 
illegale KPD. Han var derfor erfaren i antinazistisk arbeid og hadde kontakt med mange 
egnede personer. 

Wollweber oppsøkte Schaap i Amsterdam. Etter en litt løsere samtale spurte han ham 
om han ville bli med i en ny sabotasjeorganisasjon. Schaap var ikke overrasket, men ville 
ha garantier for hvem oppdragsgiverne var. Wollweber hevdet at oppgaven legitimerte 
ham. Men Schaap ga seg ikke. Enden på visa ble et arrangement som var typisk for Woll-
webers arbeidsstil. Schaap fikk visum til Sovjetunionen og en avtale med Losovskij i 
Moskva. På hans kontor skulle det ligge klar en billett til operaen samt returbilett til 
Amsterdam. Schaap kunne velge om han ville snakke med Losovskij om saken eller 
ikke. Schaap dro til Moskva, gikk i operaen med Losovskijs billett, og returnerte uten å 
snakke med noen. 

Nestemann på Wollwebers liste var den lettiske sjømannen Ernest Lambert. Han var 
mest kjent under dekknavnet Awotin, eller varianter av dette: Avatin, Avortin. Wollwe-
ber brukte vekselsvis Viktor Awotin og Lambert Awotin. Ernest Alexander Davidovitsj 
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Lambert ble født 13. mars 1902 i Riga, og flyktet med sin far til Nikolajev i Sovjet da tyske 
tropper rykket inn i Latvia i 1918. I 1919 gikk han til sjøs i 'Vladivostok og seilte som sjø-
mann til 1932. Antakelig var Lambert knyttet til ISH-sekretariatet allerede fra starten 
sommeren 1930, og hadde arbeidet sammen med Wollweber i København, og senere 
med ISHs sekretær Alfred Bern etter flyttingen av ISHs sekretariat til Antwerpen. Hans 
spesialområde var sjøfarten i Østersjøen, som han kjente som sin egen lomme. 

Av type var Lambert svært forskjellig fra den utadvendte familiemannen Schaap. 
Lambert var garvet og vant til fattigdom og elendighet i sitt hjemland, hvor kommunis-
ter måtte arbeide illegalt under svært vanskelige forhold. Typisk nok kom han til det 
første møtet med Wollweber i København som blindpassasjer på en båt. Han reiste som 
blindpassasjer av prinsipp. Det var ikke vanskelig å vinne ham for den nye oppgaven, 
skrev Wollweber, men verre å få ham til å forstå at det av sikkerhetsmessige grunner 
kunne være nødvendig å reise med et ekte pass på første klasse. Lambert fikk oppgaven 
å bygge opp den nye organisasjonen i østersjøbyene, mens Schaap — som ble Wollwe-
bers stedfortreder — fikk ansvaret for Nordsjøen. 

Ansvarsområdet Nord-Atlanteren 
Sentrum for den nye sabotasjeorganisasjonen ble lagt til Oslo. Her kom Wollweber til å 
oppholde seg mest, og her ble trådene samlet. En stor handelsflåte og mange aktive 
kommunister blant sjøfolkene var en viktig grunn for å ha hovedkvarter i Norge. Gjen-
nom sjøfolkene kunne man ha illegale kontakter over hele kloden. Den norske handels-
flåten var Norges viktigste bidrag i det internasjonale varebyttet, og det skulle ikke stor 
fantasi til for å kunne forutse dens betydning i tilfelle krig. En annen grunn var malm-
banen fra Kiruna til Narvik. Den gjorde Narvik til innfallsport til Europas viktigste malm-
leier, og helt avgjørende for tysk opprustning. Tyskland hadde nesten ikke jermalm. 
Derfor kom Narvik til å stå i tysk fokus, og dermed skipsfarten til og fra byen. 

Sist, men ikke minst, var det lettere å bevege seg illegalt i Norge enn i andre land. Den 
militære etterretningstjenesten var bare et lite kontor i Generalstaben, og overvåkings-
tjenesten, Opdagelsespolitiet, var fram til 1937 bare en spesialtjeneste under Oslo politi-
kammer, med små ressurser. Ragnhild Wiik kjente selvsagt byen ut og inn. Hun kunne 
bli til uvurderlig hjelp. Politisk og geografisk var Norge mer gunstig enn Sverige og Dan-
mark: langt fra Tyskland, med lang ubevoktet grense mot Sverige. 

I 1934 hadde Hjelmen tatt opp trådene etter Samsings tid som leder av sjømanns-
arbeidet, men det fungerte dårlig. Han var misfornøyd med NKPs faglige arbeid, og enda 
mer med ledelsen i det nysammenslåtte Norsk Sjømannsforbund (NSF). ISHs parole om 
å søke allianser med ITF-foreninger og forbund likte han ikke. I Kominterns blad 
Rundschau polemiserte Alfred Bern fra ISH mot Hjelmen og hans meningsfeller, som 
han mente var sekteriske og isolerte seg fra massene. Hjelmen var bitter over at det de 
hadde trodd på og ofret seg for, gikk i oppløsning. NSF derimot hadde stor framgang 
etter sammenslutningen med Norsk stuert- og kokkeforbund i 1933. Rekrutteringen var 
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stor blant fiskere, fangstfolk, hvalfangere og telegrafister. Kommunistene var isolerte og 
stengt ute fra posisjoner. Hjelmen selv trakk seg ut av arbeidet og mønstret på Fred 
Olsens George Washington på australiafart, og kom først tilbake til Oslo tidlig på høsten 
1935. I midten av september fikk han seg arbeid på Rådhustomta i Oslo. Der jobbet han 
da han fikk besøk av Wollweber. 

Wollweber skildret møtet i sine erindringer. Han var mest opptatt av personen Mar-
tin Hjelmen. Ved behandlingen av de alvorligste spørsmål hadde Hjelmen alltid en uut-
holdelig, ironisk smålatter på lur. Sine personlige anliggender tok han ikke særlig alvor-
lig. Han var filosofisk anlagt, men turnerte de største vanskeligheter med sjømannens 
jordnære innstilling, og dessuten alltid med et smil. Han var idealet av en kader i Woll-
webers øyne: sterk, ettertenksom, myndig og uavhengig av alle bånd. Ingen kone, barn 
eller kjæreste å bekymre seg for. «I  kamp var han hard som det norske fjellet, men der-
etter filosoferte han gjerne,» skrev Wollweber. Han ønsket at Hjelmen skulle ta ansvaret 
for det nordatlantiske området. Hva det innebar, skulle han få vite om kort tid. Først 
måtte han komme til Amsterdam. 

Mange år senere ble Hjelmen spurt av sine torturister om omstendightene rundt 
dette møtet. Det var helt tilfeldig, hevdet han. Tidspunktet skulle ha vært på nyåret i 
1936. Det var ikke sant. Hvorfor bety han akkurat her? Var grunnen at han ville plassere 
møtet etter at han sluttet i jobben i januar 1936? Ønsket han å fjerne oppmerksomheten 
fra tida på Rådhustomta og fra en annen mann som jobbet der sammen med ham? 
Asbjørn Sunde hadde nemlig også tatt seg arbeid der. Hjelmen identifiserte aldri Sunde 
for Gestapo. 

Ideologiske forberedelser 
Wollweber ønsket å bruke sjøfolk og havnearbeidere — og industriarbeidere — til sabota-
sjen, ikke intellektuelle, som han mente var lettere å bestikke. Han så kampen mot fa-
scismen som ledd i arbeiderklassens frigjøring, og som tysk anliggende var det ingen 
nasjonal kamp. Slik tenkte også de første norske som ble med. Etter okkupasjonen ble 
det annerledes. Da kom et nasjonalt perspektiv sterkere inn. Rekrutteringen av vanlige 
arbeidsfolk var likevel sterkere enn til noen annen motstandsgruppe i Norge. 

Da Hjelmen ble innkalt til Amsterdam, var hensikten å fastlegge hvilke erfaringer 
arbeidet skulle bygges på. Wollweber ville at alle som ble med, måtte skoleres i samme 
militære tenking, illegale arbeidsformer og sprengningsteknikk. Schaap var skeptisk, 
Lambert dumdristig og Hjelmen desillusjonert og bitter. Også for dem personlig måtte 
det skapes et nytt grunnlag, både i ideologiens og i den praktiske verdens erfaringer. 

Allerede innkallingen til møtene i Amsterdam viser den nye stilen. Wollweber opp-
søkte Schaap i Amsterdam, Lambert i København og Hjelmen i Oslo, drøftet kort opp-
draget og forklarte hvor de skulle møtes. Dette ble modellen. Direkte kontakt fra person 
til person, stadig reising, aldri møter mellom mange personer, aldri lenge på ett sted. 
Wollweber kunne gi en person i oppdrag å reise langt av gårde bare for å gjøre seg kjent 
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med en annen persons utseende. Det kostet penger og tok tid, men ga sikkerhet. Woll-
weber hadde også innsett at riktig ledelse ga sikkerhet, ved aldri å ta lett på uenigheter 
eller vanskeligheter, men skritt for skritt legge forholdene til rette. 

Hjelmen kom til Amsterdam i januar 1936. I flere dager diskuterte han med Wollwe-
ber som kom og gikk. Schaap og Lambert var plassert i andre leiligheter, og visste ikke 
om hverandre. Wollweber pendlet mellom dem. Han ønsket ikke at de skulle treffes, 
fordi han ennå ikke var sikker på om de kom til å bli med. Wollweber snakket først om 
krigsfaren og forsvaret av Sovjet. Han mente at arbeidsfolk i Vesten måtte finne andre 
metoder mot fascismen enn den beskyttelsen som Den røde arme kunne gi. En parti-
sankrig måtte føres. Skip med krigsmateriell måtte stoppes med sabotasje eller streiker. 
Kommunikasjonsmidler, lagrer, oljetanker, jernbaneanlegg og bruer måtte ødelegges. 
Her viste han til Thomas Edward Lawrences bok Seven Pillars of Wisdom som eksempel. 

Lawrences bok om den arabiske partisankrigen mot tyrkerne under første verdens-
krig kom i 1935. Han hadde vært britisk agent i Arabia, hvor hans oppdrag var å gi råd til 
beduinene i krigen mot tyrkerne. Han la vekt på angrep mot fiendens svake punkter, 
som jernbaner, bruer og utposter. Den politiske oppbygging måtte skje sammen med 
den militære, skritt for skritt, og seieren ville komme når forutsetningene var til stede på 
begge områder. Det er interessant at Wollweber ikke valgte tekster fra Kominterns klas-
siske militærteori, hvor militær kamp ble sett på som en teknikk for maktovertakelse, 
ikke som en langvarig strategi. Isteden valgte han en tradisjon med nye begreper som 
militær sabotasje, indirekte og langvarig partisanstrid. Forholdene i det tyrkisk-okku-
perte Arabia var selvsagt forskjellige fra Europa midt på trettitallet. Likevel kunne teo-
rien om kampen sammenliknes. Den militære kampen hadde bestemte politiske vilkår. 
Fienden kunne ikke konfronteres åpent militært. Kampen måtte føres mot svake mål. 
Fienden måtte tvinges til å omdisponere sine styrker ved å svekke sin hovedfront. I de 
samme årene satt Mao Zedong i Yenan i Nordvest-Kina og utviklet sine teorier om fol-
kekrigen etter liknende tanker. Den rollen Lawrence ga ørkenbeduinene, Mao de fattige 
bondemassene, ga Wollweber de europeiske sjøfolkene og industriarbeiderne. Målet 
var gradvis å avbryte fiendens transportlinjer og årelate ham mentalt og materielt, og 
tvinge ham til å bruke stadig større ressurser på å sikre sine linjer bakover. Den in-
direkte virkningen var viktigere enn den umiddelbare skaden. 

Wollwebers andre forslag til studieemne var like utradisjonelt som verket til Law-
rence: Franz von Rintelens sabotasjeliga i USA i 1915. Logikken er ikke vanskelig å for-
stå. Wollweber trengte en jordnær praktisk oppskrift, og den hadde han fått i boka The 
Dark Invader, som von Rintelen utga i 1933. Boka kom ut i 13 utgaver mellom 1933 og 
1938 bare i USA og Storbritannia. Wollweber brukte en svensk utgave fra 1933 som het 
Manhattan Fronten, hvor teknikken var nøye beskrevet. Von Rintelen ble som kaptein i 
den keiserlige admiralstab sendt til USA i april 1915 for blant annet å få ødelagt skip med 
ammunisjon til Europa. Dette var mulig fordi sjøfolk var mot krigen. Mange havnearbei-
dere på USAs østkyst var irske emigranter, og noen av dem kunne lokkes. Det fantes 
også tusenvis av internerte tyske sjøfolk i amerikanske havner, som måtte se skip etter 
skip forlate havnene med granater som skulle drepe tvangsinnkalte tyske arbeidere. Om 
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bord på et internert skip satte von Rintelen i gang produksjon av brannbomber. Et blyrør 
på størrelse med en sigar var delt på midten med en rund kopperplate. Det ene kamme-
ret ble fylt med pikrinsyre, det andre med svovelsyre. Begge kamrene ble lukket i 
endene med en vokset blyplugg. Når syren etset seg gjennom kopperplaten, slo det ut en 
20-30 cm lang intens stikkflamme fra begge ender, som også hadde den fordelen at 
selve blyrøret fordampet, og dermed slettet alle spor. Tida det tok, kunne varieres ved å 
endre tykkelsen på kopperplaten. 

Bombene ble plassert i skip som skulle til Russland og Frankrike. Von Rintelen holdt 
seg orientert om resultatet ved å abonnere på Shipping News fra Lloyd's i London, som 
skrev om shipping og skipsforsikring og brakte anløps- og avreiseinformasjon. Wollwe-
ber kom også til å bli en ivrig kjøper av Shipping News 20 år senere. Etter hvert som virk-
somheten spredte seg fra New York til andre havnebyer, ble von Rintelen holdt orientert 
ved hjelp av postkort, hvor motivet ble variert i tråd med resultatet. Usynlig skrift ble 
også brukt. Begge metodene tok Wollweber opp senere. Hvor store resultatene egentlig 
var, er ikke vitenskapelig undersøkt. Det startet gjerne med brann i lasten. Så ble ammu-
nisjonen satt under vann og ødelagt. Von Rintelen utviklet senere en sprengbombe, som 
ble utløst av skipsrorets bevegelser. 

Det var lett å se von Rintelens svakheter. Alt skjedde i en fart i løpet av fire måneder, 
uten mange konspirative hensyn. I august 1915 ble han tatt. Da USA gikk inn i krigen i 
1917, ble han dømt til fire års fengsel. Med tanke på både organisering, mangel på kon-
spirasjon og sprengningsteknikk var det mye å lære. Wollweber oppfordret til å lese mer 
og til praktiske øvelser for å finne ut hvordan bombetypen kunne forbedres. Mest av alt 
la han vekt på å gå planmessig og skrittvis fram, og ikke ta uoverveide skritt. Von Rinte-
len brukte fire måneder. Wollweber kom til å bruke fire år, og hans etterfølgere ytterli-
gere fire. 

Før de skiltes i Amsterdam, ba Wollweber Hjelmen om å reise hjem til Oslo for å 
starte oppbyggingen av organisasjonen i Norge. For å dekke hans levekostnader ville 
han få utbetalt et fast beløp hver måned. 

Fra Leningrad til Oslo 
Wollweber hadde hatt stillingen som leder av sjømannsklubben i Leningrad i 15 måne-
der. Etter møtene i Amsterdam i januar 1936 kom han til å befinne seg mest i Oslo. Han 
håpet at oppholdet i Leningrad hadde redusert Gestapos interesse for ham. 

Ble Samsing trukket med i den nye organisasjonen? Mange har pekt på hans stilling 
i sjømannsarbeidet i Norge, hans nære arbeidsforhold til Wollweber i Leningrad, og at 
han var Wollwebers svoger. Wollweber omtalte Samsing i positive vendinger fra tida i 
Leningrad. Likevel hadde han gode grunner til å holde ham utenfor. Samsing var blitt 
sårbar og nervøs, og ikke så lett å samarbeide med. Det ville ikke bli lettere under il-
legale forhold. I juli 1936 ble han innblandet i en episode i sjømannsklubben i Leningrad 
som skapte tvil om hans lojalitet. Lederen for den tyske avdelingen i klubben hadde 
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uttalt på et møte at oppslutningen om Trotskij var stor i utlandet. Det framgår av materi-
ale fra Kominterns arkiv at dette falt klubbens partiledelse tungt for brystet. Samsing var 
til stede, men sa ikke noe. Episoden fikk følger. Han ble avsatt fra stillingen i august 
1936. Han var da instruktør ved sjømannsklubben i Arkhangelsk. I et brev fra kader-
avdelingen i Komintern i slutten av oktober 1936 ble han kritisert for å være ubalansert 
og for ikke å forstå sovjetisk politikk, og ble bedt om å reise hjem. Samsing sa seg enig i 
dette. Kort tid etter reiste han og hans kone. Etter dette var han ikke aktuell å spørre. 

Mens Wollweber reiste til Paris og Amsterdam, reiste Ragnhild Wiik i januar 1936 til-
bake til Oslo. Hun skulle skaffe en leilighet og gjøre andre forberedelser. Det første hun 
gjorde, var å trekke sin seks år eldre søster Gudrun inn i arbeidet. Gudrun hadde vært i 
Sovjetunionen i flere år fra 1929 og snakket tysk, engelsk og antakelig noe russisk. I 
avhør med Gestapo i 1941 forklarte Ragnhild derimot at hun reiste tilbake til Norge på 
grunn av en nyrelidelse, og at ekteskapet med «Bernt» var avsluttet. Stor var hennes for-
bauselse da han kontaktet henne igjen i juni 1936, sa hun. 
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Kapittel 3 

SJØFOLKENES HÆR 

I de operative gruppene var det 
bare sjøfolk, havnearbeidere og 
andre arbeidere, ikke en eneste 

intellektuell. I forbindelses- 
apparatet var det derimot en 

rekke mennesker som ikke kom fra 
arbeiderklassen. 

ERNST WOLLWEBER, 1960 

Kanskje trodde Martin Hjelmen at han kunne forberede seg i ro og mak. Slik gikk det 
ikke. I 1936 flyttet storkrigens forspill seg fra Afrika til Europa. Kort tid etter at han 

hadde vendt hjem, gikk republikanerne i Spania av med sin store valgseier og dannet fol-
kefrontregjering. Den 18. juli heiste general Franco opprørsfanen. Borgerkrigen var et 
faktum. 

Republikken kom til å lide sterkt under materiell underlegenhet og politisk isolasjon. 
De vestlige stormakter og de nøytrale stater overlot landet til seg selv. En internasjonal 
nonintervensjonskomite ble opprettet på britisk initiativ og arbeidet for at ingen stater 
skulle blande seg inn. Tyskland og Italia, som også gikk med i komiteen, gjorde hva de 
kunne for å hindre støtte til republikken, samtidig som de lot krigsforsyninger strømme 
til Franco. Sovjet følte seg presset til å innta en nøytral holdning som stat, men forsto tid-
lig at republikkens tid ville bli kort uten militær støtte. I Spania-saken fant kommunistene 
en ny samlende oppgave, som ga folkefrontpolitikken et konkret innhold. Spania-komi-
teer grodde opp og ble samarbeidsfora mellom sosialdemokrater, kommunister og uav-
hengige. NKPs virketrang i Spania-saken smittet langt inn i DNAs og særlig i AUFs rek-
ker. DNA var splittet i saken. Utenriksminister Halvdan Koht ønsket at ingen støtte ble 
gitt, og ikke minst at ingen dro for å slåss. Uoffisiell vervingsvirksomhet var i gang for de 
internasjonale brigadene. DNA kom i en dobbeltrolle. Partiet støttet republikken, men 
hindret ikke at politiet ble satt inn i overvåking av Spania-aktivister, og at politiaksjoner 
ble gjennomført på mistanke om ulovlig verving for Spania. 

For Wollweber-organisasjonen betydde borgerkrigen en uventet front. Sabotasje av 
skipsfarten til Franco fikk topp prioritet. Borgerkrigen betydde også vanskeligheter, 
fordi mulige rekrutter blant sjøfolkene forsvant til Spania. Mange døde. På den annen 
side ville kanskje de som kom tilbake, bringe med seg kunnskaper om fascismen, om 
våpen og sprengstoff. 
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Etter krigen prøvde Politiets overvåkingstjeneste (P01) å gi inntrykk av at man 
kjente til Wollwebers sabotasjeorganisasjon allerede fra starten i 1935-36. Det var ikke 
tilfellet. Først 29. juli 1938 sendte POT ut den første etterlysningen i saken. Så kom det i 
gang en sterk utbygging av politiets overvåkingsvirksomhet hvor saken sto sentralt. 
Oslo politikammers Efterforskingskontor, som var en forløper for POT i årene 1935-37, 
kjente ikke saken, på tross av at oppgaven til kontoret var å «føre kontroll med revolu-
sjonær virksomhet», og særlig bygge opp dertil egnede kartoteker. Både på militært og 
sivilt hold var det misnøye med innsatsen, særlig i Spania-saken, og i 1937 ble POT orga-
nisert som egen etat. DNAs justisminister Trygve Lie var en drivkraft i politireformen i 
1937, som også bestemte at politiet skulle være statlig, og at statspolitiet ble omorgani-
sert og omdøpt til utrykningspolitiet. Innretningen av overvåkingens arbeid ble ikke 
endret, selv om overvåkingen av DNA-miljøet antakelig ble dempet. Den sentrale person 
i det daglige overvåkingsarbeidet var politifullmektig Ivar Hagen, som fra 1934 var til-
knyttet Opdagelsesavdelingen i Oslo. 

Solidaritetsarbeidet for Spania var lett synlig og ble hovedoppgaven i POTs første år. 
Den virksomheten som Martin Hjelmen startet, kjente man ikke til i det hele tatt. 

Den første etableringen 
Da Martin Hjelmen kom tilbake fra Amsterdam, meldte han seg arbeidsløs. Fra nå av var 
han lønnet av Wollweber for å kunne konsentrere seg om oppgaven. Det første han 
gjorde, var å lese grundig igjennom bøkene til Lawrence og von Rintelen. Deretter 
begynte han forsiktig å finne kontakter, først i Oslo. I referatene fra senere avhør var han 
unnvikende og innrømmet ikke noe konkret. Han antydet at han snakket med to fyrbø-
tere om å kontakte tyske emigranter i Oslo. Han forsøkte også å rekruttere noen andre, 
men uten hell. 

Hjelmens antydning ble ikke tatt helt ut av lufta. Det var en slik kontakt tidlig i 1936. 
Gestapo i Hamburg hadde i 1940 materiale som gjorde det mulig å foreta en identifise-
ring av denne kontakten. På forsommeren 1940 var nemlig en lovende ny medarbeider 
blitt ansatt i Gestapo i Oslo, og han hadde allerede høsten 1936 forsøkt å trenge inn i det 
tyske emigrantmiljøet. Men fordi hans aktiviteter var svært verdifulle for Gestapo, 
kunne hans navn ikke nevnes i anklageskriftet mot Hjelmen. Han het Georg Angerer, i 
Oslo opererte han under navnet «Edgar Ldwe». 

Den høflige og sympatiske «Ldwe» ringte en kveld høsten 1936 på døren hos Alf og 
Olga Eltvig på Sagene og spurte etter en Karl Bargstådt. Henvendelsen resulterte i at Alf 
Eltvig inviterte «Ldwe» til sammenkomster med flere emigranter i deres leilighet, av 
dem også en Karl Bargstådt. Eltvig inviterte senere «Ldwe» til å bo hos dem, men dette 
ville ikke hans kone vite noe av. 

Karl Max Bargstådt kom til Norge illegalt i februar—mars 1935, for å organisere Den 
internasjonale røde hjelpen. Han var fra Berlin-Hermsdorf, var med i KPD fra 1927, og i 
1932 områdeleder i Det røde frontkjemperforbundet. I september 1933 reiste han til 
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København, og derfra til Malmö, hvor han drev med hjelpearbeidet. Han kom i konflikt 
med KPDs illegale ledelse i København før han kom i kontakt med Wollweber i Norge. I 
Oslo fikk han kontakt med Arne Halvorsen og tannlege Martin Solheim, den siste som 
husvert. 

Hans faste tilholdssted var hos Alf og Olga Eltvig. Bargstådt hadde knyttet til seg en 
liten krets av tyskere, blant andre Franz Stephany, Wilhelm Rhode, Emil Schwarze og 
Kurt Vogel. Av disse var Schwarze ankommet til Oslo direkte fra Hamburg med båt, 
mens de øvrige kom via andre oppholdssteder i løpet av 1936. Dette var det aktive poli-
tiske miljøet som «Lbwe» forsøkte å trenge inn i. Det var KPD-orientert, men bare Barg-
stådt hadde spilt noen rolle som partiaktivist. Nettopp på den tida som Angerer dukket 
opp, hadde det oppstått et skisma i gruppen som hadde med Wollwebers aktivitet å 
gjøre. 

Sommeren 1936 fikk Bargstådt kontakt med Wollweber i Oslo, etter den avtalte sik-
kerhetsprosedyren. Det skjedde ved at kommunistpartiets sekretær Emil Løvlien pre-
senterte Bargstådt for Ragnhild Wiik på en restaurant, og Wiik fraktet Bargstådt med 
taxi til et nytt møtested, hvor Wollweber ventet på dem i en annen taxi. Så kjørte de til 
Grefsen, hvor Wiik forlot dem. Wollweber og Bargstådt kunne så i fred og ro snakke 
sammen mens de spaserte, fri for overvåkere. Det var en tungvint, men sikker måte å ta 
kontakt på. Det var Hjelmen som organiserte møtet i 1936, men det forsto Bargstådt 
aldri. Han traff aldri Hjelmen. 

Noe senere på høsten fikk Bargstådt en diskre henvendelse fra Ottar Lie. Lie var også 
sekretær i NKP. En «indisk» kommunist var kommet fra Moskva og ønsket assistanse i 
Trotskij-saken. «Inderen» hadde fått i oppdrag å skaffe til veie dokumenter som var i jus-
tisminister Trygve Lies besittelse. I så fall måtte man arrangere et tyveri fra hans kontor. 
Bargstådt tok saken opp med Wollweber, og sammen ble de enige om ikke å foreta seg 
noe. Overfor «inderen» unnskyldte Bargstådt seg med andre oppgaver. Antakelig var 
mannen fra NKVDs utenlandsetterretning, som ikke hadde myndighet over Wollweber. 
Etter dette ble det ikke gjort flere forsøk på å bruke Bargstådt utenfor Wollwebers kont-
roll. 

Da Bargstådt sa ja til å arbeide for Wollweber, måtte han trekke seg ut av KPD og hjel-
pearbeidet. KPD ble varslet av Wollweber, men likevel ble det mistenksomhet i emig-
rantgruppen rundt Eltvigs. Det var ikke uvanlig at man ble utbrent, sank inn i depresjon, 
eller lot seg rekruttere av Gestapo etter press på familiemedlemmer i Tyskland. Man var 
på vakt, og ryktene begynte å gå. Til slutt nådde de KPDs leder i Sverige, som anklaget 
Bargstådt for å være trotskist. Saken endte på Sven Linderots bord. Han var formann i 
Sveriges kommunistiske parti (SKP) og skandinavisk representant i Kominterns eksek-
utivkomite. Han undersøkte saken og bemerket syrlig at det hadde vært bedre om KPD 
gjorde undersøkelser om en mann før de dømte ham. I Oslo ble imidlertid ikke ballen 
lagt død før Bargstådt og Wollweber ble observert sammen. 

Oppe i disse stridighetene dukket «liiwe» opp. Han var særlig interessert i Bargstådt 
og i hans kone Erna, i Wollweber og i Ragnhild Wiik. Bargstådt og Vogel advarte mot 
ham. Det var derfor flere grunner til å gjøre slutt på sammenkomstene hos Eltvigs. For å 
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gjøre kort prosess flyttet Eltvig selv ut. Da måtte emigrantgruppa flytte, og først da for-
svant «LUwe», ikke bare fra leiligheten, men fra Oslo. 

Denne beredskapen mot infiltrasjon kostet arbeid, men sammen med den vanntette 
oppdelingen av organisasjonen stoppet den Angerers virksomhet. Senere i 1940, da 
Angerer på Victoria terrasse konfronterte den arresterte Olga Eltvig med fotografier av 
Bargstådt, Wollweber, Ragnhild og Gudrun Wiik, Hjelmen med flere, kunne hun rolig 
nekte kjennskap til alle unntatt den første, fordi hun visste hvem Angerer hadde truffet i 
hennes hjem. 

Bargstådt ble en omreisende operasjonssjef med Eltvig som sambandsledd til resten 
av organisasjonen. Kort tid etter den første kontakten i Oslo med Wollweber og da 
«Lbwe» var ute av bildet, fikk Bargstådt sitt første oppdrag. De møttes i Eltvigs leilighet, 
og Bargstådt fikk ordre om å oppsøke kontaktleddene i Frankrike, Belgia, Nederland, 
Danmark og Sverige. Dernest skulle han ta kontakt med en sabotasjegruppe i Antwer-
pen. 

Oslos første sabotasjegruppe 
Bargstådt hevdet at han var den første Wollweber hadde rekruttert i Norge, men det var 
ikke riktig. Hjelmens aktivitet var usynlig for ham. En av Hjelmens første kontakter var 
bryggearbeider Osvald Abrahamsen, som han kjente fra sjømannsarbeidet. Hjelmen 
hadde en lang diskusjon med ham, og han tipset Hjelmen om sin arbeidskamerat og 
nabo Einar Martinsen. Som så mange på brygga var begge to tidligere sjømenn. Begge 
bodde på Grønland. 

Mens dette skjedde, gjorde Wollweber forsiktige framstøt for å finne en sikker måte 
å oppholde seg på i Oslo. Ragnhild Wiik hadde flyttet til sine foreldre etter at hun kom fra 
Leningrad, mens hun forsøkte å finne en bolig for seg og mannen sin. Senere forsøkte 
hun å bortforklare dette for Gestapo. Til slutt måtte hun innrømme at Wollweber hadde 
sendt henne et brev og bedt henne om å møte ham på Holmenkollen. Så måtte hun inn-
rømme at de hadde truffet hverandre to til tre ganger i uken, dels på Holmenkollen, dels 
på Grefsen, og endelig at han ba om at hun skaffet en leilighet. Den skaffet hun på Sin-
senterrassen, senere Båhusveien 18. Ellers innrømmet hun ingenting om hva Wollwe-
ber drev med. Ikke visste hun hvem han møtte, hvor han bodde, eller hva han het. For 
henne var han «Bernt». 

De første månedene i 1936 bodde Wollweber antakelig mest hos Yngvar og Bergljot 
Jensen, som begge hørte til Hjelmens nye kontakter. I 1937 overtok Hjelmen denne 
hybelen, som lå i Schweigaardsgate 95. Før dette hadde Hjelmen lånt en leilighet på Gru-
nerløkka, hos en tømmermann i Sannergata 5, som også ble organisasjonens første il-
legale postadresse til et stykke ut i 1937. Etter hvert ble det mange brev; tømmermannen 
ble irritert og ba Hjelmen om å flytte. 

Hjelmen og Yngvar Charles Marentius Jensen var gamle bekjente fra sjømannsarbei-
det. Yngvar Jensen var født i 1906, og var ikke i slekt med Charles Jensen, mangeårig 
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leder av Rørleggernes fagforening i Oslo, men var som han aktiv i fagforeningen. Han 
var sjømann som Hjelmen, og hadde ikke vært redd for å ta et tak i sjømannsklubben i 
Oslo. Der var han også blitt kjent med Ragnhild Wiik. Etter noen år til sjøs begynte han 
i rørleggerlære. Han var medlem av NKP fra 1932, og opprettholdt medlemskapet helt 
fram til krigen, på tross av Wollwebers klare beskjed om å melde seg ut. Han hadde også 
interne verv i partiet og var aktiv i Rørleggersvennenes Forening. Som om det ikke var 
nok, var han også aktiv i arbeideridretten. Jensens første oppdrag for Hjelmen var å være 
«postkasse» for brev til Wollweber, antakelig fra våren 1937. 

Hjelmens neste henvendelse gikk til Harald Braathen, også han tidligere sjømann og 
havnearbeider, og noe senere til Anker Thorsrud og Alv Torbjørnsen, alle med samme 
bakgrunn som de øvrige, og til Birger Augland, som var grabbfører på Vedbolaget. Det 
var en tidkrevende prosess for Hjelmen. Han hadde inngående diskusjoner med hver av 
dem, og tok for seg den internasjonale situasjonen og reglene for konspirativt arbeid. 
Han repeterte erfaringene til Lawrence og von Rintelen. Wollweber skrev i sine erind-
ringer: 

Når fem eller sju mann var vunnet for organisasjonen, så hadde man minst vært nødt 
til å snakke med tredve. De andre [...1 kunne etterlate seg spor. Dette var enda mer 
tilfellet på grunn av de tallrike samtalene vi måtte ha for å bygge opp sambandsappa-
ratet, som var mye større enn operasjonsgruppene. Til lederne førte det naturligvis 
mange spor. De måtte ikke bare arbeide illegalt, men også leve og bo illegalt. De var 
hele tiden i fare. 

Hjelmen reiste til Bergen noen dager etter de første samtalene med sjøfolkene i Oslo og 
hadde en første diskusjon med havnearbeider Frank Nilsen. Nilsen påtok seg oppgaven 
med å bygge ut en gruppe i Bergen. I løpet av høsten vervet Nilsen en «Hansen», som 
Gestapo senere fikk et svare strev med å identifisere. Først i 1942 fikk de bekreftet at 
«Hansen» var identisk med smeden Leif Myrmel, ansatt ved Bergens gassverk. Myrmel 
kom til å spille en viktig rolle i motstandsarbeidet i Bergen, og ble aldri tatt av Gestapo. 
Det ble avtalt at Nilsen skulle rapportere til Hjelmen via postkasseadressen i Oslo. Mel-
dingene skulle skrives i kode med usynlig blekk og påføres et intetsigende brev. 

Den nye sprengstoffleverandøren 
Etter at Hjelmen var tilbake fra Bergen, kunne han og Wollweber begynne å tenke på 
hvordan man kunne skaffe sprengstoff og konstruere sprengladninger. De ble enige om 
å starte med å definere behovet ut fra eksperimenter med von Rintelens bombekon-
struksjon. Von Rintelens bombe var i bunn og grunn et brannstifterapparat, og ikke en 
sprengladning. Den forutsatte at det var noe å sette i brann, for eksempel ammunisjon. 
Å plassere et brannstifterapparat i en malmlast var uten virkning. Men malmskip var 
aktuelle mål. Narvik var Norges og en av Europas viktigste havner på grunn av de tyske 
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malmoppkjøpene i Kiruna og Gållivare. For å oppnå en sprengeffekt foreslo Wollweber 
å endre konstruksjonen ved å erstatte von Rintelens pikrinsyre med en blanding av ben-
sin og kaliumklorat eller klorkalk. En slik blanding vil eksplodere hvis den blir avsatt i et 
lukket rom. 

Antakelig kjente Hjelmen til kunsten å lage krutt fra sine guttedager. I Norge var det 
vanlig å produsere sitt eget krutt til jaktformål, og framgangsmåten var å blande kull, 
svovel og salpeter i et bestemt forhold. Enhver guttunge visste at kullet kunne erstattes 
av sukker, bensin eller et annet lett brennbart stoff. Hjelmen lånte bøker om kjemi på 
biblioteket og fikk tak i de nødvendige kjemikaliene. Han visste at han istedenfor salpe-
ter kunne bruke kaliumklorat eller natriumklorat, eller enklest: ugrassalt, som land-
mannskontorene solgte til bøndene. Han lagde forskjellige prøver, som han og Wollwe-
ber testet oppe i Grefsenmarka. De forsto at som sprengstoff betraktet var dette en pri-
mitiv løsning. Å sprenge hull i skipssider av stål ville bare la seg gjøre med uhåndterlig 
store mengder. Men de erfarte også at en slik modifisert von Rintelen-konstruksjon var 
pålitelig og enkel å bruke som tennsats. Det forutsatte at et annet problem kunne løses: 
Var det mulig å skaffe dynamitt, og hvor? 

Problemet kunne løses, men ikke i Oslo-området. Vi vet ikke nøyaktig hvordan for-
slaget om Kiruna kom opp. Wollweber kan ha foreslått det for Hjelmen allerede da. Vi vet 
iallfall at Hjelmen fikk beskjed om å reise til Narvik. Han reiste noen dager etter, via Ber-
gen. I Narvik oppsøkte han Barly Pettersen, mangeårig tillitsmann i den tidligere Norsk 
Matros- og Fyrbøterunion og i Narviks-gruppen til Norsk Transportarbeiderforbund. 
Barly Devold Paul Pettersen var født på Lurøy i 1900. Han var sjømann, og hadde gått fra 
DNA til NKP i 1932. Hjelmen gjennomførte den obligatoriske politiske og ideologiske 
diskusjonen med ham. Formålet var, som i Oslo og Bergen, å bygge opp en partisan- og 
sabotasjegruppe. Pettersen skulle få med seg lokale kommunister, helst med sjømanns-
bakgrunn. Narvik hadde en aktiv fagbevegelse, og Pettersen hadde mange kontakter. 

På en av sine turer i byen og omegnen tok Hjelmen og Pettersen malmbanen opp til 
grensen ved Bjørnfiell. De diskuterte fram og tilbake om det ville være mulig å iverksette 
sabotasjeaksjoner mot banen. Ett av problemene var mangel på dynamitt. Pettersen 
hadde vært i Kiruna mange ganger og kjente til de enorme gruveanleggene og det store 
forbruket av sprengstoff. Kanskje var det nettopp på den turen at han rettet blikket øst-
over og spurte: Hvorfor ikke la tyskerne betale sprengstoffet? I Kiruna lå en av verdens 
store dynamitttlagrer, innkjøpt for tyske riksmark som betaling for malmleveranser. 
Leverandør var AB Grångesberg. For Nazi-Tyskland var malmbanen navlestrengen som 
førte millioner på millioner av tonn høyverdig malm til våpensmiene i Ruhr. 

Etter at Hjelmen kom tilbake til Oslo og etter nye inngående diskusjoner, bestemte 
Wollweber at organisasjonen skulle strekke sin virksomhet til Sverige, særlig til Kiruna-
området. 
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Utviding av operasjonsområdet til Sverige 
Denne beslutningen fikk store konsekvenser. Nå kunne sprengstoffproblemet løses ved 
å trekke svenske kommunister inn i organisasjonen, først i sambands- og forsyningsled-
det, senere også i form av operasjonsgrupper. 

Beslutningen satte fart i det videre organisasjonsarbeidet. Et mønster ble klarere: 
Gruvene i Kiruna «leverer» sprengstoff som i praksis var betalt av den tyske stat. På 
malmbanen transporteres sprengstoffet illegalt til havnebyene Narvik og Luleå, hvor det 
via malmskip blir distribuert til operasjonsgruppene i Nord-Europas havnebyer. Opera-
sjonsgruppene plasserer sprengstoffet om bord i tyske og tyskallierte skip. Det var en 
storslått og genial plan. Først nå var det mulig å tenke seg hvordan forbindelsesappara-
tet skulle betjene operasjonsgruppene helt konkret. 

Wollweber innkalte Schaap og Lambert til Oslo for å orientere om beslutningen, og 
for å drøfte hvordan man nå skulle gå fram. Hjelmen dro til Stockholm for å varsle Lam-
bert. Schaap, Hjelmen og Wollweber møttes i Oslo i august 1936, mens Lambert kom 
først i november. Antakelig kunne han ikke komme av hensyn til avtaler han hadde gjort 
i Finland. 

I Oslo kritiserte Schaap Hjelmen for at resultatene så langt ikke var bra nok. Det var 
Hjelmen enig i. Operative grupper var ennå ikke klare. Nå kunne man imidlertid se hvor-
dan hele organisasjonen skulle fungere, og da ble det lettere å få de enkelte delene i 
orden. Etter diskusjoner ble de tre enige om at man måtte få organisert egne grupper i 
Nord-Sverige. Disse måtte skaffe dynamitt til veie og ekspedere den videre på malmski-
pene. For å få hjelp til å knytte kontakter lokalt måtte man rådføre seg med personer i 
kommunistpartiets Norrbotten-avdeling. Da måtte man først informere enkeltpersoner i 
SKPs ledelse. 

Kort tid etter tok Wollweber kontakt med Sven Linderot i SKP. Det var en av få anled-
ninger hvor han brukte partikontakter. Nå sto et nytt omfattende organisasjonsarbeid 
foran Hjelmen i Nord-Norge og Nord-Sverige, og det var nødvendig med et lengre opp-
hold nordpå. Også nå reiste han via Bergen, hvor han snakket med Myrmel og Nilsen. 
De hadde ikke funnet fram til flere medarbeidere siden forrige visitt. Hjelmen visste fra 
Oslo hvor vanskelig det var å skaffe egnede folk. Det var ikke noe teselskap de inviterte 
til. 

Fra Bergen reiste Hjelmen direkte til Kiruna, hvor han kontaktet lederen av SKPs 
Norrbotten partidistrikt. Han var orientert om Hjelmens ærend og viste ham videre til to 
menn, som begge kom til å få stor betydning for organisasjonen. Den ene var elektrike-
ren og kranreparatøren Johan Edvard Nyberg ved gruveselskapet LKAB i Kiruna. Den 
andre var grovarbeideren Gustav Anton Ceder i Luleå. Han kom til å bli tyster for politiet 
og forårsake organisasjonens opprulling i Sverige. 

I Sverige brukte Hjelmen på denne reisen dekknavnet «Nilsen». Han tok seg god tid 
og hadde flere samtaler med Nyberg og Ceder. Han gikk igjennom den politiske situa-
sjonen og de perspektivene som Wollweber hadde trukket opp, blant annet med henvis-
ning til von Rintelen og Lawrence. Hjelmen forsto at Nyberg hadde et uvanlig teknisk 
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talent. Hovedformålet i Kiruna var å sikre leveranser av sprengstoff, og Nyberg hadde 
mange ideer om personer til en gruppe som kunne utføre tyveriene. Han hadde forslag 
om hvordan bomber kunne konstrueres, både ved å forbedre von Rintelens brannbom-
ber og ved rene nykonstruksjoner av sprengbomber og tidsforsinkelser. Nyberg hadde 
meldt seg ut av SKI' i 1931, men det var snarere en fordel enn en ulempe. Ellers levde han 
et normalt familieliv og var praktisk talt avholdsmann. Wollweber oppfattet Nyberg som 
punktlig og uten svakheter. 

I Luleå ønsket Hjelmen at Ceder skulle bygge opp en havnegruppe, av samme type 
som i Narvik. Formålet skulle være å sende sprengstoff fra Kiruna med malmskip til 
grupper i Antwerpen, Rotterdam og Hamburg, samt på et senere tidspunkt å forberede 
sprengninger av malmskip fra Luleå. Dette siste skisserte Hjelmen bare som et løst for-
slag. Både Nyberg og Ceder fikk et lynkurs i bruken av chiffer og hemmelig skrift samt 
sikre postkasseadresser i Oslo. 

Samtalene i Nord-Sverige pågikk fra slutten av november til slutten av desember. 
Hjelmen reiste litt rundt i områdene mellom Luleå, Gållivare og Kiruna; han gjorde seg 
kjent. Nyttårsaften 1936 var han igjen i Narvik, hvor han ordnet med bolig for de nær-
meste månedene, og tok deretter kontakt med Pettersen. Gestapo forsøkte senere å 
rekonstruere Hjelmens bevegelser nesten fra dag til dag. De oppdaget aldri at kontak-
tene i Nord-Sverige var opprettet allerede i november 1936, men trodde at Hjelmen opp-
rettet dem direkte fra Narvik etter årsskiftet. Han gjorde ingenting for å rette opp feil-
slutningen, og en lang rekke navn unngikk dermed å komme i Gestapos søkelys. 

I Narvik sendte Hjelmen melding til Wollweber i Oslo om det gunstige utfallet av 
samtalene med Nyberg og Ceder. Transportene til kontinentet kunne nå planlegges. 
Wollweber ba Schaap om å reise til Narvik for å avtale direkte med Hjelmen og hans kon-
takter der og i Luleå om de praktiske detaljene. Kort tid etter dukket Schaap opp i 
Narvik, antakelig i visshet om at alt var klart. Schaap var ikke fornøyd med forberedel-
sene og bestemte at det var nødvendig å foreta nok en inspeksjon senere. I mars kom 
han tilbake. Da reiste han og Hjelmen først til Kiruna og deretter til Luleå. Da var 
detaljene klare. 

Trådene knyttes i Oslo 
Da Schaap, Hjelmen og Wollweber møttes i Oslo i august 1936, iverksatte man skikke-
lige sikkerhetstiltak. Nå var konspirasjon en del av dagliglivet. Det første som måtte gjø-
res, var å skaffe en pålitelig adresse for brev i forbindelse med møtet. Dernest måtte man 
ha et sted hvor de tilreisende kunne overnatte og oppholde seg utenom møtet. Dette 
måtte være strengt atskilt fra de vanlige adressene organisasjonen brukte. 

For å forberede dette gjorde Ragnhild Wiik seg «et ærend» hjemme hos Inga Ring, i 
Svingen 3 i Ekebergskrenten. De var politisk på linje, men ellers så vidt bekjente. Over 
en kopp kaffe spurte hun Ring om hun kunne ta imot noen brev for henne. Så spurte hun 
om hun ved en anledning kunne ta imot overnattingsgjester. Ring ville gjerne hjelpe til. 
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Hennes mann var mye ute og reiste, så hun hadde plass. Verken hun eller mannen var i 
NKP. Det var derfor liten risiko. 

Få dager senere ankom Schaap, og noen timer senere Ragnhild Wiik. Slik ble Inga 
Ring introdusert til «Fred», som overnattet hos henne i tre dager. Schaap og Wiik forlot 
ikke leiligheten samtidig. Først gikk Wiik, og et kvarter senere fulgte Schaap etter. Selve 
samtalene ble enten avholdt mens man spaserte i skogen, eller i en leilighet, men aldri i 
en leilighet som noen i organisasjonen bodde i. 

Selve ankomsten til byen var et eget problem, som krevde omtanke. En risikerte at 
politispioner fulgte etter. For å løse dette hadde Ragnhild Wiik pønsket ut en løsning ved 
hjelp av sin private lege Ole Fossen, som drev et travelt legekontor i Gri.inerløkkas Fol-
kets Hus i Schleppegrellsgate 32. Ole Fossen var født i 1905 i Vestre Gausdal. Han hadde 
vært med i Mot Dag da han studerte, men da det ble brudd med NKP, fulgte han partiet. 
Hans innsats i hjelpearbeidet for Spania og i Arbeidersaniteten, forløperen til Norsk Fol-
kehjelp, var kjent. I 1935 hadde han reist med en delegasjon til Berlin for å hjelpe den 
arresterte KPD-lederen Ernst 'Målmann. Reisen vakte en del oppstyr i Berlin. 

Hun ba Fossen om å være «postkasse» for henne. For å være på den sikre siden kon-
taktet Fossen Just Lippe i NKP før han ga sitt samtykke. Han hadde ingen innvendinger. 
Når Fossen siden fikk et brev til Wiik, ringte han et avtalt telefonnummer. De brukte en 
enkel kode. Fossen sa også ja til å formidle personkontakt. Det skjedde ved at den tilrei-
sende satt på venteværelset som vanlig pasient, og ved tur spurte etter «Olsen», eller sa 
noe annet som var avtalt. Fossen ringte så til Wiik, som skaffet en adresse til avlevering 
ved neste oppmøte på legekontoret, brakt dit av hennes lillebror Willy. Slik ankom 
Schaap og fikk Inga Rings adresse, uten at Ragnhild Wiik behøvde å vise seg. 

Det var ikke til å unngå at Gestapo klarte å oppdage forskjeller i Wiiks og Fossens for-
klaringer etter at de var tatt i 1941. Det gjaldt når arrangementet på kontoret til Fossen 
kom i stand, antall brev og antall personer som hadde kommet. De to la an forskjellig tak-
tikk under forhørene. Wiik ga seg ikke på noe. Fossen derimot tilpasset seg hele tida 
Wiik, og forsøkte å snakke seg fra forskjeller. 

Dette sikkerhetssystemet var effektivt. For å bryte det måtte man bruke lang tid, og 
overvåke mange personer som tilsynelatende sto i en naturlig kontakt med hverandre. 
Det lyktes aldri for norsk politi. En av nestorene i norsk overvåkingspoliti, Kaleb Ny-
trøen, ga i en upublisert framstilling fra 1983 et helt usant bilde av hva man visste om 
dette før krigen: 

Angående de andre to norske leddene man hadde kjennskap til i Wollwebers sam-
bandskjeder, hadde man fått opplyst at de — foruten å være mottakere av postforsen-
delser til Wollweber — også skulle assistere med å skaffe deknings- og møtesteder for 
illegalister som kom til Oslo i oppdrag for Wollweber. Disse to leddene utførte sin 
legale virksomhet på et felles arbeidssted i Oslo og hadde en forholdsvis stor tett-
hetsgrad av forskjellige typer besøkende som gjorde det umulig for overvåkingstje-
nesten under de rådende forhold å avdekke deres illegale virksomhet. Det lot seg i 
hvert fall ikke gjøre for en tjenestemann som bare av og til kunne avses til oppgaven. 
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Det var tannlege Martin Solheim foruten Fossen som Nytrøen her skrev om. Solheim 
delte forværelse med Fossen. Fossen ba Solheim om hjelp av og til, men ellers hadde 
han ingenting med organisasjonen å gjøre. Han ante ikke hva besøkene dreide seg om. 

Nytrøen hadde ikke selv overvåket Solheim og Fossen. Han visste at opplysningene 
om Fossen og Solheim kom fra det svenske sikkerhetspolitiet i 1948. Originalene og 
hans kommentarer til dem finnes fortsatt i arkivet. Han gjorde ikke leseren oppmerksom 
på at Såpo hadde fått dem fra Gestapo i 1941-42. Sannheten var at i 1936 var Wollwebers 
organisasjon helt ukjent for politiet i Norge. 

I 1936 var det en annen oppgave som fikk nesten all oppmerksomhet, nemlig over-
våkingen av solidaritetsbevegelsen for Spania. De polititjenestemenn som ble satt på 
saken, fant en personkrets som de fortsatte å følge i 1938-40 under jakten på Wollweber 
og Hjelmen. Jakten på Spania-hjelperne var derfor med politiets øyne en start på sabota-
sjeorganisasjonens historie. 

Ulovlig verving? 
At politiet sto overfor en ikke helt ubetydelig virksomhet, bekreftes av at mellom 230 og 
255 nordmenn deltok i borgerkrigen på republikkens side. Blant de 110 som vi vet kom 
ut av Spania i live, fantes senere krigsdeltakere i Norge. Minst sju ble henrettet av tys-
kerne under krigen, de fleste for sabotasjevirksomhet. Minst fem mistet livet ved krigs-
forlis, og over 30 satt i tysk fangenskap. Minst 90 andre var med i ulike former for mot-
standsarbeid. Det var altså mennesker som fikk stor betydning for den senere norske 
motstandskampen som politiet jaktet på. 

Justisminister Trygve Lie skaffet det formelle grunnlaget for dette da han 22. januar 
1937 proklamerte at det ble forbudt for nordmenn å delta som frivillige i den spanske 
borgerkrigen. Kort tid etter ble det også forbudt å verve frivillige, sjømannspass ble 
stemplet ugyldige for innreise til Spania, og samme stempel ble vilkårlig påført pass som 
tilhørte personer politiet trodde kunne dra. Før hadde ikke frivillig krigsdeltakelse i 
utlandet vært noe problem. Senere under vinterkrigen ble det igjen tillatt. 

Allerede i januar var politiet i full gang med etterforsking av flere saker i Vestfold og 
Drammen. De fikk henvendelser fra bekymrede foreldre, onkler og tanter, som håpet å 
hindre at deres arbeidsløse sønner og nevøer reiste. Krigsskildringer i avisene gjorde inn-
trykk. Enkelte ble hindret i å dra ved slike initiativ, men noen vervesentral fant man ikke. 
Den 10. desember 1937 arresterte politiet seks frivillige og en «verver» i Oslo. Aftenposten 
og Morgenbladet lagde store oppslag om «rød menneskehandel», med påstander om at 
kommunistene skulle verve 400 personer. I en sak i Horten i begynnelsen av 1938 festet 
politiet seg ved aktivisten Rolf Edgar Sunde. Han hadde allerede to brødre i Spania: 
Asbjørn og Oddvar. Oddvar var i Spania fra oktober 1937 til april 1938. Asbjørn dro anta-
kelig 6. januar 1937, og var dermed blant de første. Han kom tilbake i løpet av sommeren 
1938, antakelig i juli. Den 25. januar 1938 ransaket politiet NKPs Oslo-kontor på Lilletor-
get 1, samt partisekretær Ottar Lies privatbolig. En rekke beslag av korrespondanse, poli- 
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tiske dokumenter og regnskapsbøker ble gjort. Blant hovedmennene festet politiet seg 
ved NKPs sekretær Ottar Lie, en journalist i Arbeideren og Rolf Edgar Sunde. Til sammen 
ble 16 personer siktet. Vitner ble avhørt over hele landet. Sunde-guttenes gamle far i Koper-
vik måtte finne seg i ransaking og beslagleggelse av private brev. Han fikk dem aldri igjen. 

I Larvik fikk politiet en provokatør til å infiltrere det de mente var en hemmelig ver-
vesentral. Da det ble kjent, overførte riksadvokaten saken til Oslo politikammer. Han 
presset på for å få sakene for domstolene, men kammeret foreslo å henlegge sakene, 
noen med forelegg. Dermed var det fullt tilbaketog. En rekke forelegg ble skrevet ut til 
spaniakjemperne etter hvert som de vendte hjem og deres identitet ble brakt på det rene. 
Få betalte disse foreleggene før 9. april 1940. De ble først inndrevet av det nazistiske 
rettsapparatet under okkupasjonen. 

Rekruttering i Spania 
Wollweber sendte ikke sine folk til Spania. Derimot ble det rekruttert blant de frivillige i 
Spania, og trådene til organisasjonen ble knyttet på spansk jord. Hjemvendte frivillige 
ble også forsøkt rekruttert. Flere nordmenn og svensker hadde vært i en avdeling som 
sprengte jernbaner, bruer og veier bak fronten, som Monthey Røse fra Flisa og Alf Kris-
tiansen fra Eiker samt en uidentifisert nordmann. Asbjørn Sunde kom inn i en liknende 
avdeling høsten 1937, og han ble værende der i nesten ett år. 

Vi finner dem senere i Wollweber-apparatet. I tillegg til Asbjørn Sunde, Monthey 
Røse og Alf Kristiansen kan vi nevne Larviks-gutten Johan Peter Bruun, Reidar Kristof-
fersen fra Eiker, Erling Evang fra Oslo og Norman Iversen fra Bergen. Evang var baker-
svenn, men ellers hadde samtlige sjømannsbakgrunn. I den svenske delen av apparatet 
kom Gbsta «Gbken» Andersson, Hans Oscar Eriksson, Karl Staf og Karl Einar Risto 
med, alle fra sjøen. Her bør også nevnes tyskerne Rolf Hagge og Adolf Baier, som kom 
fra Spania til illegalitet i Oslo. Sommeren 1938 ble nederlenderen Achille Beguin og bel-
gieren Rene Wouters satt inn av Schaap som aksjonsledere i Amsterdam og Antwerpen. 
Begge kom direkte fra partisanavdelinger i Spania. Ingen av dem var med i Wollwebers 
organisasjon før de dro til Spania. 

Wollweber skrev at den tyske kommunisten Richard Stahlmann i Spania «så å si 
hadde gjennomført den første prøving av en rekke viktige medlemmer av den illegale 
kampgruppen». Hva dette innebar, røpet han ikke. Stahlmann ble senere under krigen 
omtalt som «Partisan-Richard». Pavel Sudoplatov hevdet i 1994 at rekrutteringen av 
sabotører i Spania opprinnelig var Wollwebers ide , men at Serebrjanskij hadde foreslått 
et liknende arrangement. 

Hvordan foregikk dette i praksis? Det ser ut til at egnede frivillige diskre ble spurt og 
hentet til Madrid for å gå på sabotasjekurs. Slik kom den belgiske bilmekanikeren Achille 
Beguin med. Sommeren 1937 hadde han meldt seg, og i februar 1938 deltok han på et 
sabotasjekurs sammen med personer fra flere land. Kurset fant sted på et landsted uten-
for Madrid og var under ledelse av en tysk «Lena» og en fransk «Andr&. Blant deltakerne 
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var Rene Wouters, to nordamerikanere, en tysk-østerriker, en polakk, to italienere og en 
franskmann. Det ble gitt forelesninger om hvordan man kunne komme seg bak fiendens 
linjer for å sprenge kommunikasjoner, veier og jernbaner, hvordan man kunne ta fanger, 
og teoretiske og praktiske øvelser i framstilling av sprengladninger. Man diskuterte også 
hvor viktig det var å bryte kontakten med de legale kommunistpartiene, å være forsiktig 
med alkohol, hvordan man skulle unngå å bli viklet inn i intime forbindelser med kvinne-
lige infiltratører, samt andre konspirative regler. I april 1938 ble de fraktet til Paris, hvor 
nye kurs ventet. Den gruppen som Wouters tilhørte, omfattet 15 mann. 

Etter okkupasjonen i 1940 lyktes det Gestapo å arrestere den franske kommunisten 
Pierre St. Giron, som hadde vært praktisk ansvarlig for kursene i Paris. Han oppga at den 
ansvarlige var en ukjent franskmann som het «Henri Paul». En «Lena» oversatte, og en 
ikke-franskmann instruerte i bombekonstruksjon. Kanskje var «Lena» Lily Hermine de 
Korte Jakobsen og instruktøren Ernest Lambert. Gestapo fant aldri ut av det. 

Wollweber kom rundt 1. august til Paris med ordre fra Moskva om at de internasjo-
nale brigadene skulle evakueres fra Spania. Kursdeltakerne fra sabotasjekursene hadde 
fått ordre om å reise hjem. Wollweber reiste etter å ha overbrakt ordren videre til Oslo, 
og kunne sikre at kursdeltakerne ble tatt kontakt med etter hvert som de returnerte i 
stillhet. De skulle gå inn i sabotasjegrupper hjemme. 

Wollwebers arbeid med «Jensen Shipping» 
Wollweber fikk også et annet engasjement i forbindelse med borgerkrigen. På grunn av 
vestmaktenes våpenboikott ønsket den spanske regjering å kjøpe våpen på det illegale 
våpenmarkedet. Formannen i ITF, Eduard Fimmen, kontaktet formannen i det danske 
Søfyrbøterforbundet, Richard Jensen, med spørsmål om han kunne registrere et legalt 
skipsrederi. Jensen kastet seg med all kraft inn i arbeidet som «spansk» skipsreder med 
ni skip, av dem tre norske. Besetningene besto av skandinaver. Tre av skipperne var 
norske. Virkelig, men hemmelig, eier var den spanske stat. Våpen ble kjøpt i en rekke 
land, også gjennom en tredjepart i Tyskland, og fraktet til spanske havner. 

Wollweber fortalte i forhør med svensk politi høsten 1940 at han var bedt av NKVD 
om å kontrollere og sikre Jensens virksomhet med «Jensen Shipping». Han brukte egne 
kontakter for å skaffe skip, mannskaper og laster, men uten at Jensen var klar over hvor-
dan. Det ble mye reising, særlig til København, men også til Paris, for å ordne med de 
praktiske forholdene rundt våpenfrakten. Ragnhild Wiik utførte også oppdrag for rede-
riet, og Jensen fikk mange besøk av de to. Wiik ble senere forhørt av Gestapo i detalj om 
disse reisene. Hun innrømmet å ha vært i Paris tre ganger for å frakte store pengebeløp. 

Jensen ble i 1941 dømt for å ha vært en av lederne av Wollwebers sabotasjeorganisa-
sjon. Han var selvsagt ute av stand til å motbevise det. Men Gestapo forvekslet Wollwe-
bers roller. Det var hans maritime kontakter og erfaring som gjorde ham nyttig for Jen-
sen. «Jensen Shipping» var ikke noe NKVD-prosjekt, selv om man selvsagt kjente til det 
og var involvert etter anmodning fra republikken. 
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Kapittel 4 

TIL AKSJON! 

De operative fiernkampgruppene 
besto sine første prøver i 

kampen mot Franco-kuppet. 
Utrustninger for hele regimenter 

råtnet opp på havets bunn. 

ERNST WOLLWEBER, 1960 

Hjelmen, Schaap og Lambert var på farten i nordeuropeiske havnebyer i hele 1936 for 
å skape den nye organisasjonen. De internasjonale utsiktene ble, sett med sovje-

tiske øyne, ytterligere forverret. 
I 1936 hadde sovjetiske sikkerhetsinteresser alvorlige tilbakeslag. Det startet med 

den britisk-tyske flåteavtalen i 1935. Sovjeterne så den som innledning til et nærmere 
tysk-britisk militært samarbeid, som fortsatte med at britene tillot den tyske innmarsjen 
i Rhinland i begynnelsen av 1936. Så korn den tysk-italienske tilnærmingen, med gjen-
sidige anerkjennelser av henholdsvis tysk Rhinland og italiensk Etiopia. Francos opprør 
i 1936 ble fra starten av en tysk og italiensk fanesak, uten annen britisk reaksjon enn non-
intervensjon. Mot slutten av 1936 ble tendensen ytterligere forsterket ved to begivenhe-
ter: Japan og Tyskland inngikk Anti-Kominternpakten, og Tyskland innførte to års ver-
neplikt. Dermed hadde Tyskland frasagt seg alle forpliktelser etter Versailles-traktaten. 
Året etter tiltrådte også Italia Anti-Kominternpakten, og i Storbritannia ble Neville 
Chamberlain statsminister. En av hans fanesaker var tilnærming mellom Storbritannia 
og Tyskland. 

Wollweber fikk nå ordre om å gjøre sin organisasjon aksjonsklar. En beslutning av så 
stor politisk rekkevidde må ha blitt gitt av Stalin selv. Nøyaktig når det skjedde, er fort-
satt en russisk statshemmelighet. Men Wollweber var ennå ikke klar. Det ble nødvendig 
å endre planer. 

Karl Bargstådt hadde på høsten 1936 fått i oppdrag å foreta en rundreise i Nord-
Europa for å gjøre seg kjent med organisasjonen. Plutselig kom Wollweber med ny 
beskjed. Bargstådt måtte straks dra til Antwerpen. Det hastet med å få i gang en sabota-
sjegruppe der. Han ble utstyrt med et falskt svensk pass, som Schaap hadde brakt med 
seg til Oslo til møtet med Wollweber og Hjelmen i august 1936. Wollweber hadde 
bestemt at falske pass ikke måtte brukes i «hjemlandet», så Bargstådt var også utstyrt 
med norsk flyktningpass for bruk i Sverige. 

Så reiste Karl og Erna Bargstådt med båt til Antwerpen, hvor de skaffet seg bolig med 
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tanke på et lengre opphold. Noen hjelp av Schaap var ikke å tenke på. Han hadde også 
fått framskutt sine planer. I Rotterdam lå Europas største havn, og her var det selvsagt 
viktig å få etablert en sabotasjegruppe. Wollweber innkalte Schaap og to sjøfolk som 
Schaap hadde rekruttert, Adrian Feij og Alfons Fichtels, til et møte i Amsterdam. Hans 
budskap var at det hastet med å komme i gang. Brannbomber måtte plasseres på tyske, 
italienske og japanske skip. 

I Antwerpen gikk Bargstådt i gang på egen hånd. Han var ikke godt kjent med for-
holdene i byen, og på dette tidspunkt satte sjømannen Hermann Kniifken preg på den 
antifascistiske aktiviteten i havnemiljøet. Kntifken var nylig utvist fra Nederland og eks-
kludert fra KPD. Det gikk rykter blant sjøfolkene i byen om at Kniilken drev med spio-
nasje, sabotasje og smugling av emigranter fra Tyskland — alt for penger, naturligvis. 
Gestapos agenter snuste rundt i ølhallene med ører og øyne åpne. 

Hermann Knifficen var gått inn i ITF i Amsterdam, og samarbeidet nært med ITFs for-
mann Eduard Fimmen. Reelt arbeidet han for britisk etterretning, sammen med ITFs 
gamle president Charles Lindley. Antakelig startet dette før han ble ekskludert fra KPD. 
Blant andre i denne gruppen ved krigsutbruddet var Waldemar Piitzsch i København, 
hvor han ble arrestert og dømt for spionasje, og Jef Last i Narvik, som fiskeoppkjøper. 
Last var nederlandsk matros og forfatter, og var ekskludert fra kommunistpartiet etter 
politiske uenigheter i Spania, hvor han hadde deltatt som offiser. Kurt og Werner Leh-
mann fra Hamburg bør også nevnes, begge aktivister fra ISH, og Walter Benninghaus, 
sjømann med KPD-bakgrunn. Han brøt senere med Kniilken. Gestapo brukte betegnel-
sen «Kntifken/Lehmann-gruppen», og mente at den i 1937 besto av 15 aktivister og 700 
kontaktpersoner, med faglig arbeid som kamuflasje. Ble det krig, var oppgaven spiona-
sje og sabotasje mot tysk skipsfart. Gestapo klarte aldri å bevise at gruppen utførte sabo-
tasjeaksjoner. UP-gruppen spilte antakeligvis ingen stor rolle for britene, men ble viktig 
i tysk propaganda etter krigsutbruddet høsten 1939. 

En vanskelig start 
Bargstådt var skeptisk til Knlifken, og som vi har sett, var det ikke uten grunnlag. Han 
hevdet at flere av Kniifkens folk trodde at de arbeidet for Moskva og brøt med ham da de 
hørte at det var for britene. 

Bargstådts første tiltak var å prøve å etablere forbindelser med tyske havnebyer ved 
hjelp av havnekontakter i Antwerpen. I mars og april 1937 reiste Adrian Feij to ganger til 
Hamburg for å få nye kontakter, men uten å lykkes. Foreløpig hadde Bargstådt ikke 
kommet så langt som til å tenke på sabotasje. Et problem var at man ennå ikke hadde 
sprengstoff. Som Hjelmen og Wollweber i Oslo måtte Bargstådt forsøke å få til noe ut fra 
sine egne kunnskaper, og hva han hadde for hånden. Istedenfor å starte med von Rinte-
lens konstruksjon startet han med termitt, et stoff de fleste barn på den tida var kjent med 
som «stjerneskudd». Termitt er en blanding av jernoksid og aluminiumspulver. Når det 
antennes, brenner det med en svært høy temperatur. Bargstådt antok derfor at det måtte 
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egne seg utmerket til brannbomber. For å finne en brukbar bombetype satte han i gang 
med å eksperimentere. Fordelen med termitt var at det kunne lages med enkle midler, 
som kunne kjøpes i en fargehandel. Antennelsen skjer ved at et stoff som lett avgir oksy-
gen, for eksempel kaliumklorat eller bariumperoksid, blandes med magnesium- eller 
aluminiumspulver. Selve «lunten» kan være et magnesiumbånd. Det var ikke dumt tenkt 
av Bargstådt. Termitt har vært mye brukt i brannrør til granater og bomber. 

Plutselig en dag kom Schaap med beskjed fra Wollweber om å skaffe brannbomber 
til veie. Det hastet, og det var snakk om et spansk skip. Bargstådt hadde lagd noen bom-
ber ferdig og overleverte disse til Schaap. Samtidig fikk han beskjed om å forsvinne fra 
Antwerpen. Erna Bargstådt reiste omgående til Oslo, mens mannen tok en lang omvei 
via Paris, Dunkerque, Esbjerg, Hirtshals til Fredrikstad og Oslo. Vel framme i Oslo fikk 
han beskjed av Wollweber om å dra til Gdteborg, med samme oppdrag som i Antwerpen. 
Det var blitt mai 1937. I Antwerpen var alt rolig, ingen skip ble meldt påtent. Hvilket skip 
sabotørene forsøkte seg på, er ukjent. 

Schaap og Wollweber reiste i disse månedene flere ganger til København, Antwerpen 
og Rotterdam for å verve sabotører som både kunne lage og bruke brann- og spreng-
bomber. Men vi må helt til september 1937 før vi med sikkerhet kan registrere en bekref-
tet aksjon. 

Aksjonene i Rotterdam og Antwerpen 
Feij gikk i gang med å rekruttere blant sjøfolkene i Rotterdam og fikk etter hvert samlet 
en krets rundt Jan van den Hoonard, Willem van Vreeswijk, Roelof Vogelzang, Jan 
Hoorn og Jan van Schaik, samtlige havnearbeidere og sjøfolk. Van Vreeswijk var matros 
om bord på malmskipet Westplein, som regelmessig trafikkerte Narvik, Luleå og Rotter-
dam med malm til Tyskland. Han ble spesielt spurt om å forberede seg på smugling fra 
malmhavnene i nord til Rotterdam. 

Westpleins neste tur gikk til Narvik, hvor Hjelmen kom om bord og forklarte at han var 
informert om Vreeswijks oppdrag fra Rotterdam og spurte om han kunne ta med «noe» 
fra Luleå ved første anløp. Da skipet kom til Luleå, ble han møtt av en av Hjelmens første 
svenske rekrutter, Gustav Sider, som tok ham med til Ceders bolig og overbrakte en 
metallkiste og en liten pakke. Kisten inneholdt ni kilo dynamitt og pakken tolv tennsat-
ser. Den 23. august 1937 kom Westplein til Rotterdam, og Feij fikk overlevert pakken. 
Den større kisten ba Feij van den Hoonard om å hente. Den 25. august ble van den Hoo-
nard tatt i tollen da han forsøkte å forlate havneområdet med en potetsekk full av dyna-
mitt. 

Historikeren Hans Dankaart forsøkte uten hell å bringe klarhet i van den Hoonards 
videre skjebne. Han fikk imidlertid den samme ublide skjebne som nesten alle i hans 
gruppe. I første omgang overbeviste han politiet om at han bare var blitt betalt for å bære 
en sekk ut av havnen, og ble sluppet løs igjen. Det var stor fare for at han ble overvåket, 
og gruppen tok ikke opp igjen kontakten med ham. Natten mellom 3. og 4. mai 1940 ble 
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han igjen arrestert sammen med Adrian Feij og Johannes Proost. En uke senere veltet 
den tyske flodbølgen innover Nederland. Fangene ble fraktet av politiet til Calais, hvor 
de tre ble overlatt til Gestapo 26. mai. Van den Hoonard og Proost forsvant i konsentra-
sjonsleirene. Fra arkivene til den tyske folkedomstolen vet vi at fire fra den nederlandske 
og tre fra den belgiske gruppen døde i Sachsenhausen før juli 1942. Van den Hoonard 
døde 27. april 1942 av «hjertekollaps» — en vanlig angitt dødsårsak. 

Høsten 1937 var nesten ett år etter Wollwebers framskynding av innsatsen. Lite 
hadde skjedd. Den første dynamittsendingen fra Kiruna var tatt av politiet. For å få fart i 
arbeidet ble Bargstådt igjen tilkalt fra Oslo. En koffert med Bargstådts brannbomber ble 
sendt om bord i det italienske skipet Alfredo Oriani som fraktgods. Skipet gikk i linjefart 
mellom Rotterdam og Genova. Men også denne gang måtte gruppen avfinne seg med 
negativt resultat. Ingen nyheter om brann i skipet kunne registreres. Hva som skjedde, 
er ikke klarlagt. Gestapo registrerte ikke attentatet. Omtrent på samme tid plasserte 
gruppen i Antwerpen en brannladning om bord i et uidentifisert skip fra rederiet Ham-
burg Atlantik Pack Aktiengesellschaft (Hapag). Det var ikke mulig å fastslå resultatet. 

Wollweber var lite begeistret. I et møte i Rotterdam kritiserte han aksjonene som 
«barnestreker», i en situasjon der mange hver dag satte sine liv på spill. Bargstådt traff 
Wollweber ved årsskiftet i København. Da var han helt bestemt på at metoden med 
brannbomber var feil. Det måtte brukes dynamitt. 

Det var ikke så enkelt å skaffe dynamitt i Kiruna. I løpet av måneden etter Alfredo Ori-
ani-aksjonen lyktes det å skaffe noe dynamitt, men om det kom fra de belgiske gruvene, 
fra Westplein eller fra Paris, er uklart. Den 19. oktober 1937 ble imidlertid Adrian Feij 
arrestert på den belgisk-nederlandske grensen. I bagasjen hadde han med seg dynamitt 
fra Antwerpen til Rotterdam. Gruppen i Antwerpen lyktes i å redde resten av sprengstof-
fet unna, og rundt midten av november ble den første sprengbomben plassert i et skip. 
Det var det italienske dampskipet Boccaccio, som lastet kopper, tinn og jern. Dagen etter 
inntraff det en kraftig eksplosjon i skipet, i posisjon sørøstlig av øya St. Quessant utenfor 
Bretagne. En skipsoffiser mistet livet da skip og last forsvant i bølgene. Datoen for forli-
set er usikker. 

Schaap hadde selv tatt ledelsen i denne aksjonen, som involverte de fleste i gruppen i 
Antwerpen. Etter at Bargstådt var dratt tilbake til Oslo, hadde Alfons Fichtels fortsatt med 
å bygge ut gruppen. Optimismen etter den vellykkede Boccaccio-aksjonen kom i skyggen 
av arrestasjonen av Feij. Det var selvsagt sannsynlig at han før eller senere ville sprekke i 
forhør, og at rapporter ville «flyte» til Gestapo. Det var nettopp dette som skjedde. Arres-
tasjonen av Feij satte Gestapo på det første sporet etter Wollweber-organisasjonen. Feij 
gikk inn i et omfattende samarbeid med Gestapo, og ble en sentral angiver ikke bare mot 
de øvrige deltakerne i Wollwebers organisasjon, men også mot andre kommunister i Bel-
gia og Nederland. Som takk for hjelpen ble saken mot ham henlagt av Gestapo. 

Arrestasjonen av Feij førte til at Wollweber sendte Schaap til Gdteborg, med beskjed 
til Bargstådt om å innfinne seg i København. Bargstådt reiste 2. juledag 1937 og traff en 
bekymret Wollweber. Det var nå tvingende nødvendig å forhindre at arbeidet i Rotter-
dam og Antwerpen brøt sammen, hevdet Wollweber. Bargstådt ble bedt om å dra til Ant- 

62 NØDVENDIG INNSATS 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



werpen med en gang for å sprenge et italiensk eller tysk skip. Bargstådt spøkte tilbake, 
og lurte på hva han skulle gjøre hvis noe slikt skip ikke fantes. «Ta et japansk,» brummet 
Wollweber. «Og helst et stort!» Før Bargstådt reiste videre, ble det avtalt at dynamitt 
skulle komme med kurer fra Paris til Antwerpen. 

Ikke lenge etter tok Bargstådt imot to kvinnelige kurerer, som kom med dynamitt. De 
sa at de kom fra Paris. Det var neppe sant, selv om den ene av dem hadde presentert seg 
med det franskliknende navnet «DesCortes». Hun var svensk statsborger og var rekrut-
tert av Hjelmen til organisasjonen. Hennes virkelige navn var Lily Hermine de Korte 
Jakobsen. Den andre var etter alt å dømme Ragnhild Wiik. De kom antakelig direkte fra 
Wollweber i Oslo, og dynamitten var fra Kiruna. 

Bargstådt hadde sett seg ut et stort tysk skip i Antwerpen, men det var gått. Derimot 
lå det 7296 bruttotonn store japanske dampskipet Tajima-maru i Rotterdam. Bargstådt 
hadde reist til Rotterdam fra Antwerpen utpå nyåret og informert gruppen der om at han 
hadde tatt Feijs plass. Det lyktes Vogelzang å få jobb på skipet, og rundt 23. februar 
klarte han å plassere en av Bargstådts sprengladninger i et av skipets lasterom. Tajima-
maru forlot Rotterdam for Hamburg samme dag. Den 2. mars ankom det Bremen, og 
samme dag inntraff det en eksplosjon på forskipet. Skaden var imidlertid liten, og det 
viste seg senere at sprengladningen ved en tilfeldighet var blitt flyttet opp på forskipet på 
grunn av rengjøring i lasterommet. 

Attentatet ble referert i den japanske avisen Asahi Shinbun 4. mai 1938 og satt i sam-
band med et liknende attentat i USA 20. januar. Det hadde vært forbud mot å skrive om 
saken i den japanske pressen fordi den kunne skade forholdet til Tyskland. Nå kunne 
avisen opplyse at tysk politi sto i ferd med å arrestere ti skyldige, som hadde rømt til «et 
annet land». De ti var kommunister fra Kina og «et annet ubetydelig land». Formålet med 
aksjonen var å ødelegge det gode forholdet mellom Tyskland og Japan. Dagen etter 
brukte avisen mer dramatiske ord. Nå het det seg at skipet var blitt ødelagt i Bremer-
haven av en «antijapansk kommunistisk gruppe av kinesere og andre». Kaptein Fumio 
Takahia uttalte at det var sprengt et hull på 60 x 90 cm i skipssiden, og området så «for-
ferdelig ut». 

Bargstådt reiste kort tid etter til Esbjerg og København, hvor han møtte Ragnhild 
Wiik og en Wollweber i meget dårlig humør. Aksjonen måtte ha vært mislykket siden 
det ikke sto noe om skipet i avisene, mente Wollweber. Kort tid etter fikk han imidlertid 
rapporter fra Bremen om eksplosjonen. Den hadde funnet sted på et svært gunstig tids-
punkt; enkelte diplomatiske komplikasjoner hadde vært under oppseiling mellom Berlin 
og Tokyo i dagene forut for aksjonen. Wollweber mente at Japan ville mistenke Gestapo 
for å stå bak eksplosjonen. 

Det har ikke lykkes å bekrefte mistanken, men det er ikke tvil om at saken ble opp-
fattet som vanskelig fra japansk side. I en samtidig kommentar fra japansk UD het det: 
«Aksjonen var planlagt for å ødelegge vennskapet mellom Tyskland og Japan.» «Woll-
weber var riktig godt fornøyd med mitt arbeid, og den inntrufne situasjonen,» kommen-
terte Bargstådt. 

Arrestasjonene av van den Hoonard og Feij gjorde det videre arbeidet i Antwerpen 
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vanskelig. Usikkerheten om hvorvidt politiet var på sporet skapte nervøsitet hos flere i 
gruppen. Som følge av dette var resten av dynamitten fra Boccaccio blitt ødelagt. For å 
motvirke oppløsning sendte Wollweber Lambert til Antwerpen og omdirigerte Bargstådt 
til G6teborg. Lambert hadde hatt flere oppdrag i Antwerpen tidligere, blant annet hadde 
han hjulpet til med å skaffe dynamitten som ble brukt mot Boccaccio. Da Lambert senere 
ble stilt for retten i Tyskland, ble han gjort til hovedansvarlig også for Boccaccio, men det 
ser ikke ut til at Gestapo hadde annet å bygge på enn at han hadde oppholdt seg i Ant-
werpen. Lamberts ansvarsområde var Østersjøen, og hans hovedbasis hadde stort sett 
vært Stockholm. Etter Boccaccio hadde Wollweber bedt Lambert om å opprette en sabo-
tasjegruppe i Helsinki, og Lambert hadde derfor konsentrert seg om dette våren 1938. 

Lambert kom til Antwerpen. Han klarte å få tak i fem kilo dynamitt, som ble montert 
med tennsats i en koffert. Kofferten ble plassert om bord i det 6820 bruttotonn store 
japanske dampskipet Kasii-maru, som lastet maskindeler og jernstenger for den japans-
ke regjerings regning ved Scheldekaia i Antwerpen fra 21. juli 1938. Kasii-maru var fra 
samme rederi som Tajima-maru. Tre dager senere inntraff eksplosjonen mens skipet 
var i Den engelske kanal. Skadene var store, men skipet klarte å nå til havn. Det ble ikke 
rapportert om personskade. 

Situasjonen i Rotterdam og Antwerpen var nå så vanskelig at det var nødvendig å re-
organisere gruppene. Man måtte skaffe nye, erfarne folk som var ukjente for politiet og 
som kunne drive aksjoner igjennom. 

I rettssaken mot Schaap i 1943 påsto aktoratet at nok et skip fra det tyske rederiet 
Rickmers-Linie ble forsøkt sprengt, men klarte verken å finne navnet på skipet eller nær-
mere detaljer rundt omstendighetene. Det betydde lite til eller fra for Schaap som var 
garantert dødsstraff. Det er sannsynlig at flere forsøk ble gjort, men vi har ingen kunn-
skaper om dette. 

Arrestasjonene av van den Hoonard og Feij representerte en fare for organisasjonen. 
Schaap var sterkt eksponert. Wollweber ville imidlertid ikke gi opp. Han skrev: «Dupp 
Schaap og Lambert Awotin byttet oppgaver. Begge kjente den andres områder, men 
uten å være eksponert der.» Lambert overtok ansvaret etter Schaap på nyåret 1939. Kort 
tid etter februar ble Rene Wouters, ny leder for gruppen i Antwerpen, presentert for 
Lambert. Achille Beguin overtok etter Feij i Rotterdam. 

Verken innsettingen av Beguin og Wouters eller rokaden mellom Schaap og Lambert 
førte til nye aksjoner. I oktober 1939 inntraff den virkelig store katastrofen. Belgisk politi 
hadde lenge hatt Lambert i søkelyset, og endelig lyktes det å arrestere ham. Etter å ha 
sittet seks måneder i fengsel i Antwerpen og i belgisk interneringsleir ble han evakuert 
til Frankrike da tyskerne tok Belgia. Til sist kom han til et arbeidskompani i Grand 
Combe i Sør-Frankrike, hvor han 4. september 1942 ble gjenkjent og fengslet. 

Den 30. september ble han utlevert til tyske myndigheter. Fra 14. januar 1943 var han 
plassert i Fuhlsbilitel tukthus i Hamburg til disposisjon for Gestapo. Etter arrestasjonen 
av Lambert brøt alt arbeid sammen i Belgia og Nederland, og ved Feijs samarbeid med 
Gestapo lyktes det å rive de to gruppene fullstendig opp. 
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Sprengninger fra København 
Stor tysk skipstrafikk gjorde København til et logisk sted å bygge opp en sabotasje-
gruppe. Siden Wollweber kjente mange sjøfolk i byen og ofte var der i forbindelse med 
«Jensen Shipping», tok han selv på seg å få i gang en gruppe. 

I litteraturen er den danske gruppen best beskrevet, takket være Erik Nørgaards 
bøker og artikler. Nørgaard skrev som om den danske gruppen var hele organisasjonen. 
At Wollwebers hovedbase lå i Oslo, og at det meste av aktiviteten fant sted utenfor Dan-
mark, visste han ikke. Fordi han skrev sine arbeider i en tid da få kilder var tilgjengelige, 
er ikke hans slutninger helt urimelige. 

Det var på en av sine reiser til København høsten 1936 at Wollweber ba Richard Jen-
sen om å finne en dyktig sjømannsaktivist for seg. Jensen formidlet kontakt til Kaj Gejl. 
Han hadde pådratt seg et visst ty i kommunistkretser fordi han hadde tent på DFDSs 
15 000 bruttotonn United States 3. september 1935. Skipet var solgt til Italia, og man 
antok at det ville bli brukt som troppetransportskip til Etiopia. Gejl var bare 20 år. Han 
hadde vært sjømann fram til 1935 og deretter havnearbeider i København. Han sa ja til 
Wollweber. I løpet av høsten og nyåret 1936 gikk han gjennom den samme runden med 
studier som Wollweber hadde gjennomført med de øvrige gruppelederne. Så fikk han i 
oppdrag å bygge opp en dansk gruppe. I løpet av påsken 1937 fikk han med seg en tys-
ker med dekknavn «Conrad», på høsten Alberti Hansen og i februar 1938 Gustaf Long-
fors, begge sjømenn. Longfors kom fra Shanghai, hvor han fra 1934 hadde drevet en sjø-
mannsklubb. Longfors hadde også hatt kontakt med en sabotasjegruppe i Shanghai, 
som under ledelse av en tysk kommunist hadde rekruttert kinesere og koreanere til 
sabotasje mot Japan etter at Shanghai ble okkupert høsten 1937. I tillegg kom Kjeld og 
Julius Vanman, Harry Rasmussen, Kristen Eskildsen, Ejnar Berthelsen, Kaj Thandrup 
Christensen og Alexander Larsson samt flere i hjelpeapparatet. Nesten alle var sjøfolk 
og havnearbeidere. 

Gruppens første aksjon var mot det polske passasjerskipet Batory. Den 29. januar 
1938 ble det oppdaget en brannbombe om bord i en av lugarene på havna i Gdynia. Bom-
ben var blitt plassert av «Conrad», som var passasjer om bord. Det polske kriminalpoli-
tiet klarte ikke å oppklare saken. En politimann fra Gdynia kom til København og drøftet 
saken 5. mai med kriminalkommissar Bjerring i København-politiet. Han mente at atten-
tatet måtte være utført av et konkurrerende rederi, en pyroman eller en terrorist. Den 9. 
april fant attentat nummer to mot samme skip sted. Også denne gang var det en relativt 
ufarlig branninnretning som var brukt, men nå ble den ikke oppdaget før skipet var i rom 
sjø, på vei fra København til USA. Det danske politiet fant ikke ut av saken. Bomben var 
plassert i lasten av Kjeld Vanman, og hensikten var at det skulle oppstå et branntilløp i 
lasten kort tid etter avgang, før skipet hadde passert Helsingør. 

Attentatene bar preg av å være markeringer som skulle oppdages, og ikke forsøk på 
ødeleggelser. Overfor Alberti Hansen begrunnet Wollweber dem med at et sovjetisk tog 
var blitt angrepet av Den polske legion på polsk område. På sovjetisk hold hadde man 
underretninger om at polske myndigheter sto bak. Ifølge Hansen måtte det sees i sam- 
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menheng med rykter om at Alfred Bern («Shelley») var blitt avslørt som polsk etterret-
ningsagent. Ryktene gikk ut på at han var blitt henrettet i Moskva. Wollweber hadde 
muligens ikke fullt kjennskap til bakgrunnen for Batory-affæren. En polsk kilde angir at 
en person lik Nørgaards «Bern» skal ha blitt henrettet i Moskva i 1936 eller 1937. Men 
Gestapo meldte at han var høyst i live høsten 1937. Endelig sto en dødsannonse for 
«Bern» i en østtysk avis i Berlin i 1959, under navnet Alfred Adolph. Han var da direktør 
i DDR-firmaet Dewag. Det finnes to levnetsbeskrivelser for «Bern», og for årene 1930-36 
er disse sammenfallende. Kanskje fantes ikke noen polsk «Bern» i det hele tatt. Kanskje 
var hans data konstruert som ledd i et trekk mellom de hemmelige tjenestene som vi i 
dag ikke lenger kan rekonstruere. Vi kan ikke bruke dette som noen forklaring for 
Batory-affæren. 

Gruppen gjorde så et mislykket attentat i mars 1938. Målet var det italienske skipet 
Torino, men «Conrad» forvekslet skipsnavnene Torino og Toronto, og Gejl, som allerede 
hadde plassert bomben om bord i Toronto, måtte fjerne bomben igjen. Etter dette insis-
terte Gejl på at «Conrad» måtte stenges ute fra gruppen, og dette skjedde kort tid etter. 
Den 9. april plasserte Gejl en sju kilos bombe om bord i det italienske dampskipet Felce 
i København. Skipet, som var på 5639 bruttotonn, skulle til Bremen gjennom Kielkana-
len, og Gejl antok at tidsforsinkelsen på tennsatsen på tolv timer ville føre til at bomben 
eksploderte i selve kanalen. Men bomben eksploderte aldri. Skipet kom til Bremen, hvor 
det tok inn en kullast. Den 8. juni satte det kursen for Taranto i Italia. Ved ankomsten 30. 
juni ble bomben funnet, og Gestapo ble varslet av det italienske politiet. Dynamitten om 
bord var tydelig merket «Express Dynamit 1937 — Grångesberg». Funnet beviste at noen 
stjal dynamitt i Kiruna og plasserte det i skip. Riktig nok trodde Gestapo først at bomben 
var plassert i Felce i Bremen, og ikke i København. I mellomtida hadde dansk presse fått 
noe å skrive om som gjorde det lett for Gestapo å trekke riktigere slutninger. To skip var 
blitt utsatt for dynamittangrep i Frederikshavn! 

Den 22. mai 1938 plasserte Alberti Hansen ved hjelp av to lokale kommunister en 
sprengbombe på de to trålerne Abrego og Cierzo på skipsverftet i Frederikshavn. Trå-
lerne var opprinnelig bestilt av et spansk rederi før borgerkrigen brøt ut, men nå hadde 
Franco-regimet krevd skipene utlevert. Aksjonen ble iverksatt for å hindre utlevering. 
Skadene som oppsto ved eksplosjonen dagen etter, var så pass omfattende at skipene 
ikke ble utlevert før etter Francos seier. Men politiet klarte å finne de tre sabotørene på 
kort tid, fordi Hansen hadde tatt med seg to kjente lokale kommunister, som med en 
gang kom i fokus. Avhørene av de tre avdekket stort sett bare de umiddelbare hendin-
gene rundt attentatet. Likevel ble konsekvensene for Wollwebers danske gruppe og for 
Danmarks kommunistiske parti (DKP) dramatiske. 

Følgene av sabotasjen i Frederikshavn 
Attentatet i Frederikshavn førte til oppløsning av Wollwebers danske gruppe. Alberti 
Hansen ble dømt til tre års fengsel, Thandrup Christensen til ett år, og de to lokale kom- 
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munistene til seks måneder. Julius Vanman, Alexander Larsson og Gustaf Longfors for-
lot landet og mønstret på i «Jensen Shipping». Kjeld Vanman, Berthelsen og Eskildsen 
trakk seg ut av arbeidet. Kaj Gejl ble trukket ut av arbeidet av Wollweber. 

Det siste hadde sammenheng med at Gejl kort tid etter attentatet hadde latt seg 
presse av DKPs formann Aksel Larsen til å gi en redegjørelse for gruppens arbeid, et 
grovt sikkerhetsbrudd. Larsen hadde ikke Wollwebers tillit. DKP satte i gang en vold-
som kampanje mot aksjonen i Frederikshavn. Allerede dagen etter attentatet ble Jensen 
innkalt til møte i DKPs forretningsutvalg, som han var medlem av. Flertallet fordømte 
aksjonen i sterke ordelag. Larsen mente at aksjonen var en provokasjon, mens Jensen, 
som nok forsto sammenhengen, antydet at «våre spanske kamerater» sto bak. Larsen 
mistenkte Jensen for å være den ansvarlige for attentatet, og ønsket å ekskludere ham 
fra partiet. 

Hva var bakgrunnen for denne voldsomme reaksjonen fra DKPs ledelse? Partiet 
hadde vært splittet i synet på taktikk og strategi helt tilbake til klasse-mot-klasse-politik-
ken rundt 1930. Jensen og Larsen hadde plassert seg på hver sin fløy i denne striden. 
Både i Sverige og i Norge var det liknende uenigheter. Nettopp innenfor sjømannsmil-
jøet hadde den gamle, kompromissløse linje hatt gode vekstvilkår og funnet sterke tals-
menn. Disse ønsket også den nye folkefrontpolitikken velkommen i 1935. Uenighetene 
gikk neppe på behovet for en antifascistisk front med de sosialdemokratiske partiene. 
Men talsmennene for venstrefløyene i partiene mente flertallet i ledelsen prioriterte 
arbeidet blant sjømenn og arbeidere for lavt. Den nye linjes talskvinner og -menn så på 
seg selv som initiativtakere til å utvikle en ny politikk og ta nye initiativ for å bringe kom-
munistpartiet ut av dødvanne. For dem ble venstrefløyen sett på som fraseologer som 
slengte om seg med radikale slagord, men som i praksis gjorde lite. Det er heller ikke tvil 
om at DKP under Aksel Larsens ledelse hadde gjort framgang. Når denne splittelsen 
fant så voldsomt uttrykk etter Frederikshavn-attentatet, hang det sammen med at DKP 
var inne i en sterk satsing på å gjenerobre sine posisjoner i arbeiderbevegelsen gjennom 
Spania-arbeidet. Partiet ønsket å stå fram som et «vanlig» demokratisk parti. Attentatet 
punkterte fullstendig denne forestillingen, siden to kjente DKP-medlemmer i Frede-
rikshavn hadde vært med. Begge ble omgående ekskludert av DKP. Også for Jensen 
fikk saken et etterspill. I juli 1938 reiste Larsen til Moskva for å få godkjennning fra 
Kominterns generalsekretær Dimitrov til å ekskludere Jensen. Det avviste Dimitrov, og 
Larsen fikk beskjed om å holde seg unna Frederikshavn-saken. 

DKP kom nå i en vanskelig situasjon. Partiets ledelse var klar over den virkelige sam-
menheng, og at menneskene bak sabotasjen handlet med Mosk -vas velsignelse. Likevel 
fortsatte partiet gjennom pressen å fordømme aksjonen som en provokasjon. Jensen ble 
ekskludert, men først etter at den tyske okkupasjonen hadde skapt større distanse til 
Moskva. Forholdet mellom DKP og «bombefolkene», som de ble kalt i DKPs presse, ble 
aldri lindret. Etter hvert som Gestapo lyktes i å lokalisere og fengsle medlemmene av 
den danske gruppen ved hjelp av dansk politi, ble DKPs behov for å markere avstand til 
dem stadig viktigere for å beholde sin legale status. Også innenfor fengsler og interne-
ringsleirer forsøkte partiledelsen å isolere «bombefolkene». Etter krigen fortsatte stri- 
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den og ble en kilde til videre konflikter i partiet. På dette punktet er det en klar parallell 
til den senere utviklingen i Norge, hvor striden om linjene i motstandskampen mellom 
Asbjørn Sunde og Peder Furubotn var en av de bakenforliggende årsakene til partisplit-
telsen i NKP i 1949. 

Østersjøen 
På tross av sammenbruddet i den danske gruppen registrerte Gestapo nok en aksjon 
som hadde sitt sannsynlige opphav i København. Det var det 19 580 bruttotonn store 
tyske passasjerskipet Reliance, som 7. august 1938 ble utsatt for en omfattende brann i 
Hamburg havn som endte med totalforlis. To menneskeliv og verdier for 25 millioner 
riksmark gikk tapt. Gestapo kunne fastslå at brannårsaken var en brannbombe. Opprin-
nelig kom skipet fra Leningrad, og hadde via København og Cuxhaven ankommet Ham-
burg 4. august. Den 1. august løp skipet ut fra København, og bomben var etter all sann-
synlighet plassert der. Attentatet ble aldri oppklart. 

Reliance-aksjonen var ikke enestående. I det store og det hele foreligger ikke politi-
materiale fra Gestapo eller rettsmateriale fra tyske domstoler som behandler aksjoner i 
tyske eller baltiske havner. Vi vet at Lambert ut fra sin hovedbase i Stockholm arbeidet 
med grupper i Riga, Reval og Helsinki. Selv om det var omfattende etterforsking, lyktes 
det aldri å skaffe fram noe som kunne likne på en tilståelse. Fra Lambert-saken er bare 
dødsdommen ved Hanseatisches Sondergericht bevart, og i den er det bare tatt inn for-
hold som baserer seg på forklaringene til forskjellige medlemmer av gruppene i Belgia 
og Nederland, særlig Feij og Wouters. Vi kan derfor være temmelig sikre på at andre 
opplysninger fra eller om Lambert ikke forelå. 

I et rettslig avhør forklarte Longfors at han antakelig 7.— 8. mars 1938 fraktet en 
bombe og penger til Reval, hvor han overleverte dette til en «Josef». Bomben ble brukt 
til et attentat mot det tyske skipet Saar. Longfors rapporterte om aksjonen til Wollweber 
ved å sende et postkort fra Stockholm. Kortet hadde et havnemotiv, det avtalte motivet 
for en vellykket aksjon. Nørgaard, som brukte Longfors som kilde, skrev at Saar ble del-
vis ødelagt. Indikasjonene på at det fantes en gruppe i Reval, ble sterke etter at en øde-
lagt brannbombe ble funnet om bord på dampskipet Nordeney i Hamburg havn 13. mai 
1938. Det 885 bruttotonn store skipet hadde forlatt Reval 9. mai. 

Den 22. september 1938 eksploderte et sprenglegeme om bord i det 1369 bruttotonn 
store tyske skipet Phila på havna i Kdnigsberg. Skaden beløp seg til 9000 riksmark. 
Skipet hadde forlatt Riga 17. september, og Gestapo var overbevist om at bomben var 
brakt om bord i Riga. Longfors fortalte også at grupper var under oppbygging på Dagd 
og Osel i Østersjøen, som skulle tre i aksjon hvis øyene ble okkupert av Tyskland. Sovjet-
unionen fryktet etablering av tysk flyplass og ubåtstasjon så nær marinebasen i Lenin-
grad. 

Gestapo fikk snart et bevis på at fiender fortsatt fantes innenfor egne landegrenser. 
Den 23. juni brøt det ut brann om bord i det 4350 bruttotonn store tyske dampskipet Hes- 

68 NØDVENDIG INNSATS 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



tia i Passarges i Franco-Spania. Skipet fraktet krigsforsyninger til Franco, og hadde for-
latt Bremen 9. juni. En sterk indikasjon på at det fantes en femtekolonne i Bremen kom 
omtrent samtidig fra italiensk kriminalpoliti, som hadde funnet et redningsbelte med sju 
kilo dynamitt om bord i Felce i Taranto. Felce kom fra Bremen. Overfor italiensk politi var 
det et prestisjenederlag og et tegn på impotens at noe slikt kunne skje. En alvorlig påmin-
nelse om at det ikke var noe enkeltstående tilfelle kom 25. oktober, da det 21 000 brutto-
tonn store passasjerskipet Deutschland ble utsatt for en eksplosjon med påfølgende 
brann om lag 320 kilometer sørøst for Cape Race på Newfoundland. Skipet med det sym-
boltunge navnet var på vei til New York fra Hamburg. Etterforskingen tydet på at bom-
ben var plassert i en kiste under betegnelsen «antikviteter» og var avsendt til Hamburg 
fra Sveits. 

USA 
Amerikanske spaniakjempere hadde deltatt på sabotasjekursene i Madrid i 1938. Deres 
identitet ble aldri kjent av Gestapo, og hva FBI fant ut, er ikke kjent. Det synes klart at det 
faktisk ble foretatt sabotasjeaksjoner, og alle fant sted på USAs vestkyst. 

Det første tilfellet var 20. januar 1938 mot det japanske skipet Nichie-maru fra Nippon 
Yusen Kaisha, det samme rederiet som eide de to andre japanske skipene som var sabo-
tert i Europa. Skipet lå i Seattle i USA. På slutten av året ble to tyske skip utsatt for atten-
tater i californisk farvann. Den 3. november ble det 8268 bruttotonn store tyskeide laste-
skipet Vancouver utsatt for en kraftig eksplosjon i San Francisco-bukta. Skipet ble kjørt 
opp på en sandbanke, og de 17 passasjerene og besetningen ble reddet. Skadene på ski-
pet var store. En magnetisk mine, som var plassert utvendig under vannlinjen på skipet, 
var brukt. Den 27. november ble det funnet en brannbombe i det 9197 bruttotonn store 
tyske dampskipet Weser. Bomben ble funnet rett etter avgang fra San Pedro. 

Gestapo mente at alle tre var Wollweber-aksjoner, men det stemmer neppe. Jeg antar 
at det må ha vært en liknende amerikansk gruppe, med sovjetisk hjelp. Det finnes 
enkelte spor i Pavel Sudoplatovs memoarer som antyder dette. Han skrev at en agent ble 
sendt til USA på høsten 1938 og at det forelå en plan om et illegalt nettverk lik Wollwe-
bers i tilfelle krig mellom Sovjetunionen og Japan. To personer ble rekruttert. Han enga-
sjerte nestkommandøren på det sovjetiske konsulatet, en skipsingeniør, til forskjellige 
undersøkelser. En av disse dreide seg om antimagnetiske konstruksjoner for skip. 

Disse antydningene rimer med tidspunktene for de to siste aksjonene, men ikke med 
den første. Ingeniøren ble hjemkalt kort tid etter og ble utnevnt til nestleder i NKVDs 
utenlandsetterretning, en enestående forfremmelse. Etter det tyske angrepet på Sovjet-
unionen ble han sendt til Nikolajev som sabotasjeleder. Der ble han tatt av Gestapo og 
skutt. 

Det ble etter hvert et problem for Gestapo å sortere de forskjellige attentatene. Kunne 
virkelig så mange tilfeller av sabotasjeaksjoner bli iverksatt av en og samme organisa-
sjon på så kort tid? Sto man overfor forskjellige organisasjoner? Var det britiske eller 
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franske tjenester som var ansvarlige, eller sovjetiske? Var det eksiltyskere? Et stort 
antall uoppklarte attentater med betydelig geografisk spredning var en gnagende trus-
sel for Gestapos ledere. De materielle skadene som allerede forelå og hva man kunne 
forvente i framtida, varen ting. Alvorligere var det at mange nå kunne begynne å spørre 
om lederne i det tyske riket virkelig hadde situasjonen under kontroll. 
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Kapittel 5 

FØRSTE RUNDE MED GESTAPO 

Det bolsjevikiske undergrunnsarbeidet 
er farligere i Norge enn i de øvrige 
skandinaviske land, fordi Moskva 

forsøker å gjøre Norge til en sovjetstat [ ...] 
Ernst Wollweber er kjent som en ytterst farlig agitator. 

Han har nylig vendt tilbake fra Leningrad, 
og er aktiv som instruktør for Komintern 

i Norge. 

FRA GESTAPOS ÅRSBERETNING FOR 1937 

Sommeren 1938 forsto Gestapo at de måtte samarbeide med utenlandsk politi for å 
 løse sabotasjesaken. Norsk politi hadde samarbeidet med tysk politi siden 1923, da 

«Den internasjonale kriminalpolitikommisjonen» (IKPK), Interpols forløper, ble stiftet i 
Wien. Norge ble formelt medlem først i 1931. IKPK hadde flere arkiver og utvekslet 
etterlysninger. Organisasjonen hadde en uklar definisjon av kriminalitet, som vi kan se i 
et eksempel fra 1936, da ingen land protesterte mot at man opprettet en internasjonal 
sentral for «bekjempelse av sigøyneruvesenet». Sentralen skulle registrere sigøyneres 
bevegelser, kriminelle vita samt kartlegge genetisk avstamming. 

Kommisjonen skulle ikke blande seg inn i politiske forhold, men da religiøs og poli-
tisk opposisjon ble definert som kriminalitet i Tyskland, det viktigste land i IKPK, ble en 
slik avgrensning uten mening. IKPK la stor vekt på bekjemping av passforfalsking og 
ulovlige pengetransaksjoner. Etter 1933 måtte de forfulgte i Tyskland benytte seg av slik 
kriminalitet. Dermed ble de etterlyst som passfalsknere og valutasmuglere av IKPK. 

Av økonomiske grunner ønsket Justisdepartementet at Norge ikke skulle være med. 
Som observatørland mottok Norge likevel bladet Internationale 6ffentliche Sicherheit fra 
Wien to ganger i måneden med etterlysninger og andre politinyheter. Bladet ble fordelt 
i 40-60 eksemplarer i politiet og departementet. Det var politimesteren i Oslo, Kristian 
Welhaven og hans «opdagelseschef», kriminalsjef Reidar Sveen, som mente at norsk 
politi ville oppnå økt internasjonal anseelse ved å delta. Det var disse to som reiste til kon-
feransene i Wien og ivaretok korrespondansen med IKPK. 

Etter okkupasjonen av Østerrike i 1938 overtok Gestapo IKPK, men først ved krigs-
utbruddet ble forbindelsen med Storbritannia og dets allierte brutt. De skandinaviske 
statene fulgte ikke britene, og ikke engang da kontorene ble flyttet til Berlin, ble det 
reagert. Så sent som i april 1940 søkte Welhaven om økonomisk støtte for å delta i en 
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IKPK-konferanse i Berlin. Den norske medvirkingen i IKPK ble ikke gransket etter kri-
gen. I Sverige foretok Sandlerkommisjonen en systematisk registrering av forbindelsen 
mellom IKPK og svensk politi. Det viste seg at Statens kriminaltekniska anstalt under 
sin sjef dosent Harry Siiderman, hadde hatt nær forbindelse med IKPK under hele kri-
gen. Ved en rekke tilfeller ble det foretatt etterlysninger og utlevert opplysninger om 
jødiske eller politiske flyktninger, om tyske desertører, om andre utlendinger og svens-
ke statsborgere, både før og etter krigsutbruddet. 

Skipsfartsspesialistene i Hamburg 
Etterforskingen i sabotasjesaken viste behov for sentralisering av tysk politi, særlig ved 
samarbeid med utenlandsk politi. Naziledelsen hadde ønsket dette siden 1933, for å 
smelte sammen militære og sivile etterretnings- og sikkerhetsorganer i ett politiapparat 
til bruk etter førerens vilje uten hensyn til formaljuss. Statlig overtakelse av delstatspoli-
tiet, sentralisering, løsriving fra forvaltningen og nazifisering var trinn på veien. I 1938 
etablerte Heinrich Himmler Reichssicherheitshauptamt (RSHA) i det prøyssiske politi-
ets gamle lokaler i Prinz Albrechtsstrasse 8 i Berlin. Nazipartiets sikkerhetstjeneste 
(SD) ble egen avdeling (III), og SD-sjefen Reinhard Heydrich ble gjort til øverste sjef. 
Gestapo ble til en annen avdeling (IV). For øvrig fantes det egne avdelinger for krimi-
nalsaker, utenlandssaker og militære saker. 

Politiet i Hamburg kom i en særstilling i Wollweber-saken. De kunne bygge på 
mangeårig erfaring fra overvåking og infiltrasjon i sjømannsmiljøet, siden senteret for 
KPDs sjømannsarbeid lå i Hamburg. Her hadde ISH hatt sitt hovedkvarter, og her hadde 
de fleste kommunistene blant tyske sjøfolk sitt hjemsted. Etter riksdagsbrannen var to 
tredjedeler av de ansatte i politiet avskjediget etter et kupp i bysenatet, og nytt naziper-
sonell hadde overtatt. Tusenvis ble trukket for domstolene, og mange ble henrettet. I 
1935 ble etaten tilpasset strukturen til politiet i Preussen. Avdeling II, som svarte til den 
senere avdeling IV i RSHA, hadde hundrevis av ansatte. Bekjempelsen av kommunis-
tene hadde topprioritet, og oppgaven var tildelt referat (underavdeling) II A 1. For øvrig 
ble det egne referater for SPD, utenlandsk virksomhet, kirkemotstand, jøder og sekter, 
høyrepartier, opposisjon i nazipartiet og andre forhold. 

Her skal vi spesielt feste oss ved II N (Nachrichten), som fra 1938 av sto under ledelse 
av kriminalråd Peter Kraus. Etter 1933 var Kraus den sentrale figur i politiapparatet for 
forfølgelsen av kommunistene i byen. Før 1933 var han ansatt i det politiske politiet i 
Hamburg, med ledelsen av saksområdet «kommunisme». Samtidig arbeidet han med 
etterretning i skipsfarten, som SD hadde organisert fra kontorer i sjøfartsbygningen i 
Hamburg («Stella-Haus»), kamuflert som firmaet Maritime Bureau, og først og fremst 
rettet mot ISH-apparatet, sjømannsklubbene og annen kommunistisk virksomhet. Etter 
maktovertakelsen fikk Kraus i oppdrag å lede en særkommando mot arbeiderbevegel-
sen i Hamburg og ble leder av II N. Han tok da sjømannsspionasjen med seg inn i avde-
lingen. Tidlig i 1935 ble avdelingens nett på de tyske atlanterhavsdamperne overført til 
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den militære etterretningstjenesten Abwehr, og ble utgangspunktet for det nye tyske 
militære spionapparatet i USA. II Ns skipskontakter ble et nyttig redskap i kampen mot 
Wollwebers sabotasjeorganisasjon. 

II N utviklet en særlig kompetanse gjennom sine V-menn i havnebyene. Noen var 
overløpere fra KPD og SPD, som Richard Krebs, eller fra andre politiske leirer. Resulta-
tet ble stadig nye arrestasjoner. I mai 1935 var fengslene i Hamburg så overfylte at vare-
tektsrutinene brøt sammen, og det var heller ikke mulig å pådømme sakene i ønskelig 
tempo. 

En lite troverdig versjon 
Gestapo ønsket å utvide det eksisterende samarbeidet gjennom IKPK med nordisk 
politi. Vi skal nå se nærmere på hvilket bilde som har vært spredt av norsk politis rolle i 
denne første kampen mot Wollweber-sabotørene. I 1981 gjorde en av veteranene i POT, 
Kaleb Nytrøen, ferdig en liten bok om overvåkingspolitiets arbeid før krigen. POT ga 
den aldri ut, men sørget for at den ble deponert i Riksarkivet i 1983. Nytrøen gir i boka 
inntrykk av at politiet hadde arbeidet svært effektivt mot Wollwebers organisasjon. Han 
skriver at «man» visste at Wollweber i 1934 var begynt å bygge opp en spionasje- og sabo-
tasjeorganisasjon med aktive grupper i de nordiske land, at han rekrutterte fra ISH-mil-
jøet, og at «man» hadde konstatert at han oppholdt seg i Oslo sommeren og høsten 1936. 
Som vi har sett, begynte Wollweber arbeidet med organisasjonen i Norge først i 1936, og 
det er da umulig at overvåkingen kan ha hatt kjennskap til dette allerede i 1934. 

Videre skriver Nytrøen at «man» visste at dansken Gejl var beordret til Oslo i 1936, og 
at han var gitt opplæring i sabotasjeteknikk. Men i 1936 var Gejl bare arrestert en gang 
for ulovlig plakatklistring. Han var ikke i søkelyset sommeren 1938. Han ble tatt først i 
februar 1941, da han var i Hamburg på sabotasjeoppdrag. En måned etter fortalte han om 
sin reise til Oslo i 1936, og først i et rettslig avhør 24. mai 1941 tidfestet han den til rett før 
jul 1936. Det er derfor ikke mulig at Oslo-politiet var oppmerksom på sabotøren Gejl 
allerede i 1936. 

Nytrøen skriver videre at politiet i Norge i januar 1936 fikk den første meldingen om 
at Wollwebers sabotasjegrupper hadde vært i aksjon. «Det gjaldt den italienske båten 
Cesare Batisti, som ble senket i Rotterdam den 12.1.1936.» Også her er Nytrøen på tynn 
is. Det er aldri bevist at skipet ble sabotert av Wollwebers organisasjon, eller sabotert i 
det hele tatt. Kildematerialet vedrørende skipet og datoen er uklar. I et notat fra februar 
1939 hevdet det svenske sikkerhetspolitiet at de kjente til at skipet 23. desember 1936 
hadde en kjeleeksplosjon i Massauas havn. At skipet ble senket 12. januar 1936 i Rotter-
dam, savner kildegrunnlag, men skipet hadde ifølge samme notat tatt inn kull i havna. 
Nytrøen har sine opplysninger om Cesare Batisti fra et skriv av Odd Biltvedt fra 1. desem-
ber 1948, som igjen baserer seg på et Gestapo-dokument fra 1. august 1938. I dette doku-
mentet oppgis datoen 12. januar 1936 og stedet Rotterdam. Gestapo korrigerte senere 
denne opplysningen. 
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Nytrøen hevder videre at «man» sporet opp tre av Wollwebers dekkleiligheter, og at 
arrangementet med møtestedet hos doktor Ole Fossen var kjent for politiet. At man ikke 
klarte å arrestere Wollweber, berodde på lav kapasitet. Sannheten er som nevnt at han 
først fikk disse opplysningene i 1948. Hans presentasjon av dem dekker over at den vir-
kelige kilden for disse opplysningene var — Gestapo. Da Nytrøen skrev sin bok, var nes-
ten ingen kilder tilgjengelige, og han ble derfor selv en kilde. I dag har vi flere kilder. 
Korrespondansen mellom politiet i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Tyskland, og i 
noen grad Belgia, Nederland og Frankrike, er bevart i Såkerhetspolisens (Såpo) arkiver 
og i Riksarkivet i Stockholm, siden landet aldri ble okkupert. I perioden 24. juni 1938 til 
13. februar 1942 ble det mottatt og avsendt 116 dokumenter mellom svensk og uten-
landsk politi bare i Wollweber-saken. En rekke av disse gikk også til og fra norsk politi. 
Lenge trodde man at Gestapos arkivmateriale over forbindelsen med nordisk politi var 
tapt. Deler av dette materialet er nå tilgjengelig i tyske og russiske arkiver. Materialet 
levner Nytrøen liten ære. 

Aksjonen mot Claus Beige 
Vi vet at politiet i Oslo hadde fått opplysninger om Wollweber og Leif 0. Foss etter deres 
mislykkede reise til Antwerpen over Harwich i 1934, og at POT hadde etterlyst Wollwe-
ber i Norge på initiativ fra tysk politi i juli 1938. Han ble ikke etterlyst som sabotør, men 
som «illegal kommunist». 

Serien av skipsbranner og skipseksplosjoner våren 1938 førte til at tysk politi fikk 
henvendelser fra utenlandsk politi, blant annet om motorskipet Claus Bbge. Den 7. april 
1938 ble det avholdt sjøforklaring i Hamburg i forbindelse med skipets totalforlis 19. 
mars vest for Jylland i Nordsjøen. To eksplosjoner i lasterommene forut hadde blåst 
store hull i skroget, og skipet hadde sunket hurtig. Kapteinen valgte å gå ned med ski-
pet. Claus Bbge hadde fraktet en last koks fra Emden til Oslo, og hadde i Oslo mottatt 
ordre om å gå i ballast til Huelva i det Franco-okkuperte Spania for å frakte malm til Rot-
terdam. Den 17. mars forlot skipet Oslo havn. Claus Bbge var eid av rederiet Blumenthal 
i Hamburg og var bygd i Rostock i 1936. 

Under sjøforklaringen mente skipsoffiserene at norske sabotører hadde vært på 
ferde. Maskinisten mente at flere av de norske arbeiderne «uttrykkelig var av forbryter-
typen». De tillot seg å hånle da skipets høyttaleranlegg brakte de begeistrede meldin-
gene om «Anschluss» i Østerrike, som fant sted samtidig med lossingen på Filipstad. To 
jenter hadde jobbet i messa i lossetida; en av dem hadde holdt hånden opp foran et bilde 
av Hitler som om hun ville skyte ham, den andre hadde sagt at hun var «Rød Front». Styr-
mannen hadde sammen med skipperen besøkt Holmenkollen, hvor folk var rystet over 
hendingene i Østerrike. De hadde følt seg «ugjerne servert» i restauranten, og flere 
nordmenn hadde sagt til dem at nå kom Tyskland snart til å sluke Norge og Sverige. 
Stemningen blant lossearbeiderne, som gjorde et «stupid inntrykk», var overveiende 
kommunistisk, og da skipet endelig forlot kaia, ble det ropt «Rot Front» etter skipet. Ikke 
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nok med det, da de passerte et annet skip i havneområdet, ble det hyttet mot dem med 
knyttede never. 

Forklaringene viser hvor nervøse mannskapet var. De var i søkelyset for sabotasjen. 
De sakkyndige mente at en ulykke eller minesprengning var utelukket. 

Den 21. mars ble et kort postlagt i Oslo med adressat Elly Jonsson, CarlJohansgt. 111, 
Gdteborg. Motivet var sjømannsskolen på Ekeberg, med utsikt over Oslo havn. Noen 
småbåter kunne også tydelig sees på bildet. Kortet er skrevet av en kvinne. Teksten er 
dagligdags. Hun forteller at hun fortsatt lever, at matvarene er blitt så dyre og at hun nok 
må få seg en rik mann. Så ber hun hilse. Kortet var en melding til Wollweber, som var på 
reise til Gdteborg og København, om at aksjonen mot Claus Bdge var vellykket. Hadde 
motivet vært en kirke, hadde aksjonen vært mislykket og oppdaget, hadde det vært av en 
statue, hadde aksjonen vært mislykket, men ikke oppdaget. Men nå var det altså et 
havnemotiv. Hvem som skrev kortet, ble aldri fastslått. Det kan ha vært Olga Eltvig. 
Svensk politi fant det senere hos mottakeren i Gdteborg. 

Wollwebers sabotasjegruppe i Oslo hadde på det tidspunktet både Osvald Abraham-
sen, Einar Martinsen, Harald Braathen og Anker Thorsrud i arbeid på havnen. Gruppen 
hadde rekruttert en ny mann, havnearbeideren Carl Johan Jacobsen, rundt årsskiftet 
1937/38. Hjelmen var også i byen. Han hadde vært travelt opptatt med å organisere 
arbeidet i Kiruna og forbindelsene til Narvik og Luleå. For å sikre seg en grunn til stadig 
å besøke området, hadde han mønstret på Grångesbergsbolagets malmskip Oxeldsund i 
juni 1937. I januar var han igjen i Oslo. Antakelig konsentrerte han seg nå om aksjoner 
på Oslo havn. 

Etter forliset hevdet rederiets talsmenn at skipet ikke fraktet krigsmateriell til Spania. 
Mistanken var likevel til stede. Våren 1938 gikk det en strøm av tysk krigsmateriell til 
Spania fra Hamburg, Bremen, Rotterdam og Antwerpen. Det var ikke troverdig at rede-
riet ville la skipet gå i ballast til Huelva når det var mangel på frakttonnasje til lukrative 
rater samme vei. Dessuten hadde skipet ordre om å bunkre i Vlissingen på vei til Huelva. 
Det var å vente at ordre om ny last ville foreligge før skipet hadde forlatt Vlissingen. 

Det lyktes aldri Gestapo å klargjøre omstendighetene rundt sabotasjen mot Claus 
Bdge. Det er imidlertid ingen tvil om at det var havnegruppen i Oslo som utførte aksjo-
nen. Både Anker Thorsrud og Olga Eltvig har bekreftet at de deltok. Anker Thorsrud var 
med i lossegjengen om bord, og har fortalt at han ropte «Rød Front» etter skipet da tros-
sene var kastet. 

Claus Biige-saken ble en varm potet for overvåkingen, som akkurat i de samme 
dagene var under omdanning til Politiets overvåkingstjeneste. Tre år senere skrev poli-
tibetjent Karl Stenerud i det nazistiske statspolitiet at politiet gjorde undersøkelser om 
Hjelmen i forbindelse med Claus Bdges forlis i 1938. Det er riktig at det ble gjort under-
søkelser om Hjelmen, men som jeg skal vise, skjedde det først ett år senere, og ikke i 
denne sammenhengen. 
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Belgisk politi løser den første gåten 
Nå skal vi undersøke når og i hvilken sammenheng Gestapo først ble klar over at sabo-
tasjeorganisasjonen fantes. For å kunne gjøre det må vi vende tilbake til begivenhetene 
i Belgia. 

I de første timene etter den tyske okkupasjonen av Belgia 10.mai 1940 ble kriminal-
kommissær de Block i det belgiske statspolitiet i Antwerpen arrestert av det tyske mili-
tærpolitiet og brakt til den tyske byen Mfinster, hvor han ble tatt imot av kriminalover-
assistent John Fock fra Gestapo Hamburgs avdeling II N. Fock var saksarbeider for 
Peter Kraus. Kraus hadde bedt Wehrmacht om å arrestere de Block av frykt for at han 
ville rømme til England. De Block var av stor interesse for Gestapo. Han hadde ledet den 
belgiske etterforskingen av skipssabotasjen. Kraus var klar over Blocks sentrale rolle, 
fordi det eksisterte en korrespondanse mellom Gestapo og ham om saken tidligere. I 
Mfinster ga Fock de Block beskjed om å skrive ned alt han visste om skipssabotasjen. De 
Block valgte å samarbeide. En tysk oversettelse av det han skrev, ble oversendt RSHA i 
Berlin. Deretter ble de Block ført tilbake til Antwerpen og gjeninnsatt i sin stilling. 

Ifølge de Block hadde belgisk politi startet sin etterforsking etter arrestasjonen av 
Feij rett før årsskiftet 1937/38. Fra Feij ledet det to klare spor. Det ene gikk til Waldemar 
Pfitzsch i Antwerpen. Politiet gjennomførte husundersøkelse hos ham, men fant ikke 
noe som kunne knytte ham til sprengstoffsmugling. Pfitzsch var allerede under over-
våking, og politiet hadde registrert en stor personkrets av hans bekjente som var mis-
tenkt for våpensmugling til Spania og annet undergravingsarbeid rettet mot Tyskland. I 
denne kretsen var to skandinaver registrert, en «Andersson», og en «Lund». «Anders-
son» var identisk med den svenske sjømannen Gfista Andersson, som på dette tidspunkt 
var i Spania. Han kom til å bli med i Wollwebers organisasjon senere. «Lund» var iden-
tisk med den norske sjømannen Arne Lund fra Trøndelag. Han fikk aldri noe med Woll-
webers organisasjon å gjøre. Men POT kom til å mistenke ham for det i en mannsalder, 
på grunn av det de Block skrev. 

Det andre sporet ledet til Alfons Fichtels, som spilte en viktig rolle i sabotasjeorgani-
sasjonen. Han ble tatt, og innrømmet å ha vært i kontakt med en gruppe skipssabotører. 
Han ga detaljerte opplysninger som gjorde det mulig for politiet i mai 1938 å overvåke 
lederen for gruppen — «der grosse Herr» — idet han ankom Antwerpen. Han ble skygget 
til Amsterdam. Der kontaktet de Block nederlandsk politi og anmodet dem om å identi-
fisere «der grosse Herr» og hans kontakter. Ved en spesialarrangert trikkekontroll kort 
tid etter viste «der grosse Herr» seg å være Schaap. 

Forbindelsen mellom Schaap og Feij var dermed klarlagt, og Gestapo ble varslet via 
representanten for rederiet Hapag i Antwerpen, som også fikk et fotografi av Schaap. 
Umiddelbart etter ble alle landkapteiner for tyske rederier i Antwerpen varslet, og nye 
sikkerhetstiltak ble iverksatt ved lossing og lasting av tyske skip. I juni ble Schaap igjen 
observert i Antwerpen. Denne gang ble besøket knyttet til attentatet mot Kasii-maru. 
Det belgiske politiet hadde også registrert attentatet mot det tyske skipet Vancouver i 
USA, og knyttet måten attentatet var utført på, til utsagn fra Schaap om magnetiske 
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miner. Kilden må ha vært Fichtels eller Feij. Ny etterforsking blant dokkarbeiderne om 
attentatet mot Hestia førte ikke til noe. Politiet hadde foretatt en ny husundersøkelse hos 
Piitzsch og funnet en notisbok med notater om avreisedatoen for skipet samt en liste 
over andre skip. Dermed ble Piitzsch utvist fra Belgia. Etter utvisningen koplet politiet 
ham også til en annen skipsbrann. 

De Blocks etterforsking hadde altså gitt enestående resultater så langt. Mer skulle 
imidlertid komme. De Block opplyste at Fichtels i mai 1939 ble tatt for trygdemisbruk og 
derfor ble byttet ut som leder av gruppen i Antwerpen. Hans etterfølger ble skygget av 
politiet fra Antwerpen til Brussel, hvor han ble identifisert som Rene Wouters. De Block 
kunne videre berette at politiet i mellomtida hadde fått melding om at «terroristen 
Eslon» skulle komme til Nederland eller Belgia. Meldingen kom fra Stockholm. Lam-
bert ble arrestert da han forlot en leilighet som var under overvåking. Regjeringen 
besluttet å internere ham. 

Block bekreftet at Feij og Fichtels samarbeidet med politiet. Uten deres medvirking 
hadde det vært umulig å identifisere Schaap, Wouters, Lambert og andre i sabotasje-
virksomheten. De Block bekreftet også at van den Hoonard var overvåket av neder-
landsk politi, etter forsøket på å smugle sprengstoff fra Westplein ut av havneporten i Rot-
terdam. Det var en svakhet at de Block ikke var i stand til å skille Kniifkens gruppe fra 
Wollwebers, som i virkeligheten selvsagt var skarpt atskilte. Analysene var basert på 
persontysting uten kunnskap om politiske forhold. Men de Block var pålitelig. Det er 
ingen tvil om at opplysninger om Schaap, Feij og de øvrige rundt dem var kommet 
fra belgisk politi til Gestapo fra mai 1938 av. Wollwebers rolle kjente de Block derimot 
ikke. 

Identifisering av Wollweber 
Det var politietterforskingen under Batory-saken som gjorde det mulig å identifisere 
Wollweber som lederen av sabotasjen. Den første konkrete opplysningen som beskrev 
en leder for organisasjonen, kom i dansk politis avhør av Alberti Hansen i midten av juni 
1938. Hansen ga en fysisk beskrivelse av Wollweber, men unngikk omhyggelig å nevne 
navn. Men avdeling C ved København-politiet hadde endelig lykkes i å skaffe en tyster 
innenfra i miljøet, en sjømann med bakgrunn fra ISH. Han ga opplysninger om at «bag-
manden» hadde deltatt i oppstanden i Kiel i 1918, og hadde vært den første leder av 
Arbeider- og soldatrådet i Kiel. Avdeling C henvendte seg til Gestapo i Berlin, som skaf-
fet et fotografi av en av lederne fra Kiel. Tysteren kunne med sikkerhet bekrefte at det 
ikke var den rette personen. Derimot kunne han nå opplyse at den mystiske «X» også 
fantes på et kjent bilde fra ISHs verdenskongress i Hamburg i 1932. På dette bildet pekte 
han ut en sovjetisk fagforeningsleder. Gestapo fant fram til navnet på russeren, og opp-
lyste at signalementet for øvrig stemte dårlig. Dansk politi fikk så oversendt 15 fotogra-
fier over mulige personer, og blant disse identifiserte tysteren endelig Wollweber. Avde-
ling C varslet omgående Gestapo i Hamburg. I sine arkiver hadde de liggende en per- 
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sonmappe på Wollweber, ført å jour til høsten 1937. Et sammendrag ble umiddelbart 
sendt til København. 

Når kom opplysningene om identifiseringen til Stockholm og Oslo? Første gang 
Wollwebers navn ble knyttet til sabotasjesaken, var i et vedlegg til et brev fra avdeling C 
til Stockholms-politiet. Brevet ble sendt 23. juli, mens vedlegget ble sendt 27. juli. I bre-
vet ble det gitt en omfattende orientering om avdeling Cs arbeid med saken, men uten å 
nevne Wollweber blant de mistenkte. Orienteringen var datert 12. juli. Først i vedlegget 
brakte kriminalassistent Bjerring Wollwebers navn på bane, og ba om alle opplysninger 
om ham som fantes i svenske arkiver. Et liknende brev gikk til finsk politi. Identifise-
ringen må altså ha skjedd rundt 12. juli. I et brev fra Stockholms-politiet til København-
politiet 28. juni er han ikke nevnt. Det må derfor ha skjedd mellom disse to datoene. 

I vedlegget skrev Bjerring at han skulle «inlede undersøkelsen» fra København «med 
hensyn til Oslo». Det som for øvrig sto om Wollweber i vedlegget, var at han opererte i 
Sverige og Norge under dekknavnet «Valentin», var gift med en norsk dame «Kitty», født 
Andersen, og at «han har i Oslo forbindelse med «Z.K»-gruppen, Egede-Nissen og en 
Dr. Halvorsen». Kunne SD og Gestapo kjenne til sabotasjeorganisasjonen og Wollwe-
bers rolle i den før 1938? For å vurdere dette har vi en annen god kilde. Fra og med 15. 
februar 1937 bestemte nemlig SD-sjefen Heydrich at SD skulle utarbeide hemmelige 
«Lagebrichte», for å oppdatere naziledelsen i stat, Wehrmacht og politi om rikets indre 
og ytre politiske trusler. På bestemte datoer skulle det lages halvmåneds-, kvartals-, halv-
års- og årsberetning. Den komplette versjonen av årsberetningen fra 1937 er bevart. 

Beretningen er på 301 tettskrevne sider. Ikke noe blir nevnt om Wollwebers sabota-
sjeorganisasjon, men det står at Wollweber var en leder i ISH og i Komintern. Om Norge 
står det at «det bolsjevistiske undergravingsarbeideb> var farligere og skjedde hurtigere 
i Norge enn i de øvrige skandinaviske land. Grunnen var at «Moskva med alle midler for-
søker å gjøre Norge til en sovjetstat». Særlig kyststrekningen med Narvik var et bolsje-
vikisk mål. Norge sto foran en «bolsjevikisk invasjon», som NKP forberedte «med et mål-
bevisst ødeleggingsarbeid.» I Narvik var hver tredje innbygger kommunist, kan vi lese, 
mens Frans Josef land ble beskrevet som okkupert av Moskva. Neste mål var Svalbard. 
SD hadde fått med seg at Wollweber var i Oslo. Han var «en ytterst farlig kommunistisk 
agitator», og var «først for kort tid siden vendt tilbake fra Leningrad, og er under dekk-
navnet `Valentin' aktiv som instruktør for Komintern i Norge». Det er altså samme opp-
lysninger om Wollweber i Gestapos årsberetning fra 1937 som Bjerring hadde i juli 1938. 
Skipssabotasje var ikke koplet sammen med Wollwebers navn. Den 5. juli tok tysk UD 
på vegne av Gestapo kontakt med svenske myndigheter. Bakgrunnen for denne raske 
reaksjon var en telefonisk orientering fra København. Gestapo forsto at grunnlaget for 
en helt sensasjonell utvikling i saken nå var til stede. Man besluttet å sende to sentrale 
politifolk til Skandinavia, byråsjef (Regierungsrat) Bruno Streckenbach og kriminalråd 
Reinhald Heller. Streckenbach var sjef for Gestapo i Hamburg, og Heller var ekspedi-
sjonssjef ved det nydannede «Sicherheitshauptamt» (RSHA) i Berlin. De brakte med seg 
Gestapos foreløpige arbeid om skipssabotasjen, med navnelister og fotografier av den 
sovjetiske fagforeningslederen og Wollweber. Ennå var ingen utelukket. 
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I København hadde kriminalassistent Bjerring ferdig sin nye utredning 27. juli. Hans 
tyske bakgrunnsmateriale omfattet en liste på 11 personer i den antatte sabotasjeorgani-
sasjonen, inkludert Wollweber, samt vita over 44 andre mistenkte. Utredningen ble 
sendt til Oslo umiddelbart etter 27. juli. 

Streckenbach og Hellers besøk til Stockholm og Oslo kom til å innlede et nært sam-
arbeid med svensk og norsk politi i sabotasjesaken. 

Det hemmelige politisamarbeidet i 1937 
Nytrøen nevnte ikke noe sted at Gestapo var hans viktigste kilde. Isteden brukte han for-
muleringer som ga leseren et helt annet inntrykk: 

Man hadde da også stått fullstendig opprådd om man ikke hadde fått assistanse fra 
gode hjelpere med et visst kjennskap til Wollwebers bevegelser og enkelte av hans 
norske agenter. Ved slik assistanse fikk man rede på at noen av hans agenter og kon-
takter tilhørte kommunistpartiets harde kjerne av illegalister. 

Hvem var «de gode hjelperne»? Det var ikke tilfeldig at Nytrøen brukte slike vage begre-
per. Han nevnte overhodet ikke Gestapos rolle i forbindelse med etterforskingen av 
organisasjonen. Men han skrev at det 16. mars 1939 ble holdt en konferanse mellom 
norsk, svensk, dansk og finsk politi i Stockholm, i den hensikt «å få i stand en koordina-
sjon av de forholdsregler som i landenes felles interesse måtte treffes for å uskadelig-
gjøre organisasjonen». Han nevnte ikke at «koordinasjonen» var med Gestapo. 

Kontakten mellom skandinavisk politi og Gestapo om sabotasje var bare litt over ett 
år gammel. Gestapo hadde i 1937 tatt kontakt med Såp° i tilknytning til rykter om atten-
tater mot Hitler og om sabotasjeaksjoner mot tyske og italienske skip. Ryktene var altså 
eldre enn den virkelige sabotasjen. Tysk UD overleverte et stort materiale fra Gestapo. 
Noen dager senere fikk man i retur en liste over 94 tsjekkiske, latviske og nederlandske 
innreisende til Sverige i den aktuelle perioden. Legasjonen hadde bestukket en «amt-
liche Quelle» for å få listen. I september 1937 var 15 land inklusive Belgia, Finland og 
Nederland i all hemmelighet representert på en politikonferanse i Berlin for å bedre 
samarbeidet mot kommunismen. På finsk side deltok sjefen for fremmedpolitiet 
Bruno.S. Aaltonen og overvåkingssjef Esko Riekki. UD ble først orientert da opplegget 
var klart. Heydrich og Himmler ønsket å utvide kretsen av land og ba UD om liknende 
utspill overfor England, Danmark, Sverige, Norge, de baltiske land, Franco-Spania, sør-
amerikanske stater og Egypt, for «et tettere samarbeid med tysk politi i kampen mot bol-
sjevismen». Etter å ha registert at flere legasjoner var skeptiske, markerte imidlertid UD 
seg negativt til forslaget. 

De utenrikspolitiske hendingene i 1938 stoppet disse planene. Da Wollweber-saken 
eksploderte, forsto Heydrich at man trengte mer håndfaste initiativ. 
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Gestapo til Oslo, Gb.teborg og Stockholm 
I jakten på Batotys sabotører mistenkte kriminalassistent Bjerring den svenske sjøman-
nen August Carlsson, som var oppført på passasjerlisten. Bjerring var ved godt mot, fordi 
hans tyster hadde navngitt Wollweber. Tysteren var Julius Vanman, bror av den virke-
lige sabotøren i det andre Batory-attentatet, Kjeld Vanman, men det visste verken han 
eller Bjerring ennå. Julius Vanmans elendighet startet med et underslag som tillitsmann 
i Søfyrbøderforbundet. Richard Jensen, forbundets formann, skaffet ham hyre for å 
erstatte pengene. Han seilte ut, men skrev i slutten av mars 1938 til politiet i København 
at han kom hjem for å ta sin straff. Så reiste han hjem — og startet som politityster. 

Bjerrings mistanke førte til at 6:e roteln i Stockholms kriminalpoliti startet etterfors-
kingen av Carlsson. I Oslo var POT i gang med en liknende undersøkelse. Carlsson var 
nemlig blitt avbildet i Dagbladet 16. april 1938 i et oppslag om spaniafrivillige. Bjerring 
gikk stille i dørene i Batory-affæren fordi polske myndigheter ikke ønsket noe oppstuss 
om «tyverisaken», som de omtalte den. Bjerring visste at det var noe ganske annet enn 
tyveri som lå under, og forsto ikke de polske holdningene. 

I alle de nordiske land sto man nå midt oppe i en stor etterforsking av vervevirksom-
heten til Spania, og «de såkalte politiske flyktningene» fra Tyskland, et uttrykk som kri-
minalsjef Reidar Sveen i Oslo brukte. Det var det samme persongalleriet man hadde i 
søkelyset i alle sakene. Bjerring skrev til Sveen at hans tyster hadde fortalt at aksjonen 
mot Claus Blige var «utført av Oslo-folk, og det var benyttet samme slags dynamitt og ten-
ningsanordning som i Frederikshavn». 

Streckenbach og Heller ankom København 19. juli. Med seg hadde de materiale om 
12 attentater mot tyske, italienske, spanske og et nederlandsk skip. Det framgikk at på et 
skip fra Tallin var det funnet en tenningsanordning som liknet den som Alberti Hansen 
hadde beskrevet fra Frederikshavn. Streckenbach og Heller opplyste at det var funnet 
sju kilo Grångesberg-dynamitt om bord på et italiensk dampskip. 

Fra POT fikk Bjerring en utskrift fra sjøforklaringen om Claus Båke. Sitt brev med 
spørsmål om Wollweber hadde han ikke fått noe svar på. Han bekreftet at han hadde 
opplysninger om Wollweber og Leif 0. Foss' mislykkede reise til Harwich i 1934. Fra tid-
ligere vet vi at disse opplysningene kom fra britisk politi. Bjerring opplyste at Gestapo 
var i gang med å lage en «nærmere beskrivelse», som skulle sendes fra Berlin. Dette 
hadde man altså ikke tatt seg tid til før man reiste. 

Den 21. juli ankom Streckenbach og Heller kriminalpolitiet i Gdteborg, sammen med 
Vilhelm Magnusson fra 6:e roteln ved Stockholms kriminalpoliti. Magnusson var sendt 
fra Stockholm til København for å bli orientert om den siste utviklingen. Bakgrunnen var 
at det tyske dampskipet Feronia 27. juni var blitt utsatt for en eksplosjon ved Holtenau-
slusen i Kielkanalen. Skipet kom fra Gdteborg med last til Bremen. Meningen var å gå 
direkte via Skagen, men på grunn av tung sjø og hard vestavind besluttet skipperen å gå 
igjennom Kielkanalen. Under sjøforklaringen forklarte maskinisten om bord at han var 
agent i sikkerhetspolitiets skipsfartsnett. Etter eksplosjonen hadde han oppdaget at len-
sepumpen om bord var ødelagt. En slepebåt like i nærheten kom til, og med dens pum- 
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per ble skipet reddet. Hadde eksplosjonen inntruffet utenfor Jyllands vestkyst, ville ski-
pet gått tapt. Maskinisten mente at sabotøren var en tysktalende mann som hadde vært 
om bord i fartøyet i Gbteborg for å få mat. Et så ferskt tilfelle ga Streckenbach gode kort 
på hånden. 

Det var Bargstådt som sto bak aksjonen mot Feronia. Affæren ble aldri oppklart. Men 
svensk politis samarbeid med Gestapo fikk dramatiske følger. Mannen som hadde vært 
om bord i skipet ble funnet. Uvitende om at han var i søkelyset, returnerte han til Tysk-
land. Sporene hans kan følges til Danzig, hvor de forsvant. Han hadde fortalt om en flykt-
ning som Gestapo også fattet mistanke til. Flyktningen ble arrestert av svensk politi, og 
det ble besluttet at han skulle utleveres til Tyskland. Det ble avtalt med Gestapo at han 
skulle gripes på grensen. Hans videre skjebne er ukjent. 

Streckenbach og Heller gjorde motytelser. De overleverte sitt materiale om attenta-
tene. Deretter fortsatte de til Stockholm, hvor de ble tatt imot av fungerende politimes-
ter Otto Lindell. Noen dager senere fortsatte reisen til Oslo. 

Hvor langt hadde man kommet i Stockholm fram til dette besøket? Feronia-saken var 
ennå ikke registrert, og det var bare tre uker siden Bjerrings første brev om Carlsson, 
som hadde satt etterforskingen i gang. Undersøkelser om Carlsson synes å bekrefte at 
han ankom Stockholm fra Åbo 2. februar 1938 og samtidig var i Spania. Men tallet på 
interessante personer i hans omgivelser vokste, og man følte seg sikker på at hans opp-
hold i Spania var en «skenmandver». En henvendelse til det finske statspolitiet ga ikke 
noe resultat. 

Streckenbach og Heller kom til Oslo i dypeste hemmelighet, omkring 25. juli. Vi vet 
at politifullmektig Ivar Hagen i POT tok imot dem, men politimester Welhaven lot ham 
neppe ta imot dem alene. Det ville vært brudd på etikette. Claus Bbge-saken var selvsagt 
et hovedtema. Vi vet at etterforskingen ikke hadde gitt resultater, men hva som ble sagt 
og hva tyskerne fikk av materiale ellers, vet vi ikke. Tyskerne må ha nevnt Bjerrings 
identifisering av Wollweber og bedt om undersøkelser om ham. Generelt har man 
understreket ønsker om å samarbeide videre i kampen mot bolsjevismen og den kom-
munistiske sabotasjevirksomheten. Streckenbach kom til slutt med en muntlig invita-
sjon til en politikonferanse i regi av Streckenbachs etat i Hamburg, i siste del av septem-
ber. Kaleb Nytrøen skrev ikke et ord om samtalene med de to. 

Skipssabotasjen blir en kriminalsak 
I begynnelsen av september kom den skriftlige invitasjonen fra Streckenbach. Fra 
Norge reiste politifullmektig Ivar Hagen, fra Sverige politimester Ernst Fontell fra Gdte-
borg, polisintendent i G4Reborg Johan Westlin og Vilhelm Magnusson fra 6:e roteln i 
Stockholm, fra Danmark Bjerring, samt tre politimenn fra Nederland. 

Det finnes ikke noe referat fra konferansen, kun et notat som Magnusson satte opp i 
1941. Ifølge dette diskuterte de resultatet av etterforskingen i de forskjellige land og 
«man ansåg sig på det klara med, att anslagen vad betråffar det taktiska utfbrandet och 
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anvåndingen av material utginge från en och samma organisation.» Ifølge Sandler-
kommisjonen var hovedsaken «vilka åtgårder som forsåttningsvis borde vidtagas fdr att 
genom effektivt samarbete klara upp de intråffade fartygssabotagen». 

Det finnes referanser til hva som skal ha foregått i enkelte andre dokumenter, blant 
annet henviste Magnusson til «anteckningar, fdrde vid nåmnda konferens». I et senere 
brev til Gestapo bekreftes det at man diskuterte kontrollen med svensk dynamitt. Ge-
stapo Hamburg opprettet et eget arkiv for dokumentene fra konferansen. Ingen opplys-
ninger om konferansens varighet ble gitt til Sandlerkommisjonen, og denne opplyste 
bare at den var en kortvarig affære midt i september. Tyske kilder opplyser imidlertid at 
den varte i fem dager, fra 14. til 19. september 1938. Dette tyder på at den var bredt 
anlagt. På konferansen skjedde en viktig kriminalpolitisk utvikling i Wollweber-affæren. 
Det tyske synet på denne utviklingen framgår av en utredning som ble oversendt svensk 
politi 18. mars 1941 av sjefen for det tyske sikkerhetspolitiet. Dokumentet henviser først 
til den sammenfatning som RSHA oversendte til politiet i de skandinaviske land høsten 
1938, hvor det ble pekt på det resultat som kunne oppnås gjennom felles etterforsking, 
og fortsetter videre: 

På den konferansen for politimyndigheter fra Skandinavia og Vest-Europa, som i sep-
tember 1938 fant sted i Berlin, var man på det rene med at anslagene, ut fra deres tak-
tiske utførelse og anvendelse av materiale, utgikk fra en organisasjon. Man var videre 
enig om at disse ikke lenger hadde noe med politikk å gjøre, men måtte ansees som 
tarvelige forbrytelser. 

I det spesielle «PM» som ble utarbeidet av Såpo til Sandlerkommisjonen om Wollweber-
saken, er det siterte avsnittet utelatt. Sandlerkommisjonen fikk seg heller ikke forelagt 
originaldokumentet. Kommisjonen drøftet ikke hvilken betydning et slikt skille mellom 
kriminalsak og politisk sak hadde for Wollweber-saken. Det ser i det hele tatt ikke ut til 
at kommisjonen var seg skillet bevisst, på tross av at kriminalpolisintendent Martin 
Lundqvist gjorde oppmerksom på det i et sammendrag i 1945: «Samarbetet i Wollweber-
affåren inleddes i fredstid och ansågs, så långe fredstillstånd rådde, som en sedvanlig 
internationell brottmålsutredning.» 

Hva innebar et slikt skille? En «internationell brottmålsutredning» — en ordinær kri-
minalsak — var underlagt internasjonale avtaler; Sverige og Tyskland hadde en avtale fra 
1878 om utlevering av ettersøkte i kriminalsaker. En politisk flyktning kunne ikke utle-
veres etter denne avtalen. Samme formelle begrensning gjaldt IKPK-nettet. Da Wollwe-
ber-komplekset som helhet ble ansett som «internationell brottsmål», falt de personer 
som var mistenkt, ettersøkt eller arrestert i saken, utenfor den internasjonale beskyt-
telse som var politiske flyktninger til del. Hdgsta domstolen i Sverige som i 1941 behand-
let det tyske kravet om utlevering av Wollweber, la nettopp avtalen av 1878 til grunn. Selv 
om det ble strid om domstolens beslutning til og med i regjeringen, ble den fortsatt 
behandlet som kriminalsak. 

I Wollweber-saken utleverte Såpo stort sett uten begrensninger de informasjoner 
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tysk politi ba om. Wollweber-saken ble en skjerm, som mengder av informasjon om 
svenske og utenlandske kommunister ble utvekslet under. Sandlerkommisjonen gjorde 
ikke engang et forsøk på å skaffe seg en oversikt over hvor mange mennesker som ble 
drept, lemlestet eller tilbrakte år i tyske fengsler som direkte eller indirekte følge av 
denne informasjonsstrømmen. 

Man kan spørre seg hvordan svensk politi så lett kunne godta Gestapos syn. Dette var 
imidlertid det vanlige synet også i norsk politi. Politiet skulle forsvare det bestående, noe 
man stadig så ved streiker og demonstrasjoner. Overklassekriminalitet var ikke en sak 
for konstablene i gaten, hvis det overhodet var en sak for noen. Både i Spania-saken og i 
flyktningsaker fikk politiet bekreftet at kommunister ikke respekterte lover og regler. 
Samarbeidet i IKPK-nettet viste at dette var en internasjonal oppfatning. Man måtte 
beskytte liv og eiendom. At det pågikk en kamp mot nazistaten, angikk ikke politiet. 
Tvert imot så flere sentrale politifolk på Gestapo som et forbilde. 

Skandinavisk politi tok imidlertid ikke konsekvensen av at det dreide seg om en kri-
minalsak. Ikke i noe land var det kriminalpolitiet som hadde etterforskingsansvaret; det 
hadde det politiske politiet: i Danmark København-politiets Afdeling C, i Sverige Stock-
holm kriminalpolitis 6:e rotel, i Norge POT. Alle skulle etter sine instrukser bekjempe 
den revolusjonære og kommunistiske trussel mot staten. Selvsagt var det også slik i 
Tyskland, hvor det var statspolitiet og ikke kriminalpolitiet som hadde saken. Snakket 
om kriminalsak var altså ren svindel, til bruk for galleriet, og for å frata politiske flykt-
ninger beskyttelse i utleveringssaker. 

Presset på Gestapo øker 
Høsten 1938 var etterforskingen ennå på et forstadium, og identifiseringen av Wollwe-
ber var det viktigste resultatet. I København ble interessen for den mystiske «Con-
rad/Gustav» skjerpet. Carlsson var fortsatt mistenkt for aksjonen mot Batory, men han 
var som sunket i jorda. 

Allerede tre dager etter politikonferansen i Hamburg smalt det igjen. Denne gangen 
var det dampskipet Phila, som lå ved kai i Kdnigsberg. Skipet, som var kommet fra Riga, 
fikk store skader under vannlinjen, men ble hengende i fortøyningene. Så fulgte det slag 
i slag. 25. oktober skjedde eksplosjonen i Deutschland utenfor Newfoundland, 3. novem-
ber fikk Vancouver sprengt hull i skipssiden ved San Francisco, 27. november ble det 
funnet en brannbombe i Weser ved San Pedro, og 17. desember oppsto det brann i lasten 
på Karpfanger, på vei fra Språngsviken i Sverige. En brann som hadde oppstått i Reliance 
på havna i Hamburg 7. august, var også mistenkelig. 

Mens Gestapo skrev sine brev, gikk Tysklands handelsflåte i lufta på alle kanter. Et 
desperat behov for resultater kan avleses i den mengden av brev som politiledelsen i 
Berlin overdynget de nordiske politimyndighetene med denne høsten. Mellom 6. august 
og 22. november 1938 mottok 6:e roteln i Stockholm hele åtte henvendelser fra Berlin, i 
gjennomsnitt et brev annenhver uke. I skrivene kan vi se at de famlet temmelig i blinde. 
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Det svenske overvåkingspolitiet var under press. Foruten å følge opp de mange sakene 
som gestaposjef Heinrich Mfiller forlangte, noen av dem svært fantasifulle, hadde 6:e 
roteln hendene fulle med å kartlegge sikkerhetsrutinene ved Grångesberg, Carlsson-
sporet og å følge opp spaniakjemperne som vendte hjem. 

Miiller var misfornøyd og sendte agenter for å trenge inn i ISH-miljøet i Danmark og 
Sverige, i håp om å finne sabotørene. En av dem skrev i en rapport at det var et sovjetisk 
apparat underlagt Den røde hær som var i aktivitet, ledet fra Leningrad, Riga og Hel-
sinki. Kadrene kom fra ISH. I havnebyene skulle de erobre ITF innenfra, og danne ter-
rorgrupper på fem personer. Hos en tysk flyktning i København fikk agenten vite at et 
rumensk skip var blitt utsatt for brannstiftelse mens det lå til reparasjoner på «Burmeis-
ter & Wain». Han kom i kontakt med Richard Jensen, men denne var på vakt og brøt for-
bindelsen. Det gikk ikke særlig bedre i Stockholm, men rapporten derfra inneholdt en 
mengde personopplysninger fra miljøet rundt SKP, flyktningene og havnearbeiderne. 
Agenten hadde sans for markedsføring. Han påsto at selveste Wollweber var sett på jern-
banestasjonen i Stockholm! Under politikonferansen i Hamburg kunne derfor Gestapo 
sensasjonelt slå fast at de «visste» at Wollweber var i Sverige. 

Situasjonen var uholdbar. Det fantes en formidabel og nådeløs motstander. Det forelå 
dokumentasjon på 24 sabotasjeaksjoner mot 23 forskjellige skip, av dem 12 tyske. Alle 
hadde forekommet fra september 1937 til utgangen av 1938. Kanskje var det virkelige 
antallet da større? Kanskje var dette bare begynnelsen? Man hadde i minnet tapet av flå-
ten i 1918. Knapphet på frakttonnasje i tilknytning til borgerkrigen i Spania var merkbar. 
Frakttonnasje ville bli svært viktig i tilfelle krig. Visst hadde man knust all opposisjon, og 
tvunget sine fiender inn i mørket. Nå slo de tilbake, og det var umulig å finne dem. Det 
mektige Gestapo sto for første gang fram som hjelpeløst. 

Som et underlig tegn på situasjonen foreslo Gestapo i Hamburg i et skriv 19. oktober 
1938 at innenriksministeriet skulle frakjenne Wollweber hans tyske statsborgerskap. 
Dette kunne gjøres etter lov om frakjenning av tysk statsborgerskap av 14. juli 1933. I 
henvendelsen ble det gitt et sammendrag av ni forskjellige registreringer av Wollweber 
i Hamburg-politiets arkiver, av disse også at han fra mars 1936 hadde arbeidet for en-
gelsk etterretningstjeneste. Det forelå ingen dommer i kriminelle saker. Ikke ett ord om 
sabotasjevirksomheten var nevnt. 

Var det et rutinetiltak, eller var det et naivt utspill for å straffe Wollweber, når man 
endelig hadde lykkes i å identifisere hans rolle? Merkelig nok vurderte de ikke om det 
ville svekke et krav om utlevering fra de skandinaviske land. Gestapo hadde jo allerede 
forsøkt å kidnappe ham i København. Men politiledelsen i Berlin stoppet ikke forslaget. 
Med virkning fra 19. juli 1940 ble Wollweber fratatt sitt tyske statsborgerskap. 

Mens agentenes rapporter sirkulerte «im Hause» i Prinz Albrechtsstrasse 8 i Berlin i 
desember og januar, og skapte en dårlig begrunnet entusiasme, hadde en annen begi-
venhet brakt dansk og svensk politi brutalt ned på bakken. 
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Carlsson-saken sprekker 
Den 7. desember 1938 ble August Carlsson arrestert i Esbjerg, på vei hjem fra Spania. 
Han ble fraktet til Bjerring i København, men nektet kategorisk å ha noe med Batory-
affæren å gjøre. Han hadde aldri reist med skipet eller med noe skip fra Gdydnia—Ame-
rika-linjen, eller deltatt i politisk virksomhet i andre land enn Sverige, sa han. Det eneste 
han innrømmet, var at han hadde mistet passet sitt. 

Bjerring tok omgående kontakt med Stockholm. Alle videre undersøkelser bekreftet 
Carlssons historie. Den 22. desember ble han løslatt og utvist til Sverige. Politiet hadde 
ikke godtatt hele historien, i hvert fall ikke den delen om at han hadde mistet passet. 
Sannsynligvis hadde han overlatt det til noen, etter Bjerrings oppfatning. Men det hjalp 
ikke politiet så mye. Det lå ikke den helt store optimisme i den siste setningen i Bjerrings 
rapport: «Undersøgelserne fortsettes.» 

Høsten 1938 hadde endt med seier for sabotørene, tross arrestasjonene etter Frede-
rikshavn-attentatet og Julius Vanmans samarbeid med politiet. Vanman var ikke med i 
organisasjonen, selv om han kjente enkelte av aktørene. Han kunne ikke avsløre flere 
store hemmeligheter. Det var imidlertid en annen, og mye farligere, person som var med 
i organisasjonen som rundt årsskiftet 1938/39 var blitt moden for å skifte side. 
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Kapittel 6 

UTRENSKINGER OG AKSJONSSTOPP 

Arbeidet var svært farlig. 
Nervepresset for de kameratene som 
levde illegalt, var stort. De var ikke 

det minste i tvil om hva som ville 
skje hvis de ble tatt. De ville bli 

fryktelig torturert, og døden ville 
bli den sikre slutt. 

ERNST WOLLWEBER, 1960 

Resultatene var store i 1938, men det var også tapene. Gruppene i København, Ant-
werpen og Rotterdam var ødelagt. For øvrig var nettet intakt og usynlig for politiet. 

Likevel tok aksjonene mot skip brått slutt ved årsskiftet 1938/39. VI kjenner ikke til en 
eneste aksjon mot skip i 1939. Hva var det som hadde skjedd? 

Etter et år med aksjoner var presset utenfra sterkt, og politiet var på sporet. Det 
skjedde dramatiske ting i sovjetisk politikk i slutten av 1938, og året 1939 kom til å by på 
store endringer i landets utenrikspolitikk. Virkningene må ha gjort seg gjeldende i god 
tid før krigsutbruddet 1. september 1939. Sabotasjeorganisasjonen hadde også proble-
mer av teknisk natur som det var presserende å få gjort noe med. 

Aksjonene stopper opp 
Høsten 1938 forsto Wollweber at det var nødvendig å utvikle bombeteknologien videre. 
Bargstådts og Nybergs brann- og sprengbomber hadde en tennsats med von Rintelen-
bombens svakhet: De var uberegnelige og farlige, enten man brukte svovelsyre, som i 
Nybergs konstruksjoner, eller aluminiumoksid, som i Bargstådts termitbomber. Pro-
blemet var ikke bare den kjemiske tennanordningen; sprengladningene måtte plasseres 
nede i skipet, under vannlinjen. Da måtte man om bord først. Skulle man montere lad-
ningen utvendig, måtte den henges opp til skipssiden, og den måtte være vanntett. En 
slik anordning var lett å oppdage, og ble lett ødelagt. Alt i alt var framgangsmåten kre-
vende, og sjansen for mislykket resultat var stor. Ueksploderte bomber ble alltid funnet, 
og politiet koplet inn. 

I september 1938 diskuterte Hjelmen og Wollweber dette problemet inngående i 
Oslo. Wollweber mente at det var nødvendig å konstruere sprengladninger som kunne 
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monteres utvendig på skipssiden. Da ville man slippe å ta seg om bord i skipene for å 
plassere bombene. Risikoen for at bombene ble forflyttet eller ødelagt ved en tilfeldighet 
om bord, forsvant. En magnetisk mine måtte kunne monteres med et håndgrep. Andre 
festemuligheter ble også diskutert, men forkastet. Minen måtte monteres under vann-
linjen, og derfor være helt vanntett. For å motstå sjø og vannpress måtte den være kom-
pakt og strømlinjeformet, og ha sterke magneter. De ble enige om at Hjelmen skulle 
legge fram ideene for en slik konstruksjon for Nyberg i Kiruna, og foreslå at han lagde 
en modell. 

Hjelmen og Wollweber diskuterte også forskjellige organisatoriske spørsmål i denne 
sammenhengen. Det var Hjelmens ansvar å skaffe nok dynamitt, at den ble transportert 
til de rette mottakere og at beskjeder om aksjoner ble sendt på riktig vis. Konklusjonen 
nå ble at Hjelmen utelukkende skulle konsentrere seg om å sikre utviklingen av nye kon-
struksjoner, få dem utprøvd og fraktet til rette vedkommende. Problemet var ikke man-
gelen på dynamitt. Tilstrekkelige mengder ble tatt i Kiruna og fraktet over til Norge, og 
bare mindre partier av det ble noen gang funnet av politiet. For at Hjelmen helt kunne 
konsentrere seg om det nye prosjektet, besluttet Wollweber at gruppens leder i Narvik, 
Barly Pettersen, skulle ta over hans koordinerende virksomhet i området Bodø—Nar-
vik—Kiruna—Luleå. 

Kort tid etter dro Hjelmen til Kiruna og presenterte de nye ideene for Nyberg. Nyberg 
mente at det kunne la seg gjøre å lage en magnetisk løsning ved hjelp av en høyttaler-
magnet, og gikk umiddelbart i gang med å utvikle en slik konstruksjon. I mellomtida tok 
Hjelmen grep om de organisatoriske spørmålene. Pettersen ble budsendt og kom til 
Kiruna. På Nybergs hytte ved Kiruna møttes han og Hjelmen og Karl Viktor Sundberg, 
en av Nybergs kolleger. Sundberg hadde vært med siden våren 1937, men ble først nå 
presentert for Hjelmen og Pettersen. Der avtalte de hvordan Pettersen skulle gripe det 
an. Deretter tok Hjelmen med seg Pettersen til Luleå, for å presentere ham for kontak-
tene der. Noen dager senere var de tilbake i Kiruna, hvor Nyberg allerede hadde klar en 
prototyp på en magnetisk mine. 

Tilbake i Oslo avla Hjelmen en positiv rapport for Wollweber. Problemet nå var å få 
tak i sterke høyttalermagneter. I Oslo klarte han bare å få tak i 6a. Senere klarte han å 
skaffe noen flere i Stockholm, og disse overleverte han til Nyberg i desember. Nyberg 
hadde også klart å få tak i et par magneter, men disse viste seg å være for svake. Likevel 
klarte han å sette sammen en modell, som Hjelmen tok med seg til Giiteborg. 

I kildematerialet er det nå et tomrom fram til april 1939, da vi vet at Hjelmen satte i 
gang Nyberg med å masseprodusere magnetbomber. Gestapo presset Hjelmen til å inn-
rømme at den modellen han hadde brakt til Giiteborg i desember, ble oppbevart av den 
svensk-norske sjømannen Gustav Sider, og senere i april 1939 igjen ble fraktet av ham 
selv til Stockholm, hvor han overleverte den til en ukjent person. Antakelig sa han dette 
for å forvirre Gestapo. Det er lite trolig at hele saken plutselig kunne bli liggende i fem 
måneder etter å ha vært prioritert så høyt. Wollweber var stolt over Nybergs tekniske 
nyutvikling, og kunne ikke rose hans talent nok. Når han fikk et oppdrag, førte det alltid 
til «et velkonstruert apparat». 
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Nyberg klarte virkelig å konstruere og bygge en magnetisk mine, en forløper til den 
senere «limpet», som Max Manus gjorde kjent gjennom sine bøker. Bomben skulle plas-
seres utvendig, under vannlinjen. Under rettssaken i Kiruna etter arrestasjonene i Sve-
rige i 1941 demonstrerte aktoratet bomben for åpen rettssal. Wollweber skrev i sine erin-
dringer: 

På dommerens bord i Sverige lå til almen beskuelse et teknisk instrument, — kalt 
«vuggen». Det ble gitt inngående beskrivelser av hvordan en slik «vugge» ble kon-
struert og operativt brukt. Siden teknikken var svært enkel å lære og effektiv å bruke, 
var det mange antifascister som brukte disse anvisninger — som altså ikke ble gitt av 
oss — i sin kamp. 

Gestapo var overbevist om at sprengningen av Vancouver 3. november 1938 ved San 
Francisco skjedde ved en sprengladning på utsiden av skroget. Kan skipet ha blitt sabo-
tert med Nybergs første magnetiske bombe, som Hjelmen brakte til Gbteborg? Til det 
var nok tida for kort. Wollweber hadde heller ikke kontakter i USA. Men konstruksjonen 
var enkel, og kunne realiseres av andre. 

Vi vet altså ikke hvilke praktiske resultater Nybergs nye magnetiske konstruksjon 
førte til. Hjelmens utrettelige innsats viser imidlertid at den var høyt prioritert, og håpet 
om å skaffe nye magnetiske miner la en kortsiktig demper på aktiviteten med de gamle 
konstruksjonene utover våren 1939. 

Vi vet imidlertid noe om hvilke resultater Nybergs kreativitet hadde ført til ved slut-
ten av året. Tidlig høsten 1939 rekrutterte Hjelmen sjømannen Gista Andersson til orga-
nisasjonen. Andersson ble presentert for Wollweber da denne var på hjemreise etter et 
besøk i Moskva sommeren 1938. Hjelmen ga Andersson i oppdrag å bygge opp en 
gruppe i Stockholm. Til denne skulle han rekruttere bekjente fra borgerkrigen i 
Spania. Hjelmen hadde sagt at vennskapspakten mellom Tyskland og Sovjetunionen 
ikke kom til å være langvarig, og at sabotasjevirksomheten skulle settes i gang så snart 
det var blitt krig mellom Tyskland og Sovjet. Målet skulle være fascistiske skip med 
krigsmateriell. 

Et av de første oppdragene Andersson fikk, var å reise til Kiruna, hvor han ble pre-
sentert av Hjelmen for en «Stig», som han senere identifiserte som Nyberg. Av Nyberg 
fikk Andersson overlevert sabotasjemateriell, og da de var tilbake i Stockholm, gikk 
Hjelmen igjennom alt materiell for ham, slik at han skulle bli kjent med virkemåte og 
anvendelsesområde. Han hadde fått med seg et titall tidstennere av tre forskjellige typer, 
en magnetmine og en eske dynamittfenghetter. Den ene tennertypen var den tradisjo-
nelle, et messingrør med ett kammer for svovelsyre og ett for en blanding av sukker og 
kaliumklorat. Mellom disse kamrene skulle det anbringes en pappskive, som bevirket 
tidsforsinkelsen. En annen type var en liten svart metallboks med lokk. I denne skulle 
det anbringes to batterier og et lommeur. Strømkretsen ble sluttet når klokken begynte 
å ringe. Samme tenner kunne også anvendes under jernbaneskinner, ved at en liten 
metallstang ble montert i et hull i lokket. Når tenneren ble plassert under en jern- 
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baneskinne med et par millimeters klaring, ville kretsen bli sluttet når det passerende 
tog presset skinnen ned. Den tredje typen besto av en treplate med batterier som var 
knyttet til en liten sinkplate som sto i belastning. Når sinkplaten ga etter for presset, ble 
kretsen sluttet. Den magnetiske minen skulle festes under vannlinjen på utsiden av 
skipssiden ved hjelp av to magneter. Selve bomben, som skulle fylles med fire kilo 
sprengstoff, var en strømlinjeformet beholder. Tennmekanismen besto av en alunstein 
som ble spist opp av sjøvannet og dermed sluttet en elektrisk krets. Minen var også kon-
struert slik at den gikk av hvis den ble fjernet fra skipssiden. Etter demonstrasjonen ble 
materiellet pakket sammen og tatt med av Hjelmen. 

Her får vi en pålitelig beskrivelse av hvilket teknologisk nivå Nyberg hadde nådd i sitt 
lille verksted i Kiruna. På samme måte som den svenske, danske og tyske etterfors-
kingen bare avdekket deler av det mannskapet som ble rekruttert til organisasjonens 
virksomhet, bare enkelte transporter av sprengstoff og sprengmateriell kartlagt. Store 
mengder materiell var i virkeligheten blitt distribuert og lagret i Nord-Europas havne-
byer før 9. april 1940. Dette var grunnen til at gruppen i Oslo bare få dager etter det tyske 
angrepet på Sovjetunionen 22. juni 1941 kunne iverksette en hel serie med sabotasje-
aksjoner. 

Wollweber i Moskva 1938 
Det var ikke bare tekniske grunner for en aksjonsstans. Høsten 1938 ebbet borgerkri-
gen i Spania ut, og det så ut som at den ville gli over i en alminnelig storkrig. Wollweber 
var denne sommeren i Moskva i tilknytning til avviklingen av de internasjonale briga-
dene og Richard Jensens skipsrederi. Alle snakket nå om storkrig. Konfliktene ulmet 
etter nederlaget i Spania. 

I november 1938 startet utrenskingene i NKVD. Da var Wollweber for lengst tilbake 
i Oslo. Den staben i NKVD som ledet hans apparat — Kontoret for spesielle operasjoner 
— ble avviklet, og samtlige, unntatt Jakov Serebrjanskij og hans kone, ble arrestert og 
antakelig skutt. Også i NKVDs utenlandsavdeling ble et stort antall offiserer arrestert, 
anklaget for forræderi. Arrestasjonene stoppet først da NKVD-sjefen Nikolai I. Jesjov ble 
fjernet i desember 1938 og erstattet med Lavrenti P. Berija. Pavel Sudoplatov ble i første 
omgang utnevnt til assistent for sjefen for utenlandsavdelingen, og tildelt inspeksjons-
ansvar for Wollwebers organisasjon. 

Sudoplatov traff Wollweber første gang i mai 1938 i Bergen, da han kom med en trå-
ler fra Murmansk. Wollweber kom fra Oslo. Wollweber avla rapport om sin virksomhet, 
og Sudoplatov inviterte ham til Moskva. Wollweber imponerte, fortalte Sudoplatov, men 
dessverre hadde han bare et vagt minne om innholdet av rapporten da jeg intervjuet ham 
i 1994. Aksjoner, tidspunkter og detaljer fra før mai 1938 beskrev han feil. 

Kort tid etter dro Wollweber til Moskva, hvor han bodde på Sudoplatovs datsja. Ifølge 
Sudoplatov hadde de to flere samtaler med NKVDs kommende nestsjef, Vsevolod 
N. Merkulov. Hvis dette er riktig, må Merkulov ha vært knyttet til Serebrjanskijs kontor 
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før han ble NKVDs nye nestsjef. Kanskje blandet Sudoplatov sammen Wollwebers 
besøk i Moskva i 1938 og 1939. Merkulov ble først utnevnt fem måneder senere. 

Bargstådt trodde at besøket i 1938 først og fremst var for å diskutere detaljer ved-
rørende bombekonstruksjonene. Wollweber fortalte ham etterpå at «man» i Moskva 
hadde vært fornøyd med hans tekniske konstruksjoner. Bargstådt ble imidlertid ikke 
informert om alt som hadde skjedd. Det var som under aksjonen mot Feronia i Giiteborg, 
som Wollweber var svært fornøyd med. Bargstådt ble brukt som aksjonsleder, men han 
fikk ikke vite hvem han fikk sprengstoffet av, og heller ikke hvem sabotørene som plas-
serte ladningen var. 

Mens Wollweber var i Moskva, kom også Aksel Larsen og Richard Jensen til byen, 
med hver sin versjon av det som hadde skjedd etter Frederikshavn-attentatet. Larsen 
hadde offentlig angrepet de arresterte, anbefalt dem å tilstå for politiet og omtalte aksjo-
nen som en provokasjon. I tillegg ville han ekskludere dem samt Jensen fra DKP. Jen-
sen, som nok forsto den virkelige sammenhengen, var i harnisk. 

Det var en pikant sak. En ting var arrestasjonene, rettssaken og tilståelsene. Enda far-
ligere var Larsens politiske angrep. Det var flere enn de arresterte som visste «noe», for 
eksempel slektninger av sabotørene. Larsen skapte en farlig lojalitetskonflikt hos dem. 
For Julius Vanman førte den til at han åpnet seg for politiet, og identifiserte Wollweber 
og indirekte sin egen bror. «En del av organisasjonen ble lam,» skrev Wollweber, «og en 
annen del måtte konserveres for lengre tid». 

Hvilke mottiltak kunne settes inn? Wollweber må ha tatt dette opp i Moskva. Han 
hadde, som vi allerede har sett, et liknende problem som følge av arrestasjonen av van 
den Hoonard og Feij. Han bestemte seg til slutt for å la Lambert overta ledelsen i Belgia 
og Nederland, mens Schaap ble flyttet til Østersjø-området. Hjelmen ble flyttet fra Oslo 
til Sverige. Pettersen overtok ansvaret for Nord-Sverige. En stor fordel var det at han nå 
også kunne sette inn de nye rekruttene fra kursene i Madrid og Paris. Bargstådt bekref-
tet at Wollweber kom hjem fra Moskva med slike planer. Kort tid etter kom Rolf Konrad 
Hagge og Adolf Baier til Oslo. En rekke spaniakjempere ble kontaktet etter hvert som de 
kom hjem: Monthey Røse fra Flisa, Erling F. Evang fra Skien, Johan Peter Bruun fra Lar-
vik, Norman Iversen fra Bergen, Alf Kristiansen og Reidar Kristoffersen fra Eiker, og 
framfor alle Asbjørn Sunde fra Horten. Sunde kom til å spille en hovedrolle i Wollweber-
organisasjonens videre historie. Han kom til å versere under mange dekknavn. Wollwe-
ber omtalte ham slik: 

De tyske fascistene ble utsatt for følbare angrep av de operasjonsgruppene som Hjel-
men skapte, og som senere ble ledet av hans etterfølger helt til avslutningen av kri-
gen. Hans etterfølger var ikke mindre stålsatt og kampinnstilt. Han utførte en stor 
oppgave, men jeg kan ikke nevne hans navn fordi han ennå lever i Norge. Med Nor-
ges NATO-tilhørighet må man regne med at han vil bli utsatt for forfølgelser. 

Ifølge tiltalen mot Hjelmen i 1943 introduserte Wollweber Hjelmen for Sunde i septem- 
ber 1938. De snakket om organisasjonen, utførte forsøk med sprengstoff og diskuterte 
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von Rintelens og Lawrences erfaringer. Ifølge samme kilde ble Sunde først på sensom-
meren 1939 overdratt ledelsen av gruppene i Oslo og Bergen. Man kan altså få det inn-
trykk at Hjelmen fortsatt hadde den operative ledelsen av gruppene i Oslo og Bergen, og 
at Sunde først tok over etter at verdenskrigen hadde startet. Kanskje var dette et forsøk 
fra Hjelmen på å beskytte Sunde. Det kan ikke være tvil om at Sunde allerede tidlig på 
høsten 1938 hadde overtatt hans kontakter i Oslo og Bergen. 

Et tredje beskyttelsestiltak som Wollweber satte i verk, var å endre dekknavn. Hjel-
men iverksatte slike navneendringer på nøkkelpersoner i Sverige fortløpende etter 
møtet med Wollweber i september. Nyberg skiftet fra «Sten» til «Stig», Hjelmen fra 
«Osvald Jensen» og «Nilsen» til «Karl Olssen», Ceder fra «Laura» til «Ludvig», osv. 

Industrisabotasje i Halle, Tyskland 
Aksjonsstoppen i 1939 var ikke planlagt. Tvert imot ble en del av organisasjonen enga-
sjert i å forberede en operasjon inne i Tyskland vinteren 1939. Planene hadde Wollweber 
diskutert i Moskva. Han satte i gang arbeidet med dem med &i gang han kom til Oslo. 

Bargstklt ventet på Wollweber i Oslo etter Feronia-aksjonen, men ble ikke informert 
av Ragnhild Wiik om hvor han var. Først da han dukket opp, fikk BargstAdt vite om besø-
ket i Moskva og planene i Tyskland. Da BargstAdt fortalte politiet om dette i 1948, føyde 
han troskyldig til at Wollweber hadde med et radioapparat som gave til ham fra senteret 
i Moskva. Det er nesten pussig at de norske politifolkene som hørte dette, ikke spurte 
hva radioen egentlig skulle brukes til. 

Wollweber ba nå Bargstådt om å forberede sabotasjeoppdrag mot Leuna Werke i 
Halle, i Sør-Tyskland. Han skulle benytte tyskerne Hagge og Baier, som kort tid etter 
kom fra Spania. De to ble først innkvartert på et hotell i Oslo, senere illegalt. Hagge ble 
utstyrt med et sveitsisk pass og Baier med et norsk. En norsk kommunist ordnet politi-
stempler. Det ble også ordnet med utreisestempler for reiser mellom Norge, Sverige og 
Danmark. Wollweber hadde et strengt system for bruk av reisedokumenter. Falske pass 
måtte aldri brukes i hjemlandet. Norske papirer kunne brukes mellom Danmark og Sve-
rige osv. Bargstadt var allerede i gang med å samle utstyr for produksjon av reisedoku-
menter. 

Det er mulig at Bargstådts beretning er sann, men det finnes en annen forklaring av 
en informant som ikke behøvde å tenke på politiet i 1948. Zoja Voskresenskaja Rybkina, 
som var stasjonert i den sovjetiske legasjonen i Finland, fortalte i sin selvbiografi at hun 
i 1938 reiste til Wollweber i Oslo med falske pass. Passene kom fra Serebrjanskijs avde-
ling. Hun ga en levende beskrivelse av oppholdet i Oslo, hvor hun fikk problemer med 
politiet. Hun klarte imidlertid å riste dem av seg, og fikk kontakt med Wollweber på Hol-
menkollen, etter å ha tatt kontakt etter den foreskrevne rutinen. Kamuflert som et spa-
serende, forelsket par, utvekslet de pass, rapporter og diskuterte politikk. Ifølge Vos-
kresenskaja var Wollweber «meget avvisende» til utrenskingene i Sovjetunionen, som 
han karakteriserte som «masseterror mot leninister». Det er mulig at de falske passene 
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fra Moskva hadde med aksjonene ved Leuna Werke å gjøre. Hennes beretning er imid-
lertid for uklar til å avgjøre dette med sikkerhet, selv satte hun passene i forbindelse med 
en sabotasjeaksjon mot skip. 

Utstyrt med nødvendige reisepapirer reiste så Bargstådt, Hagge og Baier til Dan-
mark. Kort tid etter fortsatte Hagge til Halle i Tyskland. Han skulle undersøke mulig-
hetene for å foreta sprengninger ved Leuna-verkene, samt ved en annen fabrikk for syn-
tetisk bensin i Leuna. Baier skulle gjøre det samme ved to andre bedrifter. Begge var 
utstyrt med et reservepass, som var gjemt i et reisesjakksett. Hvis det ble problemer med 
passkontroll, skulle de bare fortsette reisen på reservepasset. 

Begge kom tilbake uten problemer. I Oslo diskuterte de erfaringene med Wollweber, 
og ble enige om å forsøke et anslag mot Leuna-verkene. Hagge ble sendt på nok en reise 
til Tyskland for å organisere selve aksjonen. To—tre mann måtte finnes for å foreta selve 
plasseringen av sprengstoffet. Sprengstoffet skulle sendes til en bestemt adresse i Ham-
burg, i dobbeltbunnede kofferter. Så skulle Hagge overbringe det videre til aksjons-
gruppen når alle forberedelser var klare. Dette skjedde rett etter årsskiftet 1938/39. 

Hvorfor valgte man akkurat Halle, så langt sør i Tyskland? Sudoplatov ga forkla-
ringen. Det fantes en hemmelig gruppe ved Leuna-verkene, som enten oppsto gjennom 
arbeidet med aksjonen eller tidligere. Gruppen var organisert av Wollweber. Den skaffet 
viktige informasjoner til NKVD før, under og etter krigen. Sabotasjeaksjonene ved 
fabrikkene ble tillagt stor betydning i Moskva. Etter at Hagge returnerte fra Tyskland, 
var de klare til å sette i gang. 

Isteden ble de gående uvirksomme i Oslo. Ifølge Bargstådt var årsaken akutt penge-
mangel. De hadde ikke midler til å iverksette aksjonen. Wollweber ble ganske fortvilet. 
Bargstådt foreslo at de skulle legge ned hele apparatet, og hevdet at Wollweber kontak-
tet Emil Løvlien i NKP og ba ham reise fort til Moskva og forelegge saken for Dimitrov. 
Bakgrunnen for denne merkelige opplysningen må være at utrenskingene i NKVD nå 
hadde rammet alle Wollwebers kontakter. Det var rett og slett ingen å kontakte lenger i 
Moskva. Løvlien skal ha reist rundt 1. august 1939, og returnerte med ordre om at orga-
nisasjonen skulle legges ned. 

Samme dag ankom imidlertid en illegal kurer fra Moskva direkte til Wollweber. Kure-
ren hadde med seg penger og ny ordre. Ordren gikk ut på at rekrutteringen skulle styr-
kes, opplæringen skulle prioriteres og nye sabotasjeaksjoner skulle forberedes. Samti-
dig ble det presisert at Løvlien og NKP ikke skulle vite noe om dette, da denne politikken 
var stikk i strid med den offisielle sovjetiske politikk, som nå var inne i sterk endring. 
Dette var ifølge Bargstådt det første tegnet på den tysk-sovjetiske tilnærmingen. 

Finnes det andre kilder som kan bekrefte eller avkrefte Tyskland-prosjektet? Verken 
Hagge eller Baier nevnte noe om dette i senere forklaringer til svensk politi. Begge hev-
det at de kom til Norge så sent i 1939 at prosjektet bare av den grunn var utelukket. 

Rolf Konrad Hagge forklarte senere til svensk politi at han flyktet til Danmark fra 
Tyskland i april 1934, og derfra ble utvist til Sovjet. Der meldte han seg som frivillig til 
Spania og fikk opplæring for partisantjeneste. Han fortalte ikke at han fikk sertifikat som 
troppsleder. Han ble så beordret til 14. Corpus (partisan) bataljon, og kom dit direkte fra 
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Sovjetunionen 2. juni 1937. Til svensk politi forklarte han at han var i Spania til hans avde-
ling ble presset over i Frankrike. Etter to måneder i Frankrike reiste han via Antwerpen 
til Oslo, hvor han traff en «Sigurd» i midten av mars 1939. Meningen var at han skulle 
fortsette reisen til Sovjet, men fordi han ikke hadde innreisepapirer, måtte han vente i 
Oslo. I mellomtida ble han innkvartert illegalt i Oslo, og spurt om han ville bli med i en 
antifascistisk motstandsorganisasjon. Han ble derfor i Norge. Etter utbruddet av ver-
denskrigen ble han så kontaktet av en tysktalende mann, som han hadde flere samtaler 
med utover høsten. Han ble da satt til å lære seg å gå på ski, og forberedt på å delta i en 
aksjon i Finland. 

Adolf Baiers historie var enklere. Han flyktet til Frankrike i august 1933. Etter å ha 
oppholdt seg i Frankrike og Sveits reiste han i begynnelsen av november 1936 til Spania, 
hvor han deltok i krigen på ulike avsnitt inntil han ble alvorlig såret i slutten av 1937. Ett 
års sykeleie endte med evakuering til Frankrike i slutten av 1938. Her oppholdt han seg 
illegalt til august 1939, da han som Hagge kom seg til Oslo via sjøveien fra Antwerpen. I 
Oslo ble han tatt hånd om av en «Kalle», som innkvarterte ham i en leilighet på Sinsen, 
hvor han oppholdt seg til 15. april 1940. 

Begge hadde bygd sine forklaringer rundt to punkter som ikke lot seg kontrollere: 
Illegal kryssing av grensen til Frankrike rundt årsskiftet 1938/39, og en illegal periode i 
Norge fram til 9. april 1940. Var de norske personene som verserte i forklaringene, vir-
kelige personer? «Sigurd», som Hagge påsto hadde vært i Spania, var antakelig ikke en 
enkelt person, som jeg hevder i min avhandling, men en blanding av to: Johan Peter 
Bruun, som først kom tilbake til Norge i slutten av desember 1938 som en av de siste, og 
rørlegger Sigurd Hansen. Sigurd Hansen hadde ikke vært i Spania. Han og hans kone 
Rigmor var nylig blitt med i organisasjonen i Oslo. «Tysktalende mann» og «Kalle» var 
Karl Bargstådt. 

Hadde Hagge og Baier noen grunn til å skjule Tyskland-prosjektet for svensk politi? 
Ja, de fryktet at svensk politi «lakk» til Gestapo. Hvis Gestapo fikk vite om prosjektet, 
ville Tyskland kreve dem utlevert og etterforsket i Tyskland. Det ville bety dødsstraff for 
dem selv og akutt fare for kontaktene i Halle. Svenske fengsler var langt å foretrekke. På 
toppen av dette hadde Hagge en personlig grunn til å lyve. Han hadde nektet å etter-
komme en overføringsordre i Spania, og NKVD hadde grepet inn. Svensk politi klarte 
ikke å trenge igjennom den store mengden av detaljer, særlig i Hagges forklaring, og 
fikk ingen mistanke om Tyskland-operasjonen. 

Bargstådt økte ikke sin troverdighet for politiet i 1948 med denne historien. Man kan 
si at den hang i løse lufta. Ikke alt han fortalte, var like sannsynlig, for eksempel at Woll-
weber skulle ha tatt kontakt med Løvlien og Dimitrov. Men spørsmålet er jo om politiet 
var i stand til å forstå dette. 

Hvor langt kom forberedelsene til sprengningsaksjonene i Halle? Bargstådt ga ingen 
ytterligere opplysninger. Wollweber skrev om en svært farlig dynamittransport inn i 
Tyskland. Da dreide det seg også om en dobbeltbunnet koffert: 

Den unge damen fra et nordisk land sitter rolig og ubesværet og strikker idet toget 
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passerer grenseovergangen til det vestlige Tyskland. Hun vet ikke hva som er i den 
dobbeltbunnede kofferten hun bringer med seg. Vi hadde regnet med at en så harm-
løst utseende kvinne ikke kom til å vekke noen mistanke hos den fascistiske pass- og 
tollkontrollen. Den kameraten som skal overta denne kofferten i det indre av Tysk-
land, har selv plassert den i bagasjenettet over kvinnen. Kommer de fascistiske tol-
lerne til å forlange at hun må ta den ned og åpne den? Da kommer hun til å merke at 
den er svært tung, og da blir hun nervøs. Eller blir tollerne lurt av den uskyldige sce-
nen til å avstå fra å se nærmere på kofferten? 

Vår kamerat i den andre kupeen er forberedt på alt. Han sitter i klemma hvis inn-
holdet i kofferten blir oppdaget. Selvsagt må han regne med at damen kommer til å 
oppgi ham som den egentlige eier. I disse minuttene handler det om nakken til kame-
raten vår. Hvis hemmeligheten blir oppdaget, har han mye forferdelig i vente. Men 
det går bra. Hvis damen hadde kjent til innholdet i kofferten, hadde hun nok blitt ner-
vøs, og falt ut av rollen. 

Hvem var den strikkende unge damen? Var det dynamitten til Leuna-verkene hun frak-
tet med seg? Wollweber ga oss ikke flere detaljer om henne. På dette tidspunkt var flere 
kvinner trukket med i organisasjonen i Oslo: Ragnhild og Gudrun Wiik, Olga Eltvig, Inga 
Ring og Bergljot Jensen — den siste var Yngvar Jensens kone. Karl Bargstådt hadde også 
rekruttert ungkommunisten Ingeborg Bakken i Oslo i 1936 eller 1937. Bakken fortalte at 
hun hadde et oppdrag i Berlin. Det kan derfor være henne. Den siste kvinnen som var 
rekruttert, var Rigmor Hansen, som vi vet var engasjert i arbeidet med å skjule Hagge. 
Ved en anledning sa hun til sin søster at Hagge skulle på illegalt oppdrag i Tyskland. Hun 
kan heller ikke helt utelukkes som kvinnen på toget. 

Utrenskingen av Kontoret for spesielle operasjoner 
Grunnlaget for en sabotasjestopp kan også ha ligget i nye sovjetiske vurderinger av 
krigsfaren. Hvor nær lå krigsutbruddet? Hva ble situasjonen for Wollwebers organisa-
sjon hvis Skandinavia ble okkupert av Tyskland og Sovjetunionen sto alene mot Hitler? 
Hele organisasjonen ville da bli liggende bak de tyske linjer, slik «Maxim» og Wollweber 
hadde vurdert i 1935. Men hvor lett ville det bli å operere over grensene, som også var en 
forutsetning? Hvor realistisk var muligheten for at Norge og Sverige klarte å holde seg 
utenfor storkrigen? 

Disse alternativene hadde vært diskutert på utallige møter mellom Wollweber, Hjel-
men, Schaap og Lambert. Likevel har vi Wollwebers egne ord for at hendingene 1. sep-
tember 1939 og 9. april 1940 kom overraskende. Kan forvarslene om disse hendingene 
ha ført til usikkerhet og utsettelse av videre aksjoner? 

De første offentlige signalene om endring i sovjetisk utenrikspolitikk kom da uten-
riksminister Litvinov gikk av 15. april 1939. Wollweber kan ikke ha unngått de norske 
pressekommentarene til skiftet. Hvordan tolket han det? De ørkesløse sovjetiske for- 
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søkene på å etablere en tremaktsallianse mot Tyskland foregikk for åpen scene, og kan 
neppe ha fylt ham med optimisme. De ble ikke vurdert som realistiske, knapt nok som 
ønskelige i Norge. 

Perioden mellom München-avtalen 30. oktober 1938 og 15. mars 1939 var fra sovje-
tisk synspunkt dyster. Tross alle de vakre forhåpninger og løfter fra vestmaktene gikk 
Wehrmacht uhindret inn i Biihmen og Måhren 15. mars. Dermed var staten Tsjekkoslo-
vakia en saga blott. Sovjetunionen hadde tilbudt seg å iverksette sin del av den fransk-
tsjekkisk-sovjetiske støtteavtalen, og hadde iverksatt mobiliseringstiltak i september 
1938. Men Frankrike hadde torpedert forsøket ved å støtte britenes press mot stats-
minister Benes. Realitetene var at Sovjetunionen var mer isolert enn noensinne. Cham-
berlains regjering var etter 15. mars fortsatt ikke villig til å innlede reelle forhandlinger 
med Sovjet, og utstyrte isteden de østeuropeiske statene med ensidige garantier. Det 
kunne se ut som at britene under ingen omstendigheter ville inngå en kollektiv sikker-
hetsavtale mot Hitler. Utsiktene til å bli et isolert krigsmål for Tyskland i relativt nær 
framtid må derfor ha vært tegnet med store og dystre bokstaver i Kreml. 

Kunne denne utviklingen begrunne en aksjonsstopp? Kanskje ikke. Det er ikke lett å 
si om Stalin så på sabotasjen som et hinder for allianse med vestmaktene i denne kritiske 
tida. Én konsekvens av utviklingen, en tidsbegrenset tilnærming til Tyskland høsten 
1939, måtte derimot hindre at de ble satt i gang igjen. Det forutsetter at organisasjonen 
hadde en annen spesiell grunn til ikke å iverksette de forberedte aksjonene i Tyskland. Og 
en slik grunn forelå, som vi har sett. Sabotørene gikk uvirksomme i Oslo uten penger og 
ordre. Grunnen må ha vært at iverksettingen av den omfattende Tyskland-sabotasjen 
krevde en særskilt aksjonsordre fra Kontoret for spesielle operasjoner i NKVD. 

Med arrestasjonen av Serebrjanskij og hans stab ble Woliwebers organisasjon uten 
ledelse. Noen ordre ble ikke mulig. Wollweber var vant til å arbeide på egen hånd. Men 
Halle-operasjonen krevde oppfølging. En rekke konkrete avtaler må ha vært gjort, reg-
ninger skulle betales osv. Det kan se ut som om Sudoplatov var inne i bildet en kort peri-
ode i desember, men at han ikke fikk mer å gjøre med Wollweber før tidligst i april 1939. 
Antakeligvis var det brudd i forbindelsene etter desember 1938, og dermed måtte også 
pengeforsendelsene utebli. 

Voskresenskaja hevdet at Wollweber var sterkt kritisk til utrenskingene i Moskva. 
Siden hun traff Wollweber i Oslo før arrestasjonen av Serebrjanskij, kan det ikke ha vært 
denne hendingen Wollweber hadde i tankene. Vi vet ikke om hun rapporterte Wollwe-
bers synspunkter. Men hvis han formulerte seg like frittalende som hun hevdet, er det 
sannsynlig at han og hans folk korn under den samme mistanke som Serebrjanskij og 
hans stab. Granskerne i NKVD kan ha tenkt at dette måtte undersøkes nærmere, på 
tross av uheldige konsekvenser for de planlagte operasjonene i Tyskland. 

Et sammendrag av de forskjellige forklaringene på aksjonsstoppen i 1939 gir føl-
gende bilde: Antakelig var både de tekniske problemene som var oppstått i tilknytning til 
nyutviklingen av sprenglegemer, de organisatoriske problemene som var oppstått som 
følge av arrestasjonene i Danmark, Belgia og Nederland, og pengeproblemer årsaker til 
at det ble en pause i aksjonene tidlig i 1939. Særlig viktig var det at Kontoret for spesielle 
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operasjoner ble utrensket allerede før årsskiftet 1938/39, uten at noe nytt organ overtok 
ansvaret for å gi klarsignal for aksjonen i Halle. 

Forklaringen på at stoppen fikk en viss varighet var at kontakten først ble gjenopptatt 
da Sovjetunionen var inne i en periode med dyptgående utenrikspolitiske omvurde-
ringer. Situasjonen var ikke avklart før på høsten 1939, da Wollweber selv hadde inngå-
ende diskusjoner med Sudoplatov, som hadde overtatt Serebrjanskijs oppgaver. 
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Ernst Wollweber. Til venstre, eksmatrosen etter opprøret i Kiel. I midten, sabotasjelederen og 
Ragnhild Wiiks mann, slik han så ut da han bodde i Oslo 1936-40. Til høyre som minister i DDR, 
1953-57. Foto: Erika Wollweber 

Ragnhild Wiik rett før krigen. Foto: Willy Wiik 
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Martin Hjelmen på Slora i 1938. Foto: Valda 
Hjelmen Solberg 

Alf Kristiansen, fotografert enten i Spania eller 
ved tilbakekomsten i 1938. Han lærte sabotasje 
under 16 måneders innsats i den spanske bor-
gerkrigen, og var med i kampene på Ringerike 
i 1940. Han ble skutt 7. september 1942 etter 
fem dødsdommer. Foto: Kirsten Andersen 

II 
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Kamerater i liv og død: Bjarne Hansen (til høyre) og Reidar Kristoffersen under et skirenn 
ved Hagatjenn ved Konnerud i 1939. Kristoffersen hadde vært med i Spania. Begge var med i 

kampene i Haugsbygda i 1940. De ble dømt til døden til sammen sju ganger, og skutt på 
Trandum i september 1942. Foto: Arthur Øen 

Dampskipet Phila (1638 brt.) fra rederiet Franz L. Nimtz, Stettin, i dokk i Kiinigsberg etter 
sprengningen 22. september 1938. Hullet kan tydelig sees midtskips på styrbord side. Foto: OVS 
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Det nye motorskipet Claus Bakre (2340 brt.) fra rederiet Johann M.K Blumenthal, Hamburg, for- 
lot Filipstad-kaia i Oslo 17. mars 1938, etter at to bomber var smuglet ombord. 19. mars kl.0950 
kom eksplosjonene med fire—fem minutters mellomrom, midtskips på babord side. Skipet sank 
på 55 gr. 51 min. n.br  og 7 gr. ø.br, vest for Midt-Jylland. Kapteinen valgte å gå ned med skipet, 

men ellers gikk ingen liv tapt. Foto: Deutsche Schiffahrtsmuseum 

Det finske damskipet Figge ved kai i Hammarbyhavnen i Stockholm. Skipet ble forsøkt sprengt 
natt til 26. august 1941, men sabotørene ble oppdaget. Foto: OVS 
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Over: Dette kortet ble sendt fra Oslo til Gtiteborg 21. mars 1938, og er antakelig en beskjed fra 
Hjelmen til Wollweber om sabotasjeaksjonen mot Claus Biige. Vi kan skimte noen små båter på 

havnen. Et havnemotiv var det avtalte motivet når alt gikk som planlagt. 

Under: «De båsta hålsninger till dere i från Oslo», var den optimistiske hilsen i teksten på 
baksiden av kortet. Begge foto: OVS 
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Asbjørn, Rolf og Astri Sunde, antakelig fra 1936. Foto: Rolf Sunde 

Panikkdagen 10. april 1940 i Oslo. Wollweber skrev at han sendte folk på en lastebil ut i Oslo- 
gatene om morgenen 10. april, som kjørte fram og tilbake i sentrum og ropte at byen ville bli 
bombet. Resultatet ble masseflukt, og uhindret av tyske poster kunne frivillige komme seg 

avgårde til mobiliseringsplassene utenfor Oslo. Her ser vi strømmen av folk fra Majorstua mot 
Smestad. Foto: NHM 
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Statspolitiet under utrykning ved Blaker 28. september 1941. En sprengladning 
var funnet på jernbanelinjen mot Rånåsfoss. Her ser vi statspolitiets 

spesialgruppe mot sabotasje i arbeid. Foto: NHM 

Oslo vestbanestasjon etter sprengningen 1. februar 1942. De seierssikre 
plakatene som var hengt opp i anledning Quislings «maktovertakelse» samme 

dag, vitner om en annen virkelighet enn den som mette publikum i de 
utsprengte lokalene. Foto: NHM 
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SS-Obersturmbannfiihrer Hans-Hendrik Neu-
mann fra den tyske politiledelsen (RSHA) i Berlin, 
stedfortreder for rikskommissær i Norge, samord-
net jakten på sabotørene med svensk politi. Her på 
Østbanestasjonen (venstre, bak) sammen med 
rikskommissær J. Terboven og H-R. Koch fra riks-
kommissariatet (venstre), Gestaposjef i Oslo, kri-
minalråd W. Esser (høyre, bak), og øverste politi-
sjef i Norge, SS-Oberfiihrer H. Fehlis (høyre) etter 
en reise til Midt- og Nord-Norge 23. oktober 1942. 
Innfelt: Neumann på talerstolen under den tyske 
takkefesten på Universitetsplassen i Oslo høsten 
1941. Foto: RA 

Oslo østbanestasjon slik bygningen så ut 2. februar 1942. Nå kunne ikke lenger den tyske 
sensuren hindre at avisene skrev om sabotasje. For første gang var Terbovens politiske manøvre 

møtt med et middel som alle forsto. Foto: RA 
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Kapittel 7 

POLITIINFILTRASJON 

Jeg takker Dem hjerteligst 
for de verdifulle opplysningene 
som De har gitt meg, og jeg vil 
senere meddele Dem det man 

kommer frem til her i denne 
saken. 

POLISINTENDENT MARTIN LUNDQVIST, 2. MARS 1939 TIL SJEFEN FOR GESTAPO 

ørdag 4. februar 1939 kom grovarbeider Gustaf Anton Ceder inn på politistasjonen i 
Luleå med tre metallrør, som han sa hørte til en «helvetesmaskin» som skulle bru-

kes mot skip. Han hadde mer utstyr til den samme maskinen liggende, og fikk med seg 
en konstabel for å hente sakene. På politistasjonen forsto de at han snakket sant: Han 
hadde en veske med dynamitt, verktøy og annet utstyr til å produsere sprengladninger. 
Statspolitikommissær Olofsson været en sensasjon. Han ringte umiddelbart landsfog-
den i Norrbotten lån, Axel Danielsson, og spurte hva han skulle gjøre. Danielsson ba 
ham ta Ceder under detaljerte forhør, men uten å foreta arrestasjon. Olofsson skulle ikke 
la noe slippe ut om saken. 

Slik innledet Ceder sitt samarbeid med det svenske politiske politiet, som i løpet av 
kort tid skulle utvikle seg til infiltrasjon og angiveri med de største konsekvenser for 
organisasjonen. 

Ceders historie 
Ceder fortalte at han hadde hørt til en hemmelig sabotasjeorganisasjon mot krig og fa-
scisme helt siden 1936. Han fortalte hvordan han var blitt kontaktet av nordmannen «Nil-
sen», som var blitt presentert for ham av lederen av SKPs partidistrikt Gotthild 6gren. 
«Den hår mannen år hår fdr att organisera illegalt arbete,» hadde han sagt. «Nilsen» sa 
at formålet var å bekjempe krig og fascisme. Ceder sa seg villig til å medvirke, men tok 
forbehold om dårlig helse og økonomi. Dette betydde ikke så mye, hadde «Nilsen» svart. 
I første omgang skulle han bare holde seg i ro. Så hadde «Nilsen» snakket mye om hvilke 
farer som ville oppstå hvis fascismen kom til makten, med forbud av kommunistpartiet 
og arbeiderorganisasjonene. Derfor var det nødvendig å forberede seg på en slik situa-
sjon ved å opprette en illegal organisasjon allerede nå. I første omgang ville Ceders opp- 
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drag være å transportere brev, pakker og andre forsendelser om bord i skipene på Luleå 
havn. 

For at Ceder ikke skulle trekke til seg oppmerksomhet, sa «Nilsen» at han skulle 
melde seg ut av SKP, og slutte med å selge kommunistisk litteratur om bord i malmski-
pene, som han hadde drevet en del med. De ble enige om å stå i brevkontakt minst en 
gang i måneden. Ceder fikk en adresse i Narvik. Brevskrivingen skulle skje med usynlig 
skrift etter et bestemt chiffersystem. Ceder trente på å kryptografere til «Nilsen» sa seg 
fornøyd. Han fikk et stikkord, som skulle brukes for identifisering i forhold til andre 
medlemmer av organisasjonen. Før «Nilsen» reiste, fikk han beskjed om å bruke dekk-
navnet «Ludvig». Det var i tråd med Wollwebers vanlige system, hvor lokale medlem-
mers dekknavn skulle begynne med samme bokstav som det lokale stedsnavn. Ceder 
ble «Ludvig», senere «Laura»; han skulle arbeide i Luleå. 

I januar 1937 ble Ceder innlagt på garnisonssykehuset i Boden, og han sendte et 
uchiffrert brev til Narvik-adressen om at det ikke hadde skjedd «noe særlig». Da han 
kom tilbake til Luleå i april, hadde «Nilsen» vært der med en hilsen til ham, som Ceder 
ikke besvarte. Ceder var syk og mismodig. Han ville ut av det hele, men klarte ikke å 
avvise besøkene. «Nilsen» introduserte ham for «Sven», som Ceder oppfattet var leder 
for organisasjonen i Sverige. «Sven» var sjømannen Gustav Sider, som i 1937 flyttet til 
Sverige fra Norge. Sider hadde vært aktiv i sjømannsarbeidet helt tilbake til 20-tallet, og 
kjente Hjelmen fra ISH. I september 1937, mens Ceder var på sykehus, ble en veske med 
sprengstoff båret om bord på Westplein i Luleå. Det var denne dynamitten van den Hoo-
nard ble tatt med i Rotterdam. Senere hadde Ceder besørget dynamitt for videre trans-
port ved flere anledninger, oftest i samarbeid med «Sven». 

De hadde også diskutert at jernbanebruer, skip og elektrisk utstyr på havneanlegget 
i Luleå skulle sprenges i tilfelle krig. Også selve innseilingen til havneområdet, Tjuv-
holmsundet, var planlagt sprengt. En gang på våren 1938, etter at isen var gått og skips-
farten åpnet, kom «Sven» til Ceder for å lære ham opp i konstruksjonen og utplasse-
ringen av sprengladninger om bord i skip. Han hadde med seg det nødvendige verktøy 
og utstyr, men sa ikke hvor det kom fra. Ennå hadde ikke Ceder forstått at skip skulle 
sprenges allerede i fredstid. Men da «Sven» kom tilbake to uker senere, forsto han det. 
Han fikk beskjed av «Sven» om å plassere den ladningen de hadde satt sammen, om bord 
i en av de tyske eller polske malmskipene på havnen. Når oppdraget var utført, skulle 
Ceder underrette «Sven» via en adresse i Giiteborg. 

Ceder sa at han skulle utføre det. Det hadde han imidlertid ikke tenkt på, hevdet han 
senere. Midt på sommeren kom «Sven» tilbake og ga beskjed om at han måtte avvente 
nærmere ordre før han plasserte ut bomben. Grunnen var at et tysk skip var sprengt 
etter avgang fra Oslo. Kort tid senere vendte «Sven» tilbake og ga beskjed om at brev til 
ledelsen måtte sendes til Oslo, hvor de hadde flyttet. Årsaken var at noen hadde «pratat 
fiir mycket». Ceder spurte om dette hadde noe med de spanske trålerne å gjøre. Til det 
svarte «Sven» at de hadde plassert ladningene «så djåvla dårligt». 

Ceder fortalte villig om alle kontakter og personer han hadde hatt kontakt med, blant 
annet om en «Sten» i Kiruna, aktiviteter i Torneådalen og Porjus, en rekke adresser og 
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personer i Nord-Sverige, Gdteborg, Stockholm og Oslo. Han identifiserte «Sven» som 
Sdder da han fikk tenkt seg om. Over 200 kilo dynamitt var etter hvert blitt transportert 
over til Narvik, innrømmet han. Utpå høsten 1938 korn «Nilsen» igjen og presenterte 
ham for en «Frans» fra Narvik, som skulle overta ledelsen av virksomheten i Nord-Norge 
og Nord-Sverige. Ceder fikk en postadresse som han kunne bruke. Han fikk også opp-
gitt en kontoradresse i Narvik, som han senere besøkte for å snakke med «Frans». Til 
politiet sa Ceder at formålet med reisen var å komme seg ut av arbeidet, men antakelig 
var det for å identifisere «Frans» nærmere. «Nilsen» hadde også levert sin egen adresse. 
Det var «Osvald Jensen, Brinkensgt. 2 B, Oppg. 3, Oslo.» «Nilsen» hadde understreket 
at nå måtte noe skje snart i Luleå. 

Jakten på «Nilsen» 
Landsfogd Axel Danielsson fikk referatet av Ceders forklaring fra 4. februar 1939. Han 
var skeptisk. Det var for fantastisk. Han kjente ikke Wollweber-saken, Carlsson-sporet 
eller de høyt graderte brevene som hadde sirkulert mellom 6:e roteln, RSHA i Berlin og 
Afdeling C i København. Ceders mange detaljer tydet ikke på at mannen var gal. Det var 
åpenbart riktig ikke å arrestere ham. Nå kunne man få mer ut av ham. «Sven» hadde for-
talt Ceder at han hadde vært i Porjus med dynamitt for å sprenge dammen til kraftverket. 
Når og hvorfor skulle det skje? Hva er organisasjonens mål og middel? «År den kommu-
nistisk?» Finnes det en hemmelig måte som medlemmene kan varsle hverandre på, i til-
felle oppdagelse? Hvorfor har Ceder nå oppgitt tanken på å fortsette det hemmelige 
arbeidet? Hvordan er alt dette finansiert? 

Noen av svarene lå i Stockholm, noen lå kanskje i Narvik, noen lå i Oslo. For 6:e roteln 
i Stockholm, som selvsagt var varslet, lå de først og fremst i Luleå. Den 7. februar reiste 
Magnusson for å bli orientert av Olofsson og Danielsson. For ham var Luleå nesten 
besatt av fienden. Hvor lett ville det være å holde en slik sak hemmelig lenge nok til å 
avsløre de impliserte? Hvor mange ganger kunne Ceder gå til politistasjonen før det ble 
oppdaget? Etter å ha vurdert forskjellige alternativer la Olofsson og Magnusson en plan. 

For å beskytte Ceder ble de enige om at han skulle komme hjem til Olofsson etter 
mørkets frambrudd. For sikkerhets skyld lagde de en dekkhistorie, som gikk ut på å 
granske ham for trygdemisbruk, «vilket [...1 kommer att dragas ut på långdan». Olofs-
son fryktet at kvinnene på telefonsentralen sto i ledtog med kommunistene, og ba Mag-
nusson bruke navnet «Karlsson» når han ringte. Magnusson ønsket å bli holdt løpende 
orientert. For å oppdatere Danielsson og Olofsson lovet Magnusson å sende avskrifter 
av viktige dokumenter i saken. 

I tillegg til nevnte dokumenter satte han 11. februar opp et notat for Olofsson med 
gjennomgang av de 12 tilfellene av skipssabotasje som de visste om. Nå var det virkelig 
kommet fart i saken. Helt nye problemstillinger kunne føyes til Carlsson-mysteriet. 
Hvem var nå denne «Frans» i Narvik? Hvem var «Nilsen», og hvem var «Osvald Jensen, 
Brinkensgate 2 B» i Oslo? Hvem var den ukjente hollandske matrosen som smuglet 
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dynamitt? Hvem skjulte seg bak de adressene Ceder hadde brukt på brev til Gdteborg og 
København? Var den mystiske sabotøren fra Batory og den ukjente nederlandske matro-
sen på Westplein identisk med den Richard Krebs som Bjerring hadde brakt på bane, 
«mannen fra randstatene», alias «Gustav», alias «Conrad»? Her var mer enn nok å ta fatt 
på. Danielsson hadde ringt til politimester Ulfsby i Narvik. Men Ulfsby var helt ukjent 
med saken. Westplein var ikke i Narvik, men var ventet dit om noen dager. 

Den 13. februar skrev Magnusson to brev til politiet i Oslo. Det ene var holdt i en offi-
siell tone, og var stilet til sjefen for kriminalpolitiet. Det var undertegnet av polisinten-
dent Martin Lundqvist, for å understreke sakens prioritet. Vedlagt var en kopi av Ceders 
første forklaring. I brevet viste man til vedlegget, og gjennomgikk innholdet av den ves-
ken Ceder hadde oppbevart. Lagt ved var også kopier av det fotografiet som Ceder 
hadde brukt for å komme i kontakt med matrosen på Westplein. På baksiden var matro-
sens navn skrevet med utydelig skrift. Det kunne tydes som «W. v. Wreeszogh». Det ble 
også presisert at Ceder ikke var arrestert, og at saken ikke var kjent utenfor politiledel-
sen. På bakgrunn av opplysningene anmodet det svenske politiet om en diskre under-
søkelse av «Nilsen» og Osvald Jensen, og anmodet om at politimesteren i Narvik ble ori-
entert. 

Det andre brevet undertegnet Magnusson selv, og han stilet det direkte til «broder» 
Ivar Hagen. Han skrev at han ønsket å gi noen detaljer om Ceder, utover det som var 
nevnt i brevet til kriminalpolitisjefen. Han hadde en broket fortid, var tidligere straffet, 
mottok fattigstøtte og var syk. Grunnen til at han nå snakket sant, var samvittighetskva-
ler. Det han sa om den nederlandske matrosen og dynamittsmuglingen, var bekreftet, 
hevdet han. Det han tenkte på da, var at kapteinen på Westplein hadde meldt til havne-
myndighetene i Luleå at politiet i Rotterdam hadde oppdaget et tilfelle av dynamittsmug-
ling i 1937. Westplein var ventet til Narvik. For å finne ut hvem den nederlandske matro-
sen var, måtte Ulfsby først bli skikkelig orientert om hele saken, og ikke minst om beho-
vet for diskresjon, så han ikke tråkket i salaten. Magnusson refererte også det Ceder 
hadde sagt om Claus Bake, og om flyttingen av ledelsen til Oslo. Han håpet at han ville for-
telle mer om dette senere. Ellers hadde Ceder ødelagt alle brev unntatt et fra «Frans» i 
Narvik. En kopi ville bli oversendt så man kunne identifisere «Frans». Grunnen til at 
Ceder ikke var arrestert, avsluttet Magnusson, var ønsket om diskre undersøkelser på de 
forskjellige stedene uten at dette ble oppdaget. Han håpet at det norske politiet fulgte opp 
dette med de mulighetene de hadde, med «dvervakning av korrespondens m.m.». Avhø-
rene og etterforskingen var selvsagt ikke slutt. Men forholdene for politiet i Luleå var 
vanskelige, og det var ikke lett å holde saken hemmelig på et så lite sted. «Dårest Du 
under utredningens gång ville låmna något meddelande hit, vore jag tacksam.» 

Liknende brev gikk samme dato til Bjerring i København og til Westlin i Gdteborg. Til 
Bjerring føyde Magnusson til et spørsmål: «Ceder har vid olika tillfållen hort talas om 
chefen, som blir fdrbannad. Det synes vara troligt, att han hårmed avser Wollweber eller 
hvad mener du?» For øvrig sendte han også med et fotografi av Richard Krebs, som han 
syntes liknet på den ukjente nederlandske matrosen på Ceders bilde. Krebs' navn hadde 
dukket opp igjen i Bjerrings utredning av Batory-saken, på tross av at han for lengst var 
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kjent i sjømannskretser som Gestapo-agent. Krebs var ankommet USA våren 1938, og en 
advarsel mot ham var offentliggjort i den skandinaviske sjømannsavisen i USA. Afdeling 
C og 6:e roteln var altså ikke særlig godt orientert, selv fra åpne kilder, og Heydrich 
hadde selvsagt ikke omtalt sin nye agent i de mange skriv til København og Stockholm. 

De nærmeste dagene ble hektiske for Magnusson, som fikk så mange telefoner om 
saken at han begynte å føre telefonreferater. Den 15. februar ringte Bjerring og måtte 
beklage at han ikke fant ut av adressen som Ceder hadde brukt til København. Ellers viss-
te han ikke hvem «Frans» eller «Nilsen» var. Han ønsket å komme til Sverige. Dagen etter 
ringte Hagen. Han visste heller ikke hvem «Nilsen» var. Men han hadde vært i kontakt 
med Ulfsby i Narvik og var orientert om at Danielsson allerede hadde vært der. Ulfsby 
hadde lovet å forhøre kapteinen på Westplein og å skaffe en liste over besetningen. Hagen 
ønsket som Bjerring å få bedre kontakt med Sverige, men istedenfor å reise dit hver for 
seg foreslo han en felles konferanse for «alle». Den 18. februar ringte Hagen igjen. Nå ville 
han vite om Ceder hadde oppgitt noen datoer for «Sven»s besøk i Oslo. 

Det var ikke vanskelig for Hagen å bringe på det rene at Osvald Jensen var bror av 
Yngvar Jensen, og var en kjent sjømannsaktivist som politiet holdt oppsyn med. Om de 
hadde registrert at Jensen hadde en hybelbeboer ved navn Hjelmen, vet vi ikke. Men 
Hagen trengte ikke å spasere ut til Gamlebyen for å bringe det på det rene. Den 20. 
februar skrev han til statspolisintendent Georg Thulin at en Hjelmen hadde meldt mid-
lertidig flytting til Sverige 26. januar 1936, at han sommeren 1937 hadde fått hyre på 
Oxeldsund, og 10. januar 1938 hadde meldt seg på Oslo arbeidskontor. Den 11. januar 
1938 fikk han pass for utenriksfart. På passkontoret hadde han oppgitt adressen til Yng-
var Jensen, Ljabruveien 6. Passkontoret var et obligatorisk sted å søke ferske opplys-
ninger om sjømenn. Det var i samme bygning som Hagens kontor. Hagen kunne bare gå 
rett til arkivet, hvor det viste seg at man hadde samlet opplysninger om Hjelmen i flere 
år. For sikkerhets skyld sendte Hagen med bilder av seks andre. Nå var det opp til 
Ceder. 

Den svenske henstillingen om å innføre utvidet telefon- og telegrafkontroll var mer 
problematisk for Hagen. Bortsett fra Hjelmen hadde han ingen klare navn. Og Hjelmen 
visste han ikke hvor var. Etter at saken var diskutert med politimester Welhaven, ble 
enden på det hele at Welhaven i midten av april tok opp saken med justisminister Terje 
Wold. En uke senere sendte han ut et rundskriv til politimestrene om at overvåkingstje-
nesten nå «på begjæring kan få avlytte oppgitte personers telefonsamtaler, og få se tele-
grafkorrespondanse». I rundskrivet ba han om opplysninger om hvilke telefonsentraler 
og telegrafstasjoner rundt i landet som var mest aktuelle å foreta slik avlytting fra. 

Tysk-svenske sikkerhetsforbindelser blir tettere 
Ceders avsløringer snudde Carlsson-saken på hodet. Da saken startet i juli 1938, hadde 
den først dreid seg om etterlysing av Carlsson for dansk politi i Batory-saken, en krimi- 
nalsak uten implikasjoner av diplomatisk art. Så kom Feronia-saken som var alvorligere. 
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6:e roteln hadde sendt navnelister over svenske havnarbeidere til Gestapo. Saken var full 
av uklarheter likevel, og politiet kunne ikke forutse omfanget av den. I slutten av februar 
1939 ble et helt nytt perspektiv brettet ut. Nå var det klart at en lang rekke svenske, nors-
ke og danske, sannsynligvis også finske, statsborgere var innblandet. 

Det internasjonale klimaet hadde også endret seg. Den tyske agitasjonen mot Rest-
Tsjekkoslovakia var under voldsom opptrapping. I Bratislava var den tyske infiltrasjonen 
under ledelse av Sicherheitshauptamt i Berlin i full gang. I det diplomatiske korps i Ber-
lin ble signalene tatt imot med skuffelse og frykt. Miinchen-systemet, som var konstru-
ert for tyske interesser, var i ferd med å bli avskaffet av Tyskland selv. I denne drama-
tiske situasjonen var det å vente at politisamarbeidet mellom de nordiske stater og Tysk-
land ble dempet, i det minste i påvente av en avklaring av den tsjekkoslovakiske krisen. 

Sverige hadde et tettere forhold til Tyskland enn Norge, på grunn av den omfattende 
tyske importen av malm og industrivarer. Tyskland — som det internasjonale bolverk 
mot kommunismen — var en viktig faktor, særlig for svenske militære som hadde enga-
sjert seg sterkt på de hvites side under borgerkrigen i Finland i 1918. Høsten 1938 star-
tet hemmelige forhandlinger mellom Sovjetunionen og Finland om sovjetiske grense-
krav, samtidig som det på svensk hold ble planlagt befestning av Åland. Begge forhold 
signaliserte en skjerping av situasjonen i Østersjøen, og begge måtte stimulere den anti-
kommunistiske aktivismen i Sverige og motivere for tettere samarbeid med Tyskland. 

Dette kom til uttrykk i to viktige etterretningssaker rundt årsskiftet 1938/39. Ingen 
av dem har vært drøftet i tilgjengelig svensk forskning om dette emnet. 

Den 20. november 1938 ble den tyske spionen Horst von Pflugk-Harttung arrestert i 
Danmark. Han ledet en militær etterretningsgruppe som rapporterte om skipsfarten 
gjennom de danske sundene. Gruppen rapporterte også om næringslivsforhold og om 
politiske forhold, særlig rettet mot kommunistvirksomhet. Ved krigsutbrudd mellom 
Tyskland og Sovjetunionen ville Østersjøen bli hovedskueplass for oppgjøret mellom 
den tyske og den sovjetiske flåten, og sundene, særlig Oresund, gjorde det mulig å kart-
legge alle bevegelser mellom de sovjetiske flåtestyrkene i Barentshavet, Svartehavet og 
Østersjøen. Von Pflugk-Harttungs etterretningsvirksomhet angikk i høyeste grad nors-
ke, svenske og finske sikkerhetsinteresser. Von Pflugk-Harttung var en gammel kjen-
ning av svensk politi og etterretningsvesen. Han ble utvist fra Sverige i 1932, da det ble 
avslørt at han i den såkalte Munck-affæren hadde bistått svenske militære med våpen-
smugling og konspirasjon. Fra Sverige reiste han til Oslo. Mens han var i Oslo, ble det 
kjent at han hadde vært med på mordene på Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg i 1918, 
og regjeringen ble tvunget til å utvise ham. Von Pflugk-Harttung etablerte deretter sin 
etterretningsgruppe i Danmark. 

Det danske politiet fant et omfattende materiale ved arrestasjonen, blant annet notat-
bøker og lister over et kontaktnett i Sverige. Generalstabens utenriksavdeling utarbei-
det en oversikt over organisasjonen, til bruk for overvåkingspersonell. Den 8. juni 1939 
sendte Ivar Hagen denne orienteringen også ut til politimestrene. Det danske politi 
betraktet saken som en ren politisak, og overleverte avskrifter av materialet til svensk 
politi. I forhør opplyste von Pflugk-Harttung at han hadde et liknende nett i Norge. Kom- 
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manderende general tok dette opp med distriktskommandoene i et brev 15. juni, men 
dessverre var det bare general Steffens i Bergen som fulgte opp saken. I Norge ble ingen 
av hans kontakter identifisert. I Sverige hadde han minst fire aktive kontakter, med til-
gang på informasjoner om kommunistspørsmål, fremmedkontroll og krigsindustri. En 
av disse var Robert Paulsson, innehaver av et «kun offisielt privat» detektivbyrå, politi-
ansatt og spesialist på kommunistsaker. De tre øvrige lyktes det ikke å identifisere. 

Martin Lundqvist, sjefen for Stockholms-politiets 6:e roteln, må ha gjort store øyne da 
han fikk dette materialet på bordet. Robert Paulsson var ingen hvem som helst. Han var 
Finlands-frivillig fra 1918, politiveteran, han utførte spesialoppdrag for Generalstabens 
Underråttelsesavdelning, og var ansvarlig for utlendingssaker under Socialstyrelsen. 
Det er et mysterium hvorfor Lundqvist ikke tok affære. Isteden dysset han saken ned. 
Paulsson avanserte til byråinspektør, og kom til å spille en nøkkelrolle i behandlingen av 
flyktningsaker, og spesielt norsk grensetrafikk, under nesten hele verdenskrigen. Først 
i 1944 ble hans spionasje for tyskerne avslørt. 

Saken kom på et ubeleilig tidspunkt for Paulssons oppdragsgivere. Den militære 
ledelsen hadde tidlig i 1937 innledet samarbeid med den tyske militære etterretnings-
tjenesten Abwehr om spionasje i Polen. Spionasjen startet etter et initiativ fra den svens-
ke Tysklands-studenten Uno Willers, som arbeidet i Berlin. Han ble bedt av Abwehr om 
å foreslå prosjektet for den svenske generalstaben. Rutinen ble at polsk spionasje-
materiale først ble gransket i Stockholm, og så sendt videre til Berlin. Hvis arrangemen-
tet ble avslørt av den polske kontraspionasjen, ville det ta seg ut som en vennligsinnet, 
nøytral stats spionasje. Svenske militære ble på sin side oppdatert om polske militære 
forhold. Arrangementet var så vellykket at Willers i 1941 ble rekruttert til det nystartede 
C-byrån, forsvarsstabens hemmelige etterretningstjeneste for grenseområdene. C-
byrån fikk ved stiftelsen høsten 1940 navnet Grånsbyrån (G-byrån), i 1941 omdøpt til 
Centralbyrån. 

I svensk etterretningshistorie er denne kontakten med Abwehr omtalt, men bare at 
den gjaldt de baltiske statene. Våren 1937 hadde svenskene samtaler med sjefen for 
Abwehr, admiral Canaris, om et utvekslingsarrangement som skulle beskytte Sverige 
mot tysk militær spionasje «for lang tid framover». Det var selvsagt ikke tilfellet, som von 
Pflugk-Harttung-saken og tilfellet Paulsson bekreftet. I realiteten var Sverige ved års-
skiftet 1938/39 på vei inn i et tettere samarbeid med Tyskland, ikke bare i politisaker, 
men også på det militære området. Med Ceders første opplysninger i Wollweber-affæ-
ren fikk dette samarbeidet en ny dimensjon. Saken handlet ikke lenger bare om Moskva 
og tyske emigranter. Nå ble et stort galleri av svenske statsborgere og statsborgere fra 
andre nordiske land rullet opp. Hvilke konsekvenser kunne det få å utlevere opplys-
ninger om disse til Gestapo, ikke minst hvis Sverige og de andre nordiske land ble truk-
ket inn i en krig mot Tyskland? 
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Politikonferansen i Stockholm 
I de siste dagene av februar 1939 var kommissær Magnusson travelt opptatt med å 
sjekke Ceders «løse tråder». Det tekniske utstyret ble gransket inngående med tanke på 
hvem som hadde produsert det, og hvor det var kjøpt. I Gdteborg fant man fram til Gus-
tav Sdders husvert og vennekrets. Man oppdaget at han hadde uteblitt fra verneplikts-
tjenesten. Dermed fikk man et påskudd for å ettersøke ham. Den 21. februar tok Mag-
nusson seg tid til å systematisere en navneliste over alle personnavn som var kommet 
fram hittil, til sammen 19 stykker, og ba om en utskrift av alle opplysninger man hadde 
om dem i 6:e rotelns register. Utskriften fikk han samme dag, og den inneholdt opplys-
ninger om politiske verv, oppføringer på valglister, omtale i kommunistpressen, jule-
hilsener, utenlandsreiser, verv som kirkeverge, skolegang, iblandet rent slarv som at 
partilederen i Luleå skulle være hemmelig våpenhandler. Lite av dette var til nytte, bort-
sett fra opplysninger om adresser. Opplysningene viser at 6:e roteln førte sitt register på 
rent politisk grunnlag. 

Mer nyttig var en telefon fra Bjerring 23. februar. Han hadde lokalisert Ceders post-
adresse i København. Det viste seg å være hos Alberti Hansens søster. Han kunne også 
oppgi tre datoer for Sdders besøk i byen. Endelig gjentok han ønsket om at man nå måtte 
komme sammen for å diskutere nærmere. Magnusson svarte at man måtte vente til flere 
opplysninger forelå. 

I Luleå hadde Danielsson møtt Ceder, som hadde fått se fotografier over Narviks 
ivrigste kommunister. Danielsson hadde fått bildene av Ulfsby. Ceder kjente med &I 
gang igjen Barly Pettersen som «Frans». Bildet av Hjelmen, som Magnusson hadde 
sendt til Danielsson, mente Ceder liknet på «Nilsen», men helt sikker var han ikke. 

Det fantes imidlertid en annen måte å få dette brakt på det rene på. Ceder hadde opp-
lyst at «Frans» og «Nilsen» hadde besøkt ham siste gang i midten av august 1938. Da 
hadde «Nilsen» bodd på Standard Hotell i Luleå. Danielsson fant ut at to nordmenn 
hadde skrevet seg inn i hotellregisteret 22. august 1938. Den 4. mars skrev han til Ulfsby 
og spurte om han kjente til noen av dem. Enkel kriminalteknikk gjorde resten. Ulfsby 
fikk gjennomgått registreringskortene på Hotel Nobel i Narvik, hvor man ganske riktig 
fant at Martin Hjelmen hadde ført seg inn 29. mai 1938. Kortet ble sendt til Danielsson, 
som etter en sammenlikning med kortet fra Hotell Standard lett kunne fastslå at skriften 
var lik. For sikkerhets skyld ba han om en skriftteknisk bekreftelse fra Statens Central-
byrå fdr Fingeravtryck. En slik forelå noen dager senere og bekreftet Danielssons kon-
klusjon. 

Danielsson var ikke helt sikker på Ceder. I de siste dagene av februar kom han to 
ganger hjem til Olofsson om kvelden, uten å ha noe nytt å si. Danielsson var bekymret: 
«Få se hur det kan bli i kvåll?» Dagen etter ringte Hagen igjen til Magnusson, og lurte på 
hva Ceder hadde sagt om bildet av Hjelmen. Han kunne også fortelle at Westplein lot 
vente på seg, og foreslo at man i påvente av anløpet skrev direkte til politiet i Rotterdam. 
Videre ville Hagen vite om det ble noe av en sammenkomst. «Jag sade att vi sedan ev. 
tråffas hår alla,» svarte Magnusson. 
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Det var nå gått vel en måned siden Gestapo hadde etterlyst opplysninger om en brann 
i lasten til Karpfanger, som kom fra Språngviken med cellulose. Magnusson hadde sendt 
saken videre til politiet i Språngviken. Et svar måtte lages, sett på bakgrunn av det bety-
delige presset Gestapo utøvet. Ceder-saken var en måned gammel. Det ville være direkte 
pinlig om Berlin fikk kjennskap til den via andre kanaler. Som vi har sett, fantes slike. Den 
2. mars var Magnusson ferdig med et svar, som ble lagt fram for Lundqvist til underteg-
ning. Formen var diskutert i lys av den nye dimensjonen saken hadde fått, kanskje også 
ut fra de skjerpede utenrikspolitiske forholdene. Ceders identitet var beskyttet ved at en 
«X» hadde erstattet hans navn, men for øvrig utleverte man i brevet et vell av personopp-
lysninger. Alt man hadde om «Anton», «Sven», «Frans» og «Nilsen», var tatt med. Brevet 
ble avsluttet med en påtatt hjertelig frase, og 11 omfattende bilag, hvor Ceders spreng-
ningsutstyr ble beskrevet. Magnusson understreket i brevet at korrespondansen måtte 
være strengt fortrolig og gå til politisjef Martin Lundqvist personlig, og spesielt ikke til 
notarie Lindell, som hadde tatt seg av Streckenbach og Heller ved besøket i Stockholm 
sommeren 1938. Det var ikke hensynet til de impliserte som begrunnet diskresjons-
ønsket, tvert imot. Politiet forsøkte nemlig nå å få Ceder aktivisert igjen i organisasjonen. 

Svaret fra Mtiller 8. mars ga oppklaring på to punkter i Ceders forklaring. Mtiller ga 
en detaljert beskrivelse av den smuglervesten som Adrian Feij var blitt arrestert med 15. 
oktober 1937. Den minnet svært om den som var beskrevet i Ceders utrustning. Miiller 
oppklarte også episoden med smuglingen på Westplein, og ga et sammendrag av det som 
var kommet fram ved arrestasjonen av van den Hoonard i tollen i Rotterdam. Når det 
gjaldt Ceders metallhylser, henviste han til de funn som politiet hadde gjort i tilknytning 
til attentatet mot Nordeney, omtalt i brev fra Berlin 6. august. For øvrig skulle Miiller fort-
sette etterforskingen med ettertrykk, men trodde ikke at det var i Berlin de største fram-
skrittene nå kom til å skje. 

Den 10. mars skrev 6:e roteln til politipresident Einthoven i Rotterdam-politiet, og ba 
om man diskre kunne undersøke hvem sjømannen på Westplein kunne være. Brevet var 
undertegnet av Stockholms politisjef Erik Ros. Det ble understreket at svar måtte sendes 
personlig til Erik Ros. De tre hovedpersonene Siider, Hjelmen og Pettersen ble for første 
gang nevnt ved navn for utenlandsk politi. Den 16. mars 1939 møttes så representanter 
for politimyndighetene i Norden til konferanse hos politimester Ros i Stockholm. Lund-
qvist la fram et 14 siders «PM» om saken. Fra Danmark kom politiinspektør Eivind Lar-
sen, fra Finland konstituert statspolitisjef Bruno Aaltonen, fra Norge Hagen og Ulfsby, 
og fra Sverige Ros, Fontell, Danielsson, Thulin, Lundqvist og Magnusson. 

Eivind Larsen hadde også med seg et stort dokument som Bjerring nettopp var blitt 
ferdig med. Han mente at den organisasjonen som Ceder beskrev, var den samme som 
den politiet kjente fra Danmark. Kommunisten Wollweber var lederen. Bjerring hadde 
funnet noen nye adresser i København, men ellers var det ikke så mye nytt i hans opus. 

Som ved de øvrige konferansene i Wollweber-saken ble alle møtereferater ødelagt. 
Sandlerkommisjonen interesserte seg imidlertid for den, og derfor kjenner vi i det mins-
te til en sentral konklusjon som ble fattet, nemlig at dansk politi fikk ansvaret for å holde 
en felles kontakt med Gestapo. Svensk politi tok på seg ansvaret for å holde en liknende 
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kontakt til Nederland samt skaffe til veie aktuelle adresser. Finsk statspoliti fikk ansva-
ret for Estland, Lettland og Polen, og kunne allerede dagen etter sirkulere kontakter i 
Tallin, Riga og Warszawa. Ros forklarte senere til kommisjonen at dette var en rent ruti-
nemessig fordeling av spaningsarbeidet. Ingen reiste innvendinger mot å samarbeide 
videre med Gestapo. 

Arbeidsdelingen ble ikke overholdt. Politiledelsene i de respektive land fortsatte sin 
direkte korrespondanse med Gestapo. Det eneste svensk politi fant fra møtet under den 
senere granskingen, var en lapp hvor Ros hadde skrevet «Ingen husransaking». Den 
henspeiler på den strategi man var enig om å følge: at man ikke skulle gå til arrestasjo-
ner eller husransakelser foreløpig, men arbeide seg inn på organisasjonen mens den 
fortsatt var aktiv, og ha håp om å avsløre større deler av virksomheten. Bortsett fra 
Ceders utrustning hadde de ennå spinkle bevis. 

Om de norske forholdene visste man lite i de andre landene, vi vet heller ikke hva 
Hagen la fram på konferansen. Men vi vet at han etter tilbakekomsten til Oslo begynte å 
arbeide med en egen utredning. Denne skal jeg komme tilbake til. 

På konferansen var det imidlertid den finske statspolitisjefen Bruno Aaltonen som 
kom med det mest spennende nye sporet. 

Den finske infiltrasjonen 
Hittil hadde det finske politiet spilt med sine kort skjult i Wollweber-saken, men de 
hadde ikke ligget på latsiden. Politiet i Berlin hadde utvekslet informasjon med Helsinki 
om flyktninger og kommunister i flere år. Den spesielle innenrikspolitiske situasjonen i 
Finland hadde skapt grunnlag for en betydelig skarpere kontroll og overvåking av kom-
munistene enn i de øvrige nordiske land. 

I sitt foredrag på konferansen 16. mars tok Aaltonen for seg et spor som ledet fra Sve-
rige til Finland. Det dreide seg om en kurer til en egen gruppe av Wollwebers organisa-
sjon i Finland. Aaltonen identifiserte kureren, og nevnte også at han hadde lykkes i å 
infiltrere organisasjonen med en agent som kunne bistå politiet i Sverige og Norge. I 
motsetning til den demoraliserte Ceder var dette en aktiv agent, som drev et høyt spill. 
Dette vakte selvsagt interesse, og Aaltonen ble anmodet om å sirkulere en utredning når 
han kom hjem. Utredningen ble sirkulert 8. april og hadde betegnelsen «Om den mot 
fartyg riktade internationella, kommunistiska sabotagrdrelsen i Finland, Skandinavien 
och Baltikum». Den var på 14 sider og hadde et bilag på fem sider, og er i dag den vik-
tigste kilden vi har til sabotasjeorganisasjonens virksomhet i Finland. Det er derfor av 
interesse å gå nærmere inn på hva den kan fortelle oss. 

Dokumentet refererer til at Gestapo hadde informert finsk politi om at de etter atten-
tatet mot Nordeney i mai 1938 hadde bevis for at det eksisterte en slik organisasjon. De 
tyske myndighetene trodde at slik sabotasje kom til å gå ut over alle borgerlige land før 
eller senere. Imidlertid var Sovjetunionen for tida så avhengig av sympati, at denne situa-
sjonen ennå ikke hadde oppstått. Grunnlag for dette fant man i beslutningen på Kom- 
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interns 7. kongress, hvor det het at fascismen var kommunismens verste fiende, og at 
man ville søke hjelp blant arbeiderne i utlandet mot den. I tråd med dette strevde Sovjet-
unionen for å få til en allianse med de borgerlige landene mot fascismen. Derfor, mente 
man, rammet skipssabotasjen nå de fascistiske statene. 

Det finske statspolitiet hadde skaffet seg to agenter som infiltrerte den finske sabota-
sjegruppen uavhengig av hverandre, og uten å kjenne hverandre. «K» hadde oppnådd 
sine kontakter via kommunistpartiene i Sverige og Finland, mens «M» var rekruttert av 
organisatorene. Målet var tyske skip, men det ble også planlagt aksjoner mot finske 
fartøy hvis Finland befestet Åland, fordi Sovjet oppfattet de finsk-svenske planene der i 
lys av de tyske angrepsplanene mot Leningrad og den baltiske sovjetflåten. Særlig var 
man bekymret for å få en tysk ubåtbase på øyene. Tilknytningen mellom organisasjonen 
og krigsmakten i Sovjetunionen mente man var intim, men det var vanskelig å avgjøre 
om den var ledet av Komintern eller den sovjetiske krigsmakten. Man mente at lederne 
var militære. Agent «M» fortalte at sjøfolk og havnearbeidere var rekruttert på grunn av 
deres maritime ekspertise. Dessuten var sjøfolk stort sett mer radikale enn «landkrab-
ber». 

Agent «K» fortalte at fordi organisasjoner som ISH ikke kunne virke i Finland, hadde 
det skjedd en sammenblanding mellom sabotasjeorganisasjonen og kommunistpartiet. 
«Kalle», som bygde opp Wollwebers organisasjon i landet, hadde også hatt kureropp-
drag for partiet til Sverige. Sentralen hvor ledelsen holdt til, var i Oslo, og de sentrale 
personene sto ISHs ledelse svært nær. I det hele tatt var det så mange fellestrekk mellom 
organisasjonen og ISH at politietatene burde starte med ISHs folk. Hvor i Oslo hoved-
kvarteret lå, visste man ikke. Alle ordrer gikk ut derfra, men via andre adresser. Den fins-
ke sentralen i Helsinki fikk sine ordrer via en adresse i Stockholm, og holdt kontakt med 
medlemmene i Åbo, Kotka og Viborg. 

Statspolitiets første kunnskap stammet fra juni—juli 1938 da «Friman», en av lederne, 
engasjerte «M» til forberedende arbeid. Da «Kalle» ankom i september 1938, hadde «M» 
allerede knyttet forbindelser mellom Artturi Liukkonen og Våinii Johannes Virtanen i 
Kotka og til Viljo Suutari i Helsinki. «Kalle» refererte til «Frimans» besøk, og ba «M» om 
å være organisasjonens leder i Finland. Etter flere detaljerte diskusjoner og forholds-
regler ble kontakter knyttet til en Westerlund i Åbo, en Aarne Ahti i Viborg, og en Ahl-
qvist i Kotka. Dynamitt skulle skaffes i Estland, hvis det ikke lyktes å skaffe den i Åbo. I 
november kom Liukkonen og en Molander til «K» og ga ham instrukser om å ha nær-
mere oppsyn med skipstrafikken i Kotka og forberede aksjoner. «Kalle» hadde opplyst 
at en mann også skulle plasseres på Åland. For øvrig instruerte «Kalle» «M» i de samme 
illegale teknikkene som vi kjenner til fra Norge. Han skulle skrive brev til hovedkvarte-
ret to ganger i måneden og bruke et chiffer fra en avtalt bok. Lokale dekknavn i Finland 
skulle være alfageografisk bestemt («Åke» fra Åbo). Videre fikk han en innføring i pro-
duksjonen av sprengladninger. Teknikken var den samme som vi kjenner til fra andre 
land. 

I bilaget ble de fleste personene identifisert og beskrevet. De var alle sjøfolk og hav-
nearbeidere. Politiet fant ikke Ahlqvist og Molander, og heller ikke «Fritz/Friman». 
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Beskrivelsen var likevel så god at det knapt kan være tvil om at det var Schaap. «Kalle» 
var også godt beskrevet, og «M» hadde i tillegg fanget opp noen andre dekknavn som 
han brukte: «Ernst», «Ernst Alwot» og «Leblanck». Det var uten tvil Ernest Lambert. 
Kureren til Sverige var sjømannen Bror Harald Larsson fra Stockholm, og for ham hadde 
statspolitiet registrert en hel serie med grensepasseringer mellom de to land. Kontakt-
adressen i Stockholm var Man Thunberg, Idrottsgatan 6 G, Hagalund. Bak den skjulte 
Lambert seg. 

Arrestasjonen av Lambert 
Jeg skal nå hoppe noen måneder framover i tid. Agent «M»s virkelige navn var Ernst 
Leopold Ahola. Han hadde den rette bakgrunn som fyrbøter. Agent «K» jobbet på et 
lavere plan, riktig nok, men uavhengig av Ahola, og derfor også svært verdifull. I Skandi-
navia var altså nå fire politiagenter aktive, og ingen av dem var avslørt. I Luleå kom Ceder 
fortsatt til sine nattlige stevnemøter med politibetjent Olofsson, og rapporterte fra sine 
forsøk på å bli sendt ut i oppdrag for organisasjonen. I Nederland spilte Feij og van den 
Hoonard samme roller. Fra alle strømmet informasjon via politinettet til Gestapo i Ham-
burg. Organisasjonen var altså infiltrert i alle land unntatt i Norge. Politiet lot sine agen-
ter arbeide videre. Wollwebers store tiltro til proletarene i organisasjonen hadde vist seg 
å være feil. Alle overløperne var sjøfolk eller havnearbeidere. 

Blant Aholas opplysninger var det to forhold som kunne gi videre gevinst. Det ene 
dreide seg om «Kalle», det andre om hovedkvarteret i Oslo. I tråd med tilbudet på kon-
feransen 16. mars tok Aaltonen 29. juni telefonisk kontakt med Magnusson, og avtalte at 
Ahola skulle komme til Stockholm. De avtalte at Magnusson skulle varsle Hagen og at 
kostnadene for hans videre virksomhet skulle deles mellom Oslo og Stockholm. Aalto-
nen var bekymret for sikkerheten til sin agent, så han skulle ikke møtes ved kaia i Stock-
holm. Han skulle selv møte opp på 6:e rotelns kontorer, og identifisere seg ved et med-
brakt brev. Det var godt håp om at Ahola skulle klare å gjenopplive sine gamle forbin-
delser i Stockholm og Oslo. 

Klokken 10 3. juli 1939 kom en sjømann inn på Magnussons kontor i kriminalpolitiets 
6:e roteln i Stockholm. Han presenterte seg som «Martin» og overbrakte et kryptisk brev 
med hilsen fra en «A». «Martin» var Ernst Leopold Ahola. Ahola kunne fortelle at han nå 
hadde funnet ut at «Kalle» het «Avotin». I de siste månedene hadde han ikke hørt noe fra 
ham, og hadde derfor et påskudd for å undersøke saken. Inntil helt nylig hadde han bodd 
hos noen på Kungsholmen. Antakelig hadde han reist til Rotterdam i midten av juni. Men 
«Avotin» hadde hatt en reserveadresse hos en kvinne. Ahola oppsøkte kvinnen, og fikk 
lese et brev som «Avotin» hadde sendt fra Rotterdam helt nylig. Han skulle forsøke å 
stjele brevet senere. Kvinnen gjennomskuet ikke Ahola og betrodde seg troskyldig til 
ham om at hun var «Kalles» sentrale poststed, og at all hans korrespondanse gikk gjen-
nom henne. 

Mens Ahola fornøyd la veien til Oslo, satte Magnusson med en gang opp et brev for 
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Lundqvist til politipresident Einthoven i Rotterdam. Han gjorde rede for Aholas opplys-
ninger, ga en detaljert personbeskrivelse av Lambert («Avotin») som skulle lede den 
«skandinaviske terrororganisasjonen», og anmodet om å få tilsendt en biografi over ham 
samt en bekreftelse på om han var i Rotterdam. Nå hadde man endelig muligheten for å 
nå helt inn i ledelsen av organisasjonen. 

Einthoven slo til med en gang. En omfattende razzia i byens herberger og sjømanns-
hjem ble iverksatt. Boligene til kjente kommunister ble endevendt. Resultatet var imid-
lertid negativt, Lambert ble ikke funnet. For å skaffe flere opplysninger om ham tok Eint-
hoven kontakt med de Block i Antwerpen. I begynnelsen av september fikk han en fyl-
dig orientering tilbake. «Avotin» var identisk med Ernest Lambert. Antwerpen-politiet 
hadde registrert i alt seks dekknavn på Lambert. Jakten ble nå organisert i Antwerpen. 
Vel en måned senere kunne Einthoven meddele Lundqvist det sensasjonelle resultatet: 
Lambert var arrestert av belgisk politi. Vita, beskrivelse av dekknavn, fotografi og fin-
geravtrykk gikk omgående til Stockholm. Forhåpningene til hva Lambert kunne fortelle, 
var store. Etter hvert måtte man imidlertid innse at gevinsten hadde store begrens-
ninger. Lambert sa ikke ett ord. For svensk politi forsvant han ut av interessefeltet. 

For Wollweber var arrestasjonen av Lambert den første store katastrofen. For finsk, 
svensk og belgisk politi var det en suksess og et bevis på betydningen av internasjonalt 
politisamarbeid. Arrestasjonen var en direkte følge av drøftingene på politikonferansen 
16. mars. Kriminalteknisk var det et førstehånds bevis på effekten av provokasjon og 
infiltrasjon. 

Selv om belgisk politi ikke hadde andre juridiske grunner til å holde på Lambert enn 
at han hadde forbrutt seg mot en utvisningsbeslutning fra 1931, ble han en høyt priori-
tert fange. Ikke engang det tyske angrepet mot Belgia i 1940 førte til at han ble satt fri. 
Isteden ble han overført til fransk politi, og til slutt til en arbeidsleir i Grand Combe i 
Vichy, hvor Gestapo endelig fikk tak i ham høsten 1942. De sparsomme opplysningene 
vi har om hans skjebne, stammer fra dødsdommen ved Hanseatisches Sondergericht i 
Hamburg 12. juli 1943. Hvordan denne staute frihetskjemperen til slutt døde, vet vi ikke. 

På leting etter hovedkvarteret i Oslo 
Etter suksessen i Stockholm fortsatte Ahola med toget til Oslo 5. juli. Hagen var varslet 
av Magnusson om hans ankomst, og hadde satt av to mann for å bistå ham. Ahola hevdet 
at han hadde deltatt på et møte med Wollweber i «hovedkvarteret». Det må ha vært før 
1935 og i forbindelse med ISH. Nå skulle han forsøke å finne igjen stedet, som han mente 
var en villa utenfor selve byen. Mellom denne villaen og hovedkvarteret inne i byen 
måtte det være en forbindelse, mente han. Noen adresse fantes ikke. Wollweber hadde 
sørget for at man bare kunne skrive til «hovedkvarteret» gjennom en postadresse i 
Stockholm. Ahola presiserte at villaen ikke fantes på bykartet over Oslo. Ellers husket 
han at det i nærheten av huset gikk en jernbanelinje mot vest. Den burde han klare å 
finne. 

POLITIINFILTRASJON 109 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



Aaltonens sans for sikkerhetstiltak fornektet seg ikke i Oslo heller. Ahola hadde fått 
streng beskjed om å presentere seg på politivakten i Møllergata 19 med dekknavn som i 
Stockholm, og først legitimere seg overfor Hagen ved hjelp av medbrakt skriv fra Aalto-
nen. Ahola, som selvsagt ikke var en ukjent person i det kommunistiske sjømannsmiljøet 
i Skandinavia, var for verdifull for politiet i Finland til at man tok sjansen på at hans navn 
kom i vaktprotokollen og senere ble lest av en tilfeldig politimann. Man hadde selvsagt 
ingen garantier for hvor sympatien til den enkelte politimann lå nå, når krigsryktene og 
krigsfrykten økte fra dag til dag. 

Ahola hadde knapt med tid. Etter at presentasjonen overfor Hagen var overstått, fikk 
han med seg de to politifolkene som Hagen hadde plukket ut, og sammen kjørte de ut til 
bebyggelsen hvor villaen skulle ligge. Det viste seg imidlertid ikke å være så enkelt som 
Ahola hadde trodd. Han husket få landskapsdetaljer. Bebyggelsen var blitt mye tettere, 
og veinettet var mer forgrenet. Etter å ha kjørt rundt i flere timer måtte de gi opp. En 
skuffet Ahola fikk reisepenger av Hagen, og satte seg samme kveld på toget til Stock-
holm. 

En oppklaring av Aholas mysterium i Oslo har ikke stor historisk interesse, men jeg 
skal likevel gjøre et forsøk. Vi vet at Wollweber aldri hadde noe «hovedkvarter» i egent-
lig forstand. Derfor var Aholas prosjekt allerede i utgangspunktet dødfødt. Wollweber 
pendlet stadig mellom forskjellige leiligheter, stort sett beliggende i Gamlebyen, på Sin-
sen og på Vålerenga. Møter ble holdt over hele byen og avtalt fra gang til gang. Mange 
hjalp til med å skaffe slike leiligheter. Svært ofte benyttet Wollweber seg av forbindelser 
til slektninger eller pålitelige venner av medlemmer i organisasjonen. 

Det huset som Ahola lette etter, lå i Tåsenveien 125 på Korsvoll og var eid av Minni og 
Arthur Andersen. Andersen jobbet på brygga. Advokat Ragnar Solheim hevdet i et inter-
vju at det var han som hadde skaffet villaen til veie. Kanskje var det slik. Men en enklere 
forklaring finnes. Kona til Ragnhild Wiiks bror Eugen var venninne av Arthur Andersens 
kone. Antakelig ga Eugen Ragnhild et tips. Beliggenheten er ikke ulik den Ahola 
beskrev. Gjøvikbanen ligger i nærheten og går i nordvestlig retning. Huset hadde en 
liten kjellerstue som i perioder var i bruk av Wollweber. Det ble også gjort et mislykket 
forsøk på å rigge opp en radiomottaker i hagen. Det var Bargstådts radio. Huset var siste 
oppholdssted for Wollweber før flukten til Sverige i 1940, og ble også senere under kri-
gen brukt som dekkleilighet for flyktninger. 
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Kapittel 8 

SABOTØRER I VINTERKRIG 

Det vi har gjort til nå, var bare 
generalprøven, selv om man er 

blitt ganske lydhør rundt i 
verden, særlig i Berlin. 

PAVEL SUDOPLATOV TIL ERNST WOLLWEBER, 24. AUGUST 1939 

Då politikonferansen i Stockholm 16. mars 1939 orienterte politifullmektig Ivar Hagen 
1 om hva man kjente til om Hjelmen og miljøet rundt ham i Norge. Noen nye navn 
hadde dukket opp, og Hagen lovet å sette opp et sirkulære. Saken hadde ikke høy prio-
ritet, som Nytrøen senere påsto. Et helt år gikk før man fant ut hvor Hjelmen befant seg. 
Imens arbeidet det svenske overvåkingspolitiet under høytrykk. POT kastet bort mye 
tid på to blindspor. Gestapo utvidet sitt arbeid mot de kommunistiske sjøfolkene til norsk 
jord, uten at POT forsto hva som skjedde. 

Hagens undersøkelser i Oslo 
Etter at «Nilsen»s identitet var brakt på det rene, foretok Hagen enkelte undersøkelser 
omkring de adressene som framkom. En udatert svensk oversettelse av Hagens rapport 
dukket i 1949 opp i den personsak som overvåkingspolitiet da satte opp på Hjelmen. Vi 
vet derfor hva Hagen foretok seg. I folkeregisteret fant han ut at Hjelmen i 1937 bodde 
hos en sjømannskollega i Herman Foss' gate 10, og noterte seg at denne hadde vært i 
Sovjetunionen i fem måneder i 1932-33. Så fant han ut at Hjelmen hadde flyttet til Yng-
var Jensen i Ljabruveien 6 (nåværende Mosseveien 6). Om Yngvar Jensen kunne Hagen 
bare opplyse at han ikke hadde deltatt i politisk arbeid. Mer interessant var hans bror, 
Osvald Jensen, Brinkensgt. 2 B. Han var invalid og kjørte motorsykkel. Hagen skrev opp 
registreringsnummeret hans. Deretter snuste Hagen litt rundt på Kampen, og oppdaget 
til sin overraskelse at det bodde en familie med navnet Nilsen rett under Jensen. Hjel-
men hadde sagt til Ceder at han skulle skrive til «Nilsen», Brinkensgt. 2 B når han skulle 
ha kontakt med ledelsen. Var det så enkelt? Hagen undersøkte saken nærmere og måtte 
medgi at det nok var et tilfeldig sammentreff. Men Osvald Jensen var fortsatt interessant. 
På Grønland hadde han rigget til et fotoatelier som han prøvde å leve av, inntil han fikk 
jobb som vever ved Prinds Christian Augusts Minde. I 1937 tok det slutt, etter at han 
hadde forsøkt å fagorganisere arbeiderne der. Deretter hadde han stemplet ved arbeids- 
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kontoret. Hagen opplyste at det også holdt til andre mistenkelige personer i fotoatelieret. 
Dessuten hadde arbeideridrettslaget «Kvik» møter der en gang i uken. Det var misten-
kelig. 

Dette var nokså tynt. Hagen hadde ikke gjort noen undersøkelser i Oslos havne-
arbeidermiljø, hvor det var naturlig å starte. Men han hadde funnet fram til den som 
hadde latt Hjelmen bruke navnet «Osvald», og dermed var fadder til det som ble det mest 
omtalte og beryktede illegale dekknavnet under okkupasjonen. Som så ofte forekommer 
i overvåkingssaker var det en tilfeldig oppdagelse, som oppdageren ikke klarte å nyttig-
gjøre seg. 

Den 5. april hadde Hagen ferdig det sirkulæret han hadde lovet å sende. I det tok 
han for seg ISHs sjømannsklubb i Oslo. Klubben var ustabil, mente han, og preget av 
arbeidsløse, yngre sjøfolk. Styret skiftet fra uke til uke, etter hvilke skip som var inne. 
Inntil 1933 var det Samsing som var den drivende, deretter overtok Hjelmen. Han hadde 
funnet ut om Samsings opphold i Sovjet, og tatt fram igjen opplysningene om arrestasjo-
nen av Leif 0. Foss og Wollweber i Harwich i mai 1934. Foss var fortsatt aktiv, men ikke 
i offisiell sammenheng, avsluttet han. 

Sirkulæret ble sendt til Stockholm samme dag, sammen med et notat om den svenske 
sjømannen Gustav Sdders opphold i Oslo i 1937, som svenskene hadde bedt om. Hotell-
registrene viste at han hadde vært her tre ganger. De to notatene ble skrevet av og sir-
kulert i den øvrige politikorrespondansen, slik man hadde avtalt 16. mars. 

Både Hjelmen, Samsing, Foss og Sidder hadde deltatt i det kommunistiske sjømanns-
arbeidet, og var derfor mistenkelige. Men kun for Hjelmens vedkommende fantes det 
noe egentlig spor. I Gestapo hadde man interessert seg for Foss og Samsing i andre sam-
menhenger. Etter Harwich-affæren hadde Foss deltatt på en delegasjonsreise til Tysk-
land i 1935, for å skape blest om den fengslede kommunistlederen Ernst Thålmann. Med 
på reisen var også advokat Ragnar Solheim og to andre fagforeningsfolk. Det tyske sik-
kerhetspolitiet var overbevist om at reisens fordekte formål var å opprettholde kommu-
nistpartiets illegale kontaktnett til utlandet. Denne teorien ble bestyrket da de senere 
fikk bekreftet at Karl Bargstkit var en av initiativtakerne. Men det var neppe noe fordekt 
formål med reisen. I Norge ble det skapt stor blest om den, og delegasjonen opptrådte 
helt åpent. For deltakerne ble etterspillet likevel svært alvorlig. Under okkupasjonen ble 
alle arrestert og ført til Tyskland, hvor de ble dømt for høyforræderi. Interessen for Sam-
sing var logisk. Han hadde vært i Hamburg og Leningrad, og var en sentral mann i Ham-
burg-politiets arkiver. 

Da Hagen på denne måten uten noe nærmere bevis knyttet Foss og Samsing til Woll-
webers organisasjon i brev til blant andre Gestapo, bidro han til den skjebnen de fikk 
under okkupasjonen. Enda mer tankeløse var omtalene av bipersonene rundt dem. Det 
var bare løse spekulasjoner, og Hagen trodde neppe på alvor at de hadde noe med saken 
å gjøre. Slik plasserte POT helt uskyldige mennesker i fokus for Gestapo, som ikke nølte 
med å fange dem inn etter at landet var okkupert. 

Det er altså lite samsvar mellom Nytrøens hukommelse om dette på 1980-tallet og 
Hagens virkelige undersøkelser. Det kan virke som om han ikke tok de svenske tipsene 
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og sin egen identifisering av «Nilsen» videre alvorlig. Vi finner ikke mye systematisk 
etterforsking, og sitter isteden igjen med et inntrykk av at han har notert seg noen 
poenger i farten. Dette kan forklares med at overvåkingstjenesten hadde små ressurser, 
noe som også Wollweber noterte seg: «I Norge følte jeg meg I... sikrere. Det norske 
politi var mindre godt organisert enn det svenske.» Men viktigere var det at Hagen 
hadde to konkurrerende saker under etterforsking, som begge var langt mer lovende. 
De pekte rett mot løsningen av hans hodepine nummer en: Claus Bake. 

«Delaktig i mot fartyg riktad sabotage» 
Begge sakene gjaldt menige norske kommunister, som hadde utmerket seg gjennom 
politisk engasjement og personlige egenskaper, og blitt rekruttert til Kominterns kurer-
apparatet. De var på stadig reisefot mellom kommunistpartiene rundt i verden. Opp-
dragene kunne være farlige, siden mange av partiene var sterkt forfulgt. Ikke så rent få 
norske kommunister hadde utført slike oppdrag, men få i så lange perioder som dekora-
sjonsmaler Leonard Aspaas fra Tromsø. I en beretning fra 1945 forteller Aspaas at han i 
perioden 1933-37 hadde vært på slike oppdrag i forskjellige land. Høsten 1937 var han 
utslitt, og i november reiste han hjem til et vanlig liv i Norge. Der ventet politiet på ham. 

Aspaas vakte interesse i det finske statspolitiet, fordi han hadde vært i landet flere 
ganger. Finnene kontaktet Hagen, som i mars 1939 sendte en mengde dokumenter til 
Helsinki. Såpo fikk saken fra Helsinki i mai 1941. Aspaas «misstånkes f6r att vara delak-
tig i mot fartyg riktad sabotageverksamhet». Norsk politi mente at han hadde vært tre år 
i Shanghai. I 1937 reiste han til Sovjet, hvor han ble etterlyst av den norske legasjonen i 
Moskva. Legasjonen var varslet av konsulatet i Shanghai, som hadde holdt øye med 
Aspaas mens han var i byen. Etter tre måneder dukket Aspaas opp for å fornye passet 
sitt. Legasjonen syntes det var merkelig at han kunne være seks måneder i Sovjet uten at 
sovjetisk UD ville gi informasjon om det. Dessuten var han gift med en russisk kvinne. 
Den 1. november anbefalte legasjonen overfor norsk UD at Aspaas burde overvåkes når 
han kom tilbake til Norge. 

Familien kom til Tromsø ved juletider 1937 og ble satt «under observation». Politiet 
oppdaget at Leonard Aspaas hadde omgang med kommunister i byen, og at hans bror 
Ingolv hadde vært formann for ISHs lokale avdeling. En lokal nazist påsto at Leonard 
Aspaas var «GPU-mann». Politiet skrev av private brev og avlyttet telefonen, men fant 
ikke noe av interesse. 

Opplysninger fra den danske etterforskingen kunne tyde på at en ukjent nordmann 
med et pass som var utferdiget i Tromsø i 1935, hadde vært delaktig i attentater mot 
japanske skip og fly i Shanghai. Alberti Hansen hadde i forhør innrømmet at han en gang 
i 1935 eller 1936 for Kominterns kurerapparat hadde overført et pengebeløp til en nord-
mann i Shanghai ved navn Leonard Aspaas. København-politiet mente at denne nord-
mannen burde ha vendt tilbake til Norge i mars—april 1938, og spurte om hvem dette 
kunne være. Det var en smal sak å bringe på det rene at Leonard Aspaas hadde ankom- 
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met til Oslo 5. oktober 1937, altså før aksjonen mot Claus Bbge. Nå var det om å gjøre å 
finne ut av hans bevegelser rundt 19. mars 1938. 

Politiet i Tromsø fikk en enkel jobb. Aspaas hadde nemlig søkt jobb på politikamme-
ret som oversetter, og hadde i søknaden gitt en rekke opplysninger om seg selv. Ut fra 
dem kunne han ha vært borte fra byen i første halvdel av mars 1938. Claus Båke var blitt 
losset mellom 10. og 17. mars. Noe nærmere kom man ikke. Isteden henvendte politiet 
seg til konsulatet i Shanghai, som opplyste at de tidligere hadde fått en henvendelse om 
Aspaas fra fransk politi. De mistenkte ham for å smugle narkotika. Man hadde så mange 
opplysninger at det ikke var tvil om at Aspaas hadde noe med internasjonal kommunis-
tisk virksomhet å gjøre. Men derfra til Claus Bake var det en kronglete slutningskjede. I 
virkeligheten hadde han ingenting med Wollwebers organisasjon å gjøre. I oktober 1940 
rømte han sammen med sin bror Ingolv til Sovjet, og unngikk dermed å bli tatt av Ge-
stapo, som var orientert om ham gjennom politikorrespondansen i Wollweber-saken. 

Ole Gustav Skaakberget fra Solør var også omtalt i de dokumentene som Såp° fikk fra 
det finske statspolitiet i 1941. Som arbeidsløs dro han i 1931 til Sovjet, ifølge Nytrøen 
«angivelig på skogsarbeid». I slutten av 1935 kom han tilbake til Norge, og bosatte seg 
med sin russiske kone på Storsteinnes ved Tromsø. En lokal politibetjent mistenkte 
paret for spionasje, fordi de holdt seg mye for seg selv, og fordi Skaakberget var radio-
amatør. Paret følte seg plaget av politiets snusing og forlotTromsø. Men spionmistanken 
fulgte etter dem. Da fru Skaakberget reiste hjem til Sovjet, og mannen mønstret på Rym 
i Rotterdam 7. juni 1938, var saken klar for politiet. 

I mars 1937 ble det tatt beslag i parets etterlatte eiendeler i Tromsø. Politiet hadde 
håpet å finne en kortbølgemottaker, men isteden fant de bare noen deler som nok kunne 
brukes til å bygge en, ifølge en lokal radiokyndig. Utover i 1937 forsøkte politiet å finne 
ut hvor delene var kjøpt, og hvilke bankforbindelser paret hadde hatt. De kontaktet finsk 
statspoliti. Sør-Varanger politikammer hadde opplysninger om at Skaakberget hadde 
forsøkt seg som skinnoppkjøper i Finnmark sammen med en annen østerdøl. I Kirkenes 
var man langt fra sikker på at de to drev med spionasje. 

Politibetjenten i Tromsø sendte henvendelser til både Kirkenes, Narvik og Senja, så 
saken var ikke lenger lokal. Den viste at politiet trengte samordning i politiske saker. 
Oslo politikammers etterforskingskontor kunne ikke gripe inn, og en irritert Welhaven 
tok saken opp med Justisdepartementet. I et møte i april 1937 ble det besluttet å legge 
saken under etterforskingskontoret. Noen dager senere ble Kongsvinger politikammer 
bedt om å iverksette post- og telegramsensur over Skaakberget, som nå bodde i Grue. 
Welhaven understreket i brevet at «all korrespondanse av politisk art skal adresseres til 
politimester Welhaven personlig og rekommanderes». 

I Grue bodde Skaakberget avsides til, og det var ikke så lett å vite hva han drev med. 
Ett år etter mønstret han på i utenriksfart. Senere hevdet politiet at han i mellomtida 
hadde vært i Sovjet. Ved brevkontroll ble det oppdaget at han oppga en bestemt adresse 
i Rotterdam. Oslo politikammer henvendte seg til politiet i Rotterdam og anmodet om at 
Skaakberget ble satt under overvåking. Man antok at han hørte til Wollwebers sabota-
sjeorganisasjon. 
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Den 15. april 1939 mønstret Skaakberget av dampskipet Senta i Kristiansand og dro 
til Oslo. Nå ble hans bevegelser fulgt nøye. Skipperen på Senta ble avhørt, flere hoteller 
ble kontrollert og det ble søkt i hans omgangskrets. I begynnelsen av 1940 fortalte en 
informant til lensmannen i Grue at han bodde i Pilestredet i Oslo under psevdonym, og 
at han stadig hadde omgang med to suspekte sambygdinger. Lensmannen satte saken i 
sammenheng med den store spionsaken som verserte i Nord-Norge på denne tida, den 
såkalte Gunnari-saken. 

Ole Skaakbergets liv fikk en dramatisk slutt uten at politiet klarte å bringe klarhet i de 
mange mistanker han var utsatt for. Den 12. april 1940 forsøkte han og en sambygding å 
ta seg hjem fra Oslo. Ved Strandlykkja på østsiden av Mjøsa ble de tatt av tyske styrker 
som var på framrykking ut av Oslo. De ble stilt opp som gisler på en lastebil og kjørt fram 
i ildlinjen mot en sperrestilling som var anlagt av norske soldater. Den norske styrken så 
at de var sivile og innstilte skytingen. Så ble de to stilt opp for å skytes av tyskerne. Etter 
å ha avfyrt en del skudd uten å treffe gikk noen av tyskerne på dem med geværkolbene. 
De ble deretter jaget mot de norske stillingene, med stadige skudd bakfra. Skaakberget 
ble truffet i hodet, og døde antakelig øyeblikkelig. Hans navn er oppført på den minne-
støtten som ble reist ved Strandlykkja etter krigen. Sambygdingen ble truffet i begge 
armene og fikk kastet seg over ende mens han ennå var ved sans og samling. Etter en tid 
ble han tatt opp av en tysk soldat, som beskyttet ham. Saniteten ble tilkalt, og sårene ble 
forbundet. Så fikk han reise hjem. 

Hadde det ikke vært for at POT etter krigen igjen begynte å interessere seg for Woll-
weber-saken, hadde Skaakbergets dramatiske historie blitt glemt. Etter krigen var det 
først og fremst hans kone som interesserte, siden mannen jo var død. Nå mente man at 
ekteskapet bare var arrangert for å gi en dekkhistorie for hennes spionasje. POT avslut-
tet saken i 1955, uten å ha funnet noe svar. Kan Komintern-arkivet gi noen løsning på 
gåten Ole Skaakberget? En persondossier ble opprettet på hans navn i 1940. Den inne-
holder kun en artikkel fra Arbeideren fra 1940, som omtalte hans død. Det opplyses at 
han var medlem av det sovjetiske kommunistpartiet, at han var i Spania det siste året 
under borgerkrigen og at han returnerte til Norge i april 1939. Ingen av opplysningene 
er kommentert. 

Sakene Aspaas og Skaakberget opptok mye oppmerksomhet i POT. De hadde flere 
ting felles. De synes å ha blokkert for oppfølging av de initiativene som kom fra Sverige. 
Begge sakene ble knyttet til Wollwebers sabotasjeorganisasjon, og på sentralt politihold 
anså man denne forbindelsen for så åpenbar at den var utenfor enhver tvil. I virkelig-
heten var indisiene som kunne peke i den retning, ytterst svake. 

Den tyske skipsfartsspionasjen vokser 
Nedprioriteringen av Hjelmen-saken skjedde mens tysk spionasje økte sterkt fra høsten 
1938 til høsten 1939. Fra verdenskrigens begynnelse 1. september 1939 — og særlig etter 
vinterkrigens begynnelse en måned senere — økte også sovjetisk etterretning i nord. 
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Grunnen var selvsagt krigshandlingene og at norsk overvåking i landsdelen samarbei-
det med finnene. Fra høsten 1938 av ble tyske journalister, «kunstnere», forretningsfolk 
og turister observert i stigende antall, men bare noen ble forsøkt bortvist. 

En av disse var den tyske militære agenten Erich Reder, som ved årsskiftet 1938/39 
oppholdt seg i lengre tid rundt Tromsø, hvor han hadde vært flere ganger siden 1936. 
Han var representant for Nordsee Deutsche Hochseefischerei, et trålerrederi i Cux-
haven. Han viste en merkelig interesse for det kommunistiske miljøet i Tromsø. De mili-
tære myndigheter hadde fått et finsk tips om at det skulle finnes en kommunistisk 
«etappstation» i Tromsø, hvor en navngitt kommunist var sentral. Kommunisten ble der-
for observert nærmere av staben i infanteriregimentet IR 16, som kunne konstatere en 
forbindelse mellom ham og en matros fra den tyske tråleren Lauenburg og overraskende 
nok en engelsk matros fra tråleren Mountbatten. En representant for 6. divisjon mente at 
enten forsøkte Reder å rekruttere mannen som spion, eller så var det kommunistisk 
spionasje det var snakk om. 

Den 14. desember meldte Ingolv Aspaas, broren til Leonard Aspaas, seg på politi-
kammeret i Tromsø. Han fortalte at Reder forsøkte å infiltrere NKP, og at han var tysk 
spion. I midten av januar 1939 fikk politiet vite at Reder forsøkte å utgi seg for kommu-
nist, og viftet med en kommunistisk medlemsbok. Nå begynte situasjonen også å 
bekymre de militære. Nordlys brakte en oppskakende melding om at tyske trålere 
kunne være en militær trussel. Samme dag skrev sjefen for IR 16 til 6. divisjon om Reder 
og fortalte om mistankene. Til politiet hadde han sagt at han skulle reise til Tyskland, 
men han dukket isteden opp i Lødingen. Politiet i Narvik var varslet. Reder sendte kode-
meldinger til Tyskland. Generalstabens etterretningskontor fikk fem chiffertelegram-
mer 27. desember og 4. januar, men klarte ikke å tyde dem. 

Først 27. januar ble Reder tatt inn til forhør i Harstad. Han innrømmet å høre til «en 
filial i Hamburg Altona for Nordsee». Han innrømmet også sin interesse for kommunis-
tene i Tromsø, og russiske båter. Ellers kom han med uklare antydninger om samarbeid 
med politiet. Politiet hadde hatt assistanse under avhøret av stabssjefen ved 6. divisjon. 
Hans rapport til politimesteren i Senja levnet ikke tvil om at Reder drev etterretning: 
«Hans politiske arbeid har hatt til formål å avbryte forbindelsen mellom de tyske trålerne 
og de norske kommunister.» Kapteinen mente at Reder hadde lykkes med å «rense» de 
tyske trålerbesetningene ved å passe på mannskapene under landlov og ved å infiltrere 
norske kommunister. Forsøk på å skaffe spioner på russiske båter mente kapteinen var 
mislykket, men han poengterte at Reder var en intelligent og kultivert person — og 
«meget snarrådig». 

Etter dette forsvant Reder fra Nord-Norge — og fra politiets oppmerksomhet. Hans 
oppdragsgivere var etter alt å dømme den tyske militære etterretning Abwehr, som 
hadde overtatt Gestapo Hamburgs skipsfartsnett. Reder var &I i en stadig strøm av tyske 
agenter langs kysten, som særlig etter krigsutbruddet 1. september ble så tett at forhol-
dene ble uoversiktlige. Bare få av dem ble tatt og dømt i Norge før 9. april 1940. Politiets 
situasjon var paradoksal: På den ene side samarbeidet man med Gestapo i jakten på kom-
munistiske sabotører, og utleverte materiale også om norske borgere. På den annen side 
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skulle man ta tyske spioner som arbeidet i Norge, og som vi må anta hadde tilgang til det 
samme materialet. 

Trålerfrykt og spionasjemistanker spredte seg til resten av landet. Den 27. januar 
hadde Aftenposten et intervju med den tyske konsul i Harstad, som dementerte alt. Den 
3. april hevdet Arbeideren at Gestapo hadde havnespioner i alle de største norske hav-
ner. Det var ikke langt fra sannheten. Den tyske legasjonen oversatte — som vanlig —
artiklene og sendte dem til Berlin. 

Wollweber til politiske diskusjoner i Moskva 
Vi har sett at det slett ikke var sant som Nytrøen hevdet, at Wollweber var under skarp 
overvåking i Norge. Realiteten var at det nye POT ikke hadde mistanke om at Wollweber 
hadde sitt hovedkvarter i Oslo. De fikk derfor heller ikke med seg at det kom en kurer 
fra Moskva med ordre om at organisasjonen skulle bygges videre ut og forberede seg på 
nye aksjoner. Som vi husker, hadde Wollweber innført aksjonsstopp og bedt om nye for-
holdsordrer. Kureren hadde med seg ordre til Wollweber om straks å komme til Mosk-
va. Avreisen ble foretatt i all hast, etter at Bargstådt hadde lagd et nytt pass utstedt på den 
sveitsiske kjøpmann «Hans Koller». Den 1. august ble «Koller» registrert utreist over 
Stockholm. 

I Moskva hadde mye skjedd siden han var der sist. Serebrjanskij, den gamle 
«Maxim», satt i fengsel. Den nye, Sudoplatov, tok diskusjonen med ham svært alvorlig. 
Han følte seg utsatt for en politisk «prøve». Sudoplatov ba Wollweber om å legge fram sitt 
syn på forholdet mellom Tyskland, Polen og vestmaktene. Wollweber kjente godt til de 
tysk-polske stridsmål fra sin tid som partileder i Schlesien, og mente at avklaring med 
Polen var nødvendig for at Hitler skulle få ryggdekning i øst. For Hitler var kontroll av 
området rundt Rhin-munningen så viktig at han ville risikere krig med England og 
Frankrike for å besette det. Ryggdekning i øst, så nedkjemping av de vestlige rivaler. Det 
var grunntanken i tysk stormaktsstrategi, og det var ikke tilfeldig at Hitler oppkalte sine 
to største krigsskip etter Bismarck og Tirpitz, som begge hadde stått for denne grunn-
tanken. På spørsmål om hvor lenge den polske og franske hær ville holde mot Wehr-
macht, ga Wollweber dem begge seks uker. Så langt hans egen beretning. 

Den avgjørende test kom 23. august, samme dag som den tyske utenriksminister Joa-
chim von Ribbentrop ankom Moskva. I flere uker hadde det pågått forhandlinger med en 
fransk-britisk militærdelegasjon om en tremaktsavtale mot Hitler. Det springende punkt 
var om den franske og britiske regjering ville garantere at sovjetiske styrker fikk mar-
sjere gjennom polsk og rumensk område fram til den tyske grensen, og om vestmaktene 
ville gi bindende forpliktelser om at tysk angrep på en av partene ville føre til krig med 
alle. Det siste forsøket på å bringe klarhet strandet 21. august. Hvordan skulle den bri-
tiske avvisningen tolkes? Var de i ferd med å finne fram til en ordning med Hitler som i 
1938? Rapporter fra Berlin bekreftet at tyskerne nå intenst vurderte allianse mot vest 
eller mot øst. Tyske følere kunne bekrefte at man ennå ikke hadde bestemt seg. Den 22. 
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om kvelden traff Stalin endelig sin beslutning. Den 23. ble den fransk-britiske militær-
misjonen informert om at videre forhandlinger ikke hadde noen hensikt. 

Om kvelden 23. august fikk Wollweber beskjed om at neste morgens utgave av 
Pravda ville inneholde viktige nyheter. Hvis han var enig i dem, skulle han i løpet av 
dagen skrive en begrunnelse for sitt syn. Wollweber visste at Sudoplatov var en nøktern 
mann, så han forsto at noe alvorlig var i ferd med å skje: «Tross dette ble jeg overrasket 
da jeg kunne lese om den tysk-sovjetiske ikkeangrepspakt, som ble offentliggjort i 
Pravda, og kunne studere bildet av Ribbentrops galgenfuglansikt.» Han var ikke klar 
over at avtalen med Ribbentrop var en stor overraskelse også for Sudoplatov. NKVD 
hadde bare to dager tidligere mottatt ordre om å undersøke mulighetene for en fredelig 
avtale med Tyskland, og var i ferd med å sende sine forslag til Stalin og Molotov da avta-
len ble undertegnet. Wollweber derimot hadde inntrykk av at Sudoplatov var godt ori-
entert. «Ikke desto mindre var jeg enig i beslutningen. Nå måtte jeg begrunne min opp-
fatning.» 

På ettermiddagen denne dagen kjørte Wollweber og Sudoplatov til Borodino, hvor 
Napoleons hær ble stoppet i 1812. På turen beklaget Sudoplatov at han måtte stille Woll-
weber på slike prøver, men forklarte at siden krigen nå ville begynne, hadde han ikke 
noe valg. «Hadde du hatt den minste tvil om beslutningen, så kunne du ikke reise tilbake 
som leder for organisasjonen. Tvil kan jo den beste ha,» føyde han til. 

I Borodino stoppet de ved marskalk Kutusovs hovedkvarter fra 1812, nå et museum. 
Sudoplatov forestilte seg at sovjethæren også kom til å måtte trekke seg tilbake som i 
1812: «Du vet at fiendens transportlinjer i så tilfelle blir lengre. Da først begynner vår 
egentlige oppgave. Det som er blitt gjort til nå, er bare generalprøven.» Han mente at 
Berlin var blitt ganske lydhøre, og forsto at man måtte sikre sine transportlinjer bedre, 
og dermed svekke fronten. Tida for den ensidige skipssabotasjen mot fasciststatene var 
over. Nå måtte en mer allsidig partisanstrid planlegges. Aksjoner direkte mot Tyskland 
måtte unngås så lenge ikkeangrepspakten sto ved makt. 

Sudoplatov fryktet at det ikke var så mye tid til disposisjon. Først ville det komme et 
angrep på Polen, og deretter mot vest. Så ville Tyskland angripe Sovjetunionen. Det 
kunne komme før man ante det, på tross av ikkeangrepspakten. Slik det lå an, var det 
nødvendig at Wollweber straks reiste tilbake. 

Så skjedde ting fort. Angrepet på Polen kom raskere enn Sudoplatov hadde regnet 
med. Den 5. september gikk Wollweber om bord i et svensk fly i Moskva, som brakte 
ham til Stockholm. Ifølge passet han hadde i lommen, var han fortsatt den sveitsiske 
kjøpmannen «Hans Koller». 

Illegalt til Norge 
I Sverige var det innført visumtvang, og i Sveits var det mobilisering. På Bromma flyplass 
ble Wollweber stoppet av politiet, som ga ham beskjed om snarest å kontakte det sveit- 
siske konsulatet. Passet ble beslaglagt. Wollweber ba om kvittering for passet og adres- 
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sen til konsulatet. Han forsikret om at han skulle kontakte politiet i løpet av dagen. Så tok 
han flybussen til hotellet i Stockholm, etterlot bagasjen og gjennomførte et av sine 
mange forsvinningsnumre. I Stockholm var det lett å riste av seg spanere, på grunn av 
mange ferger, trikker, busser og tunnelbaner. Utpå dagen kom han fram til en av orga-
nisasjonens illegale leiligheter, hvor Ragnhild Wiik ventet på ham. 

Bargstådt hadde etter Wollwebers avreise fra Oslo fått beskjed av Wiik om å reise til 
Stockholm, for å organisere tilbakereisen til Norge. Det var ikke så enkelt som før, siden 
de nordiske reisekortene var blitt ugyldige som følge av krigsutbruddet. Bargstådt 
måtte «spasere» over grensen. Han hadde en kontakt i Trysil, Ragnvald Wiik, som hjalp 
med dette. Han var bror av Gudrun og Ragnhild. Mange år tidligere hadde han kjøpt et 
gårdsbruk i Innbygda i Trysil. Han hadde god kontakt med familien i Oslo og besøkte 
dem flere ganger. 

I Stockholm fikk Bargstådt kontakt med Wollweber gjennom Wiik. Wollweber orien-
terte om den nye situasjonen, og Bargstådt forsto det slik at sabotasjen mot Tyskland nå 
var slutt som følge av den tysk-sovjetiske pakten. Innen tilbakereisen ble gjennomført, 
drøftet Wollweber situasjonen med Schaap, Lambert og Hjelmen. Sistnevnte fikk 
beskjed om å ta en rundreise i Sverige for å forsikre seg om at det ikke oppsto vakling. 
Dessuten skulle han introdusere Gdsta Andersson som ny leder i Sverige. Dette var 
bestemt av Wollweber allerede i juni—juli. 

Først dro Hjelmen til Gustav Sdder i Gdteborg, deretter til Stockholm igjen hvor han 
traff Andersson. Ved denne anledning fikk Andersson beskjed om å skaffe 2-3 sjøfolk til 
en ny gruppe i Stockholm. Så fortsatte reisen til Kiruna, hvor Andersson, Nyberg og Pet-
terssen ble presentert for hverandre. Andersson fikk med seg ti kilo dynamitt tilbake til 
Stockholm. Hjelmen kunne forsikre seg om at verken Nyberg, Wollwebers viktige bom-
bekonstruktør, eller andre vaklet. 

Lambert reiste tilbake til Antwerpen for å gå igjennom de samme diskusjonene med 
gruppene i Antwerpen og Rotterdam/Amsterdam. Hvor langt han rakk, vet vi ikke. Kort 
tid etter at han kom til Antwerpen, ble han arrestert. Schaap skulle diskutere med fin-
nene. Nå var det viktigste å holde den finske delen av organisasjonen ved like, inntil den 
skulle aktiveres ved tysk angrep mot Sovjetunionen. 

Etter samtalene i Stockholm var det viktig å komme seg tilbake til Oslo. Krigs-
utbruddet hadde ført til at betydningen av Norge og Nordsjøen hadde økt. Bargstådt 
hadde gjort grundige forberedelser for tilbakereisen. Sammen med et svensk par tok 
Wollweber og Gudrun Wiik toget til Sårna nord for Charlottenberg. Det skulle se ut som 
en ferieutflukt. I Sårna traff de Bargstådt, som var sammen med kjentmannen Ola Ner-
gård, fra gården Steingrunnen, to—tre kilometer nord for Engerneset ved Engersjøen. 
Han var lommekjent i grenseområdet, og Ragnvald Wiik hadde bedt ham om å lose dem 
over. Fra Sårna gikk de over Tjårnvallen og Storbåcken, og passerte grensen nord for 
Rødefiellet og Drevsjøen. Derfra fulgte de stien sørvestover til Bitterseter, og videre til 
Steingrunnen ved Engersjøen. Derfra ble de kjørt til Rena, hvor de tok toget til Oslo. 

Det var en strabasiøs tur, med to overnattinger under åpen himmel. Wollweber for-
teller i sine erindringer at de hadde gått 30 kilometer. Han var ikke i god form. Bargstådt 
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fortalte at Wollweber var så sliten at han «la seg rett ned og ville gi opp det hele». Det var 
kanskje litt overdrevet. Men vi vet fra svenske kilder at Wollwebers helse var sterkt redu-
sert. Bargstådts betraktning er derfor ikke tatt helt ut av lufta. 

Bak den finske fronten 
De var tilbake i Oslo i slutten av september. Da Sovjetunionen 30. november angrep Fin-
land, hadde de altså vært i landet i to måneder. Krigsutbruddet kom så overraskende at 
Wollweber ikke rakk å kontakte den finske gruppen før grensene ble stengt. Han skriver 
at han bestemte seg for å forsøke å gjenopprette kontakten, med tanke på aksjoner bak 
fronten. Den eneste måten det kunne skje på, var ved å gå på ski over den gjenfrosne Bot-
tenviken. En nordmann og en tysker ble sendt av gårde, og det lyktes dem virkelig å 
gjenopprette kontakten. Den finske gruppen rakk imidlertid ikke å gjennomføre sabota-
sjeaksjoner før krigen var slutt. Vi har bare Wollwebers ord for disse hendingene, og han 
lot flere uklarheter henge i lufta. Var det ikke sabotører som ble sendt ut i Bottenviken? 
Var det ikke egentlig snakk om to grupper? 

Bargstådt ga en annen versjon. Han var blitt bedt om å lære Hagge og Baier å gå på 
ski. På en skitur fortalte en av dem at de skulle sprenge det finske statspolitiets hoved-
kvarter i lufta. To nordmenn skulle også være med. En ukjent russer var oppdragsgiver. 
Bargstådt hevder at han var imot prosjektet. Det var for strabasiøst og ville være uten 
politisk virkning. 

Erik Nørgaard har en tredje versjon. Initiativet skulle ha kommet fra Gdsta Anders-
sons gruppe av spaniafrivillige i Stockholm. Formålet var å spre forvirring bak de finske 
linjene. Ledelsen i Moskva hadde nølende godtatt forslaget, men forutsatte at aksjonen 
ikke måtte bringe vanskeligheter for Sveriges stilling. Gruppen kom ganske langt med 
planene, men før aksjonen kunne bli satt ut i livet, kapitulerte Finland. Nørgaard oppga 
ingen kilde. 

Historien er nok ikke så enkel. Hagge kjente bare en bit av den. Den «Sigurd» som 
Hagge omtalte som sin skilærer i Nordmarka, rørlegger Sigurd Hansen, kjente til en 
annen bit. Han presenterte Hagge for Gudrun Wiik, som fulgte ham østover. På norsk 
side ved Magnor overlot Wiik Hagge til en ukjent nordmann — antakelig Monthey Røse 
— som tok ham gjennom skogen til Charlottenberg, og plasserte ham på toget til Stock-
holm. Vel framme gikk Hagge til en avtalt adresse, hvor han senere ble presentert for 
Karl Einar Risto, og gjennom ham møtte han en «Jenny», som han senere identifiserte 
som grovarbeideren Oskar Harry Eriksson fra Luleå. Hagge forsto det slik at disse 
skulle være med på ekspedisjonen til Finland. 

I mellomtida kom den store politirazziaen 10. februar 1940, og Hjelmen ble tatt av poli-
tiet. Hagge forsto at planene ble utsatt. Eriksson, Risto og Hagge brukte tida til skigåing 
og diskuterte forskjellige problemer knyttet til ekspedisjonen. Omkring 20. februar kom 
Gudrun Wiik, som sa at Hagge måtte reise tilbake til Norge. Reisen foregikk tre—fire 
dager senere. Risto fulgte ham på toget til Arvika, og der ble han tatt hånd om av den 
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samme ukjente nordmannen som tidligere. De gikk på ski til Skotterud og tok derfra 
toget til Oslo. Han var sikker på at hele ekspedisjonen var innstilt. I Oslo traff Hagge 
Sigurd Hansen igjen, men fikk aldri noen forklaring på hva som hadde skjedd. Flere vit-
ner bekreftet senere at Hagge fortalte sannheten — i det minste den delen av den som han 
kjente til. Det var ikke så mye. 

Bargstådt var holdt utenfor hele prosjektet av Wollweber, og er ingen god kilde. Han 
forteller at han var skilærer for Hagge og Baier og deretter overlot de to til en ukjent 
nordmann. Den ukjente var Hjelmen. Han ga flere detaljer under tortur i Tyskland. Woll-
weber hadde gitt ham i oppdrag å sprenge en jernbanestrekning i Finland, og hvis denne 
lyktes, foreta nok en sprengning. Det var altså snakk om to aksjoner. For å forberede den 
første aksjonen satte Hjelmen seg i forbindelse med Andersson og Risto i Stockholm. 
Risto og hans kamerat Karl Ivar Staf ble rekruttert av Andersson i slutten av 1939. De var 
begge sjømenn, og hadde deltatt i borgerkrigen i Spania. Risto skulle føre de tre men-
nene fra Stockholm til Luleå, hvor Andersson skulle utruste dem med sprengstoff, som 
han skaffet hos Nyberg i Kiruna. Fra Oslo til Stockholm var det en «Olav» som hadde 
ansvaret for reisen til de tre. Hjelmen sørget for at «Olav» og Risto ble identifisert for 
hverandre i Stockholm. Risto fikk beskjed av Hjelmen om å lære seg å gå på ski; han 
skulle være med på neste ekspedisjon, hvis den første ble vellykket. 

«Olav», de to tyskerne og den ukjente tredje deltakeren kom vel fram til Stockholm i 
slutten av januar 1940, og Hjelmen sørget for at Risto overtok ansvaret for den videre 
transporten til Luleå slik det var planlagt. Risto fikk reisepenger og de nødvendige kon-
takter i Luleå, og reisen fortsatte mot nord. Før Hjelmen selv ble arrestert i Stockholm 
noen dager senere, hadde han fått vite at de tre var blitt utrustet i Luleå slik som avtalt. 

Etter Wollwebers instrukser hadde Hjelmen lagd et sinnrikt sikkerhetsnett rundt 
Finlands-operasjonen. Mange var involvert, men deres «etapper» var så korte og deres 
kunnskaper så ufullstendige at en rekke versjoner ble skapt. Den som visste mest, var 
Risto, og hans forklaring er nødvendig for å forstå hvordan det hele hang sammen. Han 
ble presentert for «Olav» av Hjelmen, og dagen etter overlot han ved Centralstasjonen 
tre «tyskere» i Ristos varetekt. Risto visste ikke at «Olav» var Asbjørn Sunde. Uten å 
gjøre tegn til at de var kjent for hverandre reiste de til Luleå med toget. I Luleå ledet Risto 
dem til et overnattingssted etter Hjelmens instrukser. Et par dager senere ankom 
Andersson med dynamitt fra Kiruna, og neste dag fulgte Risto de tre ut gjennom skjær-
gården, sammen med en lokal kjentmann. Ferden gikk i sørøstlig retning forbi Svartii-
viken. Derfra tok de kursen mot Wasa. Etter en times marsj fra Luleå snudde han om, 
mens de tre fortsatte på egen hånd mot Finland. Kjentmannen fikk beskjed om å avvente 
«tyskerne» tilbake etter fem dager. Noen dager senere, forteller Risto, reiste han til 
Stockholm og avla rapport for Hjelmen. Hjelmen var fornøyd. Så ble han plutselig arres-
tert. 

Dermed overtok Andersson ansvaret, og presenterte Risto for Hagge. Hagge var helt 
alene i Stockholm, og Risto fikk i oppdrag å gå skiturer sammen med ham. Andersson 
kom også med en tredje mann, Harry Eriksson, og sammen fikk de beskjed om at de 
skulle gjøre en ekspedisjon til Finland, men denne gangen fra Obbola. Det var nå blitt tid- 
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lig i mars. Hagge skulle lede gruppen. Risto sto for innkjøp av utrustning, og Andersson 
skulle skaffe til veie sprengstoff. 

Den 7. mars ble Risto oppsøkt av Andersson, som ba ham om å reise til Nord-Sverige 
igjen, for å forberede den andre ekspedisjonen. Risto reiste dagen etter, først til Luleå, 
hvor han traff kjentmannen. Denne kunne fortelle at han hadde møtt de tre «tyskerne» 
ved Svartdviken etter deres tilbakekomst fra Finland. De hadde vært helt utslitte, men 
stemningen hadde vært høy. De hadde ledd og grått om hverandre. Han hadde fulgt dem 
tilbake til Skurholmen ved Luleå, hvor de ble innkvartert hos den samme familien som 
før de dro. Dagen etter hadde de reist, antakelig hadde de vendt tilbake til Norge over 
riksgrensen. Risto fikk også overlevert en pistol som «tyskerne» hadde hatt med på 
turen. 

Den andre delen av oppdraget var å få tak i en person i Luleå som hadde kontakter i 
eller var kjent i Wasa. Dette måtte Risto til slutt gi opp, og 11. mars reiste han videre med 
tog til Vånnås og Umeå, og derfra med buss til Obbola. Der klarte han til slutt å finne sin 
kontaktmann, og ba ham om å skaffe husrom for tre eller fire menn, som skulle gå over 
isen til Wasa. Han overleverte også pistolen med streng beskjed om at den ikke skulle 
leveres ut til andre enn de tre. Så dro han tilbake til Stockholm og rapporterte til Anders-
son. Få dager senere fikk han vite at prosjektet var innstilt. Vinterkrigen var slutt. 

Hvem var de tre «tyskerne»? Hva fikk de gjort i Finland? Svensk politi gikk nøye inn 
på disse spørsmålene da de senere fant fram til Hjelmens kjentmann i Luleå. Mens Risto 
mente de var «tyskere», innrømmet kjentmannen at en av dem snakket godt svensk. 
Husverten på Skurholmen mente at de snakket svensk med norsk eller dansk brytning, 
når de en sjelden gang sa noe. Nærmere korn ikke politiet. Tyskere var de neppe. Hvem 
kunne gjennomføre en fire—fem dagers skitur med tung oppakning? De må ha vært i 
kretsen av trenede sabotører som hadde vendt tilbake fra Spania. En av dem røpet seg 
faktisk. Johan Peter Bruun var mye på farten i 1939-40, men av og til stakk han innom sin 
søster Astrid i Oslo og drakk kaffe. En gang sa han helt umotivert at han hadde vært i Fin-
land. Dette syntes hun var merkelig, siden han var kommunist og ikke støttet finnene. 
Men hun spurte ikke. Noen nærmere forklaring ga han ikke. Johan Peter Bruun hadde 
vært aktiv bokser før han dro til sjøs og til Spania. Han var en hardhaus. De to andre er 
ukjente, men det er rimelig å anta at en av dem var Monthey Røse, som vi allerede har 
møtt som grenselos. Den tredje kan ha vært Alf Kristiansen, eller Sunde selv. De var alle 
vel vant med skigåing, tunge bører og et hardt liv i spanske skyttergraver. 

Forvirringen om aksjonene i Finland var stor i det svenske politiet. Som vi har sett, var 
ikke det så rart. Det dreide seg ikke bare om en, men om to aksjoner. Det var bare Hjel-
men og Risto som kjente til begge. Hjelmen kjente ikke til at Hagge var plassert i Stock-
holm for den andre aksjonen. Bargstådt var ikke informert. Andersson kjente neppe den 
første ekspedisjonen, og det er helt sikkert at han ikke visste hvem de tre «tyskerne» var. 
De øvrige svenskene som var med, kjente kun sin lille etappe, og til politiet fortalte de 
dels at aksjonen ble innstilt, dels at den ble gjennomført. Politiet forsto aldri at det var to 
aksjoner. 
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Hva var målet for Finlands sabotasjen? 
Hva var målet for aksjonene? Wollweber var selvsagt på det rene med stormaktenes 
interesser i området. Avisene skrev om oppsettingen av et fransk-britisk ekspedisjons-
korps, som skulle stoppe den tyske malmimporten og støtte finnene. Det krevde ikke 
stor fantasi for å forstå at man da måtte besette malmområdene i Nord-Sverige, og derfra 
rykke inn i Finland. Til det trengte man jernbanelinjen Boden—Rovaniemi—Wasa, og en 
kan tenke seg at en ødeleggelse av den kan ha vært i sovjetiske interesser. Freden i 
Moskva 12. mars avbrøt ekspedisjonen, men det gikk ikke mer enn 14 dager før pro-
sjektet ble hentet fram igjen, nå uten begrunnelse i vinterkrigen. Vi vet at Wollweber, 
Hjelmen og Nyberg diskuterte om det var mulig å få satt kraftverket i Porjus ut av drift 
ved en tysk invasjon, fordi kraftverket leverte strømmen til malmbanen Narvik—Kiruna. 
De vurderte også om man kunne få ødelagt havneanlegg i Luleå og Oxelisisund samt få 
revet opp veier og jernbaneforbindelsene over grensene. Nyberg mente at alene Porjus-
operasjonen ville bli for stor for organisasjonen. Hva Wollweber og Hjelmen mente, vet 
vi ikke, men jeg tror ikke aksjonene i Finland bør sees i denne sammenheng. 

Under vinterkrigen var det svensk-norske jernbanenettet livsnerven i støtten til Fin-
lands krig. Fly, artilleri, håndvåpen og ammunisjon fra de vestallierte passerte linjen 
Boden—Wasa. Transittvirksomheten gjennom Norge ble så omfattende at NSB måtte 
leie ekstra lokomotiver i Sverige. De tidligere antirevolusjonære bestemmelsene om 
militær jernbanedrift var blitt avviklet i 1932, men 8. januar 1940 samtykket Forsvars-
departementet i oppsetting av militære jernbanevakter langs Bergensbanen av frykt for 
«illgjerningsmenn». I slutten av desember hadde norske myndigheter klarert våpentek-
nisk transitt til Finland etter finsk og vestalliert press. En sovjetisk protestnote fra 6. 
januar ble besvart med utenomsnakk, mens utlastingen i norske havner fortsatte. I Ber-
gen ledet de to kapteinene Andrew Croft og Malcolm Munthe den delikate omlast-
ningen. Flydelene var så store at de måtte deles opp på kaia for å få plass i godsvognene, 
merket som jordbruksmaskineri. Etter opplastningen dro de til Tornio og overleverte 
utstyret til finnene. Croft og Munthe var i Skandinavia som agenter for den britiske mili-
tære organisasjonen Military Intelligence — Research (MI R). 

Kapasitetsproblemer på Bergensbanen gjorde at også andre havner ble brukt. Fra 
Oslo gikk transportene over Kornsjø, Kongsvinger og Meråker, i største hemmelighet. 
NSBs personale fikk taushetsplikt. Vognene ble merket slik at skipets navn ikke kunne 
leses, og havneområdene ble avsperret. Det var slett ikke, som man senere påsto, gjort 
av frykt for tyske spioner. Togene fraktet også frivillige til Finland. I alt 727 frivillige ble 
kledd opp, utrustet og sendt av befal som hadde hatt slike oppgaver i forsvaret. Her var 
det ingen heksejakt fra Welhavens POT, som den som ble de spaniafrivillige til del. I all 
hemmelighet ble det også sendt våpen og utstyr til en bataljon feltartilleri og 12 000 gra-
nater fra hærens mobiliseringslagre. Den kamuflerte transporten gikk 19. februar og ble 
registret mottatt av den finske generalstaben 22.-24. februar. 

Fra svenske lagre gikk enda større forsendelser av personell og materiell. Det meste 
var i realiteten tysk hjelp. Direkte tysk hjelp var umulig ut fra den tysk-sovjetiske ikke- 
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angrepsavtalen. Isteden ble tyske leveranser til Sverige trappet opp, med uformelle 
ønsker om videreforsendelse til Finland. Den norske militærattacheen i Helsinki rap-
porterte med den svenske militærattacheen som kilde at to av tre skudd som ble avfyrt 
fra finske styrker «i den seneste tid», kom fra svenske lagre, som på sin side ble fylt av 
Tyskland. «Denne erstatningstilførsel fra Tyskland vil komme til å opphøre hvis Sverige 
går offisielt inn i krigen.» Bankier Marcus Wallenberg bekreftet at 20-30 % av de svenske 
krigsforsyningene gikk til Finland. 

Det var slike tog med krigsmateriell Wollweber var ute etter. Selv om de var «hem-
melige», skrev avisene om dem også i de dagene sabotørene var av sted. Det var den all-
menne effekten av et anslag Wollweber var opptatt av, ikke de konkrete ødeleggelsene. 
Det var neppe snakk om en bestemt transport. Om det var svensk, tysk, norsk eller vest-
alliert materiell, spilte mindre rolle. Aksjonen måtte skje på finsk jord. Det var Finland 
som var i krig med Sovjetunionen, ikke Sverige og Norge. Den diplomatiske situasjonen 
mellom Sovjetunionen og Norge og Sverige var anstrengt nok som den var, og det lå ikke 
i sovjetiske interesser å diskreditere svensk eller norsk nøytralitet. 

Hva kom ut av det hele? Martin Lundqvist henvendte seg 21. juli 1941 til det finske 
statspolitiet med spørsmål om man kjente til sabotasjeaksjoner som kunne settes i denne 
sammenhengen. Det kom aldri noe skriftlig svar. Et spørsmål 50 år senere ga samme 
resultat. Vi vet altså ikke hvorfor de hjemvendte sabotørene var så opprømte. Hadde de 
sprengt et tog? Lå dynamitten klar et sted i nord? Kanskje kan finske forskere finne 
svaret. 
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Kapittel 9 

DEN STORE FORVIRRINGEN 

Beslutningen til USA om å oppheve 
embargoen på handelen med de 

krigførende har framkalt en 
fornyelse av den terroristiske 

virksomheten mot de engelske og 
franske handelsfartøy. De 

kommunistiske håndlangerne har 
mottatt forskrifter om å bringe 

uorden i våpen og ammunisjon fra 
Nord-Amerikas havner. 

DEN FRANSKE SIKKERHETSTJENESTEN LN S(JRETE, 1939 

Våren og sommeren 1939 fortsatte etterforskingen i Wollweber-saken under fullt 
trykk i Sverige. Da verdenskrigen brøt ut, inntrådte det en merkbar endring. Mot 

slutten av året hadde politiet nesten mistet interessen. Hva hadde skjedd? 

Politiet fabrikkerer et bevis 
I et brev fra politiet i Rotterdam til Såpo 13. april 1939 ble Ceders kontakt om bord på 
Westplein identifisert. Det var matrosen Willem van Vreeswijk. Han var registrert av poli-
tiet fordi han en gang hadde gitt et økonomisk bidrag til en «kommunistisk» kabaret. 
Siden Westplein 21. april var ventet til Oxeliisund, hadde man nå muligheten for å over-
våke hvilke illegale kontakter han hadde på land. Den 21. iverksatte Såpo en operasjon i 
byen. Av sikkerhetsgrunner informerte man ikke tollerne. Det straffet seg. Tollerne 
kjente ikke spanerne og arresterte dem isteden, mistenkt for smugling av sigaretter. 

Politiet valgte en annen framgangsmåte for å avdekke Ceders kontakter. Ceder skrev 
til Pettersen i Narvik og ba om å få dekket utgifter til to oppkonstruerte reiser. Avtalen 
med politiet var at han skulle gå med svarbrevet til kassereren i Norbottens partidistrikt 
av SKP for å få pengene utbetalt. Dermed ville han ha produsert et «bevis» på at SKP 
finansierte sabotasjeorganisasjonen, og politiet ville ha et påskudd til å gripe inn. Men 
«Frans» svarte ikke. Isteden skrev Ceder en «regning» direkte til partidistriktets kasse-
rer. Det politiet ikke visste, var at Hjelmen hadde koplet Ceder ut av organisasjonen. 
Beslutningen om dette var tatt etter Ceders besøk hos Pettersen i Narvik høsten 1938. 
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SKPs partidistrikt gikk rett i fellen. Den 8. juli om kvelden kom Ceder hjem til sin poli-
tikontakt, og fortalte at en del av beløpet var innløst i Luleå sparebank. Resten skulle 
utbetales når partiformann Sven Linderot vendte tilbake fra en reise i Sovjetunionen. Det 
var heldig. Nå kunne utbetalingen dokumenteres via banken. Kanskje kunne man vise at 
resten av pengene kom fra Sovjet. Ceder var blitt bedt av kassereren om å være forsiktig, 
fordi han og «mannen i Narvik» sikkert var under overvåking. Ny kontakt med organi-
sasjonen regnet han ikke med å få før tidligst om seks måneder. 

Hadde noen andre overtatt Ceders oppgaver? For å bringe klarhet i dette ble en sam-
ordnet overvåking av Pettersen etablert mellom politiet i Narvik og Kiruna. Den 14. okto-
ber 1939 satte Pettersen seg på toget til Kiruna. Fra stasjonen i Kiruna ble han spanet. 
Han overnattet hos en jernbaneansatt i byen. Dagen etter reiste han tilbake til Narvik. 
Politiet visste nå hvem Kiruna-kontakten var. En nabo sa seg villig til å spionere for poli-
tiet. 

Ceders rolle var ennå ikke uttømt. Den 1. november meldte han til politiet at han 
hadde funnet igjen adressen til organisasjonen i København. Melding om dette gikk 
umiddelbart til overvåkingen i København. Han kunne også opplyse at kassereren i par-
tidistriktet hadde utbetalt resten av pengene for hans falske regninger. 

Identifiseringen av «Hans Koller» 
Den 8. september registrerte kriminalpolitiets utlendingsavdeling i Stockholm at den 
sveitsiske kjøpmannen «Hans Koller» ikke hadde meldt seg for politiet etter at han 
hadde ankommet Bromma uten gyldig visum til Sverige. En rekke undersøkelser ble 
satt i verk. Den sveitsiske konsulen opplyste at den sveitsiske statsborger Hans Koller 
var blitt drept i den spanske borgerkrigen, der han hadde deltatt på de «rødes» side. Det 
var altså en illegal innreise. Den 25. september satte Robert Paulsson i Socialstyrelsen 
opp et notat, og saken ble oversendt 6:e roteln. Ingen tok bryderiet med å sjekke pass-
bildet av Koller. 

Den 11. november opplyste sjefen for det nystiftede sikkerhetspolitiet i Danmark, 
Emil Strøbech, i et brev til Stockholms kriminalpoliti at en Ernst August Wollenweber 
etter «de seneste opplysninger» antakelig oppholdt seg i Sverige på falskt pass. Hvem 
var nå «Wollenweber»? 6:e roteln fant ut at navnet var registrert. Rutinemessig sendte 
man over standardskjemaet for undersøkelser av opplysninger hos utlendingsbyrået i 
Socialstyrelsen når det gjaldt «Wollenweber», men fikk det tilbake med påskrift om at 
opplysninger «saknar». På et eller annet tidspunkt må imidlertid noen ha fått en mis-
tanke om at sakene «Wollenweber» og «Koller» hadde noe med hverandre å gjøre. På 
baksiden av passfotografiet av «Koller» er navnet «Wollenweber» påført, med spørs-
målstegn bak. I en kort kommentar til fotografiet bemerkes det at Ernst August Wollen-
weber har opptrådt under navnet «Hans Koller». På den etterlysningen som ble sendt ut 
med fotografiet, sto det imidlertid «ukjent tysk». Det ble utlovet stor belønning. 

I den senere utredning av «Wollweber-affæren» som ble gjort av politiet i tilknytning 
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til Sandlerkommisjonens undersøkelser, ble det hevdet at man var klar over at «Koller», 
«Wollenweber» og Wollweber var samme person. Det er ikke riktig, på tross av navne-
likheten. Først 28. februar 1940 forsto man det. Etter arrestasjonen av Wollweber 18. mai 
1940 ble denne opplysningen hentet fram igjen. 

Rickman, Koslowski og Kniiiken 
Svensk politi var altså mer forvirret i forhold til personen Wollweber høsten 1939 enn de 
innrømmet senere. Hva hadde skjedd? Inngåelsen av ikkeangrepspakten mellom Tysk-
land og Sovjetunionen og utbruddet av verdenskrigen måtte selvsagt få betydning også 
i Sverige. Det var ikke bare Wollwebers organisasjon som var interessert i tysk skipsfart 
og svensk malmeksport. Det var heller ikke bare denne organisasjonen som syslet med 
planer om sabotasje mot tysk skipsfart. 

Den 14. oktober 1939 gikk den tyske damperen Marion Traber på grunn utenfor 
Oxeldsund. Kapteinen mente at kompasset hadde vist feil. En forklaring kom et par uker 
senere, i et brev fra flyktningen Fritz Koslowski, som politiet hadde under post- og tele-
gramkontroll. Politiet mistenkte ham for å være dobbeltagent. Han var stadig om bord i 
tyske skip, og hadde kontakter med kommunistene. Det merkelige var at han skrev rap-
porter med usynlig blekk til en annen tysk emigrant, Heinrich Sommer. Denne overlot 
rapportene til Charles Lindley, pensjonert president i ITF og britisk etterretningsmann. 
Han var bosatt i Bromma utenfor Stockholm. 

Når Lindley startet som etterretningsmann, vet vi ikke. Hans kontakt var Peter Ten-
nant, britisk presseattache i Stockholm. Tennant opererte nettverket Tirsdagsklubben, 
som samlet antinazistiske svensker og emigranter fra høyere sosiale sjikt. Han var plas-
sert i Sverige av Section D i Secret Intelligence Service (SIS). Section D (Destruction) ble 
opprettet i 1938 og skulle drive sabotasje. Tennants dekkvirksomhet som pressemann 
gjorde at han fikk lite tid til sine «spesielle» oppgaver. Section D rekrutterte derfor en mis-
lykket forretningsmann for å lede operasjoner i Sverige, Alfred R Rickman, og skapte en 
passende bakgrunn for ham ved å la ham reise rundt i Sverige som skribent. En bok om 
svensk malmeksport i hans navn ble besørget utgitt av Section D på et ansett forlag. 

Høsten 1939 ble Rickman installert i Stockholm med proforma-agenturer for diverse 
firmaer, og med kjelleren full av det nye militære sprengstoffet «plastics», detonatorer 
og annet nødvendig utstyr. Oppdraget var å ødelegge anlegg knyttet til malmeksporten. 
Han rekrutterte den norske kjøpmannen Helmer Bonnevie, en britisk forretningsmann, 
Ernest Biggs, Ture Nerman, utgiveren av Tross Alt, journalisten Kurt Singer, tre tyske 
sosialdemokrater og andre, flere på uklare premisser. Section D hadde sett seg ut fire 
mål for sabotasje: havneanleggene i Oxeldsund, Luleå og Narvik, og kraftverket i Porjus 
som forsynte malmbanen med strøm. 

Rickman og hans nærmeste ble arrestert 19. april 1940, mens de forsøkte å slette sine 
spor. De fryktet tysk invasjon i Sverige hvilken dag som helst. Da hadde de bak seg flere 
mislykkede forsøk på å sprenge lastekranene i Oxeldsund. Arrestasjonene var ingen til- 
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feldighet. Både svensk og tysk politi hadde fulgt organisasjonen fra innsiden. Rickman 
hadde rekruttert en tysker som rapporterte til Gestapo. En annen, journalisten Kurt 
Singer, rapporterte til Såpo. Rickman hadde altså vært svært uforsiktig og brutt de fleste 
konspirative regler. 

Rickman-affæren kompromitterte ITF, tyske sosialdemokrater og britisk diplomati. 
Alle distanserte seg fra ligaen. Sommer, Koslowski og en rekke andre ble tatt fra høsten 
1939 av og utover i 1940. Bonnevie kom seg til Norge, men ble tatt av Gestapo i oktober 
1940. Han var heldig og ble løslatt i august 1941. Rickman ble dømt til åtte års straff-
arbeid. Han slapp ut etter fire. 

Opprullingen av Koslowskis kontakter avslørte SIS-agenter i alle viktige svenske hav-
ner. Hos Koslowski fant politiet en lapp med navnet «Knudsen», dekknavnet til Hermann 
Kritifken, som hadde ankommet Sverige 29. oktober 1939 fra England via Norge. Den 16. 
november ble han tatt, og dømt til fem måneders straffearbeid for passforfalsking og for 
britisk spionasje mot tysk skipsfart. I den korte tida han hadde oppholdt seg i Sverige, 
hadde han rukket å ta opp en rekke kontakter innenfor ITF-nettet, og flere av disse ble 
nå avslørt. 

Den virkelig dramatiske kursendringen i sabotasjesaken skjedde 23. november, da 
Deutsches Nachrichtenbiiro beskyldte britisk etterretningsvesen for å stå bak de 
samme skipssabotasjene som Wollweber — og bak ham Sovjetunionen — siden juli 1938 
hadde fått skylden for. Ide følgende dagene brakte V6Ikischer Beobachter flere detaljer. 
Stoffet kom direkte fra SD. Hvilke skip som det var utført attentat mot, tidspunkter og 
omstendigheter rundt de 15 attentatene det var snakk om nå, var stort sett uendret. Med 
et slag var hele grunnlaget for samarbeidet i det som hittil var blitt omtalt som «kommu-
nistische Terroranschlåge», endret. De sentrale navnet som SD hektet sabotasjen på nå, 
var Ptitzsch, som satt arrestert i København, og de to SIS-agentene Stevens og Best. 
Begge var blitt kidnappet av SD fra den nederlandske byen Venlo 9. november, etter lang 
tids infiltrasjon av SIS i Nederland. Stevens var Passport Control Officer i Haag fra 1937, 
som var den ordinære dekkstilling med diplomatisk immunitet for SIS-ledere i utlandet. 
Best ledet den såkalte Z-gruppen i Nederland. Vi vet lite om Z-gruppene. De ble bygd opp 
av SIS fra midten av 30-tallet, og opererte uavhengig av den vanlige etterretningstjenes-
ten, ofte også ukjent for den. 

For svensk og dansk politi, som hadde lagt ned et stort arbeid i sabotasjesaken, kom 
de nye tyske avsløringene som en kalddusj. Da den finske vinterkrigen brøt ut 30. 
november, endret i tillegg det politiske klimaet seg i de nordiske land, og den offentlige 
opinion krevde tiltak mot kommunistene. Svensk politi mente å kunne bevise at det var i 
det kommunistiske miljøet virksomheten foregikk og at SKP finaniserte den. Tysk politi 
hevdet nå at de to SIS-agentene Stevens og Best hadde tilstått å være hovedmennene bak 
sabotasjen. En av deres nærmeste medarbeidere var den samme Hermann Kniffiten 
som nå satt arrestert i Stockholm! 

Kniifken var en eksemplarisk fange. Noe av det første han gjorde i fengslet, var å 
skrive en rapport om alt han visste om kommunister, Komintern, sovjetisk etterretning 
og løst og fast om sentrale personer i den kommunistiske verden. Wollweber, Schaap og 
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lederne av det kommunistiske sjømannsarbeidet var blant de omtalte. Rapporten inne-
holder et merkelig avsnitt om P6tzsch, som Kntifken beskrev som svindler, Gestapo-
angiver, hallik og pengeutpresser. 

Dette fikk 6:e roteln å lese fra Knifiken i de samme dager som P6tzsch av Gestapo ble 
utropt som hovedmannen bak 15 sabotasjeaksjoner rettet mot Tyskland, Japan og Italia. 
P6tzsch hadde allerede innrømmet for dansk politi at han arbeidet for SIS. Det kan ha lig-
get en ekte irritasjon bak Kniifkens bredside mot P6tzsch. Eller var det spill for galleriet? 
Var P6tzsch rekruttert til den konkurrerende Z-gruppen, som antydes av &I forfatter? 

Fransk sikkerhetstjeneste på villspor 
Den tyske nyorienteringen skapte full forvirring i den franske sikkerhetstjenesten 
Sfireæ. I november 1939 ble det utarbeidet en ny rapport om sabotasjefaren, som man nå 
utelukkende så på som et kommunistfenomen. Rapporten ble levert til norsk politi i 
januar 1940 av en etterretningsmann i den franske legasjonen. Han ba om at skrivet ikke 
ble levert videre, siden Frankrike var i krig. I februar leverte POT dokumentet videre til 
svensk politi. 

I et følgebrev ga POT sin egen vurdering. De hadde informasjoner om at Komintern 
31. oktober 1939 hadde hatt en sammenkomst i Moskva hvor det ble besluttet å opprette 
en «central» for internasjonal sabotasje, rettet mot krigførende og nøytrale stater. Hen-
sikten var å forvandle krigen til en generell borgerkrig. Hovedvekten var lagt på Eng-
land, Frankrike og USA, men det skulle også arbeides i Tyskland. Metoden skulle være 
streiker og sabotasje i krigsindustrien, i havner, på handelsskip og innenfor jernbane-
nettet. Ledelsen, som besto av Walter Ulbricht, Andre Marty og Eugene Varga befant 
seg i «Arbeiderpalasset», rom 379 i Moskva. «Wohlweber» var Europa-sjef, og under 
ham fantes både «Knufken» (Antwerpen) og «Waldewer Petzcha» (Brussel). Organisa-
sjonen skulle ha åtte adresser, fra 218 E, 84th Street i New York til Place de la Wvolution 
i Mexico by. I Oslo holdt man til i Møllergata 24. Følgebrevet sluttet med å fastslå at hen-
sikten med organisasjonen var å skaffe «den russiske imperialisme» herredømme over 
hele verden. Adressen POT oppga i Oslo, var til NKPs partikontorer. Som man kan se, 
var det ganske luftig. Man hadde ikke engang klart å skrive navnet til Wollweber riktig, 
en mann Nytrøen hevder de hadde fulgt i årevis. 

Den franske utredningen startet med å henvise til et rundskriv fra innenriksministe-
ren av 8. juli 1939, hvor en rekke tiltak mot sabotasje ble beordret, og en fortegnelse over 
mistenkte utlendinger ble vedlagt. Man viste til undersøkelser som skulle dokumentere 
at det fra før var tre organisasjoner i arbeid, alle i Nederland og Belgia, som var rettet mot 
handelsflåten fra «visse fremmede land». Etter den tysk-russiske ikkeangrepsavtalen 
var formålet blitt å svekke den britiske og franske handelsflåten med terrorangrep. 
«Kommunistiske håndlangere» i nordamerikanske havner hadde mottatt ordre om 
sabotasje. Man ga så en detaljert gjennomgang av tre påstått eksisterende organisasjo-
ner: «Potsch—Biesemann», «Lambert—Schaap» og «Lenen—Lunieff». 
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Den første organisasjonen skulle være ledet av «Potsch» og Leo-Marie Biesemann. 
28 navn på medlemmer ble ramset opp, ledsaget av vita, signalement og fotografier, av 
disse Piitzsch, brødrene Werner og Kurt Lehmann, og Liesebeth Jastrzembski og hen-
nes norske «elsker», sjømannen Arne Lund. Det var ITFs etterretningsnettverk man 
egentlig forsøkte å beskrive her. I «Lambert—Schaap»-organisasjonen anga man 17 navn. 
Organisasjonen skulle være spesielt rettet mot «kapitalistdemokratiene» Frankrike og 
England, og de nøytrale stater som har sympati for disse. Man «har» informasjon som 
viser at dette ble vedtatt i Moskva i juni 1939. Det ble også vedtatt at Lambert skulle 
kunne låne norske, finske og lettiske båter for sine «omflyttinger». Begge disse to orga-
nisasjonene står nå til Tysklands tjeneste, hevdet man. Vi skjønner at det var Wollwebers 
organisasjon man her forsøkte å beskrive, men uten Wollwebers navn. Den tredje orga-
nisasjonen «Lenen—Lunieff» skulle være enda mer hemmelig enn de andre to. Om lag 
100 navn ble listet opp, hvorav flere, som Hermann Kniifken, allerede var nevnt som 
medlemmer av de andre. Vi kan merke oss dr. Arne Halvorsen på denne lista, og Gesta-
pos mistenkte fra Feronia-attentatet i Giiteborg, og Wollweber, som sto som leder av 
«visse terroristgrupper». 

Vi kan trygt si at dette var tankekonstruksjoner av løse fakta, rykter og navn fra det 
franske overvåkingsarkiv. At de tre organisasjonene var stiftet på et møte i Moskva som-
meren 1939, var en eventyrlig påstand, likeledes at de hadde &i ledelse i Moskva. Rap-
porten ga et kriminalpolitisk svar på de behov som den tysk-sovjetiske pakten og krigs-
erklæringen hadde skapt for fransk politi. Man hadde behov for en ny virkelighet, og 
oppnådde det ved å stokke om på allerede kjente data. At SC.trets materiale ble tatt på 
alvor, framgår av at det ble sendt ut til de forskjellige overvåkingsdistriktene i Sverige i 
slutten av februar 1940. Da hadde 6:e roteln gått igjennom sine arkiver og lagd en utfyl-
lende vitaoppstilling for samtlige navn, men uten alle skrivefeilene. Wollweber og Wol-
lenweber var ført opp som forskjellige personer. «Hans Koller» var identifisert som Woll-
weber for første gang. 

Jeg skal her forlate Silrets innspill. Ved årsskiftet og utpå nyåret hadde fortsatt 6:e 
roteln sine egne tråder å nøste i Ceder-saken. Man hadde fått et nytt tips om en hemme-
lig kommunistisk kanal til Finland, trodde man. Det ble husundersøkelser og forhør, 
men ingen nye spor til sabotørene. 

Arrestasjon av Martin Hjelmen 
Den 21. desember 1939 foreslo sosialminister Gustav Mbller å foreta husundersøkelse 
hos kommunistene over hele landet. Dagen etter skrev underståthållare Eric Hallgren, 
Sveriges sikkerhetssjef, til alle de forskjellige overvåkingsområdene og varslet en razzia. 
Den 16. januar ble saken tatt opp igjen av Mbller i statsrådskonferanse. Hallgren fra-
rådde aksjonen, men Mbller henviste til at opinionen krevde at noe måtte gjøres. Den 5. 
februar ble de konkrete planene lagt. 

Klokken 07.00 om morgenen 10. februar gikk over 2000 politifolk til husundersøkelse 
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hos 1009 kommunister, en rekke partilokaler og avisredaksjoner. Det var den største 
politiaksjonen i Sverige under krigen. Politiledelsen var ikke særlig begeistret, og fryk-
tet at aksjonen kunne virke uheldig på etterforskingen i sabotasjesaken. De nye uten-
landske innspillene hadde jo også nå skapt stor uklarhet om hva man var på jakt etter. 
Politiet hadde en samordnet aksjon under planlegging for sabotasjesaken, og så helst at 
den ble gjennomført i alle fire land samtidig. Det skulle være en målrettet og godt forbe-
redt aksjon, i motsetning til Mkillers «politiske» aksjon. På tross av sitt omfang ga raz-
ziaen et svært beskjedent resultat. Politiet mente å kunne bevise at SKP under valgkam-
pen i 1934 hadde mottatt et mindre beløp fra Sovjet. Man hadde håpet å finne et bilag som 
viste at Ceder hadde fått sine penger direkte fra SKPs partikasse, men fant ikke noe. 

Hjemme hos tapetserer Theodor William Johnsen i Angantyrvågen 5 i Angby, uten-
for Stockholm, traff politiet tilfeldig på en nordmann med navnet Fridtjof Johannesen fra 
Oslo. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at han hadde i alt tre nordiske reisekort. 
Hans øvrige identiteter var Karl Johan Johannesen og Oswald Jensen, den siste med 
adresse Brinken 2 B i Oslo. Mannen ble arrestert. Den 13. februar innrømmet han sin 
virkelige identitet: Martin Rasmussen Hjelmen. Han var den eneste som ble sittende i 
fengsel etter razziaen. 

Overvåkingen i Norge — siste fase 
Nytrøen skrev at POT ved krigsutbruddet i september 1939 — «med unntak av Sør-
Varanger — måtte slippe av hendene Wollweber-komplekset og all annen sovjetisk spio-
nasje- og sabotasjevirksomhet for å forsøke å demme opp for den tyske invasjon av agen-
ter». POTs følgebrev til rapporten fra Sårete viser at dette ikke er korrekt. Under vinter-
krigen skjedde det en intensivering av overvåkingen av kommunistene også i Norge, 
selv om interessen for Wollweber ble mindre. Dette kan ha samme grunn som i Sverige, 
nemlig at tysk politi hadde fastslått at det var britene som sto bak sabotasjen. Spesielt for 
norske overvåkingstiltak var imidlertid deres nære tilknytning til våpentransportene til 
Finland. Disse var, som vi har sett, utsatt for høyst reelle trusler. I Nord-Norge ble 6. divi-
sjon mobilisert, og Jonas Lie ble sendt dit som overvåkingssjef. Med ham som kraftkilde 
skjedde det en voldsom opptrapping av antikommunistiske aktiviteter. 

Rapporten fra Sårete satte også i Norge i gang tiltak fra politiet. I et telegram fra Wel-
haven til politimestrene 10. januar refererte han at det var kommet opplysninger som ga 
grunn til å frykte sabotasjehandlinger mot skip til og fra krigførende land, og antydet at 
bomber ville bli forsøkt brakt om bord mens skipet lå i havn. I telegrammet som også 
ble sendt til Arbeidsgiverforeningen, Landsorganisasjonen, Norsk Sjømannsforbund, 
Norsk Rederforbund og Tollvesenet med anmodning om å treffe passende forholds-
regler, viste Welhaven til skipssabotasjen under første verdenskrig. Utspillet om at nøy-
trale stater ville bli rammet av skipssabotasje, fikk altså her full uttelling. 

Welhavens telegram ble signalet til ny giv i kommunistovervåkingen. Fem dager 
senere ba Welhaven politimestrene om å sende inn en liste over nazister som kunne bli 
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farlige for statens sikkerhet i tilfelle «konflikt» med Tyskland, og en liknende liste over 
alle utlendinger i tilfelle «konflikt» med vestmaktene. Han utelukket altså ikke det siste 
alternativet. Men å sende inn en oversikt var ikke det samme som å iverksette tiltak, noe 
som knapt var mulig slik den politiske situasjonen var i Norge 1939-40. Til det var for 
mange personer i høye stillinger sympatisk innstilt til Tyskland eller nazismen. Særlig 
vanskelig var det fordi mange av disse var i politiet og i forsvaret. Blant dem fantes regi-
mentssjefer, sjefer på annet nivå og personell i den militære administrasjonen. 

Ble Vidkun Quisling overvåket før 9. april? Selvsagt har dette spørsmålet stor inter-
esse. Tidligere overvåkingssjef Asbjørn Bryhn påsto i 1979 at majoren var blitt overvåket 
nærmest «time for time». Påstanden ble aldri forsøkt dokumentert. Mange — ikke minst 
Welhaven — hadde personlige interesser av å hevde dette. Vi vet at Abwehr foretok en 
siste rutinemessig debriefing av Quisling — som ledd i de militære forberedelsene til 
angrepet på Norge — i fred og ro 3. april på et hotell i København, uten at POT stilte så 
mye som et spørsmål. Realitetene i den politiske situasjonen, som Welhaven hadde en 
meget fin nese for, tilsa at det var personer som Leonard Aspaas og Ole Skaakberget 
man overvåket. Sannheten var at Quisling var mobiliseringsdisponert for tjeneste ved 
Hærens overkommando for mobiliseringsåret 1940. Han var en prominent person, og 
man overvåket ingen slike. 

Det var ikke det eneste paradoks denne våren. Krigen i 1940 ble et paradoks for dem 
som hadde sett på Tyskland som vern mot terror og bolsjevisme, og av dem var det 
mange i det norske politiet. 

Utgivelsen av Out of the Night 
Etter verdenskrigens utbrudd ga Tyskland britene skylden for Wollwebers sabotasje-
aksjoner, og Frankrike tyskerne. Wollweber kom i bakgrunnen, dels for en generell anti-
kommunistisk bølge, dels for en skjerpet interesse for britenes virksomhet. Men brått 
skjedde det noe som igjen skulle bringe Wollwebers navn i fokus. 

Umiddelbart før angrepet på Norge fikk Wollweber ordre om å reise til Moskva så 
fort som mulig. Han fikk ingen begrunnelse. Først på slutten av krigen fikk han vite at 
årsaken var Richard Krebs' bok Out of the Night, som var under utgivelse i USA. Selv om 
boka først utkom i november 1940, lot Richard Krebs allerede fra høsten 1939 publisere 
tre artikler i antisovjetiske tidsskrifter i New York med stoff fra den. Krebs' oppmerk-
somhet mot Wollweber måtte gjøre NKVD s ledelse bekymret. Wollweber ledet sin orga-
nisasjon fra Oslo i anonymitet. Krebs gjorde ham til et verdensnavn. Wollweber fortalte 
at «denne utgivelsen måtte naturligvis føre til at politiet med alle midler forsøkte å etter-
spore meg. For meg betydde det en stor fare, og for organisasjonen en belastning». 

Et større apparat ble satt i sving for å organisere reisen til Moskva. Etterlysningen av 
«Hans Koller» i Sverige gjorde det vanskelig. En annen mulighet var via Vardø og Mur-
mansk. Gudrun Wiik ble sendt nordover for å gjøre forberedelser. Den 9. april var hun i 
Nord-Norge og ble som alle andre overrasket av den tyske besettelsen. Wollweber skrev 
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at hun fikk store problemer med å komme seg tilbake til Oslo. På tilbakereisen hadde 
hun på en strekning brukt dresin. Det siste strekket inn til byen hadde hun tilbrakt på 
hesteryggen. 

Wollwebers siste konferanser i Oslo 
På tross av ordren om å reise til Moskva fortsatte oppbyggingen av organisasjonen for 
fullt. Hjelmen hadde gitt Gdsta Andersson intensiv opplæring fra slutten av 1939 og i 
januar 1940. Andersson hadde blitt lært opp i sprengningsteknikk, bruken av chiffer, ski-
gåing, og Hjelmen var inspisert hans gruppe i Stockholm. Det var Andersson som hadde 
skaffet Hjelmen leilighet hos Theodor W. Johnsen i Ångby gjennom sin bekjente Elin 
Karlsson, en aktiv ungkommunist i Stockholm. I den siste tida før Hjelmens arrestasjon 
hadde de truffet hverandre så å si annenhver dag. 

Tre eller fire dager etter arrestasjonen av Hjelmen ble Andersson kontaktet av 
Gudrun Wiik i Stockholm. Hun fortalte at «Anton» kjente til arrestasjonen av Hjelmen, 
og at Andersson nå måtte fortsette dette arbeidet. Han måtte kjøpe inn to eksemplarer av 
en bestemt bok for å holde chifferkontakt med Wollweber i Oslo. Den ene beholdt han 
selv, den andre sendte han til Wollweber. Koden var som vanlig angivelse av bokstav, 
linje og sidenummer i en egen melding. Utvalget av chifferbøker var ofte styrt av gal-
genhumor. Wollweber hadde en forkjærlighet for den norske opdagelsessjef Johan 
Søhrs Bomber og spioner fra 1938. Andersson valgte en som også hadde med kommuni-
kasjon å gjøre: Woodo, woodo. Han hadde også fått beskjed om at hans menn skulle opp-
holde seg til bestemte tider på bestemte steder i Stockholm i en tidagers periode. Ingen 
av dem ble kontaktet, men de ble observert av kurerer fra Norge som senere kunne vite 
hvem de skulle kontakte. Andersson trodde at dette var et mislykket kontaktopplegg. 
Antakelig var det Hjelmens etterfølger, Asbjørn Sunde, som ved denne anledning skulle 
lære seg hvem medlemmene i Stockholm var uten Anderssons kunnskap. Andersson 
fikk også enkelte andre småoppdrag av Wiik, og endelig beskjed om at han, Karl Staf og 
Risto skulle innfinne seg i Oslo. 

På avtalt dag kom Andersson til Oslo og diskuterte med Wollweber situasjonen etter 
arrestasjonen av Hjelmen. Wollweber bestemte at forberedelsene til aksjonen i Finland 
fra Obbola skulle fortsette. Samme kveld returnerte Andersson til Stockholm, etter at 
han hadde fått overlevert noe penger i finske mark og svenske kroner, slik at virksom-
heten kunne fortsette. 

I Stockholm fikk Andersson tak i Risto, og sendte ham til Luleå og Obbola for å knytte 
de nødvendige kontakter og forberede innkvarteringen av aksjonsgruppen. Etter at 
Risto kom tilbake, ble han sendt med Rolf Hagge til Arvika. På dette tidspunkt var den 
andre Finlands-aksjonen avblåst. Deretter dro han selv legalt til Oslo for samtaler. 

Etter ankomst på Østbanestasjonen hadde Risto instruks om å ta Sinsen-trikken til 
endestasjonen. Der ble han kontaktet av en kvinne, som plasserte ham i en leilighet i 
nærheten. Dagen etter ankom hun med Wollweber. Hele dagen gikk med til politiske 
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diskusjoner og gjennomgang av situasjonen i krigen. Han ble også presentert for en 
annen anonym kvinne, og fikk beskjed om å merke seg hennes utseende. Noe oppdrag 
fikk han imidlertid ikke, og dagen etter returnerte han til Stockholm. 

Så var det Karl Stafs tur. Den 2. april ankom han Oslo, hvor han ble plukket opp av 
Gudrun Wiik på Østbanestasjonen. Han ble innkvartert hos en arbeiderfamilie i en 
blokkleilighet, og dagen etter ankom «Anton». Wollweber spurte Staf ut om hans opple-
velser i Spania, hans tidligere liv og hans bekjentskapskrets i Stockholm. Snart konsent-
rerte diskusjonen seg om faren for fascismens videre frammars, og Wollweber spurte 
om Staf var villig til å delta i oppgaver som kanskje kunne koste ham livet. Dette svarte 
Staf ja til. Wollweber forklarte at organisasjonen i alminnelighet var mot bruken av ter-
ror, men at det kunne oppstå situasjoner da vold måtte tas i bruk. Her brukte han som et 
eksempel hvis tusentall av liv kunne reddes hvis & -i forsvant. Wollwebers siste ord før 
Staf returnerte, var: «Glem aldri at du er arbeider!» 

Den 7. april reiste Gdsta Andersson for annen gang på kort tid til Oslo. I mellomtida 
hadde han vært hos Nyberg i Kiruna og hentet en tennanordning for en landeveismine, 
basert på en snorutløser. Samtalene med Wollweber i Oslo skjedde mens de spaserte 
gatelangs. Først nå ga Wollweber endelig ordre om å innstille den planlagte aksjonen fra 
Obbola. Alt sabotasjemateriale som befant seg i Stockholm, skulle graves ned på en slik 
måte at ikke noe tok skade. Før kulden kom om høsten, måtte sprengstoffet graves opp 
igjen, fordi det tok skade av kulde. Noen nærmere ordre om nye sabotasjeaksjoner ga 
han ikke. Både Staf og Risto hadde gjort et godt inntrykk under samtalene i Oslo, men 
Wollweber synes den 25-årige Staf var i yngste laget. Andersson fikk beskjed om å lære 
opp sine folk i Stockholm i alle de stridsmetodene han hadde lært i Spania, særlig alt om 
sprengningsteknikk og kjemikaliene som trengtes for å konstruere forskjellige brann-
og sprengbomber. 

Evakuering fra Oslo 
Det tyske angrepet kom mens Andersson var i Oslo. De var overrumplet. Det ble nød-
vendig å få evakuert de tyske emigrantene i organisasjonen til Sverige. Andersson snak-
ket med Wollweber om dette 10. april. En mann måtte sendes til Arvika for å ta imot dem 
som skulle videre til Stockholm. Losji skulle forberedes i Karlstad og Arvika. En annen 
skulle reise til Kiruna for å undersøke mulighetene for å komme inn i den ikke-besatte 
delen av Nord-Norge. Andersson fikk med seg penger til videre drift av organisasjonen 
i Stockholm, og penger til de flyktningene som skulle komme. 

Tilbakereisen til Stockholm fra Oslo viste seg å være vanskelig. Andersson fikk ordre 
om å ta inn på hotell under sitt virkelige navn, og sikre seg legal tilbakereise. Gyldig pass 
fikk han ordnet i det svenske konsulatet. Først 24. april var det mulig å reise. Framme i 
Stockholm sendte han Staf til Arvika med ordre om å holde seg i nærheten av jernbane-
stasjonen i ti dager. Risto ble først sendt til Kiruna, hvor han kontaktet Nyberg for å få 
hjelp til å opprette en forbindelse til Nord-Norge. Det var ikke mulig å få til. Deretter ble 
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han sendt til Karlstad og Arvika for å forberede losji for flyktninger fra Norge, antakelig 
for Wollweber selv. Dette fikk han ordnet med, og kunne i slutten av mai rapportere til 
Andersson at alt var i orden. 

De fire tyskerne Wollweber, Bargstådt, Baier og Hagge var selvsagt i en ubehagelig 
posisjon i Oslo. Senkingen av Bliicher i Drøbaksundet hadde gitt en kort utsettelse, da 
krysseren tok med seg Gestapos og SDs arkivmateriale til bunns. Men det var ingen 
grunn til å regne med at utsettelsen ville bli særlig lang. Wollweber ga Bargstådt beskjed 
om å ødelegge kompromitterende materiale fra leiligheten på Sinsen, og deretter kom-
me seg over til Sverige. Bargstådt fortalte at han utførte dette nokså uvillig. Han mente 
at de hadde samlet så mye materiell og utstyr at de kunne ha gjort en ganske god illegal 
innsats mot tyskerne. Papirer, stempler og annet utstyr ble fraktet til Eltvigs leilighet og 
brent. Umiddelbart etter bega ekteparet Bargstådt seg til Sverige, hvor han ble internert 
i flyktningleiren Långmora og hun i en annen leir. 

Hagge og Baier ble tatt hånd om av Sigurd Hansen. Den 15. april forlot de Oslo og ble 
fulgt mot grensen. Deretter gikk de på ski alene gjennom skogen i retning Charlotten-
berg. Etter å ha overnattet flere netter på bondegårder sammen med andre flyktninger 
klarte de å krysse grensen på riktig sted. De fortsatte forbi Charlottenberg og ankom 
Arvika 20. april. Der satte de seg samme kveld på toget til Stockholm. I Stockholm ble de 
tatt hånd om og plassert i illegale leiligheter. 
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Kapittel 10 

OPPBRUDD OG ARRESTASJON 

Det norske folk „J 
vil fred, det vil landets nøytralitet. 

Det har ingen interesser 
å ivareta i krigen mellom 

stormaktene. 

NKP, 11. APRIL 1940 

Vi ble overrasket da overfallet 
mot Norge kom 9. april. 
Nå var timen kommet 

for våre norske 
kamerater. 

ERNST WOLLWEBER, 1960 

T 1973 skrev den tidligere partisekretæren i DNA, Haakon Lie, at NKP i 1940 hadde 
1 manet til samarbeid med okkupantene, at de fordømte den motstanden som regjering 
og forsvar hadde tatt opp, at de oppfordret folket til å svike regjering og kongehus og at 
de kynisk prøvde å vinne makt for seg selv under nazistenes okkupasjon. 

I NKP så man på angrepet som urettferdig, etter de store tapene som partiet led under 
krigen. Også langt utenfor NKPs krets følte mange at Lies siktemål ikke var å bidra til 
klarhet om 1940, men å så tvil om NKPs holdning i 1973. Lie var ikke like kritisk mot det 
regjeringen og DNAs stortingsgruppe foretok seg i 1940. Han spurte ikke hvorfor regje-
ringen aldri satte begrepet «krigstilstand» eller «krigserklæring» på noe papir under 
hele felttoget. 

Halvdan Kohts utsagn til den tyske sendemannen Curt Bråuer om morgenen 9. april 
om at kampen allerede var i gang, er blitt omtalt som en krigserklæring. Men Lie visste 
i 1973 at Koht svarte på Bråuers krav om overgivelse, og at han hadde svart noe annet 
hvis krysseren Bliicher hadde ligget langs Akershuskaia som planen var. Det var ingen 
tyske militære å overgi seg til i Oslo. Bråuer var uten maktmidler. Bare noen timer 
senere vedtok Stortinget på Elverum å forhandle med angriperne, og nedsatte med 
regjeringens vilje en forhandlingsdelegasjon. Lies partikollega Koht uttalte da at man 
burde oppløse forsvarsstillingen på Midtskogen. Lies framstilling av ikkeangrepspakten 
mellom Sovjetunionen og Tyskland var også for enkel og løsrevet fra de forutgående 
begivenheter og den isolasjon Sovjetunionen befant seg i. Sovjetunionens forsøk på 
balansegang i paktperioden ble forvridd til pronazisme. 

Og hva med samarbeidet med okkupantene som Administrasjonsrådet hadde inn-
ledet, og som fortsatte i Terbovens forhandlinger med Stortingets presidentskap og 
representanter for Høyesterett om Riksrådet, sommeren 1940? Under disse forhand-
lingene framtvang Terboven avstemninger i stortingsgruppene om avsettelse av regje-
ring og kongehus, og den eneste stortingsgruppe hvor det var flertall for begge deler, 
var nettopp i DNAs. 
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En balansert framstilling av hendingene sommeren og høsten 1940 viser at de bor-
gerlige partiene og DNA var preget av resignasjon og alminnelig samarbeidsvilje. NKPs 
ledelse forfektet gjennom hovedorganet Arbeideren nøytralitet, normalisering, front 
mot NS og klassekamp. Man måtte bevare fagbevegelsen utenfor nazistisk kontroll og 
støtte sovjetisk utenrikspolitikk. Krigen var en imperialistisk konflikt, og norske arbei-
dere måtte ikke støtte noen av stormaktene. Ganske motsatt resonnerte de norske aktø-
rene under riksrådsforhandlingene, som under inntrykk av håpløshet lot seg drive inn i 
prinsippløst samarbeid. 

Den faglige tilpasning, som NKP kalte «venstre» i Oslo, og som senere er blitt kalt 
«Fagopposisjonen av 1940» eller «85-mannsgruppen» og «riksrådsforhandlingene», kan 
sees som et tysk forsøk på å skandalisere norske aktører. Men også fra tysk side var det 
motstridende interesser og uklare linjer, som foreløpig fikk sin avslutning 25. september 
1940, da rikskommissær Terboven kunngjorde det generelle partiforbud (utenom NS), 
og det kommissariske styret. Bare et lite miljø innenfor arbeiderbevegelsen tok skrittet 
over til den andre siden sommeren og høsten 1940, men av disse hadde hovedaktørene 
sitt ståsted i Lies DNA og ikke i NKP. Det visste også Lie i 1973. 

Lie hadde likevel mange poenger. NKP hadde som parti verken støttet den militære 
motstandskampen under felttoget eller oppfordret sine medlemmer til å mobilisere. 
NKP desavuerte offentlig regjeringen under felttoget, og ga England skylden ikke bare 
for den tyske invasjonen, men også for krigen generelt. Det lå ingen politisk tvang bak 
NKPs forslag om en ny regjering. Derimot var det ikke riktig, slik Lie påsto, at det bak 
NKPs utspill lå sovjetiske direktiver. NKPs ledelse trodde derimot at de ivaretok sovje-
tiske interesser. 

I 1973 kunne NKP benyttet anledningen til å ta opp sin politikk fra 1940, men valgte 
isteden å slå tilbake med en Hvitbok om andre problemstillinger. Viktige spørsmål ble 
ikke besvart. Var partiets senere generalsekretær Peder Furubotn tilhenger av mot-
stand, mens resten av partiets ledelse var tilhenger av samarbeid? Eller var Furubotn 
bare mer var for nyanser og endringer i Stalins politikk? Disse spørsmålene ulmet i bak-
grunnen under partistriden i 1949, nettopp i en ny dramatisk utenrikspolitisk periode. I 
krokene hadde man da allerede en tid tisket om at Furubotn kanskje hadde samarbeidet 
med Gestapo i 1940. Om hans bitre motstander, Asbjørn Sunde, tisket andre om at han 
«egentlig» hadde jobbet for Secret Service! Ryktene fløy, noen ble også satt på papiret. 

Kommunister på kollisjonskurs 
Eksistensen av Wollwebers sabotasjeorganisasjon betydde at det ikke fantes &I kom-
munistisk aktør i Norge ved krigsutbruddet, men to. NKPs ledelse hadde ingen innfly-
telse på Wollweber. Deltakerne hadde med noen unntak meldt seg ut, og det er høyst 
tvilsomt om flere enn Ottar Lie og Emil Løvlien i NKPs ledelse i det hele tatt visste noe. 

Det er vanskelig å vurdere om man i Moskva var fornøyd eller misfornøyd med NKPs 
politikk de første dagene etter 9. april. Det er vanskelig å vite hva de mente om situasjo- 
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nen i Norge i det hele tatt. Vi kan heller ikke se bort fra at de kan ha hatt forskjellig syn i 
Kreml, i UD og i NKVDs ledelse. Wollweber hadde ikke kontakt med Moskva i tida rett 
etter 9. april. Han skrev selv at det han foretok seg de nærmeste dagene, var improvisert. 
Derfor vet vi strengt tatt heller ikke hvordan hans disposisjoner ble vurdert. 

NKP bestemte 9. april ikke å utgi Arbeideren den påfølgende dag. Først 11. kom avi-
sen ut med et opprop som hevdet at det var britene som hadde ansvaret for at krigen ble 
utvidet til Norden. Isteden mente man at det norske folk ville leve i fred uten krig på 
norsk jord. Nå måtte man stå sammen, og spesielt ta vare på fagforeninger og faglige ret-
tigheter, het det. På dette siste punktet var innholdet av oppropet det samme som i et 
opprop i Arbeiderbladet 12. april. Samme dag hadde Arbeideren utdrag fra en Izvestia-
artikkel fra foregående dag, som omtalte det tyske angrepet som et mottrekk mot bri-
tiske planer. Betydde dette at Sovjet ikke ønsket norsk motstand? Wollweber mente at 
NKP her feiltolket sovjetiske interesser. Etter hans syn var ikke nasjonal motstand i seg 
selv i strid med sovjetiske interesser, men at denne ble knyttet til de britiske krigspla-
nene mot Sovjet i nord. NKPs problem med denne og liknende artikler var altså ikke i 
første rekke hensynet til tysk sensur, men den politiske linjen i sin alminnelighet. Woll-
webers organisasjon var nok illegal og politisk homogen, noe NKP langt fra var. Det var 
likevel ikke her den viktigste forskjellen lå, men i ulikt politisk syn på situasjonen og mili-
tær motstand. 

Tyskland var fornøyd med den tilbakeholdne sovjetiske reaksjonen. Noen støtte til 
invasjonen kunne man ikke legge inn i den, men heller ikke noen avstandstaken. I artik-
kelen krevde man øyeblikkelig fred, som utenriksminister Molotov 13. april gjentok 
overfor den tyske ambassadøren i Moskva, med krav om at Tyskland respekterte Sveri-
ges nøytralitet. Men fred ble umulig etter kvelden 9. april. Tyskerne krevde da en norsk 
regjering under Quislings ledelse. Kong Haakon låste den norske posisjonen ved å true 
med abdikasjon. Etter trefningen på Midtskogen om kvelden 9. april og den derpå føl-
gende utnevnelsen av oberst Otto Ruge som ny kommanderende general 10. april inn-
trådte følgelig en de facto krigssituasjon. Avisene i de okkuperte områdene var naturlig 
nok forsiktige med å slå fast at det var inntrådt krigstilstand 10. og 11. april. Det gjaldt 
også Arbeideren. 

Sovjetunionen registrerte neppe denne utviklingen. Da utenriksminister Molotov 
ønsket Tyskland til lykke med gjennomføringen av Norges-ekspedisjonen 11. april, var 
det med tanke på de britiske prosjektene i nord, og ikke på norsk motstand. Antakelig 
regnet de med at den sosialdemokratiske regjering i Norge som i Danmark ville finne 
fram til en samarbeidsordning uten blodsutgytelse. De sovjetiske militære myndigheter 
var selvsagt engstelige. De var klar over at stasjonering av tyske stridskrefter i Kirkenes 
var en farlig trussel mot Murmansk. Sovjetiske militære hadde også reagert temmelig 
kjølig 5. april. Tyske skip hadde etter den tysk-sovjetiske ikkeangrepspakt på bestemte 
betingelser fått rett til å benytte en ankringsbøye ved Severomorsk, på Murmansk-
kysten. Det tyske tankskipet Jan Wellem benyttet denne bøyen under betegnelsen 
«Basis Nord» som siste ankerplass i ventetida før angrepet mot Narvik. Sovjetiske myn-
digheter oppfattet dette som misbruk av avtalen, og ba om at skipet ikke vendte tilbake. 
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Deretter ble ordningen med ankerbøyen avviklet. Reaksjonen for å forsvare Sveriges 
nøytralitet viste realiteten i det sovjetiske standpunktet. 

Lysaker-aksjonen — spor av Section D? 
Et av de mest betydningsfulle politiske initiativ i Oslo de første dagene etter 9. april var 
et opprop mot sabotasje og sivil motstand som sto trykt i avisene og ble hengt opp på stol-
per og oppslagstavler over hele byen 15. april. Oppropet kom med «inntrengende appell 
til alle befolkningslag» om å avstå fra enhver form for sabotasje, og manet til «ro, orden 
og disiplin». Bakgrunnen var sprengningen av Lysaker-brua natten til 14. april og 
enkelte andre episoder som kunne oppfattes som sabotasje. Sprengningen var den førs-
te sabotasjeaksjonen etter 9. april, og utløste en kjede av politiske begivenheter, hvorav 
oppropet var den første. Det var undertegnet av 150 av toppene i næringsliv, organisa-
sjonsliv, fagbevegelse og embetsverk, etter et møte som i rekordfart var trommet sam-
men ved Universitetet i Oslo, ledet av direktøren ved Elektrisk Bureau. 

Tyske militære trakk selvsagt i trådene bak kulissene. Store deler av den tyske flåten 
var gått tapt i angrepet på Norge. Det militære og politiske kuppet man hadde håpet på i 
Oslo, var langt på vei mislykket. Nå sto man isteden overfor mobilisering av frivillige 
utenfor og sabotasje innenfor de små tyske bruhodene. Alt tyder på at oppropet var ærlig 
ment, også fra dem som skrev under. Sabotasje og uro i besatte områder kunne ramme 
produksjonen direkte ved ødeleggelser og ved at folk forlot sine arbeidsplasser. Samme 
virkning ville tyske represalier og restriksjoner ha. 

Tyskerne fant aldri ut hvem som utførte aksjonen. Vi vet i dag at selve sprengningen 
var utført av to Ullern-gutter, og av disse har den ene, Oluf Reed-Olsen, spesiell inter-
esse. Han hadde kontakt med en britisk kaptein, som oppfordret ham til å gjennomføre 
sprengningen for å hindre tyskerne i å rykke ut av Oslo. Det var ikke hans første opp-
drag. Han var rasende over den norske militære unnfallenhet, og trengte ingen overta-
lelse da forslaget om å sprenge brua kom opp. Han hevdet at dynamitten ble stjålet fra en 
anleggskasse i Ullernåsen, som på denne tida var under utbygging. 

Jeg har tidligere skissert organiseringen av Section Ds virksomhet i Sverige rundt 
den uheldige Rickman, som endte i fengsel for å ha planlagt ødeleggelse av de samme 
anlegg i Nord-Sverige som Wollweber. Rickman baserte seg på et nett av svenske stats-
borgere. Det er grunn til å stille spørsmål om Reed-Olsen var del av et liknende nett i 
Oslo. Han fikk flere oppdrag, først med etterretning på Fornebu. Fra en havarert Hein-
kel-maskin fjernet han radarutstyr, noe hans oppdragsgiverne satte stor pris på. Senere 
dro han til England og kom tilbake til Norge som SIS-agent. 

Quislings statskupp 9. april hadde ikke vært velkomment for den tyske sendemann 
Curt Bråner og den tyske militære sjef, general Nikolaus von Falkenhorst. Det økte tem-
peraturen i befolkningen og stimulerte til motstand. Befolkningen kunne miste respekt 
for autoritetene i Oslo. Dermed kunne man stå overfor en borgerkrigsliknende utvikling 
i de okkuperte områder. 
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I Wehrmachts ledelse hadde man tenkt på denne faren da man plukket ut general von 
Falkenhorst til å lede «Weseriibung». Han hadde gjort stabstjeneste i det tyske ekspedi-
sjonskorpset som invaderte Finland i 1918, og som avgjorde borgerkrigen til de hvites 
fordel. Der sto tyskerne også overfor en sterkt splittet og til dels fiendtlig innstilt befolk-
ning, og militære formasjoner opererte både foran og bak fronten, ofte irregulært og 
med minimale uniformseffekter. Von Falkenhorst var en av få høyerestående militære 
ledere som hadde slik erfaring. Etter folkeretten var krig foran linjene regulert, mens 
væpnet motstand fra sivile bak de regulære linjer var uten beskyttelse, og dermed ifølge 
tysk militærrett å betrakte som franktirører og utlevert til militær standrett. Man skjøt 
tusenvis av slike i Finland. Den tyske nervøsitet for en slik utvikling i Norge hadde fått 
næring i en skremmende begivenhet i Oslo 10. april. 

Å skape en «panikkdag» — 10. april 1940 
Uten varsel oppsto det panikk i Oslo litt før kl. 12.00 10. april. Dagbladet meldte at panik-
ken hadde oppstått i området ved Slottsparken og deretter spredt seg utover. Samtidig 
gikk flyalarmen. Folk kastet seg på det som fantes av biler, og snart gikk en vill strøm av 
mennesker opp i byens utkanter. Utpå kvelden begynte folk å vende tilbake, men en 
rekke overnattet som det falt seg utomhus. Store deler av byens befolkning hadde del-
tatt. Hva hadde skjedd? Ryktene gikk om at det hadde vært et stort sjøslag i ytre Oslo-
fiord, og at et britisk bombeangrep skulle komme kl. 12.00. Nedskytingen av to britiske 
og et tysk fly ble oppfattet som bevis. Avisene skrev i de påfølgende dagene de underlig-
ste historier om hvilke situasjoner folk hadde kommet i, men noen egentlig forklaring på 
hva som hadde skjedd, kom aldri. På tysk hold var man irritert. I en kunngjøring fra poli-
timester Welhaven og byens tyske kommandant general Engelbrecht som ble offentlig-
gjort i avisene 11. april, ble ryktene omtalt som «ondartede og falske». De tyske troppene 
hadde fått ordre om å arrestere dem som sto bak, og «straffe» dem ved tysk krigsdom-
stol. 

Politimester Welhaven uttalte til Dagbladets ettermiddagsutgave 10. april at «det 
synes som det er ondsindede folk som har vært på ferde». Forsiden på utgaven forkynte 
at byen var i panikk. Welhavens ord sto ved siden av Quislings «Tilbakekallelse av mobi-
liseringsordren» og en artikkel om forhandlinger med tyskerne, «Kong Haakon for-
handler med den tyske sendemann». Welhaven hadde en personlig grunn til å være irri-
tert. Så å si hele politikorpset hadde rømt sammen med befolkningen, riktig nok ikke 
lenger enn til Ullevål Hageby. Bare et par mann fortsatte å arbeide på Møllergata 19 uten 
å la seg lure, blant andre den gamle kriminalsjefen, Reidar Sveen. Luftvernsjefen opp-
fordret også folk om å holde seg i ro. I sentralkommandoen for de kommunale tjenester, 
som besto av sanitet, det sivile luftvern og politi, sa man at ryktene var en provokasjon. 

Det er derfor sikkert at ryktene ikke hadde noe opphav i norske eller tyske myndig-
heter. Welhaven antydet at han visste hvem som sto bak. Tenkte han på kommunistene? 
I NKPs presse ble imidlertid panikkdagen kommentert som i de øvrige avisene. Det var 
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ingen grunn til å legge ansvaret på NKP. Hvem kunne ha interesse av å skape en slik 
panikk? 

En presis observasjon ble gjort av den unge studenten Ørnulf Tofte, som virret rundt 
i byen for å finne fram til et sted å mobilisere. I Waldemar Thranes gate så han plutselig 
en lastebil som kjørte i retning Ullevålsveien, med Det sivile luftverns emblem på siden. 
På stigbrettet sto en kvinne i 30-årsalderen med stålhjelm på hodet, som ropte ut til folk 
på fortauet at byen ville bli bombet kl. 12.00 og at folk måtte komme seg vekk. Den uhyg-
gelige beskjeden vakte voldsomme reaksjoner. Luftvernet hadde ikke sendt ut noen slik 
bil. Hvem hadde da gjort det? Hvem var kvinnen og bilens sjåfør? 

Omtrent samtidig var Oluf Reed-Olsen, som jeg allerede har omtalt, på vei til Sørenga 
for å finne fire tankvogner med flybensin, som skulle til Gardermoen. Hensikten var å 
sette fyr på dem. Han kom på motorsykkel over Smestad, men nedover mot Kirkeveien 
måtte han kjøre i trikkesporet, på grunn av kaoset på veien. Han fortalte at han traff på 
lastebilen inne på Sørenga. To mann satt inne i den, og to mann sto på stigbrettet eller 
utenfor bilen. De ropte til bryggearbeiderne at de måtte komme seg ut av byen. «Jeg 
hadde jo annet ærend, og måtte kjøre utenom deres bil, som sto i veien,» forklarte han. 
«Jeg hørte at de sa: Kom dere av gårde!». 

I motsetning til Tofte var Reed-Olsen involvert i illegal virksomhet, og var ekstra 
observant overfor opptrinnet på kaia. Han hadde en mistanke om at britene sto bak. Vi 
vet i dag at Section D hadde folk plassert i Oslo, med samme slags oppgaver som Rick-
man. Men det var ikke de som hadde ansvaret for panikkdagen. Først da Wollwebers 
erindringer ble tilgjengelige i 1990, var det ble mulig å forklare hva som skjedde. Han 
skrev: 

Vi ble [ ] overrasket da overfallet kom 9. april. Nå var timen kommet for våre norske 
kamerater. På noen steder hadde særlig soldater i kystartilleriet ytet kraftig mot-
stand. Da de ikke kunne holde stillingen, kom de enkeltvis eller i grupper til Oslo. 
Besettelsen av Oslo ble fullført ved middagstider, uten større motstand. Etter dette 
forsøkte våre kamerater å hindre at soldater i uniform ble tatt som krigsfanger. Sol-
dater og matroser som ble påtruffet på Karl Johans gate, ble oppfordret av en av våre 
kamerater til å skaffe seg sivile klær. Andre hjalp til med det samme. Dermed unn-
gikk noen hundre norske soldater å bli tatt til fange. 

Med &I gang etter besettelsen forsøkte den fascistiske ledelsen [i Oslo] å forhind-
re at kong Haakons mobiliseringsordre ble effektiv i byene. Man måtte altså bryte 
igjennom den militære ringen rundt Oslo, så lenge den ikke var sterk og fullstendig 
etablert. Vi skaffet en høyttalerbil. Denne kjørte på okkupasjonens andre eller tredje 
dag — og det var bare mulig fordi fienden ble fullstendig overrumplet — rundt i gatene 
og opplyste følgende: «Klokken 08.00 (det betydde et par timer senere) vil det engels-
ke flyvåpen bombe Oslo. Befolkningen blir anmodet om øyeblikkelig å forlate byen.» 

Før den fascistiske ledelsen forsto hvilket spill dette var, kom en massebevegelse 
i gang. Etter to knappe timer var Oslo nesten mennesketom. Masseflukten kunne 
ikke engang de tyske kontrollpunktene stoppe. Dermed ble også veien fri for tusen- 
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vis av unge nordmenn, som kunne følge sin mobiliseringsordre. Norske tropper 
befant seg nemlig rett nord for Oslo. 

Wollwebers forklaring passer godt med andre beskrivelser av «panikkdagen», selv om 
tidspunktet ikke stemte. Han skrev to tiår senere, og var neppe kjent med norske beskri-
velser. Hans evne til å gripe inn med stor handlekraft i en uventet situasjon kjenner vi fra 
før. I hans øyne var hendingens sosialpsykologiske side mindre interessant, noe norske 
historikere kanskje vil være uenige i. Hva så med de «panikkdagene» som fant sted i 
andre byer, på andre dager enn 10. april, og ikke minst i andre land og kriger? Sto det 
også konkrete personer bak? Vi kan slå fast at 10. april var den første norske «panikk-
dag». Etter mitt syn er det tvilsomt om man kan si noe mer om dette generelt. 

Fikk panikkdagen noen virkning for mobiliseringen? Fant flere veien til mobilise-
ringsstedene? Tyskerne hadde stort sett bare rukket å etablere sikringsvakter ved bru-
ene i byen. Det var få veikontroller så tidlig som 10. april. De som ville ut av byen, kunne 
lett finne fram utenfor veiene. Mange unge menn i ski- og turutstyr kunne observeres i 
sentrum av byen 9. og 10. april. Mange tok seg opp i Nordmarka og ga seg i vei mot Ringe-
rike og Hadeland, hvor det fantes mobiliseringssteder utenfor tysk kontroll. Den tyske 
frykten for at Nordmarka skulle bli et partisanområde åpnet muligheten for et selsomt 
solospill fra Den norske kirkes primas, biskop Eivind Berggrav. Han ble hentet til NRK og 
appellerte over radio til ungdommen om å holde seg i ro. Den 12. april hadde han en kon-
feranse med von Falkenhorst, og lot seg 15. april kjøre av tyske militære opp til Stubdal i 
Åsa på Ringerike, hvor han iført skiutstyr ga seg til å rope med megafon inn i skogen. De 
eneste som hørte ham, var en norsk militærpatrulje. Han hadde håpet å nå ungdommer 
på vei gjennom marka fra Oslo. Tyskerne hevdet at slike var friskarer, og kunne skytes 
ved standrett. I realiteten var de imidlertid frivillige på vei til militære mobiliseringsplas-
ser. 

Berggravs innspill viser at forestillingen om en massevandring gjennom Nordmarka 
og om dannelse av friskarer i høyeste grad var levende. Det tyske tidsskriftet Signal 
trykte i mai et bilde av Berggrav med megafonen, med en tekst om at Berggrav oppford-
ret til å oppgi den meningsløse motstanden. Berggrav hevdet at han bare hadde advart 
mot at sivile ga seg i kamp mot tyskerne, og protesterte så heftig overfor tyskerne at 
nummeret ble inndratt. Episoden ble en belastning for ham, ikke uten grunn. Noen over-
sikt over hvor mange frivillige eller mobiliserte som kom seg ut av byen 10. april, finnes 
ikke, men det var mange. En politikk for å skape «panikkdagen» var selvsagt i strid med 
NKPs «ro og orden»-linje. 

Om kvelden 10. april samlet Wollweber og Sunde enkelte av medlemmene i et hus på 
Frogner, antakelig for å oppsummere det som hadde skjedd. Jeg antar at den lastebilen 
som ble brukt, var Reidar Kristoffersens leiebil, med ham selv som sjåfør. De som hadde 
vært ute i byen, hadde sikkert mye å fortelle. Nå, på kvelden, skulle Røse, Kristoffersen 
og Kristiansen kjøre til Hønefoss for å mobilisere. Det var ikke godt å si hvem som ville 
komme tilbake. Wollweber, Bargstådt, Hagge og Baier skulle gjennom de tyske linjene 
til Sverige. Det var tid for avskjed. 
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Deltakelse i felttoget 
I hvilken grad fulgte de relativt fåtallige partimedlemmene i NKP partiparolene om å for-
holde seg i «ro og orden»? Vi vet ikke mye om dette. Vi vet at 16. april sendte distrikts-
styret i Troms NKP ut et opprop til sine medlemmer i Nordlys: 

Alle medlemmer og sympatiserende i Troms kommunistiske parti og ungdomsfor-
bund i Troms oppfordres i denne alvorlige situasjon for vårt land, på den mest aktive 
måte å understøtte den lovlige regjering Nygaardsvold — så vel i militærtjeneste som 
i sivilt hjelpearbeid! La oss være foregangsmenn i kampen mot den angripende nazi-
fiende på den ytre og indre front. For et fritt Norge! 

Oppropet var sendt ut av formannen Leonard Aspaas og sekretæren Alf Hansen. Aspaas 
vet vi var en meget lojal kommunist. Han hadde ikke foretatt seg noe som han visste var 
i strid med sovjetiske interesser. En «oppfordring» som ble offentliggjort på denne 
måten, var å oppfatte som et pålegg til medlemmene — et direktiv. Vi må derfor vente at 
flere partimedlemmer i Troms og Finnmark lot seg mobilisere, hvis det lot seg gjøre. 
Terje Halvorsen, som har skrevet NKPs historie fra 1940, kan ikke vise til noen sentrale 
partifolk som meldte seg. Noen var det nok, som Harry Hansen fra Drammen. For øvrig 
deltok selvsagt de som allerede var inne på nøytralitetsvakt 9. april, og rundt i landet de 
som tidligere hadde vært inne til førstegangstjeneste og kunne våpenbruk. 

Wollweber så annerledes på situasjonen enn NKPs ledelse. Hans spontane reaksjon 
på besettelsen av Oslo var, som vi så, å få frivillige ut av byen. Da var det også naturlig at 
hans norske sabotører gjorde det samme. Han skrev at timen nå var kommet for «våre 
norske kamerater», og med denne formuleringen må han ha ment norske medlemmer 
av organisasjonen. Deltok noen av Wollwebers folk i felttoget? Det er det ingen tvil om. 
9. april reiste Leif Myrmel til Voss og meldte seg. Han hadde vært aktiv i arbeideridret-
ten og var med i skytterlag. På grunn av sine skyteferdigheter ble han satt opp med 
maskingevær og var med i kampene ved Skjervet. Hans avdeling ble forlagt på Hjørdre 
mot Gravingdalen og ble omgått av de framrykkende tyskerne. 

De tre veteranene fra Spania, Monthey Røse, Alf Kristiansen og Reidar Kristoffersen, 
må ha reist fra Oslo om kvelden 10. april, mens Bjarne Hansen reiste fra Steinberg ved 
Mjøndalen. Fra Steinberg dro en kameratgjeng blant ungkommunistene sammen med 
ham, blant andre Bjørn Horgen, Erling Øen og Wilhelm Marthinsen, som senere ble 
med i sabotasjeorganisasjonen. De reiste til IR 6 på Helgelandsmoen, hvor de hadde 
vært under militærtjenesten. De ble kledd opp på Brandbu, og deltok i kampene i Haugs-
bygda, under major Theodor Abildgaards kommando. Abildgaard var for øvrig Kristof-
fersens hybelvert i Oslo. Røse og Kristiansen ble med på tilbaketrekningen opp i Gud-
brandsdalen og ble tatt til fange i Sør-Fron. Steinberg-karene var med nordover til Gaus-
dal. Hjem kom de til fots, uskadd og tent på å fortsette krigen. Kort tid etter dro noen av 
dem tilbake til Haugsbygda for å lete etter våpen som var gjemt unna. 

Wollweber hadde ikke mange mann tilgjengelig, og det er sannsynlig at han vurderte 
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saken nøye før han lot de fire reise. Ingen av kvinnene kunne mobilisere. Sunde og flere 
andre var opptatt med evakueringen av Wollweber, Bargstådt, Hagge og Baier til Sverige. 
Andre, som Reinhardt Paulsen, kunne ikke dra. Han var vaktmester i den amerikanske 
legasjonen. Det er trolig at også andre i havnegruppene i Oslo, Bergen og Narvik reiste. 

De tyske tiltakene etter Lysaker-aksjonen og «panikkdagen», først oppropet som 
viste at det fantes et sivilt lederskap i Oslo som kunne utgjøre en basis for et administra-
tivt alternativ til Quislings «regjering», dernest opprettelsen av administrasjonsrådet og 
avsettelsen av Quisling, var gjennomtenkte tiltak for å gjenvinne initiativet. Samtidig for-
søkte man å stoppe mobiliseringen av hæren, ved å tilbakekalle de brevene som Gene-
ralstaben hadde sendt ut etter regjeringens ordre. Lysaker-aksjonen og «panikkdagen» 
ga et nødvendig pusterom for ny oppsetting av norsk motstand gjennom mobilisering av 
frivillige, de eneste som nå kunne velte spillet sett med tyske øyne. 

Wollwebers flukt 
G6sta Andersson var i Oslo 9. april og fikk instruksjoner av Wollweber om organise-
ringen av flukten til Sverige. Først 24. april fikk han togplass til Stockholm. Wollweber 
evakuerte fra sin leilighet på Sinsen til Tåsenveien 125 på Korsvoll 9. april. Leiligheten på 
Sinsen ble tømt, og dokumenter og annet materiell ble fraktet til Eltvigs og brent. 

Den planlagte reisen til Sovjetunionen via Nord-Norge måtte selvsagt skrinlegges. 
Alternativet var flukt direkte til Sverige. Asbjørn Sunde fikk ansvaret for de praktiske til-
takene på begge sider av grensen. Han kontaktet advokat Ragnar Solheim, som Woll-
weber hadde bodd hos en gang i 1938. Solheim fikk ordnet med CD-skilt for sin privat-
bil, etter avtale med den sovjetiske handelslegasjonen. Dermed kunne den brukes uten 
fare for tysk kontroll. Solheim hadde hytte ved Magnor, som ga ham et legitimt reisemål 
tett inn til svenskegrensen. 

Når det senere er blitt uklart når flukten fra Oslo virkelig skjedde, skyldes det først og 
fremst Wollwebers forklaringer til svensk politi. Han fortalte nemlig at den skjedde 9. 
april. Men en flukt hals over hode ville ikke vært likt ham. En rekke forberedelser måtte 
gjøres. En kontakt i Stockholm skulle frakte ham over Østersjøen med motorbåt. Båten 
måtte ha drivstoff, et stort problem. Da Wollweber senere ble tatt, hadde han en lapp på 
seg med følgende tekst (på russisk): «Viktor, vær snill å skaffe denne mannen det han 
trenger av bensin /115 — 120 1. Wasili.» Et mottakerapparat på svensk side av grensen 
måtte også rigges opp. 

Solheim sa at avreisen fra Oslo skjedde i de siste dagene av april, og det er riktig. I 
sine erindringer skrev Wollweber at det var pinsemorgen, og at bare Sunde var med på 
turen. Det stemmer ikke. Wollweber ble plukket opp på Korsvoll av Solheim, Sunde, 
Gudrun Wiik og en funksjonær fra den sovjetiske legasjonen. Ragnhild Wiik var syk og 
orket ikke den strabasiøse turen. Meningen var at Wollweber senere skulle ordne hen-
nes reise direkte fra Moskva. Den fullastede bilen tråklet seg fram til Magnor på skogs-
bilveier uten episoder av noe slag, og Solheim installerte selskapet i hytta. 
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Den 7. mai dro Gudrun Wiik tilbake til Oslo for å kontakte legasjonen. Wollweber 
hadde bedt den sovjetiske legasjonen om nytt pass, men det var ikke gjort i en fei. Først 
11. mai kunne hun hente et visert pass, utferdiget på det lite velvalgte navnet «Fritz Kol-
ler», dansk agronom. Den 13. mai reiste hun tilbake til Magnor, i ly av pinsetrafikken ut 
av Oslo. Den 15. mai krysset de grensen. S6der, Sunde, Wiik og en ukjent «Peer» var 
med på passeringen. På svensk side gikk ferden sørover langs grensen, forbi det farlige 
Charlottenberg-området. Det svenske kontaktpunktet var et bruk i nærheten av Eda, 
men der hadde svenske militære slått leir. Det ble derfor ikke mulig å få kontakt med den 
sjåføren som skulle vente på dem med bil. Den 16. klarte Gudrun Wiik å få kjøpt noen 
dagligvarer uten å vekke oppsikt. Natten til 17. mai var de kommet fram til Nysocken-
sj6n, om lag fem kilometer fra det lille stedet Ottebol. Avstanden til grensen var betryg-
gende, og de besluttet seg for å gjøre et forsøk på å kjøpe billetter på jernbanestasjonen 
i Ottebol, i første omgang bare til Laxå. 

Den påfølgende arrestasjonen er beskrevet av mange, ofte svært unøyaktig. Sosial-
minister Gustav N/1611er ble opphavet til en versjon om at arrestasjonen skjedde helt til-
feldig. I en nyere versjon har historikeren Karl Molin kommet i skade for å plassere den 
nesten ett år for sent, og gjort den til årsak for militære tiltak i Sverige våren 1941. Hvor 
tilfeldig var arrestasjonen? Sett med utgangspunkt i de improvisasjoner gruppen hadde 
gjort, og de svenske sikkerhetstiltakene, virker «tilfeldig» lite treffende. Allerede fra 17. 
mai, da Wiik gikk ut av skogen og inn til Ottebol og tok en kopp kaffe på den lokale 
kafeen, var hun under overvåking. Hun visste ikke at innehaversken av kafeen var infor-
matør for den militære vaktsjefen. Han ble omgående varslet om at en norsktalende 
dame hadde vært i kafeen. Vaktsjefen slo alarm, men damen var sporløst forsvunnet. Sta-
sjonsbestyreren kunne imidlertid melde at den ettersøkte damen hadde kjøpt to billetter 
til Laxå for den påfølgende morgen. 

Wiik gikk tilbake til de andre ved Nysockensj6n. Der senket de turbagasjen og unød-
vendige klær i sjøen, og tidlig neste morgen satt de på en benk ved jernbanestasjonen og 
ventet på toget. Plutselig sto to militære foran dem og ba om å få se passene. Så forvant 
den ene inn i stasjonsbygningen. Kort tid etter kom han tilbake og ba dem bli med. Da 
Wollweber protesterte, svarte han: «De er ingen danske. Alt videre er en sak for krimi-
nalpolitiet.» Ut fra rapportene ser det ikke ut til at vaktene forsto mer enn at de var utlen-
dinger, som ikke hadde lov til å oppholde seg i grensesonen i Vårmland. Vaktsjefen vars-
let troppssjefen i Åmotfors, som i sin tur underrettet fiårdingsmannen (lensmannen) i 
Nysocken. Etter kort tid kom han og tok hånd om de to. Wollweber hadde tatt visse sik-
kerhetstiltak. S6der, Sunde og «Peer» befant seg i nærheten, men måtte passivt se på 
arrestasjonen. Uheldigvis sto et troppetransporttog på stasjonen. Ved det minste opprop 
ville området sverme av soldater. 

Samme dag ble Wollweber og Wiik fraktet nordover til Charlottenberg og avhørt av 
fungerende landsfiskal Erik Hjårpe. Denne ringte kriminalpolitiet i Stockholm og for-
hørte seg om «Fritz Koller», og ble orientert om ettersøkningen fra 1939 av «Hans Kol-
ler». Wollweber innrømmet da at han var «Hans Koller», og fortalte også sitt virkelige 
navn. Han var nemlig blitt nervøs da han så at de ble fraktet nordover fra Ottebol, mot 
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grensen. Det var allerede kjent at svensk politi tvangssendte både tyske desertører og 
norske flyktninger over grensen. Wollweber hadde bestemt seg for å si så mye at politiet 
ble interessert i å beholde ham. 

Den forbløffede landsfiskalen ringte for andre gang til Stockholm, og meldte den 
store nyheten. Han hadde ingen erfaring i å håndtere internasjonale celebriteter. Over 
telefonen ble han instruert om at Wollweber var «farlig», og at han måtte ha «sårskild 
behandling». Så opptok Hjårpe det første i en nesten uendelig serie forhør av Wollweber 
i Sverige under krigen. Etter avhøret gikk veien til en mørkecelle på politistasjonen, og i 
korridoren støtte han overrasket på Sunde, som han antok på en eller annen måte hadde 
klart å ta seg inn. Han hadde et bekymret ansiktsuttrykk, men ga seg ikke til kjenne. 

Dagen etter ble de til Wollwebers store lettelse fraktet sørover til Karlstad, hvor det 
ble nye avhør hos landsfogden. Denne gang fikk de anledning til å lese og signere sine 
egne forklaringer. Den 22. mai ble de fraktet videre til Stockholm. Togturen foregikk i 
avslappede former, ikke minst — ifølge Wollweber — fordi den kvinnelige politibetjenten 
som hadde ansvaret for Gudrun Wiik, vakte større interesse hos den mannlige vokteren 
enn fangene. De fikk lov til å stå og røyke i korridoren, innenfor synsvidde, men utenfor 
hørevidde av vokterne. Der ble en stor plan lagt som antakelig kom til å redde Ragnhild 
Wiiks liv, og som ellers skapte så store vanskeligheter for 6:e roteln at de aldri kom helt 
til bunns i det sentrale rolleregisteret i Wollwebers organisasjon. 

Hovedtrekkene i planen var følgende: Gudrun Wiik skulle forklare seg i detalj om rei-
sen til Nord-Norge i mars, slik at den lot seg bekrefte ved etterforsking. Hun skulle for-
klare at dette var for å forberede Wollwebers legale reise til Sovjet. Den ulovlige innrei-
sen til Sverige ble en nødløsning på grunn av den tyske okkupasjonen av Norge. Hun 
skulle også forklare at «nordruten» var brukt før for å transportere spaniakjempere til 
Sovjetunionen. Wollwebers hovedoppgave skulle være å organisere hjemreisene fra 
Spania. Derfor holdt han til i Oslo. For å beskytte Ragnhild Wiik skulle hun overta hen-
nes vita helt tilbake til 1933, inklusive rollen som Wollwebers kone/«fåstmii». De for-
skjellige viseringer i hennes lovlige pass skulle knyttes til Ragnhilds bevegelser så langt 
det lot seg gjøre. Ellers skulle minst mulig sies, eventuelt bare nødvendige bekreftelser 
på den andres uttalelser. 

Nesten 30 år senere lyktes journalisten Mert Kubu å få et intervju med en av de svens-
ke politifolkene som hadde stått sentralt i Wollweber-etterforskingen. Han kunne be-
krefte at taktikken hadde slått til: 

—Wollweber talade skandinaviska fiirresten. Det var en styv kille. Vi som f6rhbrde 
honom kånde oss nåstan som barnungar. 

—Når Wollweber anhiills i Sverige hade han en kvinna i sitt sållskap. Hon såndes 
vidare til Sovjetunionen. Blev det någonsin klarlagt vem det var? Hans fru eller sys-
ter eller ... 

—Det blev vål aldrig klarlagt ... 
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Uten ledelse 
Wollweber hadde støtt på Sunde i korridoren på politistasjonen i Charlottenberg. Han 
trodde at Sunde hadde klart å ta seg inn i fengslet for å få dem ut. Men Sunde var ikke i 
fengslet av egen vilje, han var rett og slett selv arrestert. Etter hendingene i Ottebol 
hadde Sunde tatt seg tilbake til grensen ved Magnor og blitt arrestert av den svenske 
grensevakten. Han ble tatt inn på politistasjonen i Charlottenberg og kledd naken. Alle 
hans eiendeler og tøy ble gjennomgått. Han oppga falskt navn og sa at han var på vei til 
Finnmark for å slåss. Politiet spurte om han hadde vært i følge med en kvinne og en liten 
mann da han passerte grensen, men det hadde Sunde benektet. Deretter var han blitt 
internert på et hotell sammen med andre nordmenn som forsøkte å komme seg til Nord-
Norge. Derfra rømte han og reiste til Stockholm. I Stockholm bodde han i dekning i fire 
uker, og besøkte jevnlig det møtestedet som var avtalt i forbindelse med Wollwebers 
flukt. Det er Ørnulf Tofte som kjenner kilden til disse opplysningene, men Tofte ønsker 
ikke at den skal bli kjent. Sunde kan ha forsøkt å få kontakt med den sovjetiske legasjo-
nen i Stockholm. Særlig lenge kan han ikke ha vært i Sverige, for kort tid etter dukket 
han opp i Bergen. 

Organisasjonen ble nå offer for sin største svakhet: streng illegalitet med alle tråder 
samlet på bare en hånd. Med Wollweber i fengsel var man uten hode og kommunikasjon 
med ledelsen i Moskva. Hans stedfortreder Schaap var på frifot, og forsøkte å samle trå-
der og få aktiviteten i gang igjen i Danmark. Nå var reisemulighetene fra Danmark til 
Norge sterkt redusert. I Sør-Norge var Sunde leder for en organisasjon som var intakt. 
Han må ha vært temmelig usikker på hva han skulle gjøre da han så Gudrun Wiik og 
Wollweber for siste gang — i korridoren på politistasjonen i Charlottenberg. 
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Kapittel 11 

HJELMEN BLIR UTLEVERT 

Utrikesdepartementes kontroll av 
sdkerhetstjdnstens forbindelse med 

den tyska polisen [...] måste ha 
avsett att [ 	uppgifter ej 

ldmnades ut, som kunde skada 
medborgare i ett av Tyskland 

ockuperat land, har i detta fall 
visat sig vara illusorisk. 

SANDLERKOMMISJONEN 

Martin Hjelmen sa ikke mange ord da han ble forhørt av Erik Liinn 10. februar 1940. 
Det framgår av et notat om ham og Barly Pettersen som Sandlerkommisjonen lot 

utarbeide, og som er en viktig kilde til å forstå Hjelmens skjebne i Sverige. Han kom med 
bil fra Oslo til Charlottenberg over Lima tollstasjon 12. januar. Derfra tok han toget til 
Stockholm, hvor han besøkte en kvinne han kjente, mens han søkte arbeid. Etter et par 
uker flyttet han til ungby der han ble tatt. Noe politisk parti hørte han ikke til. Mer ønsket 
han ikke å si. 

Den 12. februar ble han avhørt på nytt med samme resultat. Den 13. februar innrøm-
met han sitt rette navn. Politiet ringte nå til Oslo og fortalte om arrestasjonen og de tre 
reisekortene han hadde hatt, og ba om hjelp. Av svaret samme dag framgikk det at adres-
sen på det ene kortet — Osvald Jensen, Brinkensgate 2B — var identisk med Ceders 
adresse til Wollweber. Altså var det klart at Hjelmen var «Nilsen», og at han var i Sverige 
på oppdrag fra Wollweber. For å rydde all tvil av veien sendte Svenska kriminaltekniska 
anstalten (SKA) dagen etter et fotografi og fingeravtrykk av ham til Identifiseringscent-
ralen i Oslo, med opplysning om at han nektet å forklare seg. 

Den 16. februar sendte kriminalpolitiet i Stockholm en fullstendig gjennomgang 
av alt man visste om Hjelmen til Oslo-politiet. Man hadde fortsatt ikke fått noen klar-
het i hensikten med oppholdet i Sverige. I håp om hjelp la man ved fotokopier av 
reisekortene. Et av dem var åpenbart falskt, på det utbyttede fotografiet var stemplet 
tegnet for hånd. Såpo hadde også funnet et annet norsk pass, og ønsket å få brakt 
på det rene om det var ekte. Hagen svarte 19. februar at innehaveren var styremed-
lem i NKP i Oslo, og at passet var ekte. Sannsynligvis hadde Hjelmen hatt med passet 
til Stockholm, mente Hagen, og man var interessert i å høre hvordan mannen for-
klarte saken. Det viste seg at han hadde gått på folkehøgskole utenfor Stockholm i 1938. 
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Men Hjelmen kunne ikke tatt med passet fra Norge. Det var utferdiget 3. februar 1940. 
I nytt forhør 26. februar gjentok Hjelmen at han bare var på besøk, og ville ikke svare 

på hos hvem. Han ville ikke si hvem han hadde fått reisekortene av. Men etter forhør av 
Hjelmens husvert i Angby, tapetserer Theodor W. Johnsen, fant man 15. februar fram til 
Elin Margaretha Karlsson, søster av Johnsens kone. Det var hun som hadde spurt om 
Hjelmen kunne få bo der noen dager. I forhør fortalte hun at hun hadde truffet ham til-
feldig og de hadde vært ute og danset. Mer ønsket hun ikke å si. Politiet innkalte henne 
flere ganger, og hver gang økte de presset. Til slutt ble hun rasende og svarte at hun godt 
kunne tenke seg å treffe ham igjen. 

Hjelmen skrev i løpet av sin svenske fengselstid flere brev til Anna Johnsen i Angby. 
Den egentlige mottaker var hennes søster, Elin. Han omtalte henne nå som sin «fåstmd». 
Hun lånte ham noen bøker og et lite pengebeløp. Politiet fintygget brevene, men klarte 
ikke å finne skjulte meldinger. Sabotasjesaken spurte de ikke om. Først etter 4. juni 
1941, da politiet hadde aksjonert mot Wollwebers organisasjon i Sverige, fikk Karlsson 
vite hva hun var mistenkt for. I en serie nye forhør holdt hun fast ved sin første forklaring. 

Statspolisintendent Martin Lundqvist ønsket å få Hjelmen dømt, og ba Oslo-politiet 
om å få offisiell identifisering og erklæring på at reisekortene var falske. Den 1. mars 
reiste han sak for bverståthållaråmbetet i Stockholm om utvisning. Den 1. april fikk kri-
minalpolitiet i Stockholm en fullstendig redegjørelse fra Hagen i Oslo, med bekreftelse 
på at reisekortene var falske. Med rapporten lå det også en overraskende erklæring fra 
overkonstabel Alf Dybhavn, som kunne opplyse at fotografiene i reisekortene var fore-
vist politibetjent Karl Stenerud. Han kjente Hjelmen av utseende, og bekreftet at samt-
lige var av ham. 

Spillet starter 
Nå startet et spill som kom til å koste Martin Hjelmen livet. I første akt var det Lundqvist 
som hadde hovedrollen. Jeg har tidligere omtalt at den store kommunistrazziaen 10. 
februar ble presset igjennom av statsråd Gustav Miiller i strid med en uvillig Eric Hall-
gren, Sveriges sikkerhetssjef, under sterk påvirkning av det opinionspress som vinter-
krigen hadde skapt. Razziaen kom i veien for en annen stor politiaksjon, som politiet 
hadde planlagt å samordne med de andre nordiske land. Arrestasjonen av Hjelmen var 
et «uhell», i det minste i den forstand at man fortrinnsvis ønsket å observere og overvåke 
de identifiserte medlemmene av organisasjonen framfor å få avbrutt spillet ved en arres-
tasjon. En godt forberedt aksjon kunne da rive opp hele organisasjonen med ett slag. 

En rekke svenske medlemmer av organisasjonen var nå identifisert, men ingen var 
arrestert. Det innebar at Hjelmen ikke måtte få vite at politiet var på sporet, slik at han 
kunne varsle ut av fengslet. Det var derfor nødvendig å isolere ham i fengslet. For å sikre 
dette ble det rettet en spesiell henvendelse til direktøren for Stockholms ransaknings-
fengsel om at Hjelmen ikke måtte være i stand til å komme i kontakt med tre tyske fanger 
på samme sted. Det innebar også at man ikke kunne forhøre Hjelmen om Wollweber- 
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saken. Da ville han få mistanke, som nevnt i skriv fra Såpo til landsfogden i Vårmland i 
november. Det innebar også at offentligheten ikke måtte få vite at man hadde en sentral 
Wollweber-mann i fengsel. 

I Lundqvists henvendelse til 6verståthållaråmbetet ble Hjelmen derfor omtalt som 
«farlig kommunist av internationella mått», ikke som skipssabotør. Den forbrytelse han 
var tiltalt for, nemlig å ha passert Lima tollstasjon 12. januar med et forfalsket reisekort, 
var ingen alvorlig forbrytelse. Utvisning til Norge ville være en logisk, og for Hjelmen 
ufarlig, dom — før 9. april. Men var det ønskelig ut fra svenske interesser? Først måtte 
Hjelmens ulovlige grensepassering pådømmes. Den 2. april henvendte Lundqvist seg til 
landsfogden i Kopparbergs lån og ba om at tiltale ble fremmet, fordi Lima tollstasjon lå i 
Kopparberg. Der viste det seg at ingen av Hjelmens psevdonymer hadde passert. Hadde 
han spilt dem et puss? Lindqvist forsøkte seg isteden med Lina tollstasjon, mellom Mag-
nor og Charlottenberg, i Eda sockn i Vårmland. Grenseoppsynsmannen der bekreftet 
ganske riktig at «Fridtjof Johannesen» som eneste passasjer hadde tatt bussen fra Mag-
nor til Gunnarsbo 12. januar. 

Det hastet, og Lundqvist ba landsfogden i Vårmland om telegrafisk å begjære Hjel-
men overført til Karlstad for tiltale og straff. Den 6. april fikk Lundqvist sitt bestilte tele-
gram, og Hjelmen ble overført til straffefengslet i Karlstad. Den 18. april kom saken opp 
for J6sse herredsrett. Hjelmen nektet fortsatt å forklare hva han gjorde i Sverige. Dom-
men samme dag lød på åtte måneder og 15 dagers fengsel. Det var en streng dom. Nå 
hadde man kontrollen over Hjelmen lenge nok til å bestemme neste trekk. 

Hotellregistrene i Nord-Sverige ble lagt under lupen, og polisdocent Harry S6dermans 
kriminaltekniske anstalt kunne etter nitide analyser av Hjelmens skrift i brev, på reisekort 
og i hotellregistre fastslå at han hadde vært i Boden. Familien Johnsens og Elin Karlssons 
forbindelser ble møysommelig kartlagt, og det viste seg at Theodor W. Johnsen hadde 
mistenkelige kontakter i det tyske emigrantmiljøet, og i Berlin. Til og med Hjelmens slips 
ble gransket. Til slutt kunne man påvise at det var solgt i Stockholm i 1938. 

Fra 21. april 1940 til 5. januar 1941 satt Hjelmen i Vånersborgs fengsel, ikke i en for-
legning som ville vært i tråd med praksis. Forholdene i fengslet i Stockholm var strenge. 
Han fikk barbere seg bare to ganger i uken og adgang til luftegård en time om dagen. 
Han var i isolat. Senere fortalte en av fengselskameratene i Tyskland at Hjelmen syntes 
at behandlingen hadde vært hard. Først hadde han nesten frosset seg fordervet, og da 
han klagde på dette, ble han flyttet til en glohet celle, hvor lyset brant natt og dag. Da 
disse forholdene kom fram i avisene etter krigen, karakteriserte Lundqvist dem som 
«rent påhitt». I Vånersborg fengsel var forholdene bedre, men også der var det restrik-
sjoner. En gang i uken fikk han skrive brev og lese en klipt avis. Han antok at hans sak 
hadde vært omtalt i pressen, og at han kunne bli utvist. Angrepet på Norge fikk han med 
seg, og var lei seg for at han ikke kunne være med og slåss. Alle brev ble sensurert, 
besøk fikk han ikke. I Vånersborg gikk tida med til å sy postsekker, og ellers fikk han 
lese bøker fra fengselsbiblioteket, gjerne historie. 

Forsto han at det pågikk et spill bak hans rygg? Det går ikke fram av brevene om han 
var truet med utvisning. Men i slutten av mars hadde han bestemt seg for at det kunne 
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være nyttig å lære seg skikkelig tysk. En ordbok fikk han sendt fra søsteren i Norge. Ide 
første brevene virket han optimistisk. Etter at krigen kom til Norge, ble han mer resig-
nert. En bror døde denne sommeren, og brevene ble fulle av trøst til moren. Han antydet 
aldri om politiet visste noe. Antakelig var han svært usikker på det. Han trodde ikke at han 
var ettersøkt av tyskerne, siden han var arrestert i Sverige før 9. april og ikke kunne ha for-
brutt seg mot okkupasjonsmakten i Norge. Selvsagt kjente han til at Gestapo beskyldte 
britene for å stå bak skipsattentatene. Men han benyttet seg ikke av muligheten til å påbe-
rope seg status som politisk flyktning. Han rettet ingen henvendelse til den norske lega-
sjonen i Stockholm om hjelp, og ga ingen signaler om at hans liv var i fare. Men sikker var 
han ikke. Det går fram av det siste brevet han skrev 10. november til familien Johnsen, da 
han returnerte bøker han hadde fått låne: «Jeg blir jo utvist samtidig med at straffen er 
slutt, og da ville det være synd å ta bøkene med til Norge, hvor antakelig en del av dem 
ville havne på bokbål.» Politiet var klar over at Hjelmen forsøkte å holde kontakten med 
sine medarbeidere, og returneringen av bøkene innebar at utvisningen nærmet seg. Sen-
suren sendte likevel brevet. Nederst hadde han skrevet: «Skriv snart. Håper dere forstår 
mine kråkeføtter.» Et vanlig spørsmål i et brev, men var det tilfeldig her? I det siste brevet 
hjem skrev han at han kom 5. januar, men så hadde ny beskjed kommet om at «det ikke 
var i orden med min innreise». Tonen var forsiktig, og det ser ut til at han nå trodde at han 
virkelig skulle komme hjem. Først 6. juni fikk han lov til å skrive neste brev, og da var han 
i dødens forgård: politifengslet Fuhlsbiittel i Hamburg. 

Beslutningen 
Den norske legasjonen foretok seg ingenting. Men andre hadde en mistanke. Den 20. 
november skrev landsfogden i Vårmlands lån til socialstyrelsen og minnet om at straffe-
tida for Hjelmen ville utgå 5. januar. Overvåkingssjefen i distriktet ønsket at Hjelmen 
måtte bli internert i arbeidsleir, for å hindre ham i å meddele seg til utenforstående. 

Motaksjonen startet umiddelbart. Kriminalpolitiet i Stockholm ga 28. november 
beskjed til landsfogden om at Hjelmen ikke ville bli forhørt nærmere om sin virksomhet 
i Sverige, fordi det «icke ansetts låmpligt att f6regripa en fullståndigare utredning angå-
ande hele den hemlige organisation som Hjelmen tydeligen under namnet 'Nilsen' 
arbetat f6r». Han måtte utvises, og hvis det ikke lot seg gjøre umiddelbart, måtte han 
ikke settes i forlegning, men i fengsel, mente politiet. Hvorfor skulle man utvise en mann 
som var mistenkt for så alvorlige forbrytelser? Krav om utlevering forelå verken fra 
Norge eller fra Tyskland. Trengte man ham ikke i Sverige nå når opprullingen av sabo-
tasjeligaen sto for døren? Landsfogden kunne ikke forstå kriminalpolitiets holdning. I 
brev til lånsstyrelsen 3. desember anmodet han om at saken ble tatt opp, i første rekke 
som utvisningssak, men dernest — hvis man anså det som vanskelig — å forelegge saken 
for regjeringen. I mellomtida burde Hjelmen holdes i forvaring. Lånsstyrelsen valgte en 
tredje løsning, nemlig å oversende hele saken til Ålvsborgs lån, siden Hjelmens opphold 
på Vånersborg hørte under lånet. 
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Lånsstyret i Ålvsborg ønsket ikke å utvise Hjelmen. Tvert imot mente man at det var 
en stor fordel å beholde ham i Sverige. Isteden ønsket lånet at Kongen i statsråd måtte 
prøve den aktuelle lovbestemmelse — paragraf 37 — i utlendingsloven med tanke på at 
saken var politisk, og da krevde loven hjemlandsklausul, og et vedtak som sikret Hjel-
mens personlige sikkerhet. Samme dag fattet lånsstyrelsen vedtak om å holde Hjelmen 
fortsatt i forvaring etter 5. januar. Dermed var saken der den hørte hjemme, hos Regje-
ringen. 

Lundqvist ble anmodet om å komme med en utredning for statsrådet. Nå var han på 
defensiven. En saksbehandler, kriminalkonstabel Bogefeldt, satte 27. desember opp et 
utkast hvor han slo fast at Hjelmens identitet som «Nilsen» med «stdrsta grad av sanno-
likhet vara fdr handen», og at grunnen til at Hjelmen ikke erkjente dette, var at han ikke 
var forelagt hva man visste. Hjelmen «måste som en fdljd drav vara en av den omnåmda 
organisations ledare och i denne egenskap hava deltagit i organiserandet av sabotage-
verksamhet hår i riket». Slutningen var åpenbar. Men Bogefeldt feiltolket Lundqvist ved 
å insinuere at polisintendenten manglet logisk sans. Lundqvist ønsket ikke flere avhør av 
Hjelmen. Han fryktet at Hjelmen kunne forpurre den videre Wollweber-utredningen. 
Hvis han fikk mistanke og innrømmet noe, kunne han forpurre utvisningssaken. 

Lundqvist satte nå Bogefeldts utredning til side, og 28. desember formulerte han per-
sonlig innstillingen til tiverståthållaråmbetet. Han kunne ikke unngå å kommentere at 
Hjelmen var mistenkt for å være en av lederne i Wollwebers organisasjon som var under 
etterforsking, og at det også var omstendigheter som syntes å tale imot at han fikk forlate 
Sverige. Tre dager senere oversendte Overståthållaråmbetet sitt forslag sammen med 
Lundqvists notat til Kongen i statsråd. Konklusjonen var helt klar: Hjelmen burde ut-
vises. 

Den 10. januar 1941 ble saken behandlet. Gdsta Engzell, som i 1940-41 var utenriks-
råd i UDs rettsavdeling, sto sentralt i behandlingen. I 1992 innrømmet han at «det var 
ingen god sak». I forkant av statsrådet ble Lundqvist spurt om det var aktuelt med inn-
grep mot Hjelmen i sabotasjesaken. Lundqvist svarte med å love at «nogra ingripande 
mot R-H i anl. av sabotagehandlingar icke kommer att ske». Spørsmål og svar ble ned-
tegnet for hånd og lagt ved statsrådsbehandlingens akter. Antakelig var det Engzell som 
hadde regien bak dette siste innspillet. Lundqvist visste selvsagt at hans løfte ikke kunne 
bli holdt hvis Hjelmen ikke ble utvist. 

I behandlingen ble lånsstyrelsens forslag avvist. Saken skulle behandles som utvis-
ningssak mot utlending som var dømt for kriminelle forbrytelser. Lånsstyrelsen ble 
pålagt å utvise Hjelmen som en simpel kriminell. 

Iverksettelsen 
Den 14. januar 1941 ble Hjelmen framstilt for lånsstyrelsen. Rapport fra avhøret forelig- 
ger ikke, men av et sammendrag fra Sandlerkommisjonen forstår vi at han var ved godt 
mot og ikke hadde noe imot å bli utvist. Man var nøye med å ikke gi ham informasjon om 
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at han var ettersøkt av Gestapo i Wollweber-saken. Han hadde ikke mistanke om at det 
ble tatt kontakt med norsk politi for å sikre seg mot flukt ved grensen. Antakelig regnet 
han med at han bare ville bli transportert til grensen og satt fri der. Fortsatt kunne han 
som Wollweber gi noen kalkulerte innrømmelser for å forpurre utvisningen. Isteden 
nektet han fortsatt å si noe om hva han hadde gjort i Sverige. Men vi må ikke glemme at 
mens Wollweber visste om det tyske utleveringskravet, var Hjelmen holdt i total uviten-
het. I en forklaring for fengselsdirektøren på Vånersborg 16. januar sa han seg fornøyd 
med utvisningsbeslutningen samme dag. 

Ingen i lånsstyrelsen ga Hjelmen et vink om hva som ventet ham. Derimot gjorde man 
et siste forsøk på å argumentere ut fra rikets sikkerhet. Saksordføreren, lånsassesor 
Sven Wetterlundh, ringte nok en gang til kriminalpolitiet i Stockholm og argumenterte 
med Hjelmens interesse i Wollweber-saken. Han fikk svar tilbake om at «anledning kvar-
hålla Hjelmen hår i landet icke forelåge». Wetterlundh kunne ikke huske hvem i krimi-
nalpolitiet han snakket med, men sannsynligvis var det Lundqvist. Wetterlundh ville 
neppe ha godtatt en autoritativ utlegning av utvisningsvedtaket av en underordnet i 6:e 
roteln. Sandlerkommisjonen mente også at samtalen var med Lundqvist. 

Etter statsrådsvedtaket forelå det ikke mulighet for å anse saken som en «politisk 
sak». Wetterlundh fikk instrukser om hvordan utvisningen rent praktisk skulle foregå. 
Disse nedtegnet han i skriv til landsfiskalen i Vånersborg 17. januar, og etterlot ingen tvil 
om at det forelå et avtalt arrangement: To politimenn skulle hente Hjelmen i fengslet 19. 
eller 20. januar, og frakte ham til grensen med et tog som ankom Kornsjø kl. 13.11. Mel-
ding om ankomsttid til Kornsjø skulle sendes telegrafisk til politimestrene i Halden og 
Oslo. Deretter skulle det umiddelbart rapporteres til socialstyrelsen og lånsstyrelsen. 

Senere forklarte Wetterlundh at det ikke var snakk om utvisning, men utlevering til 
kriminalpolitiet i Oslo, begrunnet med «att han vore en person, om vars vistelse de ordi-
nåra norska civilmyndigheterna borde aga kånnedom». At han ble utlevert til norsk og 
ikke tysk politi, gjorde ikke saken vanskeligere for Hjelmen, mente han. Han var klar 
over at grensen sto under tysk kontroll. 

For sikkerhets skyld varslet Wetterlundh politimestrene i Oslo og Halden telegrafisk 
16. januar, og understreket at underrettelse om nøyaktig tidspunkt ville komme senere. 
Den 17. ser det ut til at han har ringt. Politibetjent Dybhavn noterte på en lapp at det 
skulle komme ytterligere et telegram. Den 18. kom landfiskalens telegram. Vi har altså 
å gjøre med en usedvanlig godt sikret utvisning. Den 20. ble Hjelmen overlevert ved 
Kornsjø. Den 21. ble han framstilt i det første forhøret i Oslo, og deretter innsatt i Åke-
bergveien fengsel. Den 22. skrev politimester Welhaven, avsatt overvåkingssjef som 
ennå utførte sine embetsplikter, at Dybhavn hadde meldt at Hjelmen kom til å bli hentet 
av tysk sikkerhetspoliti. Klokken 17.00 dagen etter ble han hentet, og innsatt på Møller-
gata 19. 

I ro og mak kunne nå socialstyrelsen i Stockholm behandle Vårmland lånsstyrelses 
anmodning av 20. november om å sette Hjelmen i forlegning som alternativ til utvisning. 
Den 8. februar forelå det lakoniske vedtaket om at behovet for et slikt tiltak ikke forelå, 
siden Hjelmen «numera utrest ur riket». 
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Forklaringen 
Utleveringen av Hjelmen til Gestapo skjedde fordi svensk politi ønsket det. De var klar 
over at Hjelmen var ettertraktet, siden de selv hadde fåret Gestapo med opplysninger om 
ham. Vi har sett at lånsstyrelsene i Vårmland og Alvsborg forsøkte å spille ballen til sent-
rale myndigheter, men mislyktes. Fra slutten av november var det Lundqvist som drev 
saken igjennom. De som argumenterte mot utleveringen, hevdet at svenske interesser i 
den videre Wollweber-utredning tilsa å beholde Hjelmen. 

Forklaringen på dette spillet må søkes på to plan. For det første nektet Hjelmen å for-
klare seg. Med de metoder svensk politi hadde til rådighet, var det rimelig å anta at han 
ville fortsette å nekte. Det gikk derfor an å sannsynliggjøre at man heller ikke ville ha noe 
nytte av ham i fortsettelsen. Wetterlundh falt også til slutt tilbake på at norsk politi burde 
få kjennskap til at Hjelmen nektet å forklare seg. Riktig nok hadde norsk politi fått opp-
lysninger om det pr. brev allerede. Men utvisning innebar ikke at man avskar mulighe-
ten til å få opplysninger fra Hjelmen, tvert imot. Tysk politi hadde til rådighet et helt sett 
av forhørsmetoder som svensk politi ikke hadde. Selvsagt ville tysk politi fortsette å 
sende avhørsrapporter, hvis man kom lenger med Hjelmen enn svensk politi, og dermed 
bidra til den svenske etterforskingen i andre omgang. Som vi har sett, var allerede svært 
nyttige og detaljerte opplysninger om Wollweber-saken blitt utvekslet. 

Fram til 1942 holdt Hjelmen stand, tross harde forhør og tortur. I begynnelsen av 
mars 1942 klarte Gestapo endelig å knekke ham, og en detaljert rapport om organisasjo-
nens svenske medlemmer ble sendt Lundqvist. Den nitid avtalte utvisningsprosedyren 
skaper mistanker om at det var dette Lundqvist hadde forutsett. 

De bitre realitetene ble belyst i en artikkel av Just Lippe i Friheten 17. juli 1945. Lippe 
var også blitt arrestert i Sverige under krigen, og var blitt utsatt for hardhendt behand-
ling. I forhør med kriminalkommissær Sfiderstrbm i august 1941 fikk han vite at han var 
mistenkt for ulovlig etterretningsvirksomhet og for å ha deltatt i en sabotasjegruppe som 
arbeidet i Norge. Sdderstrdm var truende, og kastet frampå om Lippe kjente Hjelmen. 
Da Lippe benektet dette, sa Siiderstriim følgende: «Tja, — han satt her i Sverige en tid. Så 
sendte vi ham tilbake til Norge. Han er i Tyskland nå. Og om ikke De vil snakke, så gjør 
vi akkurat det samme med Dem.» Da Lippe gjorde Sdderstrdm oppmerksom på at man 
ikke hadde rett til dette, vinket Sfiderstrbm ham av med: «Vi skal nok finne på utveier.» 

Kan det ha vært andre interesser bak utleveringen enn kriminalpolitiske? Avisa Ny 
Dag tok dette opp i juni 1945, og hevdet at utleveringen skjedde i samband med en større 
avtale om innkjøp av kull fra Norge. Bakgrunnen var den akutte kullmangelen i Sverige 
høsten 1940. 

Hjelmens versjon 
Det var antakelig Hjelmen selv som var opprinnelsen til denne opplysningen. Yngvar 
Jensen og Anker Thorsrud ble som flere andre i Wollwebers organisasjon i Norge arres- 
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tert og sendt til Tyskland. Begge traff Hjelmen i fangenskap, og til dem bestred han 
punkt for punkt de svenske påstandene. Da dette ble kjent for Sandlerkommisjonen, ble 
det foretatt avhør av begge i Oslo. Til Yngvar Jensen hadde Hjelmen fortalt at han ikke 
hadde ønsket å vende tilbake til Norge fordi han var fullstendig klar over at han var etter-
søkt av tyske myndigheter. Han kunne ha unngått utvisning hvis han, som Wollweber, 
hadde innrømmet noe. Men han ønsket ikke å risikere å kompromittere sine svenske 
venner. 

Til Anker Thorsrud, som hadde tilbrakt tre måneder i samme celle som Hjelmen i 
Tyskland, hadde Hjelmen fortalt at han i Sverige var blitt avhørt om sin forbindelse med 
Wollweber. Han hadde imidlertid benektet slike. Utvisningen hadde kommet som et 
resultat av tysk krav om utlevering av Wollweber og Hjelmen. Dette kravet var blitt frem-
met fra tysk hold under forhandlingene om handelsavtalen mellom Tyskland og Sverige 
høsten 1940. Hvor godt orientert tyskerne var, visste ikke Hjelmen i Sverige. Men han 
hadde skjønt så mye at han ville miste hodet. Han hadde ikke motsatt seg utvisningen i 
seg selv. Han hadde derimot protestert under transporten til grensen, da han ble fortalt 
at han skulle utleveres direkte til det norske politiet. Til ingen nytte. 

Forsøkte den norske legasjon å hindre utleveringen av Hjelmen? Det ser ikke ut til at 
legasjonen på noe tidspunkt — før eller etter 9. april 1940 — var involvert. Noen henven-
delse til legasjonen fra svenske myndigheter ser ikke ut til å ha forekommet. Vi vet ikke 
om legasjonen i det hele tatt kjente til saken. Kunne legasjonen blitt orientert gjennom 
avisene? Det ser ikke ut til at arrestasjonen av Hjelmen var omtalt i avisene i Sverige. 
Derimot ble Hjelmen nevnt minst fire ganger i de svenske Polisunderrdttelser 10. januar 
1940, 22. april 1940, 8. januar 1941 og 18. januar 1941. Den femte og siste gang var 25. 
januar 1941, hvor det står innført at han var ført til Norge over Kornsjø. Polisunderråttel-
ser ble sendt ut i daglige 2600 eksemplarer til samtlige lånsstyrelser, landsfogder, lands-
fiskaler og lokalt politi, lensmenn, svenske sentrale myndigheter, legasjoner og konsu-
later, flere utenlandske politimyndigheter inklusive det tyske, IKPK og politimyndig-
heter i Norge, Danmark og Finland. 

Det kan være at svenske myndigheter ikke offisielt ønsket å informere legasjonen. 
Det er også en mulighet for at ingen i legasjonen fulgte med i Polisunderråttelser, eller 
var i stand til å forstå sakens reelle innhold. En grunn kan ha vært at svenske myndig-
heter i denne tida tonet ned sine forbindelser med legasjonen. Forholdet til den norske 
diplomatiske representasjon i Sverige var nemlig anstrengt den første tida etter at den 
tyske okkupasjonen av Norge var fullført. Sverige ønsket å opprettholde sin legasjon i 
Oslo, mot tyske (og norske) ønsker. Tyske myndigheter hadde bestemt at svenskene 
måtte avvikle i Oslo fordi okkupasjonen var fullført. Til slutt godtok tyskerne at legasjo-
nen ble omdannet til et konsulat, en ordning som fortsatte til 1945. Tyske myndigheter 
øvde press på Sverige for å få begrenset og helst avviklet London-regjeringens legasjon 
i Stockholm. Bak det hele lå tyske ønsker om å få Sverige inn som krigførende på tysk 
side, og diplomatisk brudd med London-regjeringen. Svenske politimyndigheter fort-
satte å ha kontakt med det som ble omtalt som «norsk politi» i Oslo. Både «norsk» og 
svensk politi fortsatte samarbeidet innenfor IKPK. Svenske politimyndigheter ønsket 
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ikke å bli beskyldt av tysk politi for å sabotere det som kort tid tidligere av begge parter 
ble ansett som legitime sikkerhetsinteresser i Wollweber-saken. 

Hvem andre kunne ha informert legasjonen i Stockholm om Hjelmens situasjon? Det 
er naturlig her å bringe inn de norske polititjenestemenn og embetsmenn som forsatt 
behandlet Wollweber-saken i Oslo. Hvorfor forsøkte ikke politimester Welhaven, politi-
fullmektig Hagen eller kriminalsjef Sveen, eller noen av de andre politifolkene i Oslo som 
kjente alle sider ved saken fra sitt eget arbeid med den, å orientere legasjonen eller vars-
ku myndighetene i London til å legge press på svenske myndigheter? Hvorfor ble ikke et 
slikt initiativ tatt etter at noen av disse politifolkene høsten 1940 søkte sammen i en illegal 
politigruppe? Først den 23. september 1940 ble Welhaven avsatt som politimester, men 
som vi har sett, var han fortsatt i arbeid i politiet 22. januar 1941 og registrerte Hjelmens 
utlevering til Gestapo. Han måtte nødvendigvis ha fulgt sakens utvikling. 

Forklaringen på dette må ligge på to plan. For det første er det lite sannsynlig at Wel-
haven, Hagen og Sveen hadde endret sitt syn på karakteren av den forbrytelse Hjelmen 
og Wollweber var skyldige i. Den tyske okkupasjonen innebar neppe at de så på dette 
som legitim motstandsaktivitet. Antakelig mente de at et kriminalteknisk samarbeid 
kunne fortsette med det nye regimet, og Hjelmen-saken ble ansett som en kriminalsak. 
For det andre er det tvilsomt om Welhaven og Hagen hadde forutsetninger for å forstå 
den reelle fare Hjelmen befant seg i. 

Hvem kunne ellers orientert legasjonen? Vi kan her se bort fra Wollwebers egen orga-
nisasjon og dens medlemmer. Ikke noe kildemateriale tyder på at man fra det hold for-
søkte å gjøre saken offentlig kjent. Vi vet at Wollweber kjente til arrestasjonen, men han 
ble selv tatt i mai og ble deretter holdt i strengt isolat. Hans muligheter for å gripe inn var 
begrenset. 

Da Hjelmen-saken ble tatt opp i Norge etter krigen, ble verken legasjonens taushet 
eller politimester Welhavens rolle berørt. Både i Norge og i Sverige var det krav om 
gransking og erstatning til Hjelmens etterlatte fra den svenske stat. På tross av langvarig 
mediaoppmerksomhet og engasjement fra UDs side, er den ikke tatt opp av de histori-
kerne som har behandlet det norske samfunn i Sverige under krigen. Viktige arbeider 
som Et flyktningesamfunn vokser fram og Broderfolk i ufredstid nevner ikke Hjelmen-
saken, på tross av at utleveringsspørsmål er tema. Arbeiderbevegelsens historie er et unn-
tak. Haakon Lie, derimot, omgikk sine svenske partifellers ansvar ved å hevde at Hjel-
men «korn etter soning tilbake til Norge, ble fengslet av Gestapo og henrettet». Kom er 
neppe et treffende begrep. 

Dekkoperasjon? 
Ble Hjelmen-saken berørt under de svensk-tyske forhandlingene om handelsavtale høs-
ten 1940? Sandlerkommisjonen gikk ikke inn på spørsmålet. I Såpos materiale om Woll-
weber og Hjelmen er det ikke berørt. I den svenske krigstidslitteraturen og i forskings-
arbeidene er Hjelmen-saken praktisk talt ikke omtalt. Vi vet altså ikke. 

Ble det fremmet noe krav fra annet tysk hold om utlevering av Hjelmen? Nei. Hjelmen 
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var norsk statsborger, men ikke ettersøkt i noe land. Telefonsamtaler om saken med 
Oslo-politiet var rutine siden 1938. Detaljene ved utleveringen ble avtalt på telefonen. Et 
tegn på at det forelå et arrangement, var en omtale som Reinhard Heydrich ga av saken 
noen måneder etter. I et sammendrag om arrestasjonene i Sverige til utenriksminister 
Ribbentrop 8. august 1941 kommenterte han Hjelmen-saken slik: 

Ved hjelp av det omfattende materiale som det svenske politi har oversendt til det 
tyske sikkerhetspoliti, er det blitt mulig så vel å arrestere og overføre den norske 
sabotasjelederen Hjelmen i hendene på Gestapo, som hvileløst å uskadeliggjøre den 
eksisterende norske seksjonen av sabotasjeorganisasjonen. 

Heydrich hadde ingen interesser av å fortegne forholdet til svensk politi for Ribbentrop. 
Han var avhengig av et nært samarbeid med legasjonen i Stockholm, nå som den diplo-
matiske kløkt ble stilt på prøve i utleveringssaken om Wollweber. Dessuten planla han 
en oppbemanning av Gestapo-staben ved legasjonen, og var avhengig av velvilje i et 
nokså avvisende miljø. 

Når det gjelder det øvrige i Hjelmens versjon, slik det ble overlevert av Thorsrud og 
Jensen, så Sandlerkommisjonen seg ikke i stand til verken å avkrefte eller bekrefte. Det 
må imidlertid ha vært åpenbart for kommisjonen at hvis Hjelmens versjon var den som 
lå sannheten nærmest, så må en veritabel dekkoperasjon ha blitt iverksatt, i det minste i 
spørsmålet om han ønsket å bli utvist. Avhøret 14. januar, samtalen 16. januar med feng-
selsdirektøren samt forklaringer av betjentene som fraktet ham til grensen — alle synes 
de å bekrefte at Hjelmen var fornøyd med utvisningen. 

Mistanken om en dekkoperasjon kan ikke avvises. Et etterspill sommeren 1944 kan 
oppfattes som et ledd i en slik operasjon. Bakgrunnen var at høyesterettsadvokat J.B. 
Hjort engasjerte seg sterkt i Tyskland for å redde Hjelmens og Pettersens liv. I den sam-
menheng var han i kontakt med Richert, sendemann ved den svenske legasjonen i Ber-
lin, som var helt ukjent med saken. Han skrev imidlertid til Stockholm, og fikk svar fra 
Engzell om at Hjelmen var utvist fra Sverige. Som sjef for rettsavdelingen i Justisdepar-
tementet under utvisningssaken mot Hjelmen, og som juridisk ansvarlig under behand-
ling i statsråd, var Engzell selvsagt førstehånds orientert. Richert var ikke fornøyd med 
svaret. I et nytt brev av 17. juni ba han om «blott att få framstålla ånnu en fråga: visste man 
i Sverige då beslutet om utvisningen fattades, att Hjelmen var invecklad i Wollweber-affå-
ren? Om så icke var fallet vore det vårdefullt att kunna meddela min hårvarande norske 
vån». Engzell skrev tilbake: 

Till svar å Ditt handbrev den 17 dennes betråffande den på sin tid fiiretagna utvis-
ningen av Martin Rasmussen Hjelmen ber jag få saga, att utvisningen ifråga beslu-
tasts av lånsstyrelsen i Ålvsborgs lån i enlighet med 1937 års utvisningslag 31 pgf. 4 
mom, sedan Rasmussen Hjelmen avtjånat straff ftir fiirfalskning, samt att lånsstyrel-
sen vid beslutets meddelande icke torde ha haft någon kånnedom om att Hjelmen var 
inblandad i Wollweber-allåren. 
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Da Engzell skrev dette, må han ha trodd at saken neppe ville bli undersøkt nøyere. Det 
er uforklarlig hvorfor han omgår den behandlingen som han selv var med og forberedte, 
og hvorfor han unnslår at denne behandlingen i realiteten dikterte utvisningsbeslut-
ningen i en lånsstyrelse som skriftlig hadde uttrykt ønske om en annen behandling. Det 
er videre uforståelig hvorfor han unnslår at Lundqvist hadde orientert skriftlig om alle 
sider ved saken til 6verståthållaråmbetet og pr. telefon til lånsstyrelsen, og at hans 
utredning til overmål lå ved sakspapirene til Kongen i statsråd. 

Avisa Expressen forsøkte sommeren 1945 å forsvare de svenske myndigheters opp-
treden ved å peke på at Hjelmen ble utvist fordi han ikke ønsket å bli betraktet som poli-
tisk flyktning. Han var derfor selv skyld i at han ble utvist. Dessuten, hevdet avisa, kjente 
ikke svenske myndigheter til at Hjelmen hadde noe med Wollwebers organisasjon å 
gjøre. Dagens Nyheter gjentok dette nesten ord for ord dagen etter. Ingen av avisene 
oppga kilde, men det var neppe tilfeldig at de to store, autoritative og konservative avise-
ne kunne sette nesten identisk desinformasjon på trykk samtidig. Knapt en uke senere, 
etter at Sandlerkommisjonen hadde levert sin innstilling om Hjelmen-saken til Kongen, 
måtte de begge medgi at de hadde latt seg lure. 

Sandlerkommisjonens kommentarer til Såpos håndtering av Martin Hjelmen var 
beske. Hjelmen var åpenbart å betrakte som politisk flyktning, og utvisning burde ikke 
ha skjedd, mente man. Det er likevel noe halvhjertet i kommisjonens behandling av 
ansvarsforholdet. Man fastslo bare at «Något rimligt skål att få Hjelmen ytterligare hiird 
av den tyska polisen flirelå icke fdr såkerhetstjånsten». Det var nettopp det motsatte som 
var tilfellet. Det fantes slike interesser i høyeste grad. Som vi skal se, etterlyste Såpo ved 
flere anledninger i månedene etter utvisningen resultatene av forhør av Hjelmen hos 
tysk politi. Tysk politi beklaget seg tilbake om at Hjelmen nektet å forklare seg. Men det 
sluttet ikke med det. 

Sandlerkommisjonen avskar videre undersøkelser av hvilke interesser Såpo kunne 
ha ved utlevering, ved simpelthen å fastslå at de ikke forelå. Dermed avskar man selvsagt 
også en videre undersøkelse av det kanskje viktigste spørsmålet i Hjelmen-saken på det 
tidspunkt: Forelå det en dekkoperasjon for å skjule at Hjelmen ble utlevert til Gestapo? 
Hva var grunnen til kriminalpolisintendent Martin Lundqvists iøynefallende rolle som 
pådriver, og utenriksråd Gdsta Engzells kombinerte rolle som juridisk regissør og des-
informatør? 
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Kapittel 12 

ALENE OM ANSVARET 

De operative gruppene som ble 
opprettet av I 	Martin 

Hjelmen, og senere ledet av hans 
etterfølger til slutten av den 

andre verdenskrig, tilføyet de 
tyske fascistene følbare slag. 

ERNST WOLLWEBER, 1960 

D et har vært hevdet at Woliwebers organisasjon i Norge gikk i oppløsning etter april 
1940. Her skal vi se på hvorfor denne oppfatningen har fått feste seg. Vi skal også 

gå inn på fengslingene av Olga Eltvig, Martin Hjelmen og Ragnhild Wiik, som skapte nye 
vansker for organisasjonen fram til 22. juni 1941. 

Samarbeid med NKP i 1940 var ikke på tale, selv om Sunde hadde kontakt med parti-
sekretær Ottar Lie. Det var en lang vei å gå for partiet NKP, fra passiviteten under felt-
toget, via fagopposisjonen, arrestasjonene 16. august, fram til aktiv motstand. Asbjørn 
Sunde kunne ikke krige hvis NKP var sterkt imot sabotasje, men han kunne krige med 
et parti på sidelinjen. Det skulle bli situasjonen sommeren og høsten 1941. Foreløpig 
tidde våpnene mellom Tyskland og Sovjet, og da tidde de også i Oslo. 

Oppløsning i 1940? 
De fleste okkupasjonshistorikere har tidligere sett på Wollweber-organisasjonen og 
«Osvald-gruppen» som to forskjellige organisasjoner. Denne oppfatningen stammet fra 
Sunde, som skrev i Menn i mørket at Osvald-gruppen oppsto vinteren 1941-42.11947 var 
han blitt angrepet i avisene for bandittvirksomhet, slik hans folk ble det av nazimyndig-
hetene under krigen. Det rammet. Kommunistspøkelser var hentet fram igjen, og blant 
dem var Wollweber blant de mest virkningsfulle. I boka skapte Sunde bildet av Osvald-
gruppen slik det er blitt akseptert: uavhengig, men med et nært forhold til NKP. Woll-
weber og Hjelmen var ikke nevnt. Sunde tenkte på den kommende kampen da han 
skrev. I et intervju i 1950 justerte han starten tilbake til 1940. 

Forfattere som Haakon Lie skrev om dette med en viss tvetydighet. Hvis sabotasje-
organisasjon eksisterte sammenhengende 1935-45, viste det at kommunistene — og den 
forhatte Stalin — kjempet mot Hitler allerede fra midten av 30-tallet. Lie trengte den mot- 
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satte forestillingen, at kommunister og nazister egentlig er «like», og at ikkeangrepspak-
ten var uttrykk for dette. Hvis man kunne vise at Sundes organisasjon ble startet i 1942, 
så ville det være et argument for at kommunistene først ble imot Hitler etter at Stalin ble 
det — etter 22. juni 1941. Men Lie hadde også behov for at 0 svald-gruppen var det samme 
som Woliwebers organisasjon, fordi det viste at Sunde «i alle år» — ikke minst under kri-
gen — hadde vært spion for Sovjet og ikke ordentlig motstandsmann. Andre hadde behov 
for å vise at organisasjonen fortsatte inn i etterkrigstida. I 1954, etter at Sunde var arres-
tert, mistenkt for spionasje, slo avisene fast i dramatiske oppslag at Sunde hadde vært 
agent for russerne helt siden begynnelsen på 30-tallet. Arbeiderbladet forsøkte i oppslag 
etter oppslag å bevise at han var med i Woliwebers organisasjon, som fortsatt eksisterte! 
Siden ble det stillere i media om dette, men en skepsis mot avisenes — og særlig Arbei-
derbladets — integritet i prosessen mot Sunde ligger bak historikernes vurdering. 

Men organisasjonen fortsatte. Den hadde ikke mistet noen av sine medlemmer under 
felttoget. Sunde hadde andre problemer. Han fikk ingen forbindelse med sin ledelse 
under oppholdet i Stockholm. I den sovjetiske legasjonen i Oslo var det ingen hjelp å få. 
Til NKP kunne han ikke vende seg. I Sudoplatovs avdeling må det ha vært uklart hvem 
som nå satt ved roret i Norge. 

NKPs aktiviteter i den såkalte fagopposisjonen parallellt med riksrådsforhandlingene 
sommeren 1940 skapte også problemer. Til og med Samsing var med på det. Selv om par-
tiets utgangspunkt var å bevare fagorganisasjonen intakt, og hindre at tariffene ble verre, 
var det ikke til å unngå at det også utviklet seg ideer om innflytelse på de nye tyske myn-
dighetene. Det var et tankekors at mens noen kommunister forhandlet høflig med Ter-
bovens menn, passet andre på sine dynamittlagre i skogene rundt Oslo. Det var tyskerne 
som satte sluttstrek for dette spillet. Hitler hadde bestemt seg for et norsk kommissarisk 
statsråd under streng tysk kontroll. Da Terboven bekjentgjorde denne modellen 25. sep-
tember 1940, var fagopposisjonen med alle dens ønskedrømmer om arbeiderregjering 
lagt død. NKP hadde da allerede fått et dramatisk varsel om at den tysk-sovjetiske pak-
ten ikke ga noen beskyttelse. 

Aksjonene mot NKP 
Tidlig om morgenen 16. august 1940 slo Gestapo til mot NKP og partiets virksomhet, 
ungdomsbevegelse og aviser. Allerede i slutten av april 1940 hadde det tyske sikker-
hetspolitiet skaffet seg utførlige underlag og kartotek over ledende norske kommunis-
ter. Et sammendrag av det foreliggende etterretningsmaterialet om de norske kommu-
nistene ble fordelt til «Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des SD Oslo», og 
fraktet ut til de øvrige «Einsatzkommandos» utenfor Oslo med kurerer. To offiserer og 
90 mann fra Schutzpolizei, en offiser og 30 mann fra det norske ordenspoliti, 34 norske 
kriminalbetjenter i sivil, samt resten av Einsatzkommando i Oslo, ble satt inn. Utenfor 
Oslo ble også Waffen SS, Schutzpolizei og norsk politi brukt. Det var en omfattende 
aksjon, den første av sitt slag i Norge. Rapportene om aksjonen foreligger i tre «Tatig- 
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keitsberichte» fra EK Oslo, fra slutten av august 1940. Materialet var av interesse for den 
militære etterretningstjenesten etter krigen og ble oppbevart sammen med annet mate-
riale om kommunistene i Forsvarets overkommando. Først i 1992 ble det overlevert til 
Riksarkivet. 

Aksjonen kom overraskende på NKP. Størst spenning var knyttet til partikontorene i 
Møllergata 24, hvor også kontorene til Arbeideren og NKPs forlag var. Rett over gaten 
hadde NKU sine lokaler. I Dronningensgate 34 hadde tidsskriftet Nytt Land lokaler, og 
i Christian Krohgs gt. 32 lå trykkeriet som trykte Arbeideren, alt av interesse for Sipo. I 
redaksjonslokalene tok man hele abonnentsarkivet med flere tusen navn. Beslag ble 
gjort i 80-90 privatleiligheter i byen. Hos partikassereren fant man medlemskartoteket 
for Oslo og Akershus, til sammen om lag 450 personer. Femten av de mest sentrale ble 
avhørt, og av disse ble elleve tatt inn til nærmere forhør på Victoria terrasse. I Telemark, 
Vestfold og Hedmark fikk man også tak i medlemskartotekene. I rapporten fra den førs-
te aksjonsdagen understreket Sipo det gode samarbeidet med det norske politi. Det 
hadde ikke vært episoder av noe slag. 

Den 26. august forelå neste rapport fra Oslo. Aksjonene rundt i landet hadde gått plan-
messig. Blant de avhørte hadde man særlig festet seg ved Christian Hilt. Beslagene viste 
at den økonomiske situasjonen i partiet ikke var lystelig, med gjeld overalt. Penger fra 
Moskva fant man ikke bevis for. Etter bearbeiding av beslaglagt materiale fant man noen 
dager senere fram til lister over aksjeeiere i trykkeriet, som var av spesiell interesse. Man 
hadde her oversikten over de mest solide partimedlemmene. Noen aksjonæroversikt til 
Nytt Land — tidligere Sovjetnytt — fant man ikke. Hilt innrømmet at han hadde brent den. 
Sipo var spesielt interessert i aksjonærene, som de regnet med var de mest hardkokte 
sovjetvenner i Norge. De tilbød Hilt å slippe fri hvis han skaffet listen. Det hjalp ikke. 

De arresterte fikk beskjed om å skrive egenberetninger. Særlig var de opptatt av hva 
partisekretær Ottar Lie hadde å fortelle, og de var ikke fornøyd med resultatet. Magrest 
utbytte ga aksjonen når det gjaldt NKU, på tross av at både formannen Arne Gauslaa og 
Oslo-lederen Knut Willoch var blant de arresterte. NKU hadde fått sine papirer unna, 
mye var også brent i april. 

Alt i alt var over 5000 kommunister med sympatisører registrert, av dem 3500-4000 
abonnenter på Arbeideren, som ble systematisert på egne lister og distribuert til Sipo 
rundt i landet. Sipo mente selv at registeret, det beslaglagte materialet samt de person-
lige beretningene var av den største betydning. For NKP var aksjonen en katastrofe. For 
Wollwebers organisasjon betydde den ingenting, takket være en konsekvent gjennom-
ført sikkerhetspolitikk. 

Arrestasjonene av Vogel, Schwarze og Eltvig 
Den første som ble arrestert i Norge med en antatt tilknytning til Wollwebers organisa- 
sjon, var Kurt Vogel. Han hadde ikke rømt til Sverige 9. april, og var ikke i søkelyset. Han 
kom tilfeldigvis innom advokat Jon Fjalestads kontor i Storgata 12 i Oslo 27. juni 1940, 
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mens tysk Sipo var på besøk. Fjalestad ble etterforsket for sitt forhold til Arbeidernes 
Justisfond. Vogel ble tatt og innsatt i Møllergata 19. Ikke lenge etter ble Georg Angerer 
knyttet til ledelsen av fengslet. Vogel hadde støtt på Angerer under navnet «Edgar 
Ldwe» da «Ldwe» tre år tidligere hadde forsøkt å trenge inn i kretsen rundt Karl Barg-
stådt. Det var et sjokk for Vogel å se ham som en av de ivrigste ved tysk Sipo. Vogel ble 
satt til å organisere Sipos håndbibliotek om arbeiderbevegelsen i Norge. Han ble sluppet 
ut mot meldeplikt 30. oktober 1940. 

Det neste offeret var Emil Schwarze, som også hadde hørt til den samme kretsen som 
Angerer forsøkte å infiltrere. Han ble sendt til Tyskland, hvor han døde i fangenskap. Før 
han døde, hadde Peter Kraus i Gestapo Hamburgs etterretningsavdeling lykkes i å 
presse en forklaring ut av ham. Den 11. september sendte Kraus et skriv til kriminal-
kommissær Gustav Barschdorf ved Sipo i Oslo, hvor han opplyste at familien Eltvig i 
Stockflethsgate 41 C hadde hatt forbindelse med Bargstådt. Det samme hadde lege 
Arne Halvorsen i Åkebergveien. Den 19. september meldte Barschdorf tilbake at Olga 
Eltvig var arrestert. Avhørene begynte omgående. Angerer var tolk for Barschdorf, men 
spilte også en aktiv rolle under forhøret. 

På bordet lå et fotoalbum. Angerer pekte ut de forskjellige for Eltvig. Først var det 
bilde av Karl Bargstådt. Hun innrømmet å kjenne ham. Det var vanskelig å unngå det, i 
og med at Angerer hadde truffet ham hjemme i Stockflethsgate 41 C. Dessuten visste 
hun at han var rømt til Sverige. Deretter kom bilder av Wollweber, Ragnhild og Gudrun 
Wiik, Hjelmen med flere. Hun nektet å kjenne noen av dem, og Angerer truet med at hun 
ville bli skutt hvis hun ikke ville snakke. Olga Eltvig var standhaftig gjennom flere forhør 
og innrømmet ikke mer kjennskap til saken. Forholdet i fengslet var strengt, med lese-, 
røyke- og besøksforbud. Til slutt ga tyskerne opp, i det minste for en tid. Den 17. desem-
ber ble hun sluppet fri. 

I desember 1940 ble Olga Eltvigs tidligere mann innkalt til forhør hos Barschdorf og 
Angerer. Han ble også vist de samme fotografiene, og i tillegg også utspurt om Willy 
Rhode og Franz Stephany, som hadde vanket i samme krets da «Ldwe» dukket opp på 
scenen i Stockflethsgate 41 C. Angerer innrømmet etter krigen at han var informert om 
at man mistenkte Wollweber for å være leder av den antinazistiske sabotasjevirksomhe-
ten i Skandinavia. Han innrømmet også at han hadde snakket med Hjelmen da han satt 
på Møllergata 19, men han benektet å ha vært med på noe formelt avhør. Hjelmen hadde 
vært «ergerlig på svenskene som hadde utlevert ham mot hans vilje». Det var kriminal-
sekretær Gruber fra Gestapo IVA som hadde avhørt Hjelmen, og Hjelmen hadde nektet 
å forklare seg. Det var først om lag ett år senere at Angerer hørte mer om saken. Da kom 
to gestapomenn fra Hamburg og forklarte at de hadde fått tilståelse av Hjelmen, og over-
blikk over saken. Nå skulle de ha fatt i Asbjørn Sunde. 

Det var mye merkelig med Angerer. Etter krigen hevdet han at han ikke visste noe 
om sabotasjen før krigen. Men verken Vogel, Eltvig eller Bargstådt var i tvil om hans 
rolle. En kilde fra 1943 indikerte at han da begynte å gi tips til motstandsbevegelsen. En 
informant mente at Angerer beskyttet ham på Grini. I 1943 flyktet Angerer til Sverige, 
nedtonet sin aktivitet for Sipo, og ga nå opplysninger til den norske legasjonen. Etter 
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1945 ble han etterforsket som krigsforbryter, men i all stillhet sendt til Tyskland i 1948, 
hvor han merkelig nok bosatte seg i den sovjetiske okkupasjonen. 

På egen hånd 
Da Sunde kom hjem fra Sverige i juni, hadde det skjedd store forandringer. Kampene var 
over, landet var okkupert. Han skrev at han hadde et møte med partisekretær Ottar Lie, 
for å få i gang et sabotasjeapparat. Mannskapene skulle han plukke blant sine spania-
kamerater. Ottar Lie skulle også prøve å skaffe folk. Det var mens NKP arbeidet med 
fagopposisjonen. 

Da han skrev dette, var Sunde opptatt av å vise at hans organisasjon var nyskapt. Ottar 
Lie ga sikkert råd og vink, slik han hjalp Hjelmen. Men Sunde hadde viktigere ærend. 
Han hadde fått vink om uenighetene i NKP, og var bekymret. Han hadde ingen andre 
enn Lie å henvende seg til. Lie hørte til partiets eldre solide kadrer. Sunde fikk stor nytte 
av ham senere. Nå var det kaos i NKP, og ikke mye hjelp å få. 

Sunde sto mer alene enn han kom til å gjøre under hele resten av krigen. Selv om 
apparatet var intakt inntil 9. april, kunne det for alt han visste, ha blitt revet opp under felt-
toget. Hva hadde skjedd med lagrene av sprengstoff og utstyr til produksjon av falske 
identifikasjons- og reisedokumenter? Ved grenseovergangene sto nå Wehrmacht og 
tysk politi. I Narvik var jernbanen og havneanlegg ødelagt. Det betydde at det ikke 
lenger var mulig å skaffe nye forsyninger av sprengstoff fra Kiruna. 

Selv om Sunde hadde vært leder for sabotasjegruppene i Norge siden høsten 1938, og 
hadde hatt nær kontakt med Wollweber, kjente han få av Wollwebers kontakter og hans 
forbindelsesapparat, og neppe heller Bargstådts. Det var nå stor fare for at hele appara-
tet falt fra hverandre, og bare han kunne hindre at det skjedde. Han måtte selv nøste opp 
de løse trådene, diskutere den politiske utviklingen med den enkelte samt begynne å 
legge noen planer. Han visste nok at det fantes en ledelse i Sovjetunionen. Om han visste 
at det var NKVD, er tvilsomt, og enda mer tvilsomt at det var Kontoret for spesielle ope-
rasjoner. Antakelig visste han ikke om «Maxim». Bare Wollweber hadde hatt kontakt til 
«Maxim». Det var ingen å spørre om råd, ikke engang Ragnhild Wiik kjente til annet enn 
reiser og møter. 

Det første han gjorde, var å dra til Horten, hvor ektefellen Astri og sønnen Rolf var 
blitt sendt fra Oslo høsten 1939. De var tryggere der, blant slektninger og venner, mens 
han var på reisefot. De hadde bodd på Sinsen siden sommeren 1938, knappe 200 meter 
fra Wollweber og Ragnhild Wiiks ene leilighet. Etter angrepet i april hadde Astri og Rolf 
evakuert fra Horten sammen med Astris søster Esther, til Passebekk i Sandsvær. Der 
bodde den tredje søsteren Lilly sammen med sin mann Halvor Kolstad. De kom tilbake 
til Horten omtrent samtidig med Asbjørn Sunde. Han hadde ordnet med en ny leilighet, 
hvor de rakk å feire 17. mai. 

I Oslo hadde Martin Hjelmen et sprengstofflager gravd ned i Grefsenåsen, og et lager 
hjemme i kjelleren hos Yngvar Jensen i Ljabruveien 6. Det var Grångesberg-dynamitt fra 
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Kiruna. Dynamitten hos Jensen lå trygt, men det var verre med den som lå utendørs. Vi 
må regne med at en av de første tiltakene Sunde gjorde i Oslo sommeren 1940, var å få 
dette i hus. Ren gruvedynamitt kan lagres uten fare. Den enkleste løsning ble valgt, nem-
lig i kjelleren hos Sigurd og Rigmor Hansen, i Uelandsgate 57 K. Begge hadde bevist sin 
pålitelighet ved å skjule de to tyske emigrantene i organisasjonen, Hagge og Baier, i 
Oslo. Sigurd Hansen var rørlegger i firmaet C.M. Mathisen i Oslo. Hans arbeidskamerat 
Øivind Eriksen og dennes to brødre Finn og Håkon var også med. 

Kort tid etter reiste Sunde til Bergen i samme ærend. Høsten 1939 hadde han leid et 
rom hjemme hos Alfred Bjørkmann, som han hadde bedt om å skaffe seg en større lei-
lighet. Sunde betalte et mellomlegg for den nye husleien, for å kunne bruke kjelleren 
som lagerplass. En annen av medlemmene, Olaf Rutledal, hadde fått en egen nøkkel, slik 
at han kunne utføre arbeid for gruppen der. Han hadde ansvar for brevvekslingen med 
Oslo, men siden denne skulle både kodes og dekodes, og i tillegg skrives med sitron, 
hadde Rutledal behov for mer plass enn han hadde hjemme. Sunde hadde plassert to kof-
ferter med dynamitt og tennsaker i kjelleren. Bjørkmann var nervøs for å ha koffertene i 
hus, og ba Rutledal om å fjerne dem. Rett etter invasjonen, ennå mens kampene pågikk 
rundt Voss og det var unntakstilstand i byen, forsøkte Rutledal og Bjørkmann å redusere 
risikoen ved å pakke alt ned i &I koffert. I realiteten økte de faren da de pakket fenghet-
tene sammen med dynamitten. 

I juni kom Sunde fra Oslo. Han forsto at Bjørkmann var bekymret, men gjorde forelø-
pig ikke noe med saken. Først og fremst konsentrerte han seg om å holde gruppen sam-
men. Han sammenkalte de enkelte, og orienterte om de siste begivenhetene. Det ble 
også tid til en demonstrasjon av de nyeste tekniske detaljene i bombekonstruksjonen. 

Sundes besøk i Bergen i juni var en snarvisitt. I august kom han tilbake og hadde nye 
møter. Nå ga han Rutledal beskjed om å fjerne sprengstoffet. Bjørkmann fikk isteden 
oppdraget å være «postkasse» for gruppen, med spesiell beskjed om at brev med navnet 
«Norge» på skulle leveres til Norman Iversen. 

Norman Iversen var blitt rekruttert av Hjelmen i 1938, og sammen med Frank Nilsen 
og Leif Myrmel utgjorde han kjernen i gruppen i Bergen. Nå gjorde Sunde veteranen 
Myrmel, som hadde vært med helt siden 1936, til leder av gruppen, og avtalte hvordan 
de skulle holde kontakt via Bjørkmann. Myrmel som var tilbake etter kampene ved Voss, 
hadde sikkert mye å fortelle Sunde. Antakelig har han vurdert Rutledal som en mulig sik-
kerhetsrisiko, for Bjørkmann fikk streng beskjed om ikke å nevne Iversens tilknytning 
til gruppen for Rutledal. 

Mellom disse to besøkene av Sunde i Bergen hadde det kommet i gang en viss utbyg-
ging av organisasjonen. Norman Iversen fortalte kort før sin død i 1964 at man fikk kon-
takt med spaniafrivillige og andre på havna og på byens mekaniske verksteder. Det var 
nok av frivillige. Aktiviteten fortsatte utover høsten, og det ble også planlagt aksjoner. 
Men de ble ikke noe av, «grunnet den alminnelige politiske forvirring som også grep om 
seg blant våre egne», og at de enkelte ble engasjert i annen motstandsvirksomhet. Utvik-
lingen i Bergen var altså også et problem for Wollwebers organisasjon. Myrmel bekref-
tet det samme i et intervju 1988. Iversen trakk seg helt ut av partiet. 
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En annen av Wollwebers veteraner, Monthey Røse, var sterkt kritisk til NKPs politikk 
i 1940-41. Etter krigen hevdet han at Kristiansen, Kristoffersen og han selv hadde utført 
den første sprengningen av jernbanelinjen mellom Sandvika og Drammen rett etter 9. 
april. Dette stemmer neppe. Tyske kilder fra 1940 har ikke opplysninger om noen slike 
aksjoner etter Lysaker-aksjonen 13. april. Antakelig har Røses hukommmelse spilt ham 
et års puss. Selv om Wollwebers sabotører hadde ordre om å holde seg unna NKP, kan 
vi ikke se bort fra at noen av dem ble påvirket. Mange var i slekt med aktive partimed-
lemmer og hadde vanlig sosial omgang. Nå var det ikke noe entydig NKP å forholde seg 
til sommeren og høsten 1940. Fra luftige forestillinger om sosialisme under tyske bajo-
netter til Ottar Lies jordnærhet var avstanden stor. Denne konflikten kan illustreres gjen-
nom introduksjonen av nok en personlighet i Wollwebers organisasjon. 

I 1938 hadde Sunde fått kontakt med Asvor Ottesen, nyutdannet jurist ansatt hos 
advokat Ragnar Solheim som advokatfullmektig. Det er ikke mulig i dag å fastslå om 
kontakten ble etablert tilfeldig eller planmessig. Ottesen fikk inntrykk av at det var en 
ren tilfeldighet at de kom i prat da Sunde var innom advokat Solheims kontor i Henrik 
Ibsens gate 7. De ble nære venner, og hun ble etter hvert trukket med av Sunde. Hennes 
arbeidsgiver, advokat Solheim, hadde noen fellestrekk med Arne Halvorsen, men i mot-
setning til Halvorsen ble han først partimedlem i 1940. Ellers gjorde han som han ville, 
og han hørte til en liten krets av «uavhengige» intellektuelle som Wollweber fra tid til 
annen ba om tjenester. Han var bror til tannlege Martin Solheim, som delte venteværelse 
med lege Ole Fossen i Griinerløkkas Folkets Hus, og NKUs studentleder Thorolv Sol-
heim. Martin Solheim gjorde også Wollweber tjenester. 

Det var sannsynligvis en slik tjeneste Sunde formidlet da han traff Ottesen på Sol-
heims kontor. Ottesen fikk tillit til Sunde og stilte ikke spørsmål. Sundes introduksjon av 
henne som «Lilly Jensen» i 1941 i Menn i mørket røpet ingenting om at de to hadde sam-
arbeidet i nesten tre år allerede. Isteden ble hun gitt en litt mystisk bakgrunn. Ottesen 
kom til å bli en av Norges få kvinnelige sabotører. Det skjedde nøyaktig ett år etter at det 
dramatiserte og litterært fingerte møtet i Menn i mørket skulle ha funnet sted. 

Kort tid etter at Sunde kom fra Sverige, ble Ottesen vitne til en opphisset diskusjon på 
Solheims kontor. Den gamle faglige lederen, Leif 0. Foss, og redaktøren i Arbeideren, 
Henry W. Kristiansen, var kommet for å snakke med Solheim, fordi Solheim mente at 
det gikk mot krig mellom Tyskland og Sovjet. Kristiansen, som var NKPs reelle leder, 
var rasende og hevdet at pakten ville holde. Han underbygde påstanden med at hans 
kone var ansatt i den sovjetiske legasjonen og derfor visste beskjed. Foss og Kristiansen 
gikk igjen uten at de var blitt enige. Ottesen orienterte Sunde om opptrinnet. 

Når meningene var så delte mellom sentrale og velorienterte partimedlemmer, er det 
ikke å vente at de var klarere nedover i kommunistmiljøet. For Sunde var slike menings-
forskjeller selvsagt farlige siden organisasjonens eksistens var basert på at pakten var en 
kortvarig, taktisk affære. Foss og Kristiansen betalte dyrt for sine illusjoner. Foss ble 
arrestert første gang 16. august 1940, og siden 10. september 1941 i forbindelse med 
unntakstilstanden i Oslo. Han satt til krigens slutt, men overlevde. Kristiansen ble arres-
tert 22. juni 1941, sammen med sin jødiske hustru Mirjam, og døde 16. januar 1942 i 
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Neuengamme. Mirjam Kristiansen ble likvidert i gasskammer i Auschwitz i mai 1942. 
Solheim, derimot, gikk inn i illegalitet, i første omgang ved at han flyttet til sin hytte ved 
Magnor. Ottesen, som var politisk ubeskrevet, overtok Solheims advokatpraksis, også 
hans virksomhet som forretningsfører for Bygningsarbeidernes hus i Henrik Ibsens 
gt. 7, hvor kontoret lå. 

Vi vet altså lite om Sundes diskusjon med Lie, men vi vet hva han gjorde for å gjen-
opprette kontakten med Moskva. Den 14. oktober 1940 fikk Utenriksdepartementet i 
Stockholm en telegrafisk anmodning om transittvisum fra Oslo til Moskva for Ragnhild 
Wiik. Sovjetisk visum var innvilget. To dager senere var svensk visum klart. Antakelig 
har Sunde henvendt seg til den sovjetiske legasjonen i Oslo, men forstått at ingen der 
kunne hjelpe ham. Som siste utvei instruerte han så Wiik om å reise. Han visste ikke at 
Gudrun Wiik 21. september var satt på fly til Moskva av svensk politi, med instruks fra 
Wollweber om hva hun skulle foreta seg. Hun visste hvem man skulle henvende seg til 
i Oslo. Vi må anta at det ikke gikk mange dager før kontakten var gjenopprettet. Innen 
16. oktober må Sunde ha fått nye forholdsregler, og Ragnhild Wiiks reise ble unødven-
dig. 

Identifiseringen av Ragnhild Wiik 
I 1947 foretok Justisdepartementet en gjennomgang av alle innsamlede og beslaglagte 
dokumenter i Hjelmen-saken. Daværende byråsjef, tidligere sjef for Rettskontoret ved 
legasjonen i Stockholm, Olav Svendsen, skrev en utredning om saken. Den var bestilt av 
UD i forbindelse med de erstatningskrav som var reist overfor den svenske og tyske stat 
av overlevende i Wollweber-organisasjonen eller deres pårørende, og inneholder et stort 
avhørsmateriale. Sammen med Gestapo-materiale som ble funnet i Berlin i 1990 og i 
Moskva i 1993 gjør dette materialet det mulig å beskrive hvordan Olga Eltvig og Ragn-
hild Wiik endte bak lås og slå i Tyskland i 1941. 

Kriminalkommissær Gustav Barschdorf hadde startet i utkanten av Bargstådt-kret-
sen. Så hadde han ved Angerers hjelp jobbet seg fram til Olga Eltvig. Den 17. desember 
1940 ble hun sluppet ut til en frihet under nøye overvåking. Et par dager senere reiste 
Barschdorf og hans sjef i Gestapos avdeling IV A, Friedrich Georg Preiss, på juleferie til 
Tyskland. Reisen gikk med tog gjennom Sverige, og under reisen hadde de samtaler 
med svenske politifolk om Wollweber-saken. Det er grunn til å anta at Preiss på denne 
reisen orienterte de svenske politifolkene om etterforskingen av Eltvig og om hennes 
forbindelse til Bargstådt, som Gestapo nå visste holdt til i Sverige. Preiss ønsket at Såpo 
skulle avdekke forbindelsene til Eltvig eller andre i Norge. Såpo-folkene, som Preiss 
ikke identifiserte nærmere, må ha orientert om planene for transporten av Hjelmen til 
Norge. Ingen svenske politifolk innrømmet senere at disse samtalene fant sted. Sand-
lerkommisjonen avdekket dem heller ikke. 

Den 21. januar 1941, bare få dager etter at Barschdorf og Preiss var tilbake fra jule-
ferien, ble Hjelmen overlevert Gestapo i Oslo. Dagen før hadde kriminalsjef Reidar 
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Sveen sendt dokumenter om Hjelmen til det tyske sikkerhetspolitiet. Sveen forklarte 
etter krigen at SD naturligvis kjente meget godt til utvisningen og hjemsendelsen til 
Norge. I påvente av nærmere ordre fra SD i Berlin ble Hjelmen sittende i varetektsarrest, 
formelt tiltalt for passforfalsking som i Sverige. Den 2. februar 1941 sendte så Heydrich 
innbydelse til statspolisintendent Martin Lundqvist om — sammen med sine nærmeste 
medarbeidere — «återupptagande av det tidigare tankeutbytet mellan ledande personer 
inom tyska og svenska polisen». 

Jeg skal senere komme nærmere inn på dette møtet, som ble avviklet i Berlin 10.-14. 
mars 1941. Lundqvist møtte der med tillatelse fra svensk UD til å gi ubegrensede opp-
lysninger i Wollweber-saken. På konferansen opplyste tyskerne at Hjelmen var arrestert 
og skulle sendes til Tyskland for forhør. Deltakerne fra Sverige bekreftet senere at det 
var «mulig» at saken ble nevnt. 

Heydrich ønsket å samordne en politiaksjon i Skandinavia og i Tyskland, et syn 
svensk politi delte. Men mens dansk politi gikk til aksjon i april, var ikke Såpo klar før 4. 
juni. En av Såpo-folkene i Lundqvists delegasjon reiste til Helsinki for å få finnene til å 
aksjonere samtidig. Finnene avslo imidlertid. I Norge ble Ragnhild Wiik arrestert 28. 
mars og Olga Eltvig 15. april 1941. Arrestasjonene av Eltvig og Wiik falt ikke sammen i 
det etterforskingsmønster som ble lagt av II N i Hamburg. Referatet hadde fått ene-
ansvar for Wollweber-saken. Etter at den belgiske og nederlandske gruppen var revet 
opp, var turen kommet til Danmark. Deretter sto de svenske sakene for døren. Først fra 
høsten 1941, men særlig fra første halvår 1942, kom turen til den norske organisasjonen. 
Hva kom det da av at Eltvig og Wiik ble arrestert allerede tidlig på våren 1941? 

Forklaringen lå i Eltvigs tilfelle i Sverige. Hun visste etter oppholdet på Victoria 
terrasse om at «Ldwe» var gått i Gestapos tjeneste og at Schwarze var død, antakelig 
etter tortur i Hamburg. Da hun kom ut av fengslet, varslet hun sine kontakter, deriblant 
Bargstådt, som nå var i Gdteborg. Rundt 20. desember sendte hun et nyttårskort til 
Gdteborg, adressert til Bargstådts husvert Gunhild Bengson i Ekedalsgatan 6. I kortet, 
som var uten avsender, hadde hun skrevet en intetsigende hilsen. Mellom linjene hadde 
hun skrevet i urin en advarsel mot «Ldwe», og opplyst om Schwarzes død. Da hun ble 
arrestert igjen sammen med sine to søstre og svoger 15. april, ble hun forelagt en foto-
grafisk framkalling av denne avslørende advarselen. Hun forsøkte å snakke det bort, 
men til liten nytte. Etter en serie forhør ble hun overført til Grini 27. juli, og i november 
til Tyskland. 

Men hvordan hadde Gestapo oppdaget hennes hemmelige advarsel? Svaret fikk hun 
først etter krigen. Sommeren 1945 reiste hun til Gdteborg for å undersøke hva som 
hadde skjedd. Det viste seg da at Bargsffidts husvertinne Bengson, sammen med to 
andre personer, var blitt arrestert av Såpo i tida før hennes egen arrestasjon i 1941. Da 
byråsjef Svendsen undersøkte dette i 1947, sluttet han at brevet måtte ha blitt beslaglagt 
av Såpo, og deretter oversendt til Gestapo. Flere bevis for dette fant Svendsen i en for-
klaring av kriminalråd Esser, samt i en uttalelse av Angerer. Angerer forsøkte å løpe fra 
ansvaret ved å hevde at brevet var snappet opp ved Kornsjø, noe som var lett å kontrol-
lere. Det fantes ikke postsensur ved Kornsjø. Trolig hadde Lundqvist overlevert brevet 
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til Gestapo under besøket i Berlin 10.-14. mars. Det kunne forklare den lange tida som 
hadde gått siden kortet var sendt. 

Sammenhengen var imidlertid mer komplisert. Først ved frigivelse av arkivmateriale 
i øst-Tyskland i 1990 ble det mulig å påvise at det var Abwehrs postsensur i Oslo som 
hadde snappet opp kortet i sin rutinekontroll av utenlandsposten. Såpos razzia mot 
Bengsons i G6teborg beviser at Såpo ble varslet av Gestapo om mottaksadressen, men 
enkelthetene er ikke mulig å fastslå. Antakelig har Gestapo anmodet om razzia. Det er 
sannsynlig at svensk tilbakemelding skjedde på konferansen i Berlin i mars, og at den 
hemmelige skriften først på dette tidspunkt var oppdaget. Kanskje var det også Såpo 
som gjorde denne oppdagelsen. 

Ragnhild Wiik ble arrestert 28. mars 1941. Bakgrunnen for hennes arrestasjon er 
aldri blitt klarlagt. Preiss hevdet i 1947 at hun ble arrestert på anmodning fra Berlin eller 
Hamburg, og at tysk etterretningstjeneste i Stockholm hadde meddelt at hun hørte til 
Wollwebers organisasjon. En rekke faktorer pekte på Stockholm som kilden. Allerede 
19. juni 1941 ba Lundqvist om opplysninger om Wollwebers arresterte kone i et brev til 
Heydrich. Han var da klar over at hun var tatt i Norge, på tross av at arrestasjonen var 
omgitt med den største hemmelighet. Hun ble arrestert 14 dager etter at Lundqvists poli-
tidelegasjon hadde vært i konferanse med Heydrich og Kraus i Berlin om Wollweber-
saken. Tidspunktet tyder på at det ble gitt opplysninger om henne i Berlin. Det er likevel 
tvilsomt om det var Såpo som identifiserte henne. Såpo blandet de to søstrene sammen, 
og så sent som i juli 1941 ønsket man å få opplysninger om Ragnhild fra Berlin. 

Arrestasjoner og problemer 
Vi skal se nærmere på arrestasjonen av Ragnhild Wiik. Erik Nørgaard skrev med hen-
visning til en dansk kilde at hun ble tatt etter et oppdrag i Nord-Norge. Da hun vendte til-
bake til Vålerenga, hvor hun og Wollweber hadde en dekkleilighet, ble hun oppsøkt av 
en slektning, som var gift med en nazist. Mens begge var i leiligheten, dukket Gestapo 
opp og spurte etter henne. Slektningen identifiserte seg og viste sine papirer. Ragnhild 
derimot oppga det falske navnet som sto på døren. Slektningen ristet umerkelig på 
hodet, og Ragnhild ble arrestert. 

Omtrent slik må det ha foregått, har man også ment i familien. Ragnhilds og Gudruns 
søster Aagot var gift med Arthur Samsing. Samsing var sterkt mistenkt — med urette — for 
å være med i Wollwebers organisasjon. I virkeligheten var han, etter sin tid i Leningrad 
i 1935, vurdert av Komintern som uskikket til internasjonalt arbeid. Sommeren 1940 
deltok han i fagopposisjonen, og ble arrestert under NKP-razziaen 16. august, men ble 
ikke sluppet ut igjen som de fleste andre. Den 8. november ble han sendt til Moabit-
fengslet i Berlin, hvor han — avbrutt av avhør i Hamburg — var til 2. mai 1941. Da ble han 
plassert i Fuhlsbiittel i Hamburg. I juni fikk Kominterns kaderavdeling melding om at 
han og andre norske kommunister var tatt, og at han var fraktet til Tyskland. Den 15. 
desember kom han overraskende hjem som fri mann uten meldeplikt. Han hadde inn- 
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gått en agentkontrakt med Gestapo, etter over ett års fangenskap og psykisk sammen-
brudd. 

Torolv Solheim skrev i sin dagbok 1. februar 1943 at han snakket med Samsing. Han 
hadde inntrykk av at han hadde meldt seg inn i NS. Solheim aksepterte ikke hans forkla-
ring. Den 24. august 1943 ble Samsing igjen arrestert av statspolitiet og forhørt. Han for-
talte at han i Hamburg hadde skrevet under på at han ikke skulle drive kommunistisk pro-
paganda eller ha forbindelse med meningsfeller. Likevel ble han 6. september overført til 
Sipo og sendt til Hamburg, etter et kortere opphold på Bredtvedt. I denne tida var Leif 0. 
Foss i Fuhlsbiittel, og han fortalte at Samsing hadde betrodd seg til ham og forklart at han 
hadde inngått en agentkontrakt med Gestapo for å slippe fri, og at Gestapos formål med å 
sende ham hjem hadde vært å infiltrere motstandskampen. Samsing oppfylte ikke sin del 
av kontrakten. NKP hadde frosset ham ut. Derfor ble han igjen arrestert. 

Det finnes ingen referanser til Samsing i Wollweber-materialet. Men da Olga Eltvig 
ble forhørt av Gestapo Hamburgs folk i Oslo 15. august 1941, fikk hun forelagt seg et 
bilde av Samsing. Da Samsing ble arrestert for andre gang, var det Eugen Wiik og hans 
fem søstre Ragnhild, Gudrun, Aagot, Marie og Sigrid samt broren Ragnvald Wiik politiet 
var mest opptatt av. De var også interessert i Eugens sønn Willy. Samsing opplyste ikke 
noe av interesse om dem. Derimot hadde han fortalt noe om Ragnhild Wiik. 

Samsing ble altså oppfattet som NS-medlem, og hans kone Aagot var «nær slektning» 
av Ragnhild Wiik. Likheten med det Nørgaard skrev, er klar. Ragnhild Wiik og Wollwe-
bers dekkleilighet i Sveriges gate 11 på Vålerenga sto registrert på Svale Solheim, en av 
hjelperne. Det var ikke vanskelig for dem som kjente miljøet, å forstå hvem Nørgaard 
ikke navnga. En slags bekreftelse kunne det også ligge i at familien Wiik brøt forbindel-
sene med Samsing i 1945. 

Men ryktene var ikke sanne. En sammenlikning av datoene for arrestasjonene viser 
det. Aagot Samsing var for lengst død, og Arthur Samsing satt i tysk fengsel da Ragnhild 
Wiik ble arrestert. Ingen av dem kunne passe inn i Nørgaards beskrivelse. Hvorfor Ragn-
hild Wiik ble arrestert, må derfor stå uoppklart inntil videre. Vi vet imidlertid at det var 
under forhørene i Danmark at Ragnhild Wiiks identitet ble brakt på det rene. Som tidli-
gere nevnt var en rekke av de danske medlemmene av Wollwebers organisasjon blitt 
arrestert i begynnelsen av mars 1941. De ble kryssforhørt av Gestapo i København om 
Wollwebers mystiske venninne, som gikk under navnene «Hilde» og «Else». Under for-
høret av Longfors ble det endelig mulig å få navnet på bordet. Kort tid etter sin arresta-
sjon 28. mars ble hun konfrontert med en rekke av de tiltalte, og hennes identitet ble 
bekreftet. 

Med Ragnhild Wiiks arrestasjon 28. mars 1941 mistet Asbjørn Sunde organisasjo-
nens mest erfarne kurer. Hun tilbrakte et døgn i den tyske avdelingen på Møllergata 19, 
før hun ble framstilt på politiets identifiseringssentral for fotografering og fingeravtrykk. 
Hun ble ledet forbi Martin Hjelmen, antakelig for å se om de kjente hverandre. De lot 
begge som om de ikke kjente hverandre. Hun ble deretter ført tilbake til den tyske avde-
lingen, hvor hun ble sittende uten forhør til 1. mai. Det er en sterk indikasjon på at det 
ikke forelå noen utredning av hennes sak av tysk politi i Norge. 

ALENE OM ANSVARET 169 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



Den 1. mai ble hun og Hjelmen tatt ut av cellene på Møllergata 19 og fraktet tungt 
bevoktet i privatbil til Fornebu. Barschdorf som ledet transporten, ga beskjed om at de 
ville bli skutt hvis de forsøkte å rømme. På Fornebu ble de tatt om bord i et kurerfly og 
fraktet først til København. På Kastrup ble håndjernene fjernet, og Barschdorf spanderte 
kaffe og kaker. Grunnen til mellomlandingen var at han skulle sende telegram til «Der 
Ftihrer og Kraus». Etter et kort opphold fortsatte flyet til Berlin, hvor håndjernene igjen 
ble tatt av mens de ble ført forbi vaktstuen på flyplassen. Derfra ble de fraktet med bil til 
Reichssicherheitshauptamt (RSHA), Sipos ledelse i Prinz Albrechtsstrasse. Et par dager 
senere ble de satt på toget til Hamburg, hvor de ble satt inn i Fuhlsbfittel. Ragnhild Wiik 
satt der i 17 måneder. Men først hadde Kraus bruk for henne i Danmark. 

I Danmark var de fleste medlemmene av organisasjonen bak lås og slå. Den 24. mai 
skrev Lundqvist til Heydrich og ba om opplysninger. Den 4. juni ble virkelige og innbilte 
Wollweber-folk arrestert over hele Sverige. Den 19. juni skrev Lundqvist til Heydrich og 
røpet at han kjente til arrestasjonen av Hjelmen og Wiik. Han ba om å få vite om de hadde 
tilstått noe som kunne brukes mot den svenske gruppen. Den 8. juli ba han Kraus om å 
komme til Stockholm for å hjelpe til. Den 26. juli kom to tyske politifolk til Stockholm. 
Dette tette samarbeidet var en nødvendig forutsetning for aksjonen mot Eltvig, Hjelmen 
og Wiik i Norge, som ga Asbjørn Sunde hans viktigste tap i tida før Operasjon Barbarossa 
ble sluppet løs på Sovjetunionen. 

Sunde betonte selv i et brev til Furubotn i oktober 1942 at det var opprivingen av appa-
ratet i Sverige som skapte de største problemene, og at problemene fortsatt var der i 
1942: 

Etter at en hel del av vårt apparat røk i Sverige, blant annet i Kiruna og Luleå, ble sjøl-
sagt våre meldesteder og kurerposter for en stor del likvidert. Altså står jeg uten mel-
desteder på den andre sia av grensen. 

Organisasjonen i Norge var altså ikke i oppløsning før 22. juni 1941. Kun tre av dens med-
lemmer var tatt, og av disse var Eltvig og Wiik begge fra sambandsnettet. Antakelig var 
det i forbindelse med Eltvigs andre arrestasjon at Ingeborg Bakken, og gjennom henne 
Reinhardt Paulsen, mistet kontakten. Ingeborg Bakken fortalte i 1946 at dette skjedde 
før arrestasjonene i Sverige. 

Paulsen og Bakken var trukket med i organisasjonen for å drive etterretning. Det er 
sparsomme informasjoner vi har om deres aktivitet. Bakken hadde i september 1937 
vært på et oppdrag i England sammen med Paulsen. Senere hadde hun et oppdrag i 
Tyskland. Etter 9. april fikk hun i oppdrag å skaffe opplysninger om Josef Paap, en øster-
riksk emigrant som var lærer på Oslo Sprogskole. Han ble ansett som kommunist, men 
istedenfor å flykte startet han å utgi illegale aviser. Han ble senere arrestert, og henret-
tet i Tyskland. Etter at hun mistet kontakten, engasjerte Bakken seg i NKPs motstands-
arbeid. Reinhardt Paulsens krigsaktiviteter er uklare, men det ser ut til at han klarte å 
gjenopprette forbindelsene. Både Johan Peter Bruun og Sunde brukte senere under kri-
gen Paulsens leilighet i Akersbakken. 
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Ingen fra aksjonsgruppene var altså tatt, bortsett fra Hjelmen. Tapet av ham var selv-
sagt tungt å bære, men han hadde vært borte fra gruppene i Norge siden høsten 1939. 
Den desorganiseringen vi så i 1940, var neppe til å unngå med tre viktige sambandsper-
soner samt Wollweber borte. Men på gulvet var alt intakt. Hvor stor var organisasjonen 
rundt årsskiftet 1940/41? I 1950 opplyste Sunde at «han begynte med 13 mann» i begyn-
nelsen av 1941. Tallet var nok større. Tretten kan passe på det antallet som hadde vært 
med i Spania. Minst 37 var tilknyttet operativgruppene, to hadde etterretningsoppdrag, 
tolv var i forbindelsesapparatet, i alt 51 personer. Av disse hadde minst ti deltatt i den 
spanske borgerkrigen. 
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Kapittel 13 

NÅG 0 N IÅCKA NÅ «G 0 NSTANS ...» 

Jeg holder en videre tankeutveksling 
med ledende personligheter i det 

svenske politi for ubetinget 
nødvendig i denne sak. 

SJEFEN FOR TYSK SIPO, REINHARD HEYDRICH, 

TIL TYSK UD 27. JANUAR 1941 

Okkupasjonene i 1940 utvidet Gestapos operasjonsområde enormt. På sensommeren 
1940 kom det neste store prosjektet, «Seel6we» — invasjonen av de britiske øyer. 

Forberedelsene var noe nølende, Hitler hadde bestemt å demobilisere 35 divisjoner 
22. juni. Hans reservasjoner kom til syne 21. juli i en uttalelse til generalstabssjef Halder 
om å angripe Sovjet samme høst. Stabsarbeidet for østoperasjonen — «Barbarossa» —
begynte få dager senere. «Slaget om Storbritannia» ble derfor aldri noe annet enn en 
bombeoffensiv fra 13. august 1940 til 16. mai 1941, da Luftwaffe flyttet østover som for-
beredelse på angrepet på Sovjet. Det er uklart om Hitler fortsatt i juli 1940 hadde håp om 
en politisk løsning med Storbritannia. Bombeoffensiven ville uansett redusere britenes 
evne til å åpne en annen front i ryggen på østfelttoget. 

Den tyske etterforskingen av sabotasjen hadde tilpasset seg de nye politiske realite-
tene som fulgte med ikkeangrepsavtalen med Sovjetunionen høsten 1939, og gitt britene 
skylden. Nå, i september 1940, krevde endringen i tysk strategi at politiet satte i gang 
etterforskingen igjen etter de opprinnelige linjene fra før 1939. De som den gang var blitt 
uskyldige, ble igjen skyldige. 

Wollweber og Knii iken 
I Skandinavia var den planlagte storaksjonen mot Wollwebers organisasjon blitt utsatt 
9. april 1940. Denne gang skjedde ikke utsettelsen som følge av Gustav M611ers behov 
for å imøtekomme opinionen, men av det tyske angrepet. Men invasjonen i Norge ga 
svenskene Wollweber. Fra før satt Hjelmen internert i Stockholm, og i fengslet i Falun 
satt Hermann Kniifken, begge under strenge sikringstiltak. Det var en delikat situasjon 
for svenskene. De hadde kontroll over tre illegalister som brakte tyske, sovjetiske og bri-
tiske sikkerhetsinteresser ubehagelig nær. På tross av tyske forsikringer var invasjons-
redselen stor. 
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Den 24. mai 1940 ble Gudrun Wiik framstilt til sitt første forhør for Bogefeldt i 6:e 
roteln. Hun gikk inn i en naiv rolle, og forklarte seg enkelt og greit om flukten til Sverige. 
Om Wollweber hadde hun ikke mye å si utover at de var blitt gift i Sovjet. Fire dager 
senere var det Wollwebers tur. Resultatet ble et opus på 22 sider, hvor han skisserte opp 
sitt politiske liv siden oppstanden i Kiel i 1918 til arrestasjonen i Sverige. Skipssabotasjen 
ble han ikke spurt om. De illegale grensepasseringen til Sverige var et resultat av den 
vanskelige situasjonen han var i, først i forbindelse med demobiliseringen av de inter-
nasjonale brigadene i Spania, og dernest som følge av krigen i Norge. 

Den 6. juni ble Wiik forhørt om uoverensstemmelser mellom de to, og innrømmet 
noen feil, blant annet at hun kjente til fornavnet Ernst. Motvillig innrømmet hun at de 
hadde brevvekslet før Wollweber kom til Oslo, at hun hadde skaffet en leilighet i Oslo, 
og at han arbeidet med å sende «visse personer» til Sovjet. Svært nølende kom hennes 
Nord-Norge-reise på bordet. Bogefeldt øynet her en sensasjonell utvikling i forhørene, 
og konfronterte umiddelbart Wollweber med de nye opplysningene. Wollweber måtte 
medgi at han ikke kunne bestride Wiiks «nye» opplysninger. 

Dagen etter ble Wollweber spurt om navnet Wollenweber. Det var den nordtyske for-
men for Wollweber, sa han. Han fortalte at han hadde brukt mange fornavn, som Ernst 
August og Friedrich, men hva han var døpt, kunne han ikke si sikkert. På spørsmål om 
hvor passene kom fra, svarte han at han hadde fått dem fra sin sjef i Moskva med kurer. 
Bogefeldt hadde særlig festet seg ved at en rute via Nord-Norge til Russland var sentral 
i organisasjonens arbeid. I et PM noterte han at Wollweber med et stort kart foran seg 
hadde pekt ut tre alternative steder i Nord-Norge som var viktige for denne ruten: Ham-
ningberg, Vardø eller Kiberg. Han ville ikke si hvilket. Bogefeldt forsøkte senere å få 
Kniiiken til å oppklare dette, og Knlifken falt for fristelsen til å svare at stedet var Vardø. 
Vi vet jo at Wollweber ikke brukte denne ruten, men reiste via Sverige. 

Den 8. juni var Bogefeldt klar til å ta fatt på Wollwebers faglige engasjement. Han ble 
spurt om ISH-tida, om ITF og om Kniftkens rolle. Han ga en avdempet orientering om 
striden mellom ISH og ITF. Han hadde selv vært korrekturleser for ISH-bulletinen, sa 
han, og mente at Kniffken neppe spilte noen framtredende rolle i ITF. Bogefeldt var ikke 
fornøyd. Den 14. juni fortsatte forhøret om Wollwebers syn på Kniftken. 

Kniiiken og Wollweber konfronteres 
Hermann Kniiiken var dømt til fem måneders straffarbeid for passforfalsking, betydelig 
kortere tid enn Hjelmen. Han satt i Falun, mens Wollweber satt i Stockholm. Den 27. 
april 1940 mottok det svenske Justisdepartementet utvisningskravet, vedlagt en arrest-
ordre fra Bremen av 4. april, som pekte ut Knufk.en som ansvarlig for ti sabotasjetilfeller. 
Den 7. mai ble han forhørt om saken, og forklarte at han var uskyldig og at utlevering 
ville bety den sikre død. HE ■gsta domstolen fattet imidlertid 16. september vedtak om at 
det ikke var noe til hinder for at utlevering kunne skje. 

Antakelig forsto Wollweber at Krftifken var i svensk fengsel. Han nedtonet hans rolle 
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innen KPD og understreket at han aldri hadde kjent ham personlig. Han oppfattet ikke 
Kniifken som en venn av Sovjet, men understreket at Kniifken sto i nær kontakt med Edo 
Fimmen i ITF, som ønsket å utelukke kommunister fra ITF. Kniifken fikk neppe lese 
Wollwebers forklaring, men han ville i så tilfelle vært svært fornøyd med sin gamle 
fiende. Wollweber ga ham et antikommunistisk alibi. Belastende forhold berørte han 
ikke, særlig ikke noe som hadde med skipssabotasje eller etterretning å gjøre. 

Den 28. juni konfronterte Bogefeldt Kniifken med Wollwebers forklaring. Kniifken 
var bitter og hevngjerrig, og tegnet et usympatisk bilde av Wollweber. Selv om han ikke 
hadde noen beviser, sa han, regnet han med at Wollweber hadde med skipssabotasjen å 
gjøre, i samarbeid med Richard Jensen. Wollweber var en ren agent for «GPU», uten 
egne meninger. Han ble drevet av begjær etter penger, sprit og kvinner. Kniifken mis-
tenkte ham for å ha forrådt ham til Gestapo i 1933. Uten tanke for konsekvensene fortalte 
han alt han visste om en rekke av sine tidligere kolleger i KPDs sjømannsarbeid og knyt-
tet dem til Wollweber. En av dem, Schaap, var fortsatt på frifot. Gestapo søkte ham 
intenst over hele Europa. 

Kniifken ga seg ikke med dette. I et nytt avhør 30. juni utvidet han persongalleriet 
rundt Wollweber med ytterligere ni personer, hvorav åtte var tatt ut av løse lufta. Bare 
Lambert var relevant. Kniifken spilte på Bogefeldts uvitenhet. Blant de ni var det to nord-
menn: Christian Hilt og Arvid Hansen. Ingen av dem hadde den fjerneste tilknytning til 
sabotasjeorganisasjonen. 

Wollweber ble som Kniifken og Hjelmen dømt for passforfalsking og fikk seks måne-
ders straffarbeid. Politiet hadde litt problemer med å få saken pådømt, siden Wollwebers 
bruk av «Fritz» Koller var diktert av en nødsituasjon. I sin forklaring hadde han presisert 
at meningen hadde vært å bruke passet direkte mellom Norge og Sovjet. Det viste seg 
også umulig å påvise hvordan de to passene på henholdsvis «Fritz» og «Hans» Koller var 
forfalsket. Isteden måtte man slå seg til ro med at de var «helffirfalskat». Wollweber 
hadde et visst håp om at han ville bli sluppet fri etter behandlingen ved Rådhusråtten, 
eller at dommen ville bli kort. Han søkte derfor om sovjetisk innreisevisum, som forelå 
26. september. 

Men Lundqvist garderte seg. Den 18. juni ble Wollweber framstilt for ny fengsling i 
ransakningsfengslet. Hvis Rådhusråtten skulle frifinne ham og sette ham på frifot, 
bestemte Lundqvist at han skulle holdes i forvaring på ubestemt tid. Dommen falt ved 
Stockholms Rådhusrått 17. juli, på basis av en 38-siders rapport til Overståthållaråmbe-
tet. Den omhandlet kun bruken av de to falske passene. Som i Hjelmen-saken var ennå 
ikke et ord sagt om skipssabotasjen. 

Den 22. juli ble Wollweber overført til Långholmen for straffarbeid. Utvisningssaken 
var det neste. Mens det mot Kniifken forelå ti alvorlige tyske tiltalepunkter mens utvis-
ningsbeslutningen ble behandlet, forelå det ikke noe mot Wollweber. Den 9. august 1940 
besluttet Kongen i statsråd at Wollweber skulle utvises ved straffens avslutning etter para-
graf 37 i utlendingsloven, men med det forbehold at han ikke mot sin vilje kunne utvises til 
Tyskland eller et tredjeland, som ville kunne utlevere ham til Tyskland. Det forelå som i 
Hjelmen-saken ingen krav om utlevering da saken ble pådømt. 
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Gudrun Wiik ble holdt fengslet i henhold til utlendingsloven, selv om det ikke var 
grunnlag for tiltale. Hun var ikke ettersøkt i Norge. Men hun oppholdt seg i Sverige uten 
godkjent visum, hvilket var blitt en forbrytelse etter 9. april. Beslutningen fra Kongen i 
statsråd 9. august omfattet derfor også henne. Da spørsmål om mottaksland kom opp, sa 
Wiik seg villig til å returnere til Norge. Politiet opplyste ikke om Gestapos interesse for 
henne. Imidlertid insisterte Wollweber på at Wiik måtte søke om sovjetisk innreise-
visum, og reddet antakelig hennes liv. Han ba henne fortelle Dimitrov om det som hadde 
skjedd, for å få hjelp. Den 27. september reiste hun med fly til Moskva. Den norske lega-
sjonen, som var klar over hennes situasjon, hadde ikke intervenert eller påtalt at hun satt 
4,5 måneder i strengt isolat for en bagatell. 

Den videre behandling av de tre ble svært forskjellig. Mens hemmelighetsskremme-
Het i Hjelmen-saken ble kjørt til siste slutt, spilte man med åpne kort i forhold til Kniif-
ken. ICniifken hadde britisk diplomati i ryggen. Tidlig ble de juridiske formalitetene lagt 
til side. «Kniifken var en mann av en helt annen karakter enn Wollweber, og jeg skulle 
tro at man ikke gjerne fra svensk side gikk med på en utvisning av Kniifken,» kommen-
terte Engzell i et notat to år senere. 

Det tok tid før Gestapo innså dette. Den 3. januar 1941 leverte legasjonen en verbal-
note der man etterlyste opplysninger om utleveringen, etterfulgt 15. mars av en ny hen-
vendelse. I Justisdepartementet hadde man nå pønsket ut en måte å gripe an fortsettel-
sen på. Kniifken ble overført til Ungholmens fengselssykehus i Stockholm som antatt 
sinnssyk. I et skriv til UD av 26. mars 1941 informerte justisministeren om at de under-
søkelser som var i gangsatt i Kniifken-saken fra Justisdepartementets side, måtte avbry-
tes på ubestemt tid, grunnet Kniifkens helsetilstand. Det var derfor ikke godt å si når det 
kunne bli avklaring på utvisningssaken. 

Den tyske legasjonen i Stockholm forsøkte å holde saken varm, men med lengre og 
lengre mellomrom, og uten egentlig tyngde. Man koplet saken med andre utvisnings-
saker, og skisserte forskjellige bytteprosjekter. Prisen måtte Kntifken betale med total 
isolasjon, inntil han 6. mars 1944 ble sluppet ut fra Långholmen. «Etter å ha feiret fri-
givelsen med et måltid med meg og Charlie, ble han fløyet til England,» kommenterte 
Peter Tennant, SOEs mann i Stockholm. Den 11. november 1944 ble han hentet av et bri-
tisk spesialfly. 

For Wollweber ble oppholdet i Sverige av en ganske annen karakter. Den 20. desem-
ber 1940 skrev direktøren ved Långholmen Centralfångsel en påminnelse til kriminal-
polisen i Stockholm om at han ville bli sluppet fri 20. januar 1941. 

Opprettelsen av Sonderkommando Hamburg 
Den 15. september 1940 meddelte RSHA at det var opprettet en spesialkommando under 
ledelse av kriminalråd Peter Kraus fra Gestapo Hamburg, med alt ansvar for videre etter-
forsking i Wollweber-saken. Avdeling II N i Hamburg hadde gjort forberedelser siden 
2. september, og i de påfølgende dagene diskutert opplegget i møter med RSHA i Berlin. 
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Til disse møtene hadde Kraus latt utarbeide et sammendrag av saken, med tittelen 
«Bericht betr. Sprengstoffanschlåge auf deutsche, italienische und japanische Schiffe in 
den Jahren 1937 und 1938», hvor 15 sabotasjetilfeller ble knyttet sammen med van 
Vreeswijk, van den Hoonard, Feij, Wollweber og Schaap. Bakgrunnen var at van den 
Hoonard og Feij var blitt funnet av Abwehr i en interneringsleir i Maquise i Boulogne i 
juni, og overlevert til Sipo. 

Med seg i spesialkommandoen fikk Kraus kriminalsekretærene Fock og Michalsky. 
Sammen reiste de 25. september til Nederland. Van den Hoonard og Feij var blitt forhørt 
i Hamburg i dagene 10.-15. august, og hadde kommet med omfattende tilståelser. Et 
sammendrag var utarbeidet for diskusjonene med RSHA. Feij hadde inngått et samar-
beid med Gestapo, og «av taktiske grunner» ble han tatt med til Nederland og Belgia for 
å identifisere organisasjonens medarbeidere. I sin gamle rolle nøstet han seg innover i 
Wollwebers grupper i Nederland og Belgia, og pekte til og med ut personer han ikke 
kjente for Kommando Kraus, som fulgte i hans kjølvann. Etter noen uker var de fleste 
tatt, og oppmerksomheten kunne nå rettes mot organisasjonen i Danmark. 

Den 11. august 1941 la kriminalkommissær Kopkow fra RSHA fram 32 personsaker 
for pådømming i den tyske folkedomstolen, i alt vesentlig resultater fra jakten i Neder-
land og Belgia. I et skriv om rettsbehandlingen oppsummerte Kopkow triumferende at 
organisasjonen i Nederland og Belgia var revet opp, at medlemmene av den danske 
gruppen allerede var dømt for dansk rett, og at avsløringen av de svenske og norske 
gruppene var i full gang. 

Wollweber var ikke i tvil om at svensk politi samarbeidet med Gestapo. En rekke 
spørsmål han fikk om kommunister av ulik nasjonalitet, kunne ikke ha annen forklaring. 
Dette kom fram igjen i forbindelse med et avhør 2. januar 1941 om Lambert, som Såpo 
hadde jaktet på og visste var arrestert i Belgia. Etter det tyske angrepet på Belgia ble 
Lambert overført til fransk politi og transportert til Grande Combe i Vichy. Surete hadde 
fortsatt sin organisasjon intakt i Vichy, og Lambert var sentral i den franske etterfors-
kingen som fortsatt pågikk, på tross av krigsutbruddet. 

Gestapo var gjennom kriminalkommissær de Block blitt orientert om fengslingen av 
Lambert, og hvor han satt fengslet. Så forsvant han under kaoset i Frankrike. Nå trengte 
Gestapo hjelp fra Såpo, og Såpo iverksatte det fornyede avhøret av Wollweber om Lam-
bert 2. januar. Wollweber svarte unnvikende at han ikke hadde truffet Lambert på ti år: 
«I detta sammanhang fdrklarade Wollweber sig vara dvertygad om att Avotin/Lambert 
voro anhållen av Gestapo, och detta vore fdr honom tillråcklig anledning att fdrtiga allt, 
som han eventuellt kånde till om Avotin/Lamberts verksamhet.» Gestapo fant til slutt 
Lambert i Vichy. 

Direktøren ved Långholmen Centralfångsel hadde 20. desember 1940 gjort politiet 
oppmerksom på at Wollweber ville bli løslatt 20. januar 1941. Wollweber hadde fått sovje-
tisk innreisevisum, og hadde et håp om at han kunne reise dit, fordi utvisningsvedtaket 
hadde hjemlandsklausul. Han kunne ikke sendes mot sin vilje til Tyskland. Hans stilling 
var bedre enn Hjelmens, fordi han krevde status som politisk flyktning, og ga den opp-
nevnte advokat Hugo Lindberg nok opplysninger til å kreve dette. Et annet forhold kan 
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også ha spilt en rolle for vedtaket. I Moskva pågikk sommeren 1940 forhandlinger mellom 
Sverige og Sovjet om en handelsavtale. Det var svært vanskelig å få Sovjet med på de 
svenske kravene. Wollweber skrev at kommissær Bogefeldt betrodde seg til ham med et 
spørsmål om sakene kunne henge sammen. Da dommen med den klare hjemlandsklau-
sulen var gjort, og Wollweber var overført til Långholmen, fortalte Bogefeldt triumferende 
at avtalen var undertegnet. Men kabinettssekretær Erik Boheman, som ledet forhandlin-
gene i Moskva, har ikke gitt noe hold for en slik teori. Helt kan den likevel ikke utelukkes. 

Wollweber hadde også en annen fordel framfor Hjelmen. Han hevdet at han hadde 
søkt sovjetisk statsborgerskap i 1939 og derfor sannsynligvis var sovjetisk statsborger. 
På dette avgjørende punkt, som i siste instans antakelig kom til å redde hans liv, tok han 
pussig nok feil. Han var allerede innvilget sovjetisk statsborgerskap ved overføringen til 
NKVD i 1935. Det er merkelig at han kunne ta feil i en så viktig sak, men forklaringen må 
enten være at han ikke forsto rutinene ved overføringen i 1935, eller at han ikke trodde 
at det lot seg dokumentere. 

Wollweber hadde nå sittet seks måneder i svensk fengsel uten at den tyske legasjo-
nen hadde reagert. I løpet av noen få dager ble en voldsom aktivitet utfoldet, først for å 
hindre at han ble sluppet fri, og dernest for å sikre at han ble utlevert til Tyskland. Den 
2. januar 1941 leverte den tyske legasjonsråd von Grolman en verbalnote til svensk UD, 
merket «Haster!», hvor man henledet den svenske regjerings oppmerksomhet på at 
«den tyske statsborger» Wollweber snart hadde sonet ferdig sin straff. Videre varslet man 
om at et utleveringskrav fra Tyskland ville følge om kort tid. Noten er et bevis på at inn-
holdet i skrivet fra fengselsdirektøren på Långholmen var lekket til tyske myndigheter, 
og kaster selvsagt en liknende mistanke mot håndteringen av Hjelmen-saken i de 
samme dagene. To dager senere var von Grolman igjen hos kabinettssekretær Bohe-
man med en ny verbalnote, som anmodet om at Wollweber fortsatt ble holdt fengslet. I 
en telefonsamtale 9. januar orienterte von Grolman om innholdet i den fengslingskjen-
nelse som Gestapo samme dag la fram for retten i Hamburg. Boheman gjorde oppmerk-
som på at vedtaket virket ufullstendig, men at han likevel skulle forsøke å bevirke at Jus-
tisdepartementet grep inn. Samme dag skrev Engzell i UDs juridiske avdeling til Over-
ståthållaråmbetet og anmodet om fortsatt fengsling av Wollweber. Den 21. januar kvit-
terte Stockholms-politiet tilbake til UD med fornyet fengslingskjennelse, og 25. forelå 
UDs offisielle bekreftelse hos von Grolman. 

Man hadde nå lykkes nesten på alle punkter, på tross av at fengslingskjennelsen og 
det formelle utleveringskravet ennå ikke var ferdig. Først 28. forelå kjennelsen fra 
«Amtsgericht Hamburg» vedlagt det offisielle utleveringskravet. Av dateringene på 
kjennelsen framgår at saken først var lagt fram for retten 9. januar. Det bekrefter hvor 
dårlig forberedt hele aksjonen var på tysk hold. Det rettslige vedtaket var — som Bohe-
man hadde gjort von Grolman oppmerksom på over telefonen 9. januar — lite gjennom-
arbeidet. Man hadde valgt aksjonene mot Tajima-maru, Claus Bbge og Reliance, men 
uten å tenke igjennom om man hadde tilståelser eller andre bevis som knyttet Wollwe-
ber til attentatene. Det var også problemer med å få datoer riktig, hvilket kunne tyde på 
at det hele hadde gått for fort. 
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Det var merkelig at en fengslingskjennelse som var gått gjennom det tyske justis-
departementet, ikke hadde fått med seg at det samme departement hadde frakjent Woll-
weber hans tyske statsborgerskap. Kanskje satset man på en så rask utlevering at det vir-
kelige forhold ikke ble oppdaget før utleveringen var gjennomført. Wollweber torpe-
derte forsøket ved å benekte at han var tysk statsborger, og i en svensk utredning fra 
1. februar måtte den tyske påstanden vurderes som tvilsom. Den 10. februar skrev Woll-
weber til politiet at han hadde sovjetisk pass fra 26. oktober 1940. Det tyske kravet hadde 
altså flere momenter mot seg. Legasjonen forsøkte å løse disse problemene ved å pre-
sentere en «utvidet» fengslingskjennelse 28. februar, som også inkluderte Boccaccio, 
Hestia og Kasii-maru. Dessuten erkjente man nå at Wollweber hadde «tapt» sitt stats-
borgerskap, og «formodentlig var statsløs». 

Hvem hadde stått for lekkasjen, og dermed satt i gang den tyske aksjonen? Spørsmå-
let ble aldri undersøkt. Advokat Lindberg bemerket at den tyske aksjonen hadde kom-
met på et merkelig sent tidspunkt. Han kontaktet et medlem av regjeringen, som kunne 
opplyse at regjeringen var ubehagelig berørt av det tyske kravet. Wollwebers fengsling 
hadde vært omgitt med den største hemmelighet, og detaljene var det bare Såpos folk 
som var kjent med. Lindberg var av den oppfatning at det måtte være «någon lkka 
någonstans». 

Wollweber krevde at fengslingskjennelsen skulle oppheves. Det ble avvist av Kongen 
i statsråd 14. februar, og meddelt 6verståthållaråmbetet samme dag. Da han endelig ble 
informert om utleveringskravet og den nye kjennelsen, svarte han at det var merkelig at 
han kunne bli tiltalt for de samme forbrytelser som to britiske statsborgere ifølge tyske 
meldinger i 1939 hadde ansvaret for. 

En avslørende invitasjon 
I Berlin var man fornøyd. Wollweber var innenfor rekkevidde. Lekkasjen i seg selv, og 
gjennomslaget for den lynraske aksjonen, hadde demonstrert voksende tysk innflytelse 
i Sverige. Den tyske legasjonen hadde vist seg å være situasjonen voksen. Suksessen 
motiverte Heydrich til å utnytte situasjonen ytterligere. Den 27. januar mottok tysk UD 
en henvendelse fra Sipo-sjefen om en snarlig innbydelse av Lundqvist og enkelte av hans 
nære medarbeidere som Heydrichs personlige gjester til noen dagers opphold i Berlin. 
Formålet skulle være «tankeutveksling» om skipssabotasjesaken. To liknende henven-
delser fra 1940 var blitt avslått fra svensk side. Den ene dreide seg om et tilfelle av tysk 
spionasje i Sverige, den andre om Rickman-saken. Heydrich regnet riktig når han antok 
at det denne gangen ville bli vanskeligere å avslå. 

Lundqvist kan ha oppfattet innbydelsen som pinlig. Et storslått opplegg rundt besø-
ket fra tysk side var en hedersbevisning, og pekte ham ut som en mulig kilde til lekka-
sjen. Den var uttrykk for ønske om et tettere forhold. Lundqvist la invitasjonen fram for 
sikkerhetssjef Hallgren, som gikk videre med den til sosialminister Willer. Denne 
meldte tilbake at Lundqvist og hans medarbeidere kunne reise. Etter krigen opplyste 
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Mdller at det var en uttrykkelig betingelse at de ikke fikk overlevere noen opplysnin-
ger om tyske flyktninger i Sverige. Hallgren derimot benektet at noen slik beskjed var 
gitt. 

Før Lundqvist reiste, drøftet han med utenriksråd Staffan Sdderblom og Boheman 
hvilke saker han kunne ta opp. Når det gjaldt Wollweber og Rickman, fikk han tillatelse 
til å utveksle alle opplysninger. Når det gjaldt spionasje, skulle han holde seg til det som 
var offentliggjort i pressen. Når det gjaldt videre politisamarbeid, skulle han ikke gi noen 
løfter, men henvise til svenske myndigheter. Den 3. mars meldte den tyske sendeman-
nen, prinsen av Wied, til Berlin at de tre som skulle reise, var Lundqvist og kriminal-
kommissærene Ldnn og Fahlander. Svensk UD presiserte at man ikke ønsket at reisen 
ble offentlig kjent. Den 8. mars meldte legasjonen at herrene ville ankomme Berlin 
11. mars, og at Lundqvist underhånden hadde uttrykt ønske om å bese en tysk kon-
sentrasjonsleir under besøket. 

I Berlin ble trekløveret presentert for de politifolkene som Heydrich ønsket at de 
skulle ha kontakt med. Først og fremst var det kriminalråd Peter Kraus, som var spesielt 
avsatt til sabotasjeutredningen i Tyskland og i de okkuperte områder, kriminalråd Horst 
Kopkow fra RSHA, som var spesialist på det samme, og byråsjef Vought fra RSHA, med 
ansvar for bekjempelse av kommunister. Til Sandlerkommisjonen opplyste Lundqvist 
senere at man gjennomgikk et tysk kartotek over tyske kommunistiske emigranter i 
Sverige, og fikk overlevert en fortegnelse over 25 av de mest sentrale. Rickman-saken og 
britisk spionasje i Sverige ble diskutert, og «muligens» ble det opplyst at Hjelmen var 
arrestert i Norge, og at han skulle til Tyskland. Vought ba spesielt om at tyske emigran-
ter måtte bli overvåket i Sverige. 

Hovedsaken på konferansen var Wollweber-saken, og man understreket på tysk side 
betydningen av å utlevere ham. Heydrich foreslo i denne forbindelse at svenske myn-
digheter skulle akkreditere en tysk politiattache fast i Stockholm. Dette ble ansett som 
viktig ut fra erfaringene i Danmark. Kraus, Fock og Michalsky hadde nå gjort seg ferdig 
i Nederland og Belgia, og de arresterte var brakt til Fuhlsbrittel fengsel i Hamburg. Den 
28. januar 1941 hadde Gestapo i Hamburg fått myndighet av RSHA til å operere på dansk 
territorium. Man avtalte med statsadvokat Eivind Larsen at avhørene skulle innledes av 
Bjerring i Politihuset og deretter overtas av Kraus, som gjorde dem ferdig med eller uten 
tolk. Inntrykket av dansk overhøyhet skulle opprettholdes. I Sverige måtte Gestapo 
avfinne seg med en mer tilbaketrukket rolle. Desto viktigere var det derfor å formalisere 
politisamarbeidet med Såpo mest mulig. Riktig nok hadde man klart å få utlevert Hjel-
men, men det var en annen sak med de svenske impliserte. Et arrangement i retning av 
det danske kunne derimot kanskje bli mulig. 

Lundqvist, Ldnn og Fahlander fikk med seg en fersk tysk utredning hjem, med titte-
len «Skipssabotasjeorganisasjonen Schaap/Wollweber. Spesielt med henblikk på den 
svenske gruppen». I en senere analyse av utredningen som Erik Ldnn lagde i mai, fram-
hevet han den nye tyske oppmerksomheten rundt Karl Bargstådt, Lilly Hermine de 
Korte Jacobsen samt tre svenske statsborgere som tidligere ikke var kjent for Såpo. Det 
var også dukket opp en annen kvinne som tyskerne var svært interessert i. Det var en 
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«Else» av ukjent nasjonalitet, mest sannsynlig norsk eller tysk. Hun var ofte i selskap 
med Wollweber. Den svenske gruppen skulle ha et depot i Malmö, som fikk sine forsy-
ninger av sprengstoff fra Luleå. Selve operasjonssentralen mente tyskerne lå i Stock-
holm, med støttepunkter i Luleå, Trelleborg, Hålsingborg og Malm0. Virksomheten var 
på ingen måte slutt. Tvert imot, da Schaap ble tatt i København i 1940, var han i full gang 
med nye prosjekter. Baktanken med den tyske utredningen var å skjerpe innsatsen til 
Såp°. Muligheten for et gjennombrudd var til stede, selvsagt særlig fordi man hadde 
Wollweber. Bargstådts kontakter i Sverige var interessante fordi de kunne bidra til å 
avsløre kretsen rundt Eltvigs i Norge. Men så langt var Gestapo ennå ikke kommet. 

Madame Kollontay griper inn 
I begynnelsen av mars 1941 fikk kabinettssekretær Boheman besøk av madame Kollon-
tay, sovjetisk minister i Stockholm, som hadde et ærend av stor betydning. Hun hadde 
hørt at tyskerne krevde å få Wollweber utlevert, sa hun, og i fortrolighet ville hun fortelle 
at Wollweber nød stor aktelse i Sovjet og kunne betraktes som en venn av Stalin. Bohe-
man svarte at det var vanskelig ikke å utlevere Wollweber, siden han tydeligvis hadde 
gjort seg skyldig i alvorlige forbrytelser. 

Et par dager senere kom hun tilbake, og fortalte at Wollweber var sovjetisk statsbor-
ger. Boheman skrev at han tok fram den tysk-svenske utleveringsavtalen. Uten å si et 
ord pekte han ut den paragraf i avtalen som bestemte at om to land krever en forbryter 
utlevert, kan fortrinnsrett gis til det land som han er statsborger i. Boheman blandet her 
sammen bestemmelsene i den svenske utvisningslov av 1913 og den tysk-svenske ut-
leveringsavtale av 1878. Han må ha henvist til den første. Boheman forklarte at et smil 
gled over Kollontays ansikt. Da han kunne forsikre at en utlevering ikke kunne ventes 
med det første, trakk hun seg hurtig tilbake. Følgen av samtalen skulle snart vise seg. 

Den 5. mars ble den svenske minister i Moskva, Vilhelm Assarsson, innkalt til vise-
utenrikskommissær Losovskij i anledning en viktig sak. Assarsson visste ikke at Losov-
skij, i tillegg til sin høye stilling, virkelig var Wollwebers personlige venn. Det spilte for 
øvrig ingen rolle ved denne anledning. Losovskij leverte en note til en forbauset Assars-
son, hvor han krevde at Wollweber måtte utleveres til Sovjet, for etterforsking og straff i 
henhold til USSRs lover. Han tilbød videre at USSR som gjengjeld kunne utlevere en 
svensk borger, som var anholdt for tilsvarende forbrytelse i Sovjet. 

Den 17. mars overleverte madame Kollontay det offisielle sovjetiske utleveringskra-
vet. Med kravet forelå en rettslig beslutning utformet av Sovjets høyeste påtalemyndig-
het, hvor Wollweber ble anklaget for underslag av 6385 rubler, som ansatt ved handels-
flodskontoret Moskva—Oka. Videre var han mistenkt for mordbrann i 1938 mot skip som 
tilhørte fremmede stater. For begge forhold skulle Wollweber stilles til ansvar overfor 
USSRs straffelov. 

Foran de politiske realiteter kom det nå til å utspille seg en kamp om tolking av den 
tysk-svenske utleveringsavtalen av 1878. I en juridisk betenkning for UD ble det slått fast 
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at svenske myndigheter kunne velge fritt, fordi Wollweber kom under kategorien for-
bryter som var tiltalt i to land. Dette var regulert i svensk lov av 14. juni 1913. Saken var 
ytterst delikat. På den ene side hadde Lundqvist kommet hjem fra det han omtalte som 
«en studieresa» i Tyskland, hvor Gestapo hadde forklart hvor viktig det var at Wollweber 
ble utlevert til Tyskland. På den annen side markerte madame Kollontay nå sterke sov-
jetiske interesser ved nesten daglige skriftlige og muntlige henvendelser til UD. Hun 
hadde også understreket at det ville være en uvennlig handling overfor Sovjet ikke å ut-
levere ham dit. Justisdepartementet hadde foreløpig valgt å utsette problemet ved å la 
domstolene avgjøre det tyske kravet. Siden Wollweber hadde sagt seg villig til å bli ut-
levert til Sovjet, trengtes ikke noen domstolsbehandling for en slik løsning. 

Assarsson engasjerte seg på Wollwebers side. Etter å ha mottatt den juridiske betenk-
ning kvitterte han med et engasjert innlegg fra Moskva. Wollwebers skjebne engasjerte 
svært sentrale personer i Sovjet, skrev han, og føyde til: «Sannolikt åven Stalin sjålv.» 
Sverige burde isteden benytte saken til å bedre forholdet til Sovjet. Særlig tenkte han på 
ønsket om å åpne konsulater i Sovjet, som hittil var blitt besvart med taushet. Et annet 
«svåvande» spørsmål var ønsket om overflytting av estlandssvenskene til Sverige. 
Assarsson ba om tilbakemelding fra Boheman, og antydet med det at de forhold han 
hadde tatt opp, hadde vært luftet fra sovjetisk hold som motytelser. 

Den tyske legasjonen tok 10. april opp et nytt argument i forhold til utleveringsavta-
len av 1878. Det forholdt seg slik, hevdet legasjonen, at utleveringskravene ikke kunne 
likestilles, siden ingen sovjetiske skip var blitt sabotert. Derimot var to tyske skip nevnt 
i det tyske kravet, Reliance og Claus Bbge. Det legasjonen ikke kom inn på, var at det nett-
opp i disse to tilfellene ikke forelå noe bevis som kunne knytte Wollwebers organisasjon 
til sabotasjen. Uheldigvis for Gestapo var det kun i tilfellene med Tajima-maru , Kasii-
maru og Boccaccio mulig å skaffe bevis ved hjelp av tilståelsene fra Belgia og Nederland. 
Det var på den annen side ikke tyske skip. Strengt juridisk kunne derfor legasjonens 
argumentasjon bestrides. 

Den endelige løsningen 
Våren 1941 ble Wollweber framstilt for Overståthållaråmbetet og Stockholms Rådhus-
rått for avklaring av de tyske og sovjetiske krav. Den 6. mai erklærte Hiigsta domstolen 
at Wollweber kunne utleveres til Tyskland for rettslig prøving. Domstolen hevdet imid-
lertid samtidig at Wollweber ikke kunne prøves i Tyskland for tilfellene Boccaccio og 
Kasii-maru. Den 11. juli ble von Grolman innkalt til Engzell, og informert om at regje-
ringen hadde gjort prinsippvedtak om at utleveringen skulle skje til Tyskland og ikke til 
Sovjet. Regjeringen hadde nå knyttet ytterligere forbehold til utleveringen. Den ut-
redningen som pågikk i Danmark og Sverige, kunne føre til at Wollweber også måtte til-
tales for forbrytelser i Sverige. Utlevering kunne først skje når disse forholdene var 
avklart. Engzell nevnte også at det kunne bli aktuelt med utlevering til Danmark, hvilket 
von Grolman selvsagt ikke hadde noe imot. Von Grolman ønsket et vedtak nå, selv om 
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iverksetting først skjedde senere. Det avviste Engzell som i strid med svensk retts-
praksis. 

Bak disse juridiske nyansene lå en gjennomtenkt plan. Svensk UD ønsket ikke å løse 
Wollweber-saken slik at Sverige kom i en diplomatisk krise i forhold til Sovjet. Direkte 
farlig kunne det være å støte Tyskland. Man trengte tid. «I någon fertil hjårna, jag minns 
inte vems, uppkom då en ljus ide,» skrev Boheman. Tyskland kunne beroliges med et 
formalvedtak, Sovjet med signaler om realiteten bak. Så fikk man se krigsutviklingen an. 
Sannsynligheten er stor for at planen ble unnfanget i en av sammenkomstene til den 
kreative madame Kollontay og realpolitikeren Boheman. Den ble neppe tatt imot med 
glede av Lundqvist. Såpo hadde nå iverksatt telefonavlytting av Kollontay og advokat 
Lindberg, antakelig i et forsøk på å motvirke planen. 

Wollweber hadde benektet ethvert kjennskap til sabotasjesaken. Kollontay trengte 
Lindberg for å få Wollweber til å endre taktikk. Lindbergs første tiltak var å foreta diskre 
undersøkelser hos Boheman om hvor lenge krigen etter hans oppfatning ville vare. 
Boheman antydet tre år. Deretter informerte Lindberg Wollweber om at Kollontay var av 
den oppfatning at det var nødvendig for ham å innrømme straffansvar i Sverige. Men 
Wollweber strittet imot. I tur og orden ble så Karl Risto, Gdsta Andersson og Edvard 
Nyberg konfrontert med ham i fengslet. Den store politiaksjonen var nå gjennomført, og 
han kunne selv overbevise seg om at det fantes tilståelser som kunne belaste ham. I 
dagene fram til rettssaken i Kiruna studerte han svensk rettspraksis og diskuterte med 
Bogefeldt og 65nn hvilke straffbare forhold som ville gi ham tre års fengsel. 

Politiet slår til 
Under konferansen i Berlin hadde det tyske politiet vært svært opptatt av at man nå 
måtte gripe inn overfor organisasjonen i Sverige. Med en gang Lundqvist var tilbake i 
Stockholm, startet planleggingen av aksjonen. I begynnelsen av april ble de formelle 
beslutningene fattet. De mange trådene i etterforskingen ble samlet, og personkretsen 
ble supplert ved at man fikk nye avhørsrapporter fra Danmark. Såpo sendte en mann til 
Helsinki for å få finnene med på aksjonen. Finnene svarte at saken kom til å ligge på is. 
Den 8. mai 1941 gikk det ut ordre til samtlige politidistrikter om skjerpet overvåking, og 
26. mai ble nøkkelpersonell samlet til en forberedende politikonferanse i Stockholm. På 
konferansen ble det lagt fram sammendrag fra svensk, dansk og tysk politi, og aksjons-
dag ble fastsatt til 4. juni. Den 30. mai mottok man ytterligere materiale fra Danmark og 
Tyskland. En henvendelse til Gestapo i Berlin 24. mai om det var framkommet noe nytt i 
etterforskingen av Feronia og Karpfanger, som begge var blitt sabotert etter anløp i 
svenske havner, hadde man ikke fått svar på. Det samme gjaldt de tilfellene som var 
nevnt i det tyske utleveringskravet på Wollweber, og spesielt når det angikk norsk eller 
svensk medvirkning i aksjonen mot Claus 'Åke. 

Den 4. juni kl. 06.00 slo politiet til og arresterte 26 personer som var øremerket på 
konferansen 26. mai. Samtidig ble det gjennomført razzia i SKPs partilokaler i Kungs- 
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gatan 84 i Stockholm, og i Sj6klubbernas Centralledning i Lilla Nygatan 14 i Stockholm. 
Formålet med aksjonen hos SKP var å dokumentere utbetalingen av de 260 kronene 
som Ceder hadde fått utbetalt i Luleå etter avtale med politiet. I en rapport som Lund-
qvist satte opp om aksjonene 18. juni, antakelig til statsråd Milter, framhevet han særlig 
at penger «enligt uppgift» var sendt til «en av de personer, som skåligen misstånktes vara 
inblandad i sabotageorganisationen och kommunistorganisationernas bokfiking vånta-
des kunna giva bevis fik, att kommunistpartiet i Sverige fiksått organisationen med 
peningmedel». 

Det viste seg at utbetalingen ikke var bokført, og hele provokasjonen falt derfor i fisk. 
Razziaen mot sjømannsklubbene var antakelig en avledningsmanøver. Det forelå ingen 
indikasjoner på at de var innblandet. Men der fant man medlemskartotek og posisjons-
lister, et uvurderlig materiale for både Såpo og Gestapo for å kartlegge mulige kurer-
ruter til Tyskland. Man fant også en liste over svenske kommunister som gjorde tjeneste 
i marinen. SKPs formann Sven Linderot, som i de danske forhørene var navngitt som den 
eneste fullt informerte i Skandinavia, klarte man ikke å arrestere. 

En hektisk periode med avhør startet. Fra 9. juni ble Wollweber konfrontert med hva 
som kom fram i avhørene, og 11. juni med de siste tyske opplysninger om Ragnhild Wiik. 
Først nektet han å svare, siden alt kunne brukes mot henne. Etter noe nølen innrømmet 
han likevel at hun var hans kone, og at søsteren Gudrun etter arrestasjonen hadde tatt på 
seg rollen som hans forlovede for å dekke sin søster. Han forklarte at Ragnhild Wiik 
hadde vært for svak etter sykdom til å følge med på den strabasiøse flukten. Meningen 
var at hun skulle følge etter senere, og dermed slippe belastningen med å være «Woll-
webers kone». 

Wollwebers mistenksomhet på sin kones vegne var berettiget. Det tok ikke mer enn 
en uke før Lundqvist ga opplysningene videre i brev til gestaposjef Heinrich Midler i Ber-
lin. I brevet etterlyste Lundqvist resultater fra avhørene i Tyskland av Hjelmen, og mate-
riale om Lilly Hermine de Korte-Jacobsen og Gustav Sider samt den uidentifiserte «Con-
rad», som antakelig var ansvarlig for det første attentatet mot Batory. Møllers spørsmål 
om Lambert i brev av 19. mars kunne Lundqvist ikke besvare med noe vesentlig nytt, 
utover at han i Sverige var kjent under navnet «Kalle», og at han også hadde operert i Fin-
land. Lundqvist skrev at han ønsket raskt svar tilbake, slik at man kunne lykkes i å uska-
deliggjøre hele organisasjonen i Sverige. 

Den 22. juni angrep Tyskland Sovjetunionen. For det tysk-svenske politisamarbeidet 
hadde denne begivenhet ingen betydning. Praktisk talt alle opplysninger av verdi for 
Gestapo i etterforskingen av Wollweber-organisasjonen ble fortsatt stilt til rådighet av 
svensk politi. Det var først nå at Wollweber-organisasjonen virkelig kom til å få betyd-
ning i krigen. I Norge sto Asbjørn Sundes reorganiserte organisasjon klar til aksjon. 
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Kapittel 14 

SABOTASJEKRIGEN BEGYNNER 

Jeg husker dette møtet med Osvald 
[ ...] Det var en slik kar som 
virkelig fikk det til å gå kaldt 

nedover ryggen på en. Han [ ...] 
oppførte seg i det hele som en født 
leder, hvilket han også var, hard 

lede,: Vi fikk Osvald under kontroll 
[...] det var aldri nei i hans munn, 

aldri frykt. 

MURERMESTER OG SOE-PIONER SVERRE ELLINGSEN, 1970 

Wollwebers fireårige fengselsopphold ble en gradmåler på den svenske ettergiven-
het for Tyskland. Mens myndighetene i takt med krigens utvikling innførte visse 

begrensninger i den generelle informasjonsstrøm som fløt mellom statspolitiet i Stock-
holm, RSHA i Berlin og Gestapos hovedkvarter i Oslo og København, ble slike begrens-
ninger først helt mot slutten av krigen innført i Wollweber-saken, og i andre såkalte kom-
munistsaker. 

Denne åpne strøm av informasjon fikk særlig stor betydning for Wollwebers sabotø-
rer i Osvald-gruppen, og annen militær motstand som korn i gang etter 22. juni 1941. 
Internt i politiet i Sverige tok man nå i bruk Gestapos terminologi, og snakket ikke om 
antifascister eller motstandsfolk, men «medlem av kommunistiska illegala terror- och 
språnggrupp» og «kommunistiska terrorister». Å bevege seg i Sverige for norske sabo-
tører var nesten like vanskelig som å bevege seg i Norge. Slik var det også da en liten 
gruppe bestående av to tyske kommunister og en norsk kvinne reiste til Norge i juli 1941 
for å overbringe direktiver om å sette i gang militær motstand. Her skal jeg fortelle om 
denne reisen, om de første aksjonene i Norge og i Sverige etter at østfelttoget startet, og 
om Asbjørn Sundes motstandspolitiske plassering i Norge etter de første aksjonene og 
unntakstilstanden i september 1941. 

Også i Sverige oppsto det problemer da Wollweber brått ble borte. Såpo mistenkte 
nye personer for å ha tatt over ledelsen, men klarte aldri å finne dem. Først lenge etter 
krigen kom noen av kortene på plass, da POT åpnet en personsak på tyskeren Richard 
Stahlmann i mai 1951. Man visste ikke mye om ham. Han hadde vært i Såpos søkelys 
under krigen, og ble nær tatt i 1942. Det ble satt opp noen notater om ham. I forbindelse 
med et par andre saker i utlendingskommisjonens arbeid kunne man supplere med noe 

184 NØDVENDIG INNSATS 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



mer. Wollweber skrev i 1957 at Richard Stahlmann «etter min arrestasjon i Sverige tok 
ansvaret for de øvrige medlemmer, og for videreføring av arbeidet». Egentlig het han 
Arthur Illner. Han var født i 1891 i Kiinigsberg. I Sverige brukte han dekknavn som 
Arthur Miiller, Fritz Mfiller og Richard Steinmann. Blant tyske eksilkommunister gikk 
han under navnet «Partisanrichard». Navnet Stahlmann ble så innarbeidet at han fort-
satte å bruke det etter krigen. Han hadde vært tilknyttet KPDs militære apparat i forbin-
delse med oppstanden i 1923. Den norske politimannen Odd Biltvedt mente i 1967 at han 
var tilknyttet Den røde hærs generalstabs IV. avdeling. Senere skal han ha utført opp-
drag i Kina for Komintern. En anonym NKP-kilde anga at han kom i vanskeligheter i 
Kina, og at en kvinnelig norsk kommunist reddet ham ut av en farlig situasjon der. 

Under den spanske borgerkrig ledet han partisaner. Biltvedt anga at flertallet under 
hans kommando var skandinaver eller tyskere, og det er ikke urimelig. Wollweber skrev 
at han hjalp til med utvelgelsen av rekrutter til sabotasjeorganisasjonen. Så hevdet Bil-
tvedt at han kom til Sverige for å ta opp trådene etter Wollweber. 

Til Norge med nye ordrer 
Den første som fortalte om reisen til Norge, var den tyske ekskommunist Franz Ste-
phany, som i sin søknad om svensk statsborgerskap i 1952 røpet at han hadde vært kurer 
til Norge. Illner og Herbert Wehner kom fra Moskva til Stockholm som kurerer i anled-
ning krigsutbruddet i øst, forklarte han. Det riktige var at Wehner forlot Moskva 
2. februar 1941. Illner kom til Stockholm sent på høsten 1940. De var altså i Sverige lenge 
før det tyske angrepet. 

Stephany fortalte at han kort tid etter 22. juni ble oppsøkt av Wehner. Wehner mente 
at kommunistene nå måtte handle, og spurte om han ville reise til Norge. Wehner røpet 
ikke for Stephany at hans oppdragsgiver var en kvinnelig russisk diplomat i Stockholm. 
Formålet med reisen skulle være å aktivisere motstanden, skaffe forbindelse med tyske 
soldater, avlytte stemningen blant kommunistene og prøve å få ut en avis. Han skulle 
reise sammen med Heinz Rauch, en annen eksiltysker, som også hadde fått et hemme-
lig oppdrag av Wehner eller fliner. Hans oppdrag fikk ikke Stephany kjennskap til. 
Rauch hadde bakgrunn som partisan fra Spania. Hedvig Aubert, som var Stephanys 
norske samboer, .var også med. Reisen på svensk side var organisert av SKP gjennom 
Paul SOdermann. Etter at de i samarbeid med de norske kommunistene var installert i 
Norge, skulle de søke forbindelse med den nasjonale motstandsbevegelsen. 

Reisen gikk først til Karlstad, men dit var ingen beskjeder nådd fram, og det ble pro-
blemer med innkvartering. Så dro de videre til Arvika, hvor de bodde noen dager hos en 
svensk kommunist. Deretter ble de ført over grensen til Norge. De fryktet nå at forbere-
delsene var så dårlige at ingen på norsk side visste om at de kom. Det stemte. På den 
norske siden kom de i kontakt med advokat Ragnar Solheim ved Vingersjøen i Aust-
marka. Han hadde gått «under jorda» og bodde på hytta. Det var den samme hytta som 
Wollweber hadde benyttet i 1940. Solheim frarådet dem innstendig å dra til Oslo. Men 
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de sto på sitt, og fikk til slutt en kontaktadresse. I Oslo kom de i kontakt med Just Lippe, 
som levde illegalt. Han skaffet Rauch de kontakter han søkte etter, mens Stephany selv 
måtte skaffe innkvartering for seg og Aubert. Stephany oppsøkte en av sine tidligere 
arbeidskamerater, som de fikk bo hos. Dagene gikk uten at Aubert eller Stephany klarte 
å få kontakt med noen motstandsbevegelse. Lippe ba dem om å dra tilbake til Sverige. De 
fikk en adresse i Kongsvinger som skulle hjelpe dem. 

Aubert hadde også trodd at Wehner kom direkte fra Moskva med oppdraget, og at de 
hadde fått med et brev fra Dimitrov til Just Lippe i Norge. Hun bekreftet at Solheim 
hadde forsøkt å overbevise henne om at de burde gi opp prosjektet, og fortalte henne at 
Rauch og Stephany skulle instruere de norske kommunistene i sabotasjevirksomhet. 
Ranch var ekspert på området, siden han hadde fått spesiell utdannelse i sabotasjevirk-
somhet i Spania. Solheim hevdet at tida ennå ikke var moden for slikt i Norge. Men Ste-
phany og Rauch fastholdt at deres oppdrag måtte bli gjennomført, og at NKP måtte lyde 
ordre, fordi det var tilknyttet Komintern. Motstrebende henviste Solheim dem til en 
bestemt ka& i Oslo, der de via innehaveren kom i kontakt med Just Lippe. 

Aubert bekreftet at også Lippe var avvisende og sa at de måtte vende tilbake. De fikk 
adressen til en drosjesjåfør i Kongsvinger, som hjalp dem med å passere grensen. Weh-
ner ble rasende da de avla rapport etter tilbakekomsten. Det var en stor feil at de ikke ble 
igjen i Norge, sa han, og føyde til at Lippe ikke hadde noen rett til å motsette seg Dimit-
rovs ordre. 

Denne reisen til Norge umiddelbart etter angrepet på østfronten er interessant av 
flere grunner. Uansett hvordan man nøyaktig skal tolke hvordan Lippes og Solheims 
uttalelser falt og de vurderinger som lå bak, må vi anta at de uttrykte noenlunde riktig 
hvordan man så på situasjonen i NKPs ledelse sommeren 1941: Tida var ennå ikke 
moden for militær motstand. At Solheim og Lippe stilte seg avventende eller avvisende, 
overrasker ikke. Det skulle mer til enn en ordre fra Dimitrov eller Sven Linderot for å få 
partiet til å slå inn på en åpen kamplinje. Det er ellers sannsynlig at de var lite innstilt på 
å snakke om så viktige spørsmål med Stephany, som ikke var betrodd. Hans forhold til 
den «borgerlige» Aubert var også en grunn til skepsis fra Lippe og Solheim. Med Rauch 
var det en helt annen sak. Han hadde vært i Spania og var bekjent av Sunde. Når han kom 
til Oslo, var det til Sunde han skulle, med ordre om å sette i gang sabotasjekrigen. 

Nøyaktig når foregikk reisen? Stephany forklarte at den første samtalen mellom Weh-
ner og Stephany skjedde i «juli» 1941. Selve reisen skjedde, som vi har sett, så raskt at det 
gikk ut over forberedelsene. Oppholdet i Oslo tok kun få dager. På toget på vei tilbake 
leste Hedvig Aubert i en avis at det var innført unntakstilstand på Kongsvinger. Dette gjør 
det mulig å datere tidspunktet temmelig nøyaktig. Den 13. juli hadde nemlig statsråd 
Riisnæs holdt en tale på et NS-møte i Konsgvinger, som førte til protester. 40-50 demonst-
ranter ropte «Leve Moskva — leve England — ned med Hitler!», og mange ble arrestert. Til-
bakereisen må derfor ha startet 14. juli, og avreisen fra Stockholm rundt 5. juli. 

Hva hadde skjedd i Moskva som bakgrunn for denne reisen til Norge? Pavel Sudo-
platov har bidratt med noe mer lys over endringene i NKVDs ledelse etter 22. juni 1941. 
Hans posisjon ble fullstendig endret 4. juli, da han formelt ble utnevnt som leder for den 
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nyopprettede Avdelingen for spesielle operasjoner, tidligere Kontoret for spesielle ope-
rasjoner. Han utnevnte den jødiske Leonid Eitingon som nestleder, og hentet 140 arres-
terte NKVD-offiserer ut av fengslene. Noen av dem, som Jakov Serebrjanskij — Wollwe-
bers opprinnelige «Maxim» — hadde sittet fengslet helt siden 1938. 2000 politiske emig-
ranter i Sovjet ble innrullert i avdelingens operative gren, bestående av totalt 20 000 per-
soner. Disse ble ryggraden i de enheter som avdelingen sendte bak de tyske linjer. 
Muntlig har Sudoplatov supplert disse opplysningene. I den sovjetiske ambassaden i 
Stockholm hadde NKVD-offiseren Zoya Voskresenskaja Rybkina, den aktive og sjarme-
rende presseattacheen som i diplomatmiljøet kalte seg Zoya Jartseva, overtatt ansvaret 
for Wollwebers organisasjon. Hun var gift med oberst Boris Nikolajevitsj Rybkin, som 
var NKVDs stasjonsleder, handelsråd og legasjonssekretær ved den sovjetiske ambas-
saden i Stockholm. Begge var flyttet til Stockholm fra Helsinki, hvor de hadde vært sta-
sjonert under paktperioden. SOEs representant Peter Tennant regnet med at de to var 
tilknyttet NKVD, og pleiet en viss sosial omgang med ekteparet. Vi kan være sikre på at 
det var Zoya Voskresenskaja som fikk instruksjoner fra Moskva om å starte operasjo-
nene i Norge, og som sendte Stephany, Aubert og Rauch til Oslo. 

Krylbo, Gudå og «1Wda hesten» 
Den 19. juli 1941 eksploderte et tysk ammunisjonstog på Krylbo jernbanestasjon i 
Dalarne. Toget var på vei til fronten i nord. I Sverige var de tyske troppetransportene et 
heftig samtaleemne. Tropper, artilleri, ammunisjon og andre forsyninger fløt i en uavbrutt 
strøm gjennom det nøytrale Sverige, beskyttet mot angrep fra de krigførende av det 
svenske flyvåpen og den svenske marine. Eksplosjonen i Krylbo ga gjenlyd fra Stockholm 
til Berlin. Svenske aviser var forsiktige med spekulasjoner om årsaken, og skrev 22. juli at 
årsaken var varmegang i hjullagre. Gestapos avdeling i Stockholm meldte til RSHA at 
man i brede kretser var overbevist om at det dreide seg om kommunistisk sabotasje. Men 
mer enn de vanlige mistankene hadde man ikke. Andre mente også at det var grunnlag 
for slike mistanker. En av dem var senere stortingsmann Jon Leirfall. Familien Leirfall 
hadde flyktet til Sverige, og høsten 1941 hadde de funnet husvære i en av Stockholms 
nordlige forsteder. Sent en kveld søkte to trøndere skjul hos dem. Den ene var Waldemar 
«Walle» Berg fra Stjørdal. De forklarte at de var på flukt fordi de hadde vært med på sabo-
tasje av et tysk transporttog. Nå var de på vei til Trondheim, hvor de hadde kontakter med 
tyske sjøfolk. Det var snakk om et etterretningsoppdrag, og formålet var å få tak i en tysk 
marinekode. Leirfall kjente til Wollwebers organisasjon fra svenske aviser. Av samtalen 
med de to forsto han at de hørte til organisasjonen. 

Leirfall hadde neppe fulgt med i debatten om Krylbo i Sverige, og visste ikke at gåten 
ble løst allerede i 1953, da Malcolm Munthes bok Sweet Is War kom ut. Malcolm Mun-
thes historie startet der Rickmans sluttet. Han kom fra Norge etter felttoget i mai 1940, 
og ble utnevnt til assisterende militærattache i Stockholm. Han hadde vært så vidt i Fin-
land under vinterkrigen, og deretter utstasjonert som liaisonoffiser i Stavanger i forkant 
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av den britiske invasjon i Norge før 9. april. Munthe var som Rickman hentet fra en over-
klassefamilie med visse svenske kontakter. Mens Rickman var plassert i Sverige av Mili-
tary Intelligence, Section D (MI D), var Munthe knyttet til Military Intelligence, Re-
search (MI R). I Stockholm ble han ansvarlig for det nystartede SOEs Norges-seksjon, i 
samarbeid med Peter Tennant. I oktober 1940 kom Charles Hambro, leder av SOEs 
skandinaviske seksjon, til Stockholm og ga grønt lys for aksjoner i Norge samt for for-
beredelser av aksjoner i Sverige i tilfelle tysk angrep. 

Både Munthes og Tennants arbeidssituasjon i Sverige var svært vanskelig på grunn 
av Såpos overvåking og kontakter til Gestapo. Munthe skapte en dekkorganisasjon som 
han kalte «Rikla hesten». Flere norske og svenske statsborgere ble rekruttert, men få av 
dem er blitt identifisert. 

Den første aksjonen mot mål i Norge skjedde 17. juni 1940, da en Section D-ekspedi-
sjon, med nordmenn som var sendt inn fra Storbritannia, sprengte rørgatene til A/S Bjøl-
vefossen i Ålvik. Den andre sabotasjeaksjonen er uklar. Ifølge Munthe var den tredje 
aksjonen sprengningen av et lokomotiv i en tunnel ved Voss, utført fra Sverige. I februar 
1941 ble fire nordmenn og en svenske satt i sving for å sprenge jernbaneforbindelsen 
mellom Trondheim og svenskegrensen. Gruppen ble først sendt over til Shetland fra 
Sverige og trenet opp der. De forlot Lerwick 7. april, med planer om sprengninger på tre 
steder i Trondheim jernbanedistrikt. Kun en av dem ble vellykket. Natten mellom 17. og 
18. april lyktes det å plassere to sprengladninger på linjen i en tunnel ved Gudå stasjon, 
mellom Meråker og Storlien. Det var imidlertid ikke et ammunisjonstog, men et passa-
sjertog som utløste den ene ladningen 18. april. En tysk melding nevnte små skader på 
et par personvogner. Ingen ble drept. To nordmenn ble etterlyst, men det er uklart om 
de hadde noe med aksjonen å gjøre. 

«Riida hesten»s mest virkningsfulle aksjon var imidlertid Krylbo-sprengningen. 
Ordren var kommet fra London, og planen var å sprenge toget på norsk side av grensen. 
Bomben gikk av på Krylbo isteden. Senere har en nordmann stått fram og bekreftet 
Munthes beretning. Han var veiviser og kjentmann for fire andre nordmenn som plas-
serte ladningen. Dagen etter ble Munthe utvist fra Sverige. Hans folk måtte klare seg på 
egen hånd inntil SOE fikk en mer permanent organisasjon i Stockholm. Det var da Walle 
Berg dukket opp hos Leirfalls. Hemmelighetskremmeriet rundt SOEs aktiviteter i Sve-
rige under krigen har lagt et slør over Munthes organisasjon helt fram til i dag. 

Mistanken i retning Wollweber var ikke så ulogisk, selv om vi i dag kan avkrefte den. 
Det fantes imidlertid en annen sovjetisk organisasjon i Sverige som kan ha hatt kontak-
ter med «Råda hesten». 

GRUs sabotasjeorganisasjon i Sverige 1939-41 
Den tyske kommunisten Willi Rom var av den sovjetiske generalstabs etterretnings- 
tjeneste GRU gitt i oppdrag å bygge opp en beredskapsorganisasjon i Sverige i 1939. 
Formålet var å sprenge jernbaner og veier i tilfelle tysk angrep på Sverige, og å for- 
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berede partisankrig bak de tyske linjer. Hans oppdrag var altså identisk med Rickmans. 
Willi Rom flyktet fra Tyskland i 1935. Han deltok i den spanske borgerkrig som parti-

san bak Francos linjer. Fra Spania kom han med et sovjetisk skip til Krim, og ble utdan-
net som radiooperatør. Via Frankrike kom han til Sverige i mars 1939, hvor han under 
navnet «Johann Gritzinger» begynte å bygge opp sin organisasjon, med streng ordre fra 
GRU om å holde seg unna medlemmer av SKI). Organisasjonen hadde forbindelser til 
Norge. I Sverige ble sprengstoffiagre utplassert på seks steder, og demolering forberedt 
på en rekke vei- og jernbaneoverganger fra Norge i løpet av 1940-41. Rom sto i radio-
kontakt med GRU i Moskva, og reiste i 1940 også en gang til Sovjet for å konferere med 
ledelsen. 

Organisasjonen besto av tre grupper, og omfattet sommeren 1941 med støtteapparat 
til sammen om lag 120 mennesker. Sammenbruddet begynte på samme måte som for 
Wollwebers svenske apparat. Et medlem gikk til politiet og fortalte om virksomheten. 
Såpo arresterte en rekke av de sentrale medlemmene. Den 3. september 1941 ble Rom 
selv arrestert. Allerede 9. oktober startet rettssaken i Stockholms Rådhusrat mot «Rom-
ligaen». Dom falt 5. februar 1942 og lød på 7,5 års tukhusstraff. Hovrkten økte imidlertid 
straffen med et halvt år. Gestapo fant ut at han egentlig het «Liebersohn», og krevde ham 
utlevert. Saken hadde mange likhetspunkter med Wollweber-saken, og derfor måtte det 
være en forbindelse mellom organisasjonene, hevdet man. Det var imidlertid ikke til-
fellet. 

Derimot kan det ha vært en viss overlapping mellom Roms organisasjon og «Roda 
hesten». Rom var orientert om at eksplosjonene på Krylbo var sabotasje, og hevdet at en 
svensk kommunist med tilknytning til jernbanen var hovedmannen. Han hadde en liten 
gruppe på fire—fem svenske statsborgere, med visse kontakter til Norge. Gruppen ble 
aldri avslørt. Rom har også gitt visse andre detaljer om gruppen. Antakelig var det GRUs 
etterretningsnett under ledelse av Lars Nordbø som Rom hadde kontakt med i Norge. 
Det hadde ingen tilknytning til sabotasjeorganisasjonen i Norge, på tross av at Gestapo 
mente det da gruppen ble rullet opp i 1942. I 1944 flyktet Rom, og kom seg over Øster-
sjøen til Riga og fortsatte sin virksomhet for GRU. 

Sundes aksjoner starter i Norge 
Mens de norske avisene lagde store oppslag om eksplosjonen i Krylbo, sto det ikke ett 
ord om sprengningsforsøket mot et tysk ammunisjonstog i Oslo 20. juli. Det ble ikke 
skrevet om norsk sabotasje i avisene. En time etter midnatt hadde Sunde og Røse plas-
sert en sprengladning på jernbanelinjen ved Nyland, mellom Alnabru og Grorud. De 
hadde etterretninger fra NSB om at et ammunisjonstog skulle passere. Isteden kom det 
bare et lokomotiv med en tom passasjervogn. Linjen gikk i lufta bak passasjervognen, 
der ammunisjonsvognene skulle vært. Tysk politi anmodet statspolitiet om øyeblikkelig 
etterforsking. 

I tett rekkefølge fulgte det nå flere aksjoner i Oslo-området. Den 29. juli plasserte Alf 
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Kristiansen og Yngvar Jensen en dynamittladning under jernbanesporet like ved Kvær-
nerbrua mellom Loenga og Bryn. Meningen var å ta et ammunisjonstog, som var varslet 
fra havnegruppen. Ladningen ble oppdaget, og det viste seg at den elektriske tennings-
mekanismen var ødelagt av regn. For Gestapo var aksjonen svært upassende. Sipos sjef 
Reinhard Heydrich skulle besøke byen et par dager senere. Nyland-aksjonen har fått 
mye publisitet fordi Sunde beskrev den i stor detalj. Noen dager tidligere hadde han 
også forsøkt å få i stand en sprengning av et ammunisjonslager på Oslo havn, men Carl 
Johan Jacobsen og Harald Braathen hadde ikke klart å finne lagringsstedet. Sunde ba 
dem om å undersøke videre. 

Den 19. august ble det funnet en sprengladning i den tyske restaurant og bordell 
«b5wenbråu» («Humla») i Universitetsgaten, og det ble et veldig oppstyr. Ifølge Sunde 
var det søppelkjører «Didrik» alias Reidar Kristoffersen som sammen med «cand.jur. 
Lilly» hadde plassert ladningen. Sannheten var imidlertid at det var fagforeningsmannen 
Aksel Engelsgaard som hadde utført aksjonen sammen med Asvor Ottesen. Engels-
gaard var tidligere leder av Tømrer og Snekkernes Fagforening i Oslo, og ble kjent med 
Asvor Ottesen fordi Ragnar Solheims advokatkontor ble brukt i forskjellige tvistesaker 
av foreningen. Slik var han blitt en av Wollwebers mange husverter. Han var ingen 
vanskelig mann å spørre for Ottesen. 

De hadde spasert inn i restauranten i 2. etasje, og kost seg med mat og drikke i vel en 
time. Da de gikk, «glemte» de igjen en koffert, som var diskre skjøvet inn mot veggen 
under sofaen hvor de hadde sittet. Den ble funnet fordi det lekket bensin utover gulvet. 
Ladningen var en nykonstruksjon, en kombinasjon av dynamitt og bensinflaske. Flasken 
inneholdt svovelsyre og bensin, og under korken var en fille som var dynket i natrium-
klorat og sukker, skrudd fast. Da flasken ble snudd opp ned, ville den tungtflytende 
syren komme i berøring med tøystykket, og forårsake tenning. Den ville også gå av ved 
spark. Det var første gang denne typen bomber ble brukt i Norge, men den var velkjent 
fra den spanske borgerkrigen. 

Neste utspill kom i Stockholm, en uke senere. Et sprengningsforsøk mot det finske 
dampskipet Figge ble gjennomført i Hammarbyhavnen i Stockholm. Denne dagen 
skjedde det også noe i Oslo. Et to meter langt brett med pigger ble funnet i veibanen mel-
lom Oslo og Sandvika. SD gikk ut fra at det var sabotasje mot Wehrmacht. Om det var 
Sundes folk som sto bak, vet vi ikke. Men vi vet at liknende dekkkuttere ble brukt senere 
av Sundes folk. 

Natten til 24. september plasserte Carl Johan Jacobsen, Alf Kristiansen og Reidar 
Kristoffersen dynamitt under jernbanesporet mellom Leirsund og Frogner stasjon på 
Eidsvollsbanen. Ladningen var omhyggelig kamuflert, men detonerte ikke av tekniske 
årsaker. Den ble først oppdaget etter at flere tog hadde passert. Den 28. september ble 
en liknende ladning funnet under banelegemet på strekningen mellom Blaker og Rånås-
foss på Kongsvingerbanen. Det var antakelig Monthey Røse og Anker Thorsrud som 
hadde plassert den. I begge tilfellene var det norske jernbanefolk som fant ladningene og 
rapporterte dem. 

Samtlige fire jernbaneaksjoner var utført etter samme mønster. Dynamitten var enten 
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fra Grångesberg eller av norsk fabrikat. Tennsatsen skulle settes av ved at skinnene ble 
presset ned av lokomotivet og kortsluttet to ledere fra et lommelyktbatteri. Kondens eller 
regn var ifølge de tyske undersøkelsene årsaken til at tennsatsene klikket. Uansett var 
Sipo klar over at det var skolerte sabotører på ferde, og forskjellige mottiltak ble satt i 
verk. Jernbanestrekningen Oslo—Lillestrøm—Eidsvoll ble satt under spesiell overvåking. I 
en periode beordret Sipo daglige kontroller av alle reisende ved veikrysset på Skedsmo-
korset og ved Vigernes-krysset. Tjenestemenn i Stapo ble gitt spesialoppdrag. Midt oppe 
i denne aksjonsbølgen kom det så inn alarmerende meldinger om dynamittyverier. Den 
3. oktober kom det inn melding om tyveri av 100 kilo i Kirkenes, 11. november om tyveri 
av 40 kilo i Moss, 26. november om 30 kilo i Vikersund, 1. november om nok et stort tyveri 
i Kirkenes. Ingen ble arrestert. Tyveriet på Vikersund var organisert av Erland Hovde fra 
Modum, som kom i kontakt med Sunde og ble en av hans sentrale menn. 

I alt dette kom så unntakstilstanden etter melkestreiken, og henrettelsene av Rolf 
Wickstrøm og Viggo Hansteen 10. september. Terboven ville sette et eksempel, og inn-
ledet med sin voldsomme framgangsmåte en ny fase av motstandskampen. Sjefen for 
tysk Sipo, Reinhard Heydrich, var i konferanser med Terboven og tysk politi i Oslo 3.-6. 
september, hvor planene ble lagt. Forordningen om sivil unntakstilstand var offentlig-
gjort 2. august, og i stillhet ble Rikskommissariatet satt i alarmtilstand. Man passet seg 
vel for å bruke den nye sabotasjefrykten utad i pressen, men da Heydrich avla rapport til 
utenriksminister Ribbentrop etter at han var kommet tilbake til Tyskland, la han ikke 
skjul på betydningen av den systematiske etterretnings-, ødeleggelses- og sabotasjevirk-
somheten i Norge. Sett i forhold til invasjonsfaren og de problematiske geografiske for-
holdene i Norge, truet den de indre politiske forhold, som fagforeningene, de eneste 
«stramme» organisasjonene i Norge, kunne utnytte. Dette forholdet mellom sabotasjen, 
uro og motstand i fagbevegelsen, som var så åpenbart for Heydrich, har okkupasjons-
historikerne oversett. 

Tortur i Hamburg 
I brev til RSHA 8. juli hadde polisintendent Martin Lundqvist anmodet om assistanse fra 
tysk politi, og spesielt spurt om Kraus kunne komme personlig. Men på dette tidspunkt 
hadde avdeling II N i Hamburg ingen tid å avse. I Hamburg hadde man endelig fått tak i 
to storfisker: Hjelmen og Ragnhild Wiik. Begge var svært gjenstridige. På forhånd 
hadde man Arthur Samsing, som de to kunne konfronteres med. Alt ble satt inn på å få 
maksimalt ut av dem. Isteden sendte RSHA to andre tjenestemenn til Stockholm, som 
ankom 26. juli. 

Wiik og Hjelmen satt i Fuhlsbfittel, mens selve avhørene startet umiddelbart etter 
ankomst i Hamburgs gamle rådhus «Stadthaus», hvor avdeling II hadde sine kontorer. 
De valgte forskjellig taktikk under forhørene. Hjelmen nektet fullstendig å forklare seg, 
mens Wiik forsøkte å spinne på det II N allerede visste. Den 8. mai oppga hun navnet på 
Ole Fossen og 19. mai Inga Ring. Begge var trukket med av henne, men ingen hadde 
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store kunnskaper om organisasjonen. Kanskje håpet hun at de ville gå klar og bli 
behandlet mildt. Når det gjaldt Fossen, var han allerede i ferd med å bli identifisert ut fra 
avhørene i Danmark. Inga Ring hadde bare vært husvert ved Schaaps besøk i Oslo, og 
hadde ingen andre kontakter. 

For å utnytte denne antydning til gjennombrudd ble Wiik fløyet til København 27. mai 
og framstilt til konfrontasjon med Kaj Gejl. Han husket at hun mønstret ham med et 
iskaldt blikk da han identifiserte henne for Kraus og Bjerring. Hun benektet at hun var 
gift med Wollweber, og hevdet at hun var ansatt som sekretær for dr.philos. Svale Sol-
heim, leietakeren i Sverigesgate 11 på Vålerenga, hvor ekteparet Wiik—Wollweber 
hadde sitt tryggeste dekksted. Gustav Longfors, Alberti Hansen og Kaj Gejl forklarte seg 
nå detaljert og uforbeholdent. Den 3. mars hadde Longfors løyet sammen en historie om 
at Arthur Samsing var leder av Wollwebers organisasjon i Norge, Gustav Sbder i Sverige 
og han selv i Danmark. I forhør i Hamburg 21. mai ble Samsing konfrontert med dette, 
og kunne ikke svare annet enn at han ikke visste noe om det. Umiddelbart etter kon-
frontasjonen i København ble Wiik fløyet tilbake til Hamburg. Kraus forsto at det ikke 
var mulig å få noe ut av henne på denne måten. 

Wiik har selv fortalt om det som skjedde i de neste ukene, under et sykehusopphold 
etter krigen. Kraus, Christiansen og Schneider sto for avhørene i Gestapos kontorer i 
Stadthaus. Første gang ble hun kledd naken og spent over en trebukk, mens knærne og 
håndleddene var bundet sammen. Overkroppen var bundet til bukken med en lærreim. 
Utstrukket på denne måten ble hun slått med lærpisker, og kommandert til selv å telle 
slagene. På grunn av smertene kom hun ut av tellingen, og de begynte forfra igjen. Etter 
denne behandlingen ble hun puttet tilbake i enecellen i Fuhlsbtittel, hvor hun ble syk. 
Tre uker senere ble hun igjen hentet av Kraus, og kjørt til Stadthaus, hvor de satt klar til 
en ny omgang. Denne gang ble tenger funnet fram, og neglene trukket ut en for en. Hun 
svimet av, og da hun våknet, var hun tilbake i enecellen. Hun hovnet kraftig opp i armene 
og under armhulene. Det gikk nå bare to—tre dager etter at neglene var trukket ut, før 
hun igjen ble hentet av Kraus. Han viste henne noen blyanter, og spurte om hun visste 
hva de ble brukt til. «Til å skrive med,» svarte Wiik. «De kan brukes til noe annet også,» 
svarte Kraus, og satte en blyant mellom hver av hennes fingre og klemte til. Hun 
besvimte, og ble brakt tilbake til enecellen. 

Vi må anta at Hjelmen ble utsatt for liknende behandling som Wiik. Vi vet at han fort-
satt var taus. Den 26. juli ble Samsing kryssforhørt om Fredrik Nissen, som Longfors 
også hadde nevnt. Han bekreftet å ha kjent ham flyktig før 1933, men om han hadde hatt 
noen forbindelse med Wollweber siden den tid, hadde han ingen formening om. 

Sonderkommando Hamburg til Oslo 
Under forhørene av Wiik i juli telegraferte Kraus til Oslo og ba om undersøkelser av Hjel- 
mens adresse hos Yngvar Jensen i Ljabruveien 6 og av Fossens adresse i Schlepper- 
grellsgate 32. Jensens adresse var kommet fra svensk politi. Fossen hadde tatt sommer- 
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Fra lykkeligere dager. Søstrene Olga-Karin («Nusse») og Rigmor Larsen (venstre) i 1926. 
Undersøkelser viser at Rigmor (g. Hansen) ble drept under forhør på Grini 29. oktober 1942, 
kamuflert som selvmord. Rigmors mann Sigurd ble skutt i Trondheim 18. september 1942. 
Olga-Karin og mannen Øyvind Eriksen unnslapp til Sverige. Øyvinds to brødre Håkon og 

Finn ble begge drept. Foto: Olga-Karin Hagen 

PC 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



14141111111 

Ved brygga på midten av bildet la det tyske havnepolitiets patruljebåt 0 T 1, en annen tysk 
patruljebåt samt en båt som hørte til tollvesenet. Bildet er tatt fra Havnegata, rett foran Østbane- 
stasjonen, kort tid etter sprengningen 19. mars 1942. Fem tyskere ble drept. Båtene ble brukt til 

vaktoppdrag mot havnesabotasje. Foto: RA 

Utenfor statspolitiets hovedkvarter i Henrik Ibsens gate 7 i Oslo, bare minutter etter 
sprengningen om morgenen 21. august 1942. Vi ser politifolk som hopper ut av vinduene øverst 

til høyre i bildet. På brua i bakgrunnen stimler nysgjerrige tilskuere sammen. Brannsvesenet har 
fått ut en bil. Foto: RA 
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100000 kroners belønning 
100000 Kronen Belohnung 

De kommunister som er oppgitt 
nedenfor, har flyktet etter å ha 
utøvd sprengstoffattentater on 

ho der seg skjult. 

Die ,anten abgeblldeten Kommu- 
nisten sind nach VerLiburtg von 

Sprengstoffanschlagen fliichtig 
und halten sich verborgen. 

Asbjørn Sunde Alibia« Sunde 

Sjømann og løsarbeider Asbjørn Sunde 

er 32 år. Han er middels høy og har blondt 

som i det siste har vært farget svart. 

Kan går under dekknavnet „Osv eld" eller 

„Osvald Pettersen" og kan noe tysk. 

Særlig kjennetegn: Gulltann på venstre 

side I overkjeven. 

Løsarbeider Petter Bru un er 29 år, 

middels hev og var sist bosatt i Oslo,Trond-

helmsvegen 84. Bruun går også under 

dekknavnet „Thr o ri d". 

Det er utiovd en belønning på 50,000 

kroner til den som gir opplysninger som 

fører til at en av de her nevnte menn blir 

grepet. 

Skulde det komme Inn flere riktige opp-

lysninger, gjør tiden for meldingen utslaget. 

Meldinger sendes til det tyske sikker-

hetspolitI.Viktoria Terrasse 7, telefon 15801 

eller det nærmeste kontor til det tyske eller 

norske politi. 

Det er sikret at alle opplysninger blir 

behandlet fortrolig. Også politifunksjo-

nærer kart under visse høve delvis få ut-

betalt belønningen. 

Der Seemann und Gelegenneesarbeiter 

itsblbrn Sunde ist 32 :attre clx und hat 

mittelgrosse Gestalt. Sein Hate -st blond, 

rar aber zuletzt schwarz gefa. - bt. Er filhrt 

auch die Decknamen „Ost. a id" oder 

„Osvald Pettersen" und soricht etwas 

Deutsch. Besonderes Kennzeirhen: Gol-

dener Eckzahn im linken Oberkiefer. 

Der Gelegenheitsarbeiter Petter Bru un 

ist 29 jahve alt, von mittelgrosser Gestalt 

und wohnte zuletzt in Oslo, Trondheims-

vegen 84. Bruun tritt auch enter dem 

Detknamen „Trond" auf. 

Flir Hinweise, die tur Ergreitung eines 

der Genannten filhren, sind 50000.- Kronen 

Belohnung ausgesetzt, die enter Ausschluss 

des Rechtsweges lur Verteilung geiangen. 

Falls mehrere Personen richtige Angaben 

machen, entscheidet die Zeit der Meidung. 

Mittellungen an die Deutsche Sicherheits-

golizei in Oslo, Viktorlaterrasse. 7, Telefon 

15801, oder an die niichste Dienststelte der 

Deuts<hen oder Norwegischen Polizei. 

Vertrauliche Behandlung aller gernachten 

Angaben wird zugesichert. Eine teilweise 

Auszahiung der Belohnung kano unter 

Umstanden auch an Polizeibeamte erfolgen 

Etterlysningsplakaten som ble spredt over hele landet 21. august 1942. 
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Reidar «Wilno» Øen. Passfoto fra 	 Rolf «Sancho» Andersen. 
krigen. Foto: Arthur Øen 	 Foto: Gunnar A. Knudsen 

Roar «Stein» Stub Andersen. Foto: LB Gerd «Sara» Stub Andersen. Foto: LB 
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Vellykket ødeleggelse av arkiver for Arbeidsinnsatsen. Slik så det ut i Arbeidskontoret på 
St.Olavs plass 5 i Oslo, etter sprengningen på Hitlers fødselsdag 20. april 1943. Det var planen at 

Milorg samtidig skulle ødelegge Arbeidskontoret i Heimdalsgata, men det ble med planene. 
Foto: NHM 

Jernbanesprengning ved Kværner bru i Oslo, 7. september 1943. Foto: Finn Pettersen 
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Slik ble skinnegangen brutt ved «standard» sprengning. Dette er fra den store jernbaneaksjonen 
18. august 1943. Foto: Finn Pettersen 

Den 7. oktober 1943 ble sørlandstoget sprengt ved Ryghkollen, Mjøndalen. Wehrmacht hevdet 
at to soldater ble drept. En av vognene, som hadde 70-75 tyske passasjerer, havnet helt under 

vannet i Drammenselva. Statspolitiet antok at mange av dem ble drept. Terboven lot 63 fiendtlig 
innstilte nordmenn arrestere, og henrettet fem av dem som ansvarlige for aksjonen, uten noen 

form for rettergang. Foto: RA 
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Fra den store jernbaneaksjonen i Oslo 26. november 1943, her sprengningen av linjen i Gamle- 
byen, like nedenfor St. Halvards bru. Vinduene gikk i gårdene i bakgrunnen. Statspolitiet er 

kommet på stedet. Foto: RA 

I dette huset på Øvre Sandbakken lå hovedkvarteret på Einastranda november—mars 1944. 
Foto: Olav Førland 
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Butikken til Ivar Amlie på Einastranda, hvor hovedkvarteret lå senvinteren 1944. 
Foto: Olav Førland 

Sollia, hovedkvarteret, i mai 1944. Her står Olav Førland på det samme stedet hvor han, 
Paul Olsen, Lars Bismo og Hans M. Andresen kom 1. juni 1944, etter sprengningen av ASEA Per 

Kure, og lurte på om Sunde og de andre hadde kommet seg unna. Tyskerne svermet rundt. 
Bildet er tatt i juni 1946. Foto: Olav Førland 
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Olav Førland og bestyreren på Sollia ved Giinther Scheschats grav ved Sollia i juni 1946. 
Scheschat ble skutt som infiltratør for tysk militær etterretning i mai 1944. Foto: Olav Førland 

Tyske soldater i forgjeves forsøk på å redde Møllefoss Bruk, etter sabotasjen 25. mai 1944. Bru- 
ket var sammen med Hen Dampsag, som ble sabotert samtidig, viktige for de store tyske 

anleggsarbeidene på Ringerike, særlig flyplassen på Eggemoen, som var nesten ferdig. Foto: 
Leif Kjemperud 
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Etter den mislykkede sabotasjen mot Hvalsbrua 6. juni 1944. Statspolitiet på plass. 
Sprengningsstedet i bakgrunnen. Foto: Leif Kjemperud 

Bjerke jernbanebru ved Ask etter sprengningen 8. mai 1944. Ødeleggelsen var fullstendig. 
Foto: Leif Kjemperud 
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En av de viktigste sabotasjeaksjonene under hele krigen. ASEA Per Kures transformatorfabrikk 
på Hasle i Oslo brenner etter sabotasjeaksjonen 30. mai 1944. Foto: NHM 

ASEA Per Kure et par dager senere. Ødeleggelsene er fullstendige. Foto: Olav Førland 
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Bruddstedet etter sprengningen av Skjærdalsbrua på Tyristrand 6. juni 1944. 
Foto: Leif Kjemperud 

Gunnar Arnfelt Knudsen under avdukingen av minnetavlen over de falne på Oslo østbanestasjon 
30. mai 1995. Foto: Vegard Holm, Transportarbeideren 
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Ilsvor Ottesen og Ole Fossen 30. mai 1995. Foto: Ola Sæther 

Komiteen for minnesmerket «Osvaldgruppas falne» under avdukingen 30. mai 1995. 
Fra venstre: Bent Inge Bye, Norsk Grafisk Forbund, Truls Gerhardsen, AOF, Marit Nybakk, 

leder av LO i Oslo, Arne Semmerud, Norsk Transportarbeiderforbund, forfatteren, Arne 
Drabløs, Norsk Jernbaneforbund (bak), og helt til høyre Roald Halvorsen, Oslo Grafiske 

Fagforening. Også med på bildet: Gunnar Arnfelt Knudsen, Osvaldgruppas nestleder 
(foran til høyre), og Jens Christian Hauge, Milorgs leder (bakerst i midten). Foto: Ola Sæther 
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Fra venstre: Harald Olsen, Alberth Carlsson, Kåre Gramer og Leif Nygård (med ryggen til), 
alle fra Vestfold-gruppen, som senere gikk sammen med Milorg under navnet Saborg. 

Foto: Fanny Voldnes 

Gjensyn etter 51 år: Rolf Sunde og Signe 
Raassum klarte begge å komme seg uskadd 
forbi tyskerne rundt Sollia. Rolf var bare 11 
år gammel. Foto: Fanny Voldnes 
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Harald «Haugland» Flaskerud ga dekningsild med maskingevær under flukten fra Sollia. 
Han ble såret, men unnslapp likevel. Foto: Fanny Voldnes 

Roar Stub Andersen (fra venstre) og Normann Olsen fra «Stein»-gruppen, Leif Kjemperud fra 
Vågård-gruppen, Olav Førland fra «Stein»-gruppen, Ottar Ringstad, som leverte sprengladninger 
fra Raufoss våpenfabrikk (bakerst, foran flagget), og Gerd Stub Andersen fra «Stein»-gruppen (til 

høyre). Foto: Fanny Voldnes 
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Karl Staf (venstre) fra Stockholm- 
gruppen, og Truls Røed fra Modum- 

gruppen, 30. mai 1995. 
Foto: Fanny Voldnes 

I fj  

Omslaget til Handbok for Sabotøren, forfattet av 
«Osvald» (Asbjørn Sunde). Dekkomslaget forestilte 

en mann med hageredskap, og tittelen var 
«Matauk mot ukrutt i hagen». Tegningene var ved 

Arne Taraldsen. 

Leif Kjemperud foran restene av Skrubbheim, Vågård-gruppens celle 1944-45 ved Gørrtjenn på 
åsen mellom Jevnaker og Vælsvannet. Foto: LB 
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ferie i begynnelsen av august, og da Gestapo kom til hans legekontor, fant de bare en 
lapp som opplyste at han ville være tilbake 11. august. Hans hjemadresse eller ferie-
adressen i Gausdal brydde de seg ikke om å undersøke. Den 11. var både han og Gestapo 
tilbake. Noen dager tidligere hadde Sipo vært hos Yngvar Jensen og forhørt seg om Hjel-
men. Jensen regnet med å være overvåket. Han fikk derfor en som leide hybel hos dem, 
til å varsle Røse. De andre varslet han selv. 

I begynnelsen av august 1941 var tida inne til å forflytte Gestapo Hamburgs avdeling 
II Ns virksomhet til Norge. Rundt 1. august kom det et nytt telegram fra Kraus til lede-
ren av avdeling W A i Oslo, Preiss, om arrestasjon av dem som nå var identifisert. En nav-
neliste fulgte telegrammet. På dette grunnlag ble Barly Pettersen arrestert 6. august i 
Narvik. Et par dager senere ankom kriminalsekretær Michalsky og kriminalassistent 
Christiansen fra Hamburg til Oslo, og etablerte seg på Victoria terrasse som Sonder-
kommando Hamburg. Med seg hadde de avhørsmateriale fra svensk og dansk politi og 
fra de nylig avsluttede forhørene i Hamburg. Michalsky reiste direkte til Narvik, hvor 
han foretok det første avhøret av Barly Pettersen, og besørget arrestasjonen av Fredrik 
Nissen i Lødingen. Begge ble brakt til Oslo, hvor de 21. august ble satt på den tyske avde-
ling i Møllergata 19. 

I Oslo var Christiansen og Barschdorf i gang med arrestasjonene av Fossen og Ring. 
I Bergen hadde man bare ett navn, nemlig Alfred Bjørkmann. Han ble arrestert av Sipo i 
Bergen 3. september, og 25. september fraktet til Oslo. Kom også disse navnene fra sam-
arbeid med Såpo i Stockholm? RSHAs to utsendte medarbeidere hadde vendt tilbake til 
Berlin og Hamburg fra Stockholm 1. august. Det er ingen tvil om at de hadde med seg de 
siste opplysninger fra svensk politi, og blant disse opplysninger om Pettersen. Den 18. 
august kunne norske aviser avsløre at Pettersen var Hjelmens medsammensvorne. Kil-
den var de offentliggjorte politidokumentene i forbindelse med rettssaken i Kiruna. Det 
var ennå mens Pettersen satt i fengsel i Narvik. Det er derfor ingen tvil om at svensk 
politi var ansvarlig for Pettersens skjebne. 

Fossen og Rings navn var oppgitt av Wiik under forhørene 8. og 19. mai. Fredrik Nis-
sens navn var det Longfors som hadde oppgitt, mens Michalsky hadde klart å presse 
Nissen til å oppgi Bjørkmanns navn i fengslet i Narvik. Så langt var altså samtlige arres-
tasjoner i Norge et resultat av Såpos innsats og tilståelsene til Longfors. Samme dag som 
Hansteen og Wickstrøm ble skutt, var Christiansen og Michalsky tilbake i Hamburg, og 
nye intense forhør kunne begynne. 

Den 17. september eksploderte tre svenske jagere i Hårsfiården i Stockholms skjær-
gård. Skipene ble totalvrak, og 33 mennesker mistet livet. Jagerne drev eskortetjeneste 
for tyske skip som fraktet ammunisjon og forsyninger i ly av svensk nøytralitetsfarvann 
til finske havner. Avisene skrev om kjeleeksplosjon, men ryktene om sabotasje gikk ster-
kere nå enn etter Krylbo. I politiet slarvet man om Wollweber. I motsetning til Krylbo 
kom det aldri noen oppklaring etter krigen. Isteden fortsatte ryktene. Så sent som 10. juli 
1945 fikk Såpo tips om at Hjelmen var sett ved Hårsfiården rett før eksplosjonen inntraff. 
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Nye allianser 
Asbjørn Sunde fortalte at situasjonen etter unntakstilstanden ble slik at de for en «tid 
måtte gå under jorda». Skuddene mot Wickstrøm og Hansteen varslet nye arrestasjoner, 
nye dødsdommer, nye terrorhandlinger, nye svik. Men også økt motstand og økt kamp-
vilje. Det var virkningene av krigsutbruddet på østfronten som nå var kommet til Norge. 
Den 17. september takket det tyske politis øverste leder i Norge, Wilhelm Rediess, 
offentlig Oslo og Akers politikorps for innsatsen under unntakstilstanden, og talte om 
«den nye germanske ånd» i etaten. Nettopp forholdene i politiet kom til å få spesiell 
betydning for Sundes organisasjon i de kommende månedene. 

Sju gamle medlemmer i tillegg til Hjelmen var nå tatt, på tross av Jensens varsel. 
Gruppene i Narvik og Bergen var i den største fare. Wiik og Eltvig hadde mange kon-
takter og store kunnskaper. Hvor lenge ville de holde? Det var en trøst at ingen ennå var 
blitt tatt på grunn av aksjonene som var gjennomført etter 20. juli. 

I denne situasjonen måtte Sunde se seg om etter nye allierte. Hyppige aksjoner var 
avhengig av et forsynings- og dekkapparat. Han trengte penger. I Oslo var foruten Sunde 
også Johan Peter Bruun og Monthey Røse illegale på heltid. Alle hadde familie å for-
sørge. Kunne han få hjelp av NKP? Som vi har sett, mente man i NKPs ledelse at tida ikke 
var inne for væpnet motstand. Sunde kunne kanskje få hjelp i en vanskelig situasjon, men 
ingen aktiv alliansepartner. 

På denne tida begynte enkelte på vestkanten i Oslo å sysle med motstand. En forsik-
ringsagent, en skipsredersønn og en jusstudent som hadde vært venner siden gutte-
dagene, ble til «Nordby-gruppen». En direktør i forsikring startet sammen med en gros-
serersønn, en kontorsjef og en advokatfrue en gruppe han kalte «A». Denne fruens mann 
var venn med en dommer i Høyesterett, en byfogd og en kjent finansspekulant, som også 
mente at man måtte gjøre noe, og slik ble sosiale kontakter forvandlet til et løst nettverk 
som fra årsskiftet 1941/42 var kjent som 2A. Advokatfruen het Hedvig Schjødt, mannen 
Annæus Schjødt, dommeren Ferdinand Schjeldrup, byfogden Harald Gram og speku-
lanten Tor Skjønsberg. Høsten 1941 fikk de kontakt med noen politifolk, og sammen for-
søkte de å lage en etterretningsgruppe, en finansieringsgruppe og en eksportgruppe. 
Flere av dem kom senere til SOE, blant dem murermester Sverre Ellingsen, som litt 
uhøytidelig i et senere intervju omtalte 2A som «private syklubber». 

I det lille miljøet i Oslo gikk ryktene fort. Selv om det ikke hadde stått noe i avisene om 
de fire første jernbaneaksjonene, så «visste alle om disse aksjonene,» sa Gunnar Søns-
teby. Sammen med Sverre Ellingsen tok forsikringsagent Øyvind Øwre kontakt med 
Sunde. Møtet ble holdt i en leilighet i Maridalsveien, antakelig i august 1941. Formålet 
var, hevdet de etter krigen, å få Sunde under kontroll, slik at han ikke gjennomførte 
aksjoner som ikke var «godkjent». Sunde hevdet at avtalen gikk ut på at hans gruppe 
skulle utføre sabotasjeaksjoner etter ønske fra 2A, mot å få en fast månedlig sum på 
kr. 5000. Dessuten fikk man noe våpen og kontakter til sprengstoffindustrien. Pengene 
kom fra Oslos byfogd Harald Gram, tidligere generalsekretær i Høyre. Han var bedt av 
statsråd Anders Frihagen om å kanalisere penger til motstand i Norge. Gram fikk pen- 
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gene fra legasjonen i Stockholm. Grams kontorfullmektig leverte dem til Sunde via sin 
bror Jens Peter Lødrup, som spilte en rolle i «Morgenblad-kretsen», en annen mot-
standsgruppe på Oslos vestkant. Lødrup ble en viktig kontakt for Sunde i 1941-42. 

Da Harald Gram reiste til Sverige i februar 1942, «testamenterte» han kontakten med 
Sunde til Hedvig Schjødt. Sunde hadde allerede kontakt med fru Schjødt. Den var etab-
lert gjennom Reidar Kristoffersen, som ble kjent med Schjødts i 1940. Gram sørget for at 
hennes kurer forsynte Sunde med det månedlige beløpet på 5000 kroner. Ellingsen ble i 
løpet av høsten også en av initiativtakerne til politigruppen, hvor Asbjørn Bryhn ble en 
viktig person fra årsskiftet. Ellingsen formidlet kontakt mellom Sunde og Bryhn, slik at 
Bryhn fra april 1942 kunne overta overføringen av beløpet. 

Virkelig illegalt arbeid i politiet kom først i gang sent på høsten 1941, da det var klart 
at Terboven ville avskjedige «ulydige» politifolk. Kaleb Nytrøen hadde reist til Sverige 
allerede i april 1941, og hadde knapt rukket å delta i illegalt arbeid. Foruten Bryhn var 
Odd Biltvedt, Johan Fredrik Myklebust og noen andre politifolk aktive. De hadde kon-
takt med Stapo-folk, som Mathias Løvstuhagen og Knut Røed. Begge var ved over-
våkingsavdelingen, som fra sommeren 1941 var overført til Stapo. Gjennom Røed hadde 
politigruppen oversikt over hva som var i vente. Det ble mulig å bygge opp en sikrings-
og varslingstjeneste for 2A og de øvrige gruppene. 

Politiinspektør Røed ble omstridt. Richard Krebs antydet at han samarbeidet med 
lege Arne Halvorsen, og dermed med «GPU». At Halvorsen hadde noe med «GPU» — han 
mente antakelig NKVD — å gjøre, beviste verken Krebs eller andre. Men hans kone var 
søster av Knut Røed, og dette nære familiebåndet med en høy politiembetsmann kan ha 
inspirert Halvorsen til en vittighet, som Krebs hørte og spant videre på. Halvorsen kom 
i søkelyset på grunn av Krebs' skildringer. Han ble satt inn på Grini etter unntakstilstan-
den i 1941, men deretter fikk han merkelig nok være i fred. Etter krigen ble det reist 
landsvikssak mot Røed, særlig for hans ledelse av statspolitiet under jødeaksjonene. De 
av Røeds politikolleger som hadde mottatt informasjon til politigruppen, forsvarte ham. 
Røed selv holdt en lav profil. Saken endte med frifinnelse og avskjedigelse fra politiet. 

Tilsynelatende inneholdt ikke Røed-saken uavklarte spørsmål, hvis det ikke var for 
Wollweber selv, som i sine erindringer opplyste at han faktisk hadde en lyttepost på rela-
tivt høyt plan i politiet. I forbindelse med en sammenlikning av vanskelighetene for orga-
nisasjonen i Sverige og Norge skrev han at en av «våre kamerater» hadde en venninne 
som var sekretær for en høyerestående statstjenestemann, og dermed kunne skaffe vik-
tige informasjoner. «Hun arbeidet i noen tilfeller så tilforlatelig,» fortsatte han, «at kame-
rater rett før deres arrestasjon kunne bli brakt i sikkerhet.» Om det var sekretæren eller 
hennes sjef som var den egentlige kontakten, avslørte Wollweber ikke. Hvem var han? 
Hvem var hun? Kan man bytte ut «sekretær» med «søster»? Verken Halvorsen eller hans 
kone kan knyttes tett til Wollweber, og det er vanskelig å tro at Wollweber ville identifi-
sere de to. På den annen side er hans formuleringer neppe tatt ut av lufta. Var det Røed? 
Var det politiinspektør Ivar Hagen, som vi har sett opptrådte lite aktivt i jakten på Hjel-
men — eller en tredje ukjent «muldvarp»? 

Politigruppens sikringsarbeid avslørte angivere og negative tyske kontakter. Der- 
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med kom et annet aspekt av motstandskampen på dagsordenen, nemlig nødvendig-
heten av i visse situasjoner å likvidere spesielt farlige angivere. Det var Sunde som fikk 
denne ubehagelige oppgaven. 

Samarbeidet mellom politigruppen og Sundes organisasjon kom til å bli av stor betyd-
ning. Det er imidlertid en misforståelse at det ble fast etablert allerede fra høsten 1941 av. 
Politigruppen kom først i systematisk virksomhet fra årsskiftet 1941/42. Bryhn var opp-
sagt i politiet fra 30. desember 1941, og skaffet seg da en dekkstilling i forsikringssel-
skapet Fram. Først da ble han koplet sammen med Sunde. Denne bekreftet at samar-
beidet startet etter årsskiftet, og var tett fra mars 1942 til september 1942. Etter krigen 
fortalte Bryhn at han aldri hadde spurt Sunde om han og hans folk var kommunister eller 
hva de var. Han visste at han hadde vært i Spania, og at noen så på ham som «rabulist». 
«Det spilte ikke noen rolle for oss,» fortsatte Bryhn, og understreket at «han var en frem-
ragende illegal type. I aller høyeste grad E.. .1 han gjorde en del glimrende ting.» 
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Kapittel 15 

SNAREST MULIG USKADELIGGJØRES 

Under de nåværende politiske 
forholdene tør det vel ikke lenger 
være spørsmål om utlevering til 

Sovjet. Wollwebers farlige virksomhet 
som sabotør og agent for Komintern 

krever i begge lands interesser at 
han snarest mulig uskadeliggjøres. 

SJEFEN FOR GESTAPO, HEINRICH MULLER, 

TIL MARTIN LUNDQVIST, 19. JULI 1941 

Wollwebers skipssabotasje spilte en viktig rolle i den tyske propagandaen ved an-
grepet på Belgia og Nederland 10. mai 1940, og ved angrepet på Sovjetunionen 

22. juni 1941. Blant de dokumentene som 10. mai 1940 ble sendt ut til verdenspressen, 
var en redegjørelse fra innenriksminister Frick og sjefen for det tyske politi og SS, 
Himmler, som hevdet at nederlandske myndigheter deltok i en sammensvergelse mot 
det tyske riket, ledet av SIS i London. Dokumentet var utarbeidet av SDs utenlands-
avdeling, som hadde infiltrert SISs organisasjon i Nederland, og derfor hadde nok av 
detaljer å vise til. Pfitzsch var utpekt som den operative leder av skipssabotasjen. Selv-
sagt var SD klar over at ITFs illegale etterretningsnett som Pfitzsch hørte til, vanskelig 
kunne knyttes til Wollwebers skipssabotasje. 

Skuespillet gjentok seg 22. juni 1941, som ledd i lanseringen av «Operasjon Barba-
rossa» for verdenspressen. Walter Schellenberg, sjef for SDs utenlandsavdeling, skrev 
på oppdrag fra Heydrich Fricks og Himmlers bidrag til den politiske begrunnelsen for 
angrepet. Nå var det «ugjendrivelige» bevis på Kominterns, Sovjets og bolsjevismens vir-
kelige karakter, og på «at Komintern ikke er villig til å innstille sin forbryterske virk-
somhet mot Det tyske riket». Sabotasjen mot 21 skip ble knyttet sammen med all sabo-
tasje i tysk-okkuperte områder og i selve Tyskland. Navnene på de mest sentrale arres-
terte i Nederland, Belgia og Danmark ble oppgitt. Også den uheldige Samsing ble truk-
ket fram som en av de sentrale, mens Hjelmen, som satt i Fuhlsbiittel uten å ville forklare 
seg, ikke var nevnt. I Aftenposten 23. juni ble de tyske dokumentene slått stort opp, og 
Samsing var for anledningen omdøpt til «Arthur Sand». Lambert, som var forsvunnet i 
Frankrike, var ikke nevnt. For ikke helt å latterliggjøre meldingene fra 10. mai 1940 
hadde Schellenberg tatt med en henvisning til «de britiske gruppene for fartøyssabota-
sje som var dannet av Secret Service», men poengterte at de nå ikke lenger spilte noen 
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rolle. At det var de samme sabotasjetilfellene, ble forbigått i all stillhet. Det sto også at 
Schaap, som hadde vært sporløst forsvunnet i mange måneder, var arrestert av dansk 
politi i København, mens han var i ferd med å reorganisere den danske gruppen av sabo-
tasjeorganisasjonen. 

Arrestasjonen av Schaap og prosessen i Danmark 
Det danske kriminalpolitiets identifisering av Wollweber sommeren 1938 hadde skjedd 
med hjelp fra Julius Vanman. Kjeld Vanman, Batory-sabotøren, visste ikke om brorens 
samarbeid med politiet. Etter krigen tilsto Julius Vanman sitt angiveri, og ga forkla-
ringen på hva som hadde skjedd med Schaap. 

Omkring 25. mai 1940 fikk Julius Vanman en henvendelse fra sin bror om å treffe 
Schaap, som var kommet illegalt til København. Han tok opp kontakten og varslet Bjer-
ring. Schaap var kommet kort tid i forveien. På oppdrag fra Wollweber skulle han etab-
lere et forbindelsesnett mellom Norge, Stettin, Hamburg, Bremen og de baltiske stater. 
I første omgang trengte han personer som kunne formidle brev. Schaap hadde ordre om 
å holde seg unna Richard Jensen og Alberti Hansen. Isteden ville han at Vanman skulle 
sette ham i forbindelse med helt sikre sjøfolk. 

Vanman avtalte med Bjerring hvordan de skulle lokke Schaap i fellen. I siste liten 
endret Schaap møtestedet. Vanman lyktes i å få en ny avtale med ham 1. august. Denne 
gang gikk arrestasjonen etter planen. Schaap fortalte sitt riktige navn og sa at han hadde 
vært i landet i fire måneder. Ellers nektet han å forklare seg. Til Vanman hadde han sagt 
at han hadde en stedfortreder. Siden arrestasjonen av Schaap hadde skjedd ubemerket, 
håpet Bjerring at stedfortrederen nå skulle melde sin ankomst. I stor hemmelighet ble 
Schaap holdt i forvaring. Ingen ny person dukket opp. Den 19. august ble Schaap fraktet 
til Flensburg og overlevert til Gestapo, og en sikker død. 

Den 2. mai 1941 la Københavns kriminalpoliti fram for Københavns Syret en liste på 
21 tiltalte. Dokumentene til saken var meget omfattende, og besto foruten av forhørs-
rapporter og ransakingsrapporter om «Terrorgruppen Wollweber» og «Terrorgruppen 
Schaap», også av materiale om Batory, Felce og United States. 

Det var Kraus, Fock og Christiansen fra Gestapo Hamburg II N som hadde dirigert 
politiarbeidet under forberedelsene til saken, lagt opp taktikk i forhold til de mistenkte, 
bestemt hvem som skulle anholdes, og i de fleste tilfellene selv foretatt avhørene. Den 
7. juli ble Kaj Gejl dømt til 16 års fengsel, Alberti Hansen til ti år, Gustav Longfors til tolv 
år, Kjeld Vanman til åtte år, Harry Rasmussen til to og et halvt år, Richard Jensen til åtte 
år, Elsebeth Mollerup til tre år, mens de øvrige ble frifunnet. De dømte kunne prise seg 
lykkelige over den beskyttelse som det danske samarbeidet med Tyskland ga dem. Sær-
lig gjaldt det Richard Jensen, som etter appell fikk dommen fordoblet til 16 år. I appell-
dommen, som ble avsagt 27. november, fikk også Alberti Hansen økt sin straff med ett 
år, mens de øvrige dommene ble stadfestet. Hadde de blitt behandlet som sine neder-
landske, belgiske og norske kolleger, hadde en rekke av dem endt sitt liv på skafottet. 
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De som var frifunnet, ble arrestert ved utgangen av rettssalen, og internert. Den 22. 
juni 1941 var nemlig danske kommunister blitt internert etter tysk ordre. På tysk hold 
var man svært fornøyd med danske avisers behandling av saken, ikke minst var man for-
nøyd med innsatsen til departementssjef Eivind Larsen. 

Blant dem som ble arrestert for å ha hatt kontakt med Schaap i 1940, var matros Edvin 
Nielsen. Han hadde deltatt i borgerkrigen i Spania og mistet sitt venstre øye. Julius Van-
man tipset Bjerring om at Nielsen hadde vært tolk for Schaap. Et annet vitne hadde Niel-
sen bedt om å ta imot brev. Nielsen nektet blankt på alt. Forsvareren fikk medhold i at 
det ikke forelå noe bevis. Nielsens taushet førte til at den videre oppnøsting stoppet opp. 
Både Gestapo og dansk politi var mest opptatt av å presse opplysninger ut av de tiltalte 
fra 1938, som villig vekk forklarte seg. De løse trådene fra 1940 «druknet» i støyen fra 
Longfors med flere. 

Tysk press på svensk politi 
Svensk politi var under sterkt tysk press, som må sees i lys av «Barbarossa». Fronten 
ville gå fra Fiskerhalvhøya til Ladogasjøen. Kirkenes, Rovaniemi og Wasa var knute-
punkter i det tysk-finske forsyningsnettet. Svenske jernbaner måtte transportere 
ammunisjon, materiell og andre forsyninger fra Tyskland. Den svenske marinen var 
nødvendig for å beskytte transportskipene gjennom svensk nøytralitetsfarvann i Øster-
sjøen. 

Men politirazziaen 4. juni 1941 fikk ikke med seg hele organisasjonen. Det fikk poli-
tiet i Kiruna en påminnelse om 10. juli, da en ukjent kvinne kom til Edvard Nybergs hjem, 
og spurte etter «Sten». Man søkte forgjeves etter henne og skrev illevarslende rapporter 
til Stockholm. Den 15. juli kom en ny sammenfatning av tyske avhør fra »filer i Berlin, 
med Longfors' forklaring om Sdder, og Fichtels og Feijs om Lilly Hermine de Korte 
Jacobsen, som det svenske politi hadde bedt om. Bargstådt visste man mer om etter 
arrestasjonen av Eltvig, særlig om en G. Bengson i Gdteborg, som åpenbart var en dekk-
adresse for brev dem imellom. Om søstrene Wiik, og Lundqvists etterlysning av Hjel-
mens forklaringer, skrev ikke Måner ett ord. Men han pekte på at det under de nåvæ-
rende politiske forholdene ikke kunne være spørsmål om utlevering av Wollweber til 
Sovjet, og at det var i begge staters interesse at han snarest mulig ble uskadeliggjort. 
Han anmodet Lundqvist personlig om å iverksette «tiltak» for å påvirke prosessen. Mill-
ler opplyste at tyske tjenestemenn kort tid etter ville bringe teknisk materiale som var 
brukt ved skipssabotasjen, til Sverige, noe Lundqvist hadde etterlyst i sitt forrige brev. 

»filer ønsket å svekke en svensk diplomatisk manøver som startet 26. juni, da den 
tyske legasjonsråd Wilhelm von Grolman ble innkalt til Engzell. Engzell opplyste at 
Wollweber skulle undersøkes i forhold til sabotasjeutredningen i Sverige. Først deretter 
kunne man foreta et vedtak i utvisningssaken. Om Kntifken kunne han opplyse at han 
var sendt til legeundersøkelse. Von Grolman framholdt at forholdene hadde endret seg 
etter krigsutbruddet mellom Tyskland og Sovjet. Det var nå gått så lang tid at Berlin var 
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irritert. Den 2. juli ble von Grolman innkalt igjen, og Engzell informerte om at Wollweber 
kom til å bli framstilt for svensk domstol. Utvisningssaken måtte derfor hvile. Kntifken 
var overført til en sinnssykeavdeling for behandling. Von Grolman kunne ikke forstå at 
disse forhold hindret en formell beslutning om utvisning, og hevdet at dette ikke ville bli 
godtatt i Berlin. Den 11. juli var han igjen hos Engzell, som forklarte at regjeringen 
hadde fattet prinsipiell beslutning om utlevering av Wollweber til Tyskland, men først 
etter at han hadde avtjent eventuell straff i Sverige. Samtidig luftet han et overraskende 
forslag om en utvisning til Danmark. Von Grolman svarte at han personlig ikke hadde 
noe imot det, og at i så fall måtte den tyske regjering trekke sitt utleveringskrav. 

Mens denne manøver pågikk, hadde Justisdepartementet gitt direktiv til Lundqvist 
om å fryse forbindelsene med dansk politi, og å innta en «avventende» holdning til et 
eventuelt dansk utleveringskrav. Det kan tyde på at en «dansk løsning» ikke var alvorlig 
ment. Von Grolman rapporterte 27. juli at reaksjonene fra Berlin var negative. 

Gestapo til Stockholm 
Den 26. juli 1941 ankom kriminalråd Horst Kopkow og sekretær Erich Mittmann fra 
RSHA Stockholm. De brakte med seg sabotasjemateriale fra sakene om Felee og Norde-
ney samt en rekke dokumenter. Materialet kunne nå undersøkes og sammenliknes med 
funn som var gjort i Danmark, og ikke minst i Nybergs verksted i Kiruna. Dokumentene 
inneholdt forhør og forklaringer fra Tyskland, Belgia og Nederland, men ikke de vitale 
opplysningene fra Hjelmen. Svensk politi etterlyste nok en gang avhørene av ham. For å 
være imøtekommende tilbød man seg å oversende tidsskjemaer for Hjelmens svenske 
forbindelser, så langt disse lot seg rekonstruere. Kopkow må ha forklart at Hjelmen ikke 
snakket, og etterlyste på sin side svar på de tyske forespørsler om adresser til tyske 
emigranter i Sverige, hvem av dem som var internert, og hva som var kjent om dem. 

Kopkow og Mittmann reiste tilbake til Berlin 1. august, og med seg hadde de svenske 
ønsker om flere opplysninger om van Vreeswijk, hans forhold til Ceder og S6der, om Elt-
vigs forbindelser med Bargstådt i Sverige samt om Ragnhild Wiik. Heydrich var fornøyd. 
I et sammendrag til Ribbentrop om situasjonen i den svenske etterforskingen oppsum-
merte han at bestrebelsene for å få svensk politi til å ta «aktive tiltak mot terrorister» 
hadde lykkes. 

Den 31. august sendte Lundqvist et overstrømmende takkebrev til Midler for det 
materialet som Kopkow og Mittmann hadde hatt med seg, og ga en oppdatering om de 
siste svenske forhørene. Hans egentlige ærend var imidlertid å minne Midler på at man 
stadig ventet på avhørene av Hjelmen. Dessuten opplyste han at en mystisk tysker ved 
navn Adolf Baier var arrestert i Stockholm 13. august. Han brukte dekknavnet «Alf» og 
var et framtredende medlem av sabotasjeorganisasjonen. Baier opptrådte sammen med 
en annen ukjent person med dekknavn «Arne». Begge hadde deltatt i den spanske bor-
gerkrig. 

Lundqvist refererte også til samtaler med Kopkow og Mittmann om en estisk stats- 
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borger, en svenske og en russer, som han forsøkte å knytte til sabotasjesaken. Med bre-
vet sendte han en rekke bilag. Sju av dem var tidsskjemaer for de mest sentrale svens-
kenes forbindelser med Martin Hjelmen, med en samlet oversikt over Hjelmens virk-
somhet i Sverige. De ga et enestående utgangspunkt for Gestapos forsøk på å knekke 
Hjelmen. Bilag nummer 8 var en avskrift av forhørene av Baier. 

Lundqvists raushet med opplysninger til Gestapo 31. august må sees på bakgrunn av 
at politiet noen få dager tidligere hadde kommet på sporet av en ukjent del av organisa-
sjonen, og sto oppe i en ny opprulling. Hva Lundqvist ennå ikke visste, var at et nytt sabo-
tasjeforsøk var blitt foretatt så å si foran øynene på politiet i selve Stockholm. Rett før mid-
natt 25. august hadde ukjente menn forsøkt å sprenge det finske fartøyet Figge i Ham-
marbyhavnen i Stockholm. Riktig nok var forsøket mislykket, men det skyldtes en ren 
tilfeldighet. Sabotasjesaken var altså ikke under kontroll. 

Aksjonen mot Figge 
Verken Nyberg, Risto eller Andersson ble arrestert 4. juni. Nyberg ble identifisert gjen-
nom de første forhørene, og deretter arrestert. Risto ble identifisert av de arresterte ved 
hjelp av fotografisk arkivmateriale av spaniakjempere i 6:e rotelns arkiv. Andersson ble 
også identifisert ved hjelp av arkivmateriale fra borgerkrigen i Spania, og deretter tatt på 
sitt hjemsted. 

Gjennom arrestasjonen av Risto og Andersson kom politiet på sporet av den delen av 
organisasjonen som Wollweber hadde bedt Andersson om å bygge opp i Sverige etter 
Hjelmens arrestasjon 10. februar. Andersson og Risto navnga en rekke personer under 
avhør. Blant dem var Erik Lundahl og hans kone. De ble arrestert 4. august, og det var 
ved deres leilighet Baier ble tatt 13. august. 

En rekke av de arresterte hadde omtalt en annen utlending, som brukte dekknavnet 
«Arne». I hele august og utover i september pågikk spaningen etter «Arne» i Stockholm. 
En rekke av de møtesteder som var blitt brukt, ble satt under overvåking. Politiet fikk 
også hjelp av en av de arresterte, som kjente «Arne». Sammen med politiet gjennom-
søkte han kafeer og spisesteder, men uten resultat. Et annet tips førte politiet til en fami-
lie i Drottningholmvågen, men der var fuglen fløyet. En intensiv overvåking av samtlige 
familiemedlemmer startet. En ung kvinnelig slektning ledet politiet til en familie i 
Kungsholmstranden 157. Etter tips fra portvakten i gården ble endelig Rolf Hagge arres-
tert 28. september. Deretter ble Stig Jonasson arrestert. Etter å ha sittet til forhør i 14 
dager kom Jonasson med en sensasjonell opplysning: Han hadde hjulpet Hagge og en 
annen ukjent tysker med å forsøke å sprenge et finsk fartøy i Hammarbyhavnen i Stock-
holm! 

Attentatet var amatørmessig planlagt. En sprengladning pakket i en veske skulle 
henges opp på skipssiden om lag en meter under vannlinjen. Vesken skulle henge i rik-
tig høyde ved hjelp av en snor og en krok, festet i et spygatt på skipet. Et forsøk som poli-
tiet senere utførte, viste at bomben ikke ville gått av. Til det var fenghetten for liten. For 
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å komme ut til den 500 bruttotonn store finske damperen Figge stjal de en livbåt, som de 
rodde ut i havnen ved hjelp av plankebiter. Ved skipet ble de oppdaget. Dermed måtte 
aksjonen avbrytes, og tilbaketoget skjedde nokså panikkartet. 

Etterforskingen ga et klart bilde av det som hadde skjedd. Hagge og Baier hadde vært 
uvirksomme etter arrestasjonen av Wollweber. De ble gående i Stockholm, hvor de for-
søkte å holde seg skjult. Etter politiaksjonen 4. juni 1941 hadde de bare kontakter til de 
familiene som hadde hjulpet dem med husrom. Kort tid etter angrepet på Sovjetunionen 
22. juni traff Hagge en ukjent tysker med navnet «Walter», og denne formidlet fornyet 
kontakt med Wollwebers oppdragsgivere. Politiet klarte aldri å identifisere «Walter», og 
lurte etter hvert på om han eksisterte eller var konstruert av Hagge. «Walter» hadde del-
tatt i borgerkrigen i Spania, sa Hagge. 

«Walter» spurte Hagge om han kunne reorganisere virksomheten. Han fikk noen 
penger, og ble koplet sammen med en annen utlending som het Piet. De drøftet den nye 
situasjonen etter angrepet på Sovjet, og særlig erfaringer fra partisanvirksomhet bak de 
tyske linjene på kontinentet. Det var snakk om aksjoner mot tyske våpen- og materiell-
transporter gjennom Sverige, mot finske og tyske skip som fraktet materiell for de tyske 
troppene på Lapplands-fronten, og antifascistisk virksomhet i det hele tatt. Etter hvert 
ble de enige om at man skulle forsøke å iverksette aksjoner mot tyske eller finske skip i 
Hammarbyhavnen i Stockholm. 

Det var nødvendig å bygge opp en ny gruppe, og Baier forsøkte gjennom Lundahl å få 
kontakt med egnede personer. Dette lyktes ikke, og kort tid etter ble Lundahl og Baier 
tatt, mens Hagge så vidt unngikk samme skjebne. Han forsøkte å få arbeidskolleger av 
Jonasson til å kartlegge tyske transporter på svenske jernbaner, men uten resultat. Imid-
lertid fikk han med seg Jonasson selv. I tida etter Baiers arrestasjon satte han Jonasson 
inn i de forskjellige planer som tidligere hadde vært diskutert med «Walter» og Piet. 
Jonasson fikk beskjed om å bryte med SKP, og å gjemme unna sin partibok i tilfelle noe 
skulle gå galt. Piet skaffet sprengladningen til veie, og sammen iverksatte så de tre det 
mislykkede attentatet. 

Arrestasjonen av Hagge 28. september ble slutten på politiets aksjoner mot Wollwe-
bers organisasjon i Sverige. Nye avhør skaffet flere detaljer, men ikke noe som indikerte 
at det fortsatt fantes aktive grupper. 

Prosessene i Sverige høsten 1941 
Hovedforhandlingene i Wollweber-saken ble lagt til Kiruna. Regjeringen ønsket ikke 
presseoppstyr. Dessuten var sikkerhetstiltak og kontroll med tilreisende mye enklere å 
gjennomføre der enn i Stockholm. I tillegg hadde landsfogd Danielsson i Norrland vært 
med i saken helt siden Ceder begynte å tyste i 1939, og var kjent med detaljene i etter-
forskingen. 

Wollweber kunne ikke ønske seg en bedre ramme om saken enn arbeiderbyen 
Kiruna, kommunistenes høyborg i Sverige. Her hentet Hitler stålet til sine kanoner og 
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stridsvogner. Fra gruvene fikk man sprengstoffet som senket de tyske skipene. Kiruna 
hadde en enestående symbolverdi for tyskerne, sovjeterne og ikke minst britene, som 
kom lenger i sine sprengningsplaner enn Wollweber. 

Selv om mange av de arresterte hadde gått langt i sine forklaringer, var det bare 
Ceder som hadde lagt alle kort på bordet. Ingen av dem hadde full oversikt, og følte at 
det ikke gjorde så mye om de fortalte sin historie, som de var stolte av. Uoverensstem-
melser ga politiet mange billige stikk. Forklaringene var farligst for fangene i Fuhlsbdt-
tel, og for sabotørene i Norge som nå var i full krig. Wollweber valgte å politisere saken 
fra første begynnelse, og å avgrense den til svenske forhold. Dessuten var det viktig for 
Wollweber å spre budskapet om antifascistisk kamp gjennom saken, også når det gjaldt 
metoder. Han lyktes med det. I premissene til samtlige dommer ble det tatt inn en for-
mulering om at formålet med organisasjonen var antifascistisk kamp. Det var et høyde-
punkt da aktor Danielsson presenterte «Vuggen» — Nybergs magnetiske mine — for ret-
ten, og dermed for verdenspressen. Da aktoratet forsøkte å bevise at Nyberg hadde pro-
dusert samtlige messinghylser som hadde vært brukt til tennsatser, hevdet Wollweber 
at han bare hadde produsert modellen. De som faktisk ble tatt i bruk, hevdet han var pro-
dusert i den spanske republikken. 

Wollweber tok på seg ansvaret for det tyveriet av dynamitt som Nyberg hadde tilstått. 
Ellers hadde påtalemakten et spinkelt juridisk materiale, selv om de øvrige tiltalte inn-
rømmet at Wollweber var «sjefen». Wollweber ba advokat Hugo Lindberg bli i Stock-
holm fordi han ville føre sitt forsvar selv. For en forbauset rett tok han på seg alt ansvar, 
og erklærte at det var krigsutviklingen og ikke retten som avgjorde straffeutmålingen. 

Ingen av de tiltalte ble dømt for sabotasje. Forsøkene på å dra inn ansvar for de aksjo-
ner som var skjedd utenfor Sverige, ble stort sett ikke godtatt av retten. Nyberg, Sider, 
Sundberg og Markstrdm ble dømt som delaktige i attentatet mot de spanske trålerne i 
Frederikshavn. Retten baserte seg her på den danske domslutning, som fant bevist at 
sprengstoffet til dette attentatet var brakt til Malmö av den svenske gruppen. Det 
omstendelige «bevis» på at SKP hadde betalt virksomheten, som politiet i Luleå hadde 
konstruert i samarbeid med Ceder, ble ikke engang forsøkt lagt fram for retten. 

En tid etter at prosessen startet i Kiruna 18. august, kom SKP ut med en egen pamflett 
om saken med tittelen «Kommunisterna och `sabotagee i Kiruna». Den var pinlig for poli-
tiet. SKP kjente til Ceders rolle som tyster, og hans provokasjon med den falske reise-
regningen. Man hevdet at politiet forsøkte å ramme SKP, og det var sant nok, selv om det 
ikke var hovedsiktemålet. Det var ikke helt sant at ingen av de mistenkte var medlem-
mer av SKP, og at ingen av dem som var dømt i Danmark, var «kommunister». På den 
annen side var det ikke langt fra sannheten når man skrev at Gestapo sto bak proses-
sene. SKP distanserte seg mindre fra sabotasjen enn søsterpartiet DKP. I realiteten var 
det meningsforskjeller mellom partiene. SKPs distansering var nok mest diktert av tak-
tiske hensyn, for å unngå at SKP ble forbudt. Politisk var det neppe tvil i SKPs ledelse om 
hvilken makt sabotørene hadde i ryggen. 

Dommene falt 12. november 1941. Wollweber fikk — ikke uventet — tre års straff-
arbeid. Edvard Nyberg fikk tre og et halvt år, Gustav Sider fire år, Karl Viktor Sundberg, 
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Johan Markstrøm og GOsta Andersson ett år og tre måneder, Sven Hjalmar Svensson tre 
måneder, Karl Einar Risto og Oscar Harry Eriksson seks måneder, Erik Hjalmar Lun-
dahl åtte måneder. Det var et spinkelt resultat for politiet. Omkring 80 personer hadde 
vært arrestert, enten som delaktige i organisasjonen eller fordi de skulle ha medvirket. 

Prosessen mot Rolf Hagge, Stig Jonasson og Adolph Baier for attentatet mot Figge 
fikk ikke samme oppmerksomhet i media. Saken ble ført ved Stockholm Rådhusrat, og 
pågikk i det meste av desember og januar. Dommene falt først 8. februar 1942 og ble 
vesentlig strengere enn dommene i Kiruna. Hagge fikk straffarbeid i sju år, og Jonasson 
fire og et halvt år. Baier ble dømt for forberedelse til sabotasje. Han fikk tre og et halvt år. 

En politiattachéuten akkreditiver 
I Berlin var man opptatt av å bruke Wollweber-saken for å få til tiltak mot de tyske emig-
rantene i Sverige. Den 12. september sendte Mtiller en liste over 101 tyske kommunister 
som oppholdt seg i Sverige. Han var interessert i å få vite deres adresser i Sverige, om de 
var internert og hva som ville skje med dem. Lundqvist oversendte saken til UD for å få 
en uttalelse. Offisielt ble den avslått bare noen uker før krigen var slutt. 

I mellomtida hadde 6:e roteln hendene fulle med Figge-saken. Et betydelig spanings-
arbeid med et stort antall personer ble gjennomført i Stockholm. Senere fulgte henven-
delser til Finland for å få full klarhet i hva som hadde skjedd 25. august i Hammarbyhav-
nen. 

Miffier foreslo nå en ytterligere opptrapping av politisamarbeidet. Den 30. oktober 
kom innspillet formet som et personlig svar på Lundqvist brev av 31. august. Mtiller var 
begeistret for samarbeidet. Når det gjaldt det overleverte sabotasjematerialet, så stilte 
han det generøst til disposisjon for det svenske politi så lenge prosessene pågikk. Ellers 
kunne han gi flere opplysninger om Baier og Hagge. Om Olga Eltvig kunne han over-
levere fotokopier av hennes korrespondanse med Bargstådt/Bengson i Giiteborg. Så 
kom det viktigste: Mffiler anmodet Lundqvist om å motta Hans-Hendrik Neumann som 
representant for det tyske sikkerhetspoliti. Neumann ville melde seg for Lundqvist om 
et par dager, hvis Lundqvist var innforstått med dette, og Mtiller anmodet om at han ble 
orientert om de nye svenske erfaringer i sabotasjesaken. Også i andre politisaker av fel-
les interesse stilte Mtiller Neumann til disposisjon. Særlig hadde Mffiler i tankene at den 
store eksplosjonen i Krylbo burde bli gjenstand for en felles tysk-svensk undersøkelse, 
og avsluttet med håp om at samarbeidet kunne bli ytterligere fordypet. 

Den 6. november 1941 ankom SS-Sturmbannfiihrer Hans-Hendrik Neumann og SS-
Gruppenffihrer Georg Mffiler til Stockholm. Dermed var Wollweber-saken løftet opp på 
det høyeste politiplan. Begge representerte ledelsen i RSHA. Neumann var direkte 
ansvarlig under Heydrich. Samtidig satt han i ledelsen for Rikskommissariatet i Norge 
og fungerte som stedfortreder for Terboven. Neumann rapporterte til Berlin at han 
hadde hatt samtaler med Lundqvist, politimester Ros og Overståthållare Torsten Nothin. 
Alle var tyskvennlige og antikommunistiske sosialdemokrater, oppsummerte han. Neu- 
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mann og Miiller etablerte seg i legasjonen som diplomater, mens tysk UD forsøkte å få 
Neumann akkreditert som politiattach. Boheman telte på knappene, men endte med 
ikke å motta akkreditivene, av frykt for et liknende britisk framstøt. Imidlertid oppførte 
Neumann seg som om han var akkreditert. Hans etablering startet med Wollweber-
saken, men ble etter kort tid utvidet til å omfatte en rekke andre saker. Bakgrunnen var 
at den militære etterretning Abwehr praktisk talt hadde etterretningsmonopol i Sverige. 
SD mottok sporadiske rapporter fra forskjellige V-menn, men var avhengig av UD. Heyd-
rich behandlet UD omsorgsfullt i forhold til Sverige, på tross av misnøye med UD i 
RSHA. Wollweber-saken økte derfor RSHAs prestisje vis-å-vis Abwehr, og forsøket på å 
plassere en så høyt rangert politioffiser som Neumann i Stockholm var en naturlig utnyt-
telse av dette. 

Det var legasjonsråd Hans Georg Wagner som var Abwehr-sjef i Stockholm. Hans 
«Biffro Wagner» omfattet en stor del av personalet i den tyske legasjonen, på det meste 
220 personer. Hans nett spredte seg over hele Sverige. Wagner hadde en kanal inn til 
Såpo og utlendingskommisjonen. I hvor stor utstrekning og i hvor langt tidsrom dette 
fant sted, ble aldri oppklart etter krigen. Byråinspektør Robert Paulsson, som var spion 
for Wagner, uttalte senere til Sandlerkommisjonen at socialstyrelsen og senere utlen-
dingskommisjonen praktisk talt uten noen innskrenking overlot etterspurte opplys-
ninger om ettersøkte personer, politiske flyktninger av tysk og annen nasjonalitet samt 
statsløse til den tyske legasjonen, mye helt offisielt. En annen som samarbeidet med 
Wagner, var dr. John Liinnegren, sjef for Skandinaviska Telegrambyrån. Ldnnegren 
hadde egne Såpo-kontakter. Paulsson ble etter krigen dømt til 22 måneders straffarbeid 
i Stockholms Rådhusrått, men straffen ble etter appell senket til 12 måneder. Ldrinegren 
ble dømt til to års straffarbeid. 

Neumann og Mffiler anla en høy profil, gjorde seg kjent og knyttet kontakter. Mffiler 
etablerte seg med sin svenske kone og deres barn fast i byen, mens Neumanns opphold 
ble hyppig avbrutt av reiser til Berlin og Oslo. De gjorde ingen hemmelighet av sine 
direktiver fra Berlin, og frekventerte politihuset med den største selvfølgelighet. Mdller 
var der fast en til to ganger i uken, og meldte da sin ankomst i portvakten. Neumann der-
imot opptrådte som en høyt betrodd ansatt, og spaserte rett opp på Erik Ldnns kontor. 
Her hadde man ingen kontroll over hva han foretok seg, og Ldnn påsto etter krigen at 
han måtte begynne å gjemme bort sine papirer. 

I desember leverte Neumann en liste over 25 emigranter som man ville ha opplys-
ninger om. Ifølge Linn ga UD offisielt et betinget nei til å gi de ønskede opplysningene. 
Det var imidlertid uklart om de ble skaffet andre veier. Isteden fikk de tilgang til opplys-
ninger om en hemmelig sovjetisk kode som var dechiffrert etter et beslag sommeren 
1941. Overkonstabel A. Ottossen fikk i oppdrag å gjennomgå saken med Muller. Besla-
get var fra tysk synsvinkel uhyre interessant, fordi det beskrev den standardiserte sov-
jetiske kode som var i bruk i en lang rekke land, ganske sikkert også i Tyskland og på 
tysk okkupert område. Et stort arbeid lå bak den svenske dechiffreringen. Senderen 
opererte på Midsommarskransen i Stockholm. En av dens siste meldinger til Sovjetuni-
onen hadde vært at fire tyske troppetog passerte Krylbo hver dag. 
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Det ble upraktisk å formidle de store informasjonsmengdene gjennom topplanet i 
politiet. Isteden fikk Neumann og Miiller direkte tilgang til personell med ansvar over de 
forskjellige saksområdene. Overkonstabel L.P. Larsson ga opplysninger om Wollweber-
saken, overkonstabel Lewin om kommunistbevegelsen, Ldnn om radiospionasjen i 
Gdteborg i 1941. For øvrig hadde polisintendentene Båckman og Thulin, politimester 
Ros, sjefen for den kriminaltekniske anstalten, dosent Harry S6derman, rektor Bi6rk-
lund ved politiskolen samt selvfølgelig Lundqvist løpende samtaler med de to. 

I november 1941 til februar 1942 fortsatte etterforskingen parallelt med behandlin-
gene ved domstolene. Neumann og Milller ble fortløpende informert om alt som kunne 
være av verdi for tysk politi. Svensk politi hadde behov for identifisering av tyske emig-
ranter eller tyske kommunister som dukket opp i etterforskingen. Neumann og Midler 
henvendte seg i slike saker til RSHA i Berlin og ba om opplysninger. Svaret kom i form 
av en muntlig rapport fra Mdller, eller et «PM». 

Den 10. desember kunne Miiller legge fram opplysninger om de siste undersøkel-
sene i Berlin. Martin Hjelmen hadde ennå ikke gitt noen opplysninger om organisasjo-
nen. Men Gestapo i Hamburg hadde nå godt håp om at han skulle begynne å gi opplys-
ninger «enår det finns vissa tecken, som tyder derpå». 

Hjelmen var på dette tidspunktet allerede knekt, og hadde begynt å fortelle. Dette 
ønsket ikke Gestapo å fortelle svenskene ennå. Wollwebers kone, Ragnhild Wiik, hadde 
forklart at hun hadde vært tre ganger i Paris for Wollweber hos en «Paul». Hun forklarte 
at hun hadde bedt Inga Ring om å huse Schaap, en «Olsen» og en «Oswald». Fossen 
hadde bare forklart at han hadde formidlet kontakt med tilreisende personer gjennom 
sitt legekontor. Ring hadde erkjent at hun hadde tatt imot Schaap i sin leilighet. Petter-
sen var også arrestert av Gestapo, og satt i Fuhlsbiittel som de andre. Han hadde inn-
rømmet at han var «Frans», og at han hadde fraktet 60 kilo dynamitt fra riksgrensen til 
Narvik vinteren 1937/38, og igjen 20 kilo dynamitt til Hjelmen i Bodø i begynnelsen av 
1938, og endelig 20 kilo til Oslo i november 1939. 

Gestapo i Norge hadde også tatt Nissen i Narvik. Han hadde forklart at han hadde 
vært med på eksperimenter med brannbomber, og at Hjelmen hadde koplet ham sam-
men med Bjørkmann i Bergen. Det var tre nye personene i bildet: Olsen, Oswald og 
Bjørkmann. Gestapo hadde ennå ikke identifisert noen av dem. Miiller ba om at de 
dømte i Sverige ble forhørt om sitt kjennskap til de refererte personene. Ldnn iverksatte 
dette omgående. Han sendte rapporten fra samtalen til kriminalkommissær Olofsson i 
Luleå, og ba ham om å foreta avhørene. Til avhørene hadde Miner også overlevert en 
fotoserie av Pettersen, Nissen, Fossen og Ring. 

Resultatet var skuffende. S6der kjente ingen av dem. Nyberg kunne ikke helt ute-
lukke at han hadde sett Pettersen før, men de andre kjente han ikke. Wollweber hadde 
aldri sett eller kjent noen av dem. Det hadde heller ikke Risto. Ceder derimot identifi-
serte Pettersen som «Frans». Noen dager senere ble Markstrdm og Sundberg vist de 
samme bildene, men ingen av dem hadde sett dem før. Den 15. desember kom Miiller 
med et PM om Hagge og esteren, den siste var nå tatt i Tyskland. I slutten av januar over-
leverte Neumann og Midler et enda mer detaljert materiale om Hagge. 
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I begynnelsen av februar 1942 kunne endelig Neumann og Måner legge på bordet en 
omfattende rapport med forklaringer fra Hjelmen om den svenske gruppen. Hjelmen 
svarte på spørsmål om de 18 mest sentrale personene i de svenske utredningene. Ver-
ken når det gjaldt Hagge eller den mystiske «Oswald», la han noe nytt på bordet. Det fan-
tes 17 medlemmer av organisasjonen i Sverige, mente han, og av disse kunne han 
bekrefte identifiseringen av 14. En av de øvrige, som tydeligvis var overordnet Wollwe-
ber, hadde han truffet sammen med Wollweber i Stockholm sommeren 1939. For svensk 
politi var Hjelmens forklaring en stor skuffelse. Man forsøkte likevel å finne to ukjente 
personer i Stockholm, som var nevnt. 

Tross det gode samarbeidsklimaet ble omgangen med Neumann og Mifiler vanske-
lig fordi begge opptrådte som om de var ansatt i politihuset, og kom og gikk som de ville. 
Stockholm var tross alt ikke København eller Oslo. I forsøk på å få dem unna politihuset 
ble det arrangert de reneste utflukter. Lundqvist innså behovet for ryggdekning når det 
gjaldt hva de skulle få vite, og foreslo for sikkerhetssjefen, Eric Hallgren, at opplysninger 
om kommunistisk sabotasje kunne utveksles uten begrensninger. Når det gjaldt sabota-
sje, burde det gjøres unntak av hensyn til Storbritannia. Når det gjaldt annen statsfiendt-
lig virksomhet, burde ikke annet gis en det som sto i pressen. Rickman-saken var ikke 
lenger noe problem, ettersom man hadde gitt alle opplysninger allerede. 

Den 20. desember tok Lundqvist saken opp igjen med Hallgren. Han kunne vise til at 
det hadde vært et «visst samarbete» mellom Gestapo og ham selv, i all hovedsak om 
kommunistisk sabotasjevirksomhet i Sverige. I desember forsøkte Neumann å utvide 
dette samarbeidet til at svenske myndigheter skulle gi opplysninger om all «kriminell» 
virksomhet som andre enn nordmenn drev i Sverige, all virksomhet som NKVD drev i 
Sverige mot Tyskland, alle tyske emigranter i Sverige samt alle som var knyttet til sovje-
tisk diplomatisk virksomhet i Sverige. Til gjengjeld skulle Tyskland gi i retur liknende 
opplysninger som Sverige måtte ønske. Hallgren sendte saken til UD med anbefaling 
om å gi samtykke. Men 17. januar ble han instruert av UD om ikke å gi opplysninger om 
tyske flyktninger. Derimot fikk man lov til å opplyse om den sovjetiske koden fra Mid-
sommarskransen. 

Neumann og Måller ønsket å besøke politiet i Gfiteborg. Byen var i sentrum for tysk 
interesse på grunn av de internerte norske «Kvarstad-båtene». Abwehr var på plass. Poli-
tiet hadde avslørt en sovjetisk radiogruppe i byen. Endelig hadde Wollweber en uidenti-
fisert gruppe sabotører i byen. De to ankom Gdteborg 26. januar 1942. Neumann over-
rasket ved å spørre mer om tiltak mot kommunistene i byen enn om hvordan Såpo arbei-
det. Neumann gjorde ikke noe forsøk på å skjule sin irritasjon over hvor lite de fikk vite. 
Med uforrettet sak vendte de tilbake til Stockholm, og forholdet var ikke så hjertelig som 
før. Man iverksatte ved et par anledninger overvåkingstiltak mot Neumann. Det bedret 
neppe stemningen. 
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Den svenske regjering gir etter 
Samtidig som Neumann og Mtiller bearbeidet Såpo, fortsatte legasjonen å presse på UD 
for å sikre utlevering av Wollweber. Den 10. november ba von Grolman om at den svens-
ke regjering så snart som mulig bevirket et utvisningsvedtak. Fem dager senere meldte 
ekspedisjonssjef Bruno tilbake at et slikt vedtak kunne skje umiddelbart, siden dommen 
mot Wollweber var blitt rettskraftig. Den 8. desember var von Grolman hos Engzell og 
etterlyste en beslutning. Engzell svarte at den ville kunne foreligge om kort tid. Den 
20. januar var von Grolman tilbake, men måtte gå med det samme svaret. Den 7. februar 
gjentok det samme seg. Nå var von Grolman irritert. Han fortalte at han stadig fikk hen-
vendelser fra Berlin, og var ikke lenger i stand til å begrunne svar. Siden det allerede var 
lovet et positivt bifall, kunne man ikke forstå hvorfor det fortsatt drøyde. Engzell forklarte 
at det fortsatt var visse formaliteter, men lovet å frambringe von Grolmans synspunkter. 

Ved denne anledning gjenoppfrisket von Grolman også utvisningskravet på Kntificen. 
Svenske myndigheter hadde holdt lav profil i Kntifken-saken på grunn av britisk press. 
Isteden hadde man signalisert velvilje til Tyskland i to andre spionsaker. Ifølge von Grol-
man var Berlin ikke villig til å godta en slik løsning. Et avslag i Kntillæn-saken ville føre 
til mye vondt blod i Berlin. For egen regning føyde han imidlertid til at en kopling kunne 
være hensiktsmessig. 

Den 11. februar 1942 ble saken tatt opp av departementet, som innstilte på at den ble 
håndtert i statsråd. To dager senere ble det formelle vedtaket om utvisning av Woll-
weber gjort i statsråd. Vedtaket var underfundig formulert. For det første skulle Woll-
weber utleveres til Tyskland for å tiltales kun for attentatene mot Tajima-maru, Claus 
Båke, Reliance og Hestia, men først etter å ha sonet ferdig i Sverige. Dernest kunne han 
ikke tiltales i Tyskland for noen annen politisk forbrytelse som han kunne ha begått før 
utleveringen, eller for noen handling som kunne ha forbindelse med en slik forbrytelse. 
Videre kunne han heller ikke tiltales for noen forbrytelse som ikke var angitt i statsråds-
vedtaket. Men så kom forbeholdet: 

Med mindre han, efter att hava undergått straff får de fårbrytelser, som fåranlett 
utlåmnande eller blivit från åtal dårfår fri, antingen underlåtit att låmna landet inom 
loppet av tre månader eller ock återvåndt dit, sedan han en gång låmnat det. 

Med andre ord, ble han mot formodning frifunnet i Tyskland, kunne han umiddelbart til-
tales igjen. Det samme gjaldt etter en sonet dom. Dermed åpnet vedtaket for at man, 
etter en kort og mild dom for de nevnte attentatene, umiddelbart kunne fremme ny sak 
med krav om dødsstraff. 

Den 26. februar 1942 ble legasjonsråd von Geffcken orientert om vedtaket av Engzell. 
Engzell understreket at det ikke ville bli offentlig gjort i Sverige, og at man ikke ønsket at 
det skjedde i Tyskland. Engzell ønsket nå å benytte anledningen til å avslutte Kntifken-
saken. Etter at den svenske regjering hadde benådet en tysk spion og utlevert en annen, 
burde Berlin ikke drive kravet om Kntifken videre. 
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UD håpet at Berlin med dette slo seg til ro. At det lå realitet bak utleveringsvedtaket, 
kan det ikke være tvil om. Wollweber ble aldri informert om vedtaket, og heller ikke 
advokat Hugo Lindberg, den sovjetiske legasjonen eller sovjetisk UD. Noe formelt ved-
tak om hemmeligholdelse ser det ikke ut til at ble fattet, men Engzell kunne støtte seg til 
en utredning som var skrevet i all hast i Justisdepartementet 11. mai 1943. Denne dagen 
hadde nemlig legasjonsråd Boris Rybkin, Zoja Voskresenskajas mann og NKVDs sta-
sjonsleder i Stockholm, henvendt seg til Engzell for å besøke Wollweber i fengslet. 
Lundqvist hadde forsøkt å sikre seg mot enhver overraskelse ved soningsslutt ved en 
henvendelse til fengselsdirektøren i Hårnbsand. 

Karl Staf og Wollweber 
Den 10. februar forlot Neumann og Mliller Sverige, sikre på at Wollweber-saken var løst. 
Miiller kom først tilbake i desember 1943, mens Neumann opprettholdt kontakten med 
Såpo ved en rekke senere besøk. 

Året 1942 ble et nytt år for tyske seirer og sterk tysk innflytelse i Sverige. Den tyske 
transittering foregikk uhindret som høsten 1941. De svenske sikkerhetstiltakene mot 
kritiske røster fortsatte. Utpå høsten fant Berlin tida inne til igjen å lufte utleverings-
saken. Sett fra tysk synspunkt var det ønskelig å få Wollweber utlevert for å få en samlet 
pådømming. Et stort persongalleri som satt i Fuhlsbiittel eller i nærliggende fengsler og 
leirer, ventet på rettssaker i forbindelse med Wollweber-saken. Den 11. november var ni 
av de mistenkte nordmennene samlet i Sachsenhausen. Alternativet til rask pådømming 
var nå å spre fangene ut i KZ-systemet til bedre nytte for Det tredje riket. I forbindelse 
med svære opprydningsarbeider etter britiske bombeangrep i Diisseldorf og Duisburg 
mistet så Gestapo oversikten. Mange ble sendt ut i «Baubrigade West». I slutten av 
januar 1943 trodde man at 17 fortsatt befant seg under den administrative kontroll av lei-
rene Sachsenhausen, Ravensbriick og Auschwitz. Men fysisk var de nå spredt for alle 
vinder, noen så langt vest som i Frankrike. 

Den 10. november 1942 ba von Grolman Engzell om på ny å vurdere utlevering. Hans 
viktigste argument var at viktig bevismateriale sto i fare for å gå tapt. Den tyske regjering 
stilte Sverige overfor to alternativer: Enten benåder den svenske regjering Wollweber 
og utleverer ham til Tyskland. Eller den svenske regjering avbryter soningen og over-
sender Wollweber for ransaking og tiltale i Tyskland. I så fall ville den tyske regjering 
forplikte seg til ikke å tiltale ham for andre forhold enn dem som var nevnt i det svenske 
vedtaket, samt til å sende ham tilbake til Sverige så snart den tyske dommen var retts-
kraftig. Saken ble tatt opp i statsråd og avslått. 

Den 21. januar 1943 forsøkte RSHA ved hjelp av Gestapo i Oslo å forberede et nytt 
utspill overfor svenske myndigheter. På Grini satt svensken Ernst Harald Svenson og de 
to nordmennene Martin Blindheim og Per Andersen, arrestert i en avissak. RSHA 
ønsket å bruke Svenson og de to som bytteobjekt mot Wollweber og Knlifken, forutsatt 
en passende dom. Dommen måtte være klar på det tidspunkt Wollweber hadde avtjent 
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sin svenske straff. De tre ble sendt til Tyskland, og saken skulle etter planen opp for fol-
kedomstolen 16. september 1944. 

Det gikk et halvt år før von Grolman fikk nye instrukser fra Berlin. Det var et viktig 
halvår. De tyske nederlagene ved El Alamein og Stalingrad gjorde det mulig å forestille 
seg at Tyskland kunne tape krigen. Våren 1943 begynte litt etter litt en nyorientering å 
vise seg både uten- og innenrikspolitisk i Sverige. Bildet var ikke entydig. Den svenske 
forsvarsstabens etterretningstjeneste (Fst/U) var orientert om tyske planer fordi man 
avlyttet tysk kommunikasjon mellom Finland, Tyskland og Norge på svensk kabelnett. 
Et antall klartekstmeldinger fra Abwehr-kontakter gjorde dechiffrering mulig. Utspill 
overfor Sverige var altså kjent før de ble framført. 

Fst/U var klar over at nederlaget ved Stalingrad økte faren for tysk angrep på Sverige 
fra slutten av 1942, og særlig sommeren 1943. I november 1942 hadde Hitler beordret 
oppsatt en operativ reserve i Norge. Ordren ble fornyet i mars 1943, og avdelinger ble 
overført til Norge i april—juni 1943. Samtidig ble stabsoffiserer ved Arme Oberkom-
mando Norwegen satt sammen for å utarbeide en angrepsplan. Tyskerne forestilte seg 
alliert landgang nord for Trondheim og inn i Nord-Sverige. Den tyske planen besto av en  
operasjon fra Trondheims-området i retning 6stersund—Sundsvall, og hl fra det indre 
østland i Norge nord for Vånern mot Stockholms-området. Samtidig skulle en tysk 
styrke landsettes på Østersjø-kysten bak de svenske linjer, og den tyske baltiske flåten 
skulle beslaglegge den svenske marine. Høsten 1943 ble faren for tysk invasjon ansett 
som mindre. En dempet optimisme kom inn i svensk politikk. Men ennå vinteren 1944 
var frykten følbar. Først ved D-dagen 6. juni 1944 ble invasjonsfaren ansett som endelig 
over. 

I denne perioden av strategisk likevekt i storkrigen kom et nytt initiativ fra tysk hold. 
Den 15. mai 1943 reiste von Grolman på instruks fra Berlin igjen utvisningssaken. Nå 
hadde den tyske regjering fått et nytt kort på hånden, og det kortet het Karl Staf. Karl Ivar 
Reinhold Staf var ikke ukjent for Såpo. Han hadde vært sterkt mistenkt i Wollweber-
saken, men hadde gått klar av straff. I august 1942 rodde han over til det okkuperte Dan-
mark i en liten båt, utstyrt med en radiosender, en pistol og 2000 kroner. I Danmark fikk 
han kontakt med de danske partisanene, og rigget opp sin sender. Hans oppdrag var å 
skaffe etterretninger om tyske militære styrker i Danmark, og om dansk industris pro-
duksjon for Tyskland. Etter en tid fikk han tekniske problemer med senderen, og i et for-
søk på å skaffe en ny ble han arrestert i desember 1942. Den 19. februar 1943 ble han 
dømt til døden ved Gericht des Befehlshabers der deutschen Truppen in Dånemark for 
spionasje for Sovjet. 

Von Grolman foreslo nå at den tyske regjering skulle benåde Karl Staf. Som mot-
ytelse skulle den svenske regjering utlevere Wollweber, Kniffken og en tysk spion. Eng-
zell uttrykte sin forundring over de store tyske motkravene. Von Grolman repliserte at 
kravet om Kniffken neppe var alvorlig ment, siden man i Berlin hadde forståelse for hvor 
vanskelig dette var for den svenske regjering. Dessuten hadde Staf gjort seg skyldig i en 
svært alvorlig forbrytelse. Engzell bemerket at slike koplinger var vanskelige, siden man 
på tysk hold hadde store muligheter for stadig å skaffe seg nye «kompensasjonsobjekt». 
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Ny tysk pågang på Wollweber passet UD dårlig. Den sovjetiske legasjonen hadde 
igjen begynt å vise interesse for ham, og blant annet anmeldt besøk i fengslet. Det var en 
viss fare for at utvisningsvedtaket kunne lekke ut, hvilket antakelig ville føre til uønskede 
diplomatiske kontroverser med Sovjet. Men den sovjetiske legasjonsråd Rybkin var for 
lengst orientert. Det var forferdelig at en så «utomordentlig man som Wollweber sutte i 
fångsål nu, då han behtives så vål,» sa han til fengselsdirektør Hardy Gdransson i Hår-
ndsand. Gdransson rapporterte at Rybkin («Jartsev») informerte Wollweber om at det 
var besluttet at han skulle utleveres til Tyskland. «Men det skall vi nog skdta om att Ni 
får resa hem efter utståande straff,» hadde han sagt. Engzell var bekymret for reaksjo-
nene, og for å forberede UD på mulig sovjetisk pågang skrev han i all hast en rapport til 
Gfinther, Boheman og de øvrige avdelingssjefene. «Jartsev hade tydeligen reda på beslu-
tet om utlåmning till Tyskland, uantat detta ej delgivits sovjetlegasjonen,» bemerket han 
bekymret. For sikkerhets skyld sendte han skrivet med eget bud. 

Hvordan gikk det med Karl Stat? I juli 1943 fikk UD meldinger fra Danmark om at det 
kunne bli aktuelt med en fullbyrding av dommen. Den 20. oktober meldte den svenske 
legasjon i Danmark at tyske militære myndigheter hadde benådet ham til tukthus på livs-
tid. Han ble sendt til Tyskland for soning, hvor han i forbindelse med den tyske kapitu-
lasjon i 1945 ble satt fri av britiske styrker i Rendsburg, og sendt hjem til Sverige. 

En provokasjon 
Selv om personen Wollweber kom i bakgrunnen etter sommeren 1943, gikk den sabota-
sjeorganisasjonen han hadde skapt, på høygir i Norge. I de øvrige land smeltet de av 
hans sabotører som ikke var tatt, sammen med den bredere organiserte motstands-
bevegelsen. I Sverige ble det svært vanskelig for Såpo å sortere de norske aktivistene fra 
hverandre, og de kommunistiske partisanene ble nok registrert, men noen aksept for å 
gripe inn med spesielle tiltak overfor dem var ikke lenger mulig å oppnå. 

Wollweber ble overvåket meget nøye i fengslet. Brev ble åpnet og kontrollert, avsen-
derne ble kartlagt. Han var syk og i perioder svært deprimert, særlig fram til januar 1944 
da hans isolat ble opphevet. Oppmerksomhet utenfra holdt ham oppe. Blomster som avi-
sene stadig fortalte om, kom aldri fram til ham. Brevene kom fra meningsfeller, og Woll-
weber skrev om løst og fast, særlig om sabotasjesaken og politiske emner. Politiet skrev 
av brevene. Det var nok av underfundige formuleringer og tvetydigheter i dem som ga 
hodebry. Wollweber forsøkte å kommunisere med Zoja Rybkina, men politiet klarte ikke 
å forstå hvordan. De håpet forgjeves at sporene skulle lede til en uoppdaget del av Woll-
webers organisasjon. 

Derimot fikk politiet hjelp fra uventet hold. I fengslet i Hårndsand satt også den nors-
ke sjømannen Olav Sveen. Da Wollwebers isolat ble opphevet i januar 1944, lyktes det 
Sveen og en medfange å komme sammen med ham i luftegården. Sveen utga seg for 
kommunist, og forsøkte å vinne Wollwebers fortrolighet. Etter en tid lyktes det Sveen å 
dele celle med Wollweber, i forståelse med fengselsledelsen. Fra månedsskiftet 
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februar/ mars 1944 til Wollweber ble transportert til Hall interneringsleir utenfor Stock-
holm 27. juni, bodde de i samme celle. 

Sveen ga senere en rapport om hva Wollweber hadde fortalt i denne tida. Mye av det 
kan knapt ha overrasket politiet. Ceder var Wollweber «mycket arg» på. Gdsta Anders-
son sammenliknet han mest med en «statist». Derimot hadde han stor tillit til Gustav 
Sdder. Martin Hjelmen var den beste mann som Wollweber hadde truffet i hele sitt liv. 
Han kunne ikke tro at han var drept i Tyskland, og klynget seg til et håp om at han levde 
«under jorden» et sted i Nord-Norge. Viggo Hansteen hadde også vært en av Wollwe-
bers nærmeste medhjelpere i Norge, selv om han ikke hadde hatt noe å gjøre med skips-
sabotasjen. Hansteen hadde derimot vært engasjert i arbeidet med å verve frivillige til 
Spania, og hadde også vært forbindelsesmann mellom Norge og Sovjetunionen. 

Sveens beretning inneholdt imidlertid også opplysninger av den største interesse for 
politiet. Wollweber trodde at Gudrun Wiik kom til å følge med de sovjetiske styrkenes 
innrykning i Finnmark, og at hun der ville ha «vissa organisationsuppdrag». Han fortalte 
også om en krets av personer i Norge som etter hans oppfatning sto i ledtog med Ge-
stapo. En av dem var Willy Brandt. De hadde bodd like ved hverandre på Sinsen. Brandt 
hadde oppnådd norsk statsborgerskap ved hjelp av en frøken Urbye, som hadde spio-
nert i Moskva for norsk UD i den tid hennes far var sendemann i Sovjetunionen. Det var 
Håkon Meyer som ifølge Wollweber hadde introdusert Brandt til norsk arbeiderbeve-
gelse, og Meyer var tysk spion. Wollweber hadde forgjeves forsøkt å kontrollere Brandts 
bakgrunn i Tyskland. Moskva hadde senere gitt beskjed om at Brandt var agent for Ge-
stapo. Da Sveen spurte hvorfor de ikke hadde angitt Brandt til svensk politi, svarte Woll-
weber at det var bedre å beholde en kjent agent enn å få ham erstattet med en ny ukjent. 
Såpo hadde for lengst opprettet en overvåkingssak på Brandt, men mistenkte ham for å 
være fordekt kommunist. 

Sveen rapporterte at Wollweber kommuniserte med utenverdenen pr. brev, særlig 
med en mystisk «Gerd Landstrdm» i Kiruna, som Wollweber trodde var Nybergs kone. 
Han fikk også informasjoner i brev fra Stockholm, som etter Sveens oppfatning gikk 
utenom fengslets postkontroll. Wollweber rev dem alltid i stykker, og skylte bitene ned 
i toalettet. 

Sveen fortalte at Wollweber forsøkte å verve ham til illegal virksomhet. I første 
omgang skulle det være mot nazistiske undergrunnsorganisasjoner, som han antok ville 
oppstå i Norge etter fredsslutningen. Sveen sa ja til å bli med på dette for å skaffe opp-
lysninger til politiet. Han skulle begi seg til Finnmark hvis den sovjetiske invasjonen ble 
noe av. Wollweber regnet selv med å være i Sovjetunionen da. I Finnmark skulle Sveen 
sette seg i kontakt med Gudrun Wiik. Hvis dette ikke lyktes, skulle han bli oppsøkt av en 
kurer fra Wollweber, etter en nærmere avtalt prosedyre. 

Hva skjedde med disse planene? Etter løslatelsen satte Sveen seg i kontakt med en 
norsk prest i Holmarudden, som orienterte politifullmektig Bull ved rettskontoret. 
Sveen mente at legasjonen ville sende ham til Finnmark via England. Historien er ikke 
bekreftet. Imidlertid forsøkte han sammen med sin cellekamerat og en danske å ta seg 
over til Finnmark. De ble arrestert på ny av svensk politi i Siikavuopio i Karesuando 
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landsfiskaldistrikt, og forsøket ble oppgitt. Sveen og hans kamerat tok senere opp igjen 
sitt motstandsarbeid. Deres samarbeid tok slutt da Sveen ble sendt til England. 

Var vervingsforsøket reelt? Hadde Wollweber latt seg lure? Han omtalte senere epi-
soden som en politiprovokasjon, og at det ikke var særlig vanskelig «die Wiirmer aus der 
Nase zu ziehen». Han plasserte imidlertid episoden i 1943, ikke i 1944. Han omtalte 
Sveen som en «yrkesforbryter» som Såp° hadde plassert i hans celle, og at Sveen ble lurt 
med røverhistorier. Man kan si om Sveens naivitet at det ikke var enkelt å avsløre Woll-
webers historie, så sammenvevd med virkelige navn og virkelige hendelser som den var. 
Da jakten på kommunister gikk for fullt i Norge i 1953, ble denne merkelige over-
våkingssaken hentet fram igjen av politiet. Trondheim politikammer fikk i oppdrag å 
granske Sveen og hans kamerat, og konkluderte med at minsten av de to likevel hadde 
latt seg rekruttere av Wollweber! Dessuten, anførte kammeret, hadde han en «asosial» 
innstilling, hadde kommunistsympatier, og fast bopel i Kiruna. Det var bevis nok i 1953, 
da politiet febrilsk strevde med å lokalisere nye «Wollweber-kontakter». 

For Wollweber var Sveens provokasjon bare &I i en serie. Etter dommen skulle han 
være en fri mann 20. januar 1944. Men han ble ikke sluppet fri. Isteden ble datoen i førs-
te omgang utsatt til 27. juni 1944. Wollweber oppfattet det som et stygt pek. Fengsels-
ledelsen i Hkn6sand forsøkte å hindre at han fikk kontakt med den sovjetiske legasjo-
nen. Overdirektør Gbransson ringte 1.6nn og foreslo at man skulle hindre at han fikk 
ordnet med nytt pass. Lønn avslo tilbudet. Også etter 27. juni ble han internert videre på 
ubestemt tid. Selv om krigsutviklingen gikk rett vei, var han under konstant press for å 
bli utlevert til Tyskland. 

Endelig til Sovjetunionen 
Den 8. juni 1943 ble von Grolman informert om at det tyske kravet om umiddelbar ut-
levering av Wollweber var avslått. Nå måtte Wollweber først sone ferdig i Sverige. 

Enda en gang forsøkte Berlin med en byttehandel. Den 28. oktober 1943 fikk den 
svenske sendemannen i Berlin, Richert, en forespørsel som var knyttet til Hitlers brev til 
den svenske kongen, i anledning arrestasjon av svenske etterretningsagenter i Wars-
zawa. Fordi noen direkte henvendelse ikke kom, nøyde Reichert seg med en oriente-
ring. Først 11. juli 1944, vel en måned etter at det var klart at den allierte invasjonen i 
Normandie var vellykket, ble von Grolman informert av Boheman om at Wollweber like-
vel ikke ville bli utlevert. Von Grolmans forbitrelse steg til kokepunktet. Dette utspillet 
forpurret RSHAs siste plan med Svenson, Blindheim og Andersen, som var fraktet ens 
vei til Tyskland for å bli dømt til dødsstraff ved folkedomstolen, for å være kvalifiserte 
som likeverdige bytteobjekter. Saken skulle vært oppe 16. september 1944, men på 
grunn av bombeangrep ble den utsatt til 28. oktober. Alle tre fikk dødsstraff etter en sum-
marisk behandling. Det var fra tysk synspunkt ingen mening i å gjennomføre prosessen 
nå. Men rettsmaskinen beveget seg ubønnhørlig videre med sin egen indre logikk. 
Administrasjonen ved folkedomstolen var ikke orientert om de endrede forutsetnin- 
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gene, og så ut til å iverksette henrettelsene. Først 2. desember 1944 ble de stoppet etter 
initiativ fra RSHA. Forskjellige andre bytteobjekter ble vurdert i 1945, men alle tre satt i 
Tyskland til krigsslutt. 

Den 27. juni ble Wollweber overført fra Hårnbsand til interneringsanstalten Hall ved 
Sddertålje, og plassert i en sinnssykeavdeling. Forholdene var bedre enn i Hårniisand. 
Usikkerheten om hva som skulle skje, tok derimot ikke slutt, og gikk ham nå alvorlig på 
nervene. Den 14. november ble han informert om at han den påfølgende dag ville bli 
fløyet til Moskva. Wollweber var nå nær sammenbrudd. Han trodde simpelthen ikke på 
politiet, og fryktet det verste. Han nektet å bevege seg ut av interneringsleiren før han 
fikk en bekreftelse fra den sovjetiske legasjonen. Den 15. november ble han kjørt til 
Bromma, hvor det sto et sovjetisk militærfly klar. 

Boheman følte etter krigen behov for å nedtegne en forsonende versjon av siste akt 
av dramaet. Wollweber var i mellomtida — takket være den kalde krigens propaganda —
blitt en nærmest mytisk personlighet. Den aldrende kabinettssekretæren hevdet at han 
under en mottakelse hos madame Kollontay i den sovjetiske legasjonen «till min stora 
flirvåning» ble presentert for Wollweber, og at de to skålte i fordragelighet. Wollweber 
skal ha takket for hans beskyttelse i Sverige. Det var eneste gang han traff den legenda-
riske tyskeren. «Han torde ha avrest dagen dårpå,» skrev han. 

Episoden må være oppdiktet. Så vidt jeg kan se var Wollweber ikke utenfor interne-
ringsleiren før han ble kjørt direkte til flyplassen i Bromma. Nervene var på høykant, og 
han var rasende over Bohemans dobbeltspill. På flyplassen i Moskva ble han møtt av den 
svenske sendemannen Assarsson, som hadde engasjert seg for hans sak. Wollweber 
overøste Assarsson med beskyldninger mot det hemmelige svenske politi og dets 
ærend for Gestapo. Assarsson følte seg forurettet. Hans engasjement for Wollweber vir-
ker ekte. Men Wollweber kunne ikke tenke seg noen annen grunn til at han kom den 
lange veien ut til flyplassen enn at han forsøkte å finne ut hvem som tok imot Wollweber 
fra sovjetisk side. 
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Kapittel 16 

PÅ INGEN MÅTE LAMMET 

Igår så jeg dødsdommen over en av de 
prektigste unge mænd hjemme, 

renovasjonsarbeider Reidar 
Kristoffersen. Og nu skal han segne 

om foran muren! 

HEDVIG SCHJØDT, I BREV 29. AUGUST 1942 

Tomas E. Lawrences oppskrift for partisankrigen var å bygge opp styrke der fienden 
var svak. Sluttkampen måtte først komme når små, men avgjørende seirer hadde 

skapt nok ressurser og erfaringer til å vinne. Små seirer kunne være moralsk viktige selv 
om de ikke skadet fienden så mye materielt. Da Wollweber skrev om krigens begyn-
nelse i Lebenserinnerungen, la han stor vekt på spredningseffekten og eksemplets makt. 
Det avgjørende var å spre ideer som kunne binde opp fiendens styrker bak fronten. 
Målet var ikke bare å ødelegge fiendens transportlinjer, men å tvinge fienden til å trekke 
tropper tilbake fra fronten for å sikre transportlinjene. Den indirekte virkning var vikti-
gere enn den umiddelbare skade. Et annet mål var å skape forbilder for andre antifascis-
ter, som av seg selv ikke ville finne på å gjøre slike ting. 

Det var en jordnær tankegang, som hadde mye til felles med SOEs synspunkter. 
Wollweber var ikke opptatt av om en slik sabotasjekrig kunne føre til sosialisme etter kri-
gen. For ham var det en annen kamp. Selvsagt ville kommunistene styrke sine posisjo-
ner når kampen mot fascismen ble ledet av dem. Men for ham hadde «krigen bak lin-
jene» kun mening som støtte for den mye viktigere krigen som Den røde arme førte på 
østfronten. Denne oppfatningen delte han med Sunde. 

Sabotasjen etter unntakstilstanden 
Vi skal nå vende tilbake til tida etter unntakstilstanden i september 1941. Unntakstil-
standen førte til stans i aksjonene, men dynamittyveriene fortsatte. Sunde flyttet sitt 
hovedkvarter fra Yngvar Jensens leilighet i Ljabruveien 6 til Uelandsgate 57 K, og plan-
leggingen av nye aksjoner var i gang. Det var særlig havneområdet i Oslo Sunde hadde 
i tankene. 

Mens dette skjedde i Oslo, ble Neumann og Miiller etablert i Stockholm, og infor-
merte svensk politi om at Hjelmen fortsatt var taus. Hjelmen hadde nå vært igjennom 
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flere omganger med tortur i Hamburg. Kraus konfronterte ham med en rekke svenske 
politirapporter, blant annet detaljerte tidsskjemaer. Ragnhild Wiik så ham i luftegården i 
Fuhlsbiittel på denne tida, og fortalte at han så fryktelig ut. Hun trodde at han var blitt 
sinnssyk. Da Rutledal senere snakket med ham under transport til Sachsenhausen, for-
talte han at han var så medtatt at han hadde hatt valget mellom selvmord eller å oppgi 
noen perifere navn. Jensen traff ham før jul i 1942. Da var han redusert til en skygge av 
seg selv, «likblek i ansiktet og innfallen som en død». Han kapitulerte 13. november 
1941. Fra denne dato dateres nye forklaringer hver dag fram til 24. november. Så er det 
en pause til begynnelsen av januar, da nye skjerpede forhør tok til. 

En hovedkilde fra høsten 1941 til våren 1942 er Gestapos forhør av Carl Johan Jacob-
sen. Han ble tatt 14. april 1942, og materialet omfatter samtlige avhør som II N hadde 
med ham inntil han ble henrettet 27. august 1942. Sammen med andre personalmapper 
fra avdeling II N vedrørende Wollwebers organisasjon, ble denne saken funnet av sovje-
tiske etterretningsfolk i Berlin i 1945 og overført til Moskva. Der ble materialet oppbe-
vart i Ministeriet for statssikkerhet (MGB) til 1952, da de ble overført til det statlige spe-
sialarkivet, hvor de fortsatt befinner seg. Jacobsen var en av Sundes mest drevne sabo-
tører, og hadde vært med på mange aksjoner etter Nyland-aksjonen. Han forklarte seg 
upresist, fordreide tidspunkter og personopplysninger; han gjorde sitt beste for å for-
virre. 

I avhør 24. april innrømmet Jacobsen at han i begynnelsen av desember hadde utført 
et attentat sammen med Alf Kristiansen mot bensinstasjonen ved Oslo østbanestasjon. 
Sprengstoffet ble plassert ved bensinlageret, men eksploderte ikke på grunn av tekniske 
feil. I midten av januar 1942 orienterte Sunde Jacobsen, Kristiansen og Kristoffersen om 
at politigruppen ønsket den nidkjære statspolitibetjent Dønnum likvidert. Sunde hadde 
med en tegning av Dønnums hus på Jar i Bærum. De foretok en rekognosering i områ-
det og la planene. Om natten mellom 20. og 21. februar ble Kristiansen og Jacobsen kjørt 
ut med Kristoffersens lastebil, og plasserte en sprengladning med snorutløser til Døn-
nums hageport. Bomben ble utløst om morgenen, men skadet ingen. Den var rigget til 
feil. 

Etter så mange mislykkede eller delvis lykkede aksjoner var det ikke merkelig at de 
ble preget av mismot. Jacobsen fortalte at «Osvald» var irritert. 

øst- og Vestbanen 
Sprengningen av Øst- og Vestbanestasjonen rett før midnatt 1. februar 1942 var den 
første betydelige sabotasjeaksjonen i Norge. Statspolitiet hadde en omfattende etterfors-
king, og mye av dokumentene er bevart. Både Sunde og Jacobsen har fortalt om aksjo-
nen. 

Sunde vevde aksjonen inn i skildringen av en mystisk hirdmann ved navn «Anders 
Årby». Om denne personen har eksistert er uklart, men Sunde lot ham være kilden til 
opplysninger om at Terboven forberedte en «statsakt» på Akershus festning, hvor Quis- 
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ling skulle utropes til «ministerpresident». Det var en politisk begivenhet for dem som 
ønsket at NS skulle overta en større del av okkupasjonsmakten. NS-prominensen kom til 
byen med tog fra hele landet. Ekstratog skulle settes opp fra Øst- og Vestbanen for å 
frakte dem hjem igjen. Sunde ønsket å plassere en koffert dynamitt i hvert tog, for «å 
skremme vettet av dem». «Årby» skaffet fire hirduniformer til formålet. Anledningen var 
heldig. Festivitas rundt «statsakten» ville bremse på represaliebruk og gjøre en ny unn-
takstilstand lite sannsynlig. Aksjonen rettet seg mot tyskernes kompromitterte norske 
allierte, og ville markere at det fantes et annet Norge. 

Utførelsen av aksjonen ble litt annerledes enn planen. Røse hadde undersøkt forhol-
dene noen timer før, og mente at plasseringen i togene var vanskelig siden NS-folkene 
reiste i grupper hvor alle kjente alle. Planene ble derfor endret. Iført hirduniformer span-
kulerte Carl Johan Jacobsen og Reidar Kristoffersen inn i restauranten på Vestbanen og 
satte fra seg dynamittkofferten inntil veggen rett innenfor døren. Så drakk de en pils og 
gikk. Ved stengtetid kl. 24.00 tok en av de ansatte kofferten inn bak disken, hvor den 
gikk i lufta kl. 02.07. Lokalet var da tomt. På Østbanestasjonen utførte Alf Kristiansen, 
Monthey Røse og Harald Braathen en liknende operasjon, to av dem i hirduniformer. En 
koffert ble plassert ved en støpejernssøyle midt i lokalet, hvor den gikk i lufta kl. 01.27. 

De to koffertene hadde begge en sprengladning bestående av dynamitt samt en 
flaske med den vanlige blandingen av svovelsyre og bensin. Tennmekanismen besto av 
et pergamentpapir påført natriumklorat og sukker på utsiden. Når flasken ble snudd, 
sank den tunge svovelsyren ned mot pergamentpapiret, og etsingen tok til. Da syren var 
kommet gjennom, antente den natriumkloratet, og dermed dynamitten. Effekten på Øst-
banen var størst. Fire personer ble innbrakt til legevakten med sårskader. Ved eksplo-
sjonen fordampet en bensinsky mot gulv, vegger og tak, og i løpet av noen få minutter var 
bygningen overtent. Et av vitnene fortalte til politiet at det så ut som om selve mur-
veggene brant. Skadene på inventar og bygning var store. 

En rekke reisende som hadde kommet med tog til Østbanen rett før eksplosjonen, 
skulle reise videre med tog fra Vestbanen, og fikk derfor også med seg eksplosjonen 
som inntraff der 40 minutter senere. Av en eller annen grunn forstøvet imidlertid ikke 
bensinen på samme måte, slik at effekten ble noe mindre. Kriminalpolitiet varslet saken, 
og statspolitiets sabotasjegruppe kom hurtig i sving. Det gjorde også den tyske Schnell-
kommando fra Victoria terrasse, under ledelse av kriminalkommissær Esser. På Øst-
banen var det imidlertid lite å gjøre, og bygningen brant helt ut. 26 vitner og 40 tilrei-
sende ble registrert og avhørt. 

En rapport fra sprengstoffinspeksjonen kunne ikke hjelpe med konkrete spor, selv 
om sammensetningen og størrelsen av sprengladningene ble riktig analysert. Flere 
arrestasjoner fulgte i kjølvannet av aksjonene. En bussjåfør kom i søkelyset fordi han sa 
til en passasjer på vei til Ulvøya at han syntes det var så stille med folk på torget og ved 
Østbanestasjonen. Passasjeren tystet til Pipervika politistasjon. Politifullmektig Lindvig 
pekte ut en tilfeldig portier som mistenkt i saken, fordi han fire måneder tidligere var 
anmeldt for å ha spredt «rykter» om en kollega ved jernbanen. En ung kvinne ble anholdt 
som mistenkt, fordi hun hadde omtalt aksjonen i et brev til sin kjæreste i Bergen. En ung 
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mann ble anholdt fordi han hadde fortalt sin vordende svigerfar at han hadde vært med 
på aksjonen. Svigerfaren tystet. Avhør viste at gutten bare hadde forsøkt å gjøre seg 
interessant. 

Etterforskingen ga ingen spor. Det var en fornøyd Sunde som kunne inspisere resul-
tatet etter ankomst fra Horten om morgenen 2. februar, selv om de opprinnelige planene 
ikke var blitt fulgt. I Aftenpostens ettermiddagsnummer kom et lite oppslag om «Bran-
der på Øst- og Vestbanestasjonene», med oppfordring til publikum om å kontakte politiet 
hvis de hadde kunnskaper om dette «nye tilfellet» av «ansvarsløshet». Oppslaget 
druknet i panegyriske omtaler av Quisling og «statsakten». Fritt Folk kom med ekstra-
nummer og flommet over av lykkønskinger og reportasjer. Men oppfordringen kom i 
de andre avisene dagen etter. To dager senere minnet politiet publikum på oppford-
ringen. 

Det var den første betydningsfulle sabotasjeaksjonen ikke bare fordi den rettet seg 
mot store bygninger med sentrale funksjoner midt i landets hovedstad og omfattet 
mange sabotører og et stort apparat. Aksjonen var viktig i motstandspolitisk forstand, og 
ble lagt merke til både på norsk og på tysk hold. Tidligere hindret tysk sensur all omtale 
av sabotasjeaksjoner. Denne praksis var umulig å fortsette når store bygninger sto 
utsprengt midt i Oslo, synlige for alle. Dens omtale i nazipressen illustrerte et tidsskille 
i tysk politikk. Det man tidligere var i stand til å fortie, måtte nå bekjempes åpent. For 
Sunde betydde det at en langt større del av befolkningen forsto at det gikk an å gjøre mot-
stand og at noen gjorde det. 

Allsidig sabotasje — en indre front 
Rundt 9. februar 1942 innkalte Sunde Jacobsen og Kristiansen til en ny diskusjon. Han 
ville ha sprengt et lager med oljefat på Vippetangen. Samme dag undersøkte de området 
og planla aksjonen. Om lag tre uker senere fikk Jacobsen overlevert en ferdig spreng-
ladning av Sunde. 

Tidlig om morgenen dagen etter gikk Jacobsen ned til utstikker III for å plassere den 
to kilo store ladningen. Ved et uhell eksploderte tennsatsen i hendene hans, og han 
brant seg stygt i den ene håndflaten. Han fikk panikk, kastet fra seg bomben og løp hjem. 
Der vasket han febrilsk klærne sine, og forsøkte etterpå forgjeves å finne Kristiansen. 
Resten av dagen virret han hvileløst rundt i byen, før han endelig traff Kristiansen 
hjemme om kvelden. Sammen oppsøkte de så Røse, hvor Jacobsen fikk roet seg ned og 
overnattet. Dagen etter dro han hjem igjen, hvor Sunde kontaktet ham på ettermidda-
gen. Sammen gikk de igjennom det som hadde skjedd. Det var en ny erfaring. Presset 
var blitt for stort for den drevne og rolige Jacobsen. 

I midten av mars fikk Jacobsen en ny lapp fra Sunde i postkassen, signalet for en ny 
aksjon. De skulle først undersøke om det var lagret ammunisjon ved Bjerkebanen. Det 
viste seg ikke å være tilfellet, kunne Jacobsen fastslå. Dagen etter møttes de igjen og dis-
kuterte saken. De ble enige om å konsentrere seg om et anslag mot Norma Prosjektil- 
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fabrikk på Sinsen. Norma var kjent som ammunisjonsprodusent før krigen, og tyskerne 
brukte fabrikken som reparasjonsverksted for håndvåpen og artilleri. 

Den 31. mars møttes Jacobsen og Kristiansen kl. 20.30 på Jernbanetorget. Derfra tok 
de Majorstu-trikken til Industrigata, hvor Reidar Kristoffersen bodde i nummer 45. Kris-
toffersen hadde med seg tre ferdiglagde bensinflasker fra Sunde. Jacobsen og Kristof-
fersen hentet så Kristoffersens lastebil, som sto i de kommunale garasjene ved Valkyrie 
plass. Sammen kjørte de til Carl Berners plass, hvor Monthey Røse ventet på dem. De 
kjørte så opp bakkene forbi Wollwebers gamle, Sundes nåværende dekkleilighet i Rød-
stuveien og inn i Lørenveien. Foran Norma Prosjektilfabrikk i Lørenveien 38 gikk det en 
liten privatvei av fra Lørenveien skrått innover langs fabrikken, og inn på denne veien 
svingte Kristoffersen lastebilen, mens han bremset ned farten, slik at det ble mulig å se 
an fabrikkbygningen. 

En SS-Sturmmann patruljerte området. Han så lastebilen bremse ned og ble mis-
tenksom. Så kjørte den videre og ble borte. Vakten fortsatte runden. Plutselig så han den 
på vei tilbake. Ved enden av bygningen, om lag 200 meter unna, stoppet den, og tre pro-
sjektiler ble kastet mot vinduene i fabrikkfasaden. Mens flammer slikket opp langs veg-
gen, kjørte bilen i rasende fart ned mot Sinsenveien. Vakten løsnet tre skudd, men til 
ingen nytte. Han husket at den hadde kjennetegn «WL» — Wehrmacht Luftwaffe. 

De tekniske undersøkelsene fastslo at det dreide seg om tre bensinflasker. Ingen av 
vitneavhørene ga noe spor. Rutinemessig ble både Schnellkommando og Sipo varslet, 
men som vanlig gjennomførte statspolitiet en egen etterforsking. Ingen av de våpnene 
som var til reparasjon, ble skadet. Skadene på bygningen var begrenset til noen knuste 
vinduer og en stor svart flekk på fasaden. Avstanden hadde vært for stor. Metoden ble 
prøvd igjen noen måneder senere, mot N. Jacobsens Elektriske Verksted A/S i Gøte-
borggata 38 15. juli. Bedriften monterte radiosendere for tyskerne. Sunde skrev at fem 
mann «lempet inn `coctails' i annen etasje, og det smalt som bare pokker. Men tyskerne 
var på vakt og greide å slokke ilden før den fikk skikkelig tak». 

Samtidig som Carl Johan Jacobsen konsentrerte seg om ammunisjonen på Oslo havn, 
hadde andre i havnegruppen fått i oppdrag å foreta seg noe med det tyske havnepolitis 
patruljebåter, som stadig søkte etter sabotører i havnebassenget. Den 19. mars litt over 
klokken 9 om morgenen hørtes en voldsom eksplosjon over hele Oslo. Statspolitiet be-
ordret øyeblikkelig utrykning til havnebassenget foran Østbanestasjonen. Det viste seg 
at patruljebåten 0 T 1 var sprengt fullstendig i småbiter. Også en annen tysk patruljebåt 
var gått med i eksplosjonen. Det fantes ingenting igjen av båtene. Eksplosjonen hadde 
vært så kraftig at restene av fire tyskere som hadde vært om bord i 0 T 1, ble funnet et 
stykke oppe i Havnegata. En ble funnet på taket av Østbanestasjonen. Tre andre perso-
ner ble skadet. 

Statspolitiet antydet at en bombe fra et engelsk fly kunne være årsaken til eksplosjo-
nen. Den tyske Schnellkommando var ikke overbevist, og saken ble dermed oversendt 
Sipo. Fem måneder senere ble det «bragt på det rene at Osvald og hans folk hadde vært 
på færde», ifølge Asbjørn Bryhn. 
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Condoren på Værnes 
Sundes hovedkvarter var siden høsten 1941 hos Rigmor og Sigurd Hansen i Uelands-
gaten 57 K Store mengder sprengstoff var lagret i gårdens boder. Inne i leiligheten var 
de nødvendige kjemikalier til framstilling av sprengladninger og tennsatser oppbevart. 
Sigurd Hansens arbeidsgiver C.M. Mathiesen leide ut folk til firmaet Lysgaard & Flick, 
som hadde oppdrag på Værnes flyplass i Trøndelag. Sigurd Hansen sa ja til et tilbud om 
jobb der. Flyplassen hadde nå fått strategisk betydning, og det skjedde en hektisk utbyg-
ging for å betjene fierndistansebombefly og patruljefly mot Murmansk-konvoiene. I til-
legg skulle flyplassen beskytte slagskipet Tirpitz og krysseren Prinz Eugen, som fra 
januar 1942 var stasjonert i Trondheimsfjorden og stadig ble angrepet av allierte fly. Ski-
pene skulle angripe konvoiene. Å jobbe på Værnes var som å jobbe i frontlinjen. I april 
1942 var det luftkamper i området nesten annenhver dag, med stadige flytap. 

Timeskriveren på anlegget forteller at Hansen fra første øyeblikk hadde til hensikt å 
gjennomføre sabotasje mot tyske fly. Langt ute i havet raste nå kampen om konvoi PQ 
15, som var på vei mot Murmansk, med sårt trengte stridsvogner, ammunisjon og våpen 
til fronten i øst. Konvoi QP 11 var på vei tilbake. Langdistanseflyene på Værnes var uunn-
værlige for å finne skipene og dirigere slagskipene, ubåtene og bombeflyene inn i 
angrep. Å ødelegge flyene var en direkte bistand til sovjetarmeen. Sunde skrev at Han-
sen klarte å komme seg inn i en flyhangar og plasserte en sprengladning i et fly. Han 
skrev at Rigmor Hansen hadde sendt dynamitten fra Oslo. I virkeligheten reiste hun selv 
til Værnes med dynamitten i en koffert. Det kan se ut som om Sigurd Hansen hadde hjelp 
av et par arbeidskolleger. Det er uklart om flyet som ble sprengt, var et JU-52 vær-
varslingsfly eller et FW-200 Condor fjernbombefly. Om morgenen 9. mai lettet en FW-
200 for et tokt i retning Island og Færøyene. Flyet, som hadde en besetning på seks 
mann, vendte aldri tilbake. Av en melding fra SD fra september 1942 framgår det at 
Gestapo fortsatt undersøkte om Hansen var delaktig i «det bekjente anslaget mot 
Condor-maskinen». Sigurd Hansen ble skutt 18. september, ett døgn før SD-meldingen 
kom på trykk. 

Jacobsens siste aksjon var rett over påske 1942. Braathen hadde jobb om bord på den 
tyske damperen Stettin på Vippetangen, som losset ammunisjon. Han mente at det var 
øvelsesammunisjon. Den 12. april vurderte Sunde og Jacobsen hans opplysninger, og 
konkluderte med at det var skarp ammunisjon. De bestemte å sprenge skuret på Vippe-
tangen hvor den lå lagret. Den 13. kom Sunde med en fire kilos sprengladning, som mor-
genen etter ble plassert av Jacobsen i toalettet i lagerskuret på utstikker II. Så gikk han 
på lossejobb på et annet sted i havna. Senere på dagen hørte han at det hadde vært en 
eksplosjon på utstikker II på Vippetangen. Bomben hadde gått av etter planen og ødelagt 
deler av skuret. Ammunisjonen hadde ikke eksplodert. 
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Arrestasjoner våren 1942 
Den 16. april 1942 var tjenestemennene Fock og Christiansen fra Gestapo Hamburgs 
Avdeling II N i full gang med etterforskingen i Norge. Denne dagen hadde de Carl Johan 
Jacobsen til avhør i den tyske avdelingen i Møllergata 19. Han var nettopp arrestert, 
dagen etter at han hadde sprengt Wehrmachts ammunisjonslager på Vippetangen. 

De kom til Oslo 26. mars. Med seg hadde de forhørsrapportene fra Hamburg, som 
inneholdt sammendrag av det II N hadde klart å banke ut av de arresterte. Av disse til-
ståelsene var det spor til både Narvik, Bergen og Oslo. Det aller viktigste nå var å få tak 
i Hjelmens etterfølger «Osvald». Hjelmen hadde antydet at «Bernt» i Bergen hadde hatt 
kontakt med «Osvald», og derfor prioriterte de to først etterforskingen i Bergen. Den 31. 
mars meldte Fock og Christiansen seg for lederen av det tyske politiet i Bergen. Den 13. 
november 1941 hadde Hjelmen innrømmet at «Bernt»s virkelige navn var Frank Nilsen. 
Nå tok det bare noen timer å finne ham. Det samme gjaldt Olaf Rutledal. Den tredje i Ber-
gen kjente man under dekknavnet «Hansen», og den fjerde under dekknavnet «Birger». 
Sent om kvelden samme dag ble Rutledal og Nilsen arrestert. I forhør neste dag ble gass-
verksarbeider Leif Myrmel identifisert som «Hansen». Sipo i Bergen hadde i lengre tid 
hatt ham i kikkerten for illegal virksomhet. Men de fant ham ikke. Deretter returnerte 
Fock og Christiansen til Oslo. 

Den 13. november 1941 oppga Hjelmen navnet til Osvald Abrahamsen. Det var etter 
seks måneder og ti dager under nærmest sammenhengende tortur. Sju dager etter ble 
han presset til å oppgi dekknavnene «Karlsen»/«Karsten» og «Olsen». Abrahamsen 
hadde vært negativ, sa han. Han var perifer. For «Karlsen» og «Olsen» var situasjonen en 
annen. Om dem sa han bare at de hadde holdt en viss kontakt etter at ikkeangrepsavta-
len var inngått. I allmenne vendinger bekreftet han at de hadde utført enkelte etterret-
ningsoppdrag i tilfelle angrep mot Sovjetunionen. Fock og Christiansen var særlig inter-
essert i Hjelmens etterfølger «Osvald». Han kunne ikke hjelpe med navn. 

Mens de to var i Bergen, etterforsket Gestapos avdeling IVA i Oslo de sprengningene 
som hadde funnet sted i byen og omegn, den siste av dem som nevnt 13. april 1942. I 
avdelingen mente man nå at man hadde å gjøre med en annen sabotasjegruppe enn 
«Wollweber». Det framgår av II Ns rapport 30. april at samarbeidet mellom Sonderkom-
mando Hamburg og IV A i Oslo var blitt anstrengt, og at det nå var til stede en viss kon-
kurranse mellom dem. 

Fock og Christiansen var kommet tilbake fra Bergen i første uken av april, og 10. april 
arresterte de Osvald Abrahamsen. Pågripelsen forløp uten problemer, men husunder-
søkelsen ga ikke noe resultat. Abrahamsen fikk seg forelagt bilder av Wollweber, Hjel-
men, Ragnhild Wiik, Fossen, Ring, Pettersen, Nissen og Schaap, men kunne med hån-
den på hjertet si at han bare kjente Hjelmen. For øvrig bekreftet han bare at han var blitt 
spurt av Hjelmen, og hadde avvist hans tilbud. 

Den 13. april arresterte IV A Braathen, uten å vite noe om hans rolle som sabotøren 
«Olsen». Kanskje ble han tatt som et tilfeldig offer fordi Gestapo rullet opp en gruppe 
som drev med illegale aviser på brygga. I rapport av 30. april hevdet avdeling II N at IV A 
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allerede hadde arrestert flere i saken, og at en av disse kunne identifisere «Karlsen» som 
en av hovedmennene bak aksjonen mot Øst- og Vestbanen. Dette skjedde ved en tilfel-
dig konfrontasjon i Møllergata 19. En av de arresterte kjente igjen Jacobsen, men kjente 
ham bare som «Karlsen». Avdeling IV A hevnet seg nå ved å nekte å oppgi hvem denne 
personen var. 

Det er her antakelig snakk om dem som var tatt i Nordbø-saken. Lars Nordbø var 
arrestert i midten av mars, mistenkt for å være leder av en etterretningsgruppe. Vi vet lite 
om denne gruppen. Det kan se ut til at det har vært visse krysningspunkter mellom per-
soner i den og Sundes organisasjon. I Meldungen aus Norwegen fra 26. april 1942 ble det 
opplyst at det ved gjennomsøking av leiligheten til en av de arresterte i Nordbø-saken ble 
funnet sprengningsmateriell av samme type som «Osvald» hadde brukt. Når man fulgte 
sporet videre, tilsto en av de arresterte at to andre av de arresterte var blant sabotørene. 
Ingen navn ble nevnt. Opplysningen indikerer at årsaken til opprullingen lå utenfor Sun-
des organisasjon. Kanskje kan forklaringen være at en av Norbøs folk også var med i 
«Osvald»s organisasjon. 

Det er klart at det var Braathen som ble den tragiske årsak til arrestasjonen av Jacob-
sen. Først benektet Braathen enhver befatning med saken. I neste forhør samme dag 
gikk Gestapo hardere på, og Braathen navnga sin sammensvorne med dekknavn «Cars-
ten» i Jens Bjelkesgate 78. Det var et desperat forsøk på å vinne tid. Kriminalråd Preiss' 
tjenestemenn fant fort ut at den navngitte ikke fantes, og dermed var spillet slutt. Den 14. 
april brøt han sammen og slapp ut det virkelige navnet: Carl Johan Jacobsen. Da Jacob-
sen kom hjem om kvelden 14. april, gikk han rett i fella. 

Kompetansestrid i Oslo 
Jacobsen ble konfrontert med Braathen seks ganger inntil 22. juni. Ved bruk av Gesta-
pos vanlige register av metoder kom hans historie på bordet. Han fortalte hvordan han 
ble rekruttert av Hjelmen og «Osvald» i 1938, og hvordan arbeidet utviklet seg fram til 
april 1942. Fock og Christiansen konkluderte i sin beretning til avdeling II N at det ikke 
var tvil om at sprengningene i den siste tida i Oslo og omegn måtte tilskrives gruppen 
Schaap—Wollweber. Ikke minst framgikk det av arrestasjonen av Jacobsen selv. Noen 
oppklaring på sprengningen av Claus Biige hadde ikke funnet sted, men de to hadde godt 
håp om at det kunne la seg gjøre ved nye inngående forhør av Jacobsen og konfronta-
sjoner med dem som satt i Hamburg. Han hadde fortalt at den mystiske «Osvald» en 
gang i 1938 hadde sagt at Hjelmen hadde tatt Claus Bbge på egen hånd. 

Fock og Christiansen anmodet Preiss om å få sendt Jacobsen til Hamburg. Men 
Preiss, som så gjennombruddet i etterforskingen som en flær i hatten, avslo. For å få 
ryggdekning hadde han informert Terboven. «Derfor måtte vi etterlate Jacobsen i Oslo,» 
rapporterte de to da de var tilbake i Hamburg. Likevel håpet de at Jacobsen ikke ville bli 
skutt så snart som antydet i Oslo, og at han, etter at saken var ferdig til pådømming, 
kunne bli inngående forhørt i Hamburg. «Aktivitetene til gruppen er på ingen måte lam- 
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met,» avsluttet de sin beretning, «siden lederen, nå kjent under sitt dekknavn `Oswald', 
ennå ikke er satt fast.» 

Etter suksessen med arrestasjonene mente kriminalråd Preiss og hans avdeling at 
«Osvald»s sabotasjeorganisasjon ikke lenger var identisk med Wollwebers. Terboven 
støttet Preiss. Han var ikke interessert i at Hamburg-politiet opererte rundt i Norge uten-
for hans kontroll. Dermed ble denne konflikten en del av en større konflikt mellom Riks-
kommissariatet i Norge og den sentrale politiledelsen i Berlin. Sentraliseringen av Woll-
weber-etterforskingen under avdeling II N i Hamburg var hensiktsmessig i Belgia og 
Nederland. I Danmark og Sverige hadde politiet kunnet forholde seg til bare en tysk poli-
tiinstitusjon, med RSHA i ryggen. Men i Norge virket denne modellen stikk motsatt. Nå 
hevdet Gestapo i Oslo at sabotasjen var så sammenvevd med den øvrige motstand at det 
ikke gikk an å se på den som en egen gruppe. 

Jacobsen ble skutt 8. september, uten at avdeling II N fikk avhørt ham igjen. Kristof-
fersen ble arrestert 15. april. Det er hevdet at han hadde kjørt flyktninger til svenske-
grensen. Det er neppe riktig. Mer sannsynlig er at opplysningene om ham kom fram i 
forhør med Braathen eller Jacobsen, eller at arrestasjoner i Milorg eller 2A ledet politi-
ets oppmerksomhet mot ham. 

Fock og Christiansen beklaget i sluttberetningen fra Norges-oppholdet at man ikke 
fikk med seg Jacobsen til Hamburg. I Oslo visste man at Berlin ble orientert som opp-
dragsgiver om avdeling II Ns problemer med Preiss i Norge. Motstøtet fra Oslo kom i 
Meldungen aus N orwegen 26. april, som satte arrestasjonen av Braathen, Kristoffersen og 
Jacobsen i forbindelse med Nordbø-saken: 

Det ble slått fast at de arresterte sto i forbindelse med de fem arresterte norske kom-
munister i Schaap—Wollweber-saken, som allerede er transportert til Hamburg. Når 
det gjelder to av dem som er arrestert i Schaap—Wollweber-saken, så er deres del-
takelse i sprengstoffanslagene i Oslo påvist allerede. For tida leter man etter ytter-
ligere tre deltakere [...1 Om en annen i denne kommunistiske gruppe, en tidligere 
rødespaniakjemper, er det allerede påvist at han har deltatt i eksperimenter med tids-
innstillinger. Kort tid etter hans arrestasjon begikk han selvmord ved å hoppe ut av 
vinduet i Sikkerhetspolitiets tjenestebygning. 

Den som ble beskrevet her, var Kåre Waldemar Rødde. Han ble enten kastet ut eller kas-
tet seg selv ut fra fjerde etasje av Victoria terrasse 23. april 1942. Milorg-mannen Rødde 
var i Nordbes etterretningsgruppe, men ble omtalt som kontaktmann til «sabotasje-
grupper». Slik Rødde ble presentert i Meldungen . . . , ble han et bevis overfor RSHA for at 
Osvald-gruppen var noe langt mer enn Wollwebers organisasjon, og at man derfor ikke 
kunne underlegge seg etterforskingen til avdeling II N i Hamburg. Om Rødde virkelig 
hadde forbindelse med Sunde, er usikkert. Hans død var så heldig for Preiss at det kan 
indikere at han virkelig ble myrdet. RSHA grep ikke inn. Selv om Terboven ikke formelt 
hadde ledelsen av Gestapo i Norge, hadde han reelt understreket overfor RSHA at 
Norge var hans ansvar, og ikke en sak for Gestapo i Hamburg. 
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Etter sommeren 1942 sluttet Gestapo og SD i Oslo helt å bruke betegnelsen 
«Schaap—Wollweber». «Osvald» ble til «Sunde» i løpet av sommeren 1942. Dermed var 
det indirekte Terboven som også bestemte hvilket navn etterkrigstida kom til å bruke på 
denne motstandsorganisasjonen, og skapte myten om at «Osvald-gruppen» var noe 
annet enn «Wollweber-organisasjonen». Gestapo Hamburg II Ns materiale har ikke vært 
kjent i Norge. At realitene var helt annerledes, fortalte Sunde i et brev til Furubotn bare 
noen måneder senere. 

«Verdens snilleste gutt skal nå segne foran muren ...» 
Avhørene av Jacobsen og Kristoffersen var altså ledd i et kappløp mellom Gestapos avde-
ling i Oslo og avdeling II N om den videre etterforsking. Fock og Christiansen fikk gjen-
nomføre forhør med Jacobsen i Oslo. Vi har ingen kilder til avhørene av Kristoffersen, 
kun noen korte referanser i Meldungen ... utover sommeren 1942. Da moren besøkte 
ham i fengsel rett før saken kom opp, så hun at han hadde stygge merker på kroppen, 
neglene var trukket ut og fingertuppene var knust. Vi må regne med at liknende behand-
ling ble brukt overfor de fleste av dem som nå ble arrestert. 

Den 13. april var turen også kommet for Yngvar Jensen, som hadde vært i søkelyset 
sommeren før. Fock og Christiansen fant ut at han var rørlegger på flyplassen på Bardu-
foss. Dagen etter ble Sipo i Tromsø varslet. Den 15. ble Jensen arrestert, og satt på trans-
port til Oslo, hvor han ankom 29. april. I mellomtida hadde Fock og Christiansen tvunget 
Jacobsen til å bekrefte at han hadde truffet «Osvald» i Jensens leilighet i Ljabruveien 6. 
Den 24. mai ble Jensen transportert til Hamburg. 

Bjørkmann var arrestert 4. august 1941 i Bergen, og var satt inn i den tyske avde-
lingen i Møllergata 19. I Hamburg ønsket man at han skulle sitte der inntil videre, slik at 
han kunne brukes til konfrontasjoner når man hadde lykkes med å knekke Hjelmen. 
Bjørkmann sa til å begynne med lite av betydning, men 9. april 1942 ble situasjonen kri-
tisk. Fock og Christiansen var tilbake fra Bergen, og deres tålmodighet var slutt. Denne 
dagen klarte de å presse Bjørkmann til å oppgi Norman Iversens navn. Dermed var «Bir-
ger» identifisert. Den 10. april ble Sipo i Bergen anmodet om å arrestere Iversen, og 
Fock reiste selv over for å følge opp. Iversen var på «påsketur», forklarte hans kone. Der-
med ble hun arrestert istedenfor ham. Fock undersøkte om det fantes opplysninger om 
Iversen i det gamle overvåkingsarkivet i Bergen, og fant der at han hadde vært i Spania 
under borgerkrigen, og i Moskva før krigen. I sin rapport fastslo Fock at Iversen var blitt 
varslet etter arrestasjonen av Rutledal 31. mars. 

Hjelmen hadde oppgitt navnet til to fjerne hjelpere i Oslo, som hadde lånt ut sine lei-
ligheter og postkasser. Begge ble tatt inn til forhør, men kunne legge på bordet trover-
dige historier, og ble sluppet ut uten nærmere pågang. En av de siste dagene i april reiste 
Fock og Christiansen tilbake til Hamburg, etter at det var ordnet med transport til Tysk-
land av dem som stadig satt i den tyske avdelingen i Møllergata 19. 

Kristoffersen ble arrestert av avdeling IV A 15. april. Fock og Christiansen fikk anled- 
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ning til å avhøre ham, men ikke få ham overført til Hamburg. Vi har ingen forhørs-
rapporter eller andre beretninger i hans sak. En rekonstruksjon av hans forklaringer må 
derfor basere seg på høyst usikre data som ble plantet av Gestapo i avisene på sensom-
meren 1942. På Årnes på Romerike hadde løytnant Karl Schei og advokat Pål Schieflo i 
den lokale Milorg-gruppen besluttet at det var nødvendig å foreta likvidasjon av en mis-
tenkt angiver, og tok kontakt med Sunde i Oslo for å få den utført. Hvordan kontakten 
korn i stand, er uklart. Det kan ha skjedd via Milorgs ledelse i Oslo og derfra til 2A, eller 
gjennom et annet medlem av gruppen, Thorleif Andresen, som også var medlem av 
NKPs sentralkomite. Kristoffersen fikk ordre om å utføre oppdraget, og 25. februar dro 
han opp til Årnes. Likvidasjonen lot seg imidlertid ikke gjennomføre. Den 26. mars 
gjorde han et nytt forsøk. Denne gang lyktes han i å få kontakt med mannen utenfor 
Årnes kino, og mens de sammen gikk fra stedet, utførte han oppdraget. 

Gestapo spredte infame historier i avisene om at Kristoffersen utførte aksjonen for 
femti kroner og en ny hatt. Hvem som skulle ha vært kilden til denne og liknende histo-
rier, er umulig å fastslå. Kristoffersen, Jacobsen, Kristiansen og de øvrige tiltalte i saken 
forklarte seg under tortur. Som med Jacobsen gikk det mot snarlig henrettelse for Kris-
toffersen. Sonderkommando Hamburg ble også her snytt for en viktig person. 

Et nært samarbeid 
Slagene rystet organisasjonen, men knuste den ikke. Tross tilståelser og forklaringer 
forsøkte fangene i Tyskland å beholde verdigheten. På høsten 1942 kom de under sam-
let transport fra Hamburg til Sachsenhausen, og Hjelmen ba alle om å være svært for-
siktige og ikke snakke om saken. «Selv vegger har ører,» sa han. Selvdisiplinen holdt de 
oppe og beskyttet dem som ikke var tatt. 

Man kan kanskje se på det som et mottiltak at forbindelsen til 2As politigruppe ble 
tettere utover våren 1942. Asbjørn Bryhn hadde overtatt ledelsen ved årsskiftet. I mars 
avholdt han et møte med Sunde, hvor han blant annet presenterte en liste på et 20-tall 
personer som han ønsket likvidert. På denne listen sto navnene til Stapo-tjenestemen-
nene Dønnum, Thorhus og Tofteberg, alle effektive torturister, og statspolitiinspektør 
Gard Holtskog, Jonas Lies adjutant, en svært farlig motstander for motstandsbevegel-
sen. Der sto også statspolitilegen Hans Eng, som var beryktet for sin fangehåndtering og 
for deltakelse i henrettelser. Listen var ikke pønsket ut av Bryhn på egen hånd. Den var 
blitt til etter ønske fra de forskjellige motstandsgruppene. Hvordan så Sunde på likvida-
sjoner? Spørsmålet er ikke uten betydning. Etter krigen ble det gjort til en belastning for 
Sunde og hans tidligere sabotører, med hentydninger om mangel på personlig moral og 
mistenkeliggjøring av deres motiver. Det startet allerede etter aksjonen i Henrik Ibsens 
gate 7, da nazipressen begynte med å omtale «Osvald-gruppen» som en mordergjeng. 
Kristiansen og Kristoffersen ble framstilt som moralsk forkvaklede leiemordere av 
simpleste sort. I NTBs melding 24. august ble aksjonen omtalt som en av de mest 
«dyriske skjendselsgjerninger den kommunistiske terrorbanden har begått». Liknende 
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karakteristikk fant også forståelse på hjemmefronthold. Etter krigen ble denne tråden 
tatt opp igjen av overlege Johan Scharffenberg i skarpe angrep på Sunde. I et tilsvar 
skrev Sunde at «Det er [...] umulig ved en avispolemikk å klarlegge de motiver som lå til 
grunn for aksjonene, og jeg anser det derfor som helt formålsløst på denne måte å prøve 
å renvaske mine drepte kamerater for anklagen om å være eventyrjegere og banditter». 
Men Scharffenberg ga seg ikke. Kort tid etter lanserte Sunde sin egen versjon i Menn i 
mørket. 

«Forfatteren synes å ha dannet gruppen etter eget tiltak,» skrev Scharffenberg i en 
omtale av boka, «uten oppfordring fra overordnet ledelse, og det er tydelig at han alene 
bestemmer aksjonene, derfor har man grunn til å spørre: Hva ga Asbjørn Sunde rett til å 
handle på en gang som anklager, dommer og fullbyrder?» Det var brutale ord, men 
adressaten var feil. Han skulle ha rettet spørsmålet til Sundes oppdragsgiver, til den 
nyutnevnte overvåkingssjefen Bryhn, og hans politiinspektør Biltvedt. Men Bryhn for-
holdt seg taus. Isteden var det Sunde som fikk skyllebøtten. Han hadde allerede skrevet 
til Ragnar Solheim at han følte seg dypt krenket. Han gjorde likevel ikke noe for å opp-
lyse media om den virkelige sammenhengen. I ettertid har vi all grunn til å stille spørs-
mål om hvorfor han beskyttet Bryhn og Biltvedt. 

Sunde hadde erfaringer som partisan fra den spanske borgerkrigen. Det samme 
gjaldt flere av hans menn, som også hadde lært teknikken ved likvidasjoner i Spania. 
Dessuten hadde han et apparat, det eneste som fantes som kunne utføre slike aksjoner 
så tidlig under krigen. Dette måtte Bryhn forholde seg til. Sunde var nøye med å over-
holde sin del av avtalen. Det ser ut til at nesten samtlige likvidasjoner i 1942-43 ble utført 
på oppdrag fra politigruppen. Sunde hadde ikke kilder innad i systemet som gjorde det 
mulig å kartlegge hvem de farligste nazistene var, slik Bryhn hadde. Bryhn plukket dem 
heller ikke ut fra eget hode. En illegal dommer hadde oppgaven med å felle dødsdom-
mene, og han fikk seg forelagt bevismateriale av de illegale organisasjonene. Jens Chris-
tian Hauge fortalte at «eksekusjonsgjengen» gikk i oppløsning etter at den illegale dom-
meren ble arrestert. Det var Sundes gruppe han her omtalte. Våren 1943 fikk Kai Holst, 
som da var ansvarlig for Milorgs sikringstjeneste, i oppdrag å organisere «et par nye 
eksekusjonslag». Som vi skal se i et senere kapittel, henvendte Holst seg til den som 
hadde hatt ansvaret tidligere, Sunde. Jens Christian Hauge forsøkte å verve en høyeste-
rettsdommer til å avsi dommene, men dette lyktes ikke. «Det ble derfor til at vi måtte ta 
oppgaven som dommer selv,» skrev han. 

Sunde ga i Menn i mørket dystre skildringer av denne fryktelige aktiviteten. Det var 
en jobb avkrevd ham av andre, for å få materiell støtte, forsyninger og penger til å holde 
den øvrige virksomheten i gang. Og hva skulle man ellers gjøre for å stoppe angivere, 
torturister og andre farlige motstandere som daglig krevde liv? Etter krigen syntes han 
det var urettferdig å måtte bære denne byrden alene, eller å få høre at han skulle nyte 
denne virksomheten. 

Ide fem månedene fra møtet i mars til aksjonen i Henrik Ibsens gate 7 arbeidet Sunde 
og Bryhn tett sammen. Bryhn bekreftet dette i en rapport han skrev til justisminister 
Wold i september, da bølgene etter aksjonen ennå ikke hadde lagt seg. Ytterligere opp- 
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lysninger ga han på Wolds kontor 3. mars 1943. Bryhn innskjerpet rutiner og sikkerhet, 
og ga prioritet til varsling og sikring mot statspolitiet og det tyske politiet. En egen avlyt-
tingstjeneste var i sving fra juni 1942, og kunne i enkelte tilfeller gi tips om hva som var 
på gang. For å sikre at 2As avtale med Sunde ble ført videre med Bryhn, la Øwre pre-
missene for Bryhns møte med Sunde i mars 1942. Begge lovet å samarbeide. Bryhn hev-
det etter krigen at Sunde hadde lovet å underordne seg hans ledelse, mens Sunde hev-
det at det dreide seg om samarbeid om spesielle oppdrag. Bryhns påstand er urimelig. 
Sunde hadde neppe fullmakt fra NKVD til å underordne seg andre organisasjoner. Det 
framgår også av Bryhns eget referat fra møtet at de to sammen skulle gå gjennom pla-
nene for oppdrag som «eksekusjoner, innbrudd og skygging av angivere» som Bryhn ba 
OM. 

Åkebergveien 
Sunde hjalp imidlertid ikke Bryhn bare med likvidasjoner. Et eksempel på det var aksjo-
nen i Åkebergveien 22. juli 1942. To av 2As folk var tatt. Begge satt hardt i det og måtte 
ut av fengslet før saken ble overtatt av tysk politi. Forskjellige utveier ble vurdert, men 
Bryhn endte med å innkalle Sunde for å få hjelp. 

Det som skjedde, er fortalt av Sunde og andre. Statspolitibetjent Sverre Svendsen i 
politigruppen, som var ansatt på politistasjonen i Kirkeveien som hadde saken, ble 
«ofret» i aksjonen. Sunde og Svendsen kjørte en politibil inn i fengslet, Svendsen utstyrt 
med en falsk rekvisisjon for utlevering av de to til forhør i Kirkeveien. Det lyktes å få de 
to utlevert. Vel utenfor murene ventet Kristiansen og andre fra Sundes gruppe. De to ble 
raskt brakt i sikkerhet, og bilen ble etterlatt i rasert tilstand i skogen ved Grefsen. Svend-
sen og de andre impliserte fra 2A ble med familier i tur og orden eksportert til Sverige. 
En mengde folk var i sving for å få dem av gårde. Flere viktige ledd i 2A-systemet ble 
avslørt. Det ble selvsagt et voldsomt oppstyr over en så frekk aksjon. 
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Kapittel 17 

STATSPOLITIETS HOVEDKVARTER 

Als der Gestapomann zum ensten 
Mal den Telefonhb .rer abnahm, 

flog das gesamte Gestapoquartier 
in die Luft. 

ERNST WOLLWEBER, 1960 

Rundt 20. juni 1942 kom Fock og Christiansen fra Gestapo Hamburg II N tilbake til 
Oslo med nytt avhørsmateriale fra Hamburg. De tilhørte Sonderkommando Ham- 

burg, som av RSHA hadde fått ansvaret for å lede opprullingen av Wollwebers sabota-
sjeorganisasjon. Nå skulle de få fatt på «Osvald», som de mente ledet den stadig mer 
plagsomme sabotasjen i Norge. De hadde identifisert flere medlemmer i Narvik og Oslo, 
og hadde mange ubesvarte spørsmål. De hadde fortsatt press på seg for å oppklare 
sprengningen av Claus Bdge. 

Siden arrestasjonene i april hadde Gestapo IV A i Oslo også gjort framgang, og en-
nomført en rekke arrestasjoner i det kommunistiske miljøet. Mens II N i Hamburg arbei-
det ut fra «Wollweber-sporet» og de personer som var brakt til Hamburg, konsentrerte 
IV A i Oslo seg om Jacobsen og Kristoffersen samt andre kommunistsaker som dukket 
opp. Avdelingene var inne i et kappløp, ikke minst i spørsmålet om å få identifisert 
« 0 svald». 

Identifiseringen av «Osvald» 
Fock og Christiansen startet i Oslo med arrestasjon av bryggearbeiderne Birger Aug-
land, Anker Thorsrud og Alv Torbjørnsen 22. juni, og Bergljot Jensen 25. juni. Deretter 
fulgte arrestasjon av skraphandler Kristian Beck og transportarbeider Henrik W. Larsen 
i Narvik 26., som begge hadde vært med i Narvik-gruppen. Det siste avhøret med Carl 
Johan Jacobsen ble foretatt 22. juni i Møllergata. Han fortalte at «Osvald» en gang hadde 
sagt at Hjelmen sto bak sprengningen av Claus Biige. Han innrømmet at han kjente Alv 
Torbjørnsen, men nektet for at han var med i organisasjonen. Thorsrud forsøkte han å 
framstille som en drukkenbolt, som han ikke visste noe om. Han ble konfrontert med 
Auglands dekknavn «Olaf Kommune», men kunne ikke hjelpe med oppklaring. 

Jeg har nevnt at vi har få kilder fra Gestapo Oslo W As avhør. Antakelig ble arkivene 
ødelagt i 1945. Men vi har rapporter skrevet av enkelte ledere og saksbehandlere etter 
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krigen, særlig fra Gertrud Thielicke Karlsen, som var tolk, arkivfører og torturist. I 1948 
ble hun dømt til 18 års straffarbeid. Hun sa seg villig til å fortelle alt hun visste om kom-
munistene, vel vitende om at hennes videre skjebne var avhengig av hva hun kunne pro-
dusere. Lite var kjent om kommunistene; hun sto derfor temmelig fritt. Hun skrev flere 
rapporter, med detaljerte, men unøyaktige opplysninger. Alt hun skrev, må kontrolleres 
mot andre kilder. 

Karlsens første sak i IV A var avhørene av Kristoffersen, hvor Preiss ønsket en tysk 
tolk. Kristoffersen ble voldsomt slått av tjenestemennene Lubinsky og Hlawiska, og etter 
hvert begynte han å tilstå. Tilståelsene førte Sipo til Mjøndalen, Drammen, Årnes og 
Sørumsand, og en serie arrestasjoner fulgte. Fra organisasjonen ble Bjørn Horgen, 
Bjarne Hansen, Alf Johan Gunnerud og Oddvar Lykke Juritsen tatt. De hørte til gruppen 
på Steinberg. 

Samtidig foregikk avhør og arrestasjoner i saken mot Lars Nordbø, som var arrestert 
i mars. Også i denne saken ble en rekke navn oppgitt, og mange tatt. W A hadde et visst 
forsprang på II N. En rekke av de arresterte kjente Sundes navn, men det er ennå ikke 
klart hvordan det til slutt framkom. Ifølge Karlsen oppga Kristoffersen navnene på Røse 
og Kristiansen, og politiet anholdt på dette grunnlag fru Røse. Hun skal så ha nevnt nav-
net Asbjørn Sunde og Horten. Vi vet ikke om det er sant. 

Fra Sipo i Larvik skal det ha kommet en melding om at Sunde var aktiv og farlig. I mid-
ten av juli reiste Barschdorf, Lubinsky og Karlsen til Horten, hvor de fant Sundes leilig-
het avstengt. De dro så til Astri Sundes foreldre, hvor det lyktes Karlsen å stjele tre bil-
der av svigersønnen, uten at det ble oppdaget. De fikk videre oppgitt at Astri Sunde var 
på ferie i Sandsvær. Turen gikk deretter videre til Halvor Kolstads gård i Øvre Passe-
bekk i Sandsvær, hvor Astri Sunde og søsteren Esther Nilsen ble anholdt. Karlsen for-
talte at de nå var så opprømte på å finne ut om Sunde var den berømte «Osvald», at de 
kjørte direkte til Akershus festning, hvor Jacobsen og Kristoffersen var overført. Bilen 
kom dit ved midnatt. Begge pekte ut personen på de tre bildene som «Osvald». 

Hvis dette er riktig, var Sunde identifisert om lag en måned før aksjonen i Henrik 
Ibsens gate 7. Karlsen ga altså fru Røse skylden. På samme måte ga hun den arresterte 
Astri Sunde skylden for at Sipo ble klar over adressen Uelandsgate 57 K. Ifølge Karlsen 
tilsto hun «etter en ørefik» at hun hadde truffet sin mann der veden anledning. Om dette 
er sant, er uklart. Karlsen skrev nemlig selv i 1948 at man ble klar over Osvalds virkelige 
navn om våren. Et annet sted i samme dokument skrev hun at Sunde ble angitt av «såkalte 
jøssinger» først etter sprengningen 21. august, fordi «de fordømte slike handlinger». 

Hun forsøkte å spille på den uviljen mot Sundes sabotører som utviklet seg i 1948. 
Overalt beskyttet hun identiteten til disse «anonyme» angiverne, norske eller tyske. I 
avhøret 1945 sa hun at det kom en melding fra Sipo i Larvik som omtalte Sunde. Denne 
meldingen er forsvunnet. Det er imidlertid sannsynlig at den har omtalt Johan Peter 
Bruun, som var fra Larvik, og at den har vært et svar på en henvendelse fra W A i Oslo 
om ham. Hvis det ikke var slik, står det igjen å forklare hvordan politiet bare noen få 
timer etter aksjonen i Henrik Ibsens gate 7 kunne ha plakater ferdige med ikke bare Sun-
des bilde, men også Bruuns. De måtte ha hatt også dette på forhånd. 
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I Meldungen ... fra 21. august ble det opplyst at man har hatt framgang i etterfors-
kingen av «resten» av den «kommunistiske terrorgruppen». Man hadde anholdt konen til 
en av lederne i deres leilighet i nærheten av Oslo. I leiligheten hadde man funnet tre pak-
ker klorkalium og en flaske svovelsyre. Den 19. september referte Meldungen ... til denne 
opplysningen, men endret stedet til «i nærheten av Horten». Nå skrev man at arrestasjo-
nen førte til identifiseringen av Sunde. Etter arrestasjon av Sundes kone, het det seg, fikk 
man kjennskap til nye spor til Sundes tidligere skjulesteder. «Disse ledet i morgentimene 
21. august til oppdagelsen av produksjonsstedet for de sprengladninger som ble produ-
sert til anslagene.» Karlsen skrev at det hadde skjedd tidligere, men at Preiss mot hennes 
råd bestemte seg for å vente med aksjonen. Først 21. august var tida inne. 

De forskjellige forklaringer på hvordan man identifiserte Sunde spriker altså. Kildene 
gir ikke entydig svar. 

Den store aksjonen mot bilverkstedene 
Sommeren 1942 var tett belagt med sabotasjeaksjoner. Hvor stort anlagt aktiviteten nå 
var, kommer først fram når man ser den i forhold til tre omfattende prosjekter som på 
samme tid var under forberedelse. 

Det første av disse var en omfattende plan for systematisk sabotasje innenfor bilverk-
stedsbransjen i Oslo, et vitalt område for Wehrmacht. Uten bilverksteder ville Wehr-
machts virksomhet i østlands-området hurtig bli sterkt rammet. Sunde ville starte med 
å rekruttere kommunister som var ansatt ved verkstedene. Tor Arne Barstad har i Pelle-
gruppa. Sabotører på Østlandet 1944-45 framstilt det som om NKP sto bak, og at initiati-
vet kom fra Ragnar Sollie, i 1944 kjent som «Pelle». Alf Kristiansens samtidige tilståelse 
gir nok en riktigere forklaring. På oppdrag fra Sunde fant han fram til de forskjellige og 
rekrutterte dem. Først diskuterte de hvordan sabotasje kunne utføres ved de enkelte 
verkstedene, deretter holdt han kurs om bruken av sprengladninger. Til slutt var det 
skyteøvelser med pistol i skogen ovenfor Årvoll. Etter hvert forelå det planer ved Søren-
sen & Balchens Verksted i Middelthunsgate, Møller & Larsen A/S i Hedmarksgata, 
Gustav Thrane Steen på Drammensveien, Autoreparasjon A/S i Waldemar Thranes gate 
og Fram Motorkompani A/S i Trondheimsveien og i Pilestredet. 

Hvor mange som hadde sagt seg villig, vet vi ikke. Men Gestapo mente det var minst 
ti. Av disse festet man seg mest ved Ragnar Sollie («Halfdan»), Jørgen Hedlund, Arthur 
Folden, Arthur Andreassen, Bjarne Strand, Erland Kolden og Eilif Olsen. Aksjonen ble 
aldri iverksatt, fordi den ble avbrutt av opprullingene etter aksjonen i Henrik Ibsens gate. 
Flere ble tatt, andre rømte til Sverige. 

En annen aksjon som var planlagt samtidig, ble imidlertid satt ut i livet. At den ble mis-
lykket, berodde antakelig på tilfeldigheter. Milorg hadde godkjent og klarert likvidering 
av statspolitilegen Hans Eng. Aksjonen ble sett på som viktig, og Bryhn var med på å 
legge planene. «Jeg ringte til ham og ba ham komme i sykebesøk til et bestemt sted, idet 
det var meningen at han da skulle tas av Osvald og hans folk,» forklarte Bryhn senere. 
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Den 20. august satt Bryhn, Sunde og noen av hans folk og ventet på Eng. Men Eng kom 
ikke, uvisst hvorfor. 

Den tredje av disse viktige aksjonene ble utført dagen etter. Den kom til å ryste både 
motstandsmiljø, norsk og tysk politi. 

Sprengningen av statspolitiets hovedkvarter 
Sunde kalte aksjonen mot statspolitiets hovedkvarter i Henrik Ibsens gate 7 21. august 
1942 for «Det store slaget». Sunde dro direkte fra det mislykkede attentatet mot Eng til 
aksjonsgruppen som skulle iverksette sprengningen. Bryhn spurte hva de skulle, men 
Sunde opplyste at han hadde ordre fra «annet hold». Avtalen var at bare aksjoner som 
Bryhn hadde bedt om, skulle varsles på forhånd. Bryhn hadde ikke bedt om å sprenge 
statspolitiets hovedkvarter. Hvis noen av personene på Bryhns liste gikk med i smellet, 
var det dobbel gevinst. Vi har to gode kilder som gir nokså likt bilde av det som foregikk. 
Den ene er Sundes beretning fra 1947. Den andre er Kristiansens tilståelse. 

Sunde, Sigurd Hansen, Håkon Eriksen, Kristiansen og Johan Peter Bruun tok litt før 
midnatt drosje til trappen foran Deichman-søylene, og ruslet ned N. Hammersborggaten 
og Møllergaten til bakgården ved Henrik Ibsens gate 7, hvor Sunde låste opp døren. De 
listet seg stille gjennom korridoren forbi politiets Aker-avdeling, opp baktrappen til 
6. etasje, og gjennom korridoren fram til værelse nr. 11, hvor torturistene Thorhus, Døn-
num, Tofteberg og Vogt hadde sine kontorplasser. Mens Håkon Eriksen holdt vakt, 
knyttet Sunde en 2,5 kilos sprengladning til Toftebergs telefonrørledning. Det finnes for-
skjellige beskrivelser av tenningsmekanismen, men det spiller ingen rolle her. Lad-
ningen skulle gå av når Tofteberg tok av telefonrøret. Så fylte de opp sekkene med doku-
menter og forlot bygningen samme vei som de hadde kommet. 

Det var dristig. Hvordan det hadde gått hvis de hadde møtt noen inne i bygningen, er 
ikke godt å si. De hørte klapringen av skrivemaskiner mens de lusket seg fram i gan-
gene. Mange var på arbeid under aksjonen. Sunde hadde både nøkler og tegninger til 
bygningen. Hvor han hadde disse fra, sa han aldri, og politiet klarte ikke å finne det ut. 
Det har vært antatt at noen i politigruppen ordnet det. 

Hjelperen var fullmektig Asvor Ottesen, som bestyrte Ragnar Solheims advokatfor-
retning. Som forretningsfører for A/S Bygningsarbeidernes Hus hadde Solheim nøkler 
til statspolitiets lokaler i etasjen over advokatforretningen. Den 3. juli hadde Ottesen 
gjort seg et ærend opp og brukt øynene godt. Sunde tegnet en skisse etter hennes 
beskrivelse. Dagen etter ble hun sendt til Sverige. Den 21. august gikk hun nervøst 
rundt i Stockholm og ventet på nyheter fra Oslo. 

Lederen av IV A, Preiss, hadde 20. august endelig bestemt at aksjonen mot Uelands-
gate 57 K skulle foregå kl. 05.30 morgenen etter. I leiligheten ble Kristiansen, Sigurd og 
Rigmor Hansen og deres lille datter anholdt. Rigmor Hansen rakk å velte en blomster-
potte i vinduet, et avtalt faresignal, som reddet flere liv. Ingen av de arresterte fortalte om 
den ueksploderte bomben under Toftebergs skrivebord. 
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På Victoria terrasse bestemte gestaposjefen i Oslo, Hellmuth Reinhard, at det var 
behov for en grundigere undersøkelse i Uelandsgate 57 K, og ville ha hjelp fra statspoli-
tiet. Karlsen fikk i oppdrag å ringe, og da Tofteberg tok telefonen, utløste han spreng-
ladningen. Mens Karlsen ventet i telefonen, kom det en telefon i naborommet til Preiss 
om at Stapo-lokalene var sprengt. Mens dette skjedde, satt Kristiansen til forhør. Han ble 
nå slått enda mer. 

Under den påfølgende aksjonen hjemme hos Hansens ble store mengder sprengstoff 
funnet i en kjellerbod. Sammen med kjemikalier og andre rekvisita som var i leiligheten, 
samt en navneliste over kontaktene til bilverkstedene, som Kristiansen hadde i lommen, 
var beslaget i seg selv en stor suksess. De fleste kontaktene på bilverkstedene ble tatt. 
Sundes dekkleilighet hos veterinær Reidar Solheim i Rødstuveien 14 ble oppdaget. 
Håkon Eriksen ble arrestert på sitt arbeidssted. 

Bruun oppholdt seg de første timene hos sin søster på Bjølsen. Så reiste han med 
Finn Eriksen opp til Rudsetra på Harestua, hvor de lå i to dager. Deretter dro de videre 
til fots gjennom Nordmarka til Rukkedalen. Det var allerede planlagt. Bare noen timer 
etter at Bruun hadde forlatt leiligheten på Bjølsen, kom Gestapo dit. Da hadde de alle-
rede vært i Trondheimsveien 85 og arrestert Bruuns kone. Bruuns søster ble innbrakt 
og konfrontert med Sigurd og Rigmor Hansen. De var begge blodig forslått. 

Sunde søkte hjelp hos Ellingsen og Bryhn. Etter å ha fått en oversikt over resultatene 
av selve aksjonen, samt hvilke arrestasjoner som var foretatt, kom han seg av gårde gjen-
nom Nordmarka mot Hallingdal. De videre detaljene rundt det som skjedde 21. august, 
er beskrevet av Bryhn, Sunde og Ellingsen og betyr mindre her. En liten detalj som 
beskriver samarbeidet mellom gruppene, skal likevel nevnes. En etterlysningsplakat 
hvor 100 000 kroner ble utlovet for Sunde og Bruun, ble hengt opp på byens stolper. 
Sunde ønsket å få forandret på ansiktet. Via Michael Hansson i Milorgs ledelse ble lege 
Ole Jakob Malm kontaktet. Malm var legerepresentant i et motstandsutvalg som kalte 
seg yrkesgruppenes Koordineringskomite (KK), og hadde kontakt med overlege Hans 
Fredrik Fabritius ved Rikshospitalet. Han hadde tilgang på en type spesialparafin som 
var velegnet til ansiktsinnsprøyting. Resultatet ble svært bra, Sunde ble ugjenkjennelig. 
Samtidig fjernet Malm en «AS» som var tatovert inn på Sundes venstre håndbak. Helst 
ville Malm og Hansson ha Sunde til Sverige, men det ville Sunde ikke høre snakk om. 

Organisasjonen hadde en dekkleilighet i Fagerborggaten 10 på Majorstua, hvor Rig-
mor Hansens søster Olga-Karin bodde sammen med sin mann Øyvind, bror av Håkon og 
Finn Eriksen. Leiligheten hadde vært brukt av organisasjonen siden høsten 1941, da de 
to ble rekruttert. Olga-Karin hadde operert som kurer for Sunde, og blant annet holdt 
den viktige kontakten til byfogd Harald Gram via Jens Peter Lødrup i Morgenbladet. 
Øyvind var sabotør. Om formiddagen 21. august ble han oppmerksom på at den ene 
blomsterpotta manglet i vinduet i Uelandsgate 57 K. Han slo alarm, og familien gikk i 
dekning på Lille-Tøyen. Deretter bar det videre til Strømmen, hvor de fikk forandret hår-
frisyre og fikk nye legitimasjonskort. NKP hjalp dem så å komme av gårde til Sverige, 
hvor de ankom i september. De hadde ikke rukket å gjenopprette forbindelsen med 
Sunde før de dro. 
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Ett spørsmål er ubesvart. Hvem var det «annet hold» som ga ordre om sprengningen? 
Var det Milorg, var det kommunistene? Var det likevel Bryhn? Roy Andersen antyder i 
sin bok om Bryhn at denne forsto at reaksjonene mot aksjonen ga åpningen for hans ene-
stående politikarrierre, først som overvåkingsleder i legasjonen i Stockholm, deretter i 
London, og til sist som overvåkingssjef etter krigen. Men da måtte han distansere seg fra 
Sunde. 

Reaksjoner 
Den 25. august 1942 pranget avisenes forsider med store bilder av Sunde og Bruun. 
Samme dag var Toftebergs begravelse, som for anledningen var gjort til en statsbegi-
venhet. Quisling, Terboven og den tyske politiledelsen i Norge, inklusive Hans-Hendrik 
Neumann, var til stede. Den 27. falt dommene i den nye tyske domstol «SS und Polizei-
gericht Nord» mot Kristoffersen, Jacobsen og de andre sju som var tatt etter Årnes-
saken. Kristoffersen ble dømt til døden fire ganger, Bjarne Hansen og Thorleif Andersen 
tre ganger, Jacobsen og Karl Fritjof Schei to ganger. Bjørn Horgen, Oddvar Lykke og Alf 
Johan Gunnerud, samtlige fra Steinberg-gruppen, fikk tukthusstraffer. Det samme 
gjorde advokat Pål Schiefloe fra Årnes. Han døde i tysk fangenskap i Hamburg i 1944, 
Horgen døde rett etter frigjøringen. Bare Gunnerud og Lykke overlevde. 

Den 5. september var det Kristiansen, Sigurd Hansen og Håkon Eriksens tur. Kristi-
ansen ble dømt til døden fem ganger, Hansen tre ganger og Eriksen «bare» en gang, rik-
tig nok med tillegg av fem års tukthus. Samme natt ble Eriksen skutt på Trandum. To 
dager senere ble Kristiansen skutt samme sted. Hansen ble skutt i Trondheim 18. sep-
tember. 

Avisene leverte inngående dekning av de to sakene. Bryhns navn kom ikke fram, men 
at «terroristene» hadde samarbeidet med militærorganisasjonen og «jøssingkretser», 
var malt ut i det vide og brede. Sabotørene var omtalt som lavpannede leiemorderne, 
som var enkle å manipulere for de kyniske borgerlige motstandsmennene. Arnfinn 
Moland og Ivar Kraglund skrev i Hjemmefront at «Kommunistangrepet på Statspolitiets 
kontorer skapte bestyrtelse i den sivile hjemmeledelse». Betegnelsen «kommu-
nistangrep» er unyansert hvis man tenker på NKP. Men at reaksjonen ble sterk, hersker 
det ingen tvil om. 

Den 27. august 1942 utformet den sivile hjemmefronts uformelle ledelse «Kretsen» et 
voldsomt angrep på aksjonen, og dem man antok sto bak, i form av et brev til utenriks-
minister Trygve Lie. «Når vi henvender oss til Dem denne gang er det fordi det er skjedd 
— og er i ferd med å skje — ting her i landet som kan komme til å endre hele grunnlaget 
for vår nasjonale frihetskamp i Norge, og som vil få de uhyggeligste konsekvenser for 
utallige nordmenns liv,» innledet Kretsen, som ikke var i tvil om hvem som sto bak, og 
fortsatte: «De har også bebudet en serie handlinger i tiden framover, og har det nå i sin 
hånd med et slag å endre hele den indre situasjon i landet uten at ansvarlige kretser får 
noen kontroll med utviklingen.» Etter denne kraftsalven fortsatte Kretsen med å peke på 
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at denne utviklingen sto i skarp strid med den strategi «man» til nå hadde valgt, nemlig 
å motarbeide nazifisering, og å «bevare kontrollen over utviklingen». Dermed hadde 
man unngått represalieskyting og unntakstilstand, og unngått at «landets mest uunn-
værlige krefter samtidig som utallige uskyldige nordmenns liv blir satt på spill». Hvis 
«uansvarlige nordmenn» fortsatte med «hensiktsløse terrorhandlinger», ville tyskerne 
få det beste påskudd til motterror. «Folket vil bli lamslått og splittet og store lag vil falle 
fra i passivitet. Ingen vil finne det merkelig at tyskerne besvarer denslags med terror, og 
en fortsatt nasjonal frihetskamp etter de linjer vi har ført vil ikke bli gjennomførbar.» 

Kretsen ba Lie om å forby militære myndigheter å støtte «terroristiske anslag». Slike 
planer måtte med alle midler hindres. «I den forbindelse vil vi ikke unnlate å gjøre opp-
merksom på at vi er bekjent med at en norsk militærperson som har oppholdt seg i 
Norge i sommer, har vært i forbindelse med kommunistene, og så vidt vi forstår, gitt sin 
konfirmasjon av den nye linje de har slått inn på.» Man ba også om at London radio måtte 
bli tatt i bruk av regjeringen for å advare mot sabotasje. Det ble opplyst at «ledende hold» 
i norsk arbeiderbevegelse hadde sendt brev til Martin Tranmæl i Stockholm, for å få ham 
til å kontakte den sovjetiske minister madame Kollontay, for å få henne til å «bremse» de 
norske kommunistene. «Vi mener å vite med sikkerhet at det nylig har vært en russisk 
offiser i landet, og det ligger nær å tenke seg at denne har gitt instrukser,» avsluttet Kret-
sen sitt brev med. Minister Bull i Stockholm leste brevet, og føyde til et ønske om diplo-
matiske skritt overfor Sovjetunionen, og fortsatte: 

De norske militære myndigheter må få forbud mot å gi sin støtte til anslag av terro-
ristisk natur. Om det alt finnes slike planer, må en søke å forhindre at de blir satt ut i 
livet. I sommer har en militær som har vært i Norge, hatt kontakt med kommunis-
tene. Den nye linje er da blitt godkjent, så vidt vi forstår. 

Bull nevnte også historien om den russiske offiseren. Det samlede bildet som ble skapt 
i disse to skrivene, var at en russisk instruks om aktiv sabotasjekrigføring var godkjent 
av Milorg. Regjeringen reagerte raskt. Den 6. september kom Nygaardsvold med en 
«inntrengende appell» i London radio 

til alle om å avholde seg fra individuelle aksjoner som ikke tjener noen fornuftig hen-
sikt, men som bare vil føre til skjerpet terror fra quislinger og tyskere. Regjeringen 
har konsekvent inntatt denne holdning, og vi er fullt overbevist om at alle ansvarlige 
kretser i Norge er enige i den. 

Det var ingen trøst for familiene til Jacobsen, Kristoffersen, Hansen, Eriksen, Kristian-
sen og de øvrige dødsdømte å høre slikt fra statsministeren noen timer før henrettelsen. 
Nygaardsvold brukte litt andre ord enn Kretsen og Bull, som gikk imot sabotasje gene-
relt og brukte nazipressens terrorismefloskler. 

Ingen som kjente til samarbeidet mellom Sunde, Øwre og Bryhn, kunne oppfatte 
begrepet «individuelle aksjoner» som treffende. Sprengningen av Henrik Ibsens gate 7 
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var ingen individuell aksjon, men en etter norske forhold omfattende militær aksjon. 
Nygaardsvolds formuleringer var selvsagt ikke tilfeldig valgt. De gjenspeilte heller ikke 
regjeringens virkelige syn. Det vet vi fordi det også ble sendt en presisering av regje-
ringens syn internt til den sivile hjemmefront, via legasjonen i Stockholm 9. september. 
Regjeringens syn presentert i fem punkter, hvorav det første dekket formuleringene i 
radiotalen. De øvrige fire var som følger: 

II Der er gjort demarche overfor den herværende sovjetambassade og av vår 
sendemann i Moskva for å hindre den russiske radiokampanje som oppmuntrer 
nordmennen til å begå sabotasjehandlinger og attentater. Det er dog tvilsomt om 
dette vil føre frem. 

III Alle herværende som saken angår er satt inn i Regjeringens og hjemmefrontens 
synspunkter. Den britiske luftfartsministers radiotale 2. sept. om  sabotasje mot 
jernbanetransporter o.lign. ble stoppet hva angår Norge. 

IV Det meddeles fra høyeste militære hold at ingen norske offiserer har kjennskap 
til kommunistenes planer om bombeattentater. Når dette hevdes fra kommunis-
tisk hold, må det være løgn. 

V Ville være takknemlig for å få nærmere rede på den brist i hjemmeorganisasjo-
nens arbeid som etter det som har hendt må eksistere. Regjeringen er takknem-
lig for råd og forslag om det kan gjøres noe for å avhjelpe dette forhold. 

Punkt III henspeiler på den striden om motstandspolitikken som allerede i lang tid 
hadde eksistert mellom norske hjemme- og utemyndigheter og britiske myndigheter, 
og som uttrykte seg i misnøyen med SOEs virksomhet i Norge. Skrivet gikk svært langt 
i å imøtekomme Kretsens ønsker. På bakgrunn av disse punktene sto radiotalen som et 
rent taktisk utspill. Regjeringen satte også en solid finger på den «brist i hjemmefrontens 
arbeid» som hadde gjort sprengningsaksjonen mulig. Denne bristen var Bryhns ledelse 
av politigruppen. Det er liten grunn til å anta at personen Bryhns virksomhet var regist-
rert på regjeringshold i London så tidlig. Ingen som leste dette skriv i Kretsen eller 2A, 
kunne være i tvil om hvem som her fikk søkelyset rettet mot seg. 

Kretsen ble likevel ikke fornøyd med radiotalen. I et brev, som krysset regjeringens 
brev av 9. september, kritiserte man omtalen av dødsdommene, selv om man ikke var 
mot at London hyllet nordmenn som ga sine liv, og fortsatte: 

Og selv om en ikke har lov til å tro Oslo-radioen eller avisene uten å undersøke saken, 
var det i dette tilfellet i ethvert fall grunn til å ha mistanke om at de angjeldende hadde 
tatt del i handlinger som kunne få meget skadelige følger for deres land. Hensynet til 
hva der er hensiktsmessig å si, må her gå foran alt annet så lenge man ikke sitter inne 
med konkret materiale som avslører tyskernes løgnaktighet. 

Det var fryktelige ord. Blant de henrettede var ikke bare Sundes sabotører, men også 
Milorgs sjef på Årnes, som sto bak anmodningen om assistanse fra Sunde. Det var Mil- 
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org som hadde anmodet Sunde om hjelp til likvidering av torturister som Tofteberg, 
Dønnum, Thorhus og Vogt. Når Kretsen valgte å tro på tyskerne, så valgte de ikke bare 
å ta avstand fra Sunde, men også fra Milorg, 2A og ikke minst Bryhn selv. At Kretsens 
reaksjon ikke ble delt av Milorg og 2A, viser hjelpen de ga til Sunde. Malm oppfattet 
sprengningen av statspolitiets hovedkvarter som «veldig nyttig», og etter hans oppfat-
ning delte han denne vurderingen med mange i den sivile ledelsen. 

Liket av Rigmor Hansen ble sendt til Oslo legevakt fra Grini i slutten av oktober. I en 
Totenschein fra Grini sto det at hun hadde begått selvmord ved hengning 29. oktober 
mellom kl. 12 og 14. Den var undertegnet samme dag. Hun var naken og hadde tilsyne-
latende hengt seg fra en vask. Hennes familie ba overlege Olav Torgersen ved Rikshos-
pitalet om å foreta en privat obduksjon. Noen få dager senere fortalte han familien at hun 
var myrdet. I 1945 bekreftet Oslo politikammers fangeregister at hun var drept under 
tortur på Grini 29. oktober 1942. Tre år senere fastholdt NKP denne oppfatningen. Våre 
falne fra 1950 fastslo at hun begikk selvmord. Spørsmålet var kommet opp igjen i lands-
sviksaken mot Thielicke Karlsen. Hun hevdet at Rigmor Hansen var blitt forhørt gang på 
gang på Grini, men at hun ikke fortalte noe. Hun var ikke torturert, påsto hun, men truet 
på alle måter. Så hadde hun hengt seg etter et avhør. Påtalemakten godtok dette, på tross 
av at Karlsen selv deltok i «avhørene» og var kjent for å «slå». Hva var det som gjorde 
henne så troverdig? Først i 1996 har det lykkes å finne igjen overlege Torgersens rap-
port. Som ventet i en så følsom sak i 1942, ga Torgersen ingen vurdering, men beskrev 
bare skadene nøyaktig. Han var selv motstandsmann, og visste hva han holdt på med. 
Hun hadde vært utsatt for stump vold mot hode og bein. Dødsårsaken var kvelning. 
Symptomene på strangulering var klarere beskrevet enn symptomene på hengning. 
Ennå i fangeregisteret fra 1995 er Rigmor Hansen omtalt med «død» og ikke med «myr-
det», en skjebne hun deler med en annen kvinnelig kommunist, Brynhild Strøm, som ble 
myrdet under forhør av Gestapo 17. mai 1942. Hansen bør huskes som den eneste kvin-
nelige sabotør som falt i Norge. Det fantes flere kvinner i Sundes sabotasjeorganisasjon, 
men ingen i andre sabotasjegrupper. Rigmor Hansen var også tillitsvalgt i Oslo Bokbin-
derforening. I Arbeiderbevegelsens historie er hun omtalt under feil navn, og tragisk nok, 
Karlsens påstand om hvordan hun døde, er blitt stående. 

Motstandspolitisk strid høsten 1942 
Tilspissingen i synet på sabotasjen i Norge høsten 1942 kan neppe forstås bare som en 
skjerping av kampen mot kommunistene, selv om det i seg selv er viktig. Først og fremst 
dreide konflikten seg om motstandspolitikk og kontroll av motstandsbevegelsen. Aksjo-
nen i Henrik Ibsens gate 7 satte fokus på en mer omfattende strid mellom britenes SOE, 
hjemmefrontens sivile og militære deler og norske utemyndigheter. Striden oppsto som 
en reaksjon på Munthes «Riida hesten». Det kompliserte den at aktivistene i 2A-syste-
met delte synspunktene til SOE og orienterte seg den veien. Ingen kunne mistenke dem 
for å være kommunister. Britene ønsket å gjennomføre nålestikksangrep på kysten som 
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forberedelse til invasjon eller for å skape et slikt inntrykk. De ønsket også mest mulig 
sabotasje i landet, og var ikke redde for tyske represalier. 

Dette syn korn godt til uttrykk i en rapport fra ingeniør Fredrik Miiller, som korn fra 
Norge i februar 1942. Han forklarte den passive holdningen hjemme som resultat av sta-
dige oppfordringer fra London om å holde seg i ro og ikke gå til overilte handlinger. Sær-
lig pekte han på at mangelen på reaksjon i forbindelse med «statsakten» sløvet folk og 
tok kampånden fra dem. Han var oppmerksom på at landet ikke kunne vinnes igjen ved 
isolerte aksjoner, og var klar over effekten ved represalier, men «jeg er også oppmerk-
som på at mordet på Hansteen og Wickstrøm har betydd mer for Norges sak [...1 enn 
tusener av falne soldater. Krig koster nå engang menneskeliv, og i så måte har vi hittil 
ført en billig krig». Han understreket videre at man hjemme ikke måtte få anledning til å 
glemme at man var i krig, og at en mer hensynsløs innsats var nødvendig. Han minnet 
om at det fantes en oppfatning at man hjemme var ferdig med sitt og bare nå skal vente 
på at England vinner krigen. Isteden mente han at attentatene på Øst- og Vestbanen viste 
riktig innstilling. Raidene på Lofoten, derimot, vakte forbitrelse i de mest solide jøssing-
kretser. Dem fant man hensiktsløse, mente »filer. 

I september 1942 tok arrestasjonene til i Vefsn-området, etter stor SOE-aktivitet der 
siden årsskiftet. SOE hadde skapt inntrykk av at invasjon sto rett før døren, og mot-
standsbevegelsen hadde opptrådt nesten åpent, særlig i Majavatn-området. SOEs sabo-
tasjeaksjoner mot Glomfjord og Fosdalen gruver og aktiviteten i Majavatn førte til hen-
rettelse av 34 nordmenn, og store konsekvenser ellers. 

I London var SOE i gang med forberedelsene til «Bittern»-ekspedisjonen, et lik-
vidasjonsteam til Norge. SOE ønsket britisk kontroll over denne aktiviteten, som man 
hadde vært avhengig av å få Sundes organisasjon til å utføre. Oppførselen til Bittern-
karene i Oslo førte imidlertid til at Milorg måtte sende gruppen ut av landet. Majavatn 
og Bittern ga motstanderne av sabotasje, særlig Kretsen, mange argumenter. Milorg 
var nå godkjent av regjeringen som den militære organisasjon hjemme, og krevde at 
2A skulle gå inn i deres «ansvarlige» grupper. Som resultat ble 2A oppløst i oktober 1942, 
men mange gikk over til SOE, eller fortsatte utenfor Milorg i «100-gruppen», som 
forsøkte å holde egne kontakter til britene. Den siste av de gamle 2A-karene i Norge 
var Ellingsen, som forlot Norge i februar 1943. Det var sluttpunktet for 2A. Selv om 
Ellingsen drev videre i Norge til februar 1943, var det SOE-kontoret i Stockholm som var 
hans kontakt og oppdragsgiver. Ellingsen var derfor reelt SOE-agent allerede i oktober 
1942. 

1942 var det første store motstandsåret. Holdningskampen fikk sitt gjennombrudd. 
Yrkesorganisasjonene konsoliderte sitt nett gjennom Koordinasjonskomiteen (KIQ. 
Kretsen ble dannet og oppfattet seg som en sivil ledelse. Milorg ble konsolidert, tross 
store tap. Kommunistene lanserte sin nye aktive motstandslinje, og kastet sitt organisa-
sjonsapparat ut i det illegale arbeidet. Okkupasjonsmakten hadde også store gevinster i 
1942, og rammet — med få unntak — dypt inn i alle motstandsstrukturer. 

Disse store forandringene i 1942 skapte nye utfordringer og krevde nye tiltak både i 
London og i Stockholm. Disse endringene og grunnlaget for dem er bredt beskrevet av 
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okkupasjonsforskerne. Her skal jeg ta for meg noen av de endringene som fra høsten 
1942 stilte Sundes organisasjon og kommunistene i en særstilling. 

Starten på den hemmelige overvåking av norske 
kommunister i Sverige 

Den økte aktiviteten i Norge stilte nye krav til legasjonen i Stockholm. Faren for infiltra-
sjon var økende, og på Rettskontoret hadde byråsjef Olav Svendsen oppgaven å holde 
oppsyn med dette. Rykter om misnøye med Svendsen hadde nådd London, og det var på 
tale å sende major Finn Nagell, leder for Forsvarsdepartementets etterretningskontor 
(FD/E), for å undersøke forholdene. På grunn av Nagells store arbeidspress sendte jus-
tisminister Wold isteden riksadvokat Reidar Aulie. Han skulle undersøke kritikken og 
foreslå tiltak for å styrke politiarbeidet. 

Det var ikke et enkelt oppdrag. Kritikken rettet seg særlig mot Svendsen, og mot 
byfogd Harald Gram, som var øverste sjef for «Idrettskontoret», legasjonens sivile kurer-
og sambandskontor for forbindelse med motstandsbevegelsen i Norge. Det var forskjel-
lig kritikk fra ulike personer og grupper. Flyktninger likte ikke å bli avhørt. 2A-aktivis-
tene følte seg uglesett, og syntes at lite skjedde. «Idrettskontoret» holdt mange av kurer-
rutene hjem, også til 2A og kommunistene. Gram hadde ansvaret for å sende penger til 
motstanden hjemme, og dette utførte han uten innsyn. Mange mente han var for mektig. 
Kritikken gikk også den andre veien, med mistanker om at Rettskontoret hadde for 
nære forbindelser til svensk politi og var mer byråkrater enn motstandsmenn. Aulie 
mente at mange av problemene kunne løses ved å opprette et eget politikontor i legasjo-
nen, og utvide antallet tjenestemenn fra den illegale politigruppen hjemme. 

Aulie kom til Stockholm kort tid etter 24. august 1942, og en av de første han hadde 
samtaler med, var Bryhn. Bryhn hadde reist til Stockholm etter Kretsens voldsomme 
angrep på ham, og måtte komme med en forklaring. Han spilte høyt. Han hadde ikke 
bare støttet aksjonslinjen, men vært oppdragsgiver for den. Han var personlig ansvarlig. 
Om han kjente til Henrik Ibsens gate på forhånd, var mindre viktig. 

Med seg hadde han en rapport til justisministeren om sitt forhold til Sunde. Han hev-
det at han var ført bak lyset fordi han «efterhvert fikk rede på» at Sunde bak hans rygg 
gjennomførte sabotasjeaksjoner. De eksemplene han brukte, var aksjonen på Øst- og 
Vestbanen, mot ammunisjonslageret på Vippetangen og den tyske patruljebåten. Bryhn 
var her på tynn is. Det er helt sikkert at den første og den siste av disse aksjonene fant 
sted før Bryhns møte med Sunde, og altså før det var noen avtale mellom dem. Aksjonen 
mot ammunisjonslageret var andre forsøk etter et tidligere mislykket forsøk, og det 
første fant også sted før møtet. Valget av eksempler styrker mistanken om at Bryhn grep 
tilfeldig etter alt som kunne diskreditere Sunde. 

Aulies rapporter til London tyder på at Bryhn også har gitt andre opplysninger. I sin 
første rapport til regjeringen fortalte nemlig Aulie at han hadde oppdaget at kommunis-
tene hadde sabotasjeplaner i «stor stil», hvilket måtte forhindres. Han anbefalte diplo- 
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matiske initiativ til USA og Sovjetunionen. Aulie antydet et skille mellom «kommunis-
tene» og Sundes organisasjon, men hadde uklare begreper om hva det besto i. Det var 
klart, mente han, at kommunistene gikk aktivt inn for sabotasje, hadde sine egne illegale 
blader, og sine egne forbindelser til Stockholm og «russerne». Grams nøkkelposisjon 
når det gjaldt kontakter hjem, var også helt på det rene. Avslutningsvis mente Aulie at 
han så langt mente at kritikken av Svendsens ledelse av overvåkingsarbeidet var over-
drevet. Etter sine diskre undersøkelser nå skulle han sette seg i kontakt med Lars Even-
sen, på LOs Stockholms-kontor. 

Den 21. september telegraferte Aulie sin neste rapport til Wold. Gruppedannelsen 
blant flyktningene, den kommunistiske aktiviteten, den stigende flyktningstrømmen og 
faren for nye krigsbegivenheter i Norden gjorde den hemmelige overvåkingen i Stock-
holm svært viktig, skrev han. Videre føyde han til: 

Den hemmelige overvåkningstjeneste arbeider jeg med å anlegge her nu. Den er 
meget viktig. Blant annet krever den økede aktivitet fra kommunistenes side en høy 
grad av påpasselighet. Jeg tror jeg har funnet en bra løsning. Men jeg tør ikke nevne 
den i brev. Jeg mener som statsråden at der bør settes inn en politiembedsmann for-
uten den der blir valgt til leder av overvåkingstjenesten. Jeg har da også allerede tatt 
skritt til å innkalle en yngre politiembedsmann som hjemmefra er meg anbefalt som 
særskildt skikket. 

I en ny rapport uken etter skisserte Aulie opp et nytt forslag til organisering av over-
våkingstjenesten. Når det gjaldt etterretningstiltak mot kommunistene, ville han gi en 
muntlig rapport når han kom hjem. Videre kunne han fortelle at han samme dag hadde 
hatt møte med Lars Evensen, Martin Tranmæl, professor Bergesen, Arnfinn Vik og 
andre som han ikke ønsket å navngi i brevet, som alle var enige om at man måtte hen-
vende seg til den sovjetiske ambassadør i London, Ivan Maiskij, for å hindre kommunis-
tenes planlagte serie med «terrorhandlinger». De var ikke i tvil om at aksjonene kom 
etter ordre fra Moskva, som kommunistene «uten nølen» rettet seg etter. De skulle like-
vel forsøke å få lederen av den illegale faglige organisasjonen hjemme til å søke å «in-
fluere på» Furubotn og Sunde. På grunn av madame Kollontays sykdom trodde man ikke 
at man kunne komme noen vei via henne. 

Aulie hadde sendt byråsjef Olav Svendsen til London for å gjøre rede for det delikate 
forslaget om å organisere en hemmelig overvåkingstjeneste, som skulle ha en av sine 
viktigste oppgaver rettet mot kommunistene. Aulie ønsket også at Svendsen personlig 
kunne bli vurdert av Terje Wold, for at striden om hvem som skulle lede Rettskontoret 
kunne bilegges. Etter samtaler med Svendsen var Wold enig med Aulie om at han var 
riktig mann. I et svar til Aulie 29. september telegraferte Wold: 

Har mottatt telegram angående lønnsforhold og sabotasjesaken. Rapport var grei og 
utførlig. Etter flere konferanser med Svendsen og Nagell om forholdene i Stockholm, 
har jeg bestemt at Svendsen reiser tilbake til Stockholm, og overtar ledelsen av poli- 
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tikontoret. En tanke var å sende ham til USA, men nå bestemmer vi at han blir i Stock-
holm. Han skal ha all den backing vi kan gi [...] de avsløringer som nå foreligger om 
samarbeidet mellom kommunistene og visse illojale aktivistiske kretser i Stockholm, 
viser at overvåkingen i Sverige er viktigere enn noensinde. Det er også av aller størs-
te betydning at illojale aktivister, de være kommunister eller ikke, ikke får anledning 
til å gjøre ugagn, kommer under disiplin og, hvis intet annet hjelper, uskadeliggjøres. 
Nordmenn i Sverige eller andre steder utenfor Norge som vil følge sin egen politikk, 
f.eks. sabotasje, uten å følge de retningslinjer som Regjeringen eller andre ansvarlige 
myndigheter fastsetter, er kort og godt forbrytere, og må behandles som sådanne. I 
Deres melding nevner De at det planlegges flere sabotasjehandlinger i stor stil. Jeg er 
meget spendt på å få Deres nærmere rapport om dette. Minister Bull nevner i et 
senere telegram at «forbryterske elementer» er kommet til Sverige for å forberede 
sabotasjehandlinger i forbindelse med norske skip og at det i saken er spørsmål om 
bomber av britisk fabrikat. Alt dette er nokså uklart for oss uten nærmere forklaring. 

Jeg har tatt et så omfattende utdrag for å belyse de viktige nye politiske tiltak og signaler 
som nå slo igjennom. Bryhn reiste tilbake til Norge, men denne gang var det etter avtale 
med Aulie om å avvikle sitt lederskap av politigruppen for å overta den nye hemmelige 
overvåking i Stockholm. Sitatet fra Wold uttrykker mye om den temperatur som lå bak 
de nye tiltakene mot kommunistene. Her var det snakk om «forbryterske elementer», 
«illojale» og «uskadeliggjøring», hva han nå kan ha ment med dette siste begrepet. De 
«illojale kretser» Wold siktet til i Stockholm, var «Idrettskontoret» som ønsket å opp-
rettholde et kurersystem hjem som ikke ble kontrollert av Rettskontoret. Den mektige 
byfogd Harald Gram var øverste sjef for «Idrettskontoret», men hans autoritet og tyngde 
var så stor at man ikke våget direkte å fjerne ham fra legasjonen. «Idrettskontoret» selv 
ble imidlertid vedtatt oppløst i mars 1943, og erstattet av Sambandskontoret. Den dag-
lige ledelsen ble byttet ut, mens Gram fortsatte som øverste sjef. 

Omorganiseringen av Rettskontoret og igangsettingen av det nye politikontoret med 
den hemmelige overvåkingen av kommunistene markerte et skille i motstandspolitik-
ken med en rekke konsekvenser både i Sverige, i Storbritannia og i Norge. Endringene 
kom til å påvirke forhold langt utenfor det som er temaet for denne boka. Det fantes også 
andre årsaker til konfliktene enn de som her er nevnt, og samlet kunne de neppe løses 
ved relativt enkle byråkratiske tiltak. De fortsatte også videre innenfor Sambandskonto-
ret, og ble årsak til nye konflikter og nye endringer. Men det var sprengningen av Hen-
rik Ibsens gate 7 som utløste endringene. Til grunn lå en økt frykt for at den motstands-
politiske utviklingen i Norge var i ferd med å komme ut av de offisielle regjeringsmyn-
digheters og hjemmefrontens kontroll. Med et sideblikk til forløpet av den store krigen 
i øst, kan vi si at endringene avspeilte den ambivalens regjeringen og den borgerlige 
motstandsbevegelsen følte for utsiktene til sovjetisk seier. 
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C-byrån koples inn 
Aulie foreslo at en norsk politimann med overvåkingsoppgaver skulle koples inn i ruti-
nene i flyktningmottaket på Kjesåter, hvor den svenske utlendingskommisjonen foretok 
alle avhør av ankomne norske flyktninger. Den svenske forsvarsstaben hadde gjennom 
C-byrån allerede plassert en av sine eksperter på personkontroll, vernepliktig løytnant 
Harry Horndahl, på Kjesåter. Hans oppgave var å påse at avhørene ble gjennomført hur-
tig og i rette former, sikre postsensur og at flyktningene ikke kunne meddele seg 
utenom kontrollen. Men hans stilling var hemmelig, og C-byråns leder Carl Petersen 
ønsket at han fikk en legal funksjon knyttet til politiet for å unngå konflikter med lands-
fogden. 

C-byrån hadde også registrert aksjonene i Norge, særlig SOE-aksjonen mot kraftver-
ket i Glomfjord 24. august 1942, mot Orkla Gruver og en antatt skipssabotasje mot skipet 
Prinsesse Ragnhild, den siste registrert 18. august. C-byrån var ikke fremmed for den 
situasjonsbedømming som etter attentatet i Henrik Ibsens gate 7 var i ferd med å bryte 
igjennom i legasjonen i Stockholm og i London. Den 8. oktober 1942 var det i all stillhet 
etablert en overenskomst mellom C-byrån og den norske legasjonen om hvordan utskil-
lingen av kommunistene skulle skje. Overenskomsten var av vidtgående betydning for 
norske motstandsaktivister, som var avhengige av å pendle fram og tilbake mellom 
Norge og Sverige. Petersen beskrev arrangementet utførlig i en rapport til sjefen for for-
svarsstabens etterretningsavdeling: 

Fdr att mdlliggdra en dkad rdrelsesfrihet åt de båsta elementen bland norska flykt-
ningarna år det ndelvendigt att inom dessa verkstålla en viss klassering. Det gåller att 
från de påliteliga frånskillja sådana kategorier, som ftirbrytare, kommunister, quis-
lingar och dvriga aktive politici och agitatorer inom ytterlighetspartier. En dylik klas-
sering kan låmpligen ske på Kjesåter, dit det stora flertalet av flyktningar hånvisas 
och inregistreras. Fdr detta åndamål kråves ytterligare ett hålst polisbildat bitråde till 
lågerfdreståndaren. Av vårde år också bistånd från den av Norska legationen an-
stållda personalen på Kjesåter. 6versteldjtnanten Smith-Kielland har under hand 
meddelat, att Norska legationen år fullt beredd att genom sina representanter stå till 
fdrfogande med upplysningar fdr att underlåtta den ifrågasatta klasseringen. 

Petersen skrev her at kommunister skal registreres på linje med «quislingar» og krimi-
nelle forbrytere. På denne bakgrunn startet så et svært viktig samarbeid mellom Såpo, 
C-byrån og den svenske forsvarsstabens etterretningsavdeling om å bygge opp arkiver 
over norske kommunister. Det startet med registreringen på Kjesåter, hvor man skilte 
ut kommunistene og deres sympatisører. Siden ble arkivene holdt å jour med brev-
åpning, telefonavlytting, spaning og andre overvåkingsmetoder overalt hvor disse kom-
munistene beveget seg på svensk jord. 

Vi må ikke glemme at Såpo, som i dette samarbeidet sto for den praktiske oppgaven 
med registreringen, allerede hadde fått klarering fra svenske myndigheter om å utlevere 
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alle opplysninger om sabotasjeorganisasjonen som tysk politi måtte ønske, og at Hans-
Hendrik Neumann var utnevnt som politiattachéi Stockholm for å ivareta denne utveks-
lingen av informasjon. Som Terbovens stedfortreder i Norge, og med tilgang til politi-
ledelsen i RSHA i Berlin, hadde han tilgang til tysk politi på alle plan, og kunne dirigere 
informasjon fra Sverige til Oslo eller Hamburg etter eget skjønn. Det var et fantastisk 
arrangement som bare han og kanskje Carl Petersen hadde full oversikt over. 
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Kapittel 18 

FRA KONTAKTER TIL SAMARBEID 

Så meget kan man vel nu allerede 
si, at alle ting er ikke helt 

korrekte med hensyn til de 
muntlige informasjonene du har 

fått om mitt apparat! 

ASBJØRN SUNDE TIL PEDER FURUBOTN, 

6. OKTOBER 1942 

Når ble Sundes organisasjon NKPs sabotasjeorganisasjon? Dette er blitt viktig på 
grunn av uenighetene om partiets motstandspolitikk. Sabotørenes store prestisje 

rett etter krigen kastet glans over partiet. Samarbeidet med Sunde, og spesielt de mange 
aksjonene hans organisasjon iverksatte, ble et bevis på at kommunistenes såkalte aktive 
krigspolitikk strakte seg helt tilbake til krigens begynnelse. Vi vet at det ikke var slik. 
Men når startet samarbeidet mellom Sunde og partiet, og hva besto det i? 

Et politisk parti som NKP måtte ha ambisjoner om å være noe mer enn en militær 
organisasjon, med perspektiver utover kampen mot okkupantene. Det er lett å se at ulik 
strategi kunne føre til ulike prioriteringer, og konflikter. NKP ønsket nok å bygge opp et 
militært apparat, men var det ensbetydende med å ønske sabotasje? Kunne ikke sabota-
sje føre til opprulling av et militært apparat, og dermed være en trussel? Var det gitt at 
Furubotn ønsket å samarbeide med Sunde selv om han proklamerte militær kamp? Jeg 
skal her beskrive hvordan samarbeidet startet og hvilket innhold det fikk, og vise at det 
skjedde senere enn antatt. 

Det er vanlig å tidfeste starten på NKPs såkalte aktive krigspolitikk til årsskiftet 
1941/42. Det ville være å vente at partiet da raskt innledet et nært samarbeid med Sun-
des organisasjon. Terje Halvorsen har hevdet at Sunde allerede på nyåret 1942 ble gjort 
til partiets sabotasjesjef, og at hans organisasjon fra da av ble underlagt NKP. Hans kilde 
er dokumentet «Asbjørn Sunde» fra 10. februar 1950, som i navnet til den Furubotn-kont-
rollerte kontrollkomiteen til partiet lanserte et voldsomt angrep på Sunde under parti-
striden 1949-50. Her ble det hevdet at det etter sentralkomitmøtet 31. desember 1941 
ble inngått en avtale mellom NKP og Sunde, hvor Sunde fikk i oppdrag å bygge opp og 
lede sabotasjegrupper. Han skulle også oppmuntre til og forberede partisankrig. Forfat-
terne mente at Sunde fikk oppdraget med en gang etter møtet 31. desember. Dokumen-
tets hovedpoeng var å vise hvordan Sundes organisasjon, som før vedtaket 1941/42 kun 
skulle ha vært en ubetydelig gruppe uten interesse, først nå fikk betydning fordi den var 
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et produkt av partiets krigspolitikk. Dermed ble Furubotn gjort til arkitekt og ansvarlig for 
den prestisje som Sundes organisasjon hadde opparbeidet. Påstanden gir et villedende 
bilde av NKPs militærpolitikk i første halvdel av 1942, og er i strid med samtidige kilder. 

Forutsetning for samarbeid 
Når en skal drøfte tilnærmingen mellom NKP og Sundes organisasjon, er det naturlig å 
starte med de historiske faktorer som hadde atskilt dem. Wollwebers apparat var en mili-
tær organisasjon, med spesialiserte oppgaver, utvelgelse av deltakere og kommando-
linjer. NKP var en politisk organisasjon, hvor man ble med ved å løse et medlemskort. 

Slike forskjeller kom i tillegg til uenighetene om motstandspolitikken. Partiets opp-
treden under felttoget og deltakelse i «Fagopposisjonen av 1940» øket avstanden. I NKP 
fantes det forskjellige strømninger og holdninger til motstand, noe som gjennom 1941 
hindret avklaring. Det gikk hele seks måneder etter 22. juni 1941 før partiet — sett fra 
Sundes synspunkt — heiste kampfanen på en teoretisk utvetydig måte. Det skjedde gjen-
nom det personskiftet som førte Furubotn fram til lederposisjon. For det andre var 
Sunde usikker på hva Furubotn sto for i praksis. Hans politiske lederstil var snarere kon-
fliktskapende enn samlende. Men Sunde var ikke negativ til lederskiftet da det skjedde, 
selv om det var den gamle partisekretæren Ottar Lie han holdt seg til. 

Sunde visste selvsagt at man ikke kunne kaste vanlige partimedlemmer ut i sabotasje, 
bare av fysiske grunner var det urealistisk. En sabotør måtte være ung. En sabotør brøt 
alle bånd, og satte familie, venner og slektninger i livsfare. Han utsatte seg for press og 
tortur. Konsekvensene var ikke bare personlige for en sabotør. Represalier ville ramme 
partiet, og skape forstyrrelser. De som hadde vært partisaner i Spania, visste mer om 
dette enn de som bare hadde vært vanlige frontsoldater. 

I NKP var det usikkerhet når det gjaldt Sunde og hans sabotører. Bare noen få kjente 
til organisasjonen. Furubotn gjorde det ikke. Blant andre personer rundt Furubotn må 
det ha vært både usikkerhet og kanskje irritasjon. Hvem var denne Sunde, som hadde så 
spesiell posisjon? Hva representerte han? Hvorfor var han ikke medlem av partiet? Hvor-
for tok ikke han det samme partiansvar som andre? Hvorfor hadde ikke han — som andre 
— vanlige partiplikter? Hva var det ved ham som gjorde at han var unndratt valg og parti-
kontroll, men samtidig på en måte «var med»? Særlig for de nye unge som Furubotn 
rekrutterte til partiledelsen fra AUF i 1942, må Sundes uavhengige stilling ha vært 
vanskelig å forstå. 

Det var altså en rekke faktorer som skulle overvinnes før en sammenslutning mellom 
NKP og Sundes apparat kunne skje. Her skal jeg ta for meg hvordan noen av disse fak-
torene virket inn gjennom utformingen av NKPs motstandspolitikk, og vise hvordan den 
virkelige tilnærmingen foregikk gradvis i løpet av første halvdel av 1942. 
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Fra fagopposisjon til motstandspolitikk 
Just Lippe var negativ til utsendingene fra Stockholm som forsøkte å overbringe melding 
fra Moskva om å aktivisere motstanden etter 22. juni 1941. Partiet hadde vært illegalt 
siden 16. august 1940, da fagopposisjonen ble sprengt og Jens Tangen 28. august ble satt 
på som ny LO-leder av tyskerne. Det faglige arbeidet var viktig for NKP etter partiforbu-
det. At nettopp Jens Tangen, formannen i Bygningsarbeiderforbundet med NKP-bak-
grunn ble innsatt, var ingen seier for fagopposisjonen, men heller ikke en seier for NS, 
som nå sto klar med nazifiseringsprosjekter på løpende bånd, også for LO. Viggo Han-
steen hevdet i februar 1941 at NS-folkene som resultat ble holdt ute av posisjoner i LO-
apparatet. Hansteen var selv aktør i kulissene bak dette taktiske kompromisset med 
okkupasjonsmakten, og NKPs faglige leder Martin Brendberg holdt ham i ermet. 

Det var med en viss forundring Florin, ansvarlig for Skandinavia i Komintern i Mosk-
va, kommenterte dette arrangementet i 1941. I et notat, som antakelig baserte seg på 
samtaler med representanter for NKP i Stockholm i begynnelsen av juni 1941, hevdet 
Florin at partiet etter sammenbruddet i fagopposisjonen høsten 1940 avbrøt forbindel-
sen med det faglige venstremiljøet i Oslo. Fra da av forsøkte det gjennom Brendberg å 
påvirke Tangen. Florin hadde ingen opplysninger om Tangen, og syntes det var merke-
lig at han var leder av LO, siden «tyskernes forhold til ham mer eller mindre er å støtte 
ham». Det var ikke vanskelig å peke på viktigheten av et slikt taktisk spill, slik Hansteen 
gjorde. Ulempen var at det bidro til at de som ønsket å følge Stalins appell om militær 
kamp, ble holdt i tømme. 

Det har i Norge i mange år pågått en debatt mellom historikerne om Furubotns rolle 
i NKP i denne fasen av krigen. Striden om dette er blitt knyttet til oppgjøret i NKP i 1949. 
Det er særlig Torgrim Titlestad som i bøker og artikler har hevdet at Furubotn allerede 
i 1940 ønsket å utvikle folkefrontpolitikken fra 1939 til en aktiv politisk og militær mot-
standspolitikk mot okkupasjonsmakten. Særlig har dette vært hevdet i tilknytning til 
debatten om den såkalte Vestlands-konferansen 21. juli 1940 i Bergen, som Titlestad har 
hevdet var et klart motstandsinitiativ. Tore Pryser har hevdet at det er mer naturlig å se 
Vestlands-konferansen som et ledd i fagopposisjonspolitikken, og det er ikke vanskelig 
å gi ham medhold i det, selv om konferansen også har en nasjonal dimensjon. Terje 
Halvorsen har pekt på at også sentralledelsen i Oslo nå var i ferd med å legge om poli-
tikken i nasjonal retning. Titlestad hevdet at en omlegging av NKPs politikk ikke kunne 
skje på grunn av sovjetisk motstand. Det er aldri blitt dokumentert at det faktisk forelå 
en slik sovjetisk motstand mot en mer aktiv krigspolitikk fra NKPs side i Norge i tida 
mellom 9. april 1940 og 22. juni 1941. 

På den annen side er det ikke vanskelig å gi Titlestad medhold i at Furubotn faktisk 
var pådriver da endringene kom. I oktober 1940 sendte han et brev til Henry W. Kristi-
ansen hvor skepsis klart kom til syne. Ifølge Titlestad forsøkte sentralkomiteen i Oslo 
med et mottrekk våren 1941, ved å sende Jens Galaaen til Bergen for å avsette Furubotn 
fra stillingen som vestlandssekretær i partiet. Frode Færøy avviser en slik tolking. 
Galaaen representerte ikke partiledelsen. På forsommeren 1941 la Martin Brendberg, 
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nå sekretær i sentralkomiteen, opp til et samarbeid, og konflikten ble dempet. Først i 
perioden etter 22. juni og fram til 19. oktober skjedde de prinsipielle endringer i partiets 
politikk, under stadig press fra Furubotn. Denne dato sendte partiet ut retningslinjer for 
en ny politikk, hvor hovedsaken var å samle kreftene til kamp for Norges frihet og selv-
stendighet mot fascismen, i samarbeid med Sovjetunionen, USA og England. Den 
20. oktober sendte Furubotn et brev til Nygaardsvold, hvor han i sju punkter lanserte 
grunnlaget for en nasjonal frigjøringsfront. I ett av disse tok han til orde for organisert 
sabotasje i alle former, og geriljakamper. Henvendelsen var formet i en kraftpatriotisk 
språkdrakt som ble typisk for Furubotn. 

Den stort anlagte nasjonale fronten som ble foreslått i dette skrivet, kom aldri til å bli 
virkelighet. For dem som hadde fulgt NKPs utvikling, var kontrasten mellom dette 
utspillet og den tidligere politikken enorm. Særlig sterkt måtte det føles for Sundes folk, 
som hadde vært i krig i lang tid, og ikke minst for Sunde selv. Han var reservert. «Han 
var en ordgyter. Skrev lange artikler som gikk til England, men han var ingen mann til å 
drive aktiv motstand.» Dette var Sundes kommentar i 1977. Forholdet dem imellom var 
likevel neppe vanskelig i begynnelsen av 1942. Antakelig så Sunde enhver endring av 
NKP i 1941-42 som en forbedring, lederskiftet inkludert. 

Nyttårskvelden 1941 ble det arrangert en illegal landskonferanse på Hasle i Oslo, 
kamuflert som en nyttårsfest. Der ble Furubotn valgt til partiets nye generalsekretær. 
Hans og vestlandspartiets nye politikk ble godkjent, og det ble bestemt at partiet organi-
satorisk skulle omstilles for å sette denne ut i livet. Først nå, fem måneder etter at Sunde 
lanserte sabotasjekrigen i den norske praktiske virkelighet, godtok NKP den i teorien. 

Men selv om partiet nå sluttet seg til behovet for sabotasje, var det et annet prosjekt 
som fikk prioritet i det militære spørsmål. 

Nasjonalgarden framfor sabotasje 
Det sentrale prosjektet for NKP i første halvår av 1942 var oppbygging av «Nasjonalgar-
den». Militære grupper under dette navnet ble dannet i Vestfold og i Oslo. Meningen var 
å skape slike også andre steder, men det ser ikke ut til at det skjedde. I Vestfold vokste 
Nasjonalgarden seg utover fra Larvik. I Trøndelag var det planer om å få til en liknende 
utvikling fra Trondheim, men det kom aldri i gang. Tankegangen var å bygge opp en 
militær «vente»-organisasjon, omtrent som det senere Milorg. I Oslo skjedde starten i 
jernindustrien, som var NKPs sterkeste faglige område. I april skal den ha omfattet vel 
1200 mann, fordelt på fire kompanier, 16 tropper og 90 lag. Anslagene er usikre. Som 
militære enheter har lagene knapt eksistert. Det fantes noe våpen til instruksjonsbruk, 
men ingen av lagene hadde våpen. En stab på seks var underlagt sentralkomiteens mili-
tære leder, Ragnar Nordli. 

Det forelå planer om militære grupper lokalt allerede høsten 1941, mens selve orga-
nisasjonsbyggingen ser ut til å ha skjedd i løpet av nokså kort tid først etter årsskiftet. 
Rekrutteringen til Nasjonalgarden gikk politisk ut over NKPs rekker. Den raske og store 
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oppbyggingen disse korte vintermånedene bekrefter at partiets agitasjon for en aktiv 
motstandslinje hadde sterk oppslutning, i det minste på de arbeidsplassene hvor parti-
medlemmer allerede hadde drevet faglig arbeid, og gjennom det gjort seg kjent og i 
stand til å ta initiativ. Men Nasjonalgarden ble et kort prosjekt. Ragnar Nordli hadde kon-
takt med Knut Møyen i Milorg, og i løpet av høsten 1942 ble Nasjonalgarden slått sam-
men med Milorg i Oslo, noe senere i Vestfold. Dette var en logisk beslutning ut fra det 
motstandspolitiske program NKP hadde vedtatt ved årsskiftet, hvor det het at man 
ønsket lojalt samarbeid i en nasjonal front med myndighetene i London. Et slikt samar-
beid var ikke forenelig med å beholde konkurrerende styrker av samme type som Mil-
org. Sammenslutningen utløste en strid innad i de Milorg-avsnittene som hadde oppstått 
på Nasjonalgardens grunnvoll, som i løpet av 1943 endte med at NKP som parti mistet 
mye av sin innflytelse over disse mannskapene. 

Dette er ikke stedet for å gå detaljert igjennom denne striden. Men det er vesentlig å 
se at kimen til det nederlag partiet led her, allerede lå i uklarhetene i det motstandspoli-
tiske programmet. Samarbeid og underordning lot seg ikke kombinere med uavhengig 
militærmakt. Sabotasje i stor målestokk krevde noe annet enn beredskapsgrupper. Var 
prosjektet med egne styrker dømt på forhånd? NKP overvurderte åpenbart sin egen 
styrke og evne til å utvikle initiativet. Til partiledelsens forsvar må det føyes til at situa-
sjonen innbød til initiativ, særlig fordi Milorg var imot aksjoner av enhver art. Kommu-
nistene ønsket også å utvikle Nasjonalgarden i aksjonistisk retning, noe som måtte ligge 
tett opp til britiske ønsker. Et blikk på motstandsmønsteret de første krigsårene tilsier at 
aktivismen hadde muligheter til å vinne fram. 

Britene ønsket en aktiv motstandskamp i Norge, og tok sine egne initiativ. Det startet 
med Malcolm Munthes «Rdda hesten» i Stockholm, og fortsatte med «Kompani Linge» 
(Norwegian Independant Company No. 1— NORIC). Sammen med regulære britiske 
avdelinger og et stort britisk etterretningsnett presset SOE på Milorg, som de syntes var 
for passiv. De første spirer til Milorg ble etablert høsten 1940 av offiserer som ønsket å 
holde et militært nettverk levende. Noen motstandsorganisasjon ønsket de ikke. Etter 
flere tyske anslag og reorganiseringer sto Milorg i 1942-43 fram med hovedoppgave å 
avvente britisk invasjon. Man skulle ikke engasjere seg i militær motstand eller sabota-
sje av noen art. Først mot slutten av krigen ble denne holdningen myknet opp, særlig 
fordi de vanlige mannskapene ønsket mer motstandsaktivitet. Da kom det nye strate-
giske betraktninger hjemme og i den allierte militære ledelsen. 

På den sivile siden var bildet mye mer sammensatt, og som vi allerede har sett, var 
synet på krigspolitikken sterkt delt. Jeg har nevnt 2A. Yrkesgruppene hadde skapt mot-
standsnett gjennom «Koordinasjonskomiteen» (K.K), som var svært dominerende i 
arbeidet med å holde oppe holdningskampen mot nazifisering. Dette arbeidet blir av 
mange forskere sett som basis for all annen motstandsaktivitet. I forhold til myndig-
hetene i London eksisterte en gruppe som kalte seg «Råd Sivil», med sterke embets-
mannsrøtter, som i en periode ble oppfattet som en sivil ledelse av både Milorg og Lon-
don. Det ble likevel Kretsen, som angrep aksjonen i Henrik Ibsens gate 7 i august 1942 
så sterkt, som best lyktes med å opptre utad som sivil ledelse, og som fikk offisiell aner- 
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kjennelse fra London. Kretsen ble sammen med KK den sivile ledelsen i krigens siste år. 
Utenfor og delvis i forkant av disse gruppene var 2A-systemet, som ønsket aktivisme 
som britene, og også avga mange av sine folk til Kompani Unge fra 1942. 

Britiske og sovjetiske interesser var i 1941-42 sammenfallende med hensyn til mot-
stand i Norge. Begge ønsket sabotasje og aksjoner for å binde størst mulige tyske res-
surser, og for å redusere tyske muligheter til å utnytte norske ressurser. Dette var i sam-
svar med deres generelle politikk overfor okkuperte land, hvor Norge ikke hørte til de 
viktigste. I henhold til de allierte overenskomster holdt Sovjetunionen en lav profil i land 
som Norge og Danmark, mens de i egne okkuperte områder og i de øvrige okkuperte 
land i øst-Europa ikke bare stimulerte militær kamp bak de tyske linjene, men ga skarpe 
direktiver til sivilbefolkning, politiske kadrer, krigsfanger og omgåtte styrker om slik 
aktivitet. Dette hang sammen med den svært vanskelige situasjonen som eksisterte på 
selve østfronten fram til sommeren 1943. 

Da kommunistene lanserte sin aktive krigspolitikk i 1942, var det nettopp hensynet til 
den samlede krigsinnsats som ble brukt som hovedargument. Både fra sivile grupper og 
fra Milorg ble den britiske og den kommunistiske aktivismen avvist. Argumentene var 
faren for represalier og at befolkningen ikke var moden. At det var et internasjonalt 
ansvar å ødelegge de samlede tyske ressurser, ble i liten grad imøtegått. Bak en uenig-
het om dette lå en uenighet i synet på om, og i hvilken grad, man ønsket å støtte Sovjet-
unionen. Mange var redde for konsekvensene hvis Sovjetunionen lyktes i å knuse Tysk-
land og ta kontroll over tyske områder i Sentral-Europa. 

Hvis formålet med den aktive krigspolitikken var å trekke store tyske ressurser til 
Norge, så må den sies å ha oppnådd sin hensikt. Krigsutviklingen viste gjennom de 
enorme tyske militære investeringer i Norge hvor betydningsfullt landet ble. Sabotasjen 
i seg selv var bare en av mange årsaker til dette, og neppe den viktigste. Hvor viktig sabo-
tasje før 1944 var i denne sammenheng, er neppe mulig å avgjøre. Britiske raid mot 
norskekysten, Murmansk-konvoiene og tyske mottiltak mot dem, betydelige norske 
økonomiske ressurser, særlig i form av malmer og andre råstoffer, ga sammen med den 
tyske analysen av invasjonsfaren i området det helhetlige bildet. 

Slik Milorg definerte sin rolle, skulle man tre i aksjon bare hvis det kom til invasjon. 
Britene kritiserte de altfor passive nordmennene. Først på slutten av krigen da utfallet 
var klart og det ikke spilte noen rolle hva som skjedde i Norge, ble samarbeidet bedre. 
Da først opprettet Milorg aksjonsgrupper, som utførte et stort antall sabotasjeaksjoner i 
krigens siste dager. Disse spilte selvsagt ingen rolle for krigsutfallet, men ga en viss 
indre tilfredsstillelse for aktivistmiljøer som hadde vokst fram i Milorg. Denne militære 
aktiviteten det siste krigsåret fra SOE og Milorgs side understreket for Sovjetunionen 
den britiske dominans i området. 

Om Nasjonalgarden hadde mange formelle likhetstrekk med Milorgs grupper, viste 
NKPs brev til Nygaardsvold at det lå andre realiteter bak. Man forespeilet sabotasje og 
geriljakamper. Samtidig ønsket man samarbeid med regjering og Milorg. Her lå det en 
uløselig konflikt. Verken regjering eller Milorg ønsket sabotasje, og i enda mindre grad 
partisanvirksomhet. Men britene ønsket det. Vi må føye til at det ikke var så lett for NKP 
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å vite hva andre grupper mente. Det var logisk å anta at regjeringen i London i større 
grad lyttet til britene enn de faktisk gjorde. Det var ikke gitt hvilken utvikling de militær-
politiske uenighetene ville få. Ettertida synes å bekrefte dette. I Danmark samarbeidet 
senere kommunister og borgerlige i «Frihetsrådet» med britisk støtte med en langt mer 
aktivistisk målsetting enn Milorgs i Norge. En viktig grunn til den økte sabotasjeaktivi-
teten i Danmark fra 1943 av var stimulans fra britenes side. I andre land, som f. eks. i 
Frankrike, arbeidet britene og senere amerikanerne sammen med sabotasjegrupper 
med sterk kommunistisk innflytelse og kommunistisk ledelse. 

Revurdering av sabotasjen? 
På denne bakgrunn skal jeg nå forsøke å beskrive tilnærmingen mellom Sundes organi-
sasjon og den nye ledelsen i NKP. Det første møtet var i midten av februar 1942. Antake-
lig var det Ottar Lie som hadde tatt initiativet. Sunde møtte Furubotn selv, som på dette 
tidspunkt oppholdt seg i Ullevål hageby i Oslo. Det var bare et par uker etter spreng-
ningene av bygningene på Øst- og Vestbanen. Furubotn ønsket at Sunde skulle innstille 
sprengstoffanslagene. Sunde avslo. Møtet fant sted mens arbeidet med opprettelsen av 
Nasjonalgarden var i full gang. Furubotn var opptatt av å dempe Sundes aktivitet for å 
sikre seg mot overraskelser fra Sipo i den sårbare startfasen. Kanskje var han også inter-
essert i å få Sunde som instruktør for grupper av Nasjonalgarden. 

Sunde var ikke fornøyd med utfallet av møtet. I løpet av få dager inngikk han isteden 
avtalen med Asbjørn Bryhn. Bryhn ønsket aksjon. Han hadde en liste over oppdrag fra 
politigruppen. Sunde på sin side skulle få penger og annen praktisk hjelp. 

Sunde ble nå opptatt med gjennomføringen av et tett aksjonsprogram, som jeg har 
vist. Likevel ble ikke kontakten til NKPs ledelse helt brutt. Nikolai Danielsen, en av 
Furubotns sentrale kurerer under hele krigen, har fortalt om brev og kontakter mellom 
Furubotn og Sunde i de kommende ukene. Partisekretær Ottar Lie var en praktisk 
mann. Han ba Sunde om å melde seg inn i partiet, i håp om at det kunne påvirke Furu-
botns holdning. Dette var i strid med prinsippene som Wollweber hadde slått fast, men 
antakelig har Sunde tenkt at det kunne være nyttig og nødvendig å gjøre unntak for seg 
selv. 

Det bød imidlertid på problemer. Sentrale personer i partiet ønsket rett og slett ikke 
å ha ham uten sjølkritikker og politiske proklamasjoner. Antakelig var det her en blan-
ding av gammelt nag og politiske uenigheter som kom til syne, og Sunde var ikke den 
som ikke bet fra seg. I et brev til Furubotn i slutten av august angrep han i voldsomme 
ordelag personer i partiets ledelse som stilte seg i veien for omlegging av partiets poli-
tikk. De hadde ikke forstått nødvendigheten av «den sterkeste konsolidering og utnyt-
telse av alle krefter for så hurtig som mulig å nå målet», mente han. Sentralkomiteens 
økonomiansvarlige, Ivar Ertesvåg, nektet kort og godt å godta Sundes partimedlem-
skap. Bak Ertesvågs trenering så Sunde andre motiver. Ertesvåg hadde allerede bekref-
tet i et brev til Lie at så var tilfellet. Han nektet å godta Sundes medlemskap før sentral- 
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komiteen hadde tatt ham opp, nektet å utbetale ham lønn og nektet å godta at Lie kunne 
gi Sunde oppdrag for partiet. I en senere forklaring til Furubotn om dette opplyste Lie at 
det var organisasjonsapparatet i partiet som hadde engasjert Sunde ennå før partiledel-
sen dro fra Oslo, og at Sunde bare hadde opptrådt som han var bedt om i spørsmålet om 
medlemskap. Sunde arbeidet for Lie, og Ertesvåg hadde ingenting med å legge seg opp 
i hva han som organisasjonssekretær gjorde. Ertesvågs jobb var å skaffe penger. Punk-
tum. Så langt Lie. 

I løpet av juli revurderte partiledelsen situasjonen. Det ble etablert jevnlige kontakter 
mellom Furubotn og Sunde. Bakgrunnen ser dels ut til å ha vært Furubotns behov for å 
få hjelp til å etablere et vaktmannskap for partiledelsen, nå etablert i området rundt 
Krosstølen i Hemsedal, dels en erkjennelse fra Furubotn om at veien til framgang når det 
gjaldt sabotasje, lå i samarbeid med Sunde. 

Furubotn ga direktiver til NKPs illegale presse om å skrive korte konsentrerte artik-
ler for å «utløse partisankampen». Fra denne tida ble denne oppgaven ofret stor opp-
merksomhet i avisene. Det er verd å legge merke til at Furubotn nå førte et blomstrende 
og upresist språk når han skrev om væpnet kamp. I suveren forakt for presisjon brukte 
han begrepene «sabotasje», «partisanaksjoner» og «gerilja» om hverandre. Både i mar-
xistisk militærteori og i Lawrences arbeider ble militær kamp inndelt i tre stadier: sabo-
tasje, partisanstrid og regulær strid. Furubotns omgang med denne teorien, som han 
kjente godt, viser at han ikke tok den så høytidelig. Han var den suverene partilederen. 
Stilen skjuler en overflatiskhet som kan gi inntrykk av nærmere slektskap med Tran-
mæls høyrøstede, men tomme, retorikk enn med Wollwebers lavmælte, praktiske grep 
på tingene. 

Bakgrunnen for den nye kontakten hang sammen med nye vansker med å få Nasjo-
nalgarden ut i aktiv kamp. I et brev til regjeringen 6. juni la han all vekt på at situasjonen 
krevde sabotasje, men hadde uklare tanker om at man samtidig kunne bygge opp geril-
jaenheter og regulære avdelinger. 

Opplæringssenter i Rukkedalen 
Gjennom Monthey Røse som stadig hadde forbindelse med brødrene Rolf og Gerhard 
Gustavsen Frogner på Harestua, var Sunde orientert om at Furubotn og hans nærmeste, 
som nå holdt til på Harestua, planla å flytte til Hemsedal. 

På forsommeren kom det opp forslag om å etablere et senter for utdanning av sabo-
tører i Rukkedalen. Alf Kristiansen hadde nå i gang instruksjonen for de planlagte aksjo-
nene på bilverkstedene i Oslo. Det var et stort opplegg, og det var ikke så enkelt å løse 
de praktiske oppgavene med skyteopplæring og sprengningsøvelser i en by. Antakelig 
var ideen om å flytte instruksjonen ut av byen Sundes. Stedsvalget var Gustavsen Frog-
ners. De hadde kontakter i Rukkedalen, hvor de hadde leid jakt. Det første kurset ble 
arrangert av Sunde selv, og begynte 29. juli. Deltakerne var en kameratgjeng fra Hare-
stua, som Røse hadde fått kontakt med. Det var Josef Monsrud og broren, Åge Monsrud, 

250 NØDVENDIG INNSATS 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



begge fra Harestua, Jul Johansen fra Lunner, Halvor Østbråtan fra Østbråtan ved Kat-
nosa i Nordmarka, Egil Simonsen, stasjonsbetyrer på Harestua, og Halvard Gustavsen 
fra Elverum. De skulle utgjøre aksjonsgruppen på Hadeland. Kurset ble holdt på selve 
Saupeset. Sunde gikk igjennom bruken av sprengstoff, beregning av bjelkeprofiler og 
sprengstoffmengder, tenningsmekanismer av forskjellige typer samt våpenbruk. 

Etter noen dager reiste deltakerne hjem og iverksatte tre vellykkede sabotasjeaksjo-
ner. Den 5. august 1942 gikk Henni Snekkerverksted og Lunner Trevarefabrikk opp i 
flammer. Grua Sag og Høvleri brant 23. september. Så fikk Monsrud ordre av Sunde om 
å reise til Hemsedal for å gjøre tjeneste en periode i vaktmannskapet for Furubotn. Han 
reiste umiddelbart. 

Sunde og Bruun, som også hadde vært til stede på kurset, dro umiddelbart etter til 
Oslo for å gjennomføre aksjonene mot Hans Eng og Stapo-hovedkvarteret. Det var da 
allerede besluttet å fortsette instruksjonen etter aksjonene. Gjennom lokale kontakter 
var det gjort avtale om bruk av flere hytter og støler i området. Etter begivenhetene i 
Oslo 21. august dro sabotørene til fjells via forskjellige ruter. Sunde gikk til fots gjennom 
Nordmarka fra Lommedalen. Bruun og Finn Eriksen overnattet et par dager på Rudsetra 
ved Harestua, før Josef Monsrud fikk dem av gårde vestover til Jevnaker. På Rudsetra 
oppsto det nesten et uventet drama. Familien Monsrud hadde nemlig også hjulpet den 
britiske SIS-stasjonen «Beta» med å installere seg på Rudsetra, men senderen skulle 
normalt ikke være i bruk på dette tidspunkt. Operatøren måtte imidlertid likevel sende, 
og kom overraskende til Monsrud. Det ble noen nervepirrende minutter da han og 
Monsrud utenom avtalte rutiner gikk inn til setra. Bruun og Eriksen tok imidlertid situa-
sjonen rolig, og etter litt tid la de i vei vestover. 

Bryhn, Ellingsen og Malm hadde ment at Sverige ville vært best for Sunde nå. Det var 
imidlertid ikke Sundes stil og i strid med alt han sto for. Han hadde allerede nye instruk-
sjonsopplegg og nye aksjoner som ventet. Det fortalte han ingenting om. Det som for 
Bryhn fortonte seg som en flukt fra Oslo, var for Sunde starten på en ny periode i sabo-
tasjekrigen. 

I Rukkedalen hadde Sunde kontakt med Erik Huse, på gården Solheim, og fjellkaren 
Steingrim Sandanbråten, på gården Sandanbråten. Begge var i sving med å forberede 
leie av hytter av forskjellige grunneiere i Saupeset og innover fjellet i retning Torpo. Erik 
Huse trakk faren Levor, broren Ingebret og søsteren Gunvor inn i forsynings- og for-
pleiningstjeneste. Martin Lokreim, som hadde vært gårdsgutt i Nesbyen, ble også med. 
I løpet av kort tid hadde Monthey Røse og Håkon Sunde, Asbjørns bror, organisert en 
kurerrute til Krosstølen i Hemsedal, hvor NKP hadde etablert sin sentralforlegning. 

Gården Sire ved Lien landbruksskole i Torpo ble valgt som et knutepunkt på denne 
ruten, og folket på Sire ble engasjert. Sire hadde egne støler i fjellområdene opp mot 
Rundhovda, som dermed ble tilgjengelige for Sundes folk. Torkjel og Olav Sire var med 
i Milorgs gruppe i Torpo. Leder var Andres Haug, rektor på Lien landbruksskole. Sire-
karene kjente mange av Torpo-bygdas radikalere, som etter hvert ble trukket inn i nett-
verket rundt Sundes baser i fjellet. 

På denne måten ble det etablert nettverk i traktene Torpo—Gol og Rukke—Nesbyen, 

FRA KONTAKTER TIL SAMARBEID 251 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



som gjorde det mulig å holde virksomheten gående. En rekke sabotører ble denne høs-
ten lært opp i hytter og støler innover fjellet og nede i selve Saupeset, og dro derfra ut på 
oppdrag til Vest- og Østlandet. Fra fjellet løp et etterretningsnett ned i Hallingdal, og der-
fra til Oslo og Bergen. 

En av de første dagene etter ankomsten i september 1942 må Sunde ha hatt et møte 
med Furubotn, hvor det ble inngått en overenskomst om at Sunde skulle være underlagt 
partiets ledelse, mot en praktisk og finansiell støtte. Furubotn skulle som ledd i denne 
overenskomsten få seg tildelt et vaktmannskap av Sunde. Det var Sunde som bestemte 
hvem av hans folk som hadde denne vakttjenesten, men det var Furubotn som bestemte 
bruken av den på stedet. Ellers sa man ikke så mye om hvordan samarbeidet skulle 
foregå. Denne ordningen kom til å bestå helt til det kom til brudd mellom Furubotn og 
Sunde i 1944, da Sunde trakk vaktmannskapet tilbake. 

Josef Monsrud utgjorde det første vaktmannskapet sammen med Finn Eriksen og en 
ny mann, Einar Støreng. Torgrim Titlestad hevdet at Monthey Røse, Finn Eriksen og 
Einar Støreng var etablert som Furubotns vaktmannskap allerede på Harestua i mai. Det 
er ikke riktig. Røse og andre av Sundes folk hadde brukt Monsrud som dekningssted 
helt siden årsskiftet 1941/42. Gården var i bruk som dekningssted tidvis helt fram til 
aksjonen i Henrik Ibsens gate 21. august. De var altså ikke der som vaktmannskap. Årsa-
ken til at den oppfatningen har fått feste seg, var nok at Sunde lot Røse hjelpe Furubotn 
med flyttingen til Krosstølen. 

I denne tida var det sabotasjeaksjoner nesten hver dag. Støreng kom fra Standard 
Telefon og Kabelfabrikk i Oslo. En ny gruppe sabotører hadde nå vært på kurs. De ble 
innkvartert på Saupeset som den første gruppen, og reiste ned igjen med toget fra Berg-
heim 18. september. For å innkvartere neste gruppe ønsket Sunde å spre virksomheten 
opp i Myking, ved å leie hytter vest i fjellet mot Tunhovd. I et brev til Furubotn fortalte 
han at det allerede hadde vært tilfeller av plagsom sladder i bygda. Allerede 2. oktober 
kom en kurer med ilmelding til Krosstølen, med advarsel til Sunde om at en tyster 
spredte rykter om ham i Oslo. Meldingen stammet fra politigruppen. Tysteren kom fra 
Nesbyen. Det var Arne Gauslaa i partiets organisasjonsutvalg som hadde mottatt mel-
dingen i NKPs sambandssenter på Modum. Sambandssenteret hadde nettopp flyttet fra 
Stubdal i Åsa på Ringerike, fordi det var mistanke om at Gestapo var i ferd med å lokali-
sere stedet. 

Meldingen forårsaket et forslag fra Furubotn om at Sunde måtte evakuere Rukke-
dalen. Men Sunde slo kategorisk fast at det ikke kom på tale å reise, verken til Sverige 
eller andre steder. Det var i dette brevet Sunde lot Furubotn få et innblikk i Wollweber-
organisasjonens hemmelige historie. I forbindelse med at Sunde avviste å reise til Sve-
rige, skrev han følgende: 

Etter at en hel del av vårt apparat røk i Sverige, blant annet Kiruna og Luleå, blev sjøl-
sagt våre meldesteder og kurerposter for en stor del likvidert. Altså står jeg uten mel-
desteder på den andre sia av grensen. 
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Her fortalte han Furubotn at hans apparat hadde både en utstrekning og en historie langt 
utenfor partiet. 

Håkon Sunde gikk over fjellet med brevet samme dag, og et par dager etter var han 
tilbake med svaret fra Furubotn. Furubotn var irritert i svaret. Han insisterte på at Sunde 
og hans folk umiddelbart og i stillhet forlot Saupeset i Rukkedalen og tok opphold i par-
tiets sentralforlegning i Hemsedal. Når det var så viktig å iaktta alle forsiktighetsregler, 
så var det fordi partiledelsen nå hadde bestemt seg til å gjøre Sunde til «en kampfane for 
alle virkelige patrioter her i landet». Sunde skulle skyves fram til å bli den norske sabo-
tasjeleder. For øvrig ønsket Furubotn at han skulle fortsette sitt arbeid etter det politiske 
opplegget som de to tidligere var blitt enige om. 

Som NKPs sabotasjeleder 
Det er naturlig å se utnevnelsen av Sunde fra Furubotns side i lys av frustrasjonen over 
arbeidet med Nasjonalgarden. I midten av oktober sendte Furubotn ut et direktiv til dist-
riktsorganisasjonens politiske ledere, hvor han presisterte at krigspolitikken «skal 
omsettes i praksis». Her slo han fast at det nå var praksis som var svakheten i arbeidet. 
Det var sabotasjen som nå var hovedelementet i krigspolitikken. Sabotasje må videre 
organiseres med det for øye å «utløse en spontan sabotasjebevegelse i sjølve folket», og 
det var nødvendig å avsette kadrer på ulike plan for å sikre propaganda, forberedelser og 
gjennomføring. Partiet skulle i løpet av kort tid komme ut med en ny illegal avis for dette 
formålet, med navnet Partisanen. Særlig la han vekt på lettere sabotasje, med nærmere 
retningslinjer for dette. 

Samtidig hadde Ottar Lie hatt konferanser med lederen av Nasjonalgarden, Ragnar 
Nordli, og uttrykte skepsis til Nordlis evner til å gjennomføre partiets målsettinger. I en 
rapport til Furubotn uttrykte Lie forbauselse over «ubehjelpelighet i løsningen av denne 
oppgaven», og at det var «mye rot og løst snakk». I en oppsummering av samtalene — 
stilet til Nordli —var han om mulig enda skarpere, og pekte på at han burde ha organisert 
en stab som ledelse for partisangruppene hvis disse skulle utføre militære oppdrag som 
sprengninger. Videre refererte han et brev fra Furubotn, hvor denne påla Nordli å sørge 
for at kadrer fra Vestfold og Telemark kom til Sunde for å delta på instruksjonskurs. 
Denne kritikken av Nordli kan oppfattes som urettferdig. Som jeg har pekt på tidligere, 
var de politiske betingelsene for å holde Nasjonalgarden som en egen militærorganisa-
sjon det egentlige problemet. På dette tidspunkt var Nordli allerede i kontakt med 
Milorg om sammenslutning. Jeg antar at dette var det siste initiativ for å utvikle Nasjo-
nalgarden som selvstendig organisasjon, og det vitner i realiteten om at prosjektet var 
kommet til veis ende. 

Sunde reagerte positivt på Furubotns utnevnelse i et brev 6. oktober, men understre-
ket at det nå var nødvendig å «få greid opp i disse flokene». For ham var de økonomiske 
problemene det største hinderet. For eksempel måtte han sende et helt sett av kursdel-
takere til tannlegen. «En samling tannpinekandidater duger ikke i felten nu i vinter!» 

FRA KONTAKTER TIL SAMARBEID 253 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



skrev han til Furubotn. Det var stort sett mangel på alt fra dynamitt til mat. Matmange-
len var så vanskelig at Sunde i perioder måtte sende sine folk rundt på gårdene i Saupe-
set og Espeset for å bli bespist, til stor forskrekkelse for enkelte. Dette ble særlig et pro-
blem lenger ut på vinteren, og det kunne ikke løses uten understreking av en viss auto-
ritet. Sunde ventet nå på en løsning av problemet med penger. Han hadde ikke lenger 
noen forbindelse med politigruppen. Inntektene fra det hold falt antakelig bort omtrent 
samtidig med etableringen i Rukkedalen. 

Sunde ba nå om et nytt møte med Furubotn personlig. Han ønsket å oppklare «ikke 
helt korrekte» informasjoner som Furubotn hadde fått muntlig om hans apparat. De to 
møttes i Oppistugu Sire i Torpo noen dager senere. Dit hadde Sunde gått på sju timer, og 
Furubotn på tre. Olav Sire hadde skaffet bensin på falske rasjoneringskort, og 7-8 vakter 
fra Milorg-gruppen i Torpo var plassert rundt gården. Foruten å diskutere de økono-
miske problemene, antar jeg at Sunde her for første gang informerte Furubotn om sin 
posisjon som leder av Wollwebers sabotasjeapparat i Norge, apparatets internasjonale 
tilknytning til Sovjetunionen, og følgelig også om sine spesielle vilkår for å kunne ta på 
seg de oppgaver som Furubotn ønsket. 

Starten på det tette samarbeidet mellom Sundes organisasjon og NKP kan dermed 
dateres til midten av oktober 1942. Samarbeidet vokste fram fra kontakter, men ble først 
aktuelt da prosjektet med Nasjonalgarden var brutt sammen. Det var ikke noe brudd 
eller kime til brudd mellom Sunde og Furubotn sommeren 1942, men tilnærming. I sme-
deskriftet «Asbjørn Sunde» fra den senere Furubotn-fraksjonen i 1950, som jeg tidligere 
har omtalt, kan vi lese at Osvald-gruppen skeiet ut etter at de kom til Hallingdal. De 
drakk, festet og pratet så mye at ryktene gikk helt inn til Oslo. Dette førte til at sentral-
komiteen grep inn og truet med å bryte alle forbindelser hvis denne typen løslevnet fort-
satte. Mens denne ryktestrømmen var på det sterkeste, satte Gestapo i gang sin aksjon 
mot Furubotns forlegning i Hemsedal. Så langt Furubotns versjon i 1950. Her postulerte 
man trusler om avsettelse («brudd») der det, som vi har sett, finnes udiskutabelt kilde-
grunnlag for at det faktisk skjedde en utnevnelse. Furubotn-versjonen hadde støtte fra 
Thielicke Karlsen. Ifølge hennes beretning i 1948 kalte Furubotn Sunde til seg etter 
aksjonen i Henrik Ibsens gate, og kritiserte ham for at han brakte så mange liv i fare. Der-
etter — og på dette grunnlag — ble det brudd mellom de to, mente hun. 

Partiets væpnede arm 
Tvert imot sto Wollweber-organisasjonen nå foran sin store tid. Ikke minst var det Sun-
des fortjeneste. Nå var han kanskje landets mest kjente motstandsleder. Navnet 
«Osvald» var allerede et begrep, et symbol for sabotasje og væpnet kamp. Gestapo prio-
riterte jakten på «Osvald» høyere enn noe annet. I om lag halvannet år framover kom 
Sunde til å være NKPs sabotasjeleder. Han kunne bruke partiets organisasjonsapparat 
til å skaffe nye rekrutter. Han kom også til å ha NKPs illegale presse i ryggen, et mektig 
våpen. 
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NKP hadde endelig fått en væpnet arm, selv om den ikke var så stor, i motsetning til 
det uklare eksperimentet med Nasjonalgarden. Furubotn hadde vyer om en stor framtid 
for partiet i spissen for en motstandskrig, i allianse med regjeringen i London. Han for-
sto at for å bli tatt på alvor måtte partiet ha militær virksomhet. Han hadde «utnevnt» 
Sunde til militær leder. Det var et kunstgrep, for sabotasjeorganisasjonen ble ikke 
«hans» av den grunn. Hvilke konkrete planer Furubotn kan ha hatt for integrering og 
utbygging av den høsten 1942, er ikke tema her. Nå var det nemlig Gestapo som kom til 
å bestemme dagsordenen, og alle fine planer kom til å bli brutalt feid til side. Organisa-
sjonen måtte fortsette å seile sin egen sjø. Det hadde Sunde opplevd før. Kontaktlinjene 
til Moskva ble brutt etter 9. april 1940, uten betydning for hans lojalitet. Slik var det også 
i 1938-39. Sunde var lojal selv om forbindelsen med Furubotn ble brutt. Nå kunne han 
dessuten henvende seg direkte til lokale partikontakter med partiets legitimitet. 

Jeg har anslått at organisasjonen fra 1936 til 1941 omfattet om lag 50 personer. Av 
disse hørte 37 til de første operasjonsgruppene. De var med ett unntak sjøfolk, havne-
arbeidere eller industriarbeidere. Ti kom fra borgerkrigen i Spania. Så fantes det tolv 
sambandsfolk, et par etterretningsfolk, og et ukjent antall personer som stilte dekk-
leiligheter og andre fasiliteter til rådighet. I 1940 forsvant minst fire til Sverige (samt 
Wollweber selv), men samtidig kom minst like mange til. Fra høsten 1942 økte så antal-
let medlemmer igjen, samtidig som flere av de opprinnelige ble tatt i løpet av 1941-42. 

Instruksjonsaktiviteten høsten 1942 og vinteren 1943 må ha omfattet nærmere 100 
personer. Sommeren og tidlig høsten 1943 fortsatte instruksjon og rekruttering etter 
noen måneders opphold. Mange kom fra NKU-miljøer, og var dratt med av partikontak-
ter i Milorg. Noen ble trukket med direkte gjennom annet partiarbeid. Noen ble også 
trukket med fordi de var blitt «hengende» igjen uten andre kontakter. Det var derfor et 
mye mer sammensatt miljø som ble rekruttert. Tidligere var det gjerne sjøfolk eller hav-
nearbeidere som var kommunister eller ekskommunister. Nå spilte yrke ikke lenger så 
stor rolle, og antifascistisk holdning var viktigste politiske krav. 

Sunde tok fra høsten 1942 opp nye medlemmer uten å gå inn på organisasjonens til-
knytning til NKVD eller Wollweber. Han passet imidlertid på at ingen var i tvil om soli-
dariteten med Sovjets kamp. Han forsøkte å holde på Wollwebers metode med å under-
søke den enkeltes bakgrunn, og opptaket ble ofte markert med en «dåp» hvor dekknavn 
ble delt ut. Han beholdt også systemet med at dekknavn skulle angi hjemsted med 
førstebokstav: L — «Ludvik» for Lunner (Jul Johansen), M — «Moland» for Modum 
(Erland Hovde). Etter hvert som mengden av rekrutter steg, ble ikke denne framgangs-
måten alltid brukt. Han ønsket å gi en politisk instruksjon ved opptak, men det ble ikke 
alltid tid til det. Sunde holdt politiske foredrag på Sire, Lunner, Einastrand og Sollia, hvor 
ikke bare sabotasjekrigen, men også verdenskrigen og norsk etterkrigspolitikk var 
tema. 

Økt rekruttering førte ikke til at organisasjonen ble mer integrert i NKP. Den største 
tilstrømmingen av nye folk skjedde ikke i perioden 1940-41, da begrepet «Osvald-grup-
pen» ble etablert, men i 1943-44, og kom sammen med en skjerping av forholdet til Furu-
botn. Sundes fullmakter fra Wollweber ga ham ingen rett til å integrere organisasjonen i 
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NKP. Selv om ledelsen i Moskva var langt bort og til tider nesten ikke følbar, var den der, 
uavhengig av hans vilje. 

Som NKPs sabotasjeorganisasjon ble det enklere å rekruttere. Men ellers betydde 
ikke utbyggingen av organisasjon at den endret karakter. Slagkraften økte med flere 
sabotører, men virkemidler, mål og ledelse ble det samme. Sunde understreket at det 
ikke bare var Norges nasjonale kamp, men Sovjetunionens kamp, som var avgjørende 
for krigens utfall. 

Angiveri, oppriving og arrestasjoner 
Det nære sambandet mellom forlegningen til Furubotn i Hemsedal og Sundes senter i 
Rukkedalen tok en brå slutt med det tyske angrepet mot Krosstølen 31. oktober. I 1950 
insinuerte Furubotn-fløyen i NKP at det var Sunde som var den egentlige årsak til denne 
aksjonen, og at Sunde hadde samarbeidet med Gestapo for å ødelegge Furubotn. Det 
kan derfor ha en viss interesse å undersøke bakgrunnen for den tyske aksjonen mot 
Krosstølen. 

Thielicke Karlsen hevdet i et avhør i 1945 at Gestapo fikk kjennskap til at Furubotn 
var i Hemsedal på grunn av et beslag under en arrestasjon på Vålerenga 17. mai 1942. 
Siden flyttingen til Hemsedal først fant sted i juni, rimer dette ikke. 

Men 26. oktober arresterte Gestapo i Oslo telegrafbetjent Karsten Sølvberg, som ga 
opplysninger om Ottar Lie og Arne Gauslaas sambandssentral på Modum. Sølvberg var 
fra sommeren 1941 sekretær i Norsk telegraf- og telefonforbund, og hadde drevet il-
legalt arbeid blant annet for Lars Evensen på LO-kontoret i Stockholm. Våren 1942 kom 
han inn i NKPs illegale apparat, og ble invitert til å besøke Furubotn i Hemsedal. 14 
dager etter ble han tatt. I hans almanakk fant tyskerne opplysninger om sentralforleg-
ningen, som han muntlig bekreftet. I grålysningen 30. oktober angrep Gestapo med 
assistanse av norsk politi sambandssentralen på Modum. Sølvberg var med og viste vei. 
Under angrepet ble Ottar Lie hardt såret, mens Arne Gauslaa, en annen kommunist og 
en tysker ble drept. Ottar Lie ble skutt på Trandum 1. mars 1943. 

Også her fant man dokumenter som pekte ut Hemsedal som Furubotns tilholdssted, 
og en stor ekspedisjon til Hemsedal ble organisert dagen etter. Den 2. november ble 6-8 
biler med personell fra Victoria terrasse sendt til Hønefoss, hvor de møtte en styrke fra 
Wehrmacht. Under Gestaposjefen Hellmuth Reinhards personlige ledelse, og med Sølv-
berg som veiviser, kom de dagen etter inn i Hemsedal nordfra, og fant fram til Kros-
stølen. Det var Sølvberg som ledet tyskerne til Hemsedal, og ikke rykter om Sunde. Kil-
degrunnlaget for denne sammenheng er solid og entydig. 

Furubotn var klar over at situasjonen på Krosstølen var blitt utrygg, og tiltak var gjort 
for å flytte det meste av utstyr og papirer til nye hytter ved krust. Tyskerne kom til nes- 
ten tomme hus på Krosstølen. Sunde hadde for sikkerhets skyld flyttet sin forlegning 
opp fra Saupeset og inn i fjellet til stølen Buglebjørk, godt skjult i et uoversiktlig terreng. 

Nede i Hemsedal angrep tyskerne først vaktmannskapet. Den 31. oktober besto det 
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av Finn Eriksen og Josef Monsrud. Senere forsøkte merkelig nok en av Furubotns nær-
meste å hevde at Eriksen og Monsrud hørte til NKPs kurertjeneste og ikke hadde noe 
med Sunde å gjøre. De lå i ei hytte på Hødnset, nede ved Hemsila. Veien til stølene oven-
for passerte sørover like ved. De skulle holde vakt og varsle, men hadde selvsagt lite å 
stille opp med mot et angrep av denne størrelsesorden. 

Tilfeldighetene gjorde at kureren Nikolai Danielsen hadde gått ut fra vakthytta og rett 
i armene på tyskerne. Han var den første som ble tatt, og rakk ikke å gjøre anskrik. Tys-
kerne fulgte skisporene hans tilbake til hytta. Eriksen og Monsrud hadde nettopp tatt 
farvel med Danielsen, da de så en tysk soldat utenfor vinduet. Eriksen skjøt rett mot 
ham, tvers gjennom glasset. Hytta ble omringet og tatt under ild. I skuddvekslingen ble 
Eriksen truffet i arm, lår og mage, og hans høyre øye ble skutt ut. Torgrim Titlestad 
skrev at han skjøt seg selv, men det er ikke riktig. 17-åringen Monsrud unngikk ved et 
under å bli truffet. Isteden fikk han en geværkolbe i ansiktet, og reddet livet fordi han så 
ut som en unggutt. Sammen med den sterkt forkomne Eriksen ble han fraktet til Oslo. I 
forhør forklarte han at han var i hytta for å mure en peis. Denne forklaringen ble godtatt. 
Eriksen døde av sine sår på nyåret 1943. 

På Krosstølen var det fire som ennå ikke hadde flyttet til Ålrust. De hadde ikke hørt 
skytingen ved vakthytta, og ble like overrasket som Eriksen og Monsrud. Men tyskerne 
var nå blitt varsomme. Danielsen ga anrop, og de klarte å komme seg unna. I forvir-
ringen klarte Danielsen også å rømme. Etter nervepirrende flukt ned gjennom skogen 
klarte de å komme seg over isvannet i Hemsila og opp i åssiden på Hemsedals nordside. 
Der fant de igjen Furubotns stab, som hadde evakuert Ålrust for å finne tilflukt i Valdres. 

Aksjonen kunne lett ha ført til katastrofe for Sunde. Det var hans bror Håkon som 
denne dagen gikk mellom Krosstølen og Buglebjørk. Han var den eneste som visste nøy-
aktig hvor Sundes forlegning lå. Han hadde ligget i hytta på Hødnset natten før angrepet, 
og var på vei mot Sire da han oppe i lia hørte skuddsalvene. Han forsto at noe var galt, 
avbrøt tilbaketuren, og klarte å ta seg fram til ei hytte ved Lykkja i nordenden av Tislei-
fjorden, hvor det var et kontaktsted. Dit kom Furubotn-folkene etter hvert, og kunne for-
telle om det som hadde skjedd på Modum og nede i dalen. Deretter gikk han ned igjen i 
Hemsedal, hvor tyske styrker nå hadde erklært unntakstilstand og herjet mellom går-
dene. Til slutt klarte han å komme seg over dalen og fram til Sire, hvor han fikk skiftet på 
seg tørre klær. På tross av det dårlige været fortsatte han umiddelbart opp til Buglebjørk, 
hvor han i nokså medtatt tilstand kunne orientere sin bror om det som hadde skjedd. 
Asbjørn Sunde har gitt et malende bilde av hans tilbakekomst i Menn i mørket. 

Den tyske aksjonen var mislykket, fordi man ikke lyktes med å få tak i partiledelsen. 
At den ikke ble en katastrofe for NKP, skyldtes ene og alene den halvveis gjennomførte 
flyttingen til Ålrust, som var forårsaket av politigruppens varsel til Sunde. Gestapo fikk 
imidlertid tak i mye papirer, og satte i gang et omfattende analysearbeid. Aksjonen 
hadde et offer til. Det var Tor Bråten, som eide Krosstølen. En versjon går ut på at han 
forsøkte å flykte etter at han ble tatt, og ble skutt idet han hoppet i Hemsila; en annen at 
han ble likvidert av en hysterisk tysker under aksjonen. 

Sundes tilholdssted på Hardangervidda ble ikke berørt av denne eller senere aksjo- 
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ner. NS-lensmann Johs. Høva i Nesbyen gjorde sine visitter i Rukkedalen og Saupeset, 
men la ingen iver i det. Bygdefolket plaget ikke lensmannen med anmeldelser som 
måtte følges opp. Sundes gruppe hadde nå tilhold i fjelltraktene mellom Rukkedalen og 
Torpo helt fram til mars 1943. Til tider var det betydelig trafikk av tilreisende som skulle 
på instruksjonskurs, og av sabotører som skulle ut på eller hjem fra oppdrag. I denne 
lange tida var det ikke til å unngå at Sunde selv og hans nærmeste ble kjent av mange i 
nabobygdene, og særlig i Rukkedalen og Torpo. Alle var ikke like begeistret for å ha 
sabotørene i bygda. Det var selvsagt mange som ikke delte deres syn på kampen mot 
okkupantene. Men slikt kom ikke okkupasjonsmakten for øre, på tross av at Wehrmacht 
var stasjonert både på Gol og i Torpo. På Gol lå også en russisk fangeleir, med vaktper-
sonell fra SS. 

Lokalhistorikeren Kåre Olav Solhjell, som har samlet krigsminner fra Hallingdalen, 
forteller at Sunde-karene gjerne blandet seg med folk i Rukkedalen. Nesten alle hus i 
Espeset-grenda hadde hatt besøk av dem. Han har ikke funnet noe tilfelle av folk som 
sladret på dem, enten for å tjene lette penger eller av andre grunner. Bygdefolket visste 
også at om det var farlig å hjelpe sabotørene, kunne det være enda farligere å sladre på 
dem. Sunde understreket det poenget. 

Utpå vinteren kom også Gestapo til Rukkedalen for å lete etter «Osvald» og «Edgar». 
Det ser ikke ut til at det var som følge av lokalt angiveri. Lensmann Høva fikk en hen-
vendelse om Martin Lokreim fra en slektning. Han antok at Lokreim hadde rømt til Sve-
rige, og innberettet ikke saken. Først etter krigen ble han klar over at Lokreim hadde 
sluttet seg til Sundes organisasjon. Noe senere fikk lensmannen ordre av statspolitiet 
om å iverksette ettersøkninger av 5-6 mann i fjellet. Da dette skjedde, var allerede en 
gruppe fra avdeling IV A i gang med å avslutte en ukes søk på Hardangervidda etter Sun-
des sabotører. De hadde vært i Dagali, og undersøkte nå traktene Myking—Rukkedalen. 
Det var i første halvdel av mars etter tungtvanssabotasjen mot Vemork 27. februar 1943, 
som førte til stor tysk aktivitet over hele Hardangervidda. Det kan se ut som om Gestapo 
mistenkte Sundes organisasjon for å ha vært innblandet i Vemork-affæren. Gestapistene, 
med Thielicke Karlsen i spissen, tok Erik Huse på Saupeset. Huse spilte tomsing, og 
lensmann Høva bekreftet at han var mentalt tilbakestående. Etter forhør ble Huse blodig 
og forslått kastet ut av Gestapos bil ved Solheim. Karlsen var rasende, fordi hun hadde 
oppdaget at han hadde leid ut Saupeseter til Sunde, uten å ha skrevet opp hvem han leide 
ut til. Høva bekreftet at slikt var vanlig i bygda, og gestapofolkene godtok forklaringen. 
Høva lyktes i å få igjen Huses legitimasjonspapirer. 

Lensmannskontoret iverksatte deretter et søk i traktene vest i Myking, i fjellet ved 
Rødungen. Hensikten var å unngå en større tysk aksjon. Der ble en gruppe ukjente per-
soner observert uten å bli innberettet. Det var uklart om det var Sundes folk, eller Mil-
org-folk fra Torpo. Det var styggvær, og Sundes folk som igjen hadde vært nede i dalen, 
trakk opp i fjellet for å være på den sikre siden. Sunde skildret flyttingen i Menn i mørket. 
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Kapittel 19 

DEN SORTE HÅND 

Kan du innlosjere på ditt kontor 
noen friske karer som skyter med 
skarpt når det er ugler i mosen? 

«KAKA» TIL «FALKEN», MARS 1943 

Vinteren 1942/43 ble ikke som planlagt for Furubotn etter Gestapo-aksjonen i 
Hemsedal. Den store planen om sabotasjen måtte utsettes. Nå tok flukt og re- 

organisering all oppmerksomhet. 
Da Håkon Sunde forlot Furubotns følge ved Lykkja ved Tisleifiorden, visste han at 

Monsrud og Eriksen var tatt, men at fangsten ellers var mager. Furubotn og hans folk 
gikk til Valdres, og brukte lang tid på å få en ny forlegning og nye kanaler i orden. Mel-
destedet til Sunde var på Sire i Torpo hele vinteren, men Furubotn tok ikke opp igjen 
kontakten. Det var dette avbruddet Sunde hadde i tankene da han sa at det «ble brudd i 
kontaktene» etter Henrik Ibsens gate. Han tenkte altså ikke på et politisk brudd, men på 
et kommunikasjonsbrudd. Den lange og kalde vinteren som fulgte, lå forlegningen på 
Hardangervidda. 

Instruksjon på Hardangervidda 
Sunde hadde kontakter til Milorg i Torpo, og derfra til Milorg og politigruppen i Oslo. 
Selv om kommunikasjonen med Furubotn ikke fungerte, hadde han forbindelser med 
NKPs Oslo-organisasjon, og med partiet i Buskerud og Bergen. 

Han holdt sin del av avtalen om utlåning av vaktmannskap. Monthey Røse fortsatte 
som vaktsjef, og fulgte Furubotn og hans folk til Valdres og senere Etnedal. Da NKPs 
sentralforlegning høsten 1943 flyttet til Sollia på Hov i Land, var Røse med. Han sikret at 
vaktmannskapet hadde nok folk og hadde en viss sirkulasjon. Antallet varierte opp til 
åtte mann. Røse reiste fram og tilbake til Sundes forlegning, og holdt ham orientert om 
hva Furubotn drev på med. Først sommeren 1943 korn brevskriving mellom Sunde og 
Furubotn i gang igjen. Sunde fortalte at det var av praktiske årsaker, og det er ingen 
grunn til å tvile på at det er riktig. 

Sunde holdt sitt hovedkvarter på Buglebjørk inne på Hardangerviddas nordøstlige 
utløper mot Hallingdal på senhøsten og vinteren, avbrutt av kortere opphold i Saupeset 
og vest for Buvatn i Myking. I perioder kom folk på instruksjonskurs. De kom da vanlig- 
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vis til Bergheim ved Nesbyen, hvor de ble transportert til de rette stedene på fjellet av 
en drosjesjåfør i Nesbyen. Utpå vinteren flyttet hovedkvarteret til Hovdestølen, en støl 
under Sire øverst i Ridalen mot Torpo. Milorgs Torpo-gruppe skaffet forsyninger og 
annen praktisk hjelp. Andres Haug, rektor på Lien landbruksskole sikret dette uten mis-
tanke fra Wehrmacht i Torpo leir og på Gol. Olav og Torkjel Sire var med i Milorg, og til-
knyttet Sundes apparat så lenge de var i dalen. Da sabotørene kom tilbake sent i 1943 og 
i 1944, hadde de tilhold på Sire. Stort sett var forholdet godt mellom folk i Torpo og Sun-
des folk. De ble beundret for sin kaldblodighet og handlekraft, i kontrast til det som 
ellers skjedde i dalen. Ved en anledning skulle Sunde og Bruun til Bergen på oppdrag. 
De gikk rett ned på jernbanestasjonen og tok toget. Noen dager senere kom de tilbake, 
med toget. Oppdraget var utført. Så enkelt var det. Det gjorde inntrykk. De var tross alt 
landets to mest ettersøkte menn. Det var stadig reising. Bruun var på oppdrag i Larvik-
distriktet. Senere var han i Skien på et sprengningsoppdrag. 

På senvinteren flyttet Sunde folkene sine nærmere Torpo. De tok da inn på ei hytte 
som ble kalt «Neverdekkadn», like bak ei lysverkshytte ytterst i Ridalen. Det var et mer 
praktisk sted, som antakelig ikke var planlagt brukt så lenge. Hytta ble kalt «hotellet», 
var dårlig utstyrt og i dårlig forfatning. Husgerådet måtte de frakte med seg fra Hov-
destølen. Det var antakelig Andres Haug som hadde ordnet med lånet av hytta. Avstan-
den til bygda, jernbanestasjonen og riksveien var bare noen kilometer. 

I denne tida var det også atskillig kontakt med bygdefolket. Sunde holdt ved en anled-
ning et foredrag om krigssituasjonen på Sire. «Vi satt tett i tett rundt veggene. Han snak-
ket om krigen og om hvordan situasjonen kunne bli etter krigen. Det var voldsomt spen-
nende,» sa Ingemund Sire. Ellers var Lien landbruksskole i Torpo et tilholdssted for 
sabotørene. Her fikk de mat og kunne slappe av blant venner. Ofte var også Olav og Tor-
kjel Sire der da. Diskusjonen kunne gå høyt om krigen. Rektor Haug var medlem av Bon-
departiet. Verken han eller Sunde var personer som la fingrene imellom når de var 
uenige. 

Mange var på sabotasjekurs i løpet av høsten og vinteren, og drev videre instruksjon 
andre steder. Det gjaldt Gunnar Arnfelt Knudsen, som var på Saupeset i september 1942, 
som ble en av «Osvalds» sentrale menn. Knudsen var født i 1912. Han hadde reist til sjøs 
som 16-åring, og kom i kontakt med AUF i siste halvdel av 30-tallet. I 1938 kom han inn i 
NKP etter en kortere periode i NKU. Han møtte 1940 som vervet i marinen, og 9. april var 
han om bord i KNM Tordenskiold i Horten. I 1941 kom han bort i en sabotasjeaffære om 
bord i et tysk lasteskip på Oslo havn og ble ettersøkt. Etter dette ble han trukket inn i 
etterretningsarbeidet av NKPs Arne Stensrud, som hadde kontakt med Lars Nordbøs 
gruppe. På høsten 1942 ble han spurt om han ville være med på sabotasjekurs, og kom 
på den måten i kontakt med Sunde. Etter instruksjonskurs på Saupeset ble han i en kort 
periode sendt til Furubotn, hvor han gjorde tjeneste i vaktmannskapet. Forbindelsen 
med Sunde ble brutt, og han kom inn i et Milorg preget av uvirksomhet vinteren 1943. Så 
fikk han igjen kontakt med Sunde. 

En av Knudsens første oppdrag for Sunde var å holde to sabotasjekurs for politifolk 
for Johan «Mathiesen» Myklebust i politigruppen. Myklebust hadde overtatt ledelsen av 
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politigruppen etter at Bryhns etterfølger, Odd Biltvedt, reiste til Sverige våren 1943. 
Myklebust og Knudsen var fjernt beslektet og derfor bekjente. Det var en av grunnene 
til at samarbeidet med politigruppen fortsatte i 1943. 

På Modum ble det i løpet av vinteren 1942/43 startet en egen sabotasjegruppe. 
Utgangspunktet for gruppen var det aktive kommunistlaget på Vikersund, hvor Erland 
Hovde var en nøkkelperson. Hovde gikk i illegalitet i april 1943. Med seg hadde han Odd-
var Røed, Truls Røed, Lars Bottolfs, Andreas Granum og Ole Evan Torgersen. Noe 
senere kom også Eilev Granum og Erland Hovdes bror Einar med. Hovde hadde vært 
ansatt på jernbaneverkstedet i Drammen og hadde der kontakt med Arne Gustavsen. 
Opprinnelig var Gustavsen fra Drammen, men arbeidet i mange år ved NSB i Bergen, før 
han på slutten av 30-tallet på ny slo seg ned i Drammen, og ble leder av Buskerud NKP. 
Han hadde en skarp nese for illegalt arbeid. Det var nok han som høsten 1942 formidlet 
kontakt mellom Erland Hovde og Sunde, og noen måneder senere bisto Hovde med å 
skaffe folk til gruppen i Modum. Gustavsen satt i NKPs sentralkomite, og jeg antar at det 
var han som etter Hemsedal-aksjonen ivaretok partiets forbindelse med Sunde. Ved 
hans hjelp fikk Hovde også kontakt med miljøet rundt den gamle sabotasjegruppen på 
Steinberg ved Mjøndalen, som Reidar Kristoffersen hadde bygd opp i 1940-41. Antake-
lig var det han som rekrutterte Normann Olsen og Reidar Øen på Steinberg. De ble 
begge kjente sabotører under dekknavnene «Viktor» og «Wilno». Begge var ansatt på 
jernbaneverkstedet i Drammen. De dro så med seg andre i samme miljø, blant dem brød-
rene Erling og Arthur Øen og Wilhelm Marthinsen. 

Hovde fikk i oppdrag å organisere instruksjonskurs på Ringerike. Via partinettet kom 
han i kontakt med aktive idrettsungdommer på Vågård og i Haugsbygda, nord og øst for 
Hønefoss. De ble samlet til et instruksjonskurs på Øyangen innenfor Ringkollen, hvor 
sprengningsteori ble gjennomgått av Hovde og Ole Evan Torgersen. Jeg tror dette 
skjedde i påsken 1943, men det er ikke sikkert bekreftet. Det er mulig at det skjedde i 
1944. Etter kurset startet Hovde arbeidet med å få organisert sabotasjegrupper i distrik-
tet, under sin ledelse. 

Også i Oslo eksisterte en egen gruppe med tilknytning til Sunde fra 1942, innenfor 
verkstedindustrien. Deltakerne var legale, og hadde drevet med øvelser, instruksjoner 
og annen virksomhet. Lærlingen Arne Nilsen, som var ansatt i Rørleggerbedriften 
Sunde A/S, korn med i denne gruppen i 1942. Han kom fra Milorg i Oslo, hvor han syn-
tes at det skjedde for lite. En arbeidskamerat på verkstedet, tillitsmannen Ole Evensen, 
ba ham bli med i gruppen som opprinnelig var en kameratgjeng. Han ble satt til å lage 
«blyanter» til tenningsmekanismer, som besto av et messingrør som kunne skrus igjen 
i begge ender, med en pergamentpakning i midten. Det var ett kammer til svovelsyre og 
ett til sukker/natriumklorat. Han sveiset også dekkskjærere, som besto av to sammen-
sveiste kors («spanske ryttere») på 7-8 centimeters lengde. Nilsen møtte Sunde på Tors-
hov i Oslo i slutten av januar eller begynnelsen av februar i 1943, og overleverte «blyan-
tene» og dekkskjærerne til ham. Sunde takket ham for vel utført jobb. Han inviterte ham 
til fjells for å «få litt frisk luft». Det ville Nilsen gjerne, men det ble ikke noe av. Den 
1. mars ble han arrestert, etter opprullinger i en avissak. 

DEN SORTE HÅND 261 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



Det fantes altså nye grupper under oppbygging i det sentrale østlands-området vin-
teren og våren 1943, satt i gang fra Sundes hovedkvarter. Det var nå behov for tettere 
oppfølging, som best kunne skje ved å flytte nærmere Oslo. Flere måneders instruksjon 
og planlegging hadde skapt nye muligheter. Det var likevel ikke organisasjonens egne 
behov som var den direkte årsak da flyttingen fant sted, i begynnelsen av mars 1943. 
Noen dager tidligere hadde Olav Sire fått instruks om å sykle fra Sire til en lege i Oslo, 
for å hente en pakke med penger og en beskjed til Sunde. Da han kom tilbake, pakket de 
sammen på «hotellet» og reiste med en gang. Årsaken til den brå avreisen var at Milorg 
var inne i en truende krise i Oslo, og trengte hjelp, raskt. 

Fehmer blir snytt for et bytte 
Det var omfattende arrestasjoner i Oslo i januar 1943, som først og fremst rammet NKP, 
men også det øvrige motstandsmiljøet. Kriminalråd Siegfried Fehmers avdeling IV N 
ved Sipo hadde satt i gang et forsøk på å trenge inn i kretsene rundt Sverre Ellingsen og 
Gunnar Sønsteby, og antakelig Milorgs Kai Holst. Ellingsen sto med ett bein i det gamle 
2A-nettet og ett i SOE. Sønsteby var inne i SOEs nye apparat i Norge, og Kai Holst var 
representant for Milorgs sentralledelse, med ansvar for sikringsarbeidet, og deriblant 
det svært viktige eksekusjonsarbeidet mot angivere. 

Kai Christian Middelthon Holst var født i 1913. Han reiste til sjøs som 17-åring, og seilte 
ute til 1933. Senere livnærte han seg blant annet som revefarmer. Han kom inn i Milorg via 
sin svoger, som satt i sentralledelsen (SL). Svogerens etterfølger introduserte Holst i det 
sentrale Milorg-apparatet rundt årsskiftet 1941/42. Holst ble hurtig høyt betrodd som 
kurer og hjelper for SL. Han var aktivist. Som følge av opprulling av Milorgs sentrale 
ledelse høsten 1942 og vinteren 1943 spilte han en sentral rolle i den daglige ledelsen av 
Milorg. Det var han som anmodet «Osvald» om å flytte sin forlegning tilbake til Oslo. 

Fehmer hadde kommet på sporet gjennom en fluktsak til Sverige. Via en rekke ledd 
var den negative agenten «Monsen» koplet på Ellingsen. Et stort apparat var involvert fra 
tysk side, og mange motstandsfolk ble intetanende brukt. Sønsteby og Ellingsen møtte 
etter initiativ fra Fehmer «Monsen». Heldigvis for dem lot Fehmer møtet finne sted ube-
voktet. «Det var høyt spill,» kommenterte Jens Christian Hauge. Ellingsen hadde forsøkt 
å skaffe en beskyttelse. «Hele den livgarden jeg hadde stablet på beina, den hadde heller 
ikke turt møte. Så det var ikke en kjeft der, unntatt Kjakan og jeg!» sa Ellingsen. 

Sønsteby og Ellingsen hadde mange kontakter. Hvem som nå var under innsirkling, 
var umulig å vite. Situasjonen krevde umiddelbare tiltak. Ellingsen kontaktet Milorg og 
politigruppen, og ba om hjelp fra Sunde. Resten kjenner vi. Sammen med en frontkjem-
perkamerat ble Finn Roald Andersen alias «Ivar Monsen» likvidert en uke senere i 
Løvenskioldsgate 17, antakelig 31. mars 1943. Ifølge statspolitiets rapport om funnet av 
de to 12. april var begge tyske agenter. Sønsteby og Ellingsen var da trygt i Sverige. 
Sønsteby kom senere tilbake. Ellingsen overtok ledelsen av SOEs uoffisielle kontor i den 
norske legasjonen. 
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Det kan være på sin plass å spørre om hvorfor Milorg og politigruppen rettet en slik 
henvendelse til Sunde, på bakgrunn av den svært kritiske rapporten som Bryhn hadde 
skrevet i oktober 1942 til regjeringen. Var ikke Milorg sterk nok til å rydde opp selv? Nei, 
Milorg var fortsatt «en temmelig puslete affære», som Sønsteby sa. Flere mente som Holst 
at tida var inne for forandring. 

Noe av det første Sunde gjorde etter etableringen i Oslo, var å innkalle Josef Mons-
rud. Han var overraskende satt fri 19. februar 1943, etter at en tysk bekjent av familien 
hadde intervenert hos Sipo. Da han kom ut, sendte han rapport til Sunde. De møttes i en 
leilighet på Frogner, og Sunde ba ham om å få i gang igjen aksjonsgruppen på Hadeland. 
Det gikk imidlertid ikke lang tid før Sunde selv etablerte sitt hovedkvarter på Hadeland, 
og medlemmene i gruppen fikk andre oppgaver. 

Etter konferansen med Monsrud konsentrerte Sunde seg om Milorg-prosjektet. Kai 
Holst hadde fått gjennomslag i Milorg om å organisere en fast aksjonsgruppe, og ønsket 
at det skulle være Sundes gruppe. Han ordnet med dekkleilighet, våpen og sprengstoff 
og andre forsyninger. Så startet han en diskusjon med Sunde om et sprengningspro-
gram. Det «kunne vi ikke akseptere», skrev Jens Christian Hauge om det første forsla-
get. To av Milorgs folk gikk inn i Sundes gruppe som sabotører. Det var Reidar Holtmon, 
sønn av NSB-direktør Olav Holtmon, og arkitekt Arvid Falkenberg. Falkenbergs arki-
tektkontor i Bogstadveien 31 ble gruppens hovedkvarter. Håkon Sunde og Reidar Holt-
mon ble innkvartert hos Sofie Bonnevie i Skovveien 8. 

Hadde Holst spesielle forutsetninger for å samarbeide med Sunde og hans folk? Holst 
var «en vennlig, sympatisk, rakrygget, utrolig modig mann og en god organisator», 
skrev Arvid Falkenberg i januar 1994. Holst hadde dessuten seilt i utenriksfart i de årene 
da det kommunistiske sjømannsarbeidet spilte en viss rolle. Det var uvanlig for en vest-
kantgutt. Kanskje hadde han truffet kommunister før. Sunde var effektiv og målrettet. 
Det var et språk Holst forsto. Men det var en annen grunn til at Sunde interesserte Holst. 
Det dreide seg om den truende tyske mobiliseringen av arbeidskraft i Norge, et prosjekt 
med uanede politiske og militære konsekvenser for Milorg. 

Aksjonene mot arbeidskontorene i Oslo 20. april 1943 
Den 1. februar 1943 kom Terboven med sitt første varsel om at det ville bli nødvendig 
med en skjerpet arbeidsinnsats. Årsaken var nederlaget ved Stalingrad. Den 22. februar 
kom «lov om den nasjonale arbeidsinnsats». Nå skulle norsk arbeidskraft registreres. 
For å øke innsatsen i norsk jord- og skogbruk, ble det sagt. Det ble ikke lagt skjul på at 
formålet var å støtte krigsinnsatsen. 

Den sivile motstandsledelsen visste ikke hva den skulle gjøre. Kretsen ville ikke 
anbefale at alle skulle nekte å la seg registrere. KK forsøkte å få folk til å sende inn falske 
skjemaer. Milorg derimot måtte gjøre noe. Registreringen var rettet direkte mot de års-
klassene som utgjorde Milorgs jegere, og kunne gjøre organisasjonen til et rent papir-
prosjekt. Unge menn kunne bli tvunget ut i skogene i illegalitet. Tanken på å ha tusenvis 
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av ungdommer liggende ute i krigstilstand fristet ikke. Hvorfra skulle man skaffe mat? 
De ville kreve å være til nytte, og det ville bety mer aktiv motstand. Alternativet var å se 
kremen av Milorg forsvinne til Sverige, eller inn i tyske fabrikker. Sverre Kjeldstadli 
mente at Milorg reagerte i rent selvforsvar. Den 24. februar ba Milorgs Råd regjeringen 
om å oppfordre befolkningen over BBC til «å holde seg i ro og vise sindig opptreden», og 
å anmode den svenske regjering om å nekte frakt av norsk arbeidskraft til Tyskland. 
Anmodningen gjorde registreringen til et individuelt ansvar. Det den enkelte trengte, 
var noe annet: en anbefaling ut fra motstandskampens behov. 

Sunde mente at det enkleste var å ødelegge arkivene hvor registreringskortene ble 
oppbevart. Det kunne ikke gjøres uten at Milorg var med på det. Men Hjemmefrontens 
ledelse var redd for represalier. Kretsen hadde i det såkalte Partisanbrevet bare et par 
måneder tidligere i voldsomme ordelag angrepet ideen om væpnet oppstand og sabota-
sje som «det rene barnekorstog», som ville føre til væpning av hirden og dermed «bor-
gerkrig». Går vi halvannet år fram i tida, hadde slike skremsler mistet sin tyngde. Sabo-
tasje og aksjoner var blitt vidt akseptert, og Milorg satte selv opp aksjonsgrupper. «Da 
gikk det ikke an å komme fram i skogen for bare sabotører,» sa Sunde. Sett i denne sam-
menheng kan en si at kampen mot tvangsmobiliseringen av arbeidskraften i 1943 
utgjorde et motstandspolitisk vendepunkt av største betydning. Det er i dette lys Sundes 
innspill må forstås. 

En voksende erkjennelse av at Milorgs eksistens var knyttet til utfallet av kampen 
mot tvangsmobiliseringen, skapte en forståelse av at det var motstandskampen selv som 
sto på spill. «Den organiserte motstand mot denne tvangsmobiliseringen var den mest 
omfattende og vel også mest betydningsfulle aksjon som motstandsbevegelsen gjen-
nomførte under okkupasjonen,» mente Sverre Kjeldstadli. 

«Det er best vi snur ryggen til!» 
I de siste dagene i mars 1943 la Holst et aksjonsprogram fram for Milorgs Råd, utformet 
av ham og Sunde. Den 9. april — en passende dag — skulle arbeidskontorene gå i lufta. 
Rådet var midt oppe i diskusjonene om Arbeidsinnsatsen, og avviste programmet. Det 
var en vel provoserende dato. Rådet hadde først nå etablert en kontakt med Kretsen som 
betydde gjensidig anerkjennelse. En rekke floker måtte oppklares mellom de to organi-
sasjonene. Man håpet at utskrivingen ikke skulle bli så omfattende som man hadde 
trodd. Kanskje ville krisen gli over av seg selv? 

Det gikk imidlertid ikke mange dagene før situasjonen igjen ble alvorlig. Innkallin-
gene i Oslo og Aker var i gang. Den 6. april og påfølgende dager skrev Kretsen at situa-
sjonen ble kritisk. Den 7. april offentliggjorde KK til den illegale pressen at den militære 
og sivile motstandsbevegelsen sto sammen om kampen mot Arbeidsinnsatsen, og kom 
med oppfordringer om å unndra seg. Samtidig overtok advokat Tor Skjønsberg Kret-
sens representasjon i Milorgs Råd. Han hadde vært alene om å gå inn for å bruke alle 
midler, men nå fikk han gjennomslag. 
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Endelig falt Sundes og Holsts forslag i god jord. De innsendte skjemaene måtte øde-
legges med sprengning. I en fart ble det nå planlagt to aksjoner. Sunde skulle lede 
sprengningen av Oslo kommunes registerkortarkiv i arbeidskontoret i Pilestredet 31. 
Holst skulle ta Aker kommunes register i arbeidskontoret på hjørnet av Heimdalsgaten 
og Trondheimsveien 3. Han skulle selv lede aksjonen med en Milorg-gruppe. Dato ble 
fastsatt til 20. april — Hitlers bursdag. Det var like utfordrende som 9. april. Hitlers burs-
dag var en festdag med militærparade i Oslo. Rådet tok ansvaret for aksjonen, riktig nok 
under «en del tvil», ifølge Hauge. Det var første gang under hele krigen at Milorg iverk-
satte en sabotasjeaksjon av slikt omfang og betydning. 

Rett før halv elleve om kvelden 20. april spaserte de tungt bevæpnede brødrene 
Håkon og Asbjørn Sunde, Peter Bruun, Arvid Falkenberg og Reidar Holtmon inn på St. 
Olavs plass. I sidelommene på de lange frakkene hadde hver mann to molotovcocktails. 
To eller tre pakker dynamitt ble båret med, og i skulderhylstre bar de håndvåpen. For 
anledningen hadde gruppen tatt navnet Den sorte Hånd. 

En stor lastebil stoppet, og de fem sabotørene hoppet opp på planet. Lastebilen var 
skaffet av NKP i Oslo. Ved en misforståelse visste ikke sjåføren hvilket oppdrag han 
skulle ut på. Derfor hadde han ikke sikret lasteplanet med lemmer, slik Sunde hadde gitt 
beskjed om. Det som nå skjedde, var nøye planlagt. I turnhallen i St. Olavs gate var det 
en tysk forlegning, med vaktpost. I gatene var det tyske militære overalt. I Pilestredet 
gikk trikkene oppover og nedover med tre—fire minutters mellomrom. Alt måtte derfor 
skje helt presist. På signal kjørte bilen ned Universitetsgaten, svingte til høyre inn i Pile-
stredet og opp på fortauet foran arbeidskontoret, som lå i hjørnebygningen. Et vitne 
kunne senere sverge for politiet at det var en personbil. Der stoppet den ved at Sunde 
banket i taket på førerhuset. Gaten var full av folk, men da Sunde brølte advarselen 
«Unna her. Nå smeller det!», løp folk som besatte. Så kastet han den første flasken. Den 
traff vindussprossene i et av vinduene, og flammene slo i et voldsomt lysglimt opp langs 
veggens utside. Sjåføren «mente det var tilstrekkelig illuminasjon for denne gang», for-
talte Falkenberg. Han tråkket gassen i bunn, og bilen gjorde et så voldsomt rykk fram-
over at alle fem slo saltomortale ned i gaten. Bilen forsvant i stor fart. 

Sunde landet i asfalten oppå sin andre flaske, som eksploderte i frakkelommen. De 
andre kastet sine flasker og sprengladningene inn i bygningen gjennom de andre vindu-
ene. Inne i bygningen registrerte to politivakter med forskrekkelse ladningene i tur og 
orden komme inn gjennom vinduene. Det var ikke noe annet de kunne gjøre enn å 
komme seg ut. Ingen av dem fikk en skramme. Deres eneste tap var en politilue. 

I mellomtida hadde trikken kommet fram til arbeidskontoret både ovenfra og neden-
fra. Tyske soldater stormet også til. Midt mellom trikkene lå Sunde, godt synlig i front-
lyset på trikkene og flammene i sine egne klær. En tysk soldat kastet en frakk over ham, 
og presset ham ned i gaten. Sunde, som hadde besvimt, kom til seg selv igjen og lyktes i 
å avfyre et skudd gjennom klærne. Soldaten seg ned. Så kom Sunde seg på beina og løp 
oppover Universitetsgaten, hvor andre soldater sperret veien. Sunde skjøt, og soldatene 
vek til siden, men veien videre var sperret. Han løp ned bakken igjen, og forsøkte å 
gjemme seg i trikkekøen i Pilestredet nedenfor krysset. En tilfeldig person i køen hjalp 
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ham å stoppe de verste blødningene. Nå var det tyske soldater overalt i gatene. Likevel 
klarte han forbrent og blodig å forsvinne i mengden. Sterkt medtatt kom han seg ved 
midnatt tilbake til Bogstadveien 31. 

Et stort politiapparat ble satt i sving, med veikontroller og Schnellkommandos rundt 
i byen. En rekke vitner ble avhørt, og mange var negative til etterforskingen. Noen løy 
åpenbart, og hadde ikke sett noen ting, andre hadde sett helt feil. En fortalte at den 
ukjente — Sunde — hadde løpt nedover og ikke oppover Universitetsgaten. Passasjerer på 
trikkene hadde verken hørt eller sett noe som helst. En tilfeldig forbipasserende ble 
arrestert fordi han hadde sagt «Recht gut!». Etter å ha avgitt forklaring ble han sluppet 
ut. Han påsto at han hadde sagt det til en offiser som irettesatte to fulle soldater. Falken-
berg skrev at Bruun hadde blandet seg med publikum og overhørt en politikonstabel 
som sa til en annen: «Her ser det ut til å ha hendt noe. Det er best vi snur ryggen til!» 

Vitneavhørene tyder på en viss støtte blant publikum. Ved tidligere sabotasjeaksjoner 
var vitnene mer negative. Om det kan tyde på en generell holdningsendring til sabotasje, 
er likevel usikkert. Motstanderne av sabotasje brukte publikums holdning — og særlig 
frykt for represalier — som argument. Vi har ikke mye viten om reaksjonene blant publi-
kum på den sabotasjen som faktisk ble foretatt, før på slutten av krigen. Håkon Østholm 
tok dette opp i sin hovedoppgave i 1972, og Ole Kristian Grimnes undersøkte det i 1979. 
Begge baserte seg på Meldungen ..., og beskrev en ustabil og negativ opinion. De sier 
lite om situasjonen i 1942-43. 

Ett umiddelbart resultat av Den sorte Hånds angrep var virkningen på opinionen. 
«Folk ble klar over at det satt makt bak parolene,» sa Arvid Falkenberg. Sverre Kjeld-
stadli skrev at Sunde satte et eksempel med aksjonen, og at den innvarslet overgangen 
fra passiv til aktiv motstand. Da man kort tid etter forsto at mannskaper ble utskrevet til 
tyske militære formål, fikk man den endelige bekreftelsen, og boikottparolene ble gjort 
helt klare. Nå var det ingen vei tilbake, og en av Kretsens medlemmer oppsummerte: 
«Hele saken førte oss [...1 inn på den vei som nå var aktuell, veien fra ren åndelig mot-
stand som i 1942, til mer militær motstandskamp.» Det var selvransakelsens tid for den 
sivile ledelse, i særdeleshet for Kretsen. 

Det praktiske resultatet ble motvirket av at boikottparolen fra Kretsen først kom etter 
aksjonen, og etter at registreringen var kommet langt. I Oslo ble Arbeidsinnsatsen like-
vel ingen suksess. Praktisk rot etter sprengningen av arkivene, generell motvilje, som 
antakelig ble inspirert av sprengningen, samt administrativt slurv gjorde at ikke så 
mange kom i arbeid i byen. Annerledes var dette i landet for øvrig, hvor titusener ble sys-
selsatt, særlig på tyske anlegg. Men mange rømte unna, særlig i Oslo. Noen tok opphold 
i skogene på Østlandet, andre rømte til Sverige, og noen få gikk inn i den aktive mot-
standsbevegelsen som illegalister. Hvor de enn kom, ble de en kilde til ny uro og ny mot-
stand. 

Det var i det langsiktige motstandspolitiske perspektiv at aksjonen fikk sin store 
betydning. Det ble klart at militære aksjoner kunne ha en meget effektiv politisk virk-
ning. Det kom mange sabotasjeaksjoner senere, og av dem noen betydelig mer omfat-
tende. De skjedde imidlertid i en mer avklart politisk situasjon, og innvarslet ikke 
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omslag i motstandskampen selv. Sist, men ikke minst, ble aksjonen en direkte inspira-
sjon til liknende aksjoner mot arbeidskontorer og registre andre steder i landet, særlig 
våren 1944. 

Det så ut til at gjennomføringen av aksjonen gikk greit. Men det var skår i gleden. 
Milorgs aksjon i Heimdalsgate ble mislykket. Sjåføren nektet å kjøre i siste øyeblikk, og 
da det endelig lyktes å skaffe en ny, fikk Milorg-karene i gruppen kalde føtter og innstilte 
aksjonen. En slukkøret Holst måtte finne seg i å få tilnavnet Den bleke hånd da han orien-
terte karene i Bogstadveien 31. Sabotørene var ikke nådige. Hauge fikk fullstendig rap-
port av Holst et par timer etter aksjonen. Senere holdt Hauge tett med at det sviktet i 
Heimdalsgaten, mens han kritiserte Sundes ledelse av aksjonen i Pilestredet i sterke 
ordelag. Slik ble lesere av rapporten hans feilinformert om Milorgs rolle i aksjonen. 

Sunde var selv hardt såret. Holtmon hadde løpt rundt mellom hysteriske tyskere og 
gestapister i byen om natten for å få tak i lege. Til slutt hadde han lykkes, og fått Sunde 
under behandling. 

I sentrum for Gestapos oppmerksomhet 
11948 hevdet så forskjellige personer som Jens Christian Hauge og Thielicke Karlsen at 
Sundes organisasjon ble hardt rammet av opprullinger på grunn av dårlig sikkerhet. For 
Hauge var det grunn nok til ikke å samarbeide med Sunde. Furubotn-folkene i NKP hev-
det noe liknede i 1950. Siden er dette blitt en slags «sannhet», som gjentas og gjentas. 
Men var det sant? Eller var det et argument som var godt å ty til i den nye turbulente tida 
i 1948-50, da overvåkerne igjen var begynt å henge etter Sunde? Siden Hauge brukte 
sine erfaringer fra samarbeidet med Sunde under Pilestredet-aksjonen, skal jeg drøfte 
dette her. 

Skal synspunktet være relevant, må man sammenlikne med andre. De fleste illegale 
organisasjoner opplevde opprullinger hvor uforsiktighet kan betraktes som årsak. Det 
gjelder Milorg i langt større grad enn Osvald-gruppen. Nærmere gransking viser at 
store opprullinger nesten alltid kan knyttes sammen med massiv bruk av ressurser og 
nidkjære etterforskere. Et godt eksempel var den såkalte Hadeland-saken i 1944. Arnold 
Kjærvik, nidkjær nazist og statspolitibetjent, var utnevnt som ny lensmann på Lunner i 
november 1943. En etterforsking av ulovlig elgjakt i 1944 ga muligheten til å trenge inn i 
Milorg. Resultatet ble en katastrofe, med 65 arresterte og en utradering av Milorg i dist-
riktet, på tross av at gruppen hadde fulgt pålegg om å avholde seg fra sabotasje og aktive 
motstandsaksjoner. 

Wollwebers apparat hadde bedre forutsetninger på dette området enn andre grupper, 
siden det hadde eksistert illegalt siden 1936. Forskjellen var slående i begynnelsen av 
krigen. Det var et paradoks at da POT i 1948 forsøkte å rekonstruere aktiviteten til Sun-
des organisasjon under krigen, så visste man praktisk talt ingen ting sikkert. Man hadde 
bare noen få avisartikler å bygge på, og en mengde usikre rapporter fra legasjonens over-
våking i Stockholm. Et annet bevis på det samme er at det først nå har latt seg gjøre å 
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skrive organisasjonens historie. Et annet talende eksempel er at det ikke er bevart et 
eneste fotografi fra organisasjonens virksomhet. Fotoforbudet i organisasjonen ble 
etterlevd. Også i Milorg var det fotoforbud, men en rekke bøker med Milorg-minner som 
er utgitt i de senere årene, viser at det bare ble etterlevd med måte. Trangen til suvenirer 
var ikke så sjelden større enn forstanden. 

De stadige aksjonene eksponerte selvsagt Sundes sabotører i en helt annen grad enn 
Milorgs jegere. Det var enklere for en organisasjon som ikke aksjonerte. Sikkerhet hang 
også sammen med teknisk utrustning og opplæring. Mens Milorg fra 1944 fikk store 
mengder våpen, sprengstoff og annet materiell gjennom slipp fra Storbritannia, var 
manglene på disse ressursene et mareritt for Sunde. Dynamitt, penger, rasjoneringskort 
og mat måtte etter 1943 stjeles fra fienden, tas ved aksjoner eller kjøpes med den risiko 
det innebar. 

Vi må huske at sabotasjen fram til midten av 1944 var gjennomført av et lite antall per-
soner, som satte store spor. Presset mot dem i opinionen tiltrakk seg en sverm av an-
givere, i tillegg til alle etterforskerne som hadde aksjonene på toppen av prioriterings-
listen. Noen angivere var ute etter store belønninger, andre hadde politiske motiver, og 
ytterligere noen søkte bare å gjøre seg interessante. Snarere enn mangel på sikkerhets-
regler var det denne plassen i begivenhetenes sentrum i år etter år som var årsaken til 
Sundes tap. Sabotasjesaker hadde høyeste prioritet i politiet, og siden Sundes organisa-
sjon utførte det meste av sabotasjen, var det heller ikke til å unngå at den ble rammet har-
dere enn Milorg. 

Jeg skal her gi et eksempel på hvordan en kombinasjon av et aktivt samarbeid med 
norsk politi, mange angivertips, langsiktig etterforsking og aktiv bruk av provokasjon 
kunne gi gode resultater for det tallmessig lille tyske sikkerhetspolitiet. 

Angivere i arbeid 
Eksemplet gjelder ettersøkingen av Johan Peter Bruun, som var en dristig og effektiv 
sabotør. Han var sjømann, var en habil bokser i arbeideridretten, og han hadde vært i 
Spania under borgerkrigen. Han hadde vært med i organisasjonen siden 1938. Som 
mange andre illegalister hadde han arrangert et formelt «brudd» med kone og barn, men 
prøvde likevel å holde en diskre kontakt. Familien ga ufrivillig politiet flere spor, som 
uavhengig av hverandre gjorde det mulig å nærme seg sabotørene. Ett slikt spor startet 
i Moss i februar 1943, hvor en ung hushjelp ufrivillig ble kilden til rykter, som kom poli-
tiet for øre via en rekke ledd. På dette grunnlaget ble opplysninger om hans familie og 
særlig hans kone og hennes omgangskrets bearbeidet. Mistanken om at han holdt kon-
takt med henne, ble bekreftet. Et annet spor startet hos SD i Larvik, som holdt hans fami-
lie og venner under oppsyn, gransket deres bevegelser og forhørte dem fra tid til annen. 
Hans søster og kone satt arrestert en tid som gisler. 

Et tredje spor kom noen dager etter aksjonen i Pilestredet, da sporet fra Moss ga nytt 
utbytte. En angiver var arrestert i en kriminalsak, satt på Botsfengslet og var opptatt av 
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belønningen på kr. 50 000. Han insisterte på å få kontakt med Sipo, og da dette ble ord-
net, fortalte han at Bruun med familie skulle flykte til Sverige kort tid etter. Sipo reiste 
med en gang til den oppgitte adressen, hvor naboer kunne fortelle at statspolitiet hadde 
vært og arrestert to menn for husbråk. 

Dette ble det fjerde og avgjørende sporet. Ved henvendelse til statspolitiet skjøt 
Barschdorf og Karlsen endelig full blink. Politiet hadde til avhør en Eilif Pisani, som var 
tatt for bråket i leiligheten. Han hadde nettopp fortalt at han hadde fulgt Bruun med kone 
og to barn til et hus på Godlia, hvor de skulle hentes til en samleplass før flukten. Politiet 
fortalte senere at kriminalråd Esser, Barschdorf og fru Karlsen formelig sitret av spen-
ning da dette ble fortalt dem. De tok med seg Pisani, og han tilbød seg å vise dem veien 
til huset. 

Eilif Rye Pisani innledet med dette en av krigstidas mest beryktede angiverkarrierer. 
For en rekke slike forhold ble han henrettet i 1947, etter at Høyesterett skjerpet en livs-
tidsdom fra Bergen byrett. Pisani var i Bruuns leilighet etter å ha jobbet seg inn på fami-
lien som negativ agent i lang tid. Han hevdet at han var på flukt fra tyskerne, og hadde 
fått lov til å skjule seg der som forberedelse til flukt til Sverige. Elna Bruun diskuterte 
saken med sin mann, som hun traff illegalt rundt i byen. Han var skeptisk, og ville ikke 
ha mannen med på flukten. Derimot fikk han være i leiligheten en tid. Husleien ble betalt 
på forskudd. 

På dette grunnlaget ble Elna Bruun arrestert, og omgående slått til å tilstå når hennes 
mann skulle hente henne og barna. Da Peter Bruun kom som avtalt, satt Gestapo og ven-
tet. Han klarte å skyte seg ut, men under flukten ble han hengende fast i et gjerde, og der-
etter truffet av et skudd i det ene øyet og tatt. Sterkt forkommen ble han transportert til 
Ullevål sykehus. Det ble senere gjort et forsøk på å få ham reddet ut av sykehuset, men 
han var for svak til å følge med. Han ble skutt på Trandum 2. mars 1944. 

I Bruuns lomme det ble funnet en lapp med telefonnummeret til Sofie Bonnevie i 
Skovveien 8. Der ble Håkon Sunde overrasket. Han klarte å fyre av et skudd før han kom 
seg ut. Tett forfulgt løp han ned Skovveien, opp Bygdøy alle og ned Niels Juels gate. 
Uhellet forfulgte ham nå. Ved Skillebekk møtte han en bil fra Wehrmacht. Detaljene i det 
som videre skjedde, kjenner vi ikke. Han ble imidlertid tatt, og fraktet til Victoria 
terrasse. Thielicke Karlsen skrev at han ble arrestert fordi han ravet døddrukken rundt 
i strøket omkring Victoria terrasse, og nærmest ba om å bli tatt. Håkon Sunde ble skutt 
på Trandum 2. mars 1944. 

Reidar Holtmon ble møtt av en maskinpistolsalve da han første påskedag låste seg inn 
i leiligheten i Skovveien 8. Han døde på stedet. Det fjerde offeret var Odd Thorson, Mil-
org-kollega av Kai Holst. Han eide en herreekviperingsforretning i Storgaten, og kjeller-
lokalet under butikken ble disponert av Sundes gruppe. Han kom til leiligheten i Skov-
veien 8 andre påskedag, og ble omgående behandlet med diverse torturredskaper på 
Møllergata 19. Han ble sendt til Natzweiler som NN-fange, og overlevde krigen. 

Sunde lå fortsatt sterkt såret i Bogstadveien 31. Andre påskedag hadde politigruppen 
fanget opp nyhetene, og Milorgs deknings- og eksportapparat ble satt i sving. I full fart 
fikk Holst fraktet Sunde over til en ny dekkleilighet. «Marianne» — Eva Christensen 
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(senere Aars) — fikk ansvaret for sikringen av Sunde på det nye dekkstedet, som var hos 
Edel og Karen Johansen i Fougstadgaten 31. Bare timer senere hadde Gestapo funnet 
fram til Bogstadveien 31. Gestapo fortsatte til Falkenbergs private leilighet, men også 
der var fuglen fløyet. Hans kone ble satt under skygging, men først rundt 1. juni ble hun 
tatt og sendt på Grini. Barnet ble sendt på barnehjem. Milorg forlangte nå at Falkenberg 
dro til Sverige. Den 28. mai krysset han grensen ved Finnskogen. 

Var årsaken til arrestasjonen av Bruun uforsiktighet og dårlig sikkerhetsarbeid? 
Var Pisani-avsløringen en tilfeldighet, eller resultat av den høye belønningen på Peter 
Bruuns hode? Det finnes en indikasjon på at Pisanis navn var kjent av Gestapo før han ble 
tatt av statspolitiet. Han hadde vært i SS-vaktbataljon, men hevdet senere at han hadde 
rømt derfra. Det kan imidlertid like gjerne ha vært en arrangert flukt. Statspolitiets arres-
tasjon av ham kan også ha vært arrangert. Etter Bruun-saken flyttet Pisani sitt opera-
sjonsområde til Bergen, hvor han ble kjent som en særdeles farlig og dyktig negativ 
infiltratør i motstandsbevegelsen, særlig mot «Sab», Osvald-gruppens vestlandske av-
legger. 

Uansett om Pisani fra starten av var tysk agent eller «bare» dusøtjeger, så var det hans 
nitide arbeid som negativ agent som ga gevinst. Isolert sett kan det hevdes at katastro-
fen kom fordi Bruun hadde kontakt med sin kone, at han hadde skrevet opp et telefon-
nummer og at han selv hjalp sin familie å flykte. Men hva da med Sønsteby og Ellingsen, 
som med åpne øyne gikk til et møte med Gestapo? Hvorfor har ikke de fått høre at de var 
en sikkerhetsrisiko? En meningsfull diskusjon om dette må ta utgangspunkt i hva orga-
nisasjonene utrettet og hvordan de ble vurdert av Gestapo, og ikke av en Hauge som i 
1948 var opptatt av å sverte Sunde. 
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Kapittel 20 

BRUDD MED KOMMUNISTPARTIET 

Når jeg trenger deg, kommer jeg og 
henter deg. 

ASBJØRN SUNDE TIL MONTHEY RØSE, VED ÅRSSKIFTET 1943/44 

Hva sier sentralen til dette? Ble det 
ikke bestemt at NKP skulle gå inn for 

sabotasje? Har vi så dårlig 
partidisiplin at distriktene 

saboterer sentralens ordre, må de for 
fanden få tydelig beskjed nok en 

gang. Til helvete nok en gang! Vårt 
parti er da en kamporganisasjon! 

GUNNAR ARNFELT KNUDSEN TIL ASBJØRN SUNDE, MARS 1944 

EN-a mars 1943 startet Sunde å rekruttere fra Milorg, NKP og sympatisører av NKP. 
r Samarbeidet med NKPs leder, Peder Furubotn, ble gjenopptatt. Sundes sabotører 
reiste rundt og instruerte. Nye grupper kom i gang. Furubotn mente som Asbjørn Bryhn 
året før at Sunde var underordnet hans ledelse. Sunde mente at det var et likeverdig sam-
arbeid. I mars 1944 endte det med brudd. 

I dette kapittelet skal vi se på aktiviteten i tida fram til dette bruddet. 

Samarbeid eller innlemming? 
Det ble ikke satt opp noen avtale da Furubotn utnevnte Sunde til sabotasjesjef i oktober 
1942, men Furubotn tolket det slik at organisasjonen var blitt en del av partiet, og at par-
tiledelsen måtte avgjøre når sabotasje skulle brukes. Sundes oppgave var å iverksette 
den. 

Sunde var av en annen oppfatning. Han ønsket å samarbeide med NKP, som med poli-
tigruppen og Milorg. Forutsetningen var felles nytte. Det var opp til partene hvor lenge 
det skulle vare. Han godtok aldri å la seg innlemme. Han var selvsagt klar over Furu-
botns syn. Antakelig mente han at saken var uviktig. Han var en praktisk mann. Han 
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ønsket å skape total krig mot okkupanten, og hadde neppe særlig sans for det utall av 
politiske oppgaver som Furubotn ellers måtte løse. Sunde oppfattet parallellen til de sov-
jetiske partisaner og Titos kamp konkret og jordnært. Alle ressurser måtte kastes inn i 
militær kamp. Furubotn var opptatt av å skape en politisk situasjon hvor befolkningen 
var moden for militær kamp. Sunde mente at det bare var den militære kampen selv som 
kunne skape en slik situasjon. Partiledelsen burde være den fremste militære enhet, 
utstyrt med dynamitt og maskinpistoler. 

Sunde hadde grunn til å håpe. Sabotasjeansvarlige som tok kontakt med hans appa-
rat, ble faktisk utpekt noen steder. Hos Sunde samarbeidet de med personer som aldri 
hadde vært medlemmer av NKP eller hatt verv i partiet. De var på vei fra partiets til Sun-
des organisasjon — de utøvde funksjoner i Sundes apparat i kraft av sitt tildelte partiopp-
drag. Det var noe nytt, en omforming av partiet i militær retning. Ville ikke da partiet ha 
overtatt Sundes målsetting, snarere enn det motsatte? Ville ikke da spørsmål om inn-
lemmelse eller samarbeid bli uinteressant? Konflikten om de ulike kommandolinjene 
kunne løses av seg selv. 

Nytt senter på Skjerva 
Sundes sykeleie tok flere uker. Tapet av broren var et hardt slag. Kai Holst, Johan Mylde-
bust og Rolf Pande fra politigruppen besøkte ham regelmessig, og la planer for nye 
aksjoner. Tiltak var nå godt i gang på Ringerike, Modum, Steinberg og Hadeland. I selve 
Oslo-området var det derimot behov for nye rekrutter, og Sunde satte i gang sabotasje-
kurs så snart han var på beina igjen. Milorgs sentrale ledelse ønsket ikke slik virksom-
het, men var ikke i stand til å hindre det. Milorg Øst, som oppsto etter at Nasjonalgarden 
gikk sammen med Milorg i Oslo i oktober 1942, hadde så mange kommunister og sym-
patisører blant sine jegere at det ikke ville vært mulig. 

Områdesjef Olaf Østerud tok initiativ til et slikt kurs i Heggedals-gruppen, med 
Sunde som instruktør. Kurset ble holdt på Milorgs hytte i Underlandsåsen i Heggedal i 
mai og juni 1943. Noen av deltakerne jobbet på A/S Per Kure i Oslo, som heggedølene 
Olav Førland og Harry Sønsterød. De hadde vært med i Milorg fra høstparten 1942. Før-
land var våpenansvarlig, og Sønsterød var sabotasjeansvarlig i gruppen. En tredje var 
Roar Stub Andersen, en bæring som jobbet på Skabo Mek. Verksted på Skøyen. 

I juni og i midten av august 1943 ble Milorg rammet av opprullingen. Ledelsen i Oslo 
ble tatt. Sunde kjente mange av jegerne fra kursene, og visste at de nå ble gående og 
slenge. Han spurte om de ville bli sabotører. De lot seg ikke be to ganger. Dette var akti-
vistiske og offervillige arbeidergutter i første halvdel av 20-årene, med bakgrunn i fag-
bevegelsen. De var veldig lei av prat. Til sammen var de i underkant av 20, og nesten alle 
jobbet i jern- og metallbedriftene i Oslo. I slutten av juli ble de bedt om å reise til Sundes 
nye forlegning på Skjerva på Hadeland. 

I begynnelsen av august var Sunde og flere av hans gamle sabotører på plass i to hyt-
ter ved innløpet i den nordvestlige enden av Skjervasjøen. De to hyttene ligger i dag rett 
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nord for den nye veien som krysser bekken. I 1943 gikk veien ned mot Skjerva langs bek-
kens østside. Hyttene var leid av Johannes Nordengen, kjøpmann på Lunner. Nord-
engen hadde sagt seg villig til å ordne med forsyninger i Lunner. I to måneders tid ble nå 
Lunner basis for sabotørene. For å ivareta sikkerheten ble en melde- og sambandssent-
ral organisert av Ella Engebrektsen på Lunner. Hun styrte med all illegal kjøring. Sabo-
tøren Jul Johansen ble ansvarlig for transporten, som drosjesjåfør. Han sikret også en 
reservesjåfør. 

Før Sunde forlot Oslo, hadde han fått organisert en ny dekkleilighet midt i Oslo, i 
Sarsgate 66. Leilighetens eier var Gerd «Sara» Sunnaas, som hadde anlegg for illegalt 
arbeid. Hun ble et viktig ledd i organisasjonens arbeid i Oslo resten av krigen. Leilig-
heten ble aldri avslørt, selv om mange hadde tilhold i den. Det var et stort arbeid å sikre 
mat, klær og forsyninger. Gerd Sunnaas skaffet også en annen dekkleilighet i Fougstad-
gaten 51. Til Sarsgate ble det brakt to store sekker TNT fra Gullaug Sprængstoffabrikk, 
og et mindre parti fra Engene. Sprengstoffet fra Gullaug ble skaffet på en meget enkel 
måte. To karer fra Drammen fikk en avtale med direktør Alv Johnsen ved fabrikken, som 
Sunde var blitt kjent med gjennom Harald Gram. Han tok imot dem en sommerdag i 
direktørboligen ute ved Gullaug. De forklarte at det var sterkt behov for sprengstoff, og 
han lovte å hjelpe. Kort tid etter kom sekkene. Sprengstoffet fra Engene kom via en 
bonde på Nesodden. Fire hirduniformer og et liknende antall statspolitiuniformer hørte 
også til utstyret i leiligheten, sammen med våpen, ammunisjon og sprengningsutstyr. 
De fryktet selvsagt naboprat på grunn av den store trafikken, men antakelig har det vir-
ket vaksinerende på nysgjerrige at det fra tid til annen kom og gikk personer i både hird-
og statspolitiuniform. 

De oppdaget aldri at de hadde en farlig nabo. I nummer 80, to oppganger nærmere 
Carl Berners plass, hadde Bernt Somdalen hybel. Han var en av Gestapos farligste agen-
ter, og deltok i 1943 og 1944 i infiltrasjonsforsøkene mot kommunistene i Oslo, på Gjøvik 
og på Raufoss, men oppdaget aldri hvor nær målet tilfeldighetene hadde brakt ham. 

Den store jernbaneaksjonen 
Sunde ønsket å gjennomføre en samordnet sprengningsaksjon mot alle NSBs hovedlin-
jer ut fra Oslo. Nå var tida kommet. Han hadde stor tro på aksjoner mot jernbanenettet 
av både praktiske og psykologiske grunner. For det første var det tyske transportnettet 
målet organisasjonen var startet for å sabotere. For det andre var det vanskelig å hindre. 
For det tredje brakte det Wehrmacht direkte inn i sabotasjen, fordi Wehrmacht kontrol-
lerte jernbanedriften. For det fjerde demonstrerte en samtidig aksjon mot mange punk-
ter langt fra hverandre på hovednettet, eksistensen av en organisert militær motstand, 
som ikke lot seg bortforklare. Det ville bli krigens største sabotasjeaksjon til nå. 

De nye rekruttene ble samlet på Skjerva i første uke av august. I løpet av en uke var de 
opplært i bruken av en ny type sprengladning, som var produsert ved Raufoss Ammuni-
sjonsfabrikk. Det var ingeniør Thor Hjulstad ved fabrikken som hadde konstruert en 
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standardisert sprengladning og brannrør, og sørget for produksjon av den i et tilstrek-
kelig antall. Modellen var en tysk landmine. Bomben besto av 4,5 kg TNT innsmeltet i en 
flat blikkboks. To typer brannrør skulle brukes, ett som virket spontant og ett med for-
sinkelse. Brannrørene var dreid opp av Arne Nilsen i Oslo. Transporten av sprenglad-
ningene ut av bedriften ble besørget av Ottar Ringstad, en av produksjonsarbeiderne 
som var blitt med i Sundes organisasjon, og Kristian Andresen, med dekknavn «Per Mei-
dell» og «Mikkelsen». Begge var bosatt på Raufoss. Ringstad og Andresen fraktet bom-
bene til Lygnaseter, hvor de ble overlevert til Sunde. 

Planen var å sprenge skinnegangen i fem forskjellige tunneler 18. august. Vognset-
tene skulle «låses fast» inne i tunnelene. Hjulstad hadde lagt en plan og instruerte selv i 
bruk og plassering av bombene. Av hensyn til sikkerheten ble han 13. august sendt til 
Sverige. Sabotørene ble delt inn i smågrupper og sendt av gårde. Roar Stub Andersen, 
nydøpt som «Stein», hadde ansvaret for Rørosbanen. Med to bomber i sykkelvesker 
syklet han over Gjøvik—Lillehammer til Sjusjøen. Derfra måtte han bære sykkelen inntil 
han kom inn på veien ned mot Rena, og derfra nordover mot Koppang. Ved jernbane-
tunnelen ved Stai la han seg til for å observere togpasseringene, traseen i tunnelen, og 
hvordan ladningene skulle plasseres. Togtida var beregnet på forhånd. Ladningene ble 
plassert inne i tunnelen slik at første og siste passering skulle utløse sprengningen, og 
toget bli sperret inne. Det aktuelle toget avgikk fra Hamar kl. 04.00. I en rapport til MI 4 
i Stockholm ble det opplyst at seks kisvogner ble sprengt ut inne i tunnelen, som ble 
blokkert i flere timer. Ingen personer ble skadet. 

Olav Førland og Harry Sønsterød skulle sprenge linjen ved Fåberg i Gudbrands-
dalen. Deres reise var også nøye lagt opp. Til Fåberg syklet de via Biri, men før selve 
aksjonen hadde de plassert alt pargas øverst i Vestre Gausdal. Retretten skulle foregå 
over fjellet. Det utvalgte stedet ved Fåberg var da nøye studert og forberedelsene gjort. 
I to dager hadde de ligget oppe i dalen og studert togpasseringer, terreng og plasse-
ringsmuligheter to kilometer nord for Fåberg stasjon. Minst mulig var overlatt til tilfel-
dighetene. Likevel erfarte de at en sabotørs liv var farefullt. Ved en tilfeldig stopp ved Lil-
lehammer viste en politimann stor interesse for sykkelveskene. Oppe i dem var det ni 
kilo TNT. Av en eller annen grunn åpnet han dem ikke. Slike tilfeldigheter var det ikke 
lett å gardere seg mot. 

Plasseringene av ladningene gikk greit, men resultatet ble mindre vellykket. Den ene 
ladningen sprengte vekk 85 cm av skinnen. Den andre gikk ikke av, og ble funnet av poli-
tiet. Lokomotivet og en av vognene ble noe skadet, men holdt seg på skinnene. Politiet 
satte straks i verk kontroll av reisende, telefon- og telegramkontroll i nedre Gudbrands-
dalen. Men Førland og Sønsterød la veien opp i fjellet istedenfor nedover dalen. I Vestre 
Gausdal spente de syklene på ryggen og la veien over Synnefjell mot Dokka. Derfra 
syklet de tilbake til Skjerva. 

Langt nord i Gudbrandsdalen var Per Tore Stensrud, Gjermund Skaarud og Arvid 
Haugene, «Sigurd», «Reidulv» og «Arne». Deres mål var den 800 meter lange «Vende-
tunnelen» mellom Dombås og Fokstuen. 80 meter inne i tunnelåpningen plasserte de en 
ladning som skulle utløses spontant, og en med en kort forsinkelse. Igjen sviktet den ene 
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ladningen. Toget passerte uten store skader. Også her iverksatte politiet kontrolltiltak 
sørover i dalen. Mistanken gikk også mot en fangeleir med russerfanger like i nærheten. 
Da resultatene uteble, overtok tysk Sipo etterforskingen. Sabotørene hadde lagt tilbake-
turen over Valdresflya, langt fra nervøse søkelys i vakttårnet ved fangeleiren på Dombås, 
og langt fra veikontrollene nedover dalen. Ingen hadde brukt telefon eller telegraf, så 
ingen nitid gransking kunne hjelpe politiet. 

Den fjerde aksjonen skjedde i Haverstingtunnelen på Bergensbanen mellom Ørgen-
vika og Rallerud. Det godstoget som skulle sprenges, ble lettere skadet, og også her 
satte aksjonen støkk i Gestapo. Østfoldbanen ble sprengt i Sole tunnel ved Hauketo, 12 
km sør for Oslo. Resultatet var bare lettere skader. Sunde nevnte selv ytterligere to 
sprengninger: mot Sørlandsbanen ved Kongsberg og Vestfoldbanen ved Holmestrand. I 
Oslo ble en aksjon gjennomført samme dag, mot Kussius Metalvarefabrikk. Sabotørene 
hadde gjort en teknisk feil, derfor ble ikke resultatet som forventet. Politisk var aksjonen 
velrettet. Kussius hadde 100 mann i arbeid, og 80-90 % av produksjonen var hylster til 
landminer og håndgranater. Bedriften kjørte med overtid til midnatt hver dag, og drev 
arbeidsstokken hardt. 

Det var skuffelse på Skjerva over at bombekonstruksjonen ikke holdt mål. Aksjonen 
var likevel det mest omfattende og kompliserte anslag mot transportnettet som hadde 
vært utført i Norge. Organisasjonen beviste at den kunne håndtere en samordnet aksjon 
av betydelig omfang. Etterforskingen pågikk i uker, og ble referert i tyske meldinger i 
lang tid. Statspolitiet sendte den ene ueksploderte minen fra Fåberg og andre gjenstan-
der som var funnet ved Fåberg, Stai og Hauketo, inn til sprengstoffinspeksjonen. Denne 
innhentet rapporter fra Gullaug Sprængstoffabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikk. 
Direktøren på Raufoss mente at verken sprengstoffet eller bomben var produsert i 
Norge, siden det ikke hadde skjedd ved Raufoss eller Gullaug! Lunten som var funnet på 
Kussius, var av tysk fabrikat, et poeng som inspeksjonen ikke unnlot å understreke. 
Sunde skrev at direktør Alv Johnsen ved Gullaug sendte melding om at «det bare var noe 
rukkel». Riktig så ille var det ikke. Det lot seg gjøre å finne ut av svakhetene ved tenn-
mekanismen og utbedre feilene. Senere ble de brukt med bedre utbytte. 

Aksjonen ble registrert i Svenska Dagbladet 21. august, som skrev at «den allmenne 
oppfatning er [...i i dette tilfellet at det dreier seg om en organisert aksjon i samband 
med krigføringen, og ikke om vanlige sabotasjehandlinger». Den norske legasjon i 
Stockholm sendte 12. november et brev med sju underbilag om saken direkte til stats-
ministeren og til Forsvarets Overkommando i London. Blant bilagene var en redegjø-
relse fra Hjulstad, et notat om Alv Johnsen, samt selvsagt om Sunde. 

SOE og Milorg trenger hjelp 
Hauge skrev at samarbeidet med Sunde i 1943 ble av kort varighet. Kanskje tenkte han 
at det tok slutt da Kai Holst dro til Sverige 5. august 1943. Men samarbeidet fortsatte 
gjennom politigruppen fram til Myklebust måtte flykte i oktober 1943. Da overtok Rolf 
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Pande Myklebusts kontakter. Pande holdt i &i måned. Da han ble arrestert, brøt den 
gamle politigruppen sammen. 

Gunnar Arnfelt Knudsen hadde kontakten med Myklebust. Faste dager møttes de 
ved Ankerbrua på Grunerløkka, hvor Myklebust formidlet forskjellige oppdrag fra ute-
myndigheter eller Milorg. Et slikt ønske dreide seg om å få brent ned politiintendantu-
rens uniformslager i Sofiesgate 7, hvor nye politiuniformer med tysk militært snitt lå lag-
ret. Man fryktet nå en militarisering av politiet, og ville ha uniformene ødelagt. Tidlig om 
morgenen 20. september brøt en gruppe under Knudsens ledelse seg inn i bygningen og 
plasserte brannsprengladninger. Om morgenen ble ladningene oppdaget. Tennmeka-
nismene hadde klikket. Det ble bestemt å gjøre et nytt forsøk neste natt. Stedet var imid-
lertid da så strengt bevoktet at det måtte oppgis. 

I slutten av juli 1943 ba Myklebust om at Sunde med en gang måtte komme til et møte 
med Milorg. Det var et svært hemmelig oppdrag, som skulle organiseres fra Stockholm. 
Milorg ville ha Sunde eller Knudsen. Mer informasjon ville han ikke gi. Knudsen reiste 
til Lunner og diskuterte saken med Sunde: «Han satt og snuste som han pleide når han 
konsentrerte seg. Så sa han til meg: — Nei, Karl. Ikke jeg. Ikke du.» Det var Sverre Elling-
sen, nå leder av SOEs uoffisielle kontor i den norske legasjonen, som sto bak. SOE og 
Rettskontoret hadde nå endelig identifisert «motstandslederen Olav Whist» i Trond-
heim som Gestapo-agenten Henry Rinnan, og ønsket ham og hans nestleder Ivar Grande 
likvidert. SOE ønsket å få Sunde til Stockholm for å lære opp et spesialteam. Deretter 
skulle jobben utføres i Trondheim med Sunde som leder. Vi kan bare spekulere i Sundes 
grunner for å avslå. Knudsen antok at det var tunge sikkerhetsmessige betenkeligheter 
ved å sende gruppens leder eller nestleder. Isteden plukket Sunde og Knudsen ut en av 
karene i gruppen i Oslo, Ole Halvorsen. 

Ole Halvorsen var født i 1912 og hadde kjent Knudsen siden 1940. Han hadde jobbet 
som kokk i restauranten i etablissementet L6wenbråu i Oslo siden juni 1940. Der hadde 
han en enestående posisjon for å drive etterretning. Ikke en tysk avdeling, og knapt nok 
en høyere tysk offiser, kunne besøke Oslo uten at han fikk vite det. 

Halvorsen hadde to konferanser med Sunde om prosjektet, før han ble satt i forbin-
delse med «Oslo-gjengen», SOEs Oslo-gruppe. Så dro han til Stockholm, hvor han ble 
tatt imot av Ellingsen og Holst. Så ble han syk, og det tok flere uker før han var på beina 
igjen. Han ble så tildelt Johnny Pevik, Knut Brodtkorb Danielsen og Fredrik Nannestad 
Brekke. De to første var fra Kompani Unge, mens Brekke var tatt med etter ønske fra 
legasjonen. Ekspedisjonen var formelt underlagt Milorg-kontoret — MI 4. Etter spesial-
opplæring reiste de 16. september via Storlien, Tydalen og Selbu til Trondheim. De ble 
tildelt ytterligere fire mann i Trondheim. Den 7. oktober 1943 ble attentatet utført uten-
for Rinnans bolig i Landstadsvei 1, da han kom hjem om kvelden. Rinnan kom seg uska-
det unna. Karl Dolmen, en av Rinnans medarbeidere, ble skutt, men ikke drept. Halvor-
sen ble skutt i låret og i magen, men klarte å komme unna med alle i gruppen. Via Oslo 
kom de seg tilbake til Stockholm. 

Halvorsen mente oppdraget ble mislykket fordi Rinnan var advart. I virkeligheten 
hadde Brekke angitt gruppen. Han hadde drukket seg full på en fest hvor tyske agenter 
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var til stede, og røpet planen. Etter attentatet vervet han seg til SS og dro til Tyskland. 
Han hadde meldt seg inn i NS allerede i 1940, og var kommet til Sverige fra Trondheim i 
januar 1943. Hvordan en person med en så tvilsom bakgrunn kunne bli plassert i grup-
pen, ble aldri klarlagt. Hans deltakelse viste at det var på sin plass å ha en viss skepsis 
mot sikkerhetsforholdene ved legasjonen. 

Halvorsen fikk anerkjennelse for sin ledelse av gruppen. Han gjorde tjeneste i politi-
styrkene i Sverige resten av krigen. Pevik ble kort tid etter tatt av Gestapo og myrdet i 
Rinnans bandekloster. En rekke andre ble tatt som følge av angiveriet. I 1944 ble Brekke 
leder av en gruppe i SSs Stay-Behind-organisasjon «Varulvene». Ved kapitulasjonen byt-
tet han side, og anga enda en gang sine kamerater. Han ble derfor frifunnet for landssvik 
i 1949, og aldri trukket til ansvar. 

Både aksjonen i Sofiesgate og Rinnan-aksjonen viser at samarbeidet mellom Milorg, 
politigruppen og Sunde ikke tok slutt etter aksjonen i Pilestredet, som Hauge skrev. 
Men det bemerkelsesverdige er at litteraturen om Rinnan-aksjonen fjernet ethvert spor 
av Osvald-gruppens medvirkning. Det var faktisk SOE som hadde bedt Sunde om hjelp, 
ikke omvendt. I litteraturen blir Ole Halvorsen omtalt som om han var fra Milorg eller 
Kompani Linge. Også i helt nye arbeider blir hans navn, rolle og bakgrunn feilaktig 
omtalt. 

Kjente ikke Hauge denne viktige aksjonen og Halvorsens rolle i den? Det er vanske-
lig å tro at han ikke kjente til så sentrale hendinger, eller til Myklebusts samarbeid med 
Sunde. Hauges rapport fra 1948 gir inntrykk av at Sundes organisasjon var en isolert og 
uansvarlig gruppe, som ingen ansvarlige kunne samarbeide med. En sak for seg er at 
Rinnan-aksjonen kaster et merkelig lys over Hauges påstand om at Milorgs sikkerhet 
var så god mens Osvalds var så dårlig. 

På flere av sine kontaktmøter med Knudsen hadde Myklebust med seg en tredje per-
son. Det var Øistein Strømnæs, en av de sentrale personene i den militære etterret-
ningsorganisasjonen XU. XU var interessert i tyske militære etterretninger som Osvald-
gruppen hadde tilgang til, og assistanse når det gjaldt aksjoner og likvidasjoner. Ved en 
anledning hadde XU behov for hjelp i forbindelse med en flukt fra Ullevål sykehus. 

Da Myklebust måtte reise i oktober 1943, forsøkte Pande å holde politigruppen 
gående. Etter ytterligere noen uker ble han tatt, og politigruppen gikk i oppløsning. Med 
Myklebust mistet Sunde en viktig støttespiller. På oppdrag fra Sunde, som satte stor pris 
på det arbeidet han hadde utført, ble Myklebust tilbudt å gå inn i Sundes organisasjon. 
Isteden reiste Myklebust til Sverige. Han kommenterte ikke det gode samarbeidet med 
Sunde da Ulstein intervjuet ham i 1970. 

Kontakten til XU ble imidlertid beholdt — først av Øistein Strømnæs direkte, senere av 
Anne-Sofie Østvedt. Hun assisterte med forskjellige praktiske gjøremål. Det kunne være 
å skaffe så forskjellige ting som mat, rasjoneringskort og dynamitt. Den andre veien gikk 
det etterretninger. Det var fortsatt Knudsen som representerte Sunde. Nå fant disse 
møtene sted øverst i Fougstadgaten, like ved dekkleiligheten i nr. 51. Kontakten ble 
holdt ved like utover høsten og et stykke inn i 1944, da den ble avviklet for Østvedts del. 
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Aksjonene høsten 1943 
Den store jernbaneaksjonen 18. august 1943 er praktisk talt ikke omtalt av historikerne, 
på tross av sitt enestående omfang. Den ble opptakten til en ny intensivering av sabota-
sjen. Det var imponerende at det var mulig å komme på offensiven igjen så kort tid etter 
opprullingen etter Pilestredet. Forklaringen var at det var mange som nå søkte seg til 
Sundes organisasjon. 

Etter jernbaneaksjonen flyttet Sunde forlegningen ned fra Skjerva til Lunner. Volla 
fortsatte som et knutepunkt, mens mannskapene ble fordelt på Grindvold, Lunner og 
traktene omkring, på Vienbråten, Lunnerbakken, Korsrud og Hammerud. Kjøpmann 
Nordengen var utrettelig i å skaffe husvære og forsyninger. Kort tid etter flyttet Sunde til 
Einastranda, hvor han kjente kjøpmann Ivar Amlie. Amlie hadde knyttet kontakt med 
Sundes organisasjon i Oslo, og ofret seg fra nå av helt for organisasjonens raskt vok-
sende intendantur. Amlie hadde kontakter over hele Hadeland, som nå ble tatt i bruk 
for å sikre forsyninger. Helt til Sire i Torpo kom han på sine provianteringsturer etter 
«børsvarer». Han var en politiserende kremmer, og holdt politiske appeller når han var 
innom. 

Gjennom Ivar Amlie ble flytting av mannskapene fra Lunner og over til Eina forbe-
redt, og en rekke hytter og hus ble leid. Amlies butikk på Einastranda ble det nye hoved-
kvarteret. Mannskapene ble fordelt til Øvre Sandbakken, Gosen, Svarverud, Bråtan og 
også på hytter lenger nord i bygda, ved Hågård stasjon på jernbanen. Som en egen for-
legning for sabotasjekurs leide Amlie den nedlagte husmannsplassen Husumenga, inne 
i skogen øst for Villåsen, på Einavannets sørøstlige side. Det var Eina Allmenning som 
eide Husumenga. Plassen lå avsides til og var skjermet for innsyn fra bygda. Husene var 
i dårlig forfatning. I dag er de borte, og bare en igjengrodd plass i skogen viser hvor de 
lå. Sunde selv var på plass på Einastranda litt ut i september. Selv om mannskapene over 
et noe lengre tidsrom ble flyttet etter, var mange av dekkstedene på Grinvold og Lunner 
i bruk utover i 1944. Volla og kjøpmann Nordengen fortsatte som sambandssentral til 
Sundes virksomhet var avviklet. Til Volla kom sabotørene når de skulle til og fra Eina på 
oppdrag og trengte å vite om tyske kontroller på vei og jernbane. Her fikk de spise, hvile 
og sove når det var nødvendig. 

Rekrutteringen fortsatte. Det var ikke enkelt å skjule den store reiseaktiviteten. Det 
var heller ikke så enkelt å holde flere titall sabotører liggende i hus og hytter uten at 
naboer begynte å stille spørsmål. I november 1943 ble den nidkjære nazisten Kjærvik 
ansatt som lensmann på Lunner. Det var stadig risikable situasjoner, særlig knyttet til 
veikontroller. Jul Johansen, nå som Sundes drosjesjåfør, ble en gang stoppet i en tysk vei-
kontroll øverst i Lygnabakkene. Sunde og en partimann fra Bergen var passasjerer. 
Sunde viste bryskt fram «sitt» politiskilt som «prispoliti», og de ble sluppet igjennom. 
Ved en annen anledning klarte de å kjøre fra lensmannsbilen. I et brev advarte Sunde 
NKPs folk innstendig mot å bruke bil. Brevet er antakelig skrevet kort etter den første av 
disse episodene. Takket være bestemt opptreden og et utvalg av hird- og politiuniformer, 
politiskilt og falske politipapirer kom han seg alltid igjennom. 
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Aksjonene kom nå på løpende bånd. Den 7. september 1943 ble jernbanebrua ved 
Kværner i Lodalen sprengt etter alle kunstens regler, og et lokomotiv ble ødelagt. Aksjo-
nen ble utført av Knudsen, Rolf Andersen og Johan Sæther, som Knudsen hadde rekrut-
tert rett før aksjonen. Harry Hystad, som var ansatt på Bryn jernbanestasjon, holdt sabo-
tørene orientert om hvilke tog som var i vente. Et fotografi av det utsprengte lokomotivet 
er gjengitt i Hjemmefront. Det framgår av bildeteksten at forfatteren har blandet sammen 
to aksjoner. 

Sæther ble tatt 2. mars 1944 i en Gestapo-aksjon mot Toftesgate 58, hvor han hadde 
hybel og Knudsen hadde dekkleilighet. Han ble sendt til Tyskland som NN-fange på den 
siste fangetransporten i juli 1944. Han overlevde opphold i både Natzweiler og Dachau. 

Aksjonen i politiintendanturen 20. september er allerede nevnt. Den 27. september 
angrep Steinberg-gruppen Øvre Eiker forsyningskontor, Loe Bruk ved Hokksund og 
Vikstrand Bruk i Mjøndalen. Øvre Eiker forsyningskontor ble antent med fire brann-
flasker, hvorav bare to eksploderte. Skadene ble derfor begrenset, og bygningen ble 
ikke ødelagt. Vikstrand Bruk og Loe Bruk, som produserte for Wehrmacht, ble begge 
totalskadet. Den 7. oktober gikk jernbanelinjen ved Ryghkollen ved Mjøndalen i lufta, og 
tok med seg et tysk troppetog. Omkring 12. oktober ble kraftlinjer og andre høyspent-
anlegg angrepet i en samordnet aksjon på flere steder på Østlandet. Det var et stort 
anlagt forsøk på å slå ut strømforsyningen til Oslo. Høyspentmaster på Liertoppen, i 
Norderhov og ved Bryn ble forsøkt sprengt. Den 26. november gikk jernbanelinjene i 
lufta rundt Oslo i en enda mer omfattende aksjon enn den som ble utført 18. august. 

Togsprengningen ved Mjøndalen 
Aksjonen ved Mjøndalen ble gjenstand for en voldsom oppmerksomhet fra tysk hold. 
Sørlandstoget som 7. oktober kl. 2247 forlot Drammen på vei mot Kongsberg, hadde 
elleve vogner og ett lokomotiv foran og bak. Fem av vognene var passasjervogner, og 
sabotørene hadde fått melding fra Drammen stasjon om at den andre vognen etter loko-
motivet hadde norske passasjerer. Den første vognen var en godsvogn. Problemet var å 
sprenge ut vognene med tyske militære lenger bak, uten å skade vognen foran. Tre 
sprengladninger ble montert under skinnegangen, der jernbanen går i en kurve mot elva 
under det store sandtaket ved Ryghkollen. En ladning gikk av kl. 2305 idet vognen med 
de norske passasjerene passerte over. Eksplosjonen kappet skinnegangen, og kop-
lingen til de bakerste vognene ble revet av. Lokomotivet, godsvognen og passasjervog-
nen med de norske passasjerene fortsatte om lag 130 meter framover inntil de kolliderte 
med en mast. Vognen bak eksplosjonsstedet, med 70-75 tyske militære, ble slengt av 
skinnene og havnet under vann i elva. Størsteparten av soldatene ble reddet, antakelig 
fordi taket ble flerret av vognen. Vognene lenger bak ble liggende hulter til bulter langs 
skinnegangen, fullstendig ramponerte. Politiet fant de to ueksploderte ladningene. 

Omfanget av de tyske tapene ble aldri klarlagt. I en kunngjøring fra Rikskommissari-
atet i avisene 14. oktober ble det oppgitt at to tyske soldater var drept. Lederen av det 
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lokale sivile luftverns sanitet hevdet at tallet var betydelig større, og at døde og sårede 
tyskere lå utover hele området, delvis også i elva. Det ble hevdet at fem var hardt såret 
og 30 lettere. Nattemørket gjorde redningsarbeidet vanskelig. 

Mjøndalen-distriktet ble nå finkjemmet av tysk politi og Wehrmacht. Til sammen 63 
fra Eiker, Mjøndalen og Drammen ble arrestert, 21 av dem som gisler. Det lå ikke etter-
forsking eller konkrete spor bak arrestasjonene. Man tok isteden personer som «ved sin 
holdning har vist» at de kunne ha deltatt. I håp om å redde deres liv undertegnet 11 
ledende Drammens-borgere et opprop mot aksjonen, som ble tatt inn i avisene 11. okto-
ber. Terboven lot fem mann skyte, som «medansvarlige for attentatet». En av dem var 
direktør Alv Johnsen ved Gullaug Fabrikker. Dynamitten som ble brukt, var nok fra ham. 

Da sprengningen ble kjent i distriktet, begynte ryktene å svirre om hvem som sto bak. 
Milorg-folk visste at Linge-karene Svein Blindheim og William Houlder var i distriktet. 
De hadde instruert i jernbanesabotasje. Mange regnet derfor med at det var disse som 
sto bak. Den illegale avisen Fri Fagbevegelse antydet at «rebellerende tyske soldater 
kan ha ansvaret». Den illegale drammensavisen London Nytt forsvarte aksjonen, og 
angrep dem som hadde latt seg bruke til oppropet. Avisen framholdt at motstandskam-
pen nå bare hadde ett våpen igjen: sabotasjen. Fri Fagbevegelse kritiserte aksjonen, men 
tok sterkere avstand fra dem som hadde underskrevet oppropet. 

Oppropet skapte voldsom strid fordi to av undertegnerne hadde tilknytning til hjem-
mefronten. De fikk i 1944 tilknytning til Hjemmefrontutvalget i Drammen, hvor også fag-
bevegelsen og kommunistene var med. Deres befatning med oppropet må antakelig ha 
blitt sett på som utslag av naivitet. 

Sunde planla nå å gjennomføre en ny stor jernbaneaksjon rundt Oslo sentrum. For-
målet var å skape uro hos tyske myndigheter, ikke å ødelegge mest mulig materiell. 
Jernbanen skulle kuttes på ti steder 26. november kl. 05.30. En mann skulle ta seg av 
hvert sprengningspunkt. 

Aksjonene skapte stor røre da meldingene begynte å komme inn til politiet. Smellene 
gjenlød over hele byen. Beboerne i Gamlebyen ble vekket av en kjempesmell fra skin-
negangen 90 meter vest for veibrua i St. Halvards gate. Vindusrutene i gårdene omkring 
ble blåst inn. Det var inngående spor som var sprengt. Ved nærmere undersøkelse fant 
politiet en annen ladning 18 meter øst for brua. Hundre meter sør for Bekkelaget stasjon 
på Skibanen hadde det vært en sprengning, og likeledes ved Furubråtveien ved Nord-
strand stasjon. Ved brua over Olav Kyrres gate ved Skarpsno stasjon på Drammens-
banen hadde en ladning gått i lufta på inngående spor, presis som planlagt klokken 
05.30. Også der ble det funnet en ueksplodert ladning på utgående spor. Likeledes var 
det ved Rustadskogen holdeplass ved Lysaker, og ved Strand lenger mot vest. 

De tekniske undersøkelsene av eksplosjonssteder og funn viste at det nå hadde vært 
brukt gummidynamitt og tjærelunte. Sunde var fornøyd. I et brev til partiledelsen dagen 
etter skrev han at alle tog øyeblikkelig ble sperret ved Oslo Vest- og Østbanestasjon. Den 
19. desember, knappe tre uker etter og før etterforskingen var fullført, smalt det igjen, 
denne gang på kaianlegget på Filipstad. Nå var det tyskernes egen ammunisjon som 
gikk i lufta i slike mengder at det ingen ende ville ta. 1200 tonn sprengstoff eksploderte, 
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og 38 nordmenn og 75 tyskere omkom. Wehrmacht valgte å omtale den som en ulykke. 
Gestapo, derimot, lette etter gjerningsmenn, men fant ingen. Katastrofen var så omfat-
tende at tekniske undersøkelser ikke hadde mening. 

Visse indikasjoner kan tyde på at det var sabotasje. Ingen har til nå tatt på seg ansva-
ret. Det er ikke så merkelig, siden også så mange nordmenn ble drept. Men Gestapo 
visste at Sundes organisasjon hadde forsøkt å sprenge ammunisjonslagre på Oslo havn i 
både 1941 og 1942. Man hadde mange grunner for å mistenke «Osvald». 

Den nye organisasjonen 
Fra slutten av august 1943 til slutten av mars 1944 var det regulær brevforbindelse mel-
lom Sunde og partiledelsen. Mye av den er bevart. Sunde har bekreftet at dette var peri-
oden med nærest samarbeid under hele okkupasjonen. 

Det var en prestasjon for en så aktiv organisasjon å etablere seg med et relativt stabilt 
hovedkvarter inne i bebyggelsen på Einastranda, sentralt på Østlandet. Ingen annen il-
legal organisasjon klarte noe liknende. Kontakter ble knyttet i lokalmiljøet, hvor dri-
vende folk hjalp til. Mange langt utenfor sabotørenes rekker i bygda ble engasjert i sik-
rings- og varslingsarbeid. Gullaug og Raufoss leverte sprengstoff. Rekrutter kom på 
kurs, og sabotører dro på oppdrag. Sabotasjeaktivitetene økte i omfang. Grupper var 
under oppbygging på hele Østlandet. Einastranda var nå blitt sentrum for den væpnede 
motstandskampen i landet. 

For å ivareta det økte behovet for ledelse som nå oppsto, fordelte Sunde viktige opp-
gaver til noen av de mest sentrale sabotørene, og det oppsto i realiteten en slags stab. 
Erland Hovde hadde ansvaret for Modum og Ringerike, etter at han kom tilbake fra tje-
nesten i vaktmannskapet for NKPs ledelse. Knudsen fungerte som nestkommande-
rende i den tid han ikke var i Sverige. Roar Stub Andersen førte kommandoen i Oslo. Rei-
dar Øen var sabotasjesjef i Drammens-distriktet. Karl Seland fungerte i perioder som 
sambandssjef. Røse fikk også operativt ansvar etter at vaktmannskapet var avviklet. 
Etter at politimannen Ivar Ballestad hadde sluttet seg til organisasjonen, fikk han ansvar 
for bokholderiet. Disse personene ble uformelt omtalt som «stjernegruppen», Sundes 
mest fortrolige medarbeidere. 

Sunde avgjorde aksjonsplaner og disponeringen av folk. Han måtte også holde for-
bindelsen med NKPs forskjellige ledd. Det var her mange hensyn å ta, og ikke så lite 
arbeid. Et eksempel på dette var da den illegale politiledelsen ble revet opp høsten 1943. 
Knudsen, som hadde ivaretatt forbindelsen til politigruppen, var i faresonen. De arres-
terte politifolkene kunne sprekke, og derfor måtte alle Knudsens forbindelser i Oslo 
avbrytes. Det krevde mange initiativer, for kontaktene skulle også knyttes sammen igjen 
via andre personer, som også måtte kontaktes og snakkes med. Dernest måtte hans 
kone gå i dekning og eksporteres til Sverige. Det samme gjaldt Myklebust selv. Flykt-
ningapparatet måtte koples inn via NKPs organisasjonsapparat. Det var mye arbeid som 
fulgte i kjølvannet av aksjonene. 
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Sunde hadde sin bestemte lederstil. Selv om han fra tid til annen innledet til debatt, ga 
han aldri noe rom for tvil om sitt ansvar og myndighet i saker av operativ karakter. De 
fleste av hans mannskaper og forskjellige samarbeidspartnere var enige i at denne auto-
riteten var basert på reelle egenskaper. I tillegg hadde han en sjelden evne til aldri å gi 
opp, uansett hvilke vanskeligheter som tårnet seg opp. Han gjennomførte det han be-
stemte seg for, uten å nøle. Pratmakere hadde han nå fått nok av. Han ble etter hvert 
fremmed for den høyttravende Furubotn, som slo om seg med kraftpatriotiske analyser. 
Han fikk et rykte som hard og hensynsløs, og dette brukte han for å skremme angivere 
på Eina og Lunner til passivitet. Det hadde han også gjort i Rukkedalen. Det hjalp også 
for å sikre at bøndene i området «børset» til hans innkjøpssjefer. Det var en alvorlig sak 
å ha mange under våpen. Matmangel var alltid et problem, noen ganger et mareritt. 

Når selve sabotasjevirksomheten ble så hardt angrepet fra forskjellig hold som den 
ble, var det ikke merkelig at Sunde selv ble utsatt for angrep og kritikk. Disse angrepene 
kunne ha utgangspunkt i mer eller mindre reelle forhold. Det har for eksempel vært hev-
det at Sunde i tida på Eina hadde problemer med alkohol. Noen satte det i forbindelse 
med tapet av broren. Det har også vært nevnt at noen av mannskapene tok seg en fest 
etter vellykkede aksjoner. Det er vanskelig å si noe om dette har hatt betydning for virk-
somheten. Annen kritikk gir et sterkt fortegnet bilde. Jeg skal belyse det med et eksem-
pel. 

Torgrim Titlestad ga i sin Furubotn-biografi bred plass til Furubotns syn om at Sunde 
var uansvarlig fordi han personlig ville lede enhver aksjon. Ifølge Titlestad skal partisek-
retær Ørnulf Egge ha ment at dette var årsaken til bruddet mellom Sunde og Furubotn. 
Sunde brakte sin organisasjon i fare, fordi han før eller siden ville bli tatt når han alltid 
selv skulle lede aksjonene personlig. Ifølge Terje Halvorsen mente Furubotn at Sunde 
skulle begrense seg til å organisere og planlegge, men ikke personlig delta. Tore Pryser 
rendyrket synspunktet og skrev: «Et typisk trekk ved Sunde var at han selv deltok aktivt 
i de fleste aksjonene.» Det burde være en smal sak for Furubotn og hans nærmeste å 
sjekke om dette virkelig stemte. Det ble aldri gjort. Isteden gikk de et skritt videre, og 
hevdet at Sunde egentlig var uansvarlig, en eventyrer, og temmelig «anarkistisk», som 
Furubotn pekte på senere. Kritikken ble dermed et argument for ikke å samarbeide med 
ham, akkurat som for Milorg-lederen Hauge. 

Påstanden om at Sunde personlig ledet nesten alle, eller samtlige, aksjoner lar seg lett 
kontrollere. Av det store antallet rene sabotasjeaksjoner — kanskje om lag 70 aksjoner —
som ble utført, deltok han personlig på minimum tre sabotasjeaksjoner, maksimum fem. 
Det var sprengningen av jernbanen ved Nyland 21. juli 1941, Henrik Ibsens gate 7 
21. august 1942 og Pilestredet 3120. april 1943. Av helt sikre likvidasjoner kjenner vi kun 
to. Påstandene må derfor karakteriseres som en myte. De tre aksjonene Sunde person-
lig ledet, var de som han beskrev mest detaljert i Menn i mørket. Det er ikke merkelig. 
Forfatteren Sunde kjente naturligvis best til detaljene i de aksjonene han selv var med på. 
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«Nå først forstår jeg ingenting» 
Det var ikke nødvendig å konstruere slike rariteter fra Furubotns side. Høsten 1943 var 
det klart at det var nok av virkelige uenigheter dem imellom. En slik uenighet gjaldt 
hvem som skulle bestemme over sabotasjen. I tråd med sine instrukser fra Wollweber 
ønsket Sunde først og fremst å angripe de tyske sambandslinjer, og da særlig jernbane-
trafikken. Dette var Furubotn uenig i. Hvem skulle da bestemme? Innad i partiet valgte 
Furubotn i 1944 å hånderte det som et disiplinærproblem. Sunde nektet å underlegge seg 
partiledelsen, så enkelt var det. Men Furubotn visste at saken likevel ikke var så enkel. 
Sunde sto ikke fritt om han ville. Det hadde han ingen myndighet til. Da var det freidig 
av Furubotn isteden å angripe Sunde som den uansvarlige, som alltid måtte være med 
der det smalt. 

Den knoppskyting som fant sted i Vestfold, Buskerud og Telemark, viste at Sunde ikke 
utførte alle instruksjonsoppdrag personlig. Isteden brukte han sine mest erfarne folk. 
Heller ikke kontaktene tok Sunde nå personlig. Tvert imot brukte han partiapparatet for 
å få knyttet de rette kontaktene i et nytt distrikt. Roar Stub Andersen, som var blitt in-
struert i sabotasjeteknikk av Sunde i Heggedal, fikk for eksempel i oppdrag å legge for-
holdene til rette for aksjoner i Drammens-distriktet og Vestfold. I begynnelsen av sep-
tember instruerte han en gruppe fra Tønsberg. Kurset ble avholdt ved Svelvik. Kort tid 
senere instruerte han en gruppe fra Telemark på en hytte i søndre Vestfold. Mens Ander-
sen deretter fikk i oppdrag å forberede aksjonene i Drammen—Mjøndalen-distriktet, over-
tok Harry Sønsterød jobben med å forberede aksjoner i Vestfold og Telemark. I Vestfold 
dukket han opp på NKPs meldeplass i Tønsberg, og satte seg i løpet av kort tid i respekt 
som en dyktig og samvittighetsfull leder. Egil Christophersen har i Vestfold i krig gitt en 
gjennomgang av Tønsberg-gruppen. Her er Sønsterøds ankomst til Tønsberg datert til i 
begynnelsen av mai 1944. Riktig tidspunkt er antakeligvis i midten av september 1943. 
Hans kontakt i Tønsberg var Alberth Carlsson, tidligere redaktør av den illegale avisen 
Ukenytt. Sammen organiserte de sabotasjegruppen med advokat Thorvald Meyer som 
operasjonsleder og en kjerne av aktivister som i løpet av tida fram til krigsslutt utviklet seg 
til å bli en betydelig sabotasjegruppe under navnet Saborg. Foruten Meyer var de første 
medlemmene Kåre Gramer, brødrene Håkon, Einar og Arne Skarpås og Sigurd Holtan. 

Forbindelsene mellom partilaget i Tønsberg og Einastranda gikk via fylkeslederen i 
Larvik. Antakelig var det også han som hadde ordnet med kurset for telemarkingene, 
som Andersen allerede hadde avholdt. En av deltakerne var fra Rjukan, en eller to fra 
Skotfoss og to fra Skien. Sønsterød overtok ansvaret også for denne gruppen senere, 
men her har vi nesten ikke noe kunnskap om hva som videre skjedde. I et brev til Furu-
botn 30. november klaget Sunde over at sabotasjegruppen i Telemark ikke var i stand til 
å skaffe nødvendig materiell. Høsten og vintermånedene var Sunde langt på vei tvunget 
til å godta at praktiske spørsmål knyttet til sabotasjen var blitt partisaker, og han selv en 
slags organisasjonssekretær. Selv om hans instruktører var aldri så dyktige, var deres 
handlefrihet begrenset. Ikke bare var han avhengig av partiet, men partiet grep også inn 
på en måte som reduserte eller undergravde Sundes ledelse. 
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Et eksempel på det har vi nettopp fra Tønsberg. Harry Sønsterød hadde ferdig forbere-
delsene for sprengningen av oljeraffineriet på Vallø i begynnelsen av oktober 1943. Aksjo-
nen skulle skje kort tid etter sprengningen av troppetoget ved Ryghkollen. I Tønsberg var 
nøkkelpersoner innenfor NKP og Milorg informert. Så kom represaliene og oppropet i 
Drammens-distriktet. Milorg ba partiet om å stoppe aksjonen, og truet med at mange ville 
ha mye å stå til rette for etter krigen hvis det også i Vestfold ble tatt represalier. Sunde 
skrev rasende i et brev at «Militærkomiteen truet med å angi dem som de visste navnene 
på, hvis noe skjedde». Han ville ikke bøye seg for trusler. NKP stoppet likevel aksjonen. 

Vestfold-partiet overprøvde altså Sundes myndighet. Dermed måtte det bli konflik-
ter. Her lå det uenigheter om kommandolinjer, forskjellige vurderinger av represalie-
trusselen og om krigspolitikken. Terje Halvorsen har gitt et annet eksempel på hvordan 
partiapparatet og Sunde hadde helt forskjellige oppfatninger av hvordan partiapparatet 
skulle fungere. I brev etter brev i desember og januar klaget Sunde over manglende 
hjelp til sabotasjearbeidet fra partiapparatet. Noen instruks til de politiske ledere om 
sabotasjearbeidet merket han ikke mye til. I et brev til partiledelsen klaget han på at lede-
ren i Vestfold ikke prioriterte sabotasjearbeidet, men etterkrigstidas behov. For ham var 
dette i strid med det NKP skulle stå for, og han trodde at partiledelsen delte hans syn. 
Ørnulf Egge skrev tilbake at Sunde måtte ha misforstått. Fylkeslederen var ikke mot 
sabotasje, men for at de partifolk som hadde andre oppgaver, skulle holdes utenfor sabo-
tasjen. Han tok imidlertid ikke opp den reelle uenigheten som Sunde hadde reist. Sunde 
skrev tilbake at han hadde trodd at partiet med alle krefter skulle organisere sabotasje-
arbeidet. «Nå først forstår jeg ingenting,» skrev Sunde. 

«Til helvete nok en gang» 
Konflikten om Vestfold-partiets prioritering gjør det mulig å forstå den striden som nå 
kom. Sunde hadde håpet at partiet kom til å forvandle seg til en sabotør- og partisanhær. 
Samarbeidet med sabotørene skjerpet partiets forhold til hjemmefronten. Etter Mjøn-
dalen-aksjonen korn angrepene mot partiet fra alle hold. På senhøsten 1943 var Sunde 
kommet i tvil om hvilken vei utviklingen i partiet gikk. 

Et viktig trinn i denne utviklingen var en konferanse om situasjonen på Vestlandet, 
som ble avholdt i Sundes hovedkvarter på Einastranda. Fra partiet møtte Thorkild Jakob-
sen, sentral organisator i Oslo-partiet, Ørnulf Egge, partisekretær, to fra sentralkomi-
teen og Furubotn. Fra Sundes apparat møtte Sunde og Norman Iversen. Det ble bestemt 
at Iversen skulle dra til Bergen for å reorganisere sabotasjegruppen der. Jakobsen skulle 
få partiet på beina. Etter konferansen ble Iversen en ukes tid hos Sunde for å få nærmere 
instruksjon. 

Allerede 24. november ble den første sabotasjeaksjonen ved Bergen gjennomført. En 
sprengladning ble montert av Iversen og Rolf Olsen under jernbanelinjen i en kurve ved 
Grimevannet, like ved Heldal stasjon. Prinsippet var som ved Ryghkollen at togets side-
moment i kurven skulle dra det av sporet. Resultatet ble imidlertid annerledes. Lad- 
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ningen gikk ikke av da det ventede troppetoget passerte. Ved en inspeksjon av linjen ble 
sprengladningen funnet. Tekniske undersøkelser viste at to tog hadde passert uten at 
tennmekanismen ble utløst. Årsaken var ikke som Iversen trodde et kraftig regnvær, 
men en konstruksjonssvakhet. Slike feil var man vant med og kunne lære av. Viktigst var 
at gruppen i Bergen nå endelig var i gang igjen. 

Det ble avholdt flere møter på Dokka og Sollia med partiledelsen senhøsten og vinte-
ren 1943/44, hvor problemene ble diskutert, spesielt uenighetene om jernbanesabota-
sjen. Vi har ingen referater fra disse møtene, men brevvekslingen viser at det var stadige 
konflikter. Misnøyen med partiorganisasjonens innsats hadde bygd seg opp blant Sun-
des folk etter årsskiftet. En rapport fra Knudsen i Oslo fra begynnelsen av mars stilte 
sakene helt på spissen. Han klaget over at han ikke fikk de folkene han trengte, til en 
større aksjon mot en tysk biloppstillingsplass i Uelandsgate, og fortsatte: 

Vi er således akkurat like langt med folk som før. Fy fanden for en skam for Norge at 
vi etter 4 1/2 års besettelse ikke kan stille mer enn 6 mann i Oslo for vårt arbeid. Og 
av hva slags ungdom er vel vår ungdomsbevegelse sammensatt? Blir det i det hele tatt 
drevet opplysningsarbeid blant dem? Om krigens forløp, over vårt arbeid og hjem-
mefrontens innsats? Eller blir det bare spilt poker og bridge. Og hva sier sentralen til 
dette? Ble det ikke bestemt at KPN skulle gå inn for sabotasje? Har vi så dårlig parti-
disiplin at distriktene saboterer sentralens ordre, må de for fanden få tydelig beskjed 
nok en gang. Til helvete nok en gang, vårt parti er da en kamporganisasjon. Appelle-
rer man overhodet til kameratenes æresfølelse og ungdom, eller blir de sånn i forbi-
farten spurt om de vil være med. 

Det er lett å forstå at han ikke la fingrene imellom. Aksjonene fulgte tett på hverandre. 
Kravene var harde ikke bare fra Sunde, men også fra NKPs ledelse. Det var et dagligliv 
med døden rundt hvert gatehjørne. Det var Sundes jobb å ta opp slike rapporter med 
Furubotn. Det har han regelmessig gjort. 

Så skjedde en begivenhet i NKPs hovedkvarter som ble årsak til det påfølgende brud-
det, den såkalte Johannes-saken. På ettervinteren 1944 var Torolv «Johannes» Solheim 
blitt invitert til Furubotn, og under oppholdet i partiets forlegning i Valdres kom han med 
skarp kritikk av Furubotn. Torgrim Titlestad skriver i Peder Furubotn. I kamp, i krig at 
Solheim ønsket å overta som partileder, og trengte Sunde som alliert og derfor overtalte 
vaktmannskapet til å rømme og slutte seg til Sunde. Deretter skal Solheim ha reist til 
Sunde og sagt at Furubotn var Gestapo-agent. Sunde skal ha svart at «hvis dette var rik-
tig, ville han egenhendig skyte Gubben». 

Vi har bare Titlestads ord for at Sunde skal ha sagt dette. Sunde fortalte at han hadde 
brevkontakt med Solheim, særlig om «hvor uutholdelig Furubotn var», men ikke av en 
slik art. Også Terje Halvorsen har påstått at vaktmannskapet «deserterte» på grunn av 
misnøye, og at «utvilsomt var vaktmannskapets flukt [...] resultat av et renkespill fra Sol-
heim og Sundes side». 

Oppfattet Furubotn episoden med vaktmannskapets avreise som en flukt? Her må vi 
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skille mellom det som ble hevdet under partioppgjøret 1949-50, og det som ble hevdet 
under krigen. Titlestad blandet sammen Solheims kritikk, vaktmannskapets «flukt», Sol-
heims avreise og den tyske aksjonen mot NKPs sentralforlegning i juni 1944. I skrivet 
«Asbjørn Sunde» fra NKPs kontrollkomite i 1950 sto det at Sunde mente at NKPs sent-
ralkomite var kontrollert av Gestapo, og at Sunde skulle sende folk til Østre Slidre for å 
skyte medlemmene av sentralkomiteen og Furubotn. Planen falt sammen med den tyske 
aksjonen i juni, men ble ikke noe av fordi Sundes gruppe gikk i oppløsning, skrev de. 

Hva mente Furubotn og hans medarbeidere i 1944? Det er vanskelig å vurdere dette. 
Bergljot Egge, som hørte til Furubotns stab, fortalte at de ble sterkt opprørt over at vakt-
mannskapet forsvant, men innrømmet også at de ikke ble behandlet som del av partiets 
organisasjon i forlegningen. Da hun senere traff igjen Erland Hovde, skjelte hun ham ut 
for å desertere fra det kommunistiske partiet! Antakelig har hennes oppfatning vært 
representativ for medarbeiderne til Furubotn. I brev fra Furubotn et halvt år senere ble 
Sunde forsonlig omtalt. Nå ønsket Furubotn forsoning, og understreket at NKP skulle 
støtte Sundes organisasjon. «Knut er en bra kamerat, særlig er det derfor nødvendig at 
vi tar oss av ham,» skrev han faderlig. Ville han skrevet det hvis han mente at Sunde ville 
myrde ham? Neppe. 

Furubotn visste at vaktmannskapet var Sundes folk, siden han selv hadde avtalt ord-
ningen høsten 1942. Titlestad ser helt bort fra dette, og skriver som om vaktmannskapet 
kom fra partiapparatet. Vaktsjefen Røse fortalte til Titlestad i 1976 i detalj om dette og 
hvordan de i midten av mars 1944 pakket sammen våpen og utstyr, og reiste til Sunde på 
Einastranda. Vaktmannskapet besto da av ham, Hovde, Karl Seland og Ole Evan Tor-
gersen, samt Arve Rosenberg, som var ute på oppdrag, og derfor ikke visste om det som 
hadde skjedd, og Einar Støreng. Sistnevnte var kjæreste med Furubotns datter Magda, 
og valgte henne. Røse fortalte at Sunde kom til Furubotns hovedkvarter noen dager før 
de dro og hadde et møte med Furubotn, hvor Røse var til stede. Sunde sa at han var kom-
met for å hente Røse og vaktmannskapet. Furubotn svarte at det ikke gikk an, men 
Sunde holdt på sitt, og minnet Furubotn på at Røse bare var bortlånt av ham. Furubotn 
tok deretter opp at et norsk sabotasjeapparat måtte være under norsk ledelse. Sunde 
svarte at de var norske, at de var de eneste i landet som var opplært til sabotasje. Nå 
«måtte han ha guttene tilbake» for å drive sabotasje. 

Røse ga altså en helt annen forklaring av vaktmannskapets avreise til Titlestad enn 
den Titlestad gir i sin bok. De fantastiske forestillingene om Gestapo-agenter, mordpla-
ner og Solheims opptreden ble helt unødvendige for å forstå det som skjedde. Røse 
poengterte flere ganger at Sunde var hans sjef, og at han bare var utlånt til Furubotn. Tit-
lestad forsøkte også å få Røse til å bekrefte planer om å likvidere Furubotn, men Røse 
avviste det som tull. 

Hvorfor beordret Sunde vaktmannskapet tilbake? Jeg har pekt på uenighetene om 
kommandolinjene i sabotasjen. Dette framholdt Sunde som den viktigste grunnen. Der-
nest hadde Furubotn sluttet å betale ut penger til Sunde. Den siste utbetalingen kom til 
Sunde fra Egge 5. februar. Det var 2000 kroner. Sist, men ikke minst, hadde NKP sendt 
ut direktiver som begrenset overføringen av personell til sabotasjen. Særlig dette siste 
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kan ha vært en direkte bakgrunn for at Sunde ønsket å trekke vaktmannskapet tilbake til 
sabotasjevirksomhet. Sabotasjeorganisasjonen var i sterk ekspansjon, men hadde 
mangel på alt — unntatt planer. 

Titlestad skrev at årsaken til bruddet var at Furubotn hadde oppdaget Sundes forhold 
til Sovjet, og at Sunde nektet å bryte med russerne. Hvis vi skal tro det Titlestad har skre-
vet andre steder, visste Furubotn lenge før mars 1944 om Sundes forhold til sovjetiske 
myndigheter. Kanskje Furubotn først følte seg sterk nok til å ta det opp i 1944, fordi opp-
løsningen av Komintern i 1943 stilte NKP mye friere enn tidligere? Her må vi spørre om 
Furubotn ville slå seg til ro om Sunde brøt forbindelsen med Sovjetunionen. Det er ikke 
trolig. Furubotn ønsket jo selv forbindelse med Sovjetunionen. Det var kontroll oversabo-
tasjen Furubotn ønsket, fordi den hadde så stor betydning for NKPs stilling og partimed-
lemmenes sikkerhet. 

Hvem tok initiativet til selve bruddet? Titlestad hevder at det var Furubotn, Sunde at 
det var ham. «Det kom håpløst upraktiske krav fra Furubotn,» forklarte Sunde, og tenkte 
på møtet med Furubotn og Røse. Det er ingen tvil om at Furubotn hadde lagt opp til kri-
sen. Begge hadde egne begrunnelser, ønsket bruddet og tok ansvaret for sin del. 

Aksjonene fortsetter 
Sundes behov for sabotører var virkelig nok. Den 20. januar gikk et stort dynamittlager i 
lufta i Bergen, 25. februar ble ei bru sprengt i Ål, og 11. mars smalt det på jernbaneverk-
stedet Sundland i Drammen. I desember 1943 hadde Sunde vært i Hallingdal for å få 
hjelp til å sprenge Bergensbanen gjennom dalen. Han møtte Andres Haug og August 
Pahle på Lien landbruksskole i Torpo, men begge var negative. Sunde ble sint og la en 
pistol på bordet, som han av og til gjorde når han ønsket å understreke at han mente 
alvor. Denne gangen virket det ikke. Pahle gikk sjokkert fra møtet. Haug var mer akti-
vistisk enn Pahle, men heller ikke han ønsket sprengninger av banen nå. Kåre Olav Sol-
hjell har omtalt dette møtet i Krigsår i Hallingdal, men plassert det feil i tid. Sunde måtte 
gjennomføre sprengningen av jernbanen uten hjelp. Om kvelden 24. februar kom to av 
Sundes karer til Sire. De lånte to sparker og tok landeveien opp mot Ål. Underveis pas-
serte de to veikontroller ved Torpomoen med ryggsekken full av sprengstoff. Der jern-
banen passerte undergangen i Sangelia, ble sprengstoffet plassert. Så sparket de ned 
igjen til Sire, og reiste tilbake til Einastranda. Et troppetog var ventet. Tidlig om morge-
nen ble linjen visitert, og en dresin utløste sprengningen. Mirakuløst kom kjøreren 
uskadd fra det. Bru og linje ble brutt. 

Etter krigen hevdet en av motstandslederne i dalen at sprengningen var utført for å 
kaste mistanke mot ham, slik at personer fra en mer aktivistisk fløy skulle overta ledel-
sen av motstandsarbeidet. Solhjell skrev at en av dem hadde vært hos Sunde på Sollia, og 
at «det er kjent» at dette var en måte Sunde arbeidet på. Det er imidlertid lett å vise at ved-
kommende ikke hadde vært hos Sunde. Sunde flyttet heller ikke til Sollia før i mai 1944, 
først lenge etter sprengningen. Forklaringen faller derfor på sin egen urimelighet. 
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Kapittel 21 

FØGAN G TIL BESVÆR 

Ville det ikke være morsomt om 
vi kunne ta Nord-Norge og 

invitere Norges konge og 
regjering til å ta opphold i 

Norge igjen? 

IVAN TSJITJAJEV TIL ALFRED ROSCHER LUND, 

27. FEBRUAR 1942 

Våren 1944 nådde Sundes organisasjon høydepunktet. Furubotn, regjeringen og 
Milorgs ledelse var alle bekymret. Furubotn var redd for en konkurrent. Regje- 

ringen i London fryktet å bli stilt på sidelinjen. Milorgs ledelse var redd for å miste de 
ivrigste jegerne til konkurrenten. De som hadde gått i spissen for den aktive motstan-
den, så ut til å høste gevinsten. 

Imens rant avisene over av bloddryppende propaganda om hva man kunne vente fra 
Stalins «jødebolsjeviker», som snart kunne bli frigjørere. Den påvirket spenningene 
innad i motstandsbevegelsen, som en fjern avspeiling av forholdet mellom Storbritannia 
og Sovjetunionen. For å forstå det som skjedde videre med sabotasjeorganisasjonen i 
Norge, er det nødvendig å komme mer inn på forholdet mellom disse stormaktenes 
hemmelige tjenester og det lille norske etterretningsapparatet i London. 

Det var ikke bare aktivismen hjemme som reiste kommunistspøkelset for regje-
ringen i London. I august 1942 hadde Churchill foreslått for Stalin at Sovjet burde få Nar-
vik og Skibotn. Forslaget kom på en tid da Den røde arme tapte flere tusen soldater hver 
dag, og hadde et desperat behov for avlastning. Stalin tryglet om invasjon i Frankrike. 
Det kunne ikke Churchill imøtekomme. Som plaster på såret foreslo han isteden en bri-
tisk operasjon i Nord-Norge, med etablering av et sovjetisk bruhode. Det var et håpløst 
forslag, som russerne aldri ofret tid på. 

Det var ikke merkelig at norske eksilmyndigheter ble nervøse. Hjemme hadde kom-
munistene sin motstandsoffensiv, og Kretsen krevde at regjeringen avviste sabotasje, 
enten det var Sunde eller britene som sto bak. Rapporter omtalte et «kommunistisk» Mil-
org-øst og mystiske besøk av russiske offiserer. Fra Stockholm skrev man bekymret om 
kommunistisk «infiltrasjon» der. Regjeringen var svak, og avhengig av velvilje fra briter 
som var opptatt av viktigere ting. 

Overfor USA og Sovjet måtte Churchill vise at noe også skjedde på britisk hold, og at 
man ville imøtekomme andre sovjetiske ønsker. Vi vet at Sovjet aldri ønsket noe norsk 
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bruhode. Den norske regjering visste ikke det. Resultatet ble uforståelige konflikter 
med britene om motstandspolitikken i Norge, og en nesten frenetisk antikommunisme 
som ble stimulert av stadige henstillinger hjemmefra. Norsk redsel for aktivisme i mot-
standskampen framsto som smålig og uforståelig. Britene derimot var mer enn villige til 
å stimulere til motstandsaktivisme i alle bakgårdene i Europa, også i samarbeid med de 
tidligere så forhatte kommunistene. 

Isen brytes 
Samarbeidet mellom Asbjørn Sunde, 2A, SOE og andre grupper i Norge skjedde ikke 
isolert og tilfeldig. Britene og russerne var i ferd med å nærme seg hverandre. 

Det hadde vært minimale kontakter mellom norske og vestallierte myndigheter og 
Sovjetunionen høsten 1940 og våren 1941. Russerfrykt og kommunistfrykt hadde dype 
tradisjoner, og hadde under vinterkrigen i Finland og mobiliseringen i Nord-Norge 
1939-40 dominert norsk politikk. Fortsatt var toneangivende militære hjemme preget av 
slike strømninger, også de som startet den første Milorg. 

I London ble det i januar 1941 opprettet et helt nytt militært etterretningskontor, med 
ny organisasjon og nytt personell. Det var nødvendig for å kunne samarbeide med bri-
tene, som var meget skeptiske til det gamle norske offiserskorpset. Det var overfor dette 
nye kontoret at de første kontaktene fra sovjetiske tjenester ble tatt. 

Kontoret ble betegnet Forsvarsdepartementets Etterretningskontor (FD/E), og som 
sjef ble kaptein Finn Nagell tilsatt. Kontoret skulle betjene UD og forsvaret, og være bin-
deledd til britiske etterretningsorganisasjoner. I mars 1941 ble også sikkerhetstjenesten 
underlagt FD/E. Da Forsvarets Overkommando ble opprettet i 1942 og fikk et eget 
E-kontor (FO II), ble FD/E fortsatt opprettholdt fordi britene krevde det. Britenes skep-
sis ble ikke mindre da Justisdepartementet opprettet en sivil overvåking- og sikkerhets-
tjeneste, og av den grunn ble den militære kontraspionasjen beholdt i FD/E, inntil FD/E 
og FO II i 1944 ble slått sammen, mot britiske ønsker. 

Det skjedde lite i forhold til Sovjet de første månedene. Man fikk meldinger om plan-
lagt tysk angrep på Sovjet i april 1941, men sendte dem ikke videre til Moskva. Et halvt 
år senere registrerte man en melding i Det sovjetiske informasjonsbyrå om norske parti-
saner i nord. Den 3. januar 1942 brakte Pravda en lengre artikkel med rosende omtale av 
norsk motstand og den norske regjering. 

Høsten 1941 var tid for omvurdering av Sovjetunionen i britisk samfunnsliv. Britisk 
LO brøt isen, ved å innby sovjetisk fagbevegelse til samarbeid. En samarbeidskomite 
utformet en avtale om å fremme krigsproduksjon og britisk våpenhjelp til Sovjetunionen. 
Fagbevegelsene skulle kaste alle krefter inn. I desember 1941 reiste en sovjetisk fag-
foreningsdelegasjon rundt i britisk industri, tett fulgt av britiske etterretningsfolk. LO-
leder Konrad Nordahl rapporterte om besøket til FD/E i begynnelsen av februar 1942, 
og fortalte at generalsekretæren i britisk LO, Walter Citrine, som var en stødig antikom-
munist, håpet å utmanøvrere kommunistene i fagbevegelsen og stoppe opposisjonen 
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mot økt arbeidstempo og medinnflytelse i bedriftene. Kommunistene hadde nemlig fått 
ny vind i seilene. Det var et skifte i opinionen. «Russland og Storbritannia trenger hver-
andre [ ] I dag er øst-fronten det eneste lyspunkt engelskmennene har å se hen til,» 
skrev Nordahl. 

Nordahl ønsket direkte samarbeid mellom vesteuropeiske og sovjetiske parter, uten 
«den vanlige omveien om kommunistpartene». I Moskva var man i ferd med å trekke de 
samme konklusjonene. Det førte til at Komintern ble oppløst i 1943. Nordahl visste ikke 
at Sundes organisasjon i Norge var uavhengig av NKP. Rapporter fra den norske lega-
sjonen i Kuibyshev, hvor de diplomatiske stasjonene var evakuert fra Moskva vinteren 
1942, fortalte at Sovjet så visst ikke var slått. I mai meldte legasjonen om «Folkesenderen 
Norges Frihet». Torsdager og søndager sendte den på norsk fra sovjetisk territorium. 
Det var bekymringsfullt. 

Samarbeid om etterretning og sabotasje 
Den 27. februar 1942 tok den sovjetiske legasjonsråd Ivan Andrejevitsj Tsjitjajev opp 
spørsmålet om samarbeid direkte med Nagell. I 1940 hadde han vært NKVDs stasjons-
leder i Riga. Nå var han stasjonsleder i London. Han kom til å være ansvarlig for samar-
beidet med eksilregjeringene i London til 1945. 

Tsjitjajev var interessert i å få økonomiske, sosiale og politiske opplysninger fra Norge. 
Militære opplysninger ønsket han direkte til den sovjetiske militærattacheen. Ifølge 
Nagells rapport om samtalen var han også interessert i å vite hva «vi kunne gjøre», særlig 
når det gjaldt noe mer «aktivt». Nagell var forsiktig, men antydet et generelt samarbeid 
om informasjoner, og om aktive tiltak i Finnmark. Tsjitjajev foreslo da at man burde bruke 
Murmansk som base. Men han mente at dette ikke var nok. Han hadde forstått at det var 
mange nordmenn i Tyskland, og antydet at man sammen kunne forsøke å få i stand il-
legalt arbeid der. Nagell var overrasket over dette, og svarte spontant at norske myndig-
heter forsøkte å konsentrere innsatsen til Norge. Men han antydet et samarbeid i Finland. 
Et liknende sovjetisk utspill ble foretatt overfor den norske militærattacheen i Kuibyshev, 
og understreket at henvendelsen fra Tsjitjajev var klarert på høyt plan. 

Nagell var usikker, men så ingenting i veien for et visst samarbeid. Møtet resulterte i 
at det ble avtalt rutiner for overlevering av materiale med russerene. Den 5. mars ba 
Nagell regjeringen om å godkjenne ordningen, men at materiale skulle forevises stats-
råden før overlevering. 

Alfred Roscher Lund, sjefen for FO II, som også hadde deltatt i møtet med Tsjitjajev, 
så dette som en gyllen mulighet til å utvide tilgangen på etterretningsmateriale hjem-
mefra. I en rapport til statsråd Torp i begynnelsen av mars 1942 refererte han til at den 
sovjetiske militærattacheen hadde uttalt at «Ville det ikke være morsomt om vi kunne ta 
Nord-Norge og invitere Norges konge og regjering til å ta opphold i Norge igjen?». Ro-
scher Lund foreslo at samarbeidet burde foregå både i Kuibyshev og i London, forutsatt 
at britene godtok dette. 
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Den 29. mars 1942 hadde Nagell et nytt møte med Tsjitjajev, også denne gang på rus-
serens initiativ. Han takket for overlevert materiale, og ønsket nå særlig materiale om 
den politiske situasjonen i Norge. Dessuten spurte han om man kunne bistå med å rigge 
opp en sovjetisk sender i Norge, og å skaffe dekkleilighet, falske identitetspapirer samt 
kontakter for en innsendt sovjetisk agent, som skulle betjene et nett av tyske og sovje-
tiske etterretningsfolk i Oslo-området. 

I et møte 20. april 1942 mellom Lie, Torp, Nagell og andre militære ble man enig om å 
gå videre med samarbeidet. Den 22. april informerte Nagell russerene om at to norske 
agenter ville bli sendt til Murmansk for utplassering i Finnmark. Sovjetiske myndighe-
ter skulle utstyre dem og sende meldingene deres videre til FD/E. Sabotasje måtte ikke 
blandes inn. Russerne stilte som betingelse at ingen briter medvirket. Nagell forela like-
vel saken for lederen av den skandinaviske seksjonen i SIS, Eric Welsh, som ikke hadde 
noen innvending. Britene var i gang med liknende prosjekter andre steder. Welsh stilte 
seg velvillig til å hjelpe både når det gjaldt de to norske agentene til Finnmark, og om inn-
sending av en sovjetisk agent til Østlandet. 

Motstanden kom fra uventet hold. For å få det praktiske arrangement i orden hen-
vendte Nagell og Welsh seg sammen til etterretningsavdelingen i legasjonens militær-
kontor MI 2 i Stockholm. Major Ørnulf Dahl ved kontoret protesterte voldsomt. Slike 
informasjoner kunne russerne få fra kontoret direkte, hevdet han. Da Nagell framholdt 
den norske nytten av prosjektet i Finnmark, avfeide Dahl det av hensyn til svenskene. Nå 
hadde Nagell et problem. Han sendte saken til forsvarsminister Torp. Welsh derimot var 
ikke innstilt på å bøye av for Dahl. Via SOE i Stockholm fikk han den norske kureren 
Simon Blix Berg til å frakte en radiosender for russerne til Nord-Norge. Da Blix Berg 
kom tilbake til Sverige, ble hans rapport snappet opp av Dahl, som i et krast telegram til 
Nagell truet med å ta saken opp med den engelske minister i Stockholm. Nagell infor-
merte Welsh, og Welsh kom Dahl i forkjøpet ved selv å informere ministeren. Saken ble 
dysset ned. 

Finnmarks-ekspedisjonen var i orden 30. juni 1942, og kort tid etter var to radiotele-
grafister plukket ut for oppdraget. Et britisk Catalina-fly brakte dem til Arkhangelsk. I 
strid med avtalen med russerne var en britisk major med, utkledd som norsk offiser. 
Russerne oppdaget maskeraden og sendte ham hjem. Det var et tillitsbrudd fra norsk 
side, men kanskje forståelig, etter problemene i Stockholm. De to ble satt ned av et sov-
jetisk fly på Enare i Nord-Finland i begynnelsen av oktober. Meningen var å etablere seg 
i Sør-Varanger. Da dette ikke ble mulig, forsøkte de å ta seg fram til Sverige, men ble tatt 
av finsk politi. De ble så overlevert til Gestapo i Kirkenes, og skutt på Trandum i mai 
1944. 

Hva som skjedde med russernes ønske om assistanse i Oslo-området, er uklart. Etter 
at Lars Nordbøs militære etterretningsgruppe ble revet opp i april 1942, var sovjetisk 
etterretningsvirksomhet satt kraftig tilbake. Kanskje hadde henvendelsen noe med 
hans gruppe å gjøre, kanskje var senderutstyret dårlig. 

Dette første forsøket på etterretningssamarbeid i 1942 var altså lite vellykket. Dels 
skyldtes det aktiv motstand, dels andre vanskeligheter. Neste fase i samarbeidet var 

FRAMGANG TIL BESVÆR 291 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



knyttet til skipsfarten. Den tyske marine flyttet i løpet av 1942 de fleste av sine overflate-
fartøyer til Norge for å angripe Murmansk-konvoiene. Sovjetisk oppmerksomhet ble nå 
konsentrert rundt denne flåten og tyske skip som gikk på Kirkenes. Viktigst var å sikre 
en etterretningskjede langs kysten fra Kristiansund til Kirkenes, og som jeg har vært 
inne på, hadde Simon Blix Berg allerde fraktet inn en sender på oppdrag fra Welsh. 
Kodene gikk via SOE i Stockholm, og sendingene via SIS-senderen «Lapp» i Nord-Sve-
rige. 

Simon Blix Berg var fra Reipå, Helgeland, og under felttoget i Norge deltok han i Gra-
tangen og ved Narvik. Senere hadde han skaffet den sovjetiske militærattacheen i Stock-
holm opplysninger om tyske militære i Nordland, Troms og Finnmark, senere også Sve-
rige og Finland. Han hadde vært minst en gang i Norge før han fraktet senderen for 
Welsh til Nord-Norge. Han rekrutterte Torstein Pettersen (Raaby) og Alfred Meyer 
Henningsen, og ga dem ansvaret for sendingene fra Tromsø. Senere fraktet han sendere 
til Vadsø, Kirkenes og Tromsø. Han rapporterte tilbake til SOE i Stockholm, og overlot 
britene kodenøklene til senderne, som avtalt med russerne. 

Pettersen og Henningsens etterretningsnett holdt om lag et år før de måtte flykte. I 
Stockholm rapporterte de til sine sovjetiske og britiske kontakter. Deres vellykkede opp-
drag for SIS og NKVDs etterfølger NKGB var altså arrangert over hodet på major Dahl 
og militærkontoret i Stockholm. Det skjedde parallelt med samarbeidet mellom Sunde, 
2A og politigruppen, og var uttrykk for samme evne til å bryte gamle fordommer. 

Tilnærmingen mellom Nagells kontor og sovjetiske tjenester var en liten bit av et 
samarbeid om operasjoner mellom SIS og NKGB sentralt. De hadde startet i en mis-
tenksom atmosfære. Ganske langsomt ble de bedre, men britene ble aldri fornøyd med 
sitt utbytte. De var særlig interessert i sovjetiske militære disposisjoner, men mente at 
de ble bedre informert gjennom oppsnappede tyske signalmeldinger enn fra sovjetiske 
tjenester. Partene drev også etterretning mot hverandre, en kilde til vanskeligheter. Bri-
tisk etterretning opprettet i september 1943 en egen seksjon som helt skulle konsent-
rere seg om spionasje mot russerne, men NKGB lyktes som mottrekk å plassere Kim 
Philby som leder av seksjonen året etter. 

Mellom SOE og daværende NKVDs avdeling for spesielle operasjoner ble samarbei-
det noe bedre. Det ble inngått en avtale om oppretting av misjoner i Moskva og London, 
og det ble enighet om å samarbeide i alle land utenfor Det britiske samveldet og Sovjet. 
I august 1941 korn en oberst i SOE til Moskva, og etablerte der i samarbeid med NKVD 
en sambandsgruppe. I februar og mars 1942 ble han med en NKVD-partisanenhet bak 
de tyske linjer for å studere partisanteknikk. I 1942 insisterte britisk UD på at avtalen ble 
begrenset til ikke å omfatte nøytrale land, og at sovjetiske agenter ikke måtte plasseres i 
vestlige land uten eksilregjeringens tillatelse. Slike fellesoperasjoner skjedde ikke bare 
i forhold til Norge, men også Tyskland, hvor tyske kommunister ble plassert ut av bri-
tiske fly. Det skjedde også i andre land. Når Sunde og Bryhn satt i Oslo i 1942 og planla 
sprengninger sammen, kunne de gjøre det i trygg forvissning om at liknende samarbeid 
foregikk i andre okkuperte land. 
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Bakgrunnen for motaksjonen 
Major Dahl i MI 2 i Stockholm avviste som vi har sett ethvert samarbeid. 

Den norske kommunisten Arne Lund ble i april 1943 bedt om å etablere en sovjetisk 
sendestasjon i Selbufjellene. Senderen skulle rapportere om tyske konvoier, og spesielt 
om ubåter på vei nordover. To andre skulle hjelpe ham med transporten over grensen. 
For å få hjelp til transporten i Sverige kontaktet Lund legasjonen, men forsøkte å manøv-
rere utenom Dahl, som var fungerende militærattache. Derfor henvendte han seg til XU-
ansvarlig for Trøndelag, Knut Løfsnes. Denne tok saken opp med Dahl — som reagerte 
med et voldsomt raseriutbrudd. Han la ned et kategorisk forbud mot at kontoret skulle 
hjelpe til med «oppbygging av røde garder, som kunne overta makten når freden kom i 
Norge». 

Ikke bare måtte Lund forlate legasjonen med uforrettet sak. Han ble som Blix Berg 
arrestert av svensk politi, på anmodning fra tjenestemenn ved den norske legasjonen. 
Detaljene i saken er beskrevet i flere rapporter fra svensk og norsk politi. Det er neppe 
tvil om at Dahl sto bak. Om han kjente til de gamle mistankene i Såpo om Lunds til-
hørighet til Wollwebers organisasjon, er uklart. Løfsnes mente det. Lund ble noe senere 
sendt med en gruppe til Oslo, og gikk rett i armene på en tysk patrulje. Han var den 
eneste som kom tilbake for å melde om det inntrufne. Sannsynligheten for at reisen var 
røpet, var stor. Lunds stilling var etter dette vanskelig i Sverige. Britene anmodet ham 
om å gå over i SIS. Lund avslo. Etter eget ønske ble han fraktet til England og gikk om 
bord i et norsk skip som sjømann for resten av krigen. 

Blix Bergs fellesprosjekter i nord var ikke den eneste sovjetiske virksomheten i 
landsdelen. Den sovjetiske marine etablerte etterretningsgrupper i Troms og Finnmark 
direkte fra Murmansk, enten utplassert av ubåter eller sluppet ned i fallskjerm. De fleste 
deltakerne i disse gruppene var norske kommunister som hadde flyktet østover i 
1940-41, men det var også en rekke russere. En av dem som kom tilbake, var Ingolf 
Aspaas, som vi har hørt om tidligere. Ingolf og Leonard Aspaas flyktet til Sovjet i oktober 
1941. De ønsket å bidra aktivt i kampen hjemme. Begge hadde i Norge vært mistenkt for 
å ha tilknytning til Wollwebers organisasjon. Deres videre skjebne i Sovjet viser at det 
ikke var tilfellet. De ble i første omgang internert sammen med andre norske flykt-
ninger, før de ble klarert for innsats. Ingolf Aspaas etablerte en senderstasjon på Arnøy, 
men ble oppdaget og drept 28. august 1943. 

At Ørnulf Dahl hadde posisjon til å intervenere slik han gjorde mot Blix Berg og Lund 
— uten motreaksjoner fra Nagells side —, viser hvor sterke motkreftene til det allierte 
etterretningssamarbeidet var. En så kolerisk sjef indikerer også hvor farlig MI 2 kan ha 
vært for kommunister eller personer som ble mistenkt for å være det. Dahl var underlagt 
forsvarssjef Wilhelm Hansteen og ikke Nagell. Det var Nagell som hadde britene i ryg-
gen. Dahl var opposisjonell. Som militærattache i Stockholm hadde han arvet Wilhelm 
Hansteens kontakter i den svenske forsvarsstaben og den finske generalstaben, og der-
med blitt et bindeledd over frontlinjene. Det ga ham en sterk posisjon. I en rapport til 
Hansteen sommeren 1943 skrev han at finnene fryktet tysk tilbaketrekning fra Finland. 
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Finnene kunne ikke holde en så stor frontlinje mot russerne på egen hånd, verken i Bot-
tenviken eller mot Ishavet. En sovjetisk besettelse av Finnmark og Troms fylke måtte 
forhindres, og absolutt ikke skje med norsk medvirkning. Det var stor fare for en allianse 
mellom norske kommunister og sovjetiske tropper, og det var «ingen tid å spille for mot-
forberedelser fra vår og vestmaktenes side». I motsatt fall, hevdet han, ville de sovjetiske 
troppene aldri mer forlate områdene. Det var vanlig å høre slikt blant svenske, finske og 
tyske militære, men det var helt i strid med norsk og alliert politikk. Det var likevel Dahls 
syn på frigjøringen av Finnmark som vant fram til slutt. 

Stemningen snur i FD/E 
FD/E mistenkte Sovjet for å «stå bak» den kommunistiske framgangen i Norge. Hen-
vendelsen til sovjetambassadør Ivan Maiskij i London etter aksjonen i Henrik Ibsens 
gate 7 21. august 1942 viser det. Særlig vakte den formidable jernbaneaksjonen på Øst-
landet 18. august 1943 forskrekkelse i London. 

I et skriv til Torp fra begynnelsen av oktober 1943 foreslo Nagell vidtgående tiltak mot 
kommunistene. Det var nesten på dagen ett år etter at Såpo og C-byrån startet med sin 
hemmelige registrering av norske kommunister på Kjesåter. Nå mente Nagell at det 
hastet med å komme i gang med det samme fra legasjonens side. Spesielle personer 
måtte få dette som oppgave i samarbeid med Justisdepartementet og UD. Saken var så 
følsom at den bare kunne tas opp med Stockholm med kurer. Ikke noe måtte settes på 
papiret, avsluttet Nagell. Det var den norske parallellen til opprettelsen av MI 6s nye Sec-
tion 1X, avdelingen for antikommunistisk etterretning. 

Hadde det skjedd noen endringer i sovjetisk politikk som kunne rettferdiggjøre slike 
tiltak? Norske forskere som har undersøkt materiale fra sovjetisk UD, kan ikke bekrefte 
noe ønske om politiske prosjekter på norsk jord eller noe ønske om å endre på grenser. 
Heller ikke noe ønske om havner eller baser på norsk territorium kan dokumenteres. 
Riktig nok ble det høsten 1944 internt i sovjetisk UD fremmet nye forslag om Svalbard, 
som lå til grunn for utenriksminister Molotovs forslag fra 12. november 1944 om endring 
av Svalbards internasjonale status. Norske myndigheter uttrykte forståelse for de sovje-
tiske ønskene. Saken fikk imidlertid ikke særlig høy prioritet fra sovjetisk side, ble aldri 
forsøkt drevet igjennom, og ble dessuten aldri kjent. 

Det er ingen grunn til å tro at sovjetiske militære myndigheter eller NKGB mente noe 
annet. Man ivret for å få frigjøringen av Finnmark unna med minst mulig troppeinnsats 
for å ta fatt på sluttkampen på kontinentet. Derfor ønsket også russerne så stor norsk del-
takelse som mulig. Ønsket om dette ble framsatt under en middag hos den sovjetiske 
militærattacheen oberst Sizov i midten av juni 1943, hvor blant andre Nagell og Roscher 
Lund var til stede. Forslaget ble ikke tatt på alvor, og sovjetiske myndigheter hadde 
grunn til å være oppgitt. Ingen norske militære forberedelser ble gjort. Dette kan bare 
forklares med at man på norsk side enten ikke trodde at det ville skje, eller håpet å for-
hindre det ved ikke å medvirke. Først i umiddelbar forbindelse med Litza-offensiven ble 
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norske myndigheter interessert. Da var til gjengjeld russernes forståelse på et lavmål. 
Frigjøringen av Finnmark var en komplisert militær operasjon, som krevde store res-

surser og oppfinnsomhet. Ikke minst stilte det krav til etterretning. Det må være den vik-
tigste grunnen til den lave sovjetiske profilen i Sør-Norge i 1944. Gode forbindelser til 
norske myndigheter var viktig av hensyn til operasjonene i nord. Det måtte bety spesiell 
lydhørhet for sterke norske synspunkter på den indre situasjonen i sør. Det var på den 
annen side ikke lett å se egne sovjetiske interesser i sør. Man kan ha irritert seg noe over 
den mistenksomhet som rådet i Stockholm og London, som gjorde at nordmennene ikke 
satset mer for å frigjøre sitt eget land. En annen holdning kunne ført til at sovjetiske trop-
per ble frigjort og overført til kontinentet. Det ser ellers ut til at russerene forsøkte å 
berolige norske myndigheter. 

Paradoksalt var det Ørnulf Dahls bror, Arne D. Dahl som fikk oppdraget med å lede 
den norske militærkontingent i Finnmark høsten 1944. Han ble en general uten soldater. 
Det lyktes ikke å skaffe styrker fra Storbritannia, på tross av at en norsk brigade lå uvirk-
som i Skottland. Offisielt var grunnen mangel på skipskapasitet. Norske myndigheter 
var ikke i stand til å skaffe norsk skipstonnasje, og skyldte på rederne, som lot en 
mengde skip gå på høye fraktrater mellom Sør-Amerika og den amerikanske østkyst. Til 
slutt klarte man å få dirigert noen kompanier av polititroppene i Sverige opp til Finn-
mark. I forhold til russerne var det pinlig. For befolkningen i Finnmark, som gikk en kri-
sevinter i møte, var en slik prioritering et taskenspill som sent skulle bli glemt. 

Nagells forslag om skjerpede tiltak mot kommunister må forstås på bakgrunn av bri-
tiske omvurderinger. I 1943 ble den høytstående NKGB-offiseren Konstantin Mikhailo-
vitsj Kukin sendt til London for å diskutere det videre samarbeidet. Hans samtaler med 
SOE/SIS konkluderte med at britene nå først og fremst ønsket å kartlegge sovjetisk virk-
somhet. NKGB i Moskva ble ikke informert om SOEs tungtvannsaksjon på Rjukan. Det 
var en erfaring av skjellsettende betydning for russerne, fordi det bekreftet mistankene 
om at vestmaktene for all del ikke ville innvie Sovjetunionen i de tyske atomvåpenpro-
grammene. Det var et slag midt i ansiktet. Man fikk først kjennskap til operasjonen 
direkte fra Norge, antakelig av Sunde. Etter den siste tungtvannsaksjonen innså man at 
britene kjørte sitt eget løp og ønsket dominans i Sør-Norge. 

Denne erkjennelsen var av fundamental betydning for NKGB. Hva hadde man nå i 
vente i Sør-Norge? At videre aktivitet på sabotasjefronten ville bli møtt med mottiltak -
fra britene? 

Større virksomhet, større behov 
Asbjørn Sunde hadde skapt en voksende organisasjon av landets fremste sabotører. Vin-
teren 1944 ropte de på nye planer og ressurser. En framgang uten penger, våpen, spreng-
ningsutstyr og ikke minst uten mat kunne ikke fortsette. Det hadde ikke vært enkelt 
fram til mars 1943, selv med få mann i felten på illegal basis. Fra august 1943 var antallet 
steget betydelig. På Husumenga var det stadige instruksjonskurs med 5-10 mann inn- 
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kvartert. På Einastranda lå et liknende antall. I Oslo levde 5-10 personer illegalt. Alle 
skulle brødføs og utstyres med penger. Mange hadde også familier som måtte under-
holdes. Hvordan løste Sunde dette problemet etter at NKP innstilte sine utbetalinger? 

Hans nettverk besto av mennesker uten mye penger. Forsyninger fra slipp var det 
ikke snakk om. Av prinsipielle grunner sendte man personer i faresonen bare unntaks-
vis til Sverige. Isteden ble de tatt ut i illegalitet. 

Furubotn hevdet i et brev i 1944 at Sunde hadde mottatt omkring 200 000 kroner fra 
NKP i løpet av krigen, i tillegg til lokale midler. Det er antakelig en overdrivelse. Belø-
pene fra NKP var sporadiske. I brevvekslingen mellom Sunde og NKP høsten 1943 var 
emnet en gjenganger. Jeg har nevnt de pengene som kom fra Harald Gram via politi-
gruppen og 2A i 1941-42. Den kanalen tørket inn da politigruppen gikk i oppløsning høs-
ten 1943. Noe kom direkte fra Gram, noe kom fra den sovjetiske legasjonen i Stockholm. 
Asvor Ottesen besørget flere slike pengetransporter til Norge. Men det var små beløp, 
og det var vanskelig å få pengene fram til riktig adresse i Norge. Dessuten var det for-
bundet med atskillig risiko. 

Hvor komplisert dette var, kan belyses med et eksempel. En gang, antakelig i 1943, 
skulle Ottesen sende 10 000 kroner til Sunde i Norge. Pengene kom fra den sovjetiske 
legasjonen. En norsk kurer hadde fått oppdraget med å frakte dem over til Norge, men 
ble arrestert av svensk politi på grensen. Pengene ble tatt. Via omveier kom de overras-
kende tilbake til Ottesen via Lars Evensen, bestyreren av LO-kontoret i Stockholm. Et 
nytt forsøk ble gjort med en annen kurer, som også ble arrestert. Pengene ble tatt igjen. 
For andre gang kom pengene tilbake til Ottesen. Først i tredje forsøk lyktes det å få pen-
gene over. 

I perioder var situasjonen desperat. Anne-Sofie Østvedt fortalte at det var vanskelig 
med mat da hun høsten 1943 ivaretok XUs forbindelse med Sundes apparat. En gang tok 
hun med en pose pærer til «Andersen», identisk med Knudsen. Han avslo å ta til seg selv. 
Det måtte deles nøyaktig, sa han. «Det gjorde et fantastisk inntrykk på meg å ha en slik 
moral,» sa hun. 

Olav Førland fortalte at det var vanskelig med mat våren 1944 på Einastranda. Sunde 
valgte å orientere bøndene på Eina vestside i full åpenhet. Han innkalte dem til et møte, 
og understreket nødvendigheten av at de måtte samarbeide, og at de måtte finne seg i å 
selge mat til dem. «Hvis dere angir noen av oss, vil denne finne dere,» sa han og pekte på 
pistolen han hadde lagt på bordet foran seg. For ytterligere å understreke alvoret i situa-
sjonen satt Førland ved døren med en Schmeisser maskinpistol på fanget. Sunde utford-
ret dem som ikke torde samarbeide til å forlate salen, men alle ble. «Alle var selvsagt 
redde,» fortalte Førland, og føyde til: «Det er klart at det ikke var lett for dem, men for oss 
var det jo ikke bønn. Vi måtte ha mat, og vi måtte beskytte oss.» Det var en effektiv måte 
som virket bra. Bøndene på vestsiden anga ingen, og det helt nødvendige av mat lot seg 
skaffe for «børspris». 

Mat måtte kjøpes for penger, enten direkte fra bøndene på «børs» eller i butikkene. 
Da måtte man også ha rasjoneringskort. Problemet måtte løses hvis virksomheten 
skulle fortsette. Etter at forsendelsene fra Stockholm og NKP tok slutt, fantes det bare 
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ål mulighet igjen, nemlig selv å hente penger i bankene. Den 15. mars 1944 ble den førs-
te bankaksjonen gjennomført. Det var Holtet bankfilial som fikk besøk av Oslo-gruppen. 
Aksjonen gikk pyntelig for seg. Utbyttet ble bare om lag 12 000 kroner, og det ble derfor 
nødvendig å gjennomføre en ny aksjon kort tid etter. Den 17. april ble et beløp på 157 371 
kroner hentet i Modum Sparebank, og dermed var de kortsiktige økonomiske proble-
mer løst. Men slike aksjoner var ikke enkle å gjennomføre, og innebar risiko. Dessuten 
skjerpet de forholdet til publikum. 

Uheldigvis ble en del av dette beløpet tatt tilbake av tyskerne under aksjonen mot Sol-
lia i juni 1944. Det ble derfor nødvendig å skaffe mer penger. Første forsøk var en bank-
filial i Ullevål hageby i midten av august, som ble resultatløst. To nye forsøk ble gjort, 
men heller ikke de lyktes. Endelig fikk man gjennomført en vellykket aksjon mot Holla 
Sparebank 7. september. Man hadde store økonomiske forpliktelser å ivareta, delvis 
overfor pårørende til personer som hadde flyktet eller hadde falt, delvis til underhold av 
dem som måtte holde seg i skjul i Norge til krigen var slutt. 

Etter bruddet mellom Furubotn og Sunde gjennomførte både Saborg i Bergen og 
Saborg i Vestfold bankaksjoner. I Bergen ble Bergen Banks filial i Laksevåg tatt 9. 
november 1944, med assistanse av Sundes folk fra Oslo. Kemnerkontoret i Tønsberg ble 
tatt 30. oktober 1944 av gruppen i Tønsberg. Ragnar Sollies sabotasjegruppe «Pelle-grup-
pen» tok 29. august 1944 Oslo Sporveiers lønningskontor. Med på aksjonen var en mann 
fra Sundes organisasjon. Rasjoneringskort ble ordnet på samme måte. Bryn forsynings-
nemnd i Oslo fikk besøk, og et betydelig antall rasjoneringskort ble «hentet». I mai 1944 
gjentok Vågård-gruppen en slik aksjon mot Finsand forsyningsnemnds kontor i Ådal. 

Milorg mottok en kolossal strøm av våpen og utrustning fra England, særlig det siste 
krigsåret. Det var bittert for Sundes sabotører å registrere at så store mengder materiell 
ikke kom til nytte. Noe håndvåpen hadde man fått fra politigruppen og Milorg, men det var 
snakk om små mengder. Ved to anledninger tok man våpen fra Milorg. Den ene var da 
gruppen i Tønsberg beslagla et lite lager av sprengstoff og stenguns i Tønsberg, da Milorg 
ble revet opp i mars 1944. Dynamitten ble beholdt til eget bruk, men 10-15 stenguns ble 
sendt til Sundes forlegning. Dette kan knapt regnes som tyveri, da lageret sannsynligvis 
ellers hadde blitt tatt av Gestapo. Den andre var et slipplager på øst-Modum som ble tatt 
sommeren 1944, uten Sundes kjennskap. Det var kombinasjonen av sterk tysk aktivitet, 
mangel på våpen for en stor forlegning, og et lett tilgjengelig slipplager som var grunnen. 

Mange Milorg-grupper fungerte hovedsakelig som vakt- og tilsynsgrupper for våpen-
lagre som var etablert etter slipp. Ofte lå slike lagre bare gjemt i skogen, gravd ned under 
snø og kvist. Det hendte at våpen ble stjålet, og det var lett å hevde at «kommunistene» 
hadde vært på besøk. Vanlig kriminalitet kunne dermed utnyttes politisk. Det forekom 
at forskjellige Milorg-grupper tok våpen fra hverandre. Det fantes også tilfeller da Milorg 
stjal fra våpenlagre som tilhørte Sundes organisasjon. 

Sunde var selvsagt klar over at aksjoner for å skaffe det nødvendige til livets opphold 
var sidespor for å overleve. De var klare tegn på at organisasjonen ikke kunne fortsette å 
øke sin aktivitet og å rekruttere stadig flere, uten å endre sin tilgang på ressurser. Noe 
måtte skje. 
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Sundes kurerforbindelse til Stockholm 
Hvilke faktorer har bestemt Sør-Norges betydning for NKGB? Det kan kort oppsumme-
res slik: I landsdelen hadde man en sabotasjeorganisasjon i framgang, men på konfron-
tasjonskurs med andre motstandsgrupper. Etterretningsarbeidet lå nede. Området var 
uten militær betydning for sluttoppgjøret mot Tyskland. Man hadde fått klare signaler 
om at britene så på landsdelen som sin, og at det ikke var mulig å endre på dette. 

Det er altså lav og ikke høy prioritet som springer en i øynene. Men man hadde i dette 
området en suksessrik sabotasjeorganisasjon som man i det minste i teorien skulle lede. 
Hva vet vi om hvor mye ressurser man brukte på det? Hvor ofte og hvor god var kontak-
ten mellom Sunde og Moskva? Det første som slår en, er hvor sjelden og dårlig den fak-
tisk var. Som jeg har forsøkt å vise, fikk Sunde overbrakt ordre om å iverksette sabota-
sjen i begynnelsen av juli 1941 med kurer. Senere i 1942 hadde Sunde benyttet 2As post-
forbindelse til Stockholm. «Som nissen på lasset, fordi kommunistenes postforbindelser 
var 'sene og vanskelige',» mente Asbjørn Bryhn. Det er tvilsomt om det var slik det hang 
sammen, men det var en god historie som Bryhn visste å utnytte. Noe bevis på kontakt 
med andre enn Schjødt og Gram er det ikke. 

Derimot vet vi at kontakten sommeren 1942 ble gjenopprettet av Asvor Ottesen, før 
aksjonen mot statspolitiets hovedkvarter. Sunde hadde bedt henne om å kontakte en 
person i redaksjonen til Ny Tid. Gjennom ham fikk hun kontakt til en bestemt sekretær 
i den sovjetiske ambassade i Stockholm, og gjennom ham til Zoja Rybkina. 

For Sunde var det av stor betydning at Ottesen fikk ansettelse på legasjonens flykt-
ningkontor. Men dermed kom hun også inn i Såpos interessefelt, og en aksjon kom i gang 
for å få henne fjernet. Det var flyktningkontorets sjef Annæus Schjødt som hadde ansatt 
Ottesen. Han hadde sett på ansettelsen som uproblematisk. Han var selvsagt klar over at 
hans kone hadde samarbeidet med Ottesen i Norge. Rettskontoret hadde ikke hatt noen 
merknader. Men Bryhn røpet at hun hadde forbindelse med Sunde. Jens Bull, ministeren 
selv, skrev et alarmerende brev til utenriksminister Trygve Lie og beklaget det hele. Han 
ba Rettskontoret om en vurdering. Selv om denne fant det uheldig, hadde han ikke andre 
anklager mot henne enn forbindelsen med Sunde og den sovjetiske legasjonen. 

Bull presset ikke ytterligere på for å få henne fjernet. Han nøyde seg med å stramme 
opp ansettelsesrutinene på flyktningkontoret, og forlangte å få alle ansettelsesforslag til 
godkjenning for ettertid. Han koplet saken med Asvor Ottesen sammen med Hedvig 
Aubert, som også var ansatt av Schjødt på flyktningkontoret. For Bull var det diskvalifi-
serende at hun var erklært kommunist og samboende med en tidligere tysk statsborger, 
som Bull for øvrig forvekslet med en annen. Det viser vel hvor grundig hans bakgrunns-
materiale var. 

Sine første møter med den sovjetiske legasjonssekretæren hadde Ottesen rundt i 
byen på restauranter og kafeer. Hun likte det ikke. Etter noen møter sa hun klart fra at 
det ikke kunne fortsette. De avtalte deretter at han skulle komme til hennes hybel, 
kamuflert som hennes elsker hvis de ble avslørt. Ottesen trodde at dette arrangementet 
ikke ble avslørt. Det var nok basert på ønsketenking. Hun ble tidlig registrert av Såpo 
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som kurer mellom Sunde og den sovjetiske legasjonen. Gestapo i Oslo kjente til Såpos 
opplysninger om henne, og det er sannsynlig at opplysningene om det må ha kommet fra 
Sverige. 

Etter at Ottesen hadde etablert kontakten, kom Sunde selv ned fra vidda og dro til 
Stockholm, hvor han hadde samtaler med Rybkina. Det var i januar eller første del av 
februar 1943, før Gestapos aksjon i Rukkedalen. Såpo registrerte at Sunde var i Sverige, 
men ikke at han rett etter dro tilbake til Norge igjen. Sunde ønsket å få en sender over til 
Norge, og ba om at den måtte skaffes av legasjonen fra Sovjetunionen. En tid senere kom 
Leif Myrmel til Stockholm fra Norge, og fikk overlevert den bestilte senderen via Otte-
sen. Han fikk klar beskjed om at senderen skulle leveres til Sunde. Myrmel opererte som 
kurer for både Sunde og Furubotn, og oppfattet legasjonssekretæren slik at han av sik-
kerhetsgrunner skulle holde seg til Sunde. 

Denne beskjeden ble senere oppfattet av Torgrim Titlestad som bevis på at Moskva 
ikke ville ha noe med Furubotn å gjøre. Det er en urimelig konklusjon. Myrmels oppdrag 
var fra Rybkina og dermed Sudoplatov, og det var rimelig av disse å insistere på at deres 
kanaler ikke ble blandet sammen med NKPs kanaler. Noe mer kan det vanskelig legges 
i en slik beskjed. Myrmel leverte senderen til Sunde på Skjerva, i begynnelsen av august 
1943. 

Det viste seg vanskelig å finne en som kunne betjene senderen. Antakelig må proble-
met ha vært diskutert på et av møtene mellom Sunde og Furubotn høsten 1943. En av 
partiets medarbeidere i Oslo fikk beskjed om å skaffe en egnet person. Denne ga opp-
draget videre til en jernbanetelegrafist som allerede hadde kontakt med Sundes apparat, 
Harry Hystad. Hystad hadde assistert Knudsen i forbindelse med sprengningene ved 
Kussius 18. august 1943 og gitt opplysninger om et tysk troppetog ved Bryn jernbanebru 
9. september. Hystad var ansatt ved Bryn jernbanestasjon, og kunne derfor holde Knud-
sen å jour med den tyske togtrafikken. Han hadde også assistert ved den store jernbane-
aksjonen i Oslo 26. november 1943. 

Hystad fikk ordre om å melde seg for partiledelsen, som da hadde forlegning på det 
nedlagte turisthotellet Sollia i Søndre Land. Rundt månedsskiftet februar/mars 1944 
kom han til Eina, og ble dirigert direkte til Sunde på Einastranda, antakelig fordi parti-
ledelsen hadde flyttet fra Sollia. På Einastranda ble han etablert på småbruket «Gosen» 
med senderen. I første omgang viste det seg at det manglet noen deler. Disse lyktes det 
å skaffe i Oslo, men likevel fikk han ikke apparatet i orden. Sunde hadde imidlertid også 
et annet hjemmelagd apparat. Med dette begynte Hystad med prøvesendinger etter en 
kode han fikk av Sunde. Han fikk ikke opplyst hva meldingene inneholdt, eller hvem 
som var mottaker av signalene. Noe svar kom aldri inn, så under alle omstendigheter var 
forsøket mislykket. Derimot observerte de et tysk peilefly over åsen da meldingene gikk 
på lufta. Det hadde derfor ingen hensikt å fortsette. 

Rett før påske 1944 bestemte Sunde seg for å sende en kurer til Stockholm. Denne 
gang måtte Knudsen reise selv, og det tyder på at det var et oppdrag av særdeles stor 
betydning. Sunde informerte Knudsen under fire øyne at han skulle ha med seg viktige 
ordrer tilbake. 
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Hvis vi sammenlikner NKGBs kontakt med Sunde med britenes kontakter med Mil-
org og SOEs agenter, er det den enorme forskjellen som springer en i øynene. Det var 
bare kontakt noen få ganger. Spede forsøk på å få en enslig sender til å fungere lyktes 
aldri. Britene hadde over hundre sendere! 

Sundes plan 
Knudsens reise var avgjørende for organisasjonens videre skjebne. Forholdet til NKP 
var en blindgate. Det håp Sunde hadde hatt om å skape en partisanbevegelse av partiet, 
var det bare å glemme. Kunne det samme gjøres med utgangspunkt i hans egen organi-
sasjon? Eller skulle han bare fortsette med sabotasje med egen styrke? Hvordan skulle 
han nå klare å løse problemet med våpen, utrustning, penger og proviant? Det var ikke i 
samsvar med ambisiøse militære planer å måtte bruke masse tid og krefter på å skaffe 
mat. Noe måtte gjøres. 

Han hadde en stor plan, som egentlig var blitt til mens han og hans menn lå oppe på 
Hardangervidda. En plan som kunne føre til at den skjulte sabotasjen ble avløst av åpen 
partisanstrid. Begrunnelsen for bruddet med NKP fra hans side var nettopp å intensivere 
virksomheten. Men planen var så stor at den forutsatte sovjetisk medvirking, og derfor 
sovjetisk godkjennelse. Han måtte absolutt komme i kontakt med staben i Moskva. 
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Kapittel 22 

AVSLAGET 

Dette blir en vanskelig jobb 
Karl, men jeg må jo ha noen 

ordre! 

ASBJØRN SUNDE TIL GUNNAR ARNFELT KNUDSEN, 

MARS 1944. 

Tdlig på høsten 1944 begynte Sunde å sende sine folk til Sverige. Ryktene om det 
spredte seg snart til NKP, hvor man ikke trodde på det. Senere visste man ikke helt 

hva man skulle mene. Hva hadde skjedd? Sunde ga aldri noen forklaring. Ga han opp, nå 
som sluttkampen sto for døren? Det virket helt uforståelig, ikke minst for tyskerne, som 
hadde gitt ham et legendarisk rykte. 

Sunde ga ikke opp, han utførte bare ordre. Det var ingen enkel beslutning. Det var 
heller ikke han som tok den. For å forstå hva som skjedde må vi gå inn på hendingene 
mellom Gunnar Arnfelt Knudsens avreise rundt 1. april og hans retur i begynnelsen av 
juni. Avreisen skjedde rett før Gestapo igjen tok initiativet. 

Gestapo på sporet 
Vi husker at Milorgs ledelse innkalte Sunde i mars 1943 for å få hjelp. Bakgrunnen var at 
Fehmer hadde lykkes i å infiltrere Milorg. Nøkkelmannen var en angiver på Møllergata 
19, og en av hans medarbeidere het Oscar Strømstad. På sensommeren 1943 hadde 
Strømstad vært hovedmann bak en ny Gestapo-aksjon mot Milorg i Oslo. Noen dager 
tidligere hadde Milorg forsøkt å likvidere ham. På vinteren 1944 ble Strømstad sendt til 
Gjøvik for å spionere på motstandsbevegelsen i distriktet. Melding om dette kom fram til 
Sunde på Einastranda, og man bestemte seg umiddelbart for å kidnappe Strømstad. Den 
26. mars 1944 ble Karl Johan Nikolaisen fra Gjøvik og Arvid Mindolf Lund sendt til Gjø-
vik. Meningen var å frakte ham i bil til Einastranda. Så klikket det med biltransporten. 
Mens Lund forsøkte å få Strømstad og hans forlovede med seg til fots, forsøkte Nikolai-
sen å skaffe en ny bil. 

Utpå morgensiden ble de tre anropt av en Wehrmacht-patrulje da de passerte torget 
på Raufoss. Fangene rømte, men Lund klarte å skyte seg ut. Nikolaisen gikk det verre 
med. Etter skytingen var det alarm i Wehrmacht-leiren på Raufoss, og da Nikolaisen 
kom gående etter fra Gjøvik, ble han tatt inn i leiren. Etter krigen fortalte en tysk under- 

AVSLAGET 301 

www.pdf-arkivet.no/borgersrud/       2014



offiser hva som videre skjedde. Mens han ble kroppsvisitert, så Nikolaisen sitt snitt til å 
stikke av, og ble skutt under flukten. Han døde kort tid etter av sine sår. Sipo kom fra Lil-
lehammer litt ut på dagen. Arrestanter ble brakt inn i leiren, hvor gestapofolkene opp-
rettet sitt hovedkvarter i samarbeid med lensmannsfolkene på Raufoss. Det ble tatt sju 
gisler fra Raufoss og om lag 33 i Gjøvik. Politiet oppførte seg så brutalt at leirledelsen for-
langte at de skulle forlate leiren. En av de aktive var politikonstabel Carsten Tank 
Lorange fra Gjøvik. 

Lund klarte å ta seg tilbake til Einastranda, hvor det ble gjort klar til evakuering, i førs-
te omgang til Husumenga. Husene ble vasket ned, og alle spor av sabotørene brent eller 
begravd. Hele bygda gjorde en innsats. Oppe på Husumenga ble Sunde og folkene hans 
holdt orientert om tyskerne og politiet, som arbeidet seg sørover fra Eina langs vannets 
vestside, og søkte etter dem i hus og låver. Så snudde de brått og vendte tilbake til Gjøvik. 

I mellomtida gikk arbeidet på spreng for å finne et nytt sted for forlegningen. Stedet 
de til slutt fant, var det nedlagte turisthotellet Sollia, noen kilometer nord i skogen for 
Trevatn. Sollia var brukt av Wehrmacht en kort periode høsten 1940. Senere hadde 
NKPs sentralforlegning holdt til der en tid på høsten 1943. 

En misforståelse utløste selve flyttingen. Seks mann ble observert da de vendte til-
bake til Einastranda etter aksjonen mot Modum Sparebank. De hadde store oppak-
ninger. En kommuneansatt i Vestre Toten så dem og meldte fra til lensmannskontoret. 
Lensmannsfolkene måtte rykke ut, men tok seg tid til å varsle Sunde først. Betjent 
Trygve Tøsse var med i Sundes gruppe. Mange trodde at gruppen var angitt, og Ivar 
Amlies bror sørget for at saken ble undersøkt etter krigen. Det viste seg da at angiveren 
bare hadde meldt om bankrøvere, ikke om motstandsvirksomhet. 

Flytteproblemet ble dermed igjen akutt, og flyttingen skjedde natt til 1. mai. Politi og 
lensmann ankom dagen etter flyttingen. De fant ikke noe mistenkelig. Telegrafisten 
Harry Hystad hadde sagt til Sunde at han ikke ønsket å bli med videre. Han ble boende 
på Einastranda med sin familie, og var fortsatt der da politiet kom. De kom seg med nød 
og neppe unna. Senere trodde han at han var angitt fordi han trakk seg ut. Det var slike 
misforståelser som krigen skapte. Det forelå, som vi har sett, et «tips» om bankrøvere. 

Oppholdet på Sollia kom til å vare år måned. Sunde ble senere kritisert for flyttingen 
dit. Det ble hevdet at NKPs sentralkomite hadde vedtatt forbud mot å bruke stedet av 
sikkerhetshensyn. Sunde var ikke bundet av partivedtak etter bruddet i mars. Den tyske 
aksjonen mot Sollia 30. mai hadde heller ikke slike årsaker. Tvert imot var hotellet vel-
egnet når det gjaldt både beliggenhet og utforming, forutsatt at sikkerhetsregler ble 
fulgt. Det var da også her det sviktet da angrepet kom. 

Fra Sollia ble en serie med aksjoner på østlands-området organisert. Den 5. mai gikk 
Vågård-gruppen til aksjon mot Arbeidstjenestens depot ved Ringerikes meieri, mens 
gruppen i Haug sprengte Hønefoss Karosserifabrikk. Dagen etter gikk en gruppe til 
aksjon mot politikonstabel Karsten Tank Lorange på Gjøvik. Lorange hadde nær forbin-
delse til Gestapo i Oslo, og samarbeidet med Oscar Strømstad. Det var Lorange som 
ledet ettersøkingen på Einastranda. Samtidig ble det iverksatt et innbrudd hos lensmann 
Kjærvik på Lunner. Aksjonen var varslet i illegale aviser, og ble en uke etter fulgt opp 
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med et mislykket likvidasjonsforsøk. Den 8. mai sprengte Modum-gruppen Bjerke jern-
banebru på Ask. I Tønsberg ledet Harry Sønsterød Tønsberg-gruppen i dens første store 
aksjon 16. mai. Det var mot arbeidskontoret i byen. Ifølge bestyreren på kontoret brant 
hele arkivet opp. Deretter dro hele gruppen til Sollia. Den 25. mai ble Møllefossen Bruk 
og Heen Dampsag på Hen nord for Hønefoss svidd av, begge var viktige trelastleveran-
dører til den tyske flyplassen på Eggemoen. Det samme gjaldt Rud Sag på Drolsum, som 
Modum-gruppen tok seg av. Fem dager senere angrep Oslo-gruppen transformator-
bedriften ASEA Per Kure A/S på Hasle i Oslo. Aksjonen hadde vært planlagt en tid, men 
måtte iverksettes brått, da man hadde fått melding om at arbeidet med en stor transfor-
mator var avsluttet. 

Aksjonen mot Per Kure var omfattende. Planene var lagt på Sollia, og Oslo-gruppen 
hadde støtte av to grupper sabotører fra Sollia. Om lag 20 sabotører var med på denne 
aksjonen. Av sikkerhetsgrunner hadde de delt seg. En gruppe tok toget inn til Kjelsås, 
mens de andre syklet. Oslo-gruppen gikk inn i bedriften først, og fikk plassert vaktmes-
terfamilen og vakter ned i bomberommet i kjelleren. Så ble portene åpnet for sabotørene 
fra Sollia. En serie med sprengladninger ble plassert på maskiner, ferdige og halvferdige 
produkter. Olje og brennstoff ble tømt utover fabrikklokalet. Alt sprengstoff og spreng-
ningsutstyr var nå av moderne britisk type. Så ble tidsblyantene brukket, og tilbaketoget 
startet. Sju av sabotørene skulle tilbake til Sollia og tok syklene fatt i to grupper. Fra bak-
kene opp mot Grefsen hørte de drønnene og så flammene slikke opp fra fabrikkanlegget. 
Dessverre bestemte den ene gruppen seg for å ta toget fra Kjelsås stasjon. Tyskerne som 
ennå ikke kjente til sprengningen, var nå i gang med sin store aksjon mot Sollia, og gjen-
nomførte kontroll på toget. Alle de tre, Per Tore Stensrud, Åge Hansen og Gjermund 
Karl Skaarud, ble tatt, og skutt på Trandum 6. september. 

Offisielt norsk motstandshold tok avstand fra aksjonen, og hevdet at produksjonen 
bare gikk til offentlige og kommunale kraftverk. I desember 1944 holdt tysk politi en 
samling for høyere politioffiserer, hvor øverste sjef for tysk politi og SS Wilhelm Rediess 
orienterte om virksomheten i 1943 og 1944, deriblant sabotasje og annen motstand. Han 
nevnte spesielt Kure-sabotasjens store betydning for de «krigsviktige og vitale bedrif-
tene». Den tyske sikkerhetstjensten SD rapporterte at «Med dette anslaget ble den 
krigsviktige industrien i Norge utsatt for et av de tyngste slag siden besettelsen». 25 
transformatorer befant seg i bedriften, og skulle blant annet leveres til Knabens Gruver 
med sin viktige molybden-produksjon, til Norsk Hydros anlegg på Rjukan og til ferro-
silisiumverket i Arendal. Ødeleggelsene var totale. 

Forberedelse til partisankri g 
Et par ukers tid etter flyttingen til Sollia reiste en gruppe med Sunde i spissen til Gol og 
Sire, for å forberede den store planen som Knudsen skulle legge fram for russerne i 
Stockholm. Siden tida på fjellet i Hallingdal i 1943 hadde de vært klar over den tyske 
fangeleiren på Gol, med russiske fanger for Wehrmacht-prosjektene i området. 
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På Einastranda hadde Sunde mottatt den rømte fangen «Nils», som hadde kommet 
seg unna fangeleiren på Os ved Bergen. Han var blitt fraktet av NKP til Drammen. Der-
fra ble han fraktet av Knudsen til Einastranda. Han het Leonid Djeprovskij og var bok-
binder fra Odessa. Tyskerne hadde tatt ham til fange på Krim. «Nils» viste seg å være en 
brukbar sabotør, og for Sunde kunne han spille rollen som bindeledd til de russiske fan-
gene på Gol. De var et viktig ledd i Sundes nye store plan. 

Jeg har beskrevet forsyningsproblemene med å ha en «stor» hær av illegale sabotø-
rer. Sunde planla nå å skape en «liten» hær av partisaner, som skulle forberede åpen 
strid. Han ville bygge opp partisangrupper som skulle drive geriljakrig fra egne base-
områder. Sluttoppgjøret med tyskerne nærmet seg, og motstandskampen ville gå over i 
en ny fase. 

I London satt ledelsen i SOE og tenkte i de samme baner. I samarbeid med Forsvarets 
Overkommando i London var de i full gang med å planlegge fem SOE-baseområder for 
Milorg-jegere i Midt- og Sør-Norge. Av disse ble bare «Elg» i Vassfaret og «Bjørn» mel-
lom Sognefjorden og Bergensbanen noe av i løpet av den siste krigsvinteren, mens to til 
så vidt kom i gang. Åpen strid fant sted i Eggedal 26. april 1945 («Haglebuslaget») og i 
Matre—Klavefjellet 28. april-3. mai. Begge innvarslet at motstandskampen var i ferd med 
å utvikle seg til åpen strid. Men det er viktig å merke seg at basene ble skapt ved hjelp av 
forsyninger luftveien fra Storbritannia. 

Sunde ville skape det samme. Operasjonen gikk ut på å frigjøre russiske fanger, 
frakte dem til et forberedt baseområde, væpne dem og utdanne dem i åpen strid. Pro-
sjektet forutsatte sovjetiske forsyninger av våpen, ammunisjon, sprengningsutstyr og 
proviant. Alt Sunde skrev om dette senere, i Menn i mørke, var at «vi sendte to mann øst-
over for å konferere med kontaktene våre og legge ut depoter». Han oppga at planen var 
å befri om lag 5000 fanger. Våren 1944 var det langt færre fanger i Gol, men antallet 
skulle økes. En annen fangeleir, på Vågård ved Eggemoen flyplass ved Hønefoss, hadde 
et høyere fangetall. Vågård-leiren var nok også med i planene. Men tallet 5000 er en 
trykkfeil. I andreutgaven rettet Sunde det til 500, men da boken ble gitt ut igjen i 1987, 
valgte forlaget førsteutgaven. 

Hvor skulle baseområdet ligge? Sunde hadde rekognosert slipplasser i et skog-
område mot svenskegrensen i Midt-Hedmark. To hensyn var avgjørende: Sovjetiske fly 
måtte krysse Østersjøen og Sverige. Stedet måtte derfor ligge så langt øst som mulig. 
Dernest måtte stedet ligge utilgjengelig for tyskerne, selvsagt, men med kommunika-
sjonsmuligheter for små grupper, og ha fluktmuligheter til Sverige. For å realisere pro-
sjektet måtte ledelsen i Moskva godta det, og fangene måtte være villige. 

Først ble Erland Hovde, Steingrim Sandanbråten og Erik Huse sendt til Gol for å for-
berede operasjonen. Ti mann skulle senere overføres til «Hotellet», den gamle forleg-
ningen fra 1943 ved Torpo. Derfra skulle operasjonen iverksettes. Det gamle nettet i 
dalen måtte utnyttes maksimalt. Knudsen og Lund ble sendt av gårde til Stockholm for å 
få kontakt med russerne. Så kom Sunde selv med flere rundt 15. mai til Sire. Etter et 
døgn reiste de fleste igjen. «Nils» og Hovde dro ikke. De skulle forberede fangeopprøret. 
Hovde syklet hver dag fram og tilbake til Gol med meldinger til fangene, som «Nils» 
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oversatte og skrev på sigarettpapir. Kontakter i Gol brakte meldingene ut og inn av lei-
ren. Ingemund Sire fikk vite at fangene skulle organiseres i militære enheter, utstyres 
med tyske våpen og biler, og så kjøres til «Sverige». Sunde skrev at det var knyttet kon-
takt til fangenes politiske ledelse, og at planene var drøftet med dem. Så skjedde det noe 
dramatisk. 

Plutselig kom det telefon til Sire om at Sollia var angrepet. Hovde reiste i all hast. Han 
etterlot seg instrukser til Sire-karene om å få installert «Nils» på Hovdestølen. Dit skulle 
Huse og han selv komme tilbake. «Nils» så imidlertid nå sitt snitt til å forlate gruppen. 
Etter at han var utstyrt med det beste som kunne skaffes på Sire, forsvant han oppe i fjel-
let. Etter en tid korn Huse, og senere Hovde tilbake. «Nils» var ikke å finne. Det var nå en 
ny situasjon. Sollia var tatt, Sunde og forlegningen var etablert på nytt sted, og prosjektet 
satt tilbake — men ikke avviklet. Problemet var at man måtte ha en tolk, og tolken var 
rømt. 

Angrepet på Sollia 
I Hønefoss hadde statspolitiet 16. mai opprettet en spesialkommando for å få bukt med 
motstanden i distriktet. De rekvirerte Teserud Gård ved Klækken til kontorer, og startet 
med veikontroller. Den 29. mai var Ole Evan Torgersen på et kureroppdrag til Modum 
fra Sollia, som vanlig på sykkel. Ved 17.00-tida ble han varslet av en møtende syklist om 
en Stapo-kontroll ved Snyta, en kilometer videre fram. Han forsøkte å stikke seg vekk på 
en gårdsvei, men ble tatt. Han ble så fraktet til Hønefoss, hvor han ble slått og herset 
med. Han brøt sammen og fortalte hvem han var og hvor han kom fra. Det tyske sikker-
hetspolitiet på Victoria terrasse ble varslet øyeblikkelig, og et angrep mot Sollia med 
støtte av soldater fra Luftwaffes kjøreskole på Brandbu ble beordret i all hast. 

Angrepet på morgensiden 30. mai 1944 og utfallet av det er skildret av Sunde i Menn 
i mørket. Det var dårlig vakthold den natten, siden nesten alle var av gårde på aksjoner. 
Tyskerne kom tett innpå og omringet stedet. De var om lag 35 personer, av disse var 25 
fra Luftwaffe, og utstyrt med maskingeværer og maskinpistoler. Det ble en lang skudd-
veksling, og to tyskere ble drept og en såret. Tyskerne våget ikke å storme. Etter hvert 
minsket det med ammunisjon, og man innkalte forsterkninger fra Wehrmacht, som 
ankom i timene som fulgte. 

Halvor Flaskerud ga dekningsild med maskingevær mens sabotørene kom seg igjen-
nom ringen. Blant flyktningene var Sundes 11-årige sønn Rolf og hans kone Astri. De var 
blitt hentet fra Horten til forlegningen på Lunner i slutten av august 1943, og hadde vært 
hos sabotørene siden da. Flaskerud ble truffet i beina, men klarte å holde seg i skjul, og 
ble ikke funnet. Thor Årebø ble tatt til fange. Han hadde vært på Sollia siden 20. mai. Sun-
des organisasjon viste sine beste kvaliteter i en situasjon som denne. Med en enestående 
evne til å improvisere klarte de igjen å snu en nesten-katastrofe til sin fordel. De klarte å 
ta seg gjennom skogene fram til Fall. Der slo de seg til ro i ei barhytte, mens Wehrmacht 
finkjemmet området mellom Randsfiorden og Raufoss. 
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Fra barhytta ble Røse sendt til meldestedet på Einastranda, hos Jacob «Operasan-
ger'n» Endregaard, og meldte fra om oppholdsstedet i skogen. Hovde ble tilkalt fra Sire. 
Røse dro videre og varslet gruppen i Oslo, mens Hovde via Sundes kontakt på Fall klarte 
å finne dem i skogen. Før kryssingen av Randsfjorden ble det skaffet tilgang på hytter på 
vestsiden. En mørk natt rodde de over fjorden. 

Tyskerne fikk krigsbytte. Begge radiosenderne ble tatt, flere radioer som antakelig 
sto der fra tidligere, to maskingevær, sprengningsutstyr, ammunisjon og våpen, og en 
del dokumenter. Dessuten 102 000 kroner fra Modum Sparebank og det materiellet som 
var blitt fjernet fra lensmann Kjærviks kontor på Lunner. Torgersen, som var tvunget 
med på ekspedisjonen, ble så tvunget til å vise Gestapo hvor kjøpmann Ivar Amlie bodde. 
Han ble overrasket i sitt hjem og drept på stedet. Litt senere ble også Kristian Andresen 
på Gjøvik tatt. Han ble henrettet på Trandum 5. september. 

Statspolitiet vurderte resultatet som temmelig mislykket, siden de bare hadde klart å 
ta en mann. De indirekte resultatene ble imidlertid større, og som så ofte ellers fikk man 
hjelp av tilfeldighetene. På Sollia fant statspolitiet et brev til Georg Jenserud på Ringe-
rike. Brevet skulle ha vært sendt samme dag. Det fortalte at noen gutter fra Sollia skulle 
komme for å delta i den store aksjonen på Ringerike. Torgersen ble umiddelbart kon-
frontert med brevet, men kjente ikke til planen. Politiet visste altså at noe skulle skje, 
men ikke når og hvor. Milorg, derimot, som også fikk kjennskap til brevet, hadde en 
måte å forsøke å hindre aksjonene på. 

Den 5. juni sendte Milorgs sentralledelse telegram over senderen «Coppersmith» til 
London, og informerte om at man kjente til planlagte aksjoner mot jernbanebruer, en 
karosserifabrikk og et verksted i Hønefoss. «Kilden» meldte at liknende tiltak var plan-
lagt andre steder i landet hvor «aktivistene» var sterke nok, og ba om at det gikk ut 
advarsler over BBC mot «uansvarlige aksjoner». Den norske oversettelsen i London av 
originalteksten gjenga ordet «activists» med «ekstremister», og bidro dermed til å dra-
matisere telegrammet. Jeg antar at «kilden» i dette tilfellet var politimester Neiden i 
Hønefoss, som samarbeidet med Milorg. Han hadde fått se brevet av statspolitiet. Dagen 
etter, invasjonsdagen i Normandie, talte Kong Haakon over BBC, og mante spesielt til ro 
i det okkuperte Norge. 

Det eksploderer på Ringerike 
Statspolitiets spesialgruppe var opprettet for å følge opp trådene fra Milorg på Hadeland, 
og for å få tatt sabotørene på Ringerike, som hadde vært aktive fra slutten av april. Hovde 
hadde samlet en gjeng idrettsgutter fra området Haug—Viul—Hen til instruksjoner, og 
fordelt dem i to sabotasjegrupper. Noen flere ble også trukket med. I Haug-gruppen var 
Georg Jenserud, Helge Olsen, Johan Karelius Moen og Einar Skøyen. I Vågård-gruppen 
var Åge og Arne Langerud, Leif Kjempetad, Reidar, Georg og Karsten Hansen, Leif 
Vidar Frydenborg, Arne Juliussen og Jon Fines. Vågård-gruppen hadde et samlingssted 
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i en nedlagt smie, hvor det var lagd til noen køyeplasser, og gjemt unna våpenteknisk 
materiell. Her var også Leif Torgersen og Arnulv Aarebrot, som ble med i gruppen i sep-
tember, og andre Vågård-gutter, som sto gruppen nær. 

Georg Jenserud og Arne Langerud fikk ansvar for hver sin gruppe, mens Hovde 
beholdt ledelsen over distriktet. Allerede 27. april hadde Vågård-gruppen sprengt Ha-
verstingtunnelen på Rallerud. Det var andre gang tunnelen ble sprengt på et halvt år. 

Sjefen for Milorg D. 14. 2, Oskar Hasselknippe, oppfattet at tyskernes aksjoner på 
Ringerike først og fremst slo mot kommunistene. Det fantes ingen kontakt mellom Mil-
org og de to sabotasjegruppene. Heller ikke Kompani Linge-mannen Birger Rasmussen, 
som var sendt av SOE til Ringerike, hadde noen kontakt med sabotasjegruppene. Natten 
til 5. mai hadde han i ledelsen for en aksjonsgruppe fra Milorg ødelagt hovedarbeids-
kontoret for Arbeidstjenesten på Hønefoss. Samme natt gjennomførte Vågård-gruppen 
en aksjon mot et AT-lokale på Ringerikes Meieri på jakt etter arkivsaker. Ingen av grup-
pene visste om hverandres aksjon. Det viser hvor hermetisk atskilt forholdet mellom 
motstandsgruppene nå var. Haug-gruppen utførte også en aksjon denne natten, mot 
Hønefoss Karosserifabrikk. Så kom aksjonene slag i slag utover i mai. 

Statspolitiet hadde bestemt seg for en storaksjon på Ringerike om morgenen 7. juni. 
Bare noen timer før utførte Vågård-, Haug- og Modum-gruppen den ventede stor-
aksjonen mot jernbanebruene ved Skjærdalen ved Tyristrand, over Randselva ved 
Hval og over Ådalselva ved Hen. Statspolitiet og tyskerne reagerte med voldsom aktivi-
tet. En serie arrestasjoner ble gjennomført, og både Georg Jenserud, Johan K. Moen 
og Helge Olsen ble tatt. Dermed var nesten hele Haug-gruppen utslettet. Reidar Hansen 
fra Vågård-gruppen ble tatt. I alt ble 38 arrestert 7. juni, og av dem også Reinhard Hal-
vorsen, formann i Den faglige samorganisasjonen i Hønefoss. De fem ble skutt 5. sep-
tember, og lagt i massegrav på Trandum. Deres skjebne ble først klarlagt etter krigen. 
Hans Pedersen fra Dompidal var den sjette som ble skutt. Han hadde vært husvert for 
Sundes folk, men som Halvorsen ikke med i organisasjonen. Han ble skutt 10. februar 
1945 på Akershus. De øvrige arresterte fra Vågård-gruppen og deres arresterte slekt-
ninger overlevde krigen. De satt på Grini og i Mysen til krigen var slutt. 

Resten av karene i Vågård-gruppen unngikk å bli tatt 7. juni fordi de lå på Hvalsetra, 
inne på Veståsen, allerede fra slutten av mai med nervene i helspenn. Om natten lå de i 
barhytte ute i skogen. Etter noen dager på Hvalsetra flyttet de nordover. Mens de tok en 
rast ute på en odde i Nordre Vælsvannet, dukket tyskere opp. Antakelig var de kommet 
fordi en av ungguttene i gruppen hadde skutt på en blikkboks dagen før. Noen hadde 
hørt skuddene og meldt fra. Både tyskerne og sabotørene tok flukten etter noe skyting. 
Opprullingene og flyttingen oppe på Veståsen førte til at de mistet kontaktene. Sundes 
forlegning befant seg nå vel 50 kilometer rett nord for Vågård-gruppen i det samme 
skogsområdet, men det var det ingen i gruppen som visste. 

Ytterligere 30 ble tatt i dagene som fulgte, slik at i alt om lag 70 var arrestert på Ringe-
rike. Arrestasjonene rammet også NKPs partiapparat og Milorg. Blant de arresterte på 
Hønefoss var tilfeldigvis også Armand Stang, som var kurer for NKPs Oslo-apparat, og 
på vei fra Oslo-partiets tilholdssted i Bagn. I rapporten fra statspolitiet opplyses det at 
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aksjonen mot NKPs sentral i Valdres var en følge av arrestasjonen av Stang. Man hadde 
nå mange arrestanter og materiale som pekte samme vei. 

Svaret 
Vi skal nå vende tilbake til Knudsens kureroppdrag til Stockholm. Som vi har sett, var 
forsøket på å opprette radioforbindelse med Sovjet mislykket, og flyslipp kunne ikke 
avtales på den måten. Knudsen ble innviet i planene. Enkelte forberedelser med slipp-
plasser øst i Hedmark, organisering av slippgjenger, lysbluss og andre praktiske tiltak 
var gjort. 

I meldingen til russerne skisserte Sunde sin plan for opprør i fangeleirene, væpning 
av fanger, og ba om flyslipp etter de anvisningene Knudsen hadde med. Detaljer og tids-
punkter måtte avtales via radio. Russerne måtte altså få tak i radioutstyr, og få det over til 
Sunde hvis de gikk inn for planen. Knudsens melding reiste antakelig også spørsmål om 
hva Sunde skulle gjøre med «Nils» og «Gunnar». «Nils» har jeg allerede omtalt. «Gun-
nar» var en tysk desertør som under tvil var tatt med i organisasjonen. 

En av de første dagene i april la Knudsen og Lund ut på turen til Sverige. De tok ingen 
sjanser med sin viktige melding, og gikk derfor utenom de vanlige kurerrutene. På ski 
tok de seg fram til Mjøsa og krysset isen ved Strandlykkja. Derfra bar det østover gjen-
nom skogtraktene til grensen ved Finnskogen, hvor de kom trygt over, og ble sendt til 
Kjesåter. Derfra var det vanskeligere. Knudsen lyktes i å få kontakt med NKPs apparat i 
Sverige gjennom Harry Hansen, som han traff på Kjesåter. Hansen antydet med en fleip 
at han kjente til vanskelighetene mellom Sunde og NKP: «Jeg vet ikke om jeg kan stole 
på deg,» sa han, og føyde til «det er jo krig!» De måtte si seg villige til å dra på tømmer-
hogst. På en bestemt togstasjon forlot de tog og økser, og reiste direkte inn til en illegal 
adresse i Stockholm, hvor de bodde en tid i dekning. Så gikk det galt. Politiet kom, og de 
måtte flykte i en fart. De unngikk arrestasjon og kom seg i dekning et nytt sted. Så fikk 
de endelig kontakt med Asvor Ottesen, som overbrakte deres meldinger til rett person i 
den sovjetiske legasjonen. Etter en tid fikk de så svarmelding, som skulle bringes tilbake 
til Sunde. Meldingen var innsydd i en skjorte. 

En gruppe på seks—sju personer skulle reise med Knudsen og Lund tilbake til Norge 
fra Arvika. Alle skulle til Sundes apparat. En av dem var Leif «Hagen» Aasen, som skulle 
være radiotelegrafist. To var kurerer. En masse utstyr skulle også med, blant annet en 
radiosender og et par pistoler. En svensk løytnant utstyrte gruppen med falske svenske 
vernepliktsbøker, med streng beskjed om å kvitte seg med dem hvis det ble kontroll. 
Selve reisen ble omstendelig lagt opp. Først med lastebil, så med tog og så med drosje. 
Likevel gikk det galt. Like ved grensen ble de avskåret av en avdeling soldater og tollere. 
Med den typen bagasje de brakte med seg, var de håpløst kompromittert, og det bar rett 
i arresten hos nærmeste landfiskal. Knudsen fortalte at han i det minste lyktes i å spise 
opp den kodede meldingen til Sunde. Han hevdet at de var på oppdrag fra militærkonto-
ret til den norske legasjonen i Stockholm, siden det var 17. mai og han visste at ingenting 
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kunne bekreftes på telefonen til legasjonen denne dagen. Hele gruppen ble sendt tilbake 
til Stockholm. Her lyktes det Knudsen å få kontakt med Ivar Lie i partiapparatet, og kort 
tid etter var de på vei tilbake mot grensen igjen. Denne gang ble de kjørt ganske nær, og 
passeringen gikk smertefritt. En nordlending klarte ikke å holde tempoet, og brakte 
hele gruppen i fare. Han hadde med seg en melding til en gruppe nordover. Knudsen for-
sto at denne personen var viktig for russerne. 

Gruppen kom seg forbi sørenden av Øyeren til Hauketo, hvor de fikk høre at en sabo-
tasjegruppe var angrepet av tyskerne, og at alle var drept. De tolket det som at det var 
Sundes forlegning som var knust. De ble derfor enige om å dele seg i tre grupper av sik-
kerhetshensyn. Knudsen og Lund dro inn til Oslo, og fikk kontakt. Sarsgate 66 var ikke 
røket. Der fikk de orientering om at Modum-gruppens forlegning på Øst-Modum heller 
ikke var tatt. Utrustningen som de hadde hatt med fra Sverige, ble hentet, og Knudsen 
og Lund tok toget til Åmot, og gikk deretter inn på åsen og fikk kontakt med gruppen. De 
ble også orientert om at situasjonen ikke var så katastrofal som de hadde fryktet. Sunde 
selv og folkene fra Sollia lå nå på «Majorstua» inne på Veståsen i Søndre Land, mellom 
Randsfjorden og Lomsjøen. Knudsen reiste videre med hi gang, og kunne noen timer 
senere overlevere meldingen fra Stockholm. Han fikk nå beskjed om å skaffe en bestemt 
bok for dekoding av meldingen, og denne kunne bare skaffes på Deichmanske bibliotek 
i Oslo. Det ble derfor nok en Oslo-tur på Knudsen før meldingen kunne dekodes. 

Asbjørn og Astri Sunde brukte en hel natt på å dekode meldingen. Alle var selvsagt 
spent på innholdet. Om morgenen orienterte Sunde Knudsen. Meldingen var dramatisk 
nok. Forespørselen om å organisere slipp med våpen og annen utrustning med fly fra 
Sovjet, var avslått. Begrunnelsen var at de ikke kunne klare det så langt sørpå. Derimot 
kunne det la seg ordne nordpå. Begge visste at det var illusorisk. Med de militære for-
hold som rådet i Nord-Norge, ville det være umulig å transportere så store mengder 
våpenteknisk materiell illegalt sørover. Det ville kreve mange mann, som ville ha små 
muligheter for å unngå å bli tatt. Bare det å reise ut og inn av Oslo var jo en risiko. Når 
det gjaldt svarene på de andre spørsmålene, brukte Sunde få ord på å referere innholdet: 
«Kvitt dere med russeren og tyskeren. Oppløs organisasjonen, og send folkene inn i poli-
titroppene i Sverige.» Spørsmålet om å få etablert radioforbindelse var besvart med det 
faktum at Leif Aasen var vendt tilbake fra Sverige i Knudsens gruppe. Med seg hadde 
han en sender. Han satt nå i Sarsgate 66 i Oslo og ventet på instrukser. 

Vi kan bare forestille oss den skuffelsen som Sunde må ha følt. Det var en utvetydig 
ordre. De store planene for sluttkampen kunne han bare glemme. Nå var det å overleve, 
eller å søke seg over i annet motstandsarbeid. 

Sett i ettertidas lys — og Furubotns 
I et intervju i 1977 ble Sunde stilt spørsmål om hvorfor han trappet ned virksomheten 
høsten 1944. Sunde svarte at «det var ikke behov for meg lenger». I Menn i mørket 
begrunnet han dette med at det ikke ville bli noen krig i Norge i sluttfasen fordi «Terbo- 
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ven ikke ville kunne drive disse trette menn til kamp». Den sovjetiske ordren holdt han 
for seg selv. Han fortalte aldri noen om Knudsens reise. Men Harry Hansen orienterte en 
bekymret Furubotn om besøket i Stockholm. 

Furubotn var dømt til å misforstå. Ennå i slutten av september 1944 var han ikke klar 
over at Sundes organisasjon var i en fase av nedtrapping. Tvert imot ga han uttrykk for 
frykt for at Sunde kunne forvandle sitt apparat til en ny politisk bevegelse i konkurranse 
med NKP. Furubotn visste ikke hvilke kontakter Sunde hadde i Sovjetunionen, og fryktet 
at Sovjet sto bak bruddet med NKPs ledelse. Noen åpen konflikt med Sunde kom ikke på 
tale. Isteden rettet han en henvendelse til ham på høsten. Studenten Einar Andersen var 
da utpekt som ny organisator for sabotasjen, og som «Helge Gutto» ble han sendt til Sunde 
for å få hans oppfatning av situasjonen. Hans rapport tyder på at Sunde hadde sovjetisk 
støtte. Sunde benektet i 1977 at samtalen med Andersen fant sted, og holdt fast ved at 
bruddet med NKP kom fordi Furubotn motarbeidet sabotasjen. For øvrig avviste han inn-
holdet i referatet som tøv. Også andre i NKPs ledelse forsøkte å få til forsoning med Sunde. 

Torgrim Titlestad skriver i I Stalins skygge at Sunde var et sovjetisk redskap mot Furu-
botn, og anfører her som i tidligere bøker to kilder for denne oppfatningen. Den ene har 
jeg allerede referert. Det var Leif Myrmels utsagn om at han i Stockholm ble bedt av den 
sovjetiske legasjonssekretæren om å holde seg til Sunde, og å avbryte forbindelsen med 
Furubotn. Den andre var en samtale som sentralkomitmedlem Martin Brendberg 
hadde med en tjenestemann fra den sovjetiske legasjonen i Stockholm sommeren 1944. 
Han hadde stilt spørsmålet: «Kan vi stole på partiledelsen i Norge?» Titlestad tolket dette 
spørsmål som et uttrykk for sovjetisk fiendtlighet mot Furubotn. 

På bakgrunn av disse to kildene tegner Titlestad et bilde av hard strid mellom Sovjet 
— og dermed Stalin — på den ene siden, og på den andre siden NKP— og Furubotn. Beteg-
nende nok er denne analysen lagt inn i et kapittel med overskriften «Striden med SUKP 
når klimaks». Titlestads tolking av disse spinkle utsagnene er dårlig begrunnet. Den 
mest åpenbare forklaringen, at Sundes brudd med Furubotn dreide seg om ulike syn på 
sabotasjen, drøfter ikke Titlestad. At det fra sovjetisk side skulle ha vært en kamp mot 
Furubotn under hele eller deler av okkupasjonstida, har jeg ikke funnet belegg for noe 
sted. 

De sovjetiske myndigheters spesielle forhold til Sundes organisasjon trenger ingen 
slik forklaringsmodell. Det lar seg forklare av de historiske bånd Wollweber hadde fra 
1935. Det var Sunde som tok initiativ for å få orden på kontakten i 1942, purret på den i 
1943 og tok et nytt initiativ i 1944. Hvis Sunde hadde prioritet i Moskva, er det vanskelig 
å forstå at han aldri fikk radiokontakt med dem. Tre informanter med førstehånds kjenn-
skap til saken bekreftet at slik kontakt aldri kom i stand. Bare dette alene indikerer en lav 
prioritet fra sovjetiske myndigheter. Det er mulig at det av flytekniske grunner var vans-
kelig å få sendt slipp til Sunde i Sør-Norge i 1944. Det måtte i så fall ha skjedd ved over-
flying av svensk territorium, og dermed medført krenkelse av svensk nøytralitet. Det var 
imidlertid en kalkulert risiko, som ble tatt av alle krigførende fra tid til annen. Vi vet ikke 
om man undersøkte alternative løsninger. Det er nærliggende å spørre om hvor langt 
sør sovjetiske fly kunne nå. 
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Det er sannsynlig at det primære ønsket fra sovjetiske myndigheter var å avvikle hele 
sabotasjeorganisasjonen. Det var i tråd med deres ønske om å holde en lav profil i Sør-
Norge i 1944-45. Hvorfor ønsket de en slik løsning? Jeg har antydet forholdet til frigjø-
ringen av Finnmark, som nå sto for døren. I tillegg fantes andre argumenter. Sovjet aner-
kjente i 1944 britenes motstandspolitiske dominans i Sør-Norge, og ønsket ikke å utford-
re denne på slutten av krigen. Press fra norske myndigheter om å dempe sabotasjen i 
Norge kan ha spilt inn. Det er ikke usannsynlig at hensynet til NKP har spilt inn. En åpen 
partisanstrid i Norge i 1944 kunne ende med forferdelse for NKP, og dermed redusere 
sovjetisk innflytelse i norsk politikk i etterkrigstida. Med tanke på den politiske situasjo-
nen i landet i overgangsfasen mellom krig og fred kunne det også være betryggende å 
ha erfarne kommunister i politistyrkene i Sverige. En kunne ikke se bort fra at disse styr-
kene i en frigjøringsfase skulle bli viklet inn i politiske prosjekter i Norge. Slik situasjo-
nen utviklet seg i Hellas høsten 1944. Væpnede partisanavdelinger var ingen forsikring 
mot at Sovjet-fiendtlige regimer kunne bli satt inn ved hjelp av utenlandske tropper. 

Slike vurderinger kan ha vært nærliggende for sovjetrussiske myndigheter somme-
ren 1944. Det fantes også en siste forklaring; nemlig at russerne nå ønsket å omforme 
Sundes organisasjon — som var ganske synlig i terrenget — til en usynlig spionorganisa-
sjon, med tanke på etterkrigstida. Ikke overraskende er det den Torgrim Titlestad tyr til 
som forklaringen på nedleggelsen av Sundes organisasjon. I motsetning til de øvrige av 
Furubotns forestillinger som Titlestad gjør seg til talsmann for, er nok denne siste 
teorien utformet i lys av spionsaken mot Asbjørn Sunde i 1954. En sikker prøving av en 
slik teori kan bare gjøres etter gransking av NKGBs arkiver, og det vil neppe bli mulig. 
Imidlertid må vi ikke glemme at organisasjonen faktisk ble oppløst. Som vi skal se i siste 
kapittel, sendte Sunde sine folk til Sverige og ga klare beskjeder om at det var slutt. En 
rekke informanter har bekreftet dette. Hvis formålet var å bygge en spionorganisasjon, 
ville jeg vente å finne at han omskapte den, og ikke la den ned. Sannheten er vel heller at 
man etter 1954 syntes at en slik forklaring passet bedre som illustrasjon på Sunde og hans 
sabotører også før 1945. 

I mai 1994 spurte jeg Sundes sjef, Pavel Sudoplatov, om hvorfor nedleggingen 
skjedde. Han svarte at den ikke lenger var viktig for krigsutviklingen, og at det ikke var 
nødvendig å risikere ytterligere menneskeliv. Han viste til at britene var den domine-
rende part i Norge. Dessuten, føyde han til, kunne det bli behov for dem hvis naziregi-
met forsøkte en siste kamp i Norge etter kapitulasjonen på kontinentet. Jeg spurte også 
Sudoplatov om hans stab hadde hatt kontakt med NKP. Han svarte at de ikke hadde lov 
til å ha partikontakter. Konflikten mellom NKP og Sunde mente han var lik konflikter i 
andre vestlige kommunistpartier. At Sovjet skulle ha hatt noe spesielt imot Furubotn, 
kjente han overhodet ikke til. 
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Kapittel 23 

AVVIKLING I KAMP 

Sentralen har lagt og legger 
framleis alle mulige hindringer 

i veien for Knut, enda sentralen vet 
at så å si alle sabotasjehandlinger 
som er utført i landet for inntil en 

måned siden, er u tført av Knut. 

REIDAR «WILNO» ØEN, SEPTEMBER 1944 

Ordren om avvikling var gitt, og det var bare å innrette seg deretter. Sunde gjorde det 
ikke med glede. Situasjonen var kaotisk. Tyske militære styrker og politi var i fel-

ten i søk fra Drammensmarka til Jotunheimen etter sabotørene. I fjellene mellom Østre 
Slidre, Vestre Gausdal og Etnedal var operasjon «Almenrausch» i full sving for å sirkle 
inn NKPs sentralforlegning. I de tre første ukene av juni 1944 var større tyske styrker i 
felten mot motstandsbevegelsen enn noen gang under hele okkupasjonen. Det var ingen 
ideell situasjon å foreta en stille avvikling i. 

Vi skal her se på hva som skjedde med de prosjektene som var påbegynt, med sabo-
tørene selv og forholdet til NKP i avslutningsfasen. 

Den første demobiliseringen 
Sabotørene Lars Bismo, Olav Førland, Paul Olsen og Hans Mikael Andresen var på vei 
tilbake til Sollia fra Kure-aksjonen da de uforberedt kom opp i den store militære lete-
aksjonen etter flyktningene fra Sollia. Etter å ha syklet gjennom Nordmarka fra Kjelsås 
møtte de den første tyske bilkolonnen allerede ved Roa stasjon. En av bilene i kolonnen 
var den svarte «bandittbilen» som hadde vært brukt i mange aksjoner. Førland og Bismo 
klarte å snike seg opp i en godsvogn på et nordgående tog, og kom seg usett til Eina jern-
banestasjon. Derfra kom de helt innpå Sollia fra øst. Det var uråd å finne ut hvordan det 
hadde gått med de enkelte. Tyske patruljer svermet rundt i skogen og på gårdene. De 
bestemte seg for å ta seg fram nordover til Dokkaveien. Bøndene i området var redde. 
Det var vanskelig å skaffe seg mat og nyheter på gårdene. Etter mange viderverdigheter 
kom de seg til Dokka. Derfra tok Bismo og Førland bussen til Etnedal og Slidre, hvor de 
kom midt oppi operasjon «Almenrausch», som startet 13. juni. Olsen og Andresen dro til-
bake til Eina, for å komme seg videre til Oslo. 
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Samtidig som de fire nærmet seg Sollia fra øst, korn en annen gruppe sabotører langs 
veien fra vest. Det var brødrene Reidar og Arthur Øen, og en tredje kar fra Oslo. De hørte 
skytingen fra hotellet, og håpet en stund at det bare var øvelse. Plutselig sto en tysk 
patrulje foran dem. De kastet seg ut i skogen, og løp det de kunne. Tyskerne skjøt, men 
traff ingen. De kom bort fra hverandre under flukten, men kom etter noen dager tilbake 
til sine hjemsteder. 

Etter noen uker i fjellet i Slidre dro Olav Førland alene tilbake til Einastranda, for å 
forsøke å gjenopprette kontakten via meldestedet hos Jacob Endregaard. Han kom seg 
usett gjennom skogen fram til huset. Dit var også Erland Hovde kommet, som hadde 
ordnet med kontakten til Sundes nye forlegning på vestsiden av Randsfjorden. Førland 
fikk tak i Bismo på telefon, og sammen ble de rodd over Randsfiorden og fulgt fram til 
Sunde. Der fikk Førland, antakelig som den første, beskjed om at organisasjonen skulle 
legges ned. Han ble bedt om å dra til Sverige. 

Hovde fikk beskjed om å dra til Torpo for å avvikle det planlagte fangeopprøret på 
Gol. De pågående tyske razziaene mot Sollia og NKPs sentralforlegning gjorde det uan-
sett nå urealistisk å forflytte så mange personer østover. «Det var nærmest krigstilstand 
i Oppland,» fortalte Sunde. Hovde reiste omgående til Sire, bare for å oppdage at russe-
ren «Nils» var forsvunnet. Ingemund Sire, Hovde og Huse forsøkte å finne ham i trak-
tene innover mot Hovdestølen, men til ingen nytte. 

Resten av gruppen på «Majorstua» tok kort tid etter bussen til Jevnaker, og ga seg i 
vei gjennom Nordmarka mot Oslo. Normalt skulle det være en enkel marsj. De gikk seg 
imidlertid bort om natten, og situasjonen ble vanskelig. Det var stor tysk aktivitet i områ-
det. Til slutt klarte de å få tak i reservesjåføren på Lunner, som fraktet dem fra Mylla til 
Hakadal, hvor de tok toget til forskjellige stasjoner i og rundt Oslo. Etter hvert ble de 
samlet i de samme to hyttene på Underlandsåsen i Heggedal som Sunde hadde brukt til 
instruksjonskurs på forsommeren 1943. 

I tida som fulgte, startet Sunde demobiliseringen av organisasjonen. I første omgang 
ble medlemmer fra Østlands-området innkalt enkeltvis til Heggedal, og orientert om 
situasjonen. Han anbefalte at de dro til Sverige, for der å søke tjeneste i polititroppene. 
Han ga også instruksjoner om hvordan de skulle opptre i Sverige. De skulle lage en 
enkel dekkhistorie for avhørene på Kjesåter, og ikke si noe om organisasjonen. De 
skulle i minst mulig grad kjenne hverandre. De fleste fulgte disse rådene. Førland, Søns-
terød og Paul Olsen fikk i første omgang en annen ordre. Sunde ønsket ikke å oppløse 
organisasjonens meldested i Oslo. Det var nødvendig å skaffe penger til å holde driften 
av Sarsgate 66 og et par andre dekkleiligheter i gang. Leilighetene var nødvendige som 
dekksted for dem som skulle videre til Sverige. Dessuten skulle ikke alle dra. Det var nå 
helt slutt med penger. 

Lørdag 29. juli forsøkte Førland, Sønsterød og Olsen å hente et tilstrekkelig beløp i 
Oslo Sparebanks filial på Damplass i Ullevål hageby. Aksjonen gikk ikke som planlagt, 
og kunne lett ha endt med forferdelse. Sønsterød mente at det var på sin plass med en 
liten patriotisk tale for de ansatte. Det satte de ikke pris på. Alarmknappen ble utløst, og 
det ble nødvendig med et forsmedelig tilbaketog, heldigvis uten arrestasjoner. Noen 
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dager senere ga Førland og Bismo seg i vei til Sverige. Der ble begge tatt ut til kursvirk-
somhet i England, og ble sendt over med fly. De siste månedene tjenestegjorde de i de 
norske styrkene i Skottland. 

Milorg mot Den røde arme på Øst-Modum 
Den tyske aksjonen etter brusprengningene på Ringerike 6. juni rettet seg også mot 
Modum. Modum-gruppen hadde rodd over fjorden da de sprengte Skjærdalen jern-
banebru på Tyristrand. I motsetning til den fullstendige ødeleggelsen av Bjerke bru på 
Ask 8. mai var resultatet mindre vellykket. Skjærdalen bru var en massiv steinkonstruk-
sjon med tre spenn. Man måtte enten ha store mengder sprengstoff eller vite hvordan 
den var konstruert, for å få den over ende. Selv om det ikke gikk, ble likevel vel 30 meter 
av skinnegangen og en rekke sviller feid vekk under eksplosjonen. 

Sporene pekte mot Øst-Modum, og dit kom en tysk kolonne fra Hønefoss dagen etter. 
Også der ble Ole Evan Torgersen tvunget til å være veiviser. På hans anvisninger startet 
razziaen hos familiene Røed og Granum. Asbjørn Røed, bror av Oddvar Røed i sabota-
sjegruppen, ble tvunget til å vise tyskerne vei innover åsen. De kom først til ei hytte som 
ble kalt «Tobruk». Det merkelige navnet kom av at hytta ble lagd og eid av både Oddvar 
Røed og hans søster — altså to bruk. Tobruk hadde vært benyttet av sabotasjegruppen 
tidligere, men skulle nå være tom. Asbjørn Røed visste ikke at hytta var tatt i bruk igjen. 
Tre mann ble tatt. To av dem, Finn Brede Bråthen og Gunnar K. Skinstad, var med i sabo-
tasjegruppen. Sammen med den tredje, Kåre Pettersen, ble de skutt på Trandum 5. sep-
tember. 

Etter at tyskerne hadde lagt i vei innover åsen med broren som veiviser, så den 11-
årige veslesøsteren Solveig Røed sitt snitt til å varsle resten av sabotørene. Heldigvis ble 
det striregn og dårlig sikt. Hun kom alene gjennom skogen til forlegningen, som lå på 
«Kleivhytta», hvor Truls Røed, Eilev Granum, Oddvar Røed, Lars Bottolfs og Alf Svens-
rud oppholdt seg. Truls Røed og Oddvar Røed hadde nettopp kommet på oppdrag fra 
Drammen, de andre fra Tyristrand-aksjonen. Da tyskerne noen timer senere fant fram til 
«Kleivhytta», var fuglene fløyet. Kort tid etter kom Knudsen på vei fra Sverige. Han 
skulle til Sunde. Han fikk opplysninger om hvor «Majorstua» lå, og dro umiddelbart 
videre. 

Hele denne sommeren lå Modum-gruppen i forlegning på øst-Modum, og forskjel-
lige aksjoner ble iverksatt derfra. Noen av Sundes karer oppdaget ved et tilfelle at en 
bonde hadde en US-karabin. Han fortalte at den var funnet inne på åsen. Det viste seg å 
være et dårlig kamuflert slipplager i området Snekolltjern—Nykjua, som privatfolk i 
bygda hadde begynt å forsyne seg fra. Gruppen fjernet det som var igjen. Slippet var tatt 
imot og gravd ned av Milorg i Drammen. 

Milorg på Modum oppdaget det som hadde skjedd, og fikk beskjed om å lete. Den 23. 
juli 1944 rapporterte områdesjefen at de var på sporet, og dagen etter at de stjålne våp-
nene var funnet ved Sandvollen, nord for Bumla. Milorg-gruppen skulle så opp for å 
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hente lageret, men fikk da ordre om å innstille aksjonen. Milorg-gruppen hadde i lengre 
tid spionert på Sundes forlegning på Øst-Modum, og følte seg svært plaget av «rabulis-
tenes» virksomhet. De oppdaget gjennom leteaksjonen etter våpenlageret at Sundes for-
legning var flyttet fra Breilivatnets østside til Bumla. Det var nå stor flyaktivitet over 
området, og i all hast ble forlegningen flyttet lenger øst til Maidalen. Våpen og utstyr ble 
fraktet samme vei. Tyskerne hadde nå en ny gjennomsøking av Øst-Modum. For å hind-
re at sabotørene skulle flykte til Holleia, Røyse eller Hole ble årer beslaglagt fra Viker-
sund til Sylling, og på Tyrifjorden patruljerte stormbåter. Tyskerne hadde lært av at flykt-
ningene fra Sollia hadde rodd over Randsliorden. Så ble tyske patruljer sendt inn på åsen 
på Øst-Modum. Vaktsomme øyne fulgte dem. Etter et par dager ga tyskerne opp, uten 
resultater. 

I Sundes forlegning, som på dette tidspunkt besto av om lag 30 mann, var man opp-
merksomme på at også Milorg hadde folk ute for å lete. Man var i full beredskap for å ta 
imot dem også. 

Det var nesten krigstilstand mellom Milorg og Sundes folk på Øst-Modum på grunn 
av episoden. Våpnene var klare på begge hold, og det ble løsnet skudd. Ørnulf Egge rap-
porterte senere tilbake til NKPs ledelse om episoden. Han fortalte at en av Sundes folk 
ble «ille tilredt», mens en annen ble tatt til fange av Milorg. Tre av Sundes folk ble tatt til 
fange og forsøkt tvunget til å vise hvor våpnene var gjemt. En av «rabulistene» ble så kraf-
tig slått at kjeven hans knakk og «rabulisten måtte på Drammen Sykehus», rapporterte 
en Milorg-kar. 

Det var altså en temmelig spent situasjon på Øst-Modum da Knudsen kom tilbake til 
Åmot i slutten av juli. Som ledd i en planmessig avvikling hadde Sunde bestemt at mann-
skapene fra Modum skulle demobiliseres under Knudsens ledelse. Nå hadde man prak-
tisk talt en borgerkrig på gang inne på åsen. «Vis dem hvordan Den røde arme behand-
ler slike folk hvis de prøver seg igjen,» var Sundes beskjed til Knudsen. Men Milorg 
holdt seg nå unna, og etter noen dager kunne Knudsen starte den jobben han var kom-
met for å utføre. I første del av august fikk alle ordre om å innfinne seg i Heggedal, hvor 
Sunde i mellomtida var kommet, og allerede hadde startet demobiliseringen. 

Karene fra forlegningen på Øst-Modum ble delt i to puljer, som hver for seg hadde 
møter med Sunde i Heggedal. Sunde fortalte at krigen nå gikk mot slutten, og at organi-
sasjonen måtte oppløses. Hvis det var mulig, skulle karene fortsatt holde kontakten. Han 
understrekte at det var mest fornuftig å dra til Sverige og gå inn i polititroppene. Øst-
Modum-gruppen var helt avviklet i begynnelsen av september. NKP i Drammen, som på 
respektfull avstand hadde forsøkt å holde seg orientert om hendingene på Modum, 
meldte til NKPs ledelse at forlegningen var avviklet og at sabotørene var forsvunnet. En 
av de første som krysset grensen, var Oddvar Røed. Han ankom grensen 28. august 
1944, og ble avhørt på Kjesåter 2. september. I avhøret fortalte han at han var blitt tvangs-
utskrevet til tyskerarbeid, og derfor måtte gå i dekning. Deretter søkte han seg over i 
politistyrkene. Røed hørte til de polititroppene som rykket inn i det frigjorte Finnmark i 
januar 1945. Han ble drept i den tragiske mineulykken i Karasjok 1. mai 1945. 

Ikke alle fikk beskjed om å dra. Telegrafisten Leif «Hagen» Aasen, som var kommet 
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fra Sverige sammen med Knudsen, ble bedt om å finne et høvelig sted for sin radiosen-
der. Jeg antar at han i første omgang skulle rapportere om avviklingen. Aasen kom opp-
rinnelig fra Milorg, og hadde gått over til Sunde i 1943. Han rigget opp senderen i Hvit-
sten. Der ble han oppdaget og skutt 15. oktober 1944. Omstendighetene rundt hans død 
er uklare. En kilde mener at praten begynte å gå lokalt, og på en eller annen måte hadde 
Gestapo fått kjennskap til ham. Han skal ha forsøkt å skyte seg ut da Gestapo kom, men 
ble drept på stedet. 

Noen ønsket ikke å dra. Roar Stub Andersen gikk isteden inn i Milorg i Oslo, og drev 
våpeninstruksjon i 1945. Vågård-gruppen derimot, under kommando av Erland Hovde, 
ønsket Sunde å beholde inntil videre. Det hadde allerede skjedd en uventet begivenhet 
med gruppen. Flere av medlemmene var blitt forsøkt rekruttert til en ny sabotasje-
gruppe, uten Sundes vitende og vilje. Hvorfor ønsket Sunde likevel å beholde denne 
gruppen, istedenfor å sende dem som de øvrige til Sverige? Antakelig var det en serie 
begivenheter som førte til at det ble slik. 

Vågård-gruppen hadde under ledelse av Arne Langerud vært på Nesbyen, og lagt pla-
ner for en bankaksjon mot Nesbyen Sparebank, i tilfelle alle øvrige bankprosjekter nær-
mere Oslo slo feil. Planen var at aksjonen skulle utføres kort tid etter. Pengeproblemet 
var akutt etter at Gestapo tok tilbake resten av pengene på Sollia, og flere mislykkede 
prosjekter var forsøkt. Så lyktes det å ta 191 000 kroner i Holla Sparebank i Telemark 7. 
september 1944. Dermed ble aksjonen på Nesbyen unødvendig. Imidlertid ble Hovde 
tatt få dager senere. Samtidig var det igjen unntakstilstand på Ringerike, med nye arres-
tasjoner og terror. Kontakten til gruppen ble igjen brutt. 

NKP forsøkte nå å starte nye grupper som også skulle drive med sabotasje. Direkte 
berørte ikke disse initiativene Sundes apparat, og fikk ingen betydning for hans beslut-
ning om demobilisering. Unntaket var for Vågård-gruppen. 

«Pelle» rekrutterer 
Den 22. april 1944 hadde Ragnar Armand Sollie krysset grensen fra Sverige til Norge i 
spissen for en gruppe målbevisste kommunister. De var på vei til Oslo. Sollie hadde opp-
holdt seg i Sverige i vel et år. Han hadde vært med i Sundes Oslo-gruppe som «Halfdan» 
i 1942, og var nå fast bestemt på å yte et nytt bidrag. Først i Norge ble han klar over de-
mobiliseringen. I løpet av sommeren startet han en ny sabotasjegruppe som ble kalt 
«Pelle-gruppen». Denne gruppens historie er beskrevet av Tor Arne Barstad i Pelle-
gruppa. Sabotører på Østlandet 1944-45. Sollies gruppe eksisterte en kort og intens 
periode høsten 1944 med flere aksjoner, hvorav en svært viktig. Det var sprengningen av 
seks skip og en flytekran i Oslo havn 23. november 1944. Dette fant sted samtidig som 
Sunde trappet ned. Sollie søkte organisatorisk støtte fra NKP. Han var fra først av neppe 
klar over skismaet mellom Sunde og Furubotn. Initiativet ble ønsket velkommen av 
Furubotn, som så muligheten for å gjenvinne initiativet på sabotasjefronten. Partiet 
utnevnte Sollie til sabotasjeleder i Oslo. 
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Sollie peilet seg tidlig inn på å gjennomføre en stor sabotasjeaksjon på Oslo havn, og 
fikk som Sunde føle at partiet ikke uten videre var enig i så dramatiske aksjoner. Oslo-
partiet satte seg imot. Sollie skrev en indignert appell til partiledelsen, som godtok hans 
forslag. Aksjonen ble en stor suksess. Sollie «har satt mange grå hår i hodet på folkene», 
skrev Ørnulf Egge noen uker senere, men føyde til at «han er den dyktigste sabotør vi 
har». Senere ble kritikken fra partihold skarpere. Sollie ble omtalt som «egenrådig anar-
kist», og kritisert som Sunde tidligere var blitt, fordi han opptrådte som om han hadde 
rett til å kreve at partiet skulle støtte sabotasjevirksomheten som den viktigste opp-
gaven. 

NKP gikk nå inn for å opprette et «Sabotørenes Landsforbund», en løs sammenslut-
ning av nye sabotasjegrupper, stiftet eller inspirert av partiet. En sentralledelse skulle 
opprettes, med Sollie som ankermann, og Einar Andersen som organisator. Hans 
instruks var å kartlegge virksomheten til Sunde etter bruddet. Hans oppsummering er 
datert 27. september 1944, og omhandler et referat av en samtale med «Wildno, Mo og 
Helge», en rapport med tittel «Ad Knut i Telemark» samt rapporter fra Telemark, Larvik 
og Tønsberg. I tillegg til de allmenne oversiktene ønsket han å få Sundes gruppe i Tele-
mark til å avgi utbyttet fra Holla-ranet til partiet. Likeledes forsøkte han å få overgitt 
våpen som gruppen i Tønsberg opprinnelig hadde sikret seg fra et Milorg-lager i byen. 
Reidar Øen, som han diskuterte pengespørsmålet med, tilbød partiet 25 000 kroner, men 
det var han ikke fornøyd med. Når det gjaldt våpen, tilbød Øen et lån, men det falt heller 
ikke i god jord. Det ser ikke ut til at det ble noen løsning på noen av spørsmålene. NKP 
krevde alt eller intet. 

I en av rapportene fikk Furubotn en politisk begrunnelse for bruddet mellom Sunde 
og NKP. Andersen forsøkte å få Øen til å fortelle hvordan Sundes folk så på forholdet til 
partiet. Øen gjorde det helt klart at Sunde hadde sine egne kontakter til Sovjet, og at par-
tisentralen hadde lagt alle tenkelige hindringer i veien for sabotasjen, på tross av at så å 
si samtlige sabotasjeaksjoner i landet fram til august 1944 var utført av Sundes apparat. 
Øen understreket at organisasjonen ikke var noen «politisk retning», men at den bare 
besto av kommunister som «vil drive sabotasjevirksomhet, og som lar politiske proble-
mer utstå til etter krigen». 

Forsøkene på å bygge «Sabotørenes Landsforbund» pågikk til krigsslutt i 1945, men 
fikk aldri noen stor betydning. Dette hang særlig sammen med at både Pelle-gruppen og 
Saborg i Bergen ble revet opp ved årsskiftet, mens Saborg i Vestfold gikk inn i Milorg. 
Etter at Sollies gruppe var revet opp, ser det ikke ut til at partiet hadde styrke til nye sabo-
tasjeinitiativer. 

Erland Hovde blir tatt 
Sollies forlegning var Frøshaugsetra på Krokskogen. I skogområdene rundt ble depoter 
med våpen, sprengstoff og proviant lagt opp. Det var her han samlet de første mannska- 
pene før aksjonene kom i gang. Hit kom også fire mann fra Vågård-gruppen. Gruppen 
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hadde mistet sine kontakter og trodde at organisasjonen var sprengt. Man hadde iverk-
satt tyveri av rasjoneringskort fra forsyningskontoret på Finsand ved Sperillen, og plan-
lagt en aksjon mot bensinstasjonen på Soknaveien utenfor Hønefoss, og et flybombe-
lager ved byen. Etter Finsand-aksjonen kom det en henvendelse fra en partikontakt på 
Hallingby om gruppen var interessert i å samarbeide med Sollie, som var kommet til 
Frøshaugsetra. Svaret var positivt. Kort tid etter kom en lastebil, som kjørte de fire og en 
del utstyr til Krokskogen. 

I mellomtida hadde Hovde kommet til Vågård. Han fikk kontakt med gruppen, og 
reiste etter til Frøshaugsetra. To av de fire hadde da allerede dratt tilbake. De to andre, 
Leif Kjempetad og Einar Skøyen, var ute på oppdrag, og fikk ikke greie på at Hovde ville 
ha dem tilbake. Vågård-gruppen startet nå å bygge et skikkelig husvære, men før dette 
ble fullført, sendte Hovde tre av dem til Nesbyen for å planlegge bankaksjonen der. 
Innen de var tilbake, hadde tyske soldater vært på vedhogst og oppdaget den påbegynte 
hytta. Derfor ble det bestemt å bygge ei ny hytte, oppe på en kolle ved Gørrkjenn, øst for 
Vælsvanna. Den ble døpt «Skrubbheim». Når man kom nede i lia, lå den godt i skjul inn-
under en knaus. Et eget utkikkstårn var rigget til oppe i grantoppene, med varseltråd 
ned til hytta. I buskene rundt hytta var det surret snubletråd, som skulle varsle om 
natten. Hytta hadde skikkelig golv som var «lånt» fra ei hytte som en nazist hadde, og 
en ordentlig vedovn. Først hadde den fem sengeplasser, senere ble den utvidet med 
flere. 

Så skjedde to nye dramatiske begivenheter på Ringerike, som det var naturlig for poli-
tiet å sette i sammenheng. Natten mellom 30. august og 1. september ble kontorene til 
Statspolitiets spesialgruppe på Teserud Gård sprengt. Arkivene ble i stor utstrekning 
ødelagt, en tjenestemann ble drept og en annen skadet. Stapos arbeid ble satt betydelig 
tilbake, og særlig gikk materialet vedrørende NKP tapt. Spesialgruppen ble nedlagt som 
følge av aksjonen. Som motstandstype hadde denne aksjonen mye til felles med aksjo-
nen mot Henrik Ibsens gate 7 21. august 1942, som den gang hadde vakt sterke reaksjo-
ner fra regjering, Milorg og andre motstandsorganisasjoner, og forårsaket så vel angrep 
over London-radio som diplomatisk henvendelse til Sovjetunionen. Nå kom det ikke 
slike reaksjoner. Aksjonen var godkjent i London. Det «uansvarlige» var ikke lenger uan-
svarlig, på tross av at de tyske represalier var betydelig hardere. Vi kan også sammen-
likne med reaksjonene etter Ryghkollen-aksjonen den 7. oktober 1943. Reaksjonene 
viste hvor situasjonsbetinget angrepene i 1942 og 1943 var, og ikke minst hvordan det 
motstandspolitiske klimaet hadde endret seg. 

Statspolitiet hadde fått hard medfart da et dynamittlager på Veienmoen ved Hønefoss 
16. september 1944 ble tømt for innpå to tonn dynamitt. Det var Leif Kjemperud, Einar 
Skøyen og Pelle-gruppen som hadde vært på ferde. Nå planla de okkupasjonstidas størs-
te skipssabotasje på Oslo havn. 

Erland Hovde var naturlig nok irritert over at Sollie og partiapparatet hadde klart å få 
to av hans sabotører over i Pelle-gruppen. Det var han som hadde ansvaret for Vågård-
gruppen. Etter å ha vært på Frøshaugsetra konfererte han igjen med Sunde i Heggedal, 
og de ble antakelig enige om å la Kjemperud og Skøyen få låne tidsblyanter, fenghetter, 
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forladninger og annet sprengningsmateriale fra Vågård-gruppens beholdning. Hovde 
dro så til Vågård, for å ordne med «lånet». Han kunne også orientere gruppen om at 
aksjonen mot Nesbyen Sparebank var avblåst, siden aksjonen i Holla Sparebank var vel-
lykket. 

Hovde overnattet 15. september hos Aarebrot i den gamle skolen på Vågård. Over 
midnatt ble de vekket opp av banking på døren. Huset var omringet av en patrulje fra 
Wehrmacht. Lederen for patruljen spurte hvor «mannen med støvlene» var. Hva han 
mente med det, ble aldri oppklart. Uten andre muligheter forsøkte Hovde å skyte seg ut. 
Han ble såret, og tatt. Sammen med ham ble hele familien Aarebrot også tatt. Unntaket 
var sønnen Arnulv, som sluttet seg til sabotørene på «Skrubbheim». Hovde ble skutt 10. 
februar 1945 på Akershus. Arrestasjonen av Hovde utløste unntakstilstanden på Ringe-
rike og Jevnaker 19. september 1944, hvor om lag 270 ble arrestert og 236 ble sendt på 
Grini. Fem tilfeldig valgte ble skutt. 

Tre dager senere kom Arne Langerud og Arne Juliussen på toget til Ask stasjon. De 
hadde vært på oppdrag i Drammen, og skulle videre over Sandaker og Oppenåsen til 
Hen og «Skrubbheim». På stasjonen ble de passet opp av en bevæpnet tysker og en lokal 
nazist. Det ble skyting, tyskeren ble drept og nazisten ble såret. Langerud og Juliussen 
kom seg uskadet tilbake til «Skrubbheim». 

Sunde og Saborg i Bergen 
For tre av sabotørene hadde Sunde et spesialoppdrag. Han hadde forpliktelser å over-
holde i Bergen. Jeg er her nødt til å gå litt tilbake i tid. 

Sunde overtok i 1938 ansvaret for sabotasjegruppen i Bergen etter Hjelmen. Høsten 
1943 hadde han sendt Norman Iversen for å bygge opp igjen sabotasjegruppen i sam-
arbeid med NKP. Jeg har beskrevet hvordan Iversen gjennomførte den første aksjonen 
mot et troppetog ved Grime i Heldal, utenfor Bergen. Men Iversen trengte hjelp. Sabo-
tasjegruppen i Bergen hadde ikke gjennomført noen skipssprengninger før krigs-
utbruddet. Heller ikke etter 22. juni 1941 lyktes det å få i gang aksjoner. Iversen skrev i 
1964 at «det ble mye prat og lite ull». Medlemmene av gruppen hadde engasjert seg i 
andre motstandsaktiviteter i byen. Myrmel ble kurer for både Furubotn og Sunde. Så 
kom opprullingene. Høsten 1941 ble Alfred Bjørketann tatt, så i 1942 var det Olaf Rutle-
dal, Frank Nilsen og Martin Lundberg som sto for tur. «Jeg sto nokså ene og forlatt til-
bake,» fortalte Iversen. Sunde var flere ganger i Bergen våren og sommeren 1942, blant 
annet på instruksjonskurs. I juni 1942 hadde han forsøkt å få utvidet gruppens kontakt 
med det sivile motstandsapparatet i Bergen, men uten å lykkes. I slutten av august eller 
noe senere instruerte han på nok et kurs i Steindalen. Sunde kom dit fra Hallingdal. Det 
var bare noen dager etter at han hadde satt Oslo på hodet med sprengningen i Henrik 
Ibsens gate 7. Det lyktes ikke å få sabotasjen i gang. I oktober 1942 flyktet Iversen til Sve-
rige. Tidlig på høsten 1943 vendte han tilbake til Norge sammen med Myrmel. Begge så 
fortsatt på Sunde som sin sjef. Iversen sluttet seg til hans forlegning på Einastranda. 
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Aksjonen mot jernbanen ved Grime førte til forhør, arrestasjoner og borgervakter. Nå 
ble Milorg i byen interessert i å samarbeide. Hans Langeland var med i partiledelsen i 
byen, og hadde ansvar for kontakten med Iversen og «Sab», som man nå kalte sabota-
sjegruppen. Sammen med Iversen møtte han SOE-agentene Louis «Redwing» Pettersen 
og Helen «Merlin» Mowinckel Nilsen tidlig i 1944. De ble enige om at «Sab» skulle være 
uavhengig av Milorg, og forsynes økonomisk og materielt fra England. Startsignal for 
skipssabotasje kom fra SOE 25. februar 1944. 

Dette ble innledningen til det nære samarbeidet om sabotasje som ble så spesielt for 
Bergen i 1944. Helen Mowinkel Nilsens rapport fra april viser at han var klar over hvem 
han samarbeidet med: 

Sabotørgruppen har fått en hel del direktiver og ideer innen skibssabotasje, forat de 
skal kunne ha sjangsen ved de muligheter det her kan bli tale om. De har et ukuelig 
pågangsmot i det fag de driver. Det er nok mest kommunister, men det spiller ingen 
rolle for oss, da de har utmerkede forbindelser på kaiene og kraner. Det er en stor 
organisasjon, og de har forbindelse over hele Vestlandet fra Egersund til Stadt, og har 
også sine egne reiseforbindelser og kontakter over alt. De vil gjerne ha mest mulig 
«stoff» av oss, men Louis og jeg er enige om å la dem få det rasjonert, da de ellers vil 
gå til med store planer, som bare skaper vanskelige vilkår for oss å arbeide under, så 
som sperring og gateforbud om natten. Det er den eneste måte vi kan ha litt hånd i 
hanke med dem. De står helt selvstendig og opererer med alt, for å skade tyskerne. 
Vi gjør bare det vi kan for å lede dem, og for å få samarbeide i stand, da det er best for 
begge parter. 

De to SOE-agentene brydde seg ikke om at «Sab» var kommunister. Men Langeland ble 
bekymret da de måtte sende to navn til London for å få gruppen godkjent. Han fryktet at 
«de norske» der ville protestere. Pettersen avfeide ham med at det var britenes sak. Sab 
var den eneste sabotasjeorganisasjonen i landet som både SOE, Milorg, NKP og Sunde 
kunne oppfatte som «sin». Mens kommunistene hadde sabotørene, hadde SOE tilgang 
på våpen og sprengningsutstyr. Gruppen hadde selv skaffet seg sprengstoff ved å ta et 
stort tysk sprengstofflager i Åsane 20. januar 1944, men manglet skikkelig, moderne 
tennsatser, forladninger, og ikke minst våpen. 

Etter de første kontakter med SOE og Milorg og aksjonen 20. januar gikk det ni måne-
der før Saborg slo til igjen, og da var det typisk nok et tyveri av rasjoneringskort fra NSB, 
i oktober 1944. Den 21. oktober 1944 kom neste aksjon, en brannstiftelse mot arbeids-
kontoret i Halvdan Kierulfs gate. Så kom aksjonene slag i slag fram til et siste forsøk på 
å likvidere angiveren Pisani 15. desember 1944. To aksjoner er registrert i 1945, begge 
kom etter omfattende opprullinger av Sab  i  slutten av 1944. Det var mot Fana folkeregis-
ter 4. februar 1945 og et pengetyveri fra Vaksdal Sparebank i april. Sabs aktive periode 
var bare tre korte høstmåneder, om lag samme tidsrom som Pelle-gruppen i Oslo, og da 
spredte de også sin virksomhet til Stavanger, hvor en egen gruppe ble dannet. 

Den ni måneder lange aksjonspausen skyldtes at utrustning fra Storbritannia stadig 
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ble utsatt, at forbindelsen med SOE-karene ble brutt i en periode, og at det ble strid om 
Iversens rolle etter bruddet mellom Furubotn og Sunde. Iversen hadde prestisje fra Spa-
nia, og han var Sundes mann. Frode Færøy som har skrevet Den kommunistiske mot-
standsbevegelsens historie i Bergensdistriktet 1940-45, hevdet at NKPs ledelse faktisk 
avsatte Iversen som leder av Sab, og erstattet ham med Langeland. Langeland benektet 
dette i et intervju, og understreket at det ikke var en sak for partiet. Iversen ga etter kri-
gen uttrykk for det samme. Han hadde også en bevitnelse fra Milorg om det. I midten av 
oktober 1944 skrev Torkild Jakobsen i en rapport at Langeland hadde «overtatt ledel-
sen», men det ser ut til at det var partiets sabotasjeansvar han tenkte på, ikke selve Sab. 
Iversen hevdet at han hadde sitt oppdrag fra Hjelmen, og følgelig var NKP uvedkom-
mende. Jeg antar at denne uenigheten egentlig dreier seg om hvorvidt Iversen valgte 
Sunde eller NKP, etter at det var klart for ham at Sunde oppløste sin organisasjon. 

Erfaringene i Sab var små. For å bøte på det ble det tatt kontakt med Sunde for å få 
hjelp, antakelig i påsken 1944 eller like etter. Sunde lovet å sende folk over for å hjelpe 
det hele i gang. Antakelig var hans plan å få noen over på forsommeren. Så ble det utsatt 
på grunn av de tyske angrepene mot Sollia, Hønefoss-distriktet og Øst-Modum. Først i 
begynnelsen av september var det mulig å få det til, etter at Sunde igjen hadde samlet 
tømmene i Heggedal. Kort tid etter reiste tre mann til Bergen. 

De to første var Erling Pedersen og Gunnar Arnfelt Knudsen. De reiste illegalt fra 
Oslo på hurtigruta. Avtalen var at de skulle gå av skipet i Stavanger, og at en kontakt 
skulle utstyre dem med nye legitimasjonspapirer og adresser i Bergen. På grunn av opp-
rullinger ble dette ikke noe av, og de måtte ta en lokalbåt videre til Haugesund uten papi-
rer. På skipet ble det kontroll, som de klarte å unngå på kaia. Til slutt kom de seg fram til 
Bergen via buss og en ny lokalbåt, men i Bergen hadde de ingen kontakter eller kjente. 
Etter en tid ble likevel kontakten til Iversen etablert. Den tredje som ble sendt østfra, var 
Rolf Andersen. Han reiste alene på samme rute. 

Knudsen og Pedersens første jobb ble å klargjøre et våpenlager og delta i instruksjon 
på Osterøy. Deres virksomhet der er så vidt omtalt i Fredlause menn av Johannes Blind-
heim, i årsskrift for Arna i 1991. Dette var våpen fra Storbritannia til Sab. Deretter ble de 
installert i selve Bergen, hvor de fort fikk merke at det var vanskeligere å leve illegalt enn 
i Oslo. Det var farlig å bære våpen, fordi de smale smugene gjorde det umulig å gardere 
seg mot overraskelser. De tre ble brukt til instruksjoner, planlegging av aksjoner og til 
andre oppgaver i forbindelse med oppbyggingen av Sab samt i diskusjonene med partiet 
og ungdomsbevegelsen i Bergen. Det var lite kontakt dem imellom. 

Oppholdet tok brått slutt i midten av oktober, da Iversen kom til Knudsen og fortalte 
at «han ikke lenger var Knuts [Sundes] mann. Nå var han partiets mann. Det var brudd 
mellom ham og Knut». I en rapport til Ørnulf Egge skrev Jakobsen at Knudsen hadde 
reist tilbake til Oslo «sannsynligvis fordi han ikke klarte å vinne Birger [Iversen] for 
Knuts standpunkt». NKPs ledelse i Bergen trodde altså fortsatt at Sundes organisasjon 
eksisterte og var en konkurrent. Knudsen så ikke slik på det. Han hadde ikke noe poli-
tisk oppdrag. Det var Iversen som hadde bedt om hjelp. Knudsen var sliten, og det pas-
set ham å avslutte. Kort tid etter gikk han om bord på det samme skipet som hadde brakt 
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dem til Stavanger, og returnerte til Oslo som blindpassasjer. Rolf Andersen og Erling 
Pedersen reiste like etter. Under den tyske etterforskingen av Sab ble det klarlagt at Rolf 
Andersen og Reidar Olsen, den siste fra Saborg, hadde gjennomført et ran i Laksevåg 
Sparebank 9. november 1944. Det er det siste spor av Oslo-sabotørenes innsats i Bergen. 

Det var altså bruddet mellom Sunde og Furubotn som her endelig kom til Bergen. 
Furubotn hadde sendt ut et brev i partiet og bedt om støtte i konflikten med Sunde. I til-
legg hadde Furubotn sendt en egen instruks til Jakobsen, om spesielt å sikre at saken ble 
tatt grundig opp med Iversen. Furubotn skrev blant annet: 

Jeg vil be deg om å gi meg en særlig rapport om Birgers stilling til brevet, da spørs-
målet Knut også er reist i dette brev. Etter min oppfatning er det av stor betydning at 
Birger blir orientert om Knuts stilling til partiet [ ...] selv om Knuts forhold til partiet 
på ny kommer i normale former, så kan det ikke endre noe på hans og hans apparats 
selvstendige stilling. Partiet kan ikke overta det politiske ansvar for de foreteelser 
som følger i hans apparats spor. 

Vi vet ikke om Furubotn visste at Sundes organisasjon var under avvikling da han skrev 
dette. Det kan forklare både den forsonlige tonen overfor «spørsmålet Knut» og hans 
omstendelige instruks om å diskutere saken med Iversen. Det var viktig for Furubotn å 
sikre seg Iversens støtte mot Sunde. Iversen hadde ikke noe valg. Han visste at Sunde 
avviklet. Sab var tatt inn under SOEs vinger. Han hørte til veteranene i Wollwebers orga-
nisasjon, men var nå sabotasjeleder for SOE i Bergen. Han visste godt at innsatsen til 
Sundes instruktører var helt avgjørende for Sabs suksess, med 23 iverksatte eller forsøkt 
iverksatte aksjoner, hvorav 11 var sabotasjeaksjoner i egentlig forstand. 

Både NKP, SOE og Milorg kunne med en viss rett hevde at Sab var deres «barn». 
Sunde var beskjeden, og tok ansvaret for et par aksjoner. Jeg regner med noen flere. 
Sunde forsøkte aldri å hevde at Sab var en del av hans organisasjon da de siste aksjonene 
ble utført. At Sab oppsto som Wollweber-organisasjonens Bergens-gruppe, kan det ikke 
være tvil om. Utviklingen i Sab er et godt eksempel på hva Sudoplatov mente da han sa 
at britene tok over dominansen i Norge. 

En liknende utvikling fant sted i Vestfold, hvor Sundes apparat hadde hatt en domi-
nerende rolle, særlig i Tønsberg, under ledelse av Harry «Anna» Sønsterød. Også der 
brukte man betegnelsen «Sab» eller «Saborg», og som i Bergen forsøkte partiet å ha en 
regional ledelse. Etter aksjonen på arbeidskontoret i Tønsberg 16. mai 1944 dro gruppen 
til Sundes forlegning på Sollia. Etter en tid ble de kalt tilbake, men grunnen er noe uklar. 
En teori er at de dro på grunn av bruddet med Furubotn, men det er tvilsomt. Det hadde 
vært brudd allerede i to måneder da de dro til Sollia. Den enkleste forklaringen er at for-
bindelsen ble brutt på grunn av angrepet på Sollia, og at før Sunde rakk å ta den opp igjen, 
hadde han mottatt Sudoplatovs ordre om oppløsning. Gruppen søkte isteden kontakt 
med Milorg om sammenslutning. Milorg var uvillig, og utsatte prosessen til over års-
skiftet. Ved sammenslutningen besto gruppen av 35 mann, og hadde bak seg en impo-
nerende aksjonsliste. 
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Hva som skjedde i Telemark i 1944, er uklart. Sunde omtalte en forlegning der som-
meren 1944, som kan ha noe å gjøre med bankaksjonen i Holla Sparebank 7. september 
1944. Opplysninger om andre aksjoner i Telemark i 1944 har jeg ikke. 

Sabotørene på «Skrubbheim» 
Noen dager etter arrestasjonen av Hovde på Vågård fikk sabotørene på «Skrubbheim» 
melding om å hjelpe noen fanger å rømme fra den tyske fangeleiren. I forbindelse med 
dette ble Georg Hansen tatt. Han klarte å rømme, en prestasjon han utførte for andre 
gang. Igjen ble mange arrestert i distriktet. Hansen gikk i dekning for resten av krigen. 

På sensommeren hadde Milorg-leder Hasselknippe fått et direktiv fra Milorgs sent-
ralledelse om å ta kontakt med «kommunistgrupper» med sikte på samarbeid. Han 
hadde fått høre at en lagfører fra Milorg i Ådalen hadde gått over til gruppen med lagets 
våpen, og var misfornøyd. Det er uklart hvem dette skulle ha vært. Hasselknippe hevder 
at han sammen med en annen Milorg-mann fant fram til «Skrubbheim». Han ba om at 
gruppen måtte slutte med sine aksjoner, som skapte utrygge forhold for Milorg. Særlig 
var Milorgs våpentransporter langs veiene utsatt for tyske kontroller. Han spurte også 
om de ville gå inn i Milorg. 

Det er uklart om møtet fant sted slik. Arnulv Aarebrot har beskrevet et møte senere 
på vinteren på Samsjøen. Kanskje var det snakk om to møter. Hasselknippe hevder at 
«gruppens sjef» (Arne Langerud) svarte at de hadde sine egne overordnede kontakter i 
Stockholm, og at de ikke var underlagt Forsvarets Overkommando eller andre myndig-
heter i London. De ville gjerne samarbeide. De godtok å få økonomisk støtte fra Milorg, 
mot å slutte med «disse brysomme innbruddene», skrev Hasselknippe. «Jeg vet ikke 
annet enn at vi forble gode venner resten av krigen,» skrev han, og føyde til at assistan-
sen ble noe utvidet da vinteren kom. Flere punkter i Hasselknippes beretning har ikke 
latt seg bekrefte. Men hans ønske om samarbeid var reelt nok. 

Vågård-gruppen ble liggende på «Skrubbheim» hele vinteren. Noen prosjekter var 
planlagt, men ble ikke noe av. Da Pelle-gruppen ble sprengt ved årsskiftet, kom Kjem-
petad tilbake. Foruten ham besto gruppen da av Arne og Åge Langerud, Leif Torgersen, 
Arne Juliussen og Arnulv Aarebrot. Tre sovjetiske fanger ble tatt opp i løpet av vinteren, 
Ismail, Tsora og Timo. De hadde rømt fra tysk fangenskap i Hønefoss-distriktet. Det var 
vanskelig med mat og klær gjennom vinteren. Det meste kom fra en kjøpmann i 
Åsbygda. En gang i uken fraktet han varer opp i enden av en skogsbilvei på Randsfior-
dens vestside, og skjulte det der slik at det kunne hentes usett. Et liknende arrangement 
hadde de med bestyreren på Samvirkelaget på Nymoen. 

Rett før fredsslutningen ble de bedt av Milorg om å komme til Vikersetra, for å gå inn 
i Milorg. Om de godtok sammenslutningen, er noe uklart. De defilerte imidlertid i Høne-
foss 8. mai og deltok i forskjellige vaktoppdrag i dagene etterpå. 17. mai var de sammen 
med Milorg i Drammen. Så ble de oppløst. 

Milorg ønsket å få gruppen under kontroll. Situasjonen i landet var uklar. Sabotørene 
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i Vågård-gruppen var populære i distriktet takket være sin innsats. Selv om de var få i for-
hold til Milorgs jegere, hadde de krigserfaring. Milorgs ledelse var klar over at Sunde 
hadde en grunn for å holde gruppen intakt, men klarte ikke å finne ut hvilken. Det eneste 
Sunde selv bekreftet, var at det var på hans ordre. Om han var der selv i løpet av vinteren 
1944/45, vet vi ikke. 

Rollebytte? 
Etter at mannskapene var sendt til Sverige eller til sine hjemsteder, flyttet Sunde selv til 
«Skauhytta», som ligger vest for Villingstadvarden i Hyggenmarka i Røyken. Der ble han 
sammen med Steingrim Sandanbråten og Erik Huse 25. november 1944 overrasket av en 
tysk patrulje, men klarte å skyte seg ut. To tyskere ble drept, og en ble såret. Etter en dra-
matisk marsj gjennom skogen klarte de å komme seg tilbake til «Bekkestua» i Under-
landsåsen i Heggedal, hvor de hadde ligget fram til midten av oktober. En tysk patrulje 
fant dem imidlertid også der, og for andre gang lyktes det å skyte seg igjennom og 
komme seg i redning til Lierskogen. Fra Heia Meieri ringte Sunde en advarsel til støtte-
apparatet i Heggedal, men eieren av «Bekkestua» ble likevel tatt og satt på Grini. I noen 
uker tok Sunde nå opphold i Sarsgate 66, før han bega seg til Stockholm sammen med 
Sandanbråten og Huse. Der besøkte han sin kone Astri og sønnen Rolf. Knudsen, som 
også hadde reist til Sverige, traff han tilfeldig på en restaurant, men de hadde ellers ingen 
kontakt under oppholdet. Vi må anta at formålet med reisen var å avlegge rapport til Zoja 
Rybkina om nedbyggingen av organisasjonen. Sunde reiste så hjem igjen, og oppholdt 
seg de siste krigsukene på Eina. 

I henhold til et telegram av 15. februar 1945 som etter krigen kom til Politiets Over-
våkingstjeneste fra britisk etterretning, skal Sunde ha rapportert fra Stockholm at orga-
nisasjonen var avviklet og at medlemmene enten var overført til polititroppene eller reist 
hjem. Det rimer med hva vi ellers vet. Men det er bekreftet at telegrammet ikke er auten-
tisk, ikke kan finnes i noe arkiv, og er gjengitt av politimannen Ørnulf Tofte etter hukom-
melsen, i hans bok Spaneren fra 1987. Antakelig er telegramkopien rekonstruert ut fra 
annet materiale, ut fra en forestilling om at det må ha gått et telegram som må ha sett slik 
ut. I et annet telegram tilsynelatende sendt fra Stockholm 8. mars bekreftes det at Sunde 
skal skaffe «sikre» dekkleiligheter. Det har samme opphav og samme mangel på auten-
tisitet. De to telegrammene skal ha dukket opp under den store spionsaken mot Sunde i 
første halvdel av 50-tallet. De hadde en viss betydning for den kalde krigen i Norge, men 
faller utenfor denne boka. 

Allerede på sensommeren i 1944 ble Zoja Rybkina sjef for Tysklands-desken i NKGBs 
utenlandsetterretning. Hun reiste fra Stockholm. Hennes oppdrag var utført. Bare slutt-
rapportene gjensto. 
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Fangeliv 
Historien om Wollwebers sabotasjeorganisasjon kan ikke avsluttes uten å gi noen flere 
opplysninger om de skjebner som utspant seg i tukthus og fangeleirer i Tyskland. Det 
hører også med til historien at en av dem som unnslapp fra Norge i 1940, Karl Bargstådt, 
skulle oppleve fangelivet i den staten han mer enn en gang hadde risikert sitt liv for å for-
svare. 

Karl og Erna Bargstådt hadde bosatt seg i Giiteborg etter flukten fra Norge i april 
1940.1 begynnelsen av 1941 fikk de sovjetisk innreisevisum, og reiste med fly til Moskva. 
I Moskva ble de møtt av en kvinnelig NKVD-offiser, som innkvarterte dem på det luksu-
riøse Hotel Savoy. Kort tid etter ble de kontaktet av en oberstløytnant i NKVD som 
spurte etter Wollweber og ba Bargstådt om å skrive en beretning om hele sin virksom-
het. Bargstådts beretning ble på over 200 sider. Hver kveld kom det bud fra NKVD og 
hentet det han hadde skrevet om dagen. Det var klart at de var under overvåking. Deres 
bevegelser ble holdt oppsikt med, og deres hotellrom ble gjennomsøkt. I denne tida 
møtte de Gudrun Wiik, som også bodde på Savoy. 

Etter angrepet på Sovjetunionen endret deres situasjon seg brått. De fikk beskjed om 
å pakke, og ble transportert til Lubijanka, NKGBs hovedkvarter. Gudrun Wiik var i 
samme situasjon. Bargstådt ble beskyldt for spionasje, og fengslet. Det ble nå mange 
avhør, først i Lubijanka, så i Butirka-fengselet, og senere i et fengsel ved Saratov ved 
Volga. Et av ankepunktene var at Bargstådt i en periode før krigen hadde bodd hos dr. 
Scharffenberg, som NKVD hevdet å ha beviser for var tysk spion. Bargstådt var umed-
gjørlig under forhørene, og startet to ganger sultestreiker. Til slutt ble det et kompro-
miss med fengselsledelsen, og forholdene ble bedre. Han skrev nye rapporter, og fikk 
skrive til og motta brev fra sin kone. 

I mai 1942 kom Bargstådt tilbake til Lubijanka, og ble tatt i forhør av en general i den 
staben som ledet Wollwebers organisasjon. Han beklaget behandlingen, og innrømmet 
at den avdeling av NKGB som hadde håndtert hans sak, ikke kjente til virksomheten. 
Han fikk også vite at hans kone var død av sykdom i en leir ved Saratov. Bargstådt ble så 
spurt om han ville fortsette arbeidet, men var nå så nedbrutt at han avslo dette. Isteden 
ba han om å bli overført til en interneringsleir så lenge krigen varte. Bargstådt tilbrakte 
resten av krigen i fire forskjellige leirer, og kom i 1947 med en fangetransport tilbake til 
Tyskland. 

Etter at RSHA i august 1941 hadde orientert overstatsadvokaten ved den tyske folke-
domstolen om at sakene mot den belgiske, nederlandske og danske gruppe av sabotasje-
organisasjonen var avsluttet, og at arbeidet med den svenske og norske gruppen fortsatt 
pågikk, hadde planen vært å arrangere en felles rettssak. På grunn av den stadige utset-
telsen av utlevering av Wollweber fra Sverige ble det nødvendig å kjøre separate proses-
ser. Dessuten tok sabotasjesakene i Norge aldri slutt. Det var ganske klart at organisa-
sjonen holdt det gående. Jakten på den berømmelige «Osvald» pågikk for fullt, og det ble 
snart pinlig klart at man ikke kunne presentere en avsluttet sak til pådømmming. 

Gestapo Hamburg II N måtte sette en sluttstrek. Gestapo i Oslo hadde overtatt 
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sakens norske forgreninger. RSHA i Berlin ønsket en prosess som kunne brukes offent-
lig av hensyn til krigen mot Sovjet. Den kunne ikke utsettes i det uendelige. Gestapo i 
Hamburg innstilte til slutt på pådømming av dem som II N selv hadde brakt til Tyskland. 
Det var likevel et unntak, Carl Johan Jacobsen. Selv om han var skutt i Oslo og avdeling 
II N ikke lyktes i å få ham til Hamburg, fulgte hans persondossier saken helt til pådøm-
ming 26. januar 1944. Da var tre allerede døde: Osvald Abrahamsen 27. oktober 1942 i 
Sachsenhausen, Alv Torbjørnsen 8. januar 1943 i Sachsenhausen, og Frank Nilsen 10. 
desember 1942 i Diisseldorf. 

Den 26. januar 1943 var sakene klare for folkedomstolen. Sammen med en slutt-
beretning om «Schaap—Wollweber»-organisasjonen og en utredning om den videre 
«Terrorgruppe in Norwegen», oversendte RSHA denne dagen personalmappene for 17 
norske statsborgere som man kunne tiltale, fire som var døde allerede, og fem øvrige: 
Norman Iversen, Leif Myrmel, Sverre Solhaug, Lydia Viken og Ernst Wollweber. De to 
første var utenfor rekkevidde, den tredje og fjerde var uinteressante, den siste var i Sve-
rige. Den nederlandske og belgiske gruppen hadde vært klare for retten fra sommeren 
1942, og var også i ferd med å bli desimert. Den 13. juli 1942 var sju døde, 16 var aktuelle 
for retten. Den 2. april kom saken mot Schaap, nederlenderne og belgierne opp. 13 ble 
dømt til døden og henrettet. Av de øvrige 16 overlevde bare ål krigen. Den 12. juli 1943 
ble Lambert dømt til døden i en egen prosess for den hanseatiske særdomstolen i Ham-
burg, og henrettet kort tid etter. 

Saken mot den norske gruppen dro i langdrag. Et bombeangrep mot RSHAs byg-
ninger i Berlin ødela en rekke dokumenter, og førte til utsettelse. Omsider ble saken 
fastsatt, og tiltale ble fremmet mot åtte. Dommene falt 27. januar 1944 og lød på døds-
straff for Hjelmen og Pettersen, ti års tukthus for Braathen og Rutledal, og tre års tukt-
hus for Bjørkmann. Nissen, Jensen og Thorsrud ble frifunnet. Mot Eltvig og Wiik var 
etterforskingen gjenopptatt av RSHA 28. september 1943. Disse to sakene ble derfor 
skilt ut. Avdeling II N hadde funnet en uoverensstemmelse mellom forklaringene til Inga 
Ring og Eltvig, og dette dannet grunnlag for at retten ønsket nye runder med rettslige 
avhør av Eltvig og Ring. Den 10. januar 1944 ble de avhørt i Ravensbriick. Svarene var 
fortsatt motstridende. Den 31. mars innstilte endelig folkedomstolen saken mot Eltvig. 
Om saken mot Wiik noen gang ble innstilt, er ikke klart. Sakene mot Henrik W. Larsen, 
Kristian Beck, Ole Fossen, Bergljot Jensen, Einar Martinsen og Inga Ring ble aldri 
fremmet for retten, selv om både Martinsen, Larsen og Ring var blant dem RSHA ønsket 
tiltalt. 

Etter dødsdommene mot Pettersen og Hjelmen engasjerte høyesterettsadvokat J.B. 
Hjort seg i et forsøk på omgjøring eller benådning. 

Det var en historisk ironi at to av de mest konsekvente antinazistene i Norge ble for-
søkt reddet av Quislings tidligere nestleder. Han var arrestert høsten 1941 for tysk-
fiendtlig virksomhet, og sendt til Tyskland i februar 1942. I Fuhlsbilttel traff han Hjel-
men, som han da ikke kjente. Hjort ble overført til forskjellige fengsler i Berlin, og så satt 
fri i mai 1942, med pålegg om å oppholde seg i Tyskland. Resten av krigen bodde han 
vest for Potsdam, hvor også universitetets rektor, professor D.A. Seip, oppholdt seg. 
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Seip fikk i begynnelsen av februar 1944 henvendelse fra den tyske dosent Runtze, som 
hadde vært oppnevnt som tolk i rettssaken mot Hjelmen og de andre Wollweber-sabotø-
rene. Hjort henvendte seg så til statsadvokatembetet ved folkedomstolen, og satte i gang 
sin aksjon for de to. Han besøkte dem i fengslet, og utarbeidet en begrunnelse for deres 
benådningssøknader. I begrunnelsen argumenterte han dels juridisk, dels rasistisk. 
Den juridiske argumentasjonen var basert på at de dømtes forhold ikke rettet seg mot 
besettelsesmakten i Norge, siden de var foretatt før 9. april 1940. Dessuten pekte han på 
at tysk lovgivning etter 9. april 1940 ikke var gitt tilbakevirkende kraft. Den rasistiske 
argumentasjon var basert på at Hjelmen og Pettersen skulle være halvsamer, og derfor 
av biologiske grunner hadde en mer primitiv kultur- og rettsoppfatning. Han forsøkte å 
begrunne dette resonnement med eksempler fra Knut Hamsuns og Olav Duuns forfat-
terskap. Den 3. april forsøkte Hjort å utdype den juridiske argumentasjonen ytterligere 
med henvisning til tyske rettsprinsipper som ikke anerkjente prinsippet om tilbake-
virkende kraft. Også Berlin-representanten for de norske NS-myndigheter anmodet om 
at dommene måtte gjøres om, ut fra forholdet mellom det norske NS-styret og Tyskland. 

Alt var til ingen nytte. Den 30. mai 1944, samtidig som ASEA Per Kure A/S gikk i lufta 
i Oslo, ble Martin Hjelmen og Barly Pettersen halshogd i Brandenburg. 

Den 2. januar 1945 skrev Hjort på anmodning fra den norske legasjon i Stockholm en 
orientering om sin involvering i Hjelmen-saken. Tre dager senere døde Harald Braathen 
av tuberkulose i Brandenburg. 

Etter freden kom de øvrige hjem, invalidisert etter tortur og sykdom. Ragnhild Wiik 
var den siste som kom, i februar 1946, forkrøplet og hundre prosent invalid. Hun var 35 
år gammel, og var blitt en gammel kvinne. Hun døde 14. mars 1964, uten noen gang å ha 
sett Wollweber igjen. 

Wollweber-folkene fikk en hard etterkrigstid. De ble ikke krigshelter i den kalde kri-
gens Norge. Isteden ble det nervesanatorier og sykehus, og etter hvert politiovervåking. 
Det nye overvåkingspolitiet hadde funnet ut at Wollweber hadde startet på nytt. Nå 
sprengte han vestlige skip, hevdet de. Selv om alt dette var tøv, fikk det konsekvenser. 
Wollweber-folkene ble sett på som spioner og sabotører. De som ikke lyktes i å skjule 
sine krigsmeritter, møtte yrkesforbud og kom under overvåking praktisk talt til de døde. 
Flere av dem ble forsøkt dømt som spioner, og noen ble også dømt, som Sunde selv, i 
saker som i dag neppe holder for et kritisk blikk. Det er i seg selv en dramatisk del av 
norsk historie, men faller utenfor denne boka. Asbjørn Sunde døde i 1985. 

Ernst Wollweber gjorde politisk karriere som sikkerhetsminister i den nye østtyske 
staten, før han ble for brysom for partiledelsen i DDR, og styrtet i 1957. Han satt i et slags 
indre eksil til han døde i 1967. Heller ikke lederne av NKVDs Avdeling S fikk noen blid 
skjebne etter krigen. Jakov Serebrjanskij, Zoja Rybkina og Pavel Sudoplatov ble alle 
arrestert etter Khrustsjovs maktovertakelse i 1953. Serebrjanskij ble drept under forhør, 
Rybkina ble tvunget ut av tjenesten, og pensjonert i 1955. Hun døde i 1991. Sudoplatov 
satt i fengsel til 1968. Han døde i 1996. 

Først 30. mai 1995, på dagen 51 år etter at Martin Hjelmen og Barly Pettersen ble hals-
hogd i Brandenburg, og ASEA Per Kure A/S gikk i luften, ble de 35 falne hedret offent- 
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lig for første gang. Da ble, etter initiativ fra fagbevegelsen i Oslo, en minneplate avduket 
på Oslo østbanestasjon, bygningen som ble sprengt av organisasjonen i 1942. 

Tross langt over 100 aksjoner som fant sted mot strømmen i de vanskelige årene da 
motstandsviljen ble skapt, er organisasjonens om lag 200 sabotører nesten ikke nevnt i 
verker om krigen. De sto som arbeidsfolk flest bekjedne i bakerste rekke da utmerkel-
ser og virak ble delt ut. Men de visste at de hadde gjort en nødvendig innsats. 
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KILDER OG LITTERATUR 

Det vitenskapelige bakgrunnsmaterialet for denne boka finnes i min doktoravhand-
ling Wollweber-organisasjonen i Norge (3. utgave, Universitetsforlaget 1997). Kil- 

der, litteratur og intervjuer vil der finnes fortløpende i fotnoter og i egne oversikter. Av 
plasshensyn skal jeg her bare kort omtale noe av dette materialet. 

I motsetning til den britiske organisasjonen Special Operations Executiv (SOE) og 
avleggeren Kompani Linge, som har enkelte likhetstrekk med den sovjetiske Avdeling 
for spesielle operasjoner og Wollweber-organisasjonen, så finnes det ingen beskrivelse 
av den siste, verken fra deltakere eller historikere, verken fra øst eller vest. Den første 
som omtalte avdelingen, var avhopperen Nikolai Khokhlov, i I samvittighedens navn 
(København, 1960). I Moskva kom små biter av denne historien første gang i en liten 
selvbiografi av Zoja Voskresenskaja (Rybkina), som på norsk ville hete Nå kan jeg fortelle 
sannheten (1993). Hun hadde ansvar for sabotasjeorganisasjonens virksomhet i Norge 
fra Stockholm i årene 1941-44. I 1994 kom en engelsk utgave av Pavel Anatolijevitsj 
Sudoplatovs selvbiografi Special Tasks (norsk tittel Den røde terror, Aventura, Oslo, 
1994), hvor hans arbeid som leder av sabotasjevirksomheten blir behandlet. Det er det 
eneste russiske arbeide om virksomheten til organisasjonens sovjetiske ledelse. As-
bjørn Sundes bok Menn i mørket (2. utgave, Falken, Oslo 1947) er en hovedkilde, likele-
des Ernst Wollwebers Lebenserinnerungen, som dessverre aldri er blitt trykt, men er i 
hans enkes eie. 

I Vest-Europa finnes fra før bare en spesialstudie, nemlig nederlenderen Hans Dan-
kaarts kortfattede avhandling De organisatie Wollweber in Nederland en Belgie 1933-39 
(1978). Hans kilder var spinkle. I den alminnelige krigslitteraturen er organisasjonen 
omtalt overflatisk av mange, men praktisk talt ikke grundig av noen. Særlig omfattende 
har arbeidene til den danske journalisten Erik Nørgaard vært, med bøkene Revolutionen 
der uteblev, Den usynlige krig (1975) og Drømmen om verdensrevolusjonen, Truslen om 
krig, Krigen før krigen og Krig og slutspil (1984). En svensk parallell er journalisten Mert 
Kubus Gustaf Mållers hemliga polis (1968), med forløper, Hilding Hagbergs Råd bok om 
svart tid (1966). 

I Norge er Leif Vetlesen en av få som har bidratt med annet enn angrep på Wollwe-
bers sabotører, med to artikler i Dagbladet i 1978, og to i Aftenposten ni år senere. Over- 
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våkeren Kaleb Nytrøen lanserte en POT-versjon i Fremstilling av overvåkingspolitiets 
virksomhet før den andre verdenskrig (1981), som ble deponert i Riksarkivet. Den første 
som forsøkte en vitenskapelig tilnærming var Per Madsen i artikkelen «Nøytralitet og 
ettergivenhet» (1982). Senere har Ørnulf Tofte ofret noe oppmerksomhet på organisa-
sjonen i sin biografi Spaneren (1987). Egil Ulateigs bok Raud krigar, raud spion (Sam-
laget, 1989) inneholdt løst og fast om Wollweber og Sunde, og enda mer utpreget i Med 
rett til å drepe (Tiden, 1996), i en sjikanøs og infam form. 

En grunnbok for nesten alle ovennevnte er ironisk nok Richard Krebs' («Jan Valtin») 
Out of the Night (1941), ironisk fordi han ikke kjente organisasjonens eksistens, og fordi 
han skrev den som agent for Gestapo. Han beskrev Ernst Wollweber, Martin Hjelmen, 
Arthur Samsing og en rekke andre, og ble hyppig sitert i kaldkrigs-forfattere som Grin-
ther Nollau i International Communism and the World Revolution (1961), og David J.Dal-
lin i Soviet Espionage (1955). Blant tyske skribenter må nevnes Spiege/-journalisten 
Heinz Hiihne, som i bøkene Pullach Intern (1972), og Der Krieg im Dunkeln (1985) påsto 
at Wollweber fortsatte sin sabotasjevirksomhet etter krigen. Hdhne har stått den vest-
tyske etterretningstjenesten nær. Jan v. Flocken og Michael F. Scholz står med Ernst 
Wollweber. Saboteur, Minister, Unperson (Aufbau, Berlin, 1994), i gjeld til Hdhne. De har 
merkelig nok ikke brukt noen av de nye kildene som er blitt tilgjengelige etter 1989, og 
bringer isteden den kalde krigens myter og tøv videre. 

Spredte kommentarer om Wollweber/Osvald finnes i Tore Prysers Klassen og nasjo-
nen (Tiden, Oslo, 1988), Haakon Lies Krigstid (Tiden, Oslo, 1982) og Magne Skodvins 
Krig og okkupasjon 1939-45 (1990). Terje Halvorsen har berørt emnet i to upubliserte 
notater fra 1979. Det ene av disse er utgitt omarbeidet som bok, med tittel Mellom Mosk-
va og Berlin (Falken, Oslo, 1996). Tre norske fagarbeider om regionale forhold bør spe-
sielt nevnes, nemlig Frode Færøys Den kommunistiske motstandsbevegelse i Bergensdist-
riktet, (hovedoppgave, Universitetet i Bergen, 1991), Egil Christophersens Vestfold i krig 
(Sandefjord, 1989) og Kåre Olav Solhjells Krigsår i Hallingdal (Ål, 1995). Torgrim Title-
stads voldsomme angrep på Sunde i Peder Furubotn. I kamp, i krig (Gyldendal, Oslo, 
1977), gjentatt mer avdempet i I Stalins skygge (Fagbokforlaget, Bergen, 1997), bør også 
nevnes. 

Arne Kokkvold fikk som leder av Arbeiderbevegelsens arkiv rundt 1970 dokumenter 
fra den tyske folkedomstolens sak mot Hjelmen og andre norske Wollweber-folk fra 
DDR I 1990 fant jeg i statsarkivet i Potsdam en rekke arkivalia om saken, og i statsarki-
vets utearkiv i Freienwalder Strasse 18 i Berlin en egen bestand av Gestapo-dokumenter, 
som var levert tilbake fra Sovjet etter 1953. Her fant jeg materiale fra Gestapo Hamburg 
II N, fra den såkalte Kommando Hamburg under ledelse av kriminalråd Peter Kraus, 
som hadde ansvaret for den internasjonale etterforsking i Wollweber-saken av Reichs-
sicherheitshauptamt (RSHA) i Berlin. Andre deler av tysk politimateriale fant jeg i UDs 
arkiver i Bonn, og i Bundesarchiv i Koblenz. 

Det lyktes å få Politiets overvåkingstjeneste og Justisdepartementet bak en søknad 
om å få tilgang til det svenske hemmelige politiets arkivmateriale om Wollweber-organi-
sasjonen. Etter mange runder lyktes det endelig våren 1993 å få utlånt et omfattende 
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arkivmateriale til Oslo, hvor jeg kunne arbeide med det, parallelt med at POT kopierte 
hovedtyngden av dokumentene. I materialet fantes gjenparter av materiale fra det dans-
ke hemmelige politi, og gjenparter av korrespondanse mellom Såpo og POT fra før 
9. april 1940. I forlengelsen av denne granskingen har jeg fått tilgang til en rekke arkiv-
saker fra Overvåkingssentralens arkiv med tilknytning til Wollweber-organisasjonens 
og dens personer. 

I OVSs personsak på Wollweber fant jeg Karl Bargstådts beretning fra 1948. Sammen 
med Wollwebers Lebenserinnerungen (utrykt, 1960), annet materiale av Wollweber fra 
SEDs partiarkiv i Berlin, Sundes bok og en beretning av Norman Iversen (1964) var 
dette den eneste omfattende kilde fra deltakerne selv. Ellers finnes et stort antall kort-
fattede forklaringer og rapporter av deltakerne, satt opp i forbindelse med erstatnings-
sakene etter krigen, og arkivert i UDs arkiv i Oslo. Et liknende materiale finnes i den 
svenske utlendingskommisjonens arkiv og Sandlerkommisjonens arkiv i det svenske 
Riksarkivet, så vel persondossierer som mer generelt materiale. Sandlerkommisjonens 
arkiv inneholder materiale om samarbeidet mellom tysk og svensk politi før og under 
krigen. 

I Kominterns arkiv fant jeg Wollwebers persondossier, med biografisk materiale om 
og av Wollweber og noen andre nordmenn. Supplerende materiale fant jeg i arkivet etter 
SUKPs internasjonale kontor. Noe av dette materialet ble først frigitt i mai 1994. I det 
statlige spesialarkivet Osobii-arkiv fant jeg mer materiale fra Kommando Hamburg, 
blant annet persondossier etter de første norske sabotørene, som ble beslaglagt fra 
RSHAs arkiver i 1945. 

Når det gjelder opplysninger om aksjoner, har en serie saker i statspolitiets arkiv og 
landssvikarkivet i Riksarkivet i Oslo vært brukt. Her må også nevnes rikspolitisjefens 
arkiv, arkiver etter den norske legasjonen i Stockholm, arkivet etter FDs etterretnings-
kontor, samt politisaker fra statsarkivet. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek inne-
holder særlig i NKPs krigsarkiv (Peder Furubotn) korrespondanse, dokumenter og 
intervjuer av stor betydning. I arkivets privatarkivsamling, i papirene etter Aksel Bull 
Njaa, har jeg funnet det groveste av kanskje alt som har vært skrevet om Osvald-grup-
pen, nemlig artikkelen «Asbjørn Sunde», fra den Furubotn-kontrollerte kontrollkomi-
teen til NKP fra 1950. Foruten intervjuer som Torgrim Titlestad har gjennomført, har 
Terje Halvorsen latt meg få tilgang til intervjuer han har utført. Selv har jeg gjennomført 
noe over 100 intervjuer. Jeg har også brukt en rekke av Ragnar Ulsteins intervjuer. Sam-
men med materiale fra legasjonen i Stockholm og Milorg, er de oppbevart i Norges 
Hjemmefrontsmuseum. 

På noen punkter har jeg revurdert enkeltbeskrivelser i avhandlingen, og rettet opp 
feil som jeg er blitt oppmerksom på. I den grad dette forekommer, må framstillingen her 
regnes som autoritativ. En statspolitisak om Mjøndalen-sabotasjen 7. oktober 1943 har 
for eksempel helt nylig dukket opp i statspolitiets arkiv, og gitt nye opplysninger. 
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TIDSTABELL OVER DE VIKTIGSTE 
HENDINGENE 

1933 	Hitler tar makten i Tyskland 
Nov. 35 Wollweber har samtaler i Moskva med leder av Kontoret for spesielle operasjo-

ner i NKVD, Jakov Serebrjanskij 
Jan. 36 Wollweber kontakter Hjelmen, Schaap og Lambert 
Juni 36 Wollweber bosetter seg i Oslo 
Juli 36 	Franco starter borgerkrigen i Spania 
Sep. 37 Første sabotasje i Antwerpen, uidentifisert skip 
Sep. 37 Alfredo Oriani (italiensk), brannbombe plassert om bord i Antwerpen eller 

Rotterdam, resultat er ukjent 
18.11.37 Boccaccio (italiensk), senket i Den engelske kanal sørøst for St. Quessant i 

Bretagne 
29.01.38 Batory (polsk), brannbombe funnet i Gdynia 
Mars 38 Saar (tysk), sprengning i Reval, skader 
02.03.38 Tajima-maru (japansk), sprengning i Bremen, skader 
19.03.38 Claus Bdge (tysk), senket i Nordsjøen, vest for Esbjerg i Jylland 
09.04.38 Batory (polsk), brannbombe funnet etter avgang fra København 
13.05.38 Nordeney (tysk), brannbombe funnet i Hamburg 
22.05.38 Cierzo og Abrego (spansk), sprengning i Frederikshavn, skader 
Jun. 38 Wollweber til Moskva, samtaler med Serebrjanskij 
23.06.38 Hestia (tysk), brann i Passarges i Spania 
27.06.38 Feronia (tysk), sprengning i Kielkanalen, skader 
30.06.38 Aventino (italiensk), senket i Middelhavet mellom Tripoli og Tunis 
30.06.38 Felce (italiensk), sprengladning funnet i Taranto 
24.07.38 Kasii-maru (japansk), sprengning i Den engelske kanal, totalskade 
07.08.38 Reliance (tysk), brann på havna i Hamburg, totalforlis 
Sep. 38 Sunde avløser Hjelmen som leder i Norge. Hjelmen overtar ansvaret for virk-

somheten Narvik—Kiruna—Luleå 
14.09.38 Politikonferansen i Hamburg og Berlin 
22.09.38 Phila (tysk), sprengning i Kiinigsberg, skader 
25.10.38 Deutschland (tysk), sprengning ved Newfoundland, skader 
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25.10.38 Gestapo har hemmelig konferanse med politiet i Oslo 
Nov. 38 Kontoret for spesielle operasjoner blir utrensket og oppløst, Serebrjanskij settes 

i fengsel 
Des. 38 Pavel A. Sudoplatov overtar Serebrjanskijs ansvar for Wollwebers organisa-

sjon i vel tre uker 
Jan. 39 Sudoplatov tas av ansvaret, men ingen ny ledelse utpekes 
1938-39 Leuna Werke, Halle i Tyskland, industrisabotasje delvis iverksatt, så avblåst 
16.03.39 Nordisk politimesterkonferanse om sabotasjen i Stockholm 
Apr. 39 Sudoplatov får igjen ansvaret for Wollwebers organisasjon 
01.08.39 Wollweber til Moskva, samtaler med Merkulov og Sudoplatov 
24.08.39 Den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakt 
05.09.39 Wollweber fra Moskva til Oslo 
30.09.39 Sovjet starter vinterkrigen mot Finland 
12.01.40 Hjelmen til Stockholm, leder sabotasjeaksjonene i Finland derfra 
10.02.40 Politirazzia i Sverige, Hjelmen arrestert i Stockholm 
01.03.40 Sabotasjegruppe fra Luleå gjennomfører et sabotasjeoppdrag mot jernbanen 

Tornio-Kemi i Finland, resultat er ukjent 
15.03.40 Sabotasjegruppe fra Obbola gjennomfører et sabotasjeoppdrag mot jern-

banen i traktene ved Vaasa i Finland, resultat er ukjent 
15.03.40 Finlands-aksjonene avblåst etter fredsslutningen Sovjet—Finland 12. mars 
09.04.40 Tyskland angriper Norge og Danmark, flere av Wollwebers sabotører med i 

felttoget 
10.04.40 Panikkdagen i Oslo utløses av Wollwebers Oslo-gruppe 
30.04.40 Wollweber evakuerer fra Oslo til Magnor 
17.05.40 Wollweber og Wiik arresteres i Ottebol, Vårmland i Sverige. Sunde blir arres-

tert i Charlottenberg, men klarer å rømme 
Juni 40 Sunde tar opp kontaktene i Bergen og Oslo etter felttoget 
01.08.40 Schaap arresteres i København 
19.08.40 Schaap utleveres til Gestapo i Flensburg 
19.09.40 Eltvig arresteres 
20.01.41 Hjelmen overleveres til norsk politi 
23.01.41 Hjelmen hentes av Gestapo i Oslo 
02.05.41 Rettssakene i Danmark starter 
04.06.41 Politirazzia i Sverige etter sabotørene 
22.06.41 Tyskland angriper Sovjet 
Juli 41 	Zoja Rybkina fra Kontor S etableres i Stockholm 
04.07.41 Kontoret for spesielle operasjoner blir oppgradert til Avdelingen (sen. direktora-

tet) for spesielle operasjoner, med Sudoplatov som sjef. Serebrjanskij ut av 
fengsel og inn i aktiv tjeneste 

07.07.41 Dommene over den danske gruppen i København byrett 
20.07.41 Nyland, Groruddalen i Oslo, jernbanesabotasje, skader på skinnegang 
29.07.41 Kværner bru, Lodalen i Oslo, jernbanesabotasje, oppdaget 
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Aug. 41 Samarbeid med 2A starter 
18.08.41 Rettssakene mot Wollweber og den svenske gruppen starter i Kiruna 
19.08.41 Låwenbrdu, tysk bordell/restaurant i Oslo, forsøkt sprengt, oppdaget 
26.08.41 Figge (finsk), sprengningsforsøk i Stockholm, oppdaget 
Sep. 41 Heydrich, sjefen for RSHA, til Oslo 
10.09.41 Unntakstilstand i Oslo og Aker. Hansteen og Wickstrøm skutt 
24.09.41 Frogner ved Leirsund, jernbanesabotasje, oppdaget 
28.09.41 Blaker ved Rånåsfoss, jernbanesabotasje, oppdaget 
06.11.41 Neumann fra RSHA fast i Stockholm 
12.11.41 Dommene i Kiruna 
Des 41 Bensinstasjon ved Oslo Ø, brannbombe, resultat er ukjent 
01.02.42 Quisling utnevnt til ministerpresident. NSBs stasjonsbygninger på Oslo Ø og 

Oslo Vsprengt som protestaksjon 
08.02.42 Dommene i rettssaken i Stockholm mot Hagge og Baier 
10.02.42 Neumann avslutter sin faste stasjonering i Stockholm 
21.02.42 Likvidasjonsforsøk mot torturisten Einar Dønnum, resultat er mislykket, opp-

drag politigruppen 
25.02.42 Oljelager på Vippetangen i Oslo, sprengning mislykket 
19.03.42 To tyske patruljebåter, sprengt i Oslo havn, senket 
26.03.42 Årnes, likvidasjon av mistenkt angiver, oppdrag Milorg 
31.03.42 Norma Prosjektilfabrik i Oslo, brannbombe, resultat er mislykket 
01.04.42 Sprengning av tysk bombefly/værvarslingsfly (Condor) fra Værnes, datering 

usikker 
13.04.42 Ammunisjonslager på Oslo Havn, sprengt, resultat er skader på anlegg 
Juli 42 	Bensinstasjon på Skøyen og Oslo Ø, brannbombe, resultat er ukjent 
Juli 42 NKVD omdannet til NKGB 
Juli 42 	Forlegning i Saupeset i Rukkedalen, hvor ny opplæring starter 
15.07.42 N. Jacobsens Elektriske Verksted i Gøteborggt. 38 i Oslo, brannbombe, skader 
22.07.42 Oslo Kretsfengsel, Åkebergveien 11 i Oslo, løslatelse av to fanger, oppdrag fra 

politigruppen 
05.08.42 Henni Snekkerverksted og Lunner Trevare på Lunner, brannbombe, nedbrent 
20.08.42 Likvidasjonsforsøk mot stapolege Hans Eng, resultat mislykket, oppdrag fra 

politigruppen og Milorg 
21.08.42 Statspolitiets Hovedkvarter i Henrik Ibsens gate 7, sprengning, resultatet er 

betydelige skader, Tofteberg drept 
23.09.42 Grua Sag på Grua, brannbombe, nedbrent 
Okt. 42 Sunde blir NKPs sabotasjeleder, forlegningen til Buglebjørk-stølene på Har-

dangervidda 
Jan. 43 Forlegningen flyttet til Hovdestølen, Ridalen ved Torpo. Sunde til Bergen på 

instruksjonskurs 
Febr. 43 Sunde til samtaler med Zoja Rybkina i Stockholm 
Mars 43 Forlegningen flyttes til Oslo 
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31.03.43 Likvidasjon av to mistenkte angivere i Løvenskioldsgate 17 i Oslo, oppdrag fra 
Milorg 

20.04.43 Hitlers fødselsdag feires med militærparade i Oslo. Arbeidskontoret i Pile-
stredet 31 sprenges, mens Milorg svikter i Heimdalsgaten 

Aug. 43 Forlegningen flyttes til Skjerva på Hadelandsåsen 
18.08.43 Jernbanenettet på Østlandet sprenges i en samordnet aksjon mot Bergens-

banen (Haverstingtunnelen), Rørosbanen (Stai), Dovrebanen (Fåberg og 
Dombås), Øsoldbanen (Hauketo) og Sørlandsbanen. 

18.08.43 Kussius metallvarefabrikk på Bryn i Oslo, brannbombe, resultat er mislykket 
Sep. 43 Forlegningen spres på forskjellige steder i Lunner 
07.09.43 Kværner bru, jernbanesabotasje, tog av skinnegangen, store skader 
20.09.43 Politiintendanturen i Sofiesgate 7 i Oslo, brannbombe, oppdaget, oppdrag fra 

politigruppen og XU 
27.09.43 Øvre Eiker Forsyningskontor, brannbombe, delvis mislykket, skader 
27.09.43 Lo Bruk Øvre Eiker og Vikstrand Bruk, Nedre Eiker, brannbombe, nedbrent 
Okt. 43 Forlegningen flyttes til Einastranda, opplæringssenter opprettes på Husum- 

enga 
07.10.43 Tysk troppetog sprengt av skinnegangen ved Ryghkollen, Mjøndalen. NKP 

stopper sprengningen av Vallø oljeraffineri ved Tønsberg etter krav fra Milorg 
07.10.43 Likvidasjonsforsøk mot Henry Rinnan i Trondheim, på oppdrag fra SOE, mis- 

lykket på grunn av angiveri 
12.10.43 Sprengningsaksjon mot kraftnettet rundt Oslo, ved blant annet Liertoppen, 

Bryn og i Norderhov, resultatet er ukjent 
24.11.43 Heldal utenfor Bergen, jernbanesabotasje, oppdaget 
26.11.43 Samordnet jernbanesabotasje i Oslo, på inn- og utlinjen i Gamlebyen, Strand, 

Sandvika, Bekkelaget, Nordstrand, Lysaker og Skarpsno 
20.01.44 Dynamittyveri og sprengning av sprengstofflager ved Haukås i Bergen 
Feb. 44 Sunde har møte med Furubotn i Valdres, og bestemmer at vaktmannskapet 

skal trekkes tilbake 
25.02.44 Sangelia bruovergang i Ål, jernbanesabotasje, skader på skinnegang og bru-

konstruksjon 
11.03.44 NSBs verksted på Sundland i Drammen, sprengning av anlegg, vellykket 
Mars 44 Brudd med NKP og Furubotn 
15.03.44 Bankaksjon mot Aker Sparebank, Holtet i Oslo, resultat kr. 12 000 
27.03.44 Forsøk på kidnapping av angiver på Gjøvik, mislykket 
01.04.44 Gunnar A. Knudsen til Sverige med Sundes plan. Tyveri av 600 kilo tobakk fra 

Langaards Tobakkfabrikk, Theresegate 31 B, Oslo, på oppdrag fra Milorg 
04.04.44 Forsøk på tyveri av rasjoneringskort fra Aker forsyningsnemnd på Bryn, resul- 

tatet er mislykket 
05.04.44 Samme aksjon med vellykket resultat 
05.04.44 Skuddveksling med politiet ved Møllergata 19, Rolf «Sancho» Andersen arres-

tert 
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10.04.44 Ullevål sykehus, mislykket forsøk på å befri Rolf Andersen fra Ullevål sykehus 
13.04.44 Samme aksjon med vellykket resultat 
17.04.44 Bankaksjon i Modum Sparebank, resultat er kr. 157 371,66. Sprengning av 

Geithus jernbanebru, totalskade 
27.04.44 Jernbanesabotasje av Haverstingtunnelen, skader på skinnegangen 
Mai 44 Knudsen mottar ordre fra Sudoplatov om oppløsning 
Mai 44 Vågård-gruppen lager forlegning på Vågård-åsen 
Mai 44 Modum-gruppen lager forlegning på Ost-Modum 
Mai 44 Finsand forsyningskontor, Ådal, tyveri av rasjoneringskort, vellykket 
01.05.44 Forlegningen flyttes til Sollia 
05.05.44 Mislykket forsøk på beslaglegging av arkiver fra arbeidstjenestens depot på 

Ringerikes meieri 
05.05.44 Hønefoss karosserifabrikk, sprengning, skader 
05.05.44 Likvidasjon av stapomann Karsten Tank Lorange, Gjøvik 
06.05.44 Innbrudd og beslag av arkiver på lensmannskontoret i Lunner 
08.05.44 Bjerke jernbanebru, Ask på Ringerike, totalskadet ved sprengning av Modum-

gruppen 
15.05.44 Likvidasjonsforsøk mot lensmannen i Lunner, mislykket 
16.05.44 Arbeidskontoret i Tønsberg, ødeleggelse av arkiver, vellykket 
22.05.44 Arbeidstjenesten i Drammen, ødeleggelse av arkiver, vellykket 
25.05.44 Nedbrenning av Møllefoss Bruk og Hen Dampsag på Hen ved Hønefoss, og 

Rud Sag, Drolsum, som leverer trelast til Wehrmacht og Luftwaffes flyplass 
på Eggemoen 

30.05.44 ASEA Per Kure A/S i Oslo sprenges, totalskade 
30.05.44 Hjelmen og Barly Pettersen halshogges i Brandenburg i Tyskland 
30.05.44 Sollia stormes av tyskerne 
Juni 44 Forlegningen etablert på Majorstua, ved Lomsjøen på Randsfiordens vest-

side. Haug-gruppen på Ringerike utslettet etter arrestasjoner 
06.06.44 Knudsen returnerer til Sunde med ordre om oppløsning 
06.06.44 Samordnet jernbanesabotasje på Ringerike, med sprengning av jernbane-

bruene på Tyristrand, Hval og Hensfoss, resultat er bare delvis vellykket 
29.07.44 Mislykket bankaksjon mot Oslo Sparebanks filial på Damplass 
29.07.44 Drammen Sparebank, bankaksjon, mislykket 
Aug. 44 Zoja Rybkina forflyttes fra Stockholm til Moskva 
Aug. 44 Demobiliseringen starter, sabotørene til Sverige, unntatt Vågård-gruppen. 

Vestfold-gruppen søker kontakt med Milorg, og går inn i Milorg ved årsskiftet 
Aug. 44 Sunde sender instruktører til Sab i Bergen 
10.08.44 Eiker Sparebank, bankaksjon, mislykket 
07.09.44 Holla Sparebank, bankaksjon, resultat kr. 191 245 
18.09.44 Skuddveksling ved Ask stasjon 
25.10.44 Likvidering i Bergen, oppdrag fra Saborg og SOE 
Okt. 44 Norman Iversen bryter med Sunde 
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09.11.44 Bankaksjon mot Bergen Banks filial i Laksevåg, vellykket, oppdrag fra Sab og 
SOE 

15.11.44 Wollweber fra Stockholm til Moskva 
25.11.44 Skuddveksling med tyskere i Hyggen-marka 
27.11.44 Skuddveksling med tyskere i Heggedal 
Des. 44 Demobiliseringen fullført, sabotørene i Sverige 
Feb. 45 Sunde reiser til Stockholm, og deretter til Eina, hvor han er resten av krigen 
08.05.45 Vågård-gruppen defilerer med Milorg i Hønefoss, og har vaktoppdrag 
17.05.45 Vågård-gruppen demobiliseres 
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FALNE 

Abrahamsen, Osvald, f. 26.4.96, bryggearbeider, Oslo. Død 27.10.42 i Sachsenhausen 
Amlie, Ivar, f. 18.6.14, kjøpmann, Eina. Skutt 30.5.44 på Eina 
Andresen, Kristian Juel Wille, f. 23.4.11, elektrisk sveiser, Gjøvik. Skutt 5.9.44 på Tran-

dum 
Bruun, Johan Peter, f. 6.8.13, sjømann, Larvik. Skutt 2.3.44 på Trandum 
Bråthen, Finn Brede, f. 1.12.23, gårdsarbeider, Modum. Skutt 5.9.44 på Trandum 
Braathen, Harald Emil, f. 26.7.98, bryggearbeider, Oslo. Død 5.1.45 i Brandenburg 
Eriksen, Finn, f. 8.3.08, murer, Oslo. Død feb. 1943 på Ullevål sykehus etter skuddsår 
Eriksen, Håkon, f. 3.8.20, rørlegger, Oslo. Skutt 7.9.42 på Trandum 
Hansen, Bjarne, f. 14.4.18, bygningsarbeider, Nedre Eiker. Skutt 7.9.42 på Trandum 
Hansen, Reidar, f. 22.1.21, skogsarbeider, Norderhov. Skutt 5.9.44 på Trandum 
Hansen, Rigmor Margrete, f. 8.11.08, bokbinderassistent, Oslo. Drept i forhør 29.10.42 

på Grini 
Hansen, Sigurd Peder, f. 8.4.08, rørlegger, Oslo. Skutt 7.9.42 i Trondheim 
Hansen, Åge, f. 21.12.21, mekaniker, Oslo. Skutt 6.9.44 på Trandum 
Hjelmen, Martin Rasmussen, f. 24.1.04, sjømann, Ski. Halshogd 30.5.44 i Brandenburg 
Holtmon, Reidar, f. 31.8.14, agronom, Oslo. Skutt i kamp 26.4.43 i Oslo 
Horgen, Bjørn, f. 29.1.15, sjåfør, Nedre Eiker. Død 31.5.45 etter fangenskap i Tyskland 
Hovde, Erland, f. 9.2.16, jernbanearbeider, Modum. Skutt 10.2.45 på Akershus 
Jacobsen, Carl Johan, f. 2.11.07, bryggearbeider, Oslo. Skutt 8.9.42 på Trandum 
Jenserud, Georg Johannes, f. 20.9.20, gårdsarbeider, Norderhov. Skutt 5.9.44 på Tran- 

dum 
Kristiansen, Alf, f. 6.1.13, jernbanearbeider, Drammen. Skutt 7.9.42 på Trandum 
Kristoffersen, Reidar, f. 24.7.18, sjåfør på Renholdsverket i Oslo. Skutt 7.9.42 på Tran-

dum 
Moen, Johan Karelius, f. 2.3.20, salmaker, Norderhov. Skutt 5.9.44 på Trandum 
Nikolaisen, Karl Johan, f. 7.9.18, skiarbeider, Gjøvik. Skutt under flukt 29.3.44 på Raufoss 
Nilsen, Frank Hagbart, f. 30.12.89, bryggearbeider, Bergen. Død 10.12.42 i Diisseldorf 
Næsman, Arne Emanuel, f. 29.11.15, skofabrikkarbeider, Oslo. Drept under tortur på 

Victoria terrasse 27.5.44 
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Olsen, Helge, f. 27.6.17, fyrbøteraspirant, Norderhov. Skutt 5.9.44 på Trandum 
Orby, Gunnar, f. 24.4.08, bussjåfør, Oslo. Død på ukjent sted ca. sept. 44 
Pettersen, Barly Devold Paul, f. 18.2.00, havnearbeider, Narvik. Halshogd 30.5.44 i Bran-

denburg 
Røed, Oddvar, f. 16.5.19, snekker, Modum. Drept i mineulykke 1.5.45 i Karasjok 
Skinstad, Gunnar K, f. 18.6.21, ekstrabetjent, Modum. Skutt 5.9.44 på Trandum 
Skaarud, Gjermund Karl, f. 10.8.24, elektrikerlærling, Oslo. Skutt 6.9.44 på Trandum 
Stensrud, Per Tore, f. 30.4.24, lærling, Oslo. Skutt 6.9.44 på Trandum 
Sunde, Håkon Marinius, 9.6.11, sjømann, Kopervik. Skutt 2.3.44 på Trandum 
Torbjørnsen, Alv, f. 24.4.08, bryggearbeider, Oslo. Død 8.1.43 i Sachsenhausen 
Aasen, Leif, f. 15.2.18, telegrafist, Vestby. Skutt på oppdrag i Hvitsten 15.10.44 
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FORKORTELSER 

Sovjetiske: 
GPU 	Det statlige politiske direktorat. Inn i NKVD 1923 
NKVD 	Folkekommissariatet for indre anliggender. 1923-42 
NKGB 	Folkekommissariatet for statens sikkerhet. 1943-46 
MGB 	Departementet for statens sikkerhet. 1946-53 
GRU 	Generalstabens etterretningstjeneste 
INU 	Avdeling for utenlandsetterrettning i NKVD/NKGB 
Kontor S 	Kontoret for spesielle operasjoner i NKVD/NKGB (senere 

avdeling/departement/direktorat) 
EKKI 	Kominterns eksekutivbyrå 
OMS 	Kominterns kurer- og sambandsavdeling 
SUKP 	Det sovjetiske kommunistpartiet 

Britiske: 
MI 5 	Den militære sikkerhetstjeneste 
MI 6 	Den militære etterretningstjeneste 
MI R 	Military Intelligence — forskingsavdelingen 
SIS 	Secret Intelligence Service (MI 6), opprinnelig UD 

D Section D. Sabotasje 
Z Section Z. Etterretning, sabotasje 

SOE 	Special Operations Executive. Sabotasje 

Norske: 
NSF 	Norsk Sjømannsforbund 
RFO 	Den røde fagopposisjonen 
RFI 	Den røde faginternasjonalen (Profintern) 
NKP 	Norges kommunistiske parti 
POT 	Politiets overvåkingstjeneste (1937-40.1947—) 
OVS 	Overvåkingssentralen i Oslo 
Genst. IV 	Generalstabens utenriks- og etterretningsavdeling 
FD/E 	Forsvarsdepartementets etterretningskontor i London 
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FO II 	Etterretningskontoret i Forsvarets Overkommando, London 
FON 	Hjemmefrontskontoret i FO, London 
MI 2 	Etterretningskontoret i den norske legasjonen, Stockholm 
MI 4 	Milorgkontoret i den norske legasjonen, Stockholm 
KK 	Yrkesorganisasjonenes Koordinasjonskomit 
Kretsen 	Sivil motstandsorganisasjon 
2 A 	Sivilt motstandsnettverk 
XU 	Den militære etterretningstjenesten i Norge 
AT 	Arbeidstjenesten 
I R 	Infanteriregiment 
NHM 	Norges hjemmefrontmuseum 
R A 	Riksarkivet 

Tyske: 
KPD 	Det tyske kommunistparti 
SPD 	Det tyske sosialdemokratiske parti 
Sipo 	Sikkerhetspolitiet (Kriminalpoliti og Gestapo) 
RSHA 	Reichssicherheitshauptamt, Sipos ledelse i Berlin 
SD 	Det tyske nazipartiets sikkerhetstjeneste, fra 1939 del av RSHA 
KdS/O (B) 	Sikkerhetspolitiet i Oslo (Bergen etc.) 
KdS/0/IV Gestapo i Oslo (med en rekke referater) 
Gestapo/ 
Hamburg/ 
II N 	Gestapo Hamburgs etterretningsavdeling/Peter Kraus 
V-Mann 	Vetrauensmann, spion 
OKW 	Den tyske militære overkommando 
ABWEHR 	Den tyske militære overkommandos sikkerhets- og etterretnings- 

tjeneste (OKW) 
AA 	Det tyske utenriksdepartementet 

Svenske: 
SKP 	Sveriges kommunistiske parti 
6:e roteln 	6. avdeling av Stockholms kriminalpoliti, overvåkingsavdelingen (sik- 

kerhetspolitiet Såpo) 
Fst/U 	Forsvarsstabens etterretningsavdeling 
C-byrån 	Forsvarsstabens sentralbyrå for grensekontroll og etterretning 

Andre: 
IKPK 	Den internasjonale kriminalpolitikommisjonen 
ITF 	International Transport Workers Federation 
ISH 	The International Union of Seamen and Harbour Workers 
OSS 	Den amerikanske etterretnings- og sabotasjeorganisasjon under annen 

verdenskrig 
DKP 	Danmarks kommunistiske parti 
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NAVNEREGISTER 

Registeret omfatter personnavn, dekknavn og navn på skip. Dekknavn er satt i anfør-
selstegn, skipsnavn i kursiv. Navnet Ernst Wollweber forekommer så ofte i teksten at det 
er meningsløst å innbefatte det i navneregisteret. 

«A» 108 
Aaltonen, Bruno S. 79, 105f, 108, 110 
Abildgaard, Theodor 143 
Abrahamsen, Osvald 50, 75, 221, 326 
Abrego 66 
Adolph, Alfred 66 
Ahlqvist 107 
Ahola, Ernst Leopold 108ff 
Ahti, Aarne 107 
«Alf» (Adolf Baier) 200 
Alfredo Oriani 62 
«Alwot, Ernst» (Ernest Lambert) 108 
Amlie, Ivar 278, 302 
«Andersen» 296 
Andersen, Arthur 110 
Andersen, Einar 310, 317 
Andersen, Finn Roald 262 
Andersen, Minni 110 
Andersen, Per 209, 213 
Andersen, Roar Stub 272, 274, 281, 283, 

316 
Andersen, Rolf 279, 322 
Andersen, Roy 233 
Andersen, Thorleif 225, 233 
Andersson, G8sta 57, 76, 88, 119, 121ff, 

133f, 144, 182, 201, 203, 212 
«Andr& 57 
Andreassen, Arthur 230 
Andresen, Hans Mikael 312 
Andresen, Kristian 274 
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Angerer, Georg 48, 50, 162, 166f 
«Anton» (Ernst Wollweber) 105, 133f 
«Arne» 200f, 274 
Aspaas, Ingolv 113f, 116, 293 
Aspaas, Leonard 113f, 116, 132, 143, 293 
Assarsson, Per Vilhelm Gustav 180f, 214 
Aubert, Hedvig 185, 187, 298 
Augland, Birger 51, 228 
Aulie, Reidar 238ff 
«Avotin» (Ernest Lambert) 108f 
«Awotin, Lambert» (Ernest Lambert) 41, 

64 
«Awotin, Viktor» (Ernest Lambert) 41 

Baier, Adolf 57, 90ff, 120f, 135, 142, 144, 
163, 200ff 

Bakken, Ingeborg 94, 170 
Ballestad, Ivar 281 
Bamler, Rudolf 32 
Bargstådt, Erna 59, 61 
Bargstådt, Karl Max 48ff, 59ff, 81, 86, 

90ff, 110, 112, 117, 119ff, 135, 142, 144, 
162f, 166f, 179f, 200, 204, 325 

Barschdorf, Gustav 162, 166, 170, 193, 
229, 269 

Barstad, Tor Arne 230, 316 
Batory 65f, 77, 80, 83, 85, 100f, 183, 198 
Beck, Kristian 228, 326 
Beguin, Achille 57, 64 
Bern, Alfred 20, 42, 66 
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Bengson, Gunhild 167f, 199 
Benninghaus, Walter 60 
Berg, Simon Blix 291ff 
Berg, Waldemar «Walle» 187f 
Bergesen, Birger 239 
Berggrav, Eivind 142 
Berija, Lavrenti P. 89 
«Bernt (Frank Nilsen) 221 
«Bernt» (Ernst Wollweber) 50 
Berthelsen, Ejnar 65, 67 
Best, S. Payne 128 
Biesemann, Leo-Marie 130 
Biltvedt, Odd 185, 195, 226, 261 
Biggs, Ernest 127 
«Birger» (Norman Iversen) 221, 224 
Bismo, Lars 312f, 314 
Bjerring, C.M. 65, 78f, 80ff, 85, 100f, 105, 

179, 191, 198f 
Bjfirklund 206 
Bjørkmann, Alfred 164, 193, 206, 224, 

319, 326 
Blindheim, Johannes 321 
Blindheim, Martin 209, 213 
Blindheim, Svein 280 
Block, de 76f, 109, 176 
Bliicher 136 
Boccaccio 62, 64, 178, 181 
Bogefeldt, B. 152, 173f, 177, 182 
Boheman, Erik 177, 179f, 182, 205, 211, 

214 
Bonnevie, Helmer 127f 
Bonnevie, Sofie 263, 269 
Bottolfs, Lars 261, 314 
Brandt, Willy 212 
Brekke, Fredrik Nannestad 276f 
Brendberg, Martin 245f, 310 
Bruno, Carl-Gustaf 208 
Bruun, Astrid 122 
Bruun, Elna 269 
Bruun, Johan Peter 57, 90, 93,122, 170, 

194, 229, 231ff, 251, 260, 265f, 268f 
Bryhn, Asbjørn 132, 195f, 219, 225ff, 

230ff, 234ff, 238, 240, 249, 251, 263, 
271, 292, 298 

Bråuer, Curt 136, 139 
Bråthen, Finn Brede 314 
Braathen, Harald 51, 75, 190, 217, 220ff, 

326 
Bull, Christian 212 
Bull, Jens 234, 240, 298 
Båckman, Gustaf 206 

Canaris; Wilhelm 103 
«cand.jur. Lilly» (Asvor Ottesen) 190 
Carlsson, Alberth 283 
Carlsson, August Einar Georg 80f, 83, 85 
«Carsten» (Carl Johan Jacobsen) 222 
Ceder, Gustav Anton 53f, 61, 91, 97ff, 111, 

125, 131, 148, 193, 200, 202f, 206, 212 
Cesare Batisti 73 
Chamberlain, Neville 59 
Christensen, Eva 269 
Christensen, Kaj Thanderup 65f 
Christiansen, H. 193f, 198, 221ff, 228 
Christophersen, Egil 283 
Churchill, Winstaon 288 
Cierzo 66 
Citrine, Walter 289 
Claus Båke 74f, 80f, 100, 113f, 177, 181f, 

208, 222, 228 
«Conrad» 65f, 100, 183 
Croft, Andrew 123 

Dahl, Arne D. 295 
Dahl, Ørnulf 291ff 
Danielsen, Nikolai 257 
Danielsson, Axel 97, 99f, 104f, 202f 
Danielsen, Knut Brodtkorb 276 
Dankaart, Hans 61 
Deutschland 69, 83 
«DesCortes» 63 
«Didrik» (Reidar Kristoffersen) 190 
Dimitrov, Georgi 26, 67, 92f, 175, 186 
Djeprovskij, Leonid 304 
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Dolmen, Karl 276 
Dybhavn, Alf 153 
Dønnum, Einar 216, 225, 231, 236 

«Edgar» (Johan Peter Bruun) 258 
Egede-Nissen, Adam Hjalmar 78 
Egge, Bergljot 286 
Egge, Ørnulf 282, 284, 315, 317, 321 
Eitingon, Leonid 39, 187 
Ellingsen, Sverre 184, 194f, 232, 251, 262, 

270, 276 
«Else» (Ragnhild Wiik) 169, 180 
Eltvig, Alf 48ff, 144, 162, 180, 326 
Eltvig, Olga 48ff, 75, 94, 144, 159, 162, 

166ff, 180, 194, 204 
Endreaard, Jacob 313 
Eng, Hans 230f, 251 
Engebrektsen, Ella 273 
Engelbrecht, Erwin 140 
Engels, Friedrich 33 
Engelsgaard, Aksel 190 
Engzell, Gøsta 152, 157f, 175, 182, 199f, 

208ff 
Eriksen, Finn 164, 232, 251f, 257, 259 
Eriksen, Håkon 164, 231f, 233f 
Eriksen, Olga-Karin 232 
Eriksen, Øivind 164, 232 
Eriksson, Hans Oscar 57 
Eriksson, Oscar Harry 120f, 204 
Ertesvåg, Ivar 249f 
Eskildsen, Kristen 65, 67 
Esser, Wilhelm 167, 269 
Evang, Erling F. 57, 90 
Evensen, Lars 239, 256, 296 
Evensen, Ole 261 

Fabritius, Hans Fredrik 232 
Fahlander, Nils 179 
«Falken» (Arvid Falkenberg) 259 
Falkenberg, Arvid 263, 265f, 270 
Falkenhorst, Nikolaus von 139f, 142 
Fehmer, Siegfried 262, 301 

Feij, Adrian 60ff, 64, 68, 76f, 90, 105, 108, 
176, 199 

Felce 66, 69, 198, 200 
Feronia 80f, 90f, 101, 130, 182 
Fichtels, Alfons 60, 62, 76f, 199 
Figge 201f, 204 
Fimmen, Eduard 58, 60,174 
Fines, Jon 306 
Fjalestad, Jon 161f 
Flaskerud, Halvor 305 
Flocken, Jan van 37 
Florin, Wilhelm de 245 
Fock, John 76, 176, 179, 198, 221ff, 228 
Folden, Arthur 230 
Fontell, Ernst 81, 105 
Foss, Leif 0. 28, 34ff, 74, 80, 112, 165, 169 
Fossen, Ole 55f, 74, 165, 191ff, 206, 221, 

326 
Franco y Bahamonde, Francisco 47 
«Frans» (Barley Devold Pettersen) 99f, 

101, 104f, 125, 206 
«Fred» (Josef Schaap) 55 
Fredrik II 32 
Frick, Wilhelm 197 
Frihagen, Anders 194 
«Friman» Fosef Schaap) 107 
Frydenberg, Leif Vidar 306 
Furubotn, Magda 286 
Furubotn, Peder 23, 68, 137, 224, 239, 

243ff, 259, 271, 282ff, 288, 296, 299, 
310f, 316f, 319, 321f 

Færøy, Frode 245, 321 
Førland, Olav 272, 274, 296, 312f, 314 

Galaaen, Jens 245 
Gauslaa, Arne 161, 252, 256 
Geffken, von 208 
Gejl, Kaj 67, 73, 191, 198 
George Washington 43 
Gerhardsen, Rolf 15, 23 
Gram, Harald 194f, 232, 238ff, 273, 296, 

298 
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Gramer, Kåre 283 
Grande, Ivar 276 
Granum, Andreas 261 
Granum, Eilev 261, 314 
Grimnes, Ole Kristian 266 
Grolman, Wilhelm von 177, 199ff, 208ff, 

213 
Gruber 162 
«Gunnar» 308 
Gunnerud, Alf Johan 229, 233 
«Gustav» 100 
Gustavsen, Gerhard 250 
Gustavsen, Halvard 251 
Gustavsen, Rolf 250 
«Gutto, Helge» 310 
Gbransson, Hardy 211, 213 
Gititzinger, Johann 189 

Hagen, Ivar 48, 81, 100ff, 105, 108ff, 111ff, 
148, 156, 195 

Hagge, Rolf Konrad 57, 90ff, 120ff, 133, 
135, 142, 144, 163, 201f, 204, 206f 

Hallgren, Eric 130, 149, 178f, 207 
«Halfdan» 230, 316 
Halvorsen, Arne 27f, 49, 78, 130, 162, 165, 

195 
Halvorsen, Ole 276ff 
Halvorsen, Reinhard 307 
Halvorsen, Terje 243, 245, 282, 284f 
Hambro, Charles 
«Hansen» (Leif Myrmel) 221 
Hansen, Alberti 65ff, 77, 80, 104, 113, 192, 

198 
Hansen, Alf 143 
Hansen, Arvid 174 
Hansen, Bjarne 143, 229, 233 
Hansen, Georg 306, 323 
Hansen, Harry 143, 310 
Hansen, Karsten 306 
Hansen, Reidar 306 
Hansen, Rigmor 93, 163, 220, 231ff, 
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Hansen, Sigurd 93f, 120f, 135, 163, 220, 
231f, 233f 

Hansen, Åge 303 
Hansson, Michael 232 
Hansteen, Viggo 191, 193f, 212, 237, 245 
Hansteen, Wilhelm 293 
Hasselknippe, Oskar 307, 323 
Haug, Andres 251, 260, 287 
Hauge, Jens Christian 226, 263, 267, 275, 

277 
Haugene, Arvid 274 
Hedlund, Jørgen 230 
«helge» 274 
Heller, Reinhald 78ff, 105 
Henningsen, Alfred Meyer 292 
«Henri Paul» 58 
Hestia 68, 77, 178, 208 
Heydrich, Reinhard 72, 78f, 101, 157, 

167f, 170, 172, 178f, 190f, 197, 200, 204 
«Hilde» (Ragnhild Wiik) 169 
Hilt, Christian 161, 174 
Himmler, Heinrich 72, 79, 197 
Hitler, Adolf 15ff, 32, 160, 172, 210 
Hjelmen, Marie 21 
Hjelmen, Martin Rasmussen 15, 21f, 24f, 
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Hjelmen, Rasmus 21 
Hjort, J.B. 157, 326f 
Hjulstad, Thor 273 
Hjårpe, Erik 145f 
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UNIVERSITETSFORLAGET 

Den 21. august 1942 gikk statspolitiets hovedkvarter  i  Oslo  i  lufta. 

Hjemmefrontledelsen Kretsen raste mot "hensiktsløse terror-

handlinger" og statsminister Nygaardsvold tok  i  radioen fra 

London avstand fra "individuelle aksjoner".  I  Sverige ble sabo-

tørene forfulgt som kriminelle. 

Våren 1945 var aktiv motstand og sabotasje blitt en selvfølge som 

en del av den internasjonale militære innsatsen som var nød-

vendig for å knuse de nazistiske statene. 

Wollweber-organisasjonen,  i  Norge bedre kjent som Osvald- 

endret seg til aktiv motstand. De om lag 200 sabotørene 

gjennomførte fram til sommeren 1944 minst 109 aksjoner og 

hadde 35 falne, en høyere tapsprosent enn noen annen norsk 

motstandsorganisasjon. Gruppas hemmelige historie går tilbake 

til 1936, og presenteres her for første gang  i  sin fulle bredde, fra 

den spede starten til aktiviteten ble innstilt. 

Forfatteren har brukt tretten år på å grave fram sannheten om 

Osvald-gruppa og gir  i  denne boka en grundig, velskrevet og 

spennende framstilling av den kanskje mest myteomspunne 

delen av norsk krigshistorie. 
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