Ivar Nygaard

Kommunistenes
motstandskamp
Et bidrag til å skape bedre likevekt i beretningen om
motstandsbevegelsen under krigen – og overraskende
mange funn av folk fra Kampen som var del av
kommunistenes illegale arbeid.
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Kl. 19.30 : Foredrag ved Ivar Nygaard:

Glemte motstandskjempere fra venstresiden
Mediadiskusjonen om motstandskampen og Milorg etter Max Manus
filmen og J. Chr. Hauges biografi har stilnet. Det som knapt ble nevnt var
den aktive innsatsen som de norske kommunistene sto for helt fra det
første okkupasjonsåret. Nå vil Ivar Nygaard fortelle om skjebnen til noen av
dem som tok aktiv del, bl.a. Osvald-gruppa her på Østlandet.
Kalendersiden for mai måned i Kampenkalenderen 2009 om Inga Lie er en
liten bit av en slik historie som blir tatt opp. Det vil også bli vist filmstubber
med intervjuer med noen av veteranene.

Vel møtt i Storsalen, Kampen bydelshus 15. april

Ivar Nygaard holder foredrag i Kampen Historielag 15. april 2009.

I denne forsamlingen, er det sikkert varierende
kunnskaper om det emnet som jeg skal snakke om.
De som vet meget vil sikkert føle at jeg utelater viktige begivenheter eller at jeg ikke nevner mennesker
som hadde fortjent det. Jeg kan ikke engang love å
være fullstendig historisk korrekt. Det viktigste for
meg har vært å formidle de menneskelige sidene og
gi et inntrykk av den innstillingen som preget dem
som var med på den «kommunistiske siden».
Jeg har tenkt å fortelle om en del av motstandskampen som jeg mener har blitt bevisst fortiet av de
«autoriserte» krigshistoriefortellerne. Årsaken er
etter min mening også klar – i den kalde krigen som
avløste den krigen som tok slutt i 1945 – passet det
ikke inn at kommunister, eller Sovjetunionen for
den saks skyld, skulle framstilles på en positiv måte.
Sovjetunionen, som «snudde» krigen ved Stalingrad
og som mistet ufattelige 32 millioner av sine borgere. Til sammenligning falt i underkant av 200 000
amerikanere – men hvem er det vi ser i filmer og på
fjernsyn og hvem skrives det bøker om?
Man hadde behov for «helter» som «passet inn» i
etterkrigstidens Norge. Både Max Manus og
Gunnar Sønsteby hadde den bakgrunnen og sosiale
plasseringen i samfunnet som gjorde at deres
bragder under krigen kunne brukes til å støtte opp
under politikken i NATO-Norge.
At dette ikke bare er en observasjon fra
«paranoide» kommunister vil jeg underbygge med

et sitat fra Svein Blindheim, en høyt dekorert
motstandsmann fra aprildagene i 1940, håndplukket
til Kompani Linge, aktiv sabotør bak de tyske linjer
og toppmann i Milorg, altså en som burde vite hva
han snakker om:
«Vi lærer at det var en kamp av det onde mot det
gode. Blant aktørene på det godes side finner man
bare vestallierte venner samt vår nasjonale
motstandsbevegelse Milorg. Sovjetunionen,
kommunistene, Osvald- og Pelle-gruppene og
partisanene i Finnmark er strøket i historiebøkene.»
Jeg må også si at jeg irriteres over at det skapes
det inntrykket at motstandskampen ble utkjempet av
disponenter, direktører og advokater med
hemmelige møter på adresser i Bygdø allé og
Thomas Heftyes gate. Dette kommer jeg tilbake til.
Det var to store begivenheter som gikk forut for
2. verdenskrig, nemlig Den spanske borgerkrigen
og Finlandskrigen. Støtte til den ene eller andre av
disse krigene sa ofte noe om den enkeltes
klassetilhørighet. Max Manus dro til Finland og
kommunisten Asbjørn Sunde dro til Spania. Begge
kom tilbake med erfaringer fra blodige kriger som
kom dem til nytte i kampen for Norges frihet.
Det er ikke min mening å frata verken Max
Manus eller Gunnar Sønsteby noen ære for det de
virkelig gjorde. Det jeg reagerer på er at de nærmest
framstår som de eneste representantene for den
aktive motstandskampen.


At forvirringen var stor i april-dagene 1940 illustreres av dette bildet av biskop
Berggrav, offentliggjort i tyske bildeblad, hvor han ved hjelp av megafon oppfordrer
norske forsvarere til å legge ned våpnene. Biskopen var en del av det gode selskap,
og de brukte ikke dette mot ham senere. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvordan
dette hadde blitt brukt hvis en kommunist hadde gjort det samme!

Jeg ønsker å gi den æren de fortjener, til
mennesker jeg lærte å kjenne som helstøpte flotte
mennesker. Blant disse var også min egen far, som
deltok aktivt i motstanden mot okkupantene fra de
første dagene i 1940 til han ble arrestert i januar
1943. Han ble skutt på Trandum 30. oktober 1944 –
da var jeg ti år.
Jeg blir provosert når jeg i avisinnlegg, fra
mennesker som burde vite bedre, blir presentert for
løsrevne setninger fra kommunistenes avis
Arbeideren i aprildagene 1940, og som i ettertid
opplagt kan sies å være ukloke, hvis man ikke
kjenner bakgrunnen.
Derfor noen ord for å forklare kommunistenes
stilling i de første dagene etter det nazistiske
angrepet i april 1940. Kommunistene så på
Tyskland som èn av flere imperialistiske makter
som var ute etter å utvide sin innflytelse.
Norge var utsatt for engelsk-franske
grensekrenkelser kort tid før tyskerne satte igang
sin operasjon «Weserübung». Tida, og rammen for
dagens tema, tillater ikke at jeg går i detalj på disse
spørsmålene – la meg nøye meg med å si at nær
sagt alle deler av det politiske spekter var preget av
forvirring i den første tida. Den borgerlige siden var
meget opptatt av at det skulle være «business as
usual», dvs. samarbeid med okkupasjonsmakten.
Solide borgerlige politikere var sogar villige til å
avsette Kongen! Mange på den siden ønsket nok i

ettertid at ting hadde vært usagt eller ugjort, men de
slapp i alle fall å bli minnet om sine mistak til evig
tid!
Uten at jeg har statistisk belegg for det, tror jeg at
en større del av det vi kan kalle «den
kommunistiske motstandsbevegelsen» var godt
voksne mennesker, ofte med familie. Deres kamp
mot fascismen var ikke guttestreker og utslag av
eventyrlyst, men ideologisk begrunnet, og hadde
foregått i mange år allerede. Den tyske
kommunistlederen Ernst Thälmann var en av de
første som nazistene satte i konsentrasjonsleir.
Kampanjen «Redd Thälmann!» ble ført også her i
landet.
Krigsinnsatsen var for kommunistene en naturlig
fortsettelse av kampen mot fascismen før krigen.
Jeg velger her i kveld å dele kommunistenes
motstandskamp i tre deler: Osvald-gruppa, NKPs
illegale arbeid og Pelle-gruppa. Disse tre begrepene
er også vevet inn i hverandre, ja til og med Milorg
er med.
Selve historien er beskrevet bedre og mer
nøyaktig av andre – siden jeg ikke er historiker får
jeg finne min egen innfallsvinkel utfra personlig
kjennskap og – enkeltes tilknytning til Kampen. I
forbindelse med forberedelsene til dette foredraget
har jeg jo funnet flere «linker» som jeg ikke visste
om, fra de nevnte grupperingene og til vårt eget
Kampen.


Bilder av Rolf Sunde og meg som er tatt i 1936/37 enten i Horten eller Tønsberg hvor våre foreldre var
politisk aktive på den tiden.

Asbjørn Sunde

Det er en stadig gjentatt påstand at kommunistene
ikke kom igang med sitt motstandsarbeide før
tyskerne gikk til angrep på Sovjet i juni 1941. Den
påstanden rimer dårlig med at NKP var det første
partiet som ble forbudt. Selvfølgelig måtte man
organisere seg illegalt, og man kom tidlig igang
med å lage illegale aviser. Avisa «Kjennsgjerninger»
kom på slutten av året 1940 ved hjelp av Just Lippe,
Viggo Hansteen og Ola Hofmo.
«Osvald-gruppa» var en forlengelse av
Wollweber-organisasjonen som drev med sabotasje
mot tyske skip allerede fra 1937. Så at de var klar
over hvilken fare nazismen var, kan ikke betviles.
Den ansvarlige og drivende kraft i det vi kjenner
som Osvald-gruppa, var Asbjørn Sunde. Skal det
lages en rangering av personer etter størst betydning
på området sabotasje, så kommer han nok på
toppen. Ikke bare i personlig deltagelse, men som
leder for «utdannelsen» av sabotører som senere slo
til rundt omkring i landet.
Når det gjelder Asbjørn, så kjente jeg ham
personlig, riktignok stort sett som barn/ungdom
kjenner en voksen. Men jeg vanket i hjemmet der,
for sønnen, Rolf, var min beste kamerat i
ungdommen. Våre fedre var i midten av tretti-åra
bosatt i henholdsvis Horten og Tønsberg og hadde
arbeidet sammen politisk. Rolf og jeg deltok
sammen i Østkanten NKU på begynnelsen av femtitallet. Da vi begge giftet oss var vi forlovere i

hverandres bryllup. Rolf har de siste årene lidd av
Parkinsonisme og feiret sin 75-årsdag på Langerud
sykehjem for tre måneder siden. Han ble omtalt i
avisene som «Norges yngste sabotør». Og med
rette. Han var med på ting som ingen andre 10åringer i Norge fikk oppleve!
Asbjørn Sunde begynte for alvor oppbyggingen
av sin organisasjon på høsten 1940. Han hadde
ingen formell forbindelse med NKP, men hadde
allikevel nær kontakt med Ottar Lie som var NKPs
organisasjonssekretær, og som bodde i
Skedsmogata, her på Kampen.
Han rekrutterte tidligere Spania-kjempere,
bryggearbeidere, ja stort sett arbeidsfolk med
adresser som vi kjenner, fordi de ligger på «vår»
kant av byen. Jeg kan nevne noen hjemme-adresser
på de som var «1. generasjons» Osvald-gruppemedlemmer, som stort sett forsvant inn i fengslene i
1942:
Schweigaardsgate 95, Mosseveien 1–6,
Tøyengata 36, Nordbygata 40, Treschowsgate 17,
Osterhausgata 26, Hegermannsgata 2, Brinkens gate
2 B (Der bodde Osvald Jensen, gruppas første
dekkadresse var der. Han hadde lånt ut navnet sitt til
Martin Hjelmen, derav det berømte
motstandsnavnet!) Videre: Steplagården, Sveriges
gate 11, Stockfleths gate 41 C, Uelands gate 41 K,
Svingens gate 3.
Gruppa hadde tilhold mange forskjellige steder


Så farlig anså tyskerne og
nazimyndighetene «Osvald» for å
være at denne plakaten ble slått
opp over hele landet.
«Belønningen» som ble utlovet må
nærmest sies å være astronomisk,
den tidens pengeverdi, tatt i
betraktning.

Asbjørns hilsen i mitt eksemplar av «Menn i
mørket» som jeg fikk på min 14-årsdag.

seg i skjul, og ble ikke funnet. Thor Årebø ble tatt til
fange. Han hadde vært på Sollia siden 20. mai.
Sundes organisasjon viste sine beste kvaliteter i en
situasjon som denne. Med en enestående evne til å
improvisere klarte de igjen å snu en nestenkatastrofe 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 Randsfjorden og Raufoss.»
Dette skjedde 30. mai 1944.
Det var ikke første gang Asbjørn Sunde var nødt
til å skyte seg ut av en vanskelig situasjon. Noe av
det mest dramatiske, og på grensen til det utrolige,
skjer under sprengingen av Arbeidskontoret i
Pilestredet 31. Dette var en samordnet aksjon med
Milorg som skulle sprenge Arbeidskontoret i
Heimdalsgata. Hensikten var å hindre at norsk
ungdom ble tvangsutskrevet til tjeneste for
okkupantene. Milorg mislyktes med sin del av
«jobben», men i Pilestredet skulle det komme til å
gå varmt for seg.
Jeg siterer fra Lars Borgersruds bok «Nødvendig
innsats»:
«Rett før halv elleve om kvelden 20. april 1943
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 molotov-cocktails. To eller tre pakker

og flyttet ofte, noe som selvfølgelig var nødvendig
når en stadig hadde Gestapo i hælene. Mye av
virksomheten ble etter hvert lagt til Hadeland og
Toten. Einastrand på vestsida av Einavannet var
lenge som en «frigjort» del av Norge. Mange lokale
folk var direkte involvert og resten holdt i hverfall
kjeft om de forsto hva som foregikk. Etterhvert ble
det allikevel ikke sikkert der lenger og hele virk
somheten ble flyttet til Sollia, et tidligere pensjonat
som lå ganske isolert inne på skogen lenger øst.
Sollia ble et virkelig senter for motstandsarbeidet.
Folk ble opplært og sendt ut på oppdrag over store
deler av landet. På grunn av den store trafikken ble
stedet usikkert, Sollia ble angitt av en kurer som ble
tatt i nærheten av Modum. Tyskerne ante storfangst
og dro oppover med 35 mann, hvorav 25 var fra
Luftwaffe, utstyrt med maskingeværer og
maskinpistoler. De kom overraskende og det ble en
lang skuddveksling hvor to tyskere ble drept og én
såret.
Jeg siterer fra Lars Borgersruds bok «Nødvendig
innsats»:
«Halvor Flaskerud ga dekningsild med
maskingevær mens sabotørene kom seg gjennom
ringen. Blant flykningene var Sundes 11-årige sønn
Rolf og hans kone Astrid. 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


Ved siden av nazistenes avis, «Fritt Folk», kom også «Aftenposten» ut under
hele krigen – selvfølgelig fordi de ikke uttalte seg kritisk, men fulgte alle
påbud fra tyskere og nazi-myndigheter. Her ser vi «Friheten»s tegners
kommentar til deres holdning.

Avisen «Friheten» var en av de mest utbredte illegale avisene, og var i en tid
like etter frigjøringa Norges nest største legale avis.

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 med tre–fire minutters mellomrom.
Alt måtte derfor skje helt presist. På signal kjørte
bilen ned Universitetsgaten, svingte til høyre inn i
Pilestredet og opp på fortauet foran arbeidskontoret
som lå i hjørnebygningen. 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 nok illuminasjon for denne gang», fortalte
Falkenberg. Han tråkket gassen i bunn, og bilen
gjorde et så voldsomt rykk framover 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 vinduene. 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 nedenfra. Tyske
soldater stormet også til. Midt mellom trikkene lå
Sunde, godt synlig i frontlyset på trikkene og
flammene på 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
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.»
Som sagt så ble det i alt utført mye over hundre
forskjellige aksjoner, Asbjørn var på langt nær med
på alle, han så det mer som sin oppgave å utdanne


Restene av «Per Kure».

sabotører. Men når han deltok så viste han stort mot
og kaldblodighet.
Blant annet sprengte de Statspolitiets
hovedkvarter i det som den gang het Henrik Ibsens
gate 7. Han opererte også i vårt «nærområde»,
nærmere bestemt Oslo Kretsfengsel, hvor han kjørte
en bil innenfor portene og vaktene, og sammen med
en annen, fikk han utlevert to innsatte, som de slapp
fri nede i Sverres gate.
I forberedelsene til denne kvelden har jeg blitt
klar over at det er flere Kampen-gutter som var
knyttet til Osvald-gruppa på forskjellig vis.
Fire av navnene jeg kom over viste seg alle å ha
en bakgrunn fra «Speider'n». Det gjelder:
Arvid Haugene, Gjermund Skaarud, Per Tore
Stensrud, Henry Bondkall. Den femte, Peder Bernt
sen var en venn av Arvid Haugene. Både Skaarud
og Stensrud endte sine liv i massegraver i Trandumskogen. (Bare noen meter fra der min far ble funnet
i 1945). De hadde vært med på den store sabotasje
aksjonen mot bedriften Per Kure, oppe på Hasle og
ble arrestert på toget opp til Hadeland.Jeg har sett et
filmet intervju med Arvid Haugene som også var
med på «Per Kure», men som hadde en annen jobb
å gjøre dagen etter, og derfor overnattet et sted på
Grefsen. Dagen etter går han ned på Grefsen jernbanestasjon. Uten å kjenne konduktøren, spør han
allikevel om «er alt klart oppover?» og får et benektende svar. Altså tar han sykkelen – og redder livet!

Dette var gutter som egentlig var med i Milorg,
men der drev de jo mest med vanlige soldatøvelser
som «skrittvis framrykking» og kasting med
«kalde» håndgranater og å plukke fra hverandre og
sette sammen våpen. Ordrene fra London var at de
skulle holde seg i ro til krigen var vunnet. Dette var
jo lite tilfredsstillende for unge gutter som brant
etter å gjøre en innsats. Av en eller annen grunn ble
Arvid, Gjermund og Per Tore sendt opp til Skjerva
på Hadeland hvor Osvald-gruppa holdt til. De så
nok ikke med en gang den store forskjellen på det
de kom fra og det de kom til, de håpet bare at det
skulle bli mer «action».
Snart skulle de se forskjellen – Asbjørn tok dem
nemlig for seg og holdt, ifølge Arvid Haugene, et
lengre fordrag om kommunismen. I ettertid
kommenterer Arvid «at alt han sa var nok vel å bra,
men det lot seg ikke gjennomføre!» Og han sa til
Asbjørn at man burde bytte ut navnet kommunisme
med noe annet! Arvid var 18 år da krigen kom, og
ikke politisk bevisst. Etter krigen holdt han
Friheten! (en stund!).
Jeg har lyst til å komme med et nytt sitat fra
Svein Blindheim som belyser problemstillingen:
«Milorg hadde absolutt forbud mot
sabotasjeaksjoner, helt til ettersommeren 1944.
Men kommunistene var ikke passive eller på noe vis
lojale mot de gamle menn som London-regjeringen
forunderlig nok godkjente som ledere av


To av de mange trykte illegale avisene som NKP sto bak.

hjemmefronten. Kommunistene var aktive over hele
landet. Deres mange sabotasjehandlinger førte til at
kamplysten økte på grunnplanet i Milorg. En annen
konsekvens var at mange unge nordmenn sluttet seg
til kommunistene uten å dele deres ideologiske
grunnsyn. Kommunistene var også de mest effektive
i den illegale pressen. Ledende blant deres mange
aviser var Friheten.»
I løpet av krigsårene var det i alt 200 deltakere i
Osvald-gruppa og like mange i det «støtteapparatet»
som trengtes. Det var 35 falne.
Så vidt jeg vet, engasjerte Osvald-gruppa seg
ikke i produksjonen og spredningen av illegale
aviser. Dette var jo også et viktig frontavsnitt. Det
var derimot en meget vektlagt del av NKPs illegale
innsats, som også krevde mange liv.
Motstandsarbeidet var ikke bare
sabotasjeaksjoner med sprenging av tog og
fabrikker, det var også det viktige arbeidet med å
spre riktig informasjon om krigens gang i et land
hvor nazistene og okkupantene hadde fullstendig
monopol på all informasjon. Alle kritiske aviser var
stanset (Arbeideren var den første!) alle
radioapparater var beslaglagt og møtevirksomhet
var forbudt. De illegale avisene betydde mye i et
land hvor du over alt ble møtt med slagordet
«Tyskland seirer på alle fronter».
Det vanlige var at disse bladene ble skrevet med
skrivemaskin og trykt på en stensilmaskin. Etter

hvert begynte kommunistene å framstille sine aviser
«profesjonelt», dvs. de satte teksten med blysats,
noe som gjorde at man fikk plass til mer stoff på
sidene. Dessuten trykket man i «riktige»
trykkpresser, noe som gjorde det mulig med større
opplag. Selv om dette kunne være slitsomt. Høsten
1944 hadde Friheten et opplag på 20 000. (Ola
Hofmo var redaktør i 1942.)
Min gode venn og kollega, Gunnar Kokaas
forteller:
«For den som ikke har prøvd det, er det vanskelig
å forestille seg hva slags utholdenhetsarbeid
trykkingen var. Maskinen var ikke motordrevet, men
måtte betjenes manuelt. Mens en sto på ett ben,
måtte en holde maskinen i gang med det andre. Og
det var nødvendig å trå en pedal fire ganger opp og
ned for hvert eksemplar. Ved et opplag på 10 000,
med trykk på begge sider, ble det 80 000 tramp!»
Akkurat denne trykkingen foregikk i all
hemmelighet i Hygga Tøffelfabrikk på Lørenskog.
Han delte på jobben med en annen typograf, Trygve
Gulliksen som ble arrestert da tyskerne slo til mot
tøffelfabrikken natta til 10. juni 1943.
Gulliksen ble opphav til en nesten utrolig historie:
Sammen med 22 andre nordmenn og noen
russere ble han plassert på lastebil for å kjøres til
Trandumskogen, hvor de skulle henrettes. Dette var
30. oktober 1944. De var fordelt på to eller tre
lastebiler, de var bakbundet og dessuten bundet


De illegale avisene informerte om utviklingen på de forskjellige
frontavsnittene. De nazi-kontrollerte avisene fortalte ikke sannheten.

Det trykte illegale avisene ble «satt» i bly, bokstav for bokstav fra en
settekasse. Det var et tidkrevende og vanskelig arbeide, ofte i lyset fra
stearinlys. Her ser vi en av setterne i aksjon.

sammen. På bilene var det væpnede tyske vakter som
med mellomrom lot lyset fra en lommelykt sveipe
over fangene for å kontrollere at alt «var i orden».
Gulliksen hadde fått en lommekniv smuglet inn i
fengslet, bakt inn i et brød. Denne kniven hadde han
i baklomma. Han fikk den opp, kuttet tauet, og i de
lange bakkene opp mot Skedsmokorset reiser han
seg, skjærer hull i presenningen og kaster seg ut. I
forvirringen som oppstår kommer han seg unna, det
blir selvfølgelig skutt etter ham, men vaktene kunne
ikke forlate dem som var igjen. Kort sagt, han
kommer seg ned mot Kjeller flyplass og holder på å
rote seg inn der, men fortsetter mot Lillestrøm hvor
han banker på i et tilfeldig hus og får hjelp med
klær og penger til toget. Han kommer seg til Oslo
og deretter til Sverige. Han levde til 1985. Dette var
siste gangen det ble foretatt henrettelser i
Trandumskogen.
Store deler av NKPs avisproduksjon foregikk i
Drammen, hvor en hadde tilgang til et trykkeri,
hvor eieren stilte opp for saken. Fra juli 1942 ble
Friheten trykt der. Jeg tror det er nesten umulig for
dagens mennesker å virkelig forstå hvilket arbeid
som lå bak de enkle «avisene» og hva de betydde.
Finn Pettersen, som var med på å produsere de
illegale avisene i Drammen, kom med dette
hjertesukket:
«Det var skrale saker», sa en ung student til meg
da jeg viste henne noen av de illegale trykte avisene

som kom ut under krigen. Jeg ble unektelig noe paff.
Forståelig nok. Jeg hadde ventet en annen
holdning. Jeg hadde innbilt meg at bare synet av
disse avisene ville vekke litt interesse. Det er
avstand i tid og holdning til min ungdoms
virkelighet og den unge studentens forståelse eller
innlevelse i det som skjedde den gang. Ved nærmere
ettertanke kan jeg jo forstå hvorfor hun og andre
unge i dag ikke har samme innstilling til de illegale
avisene. For meg og min generasjon var det å ha en
illegal avis mellom hendene blodig alvor. For henne
var det bare en fjern fortid.»
Arbeidet med de illegale avisene beskjeftiget
mange, og det kostet mange liv, det var dødsstraff
for den som ble tatt for slikt arbeid. Ekteparet Åse
og Arvid Gjerdingen, som jeg kjente godt og som
bodde her oppe på Hasle, forteller i et intervju:
«Det illegale arbeidet var noe du ble dratt
gradvis med i. Det begynte med studiesirkler, små
kureroppdrag, for så, for manges vedkommende, å
ende opp i «heldagsbeskjeftigelse». Mens Åse virket
som heltidskurer i kommunistenes illegale
«postapparat», var Arvid opptatt med distribusjon
av illegale aviser.
Åse forteller at det illegale postapparatet
fungerte som et fullverdig alternativ til det legale. –
Vi visste aldri hva som lå i pakkene eller hva
meldingene gikk ut på. Vi fikk bare beskjed om at
det skulle leveres til bestemte personer på bestemte
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Aftenposten hadde allerede før
krigen et godt forhold til naziregimet i Tyskland. Her ser vi
propagandaminister Goebbels’
hilsen til avisen i 1935.

steder, til bestemte tider. Møtestedene kunne være
trikkeholdeplasser, gatehjørner, gårdsrom o.l. Vi
brukte sykkel som transportmiddel. Farlige
situasjoner kunne oppstå.
Åse ble aldri tatt, men det ble Arvid. Han
forteller at hans virksomhet besto i å trykke, pakke
og levere illegale aviser. I en tid holdt men til i et
lokale i Tronhjemsveien. Her pakket de tusenvis av
aviser på kveldstid; Radio-Nytt, Handslag,
Sabotøren og andre.
Selv om Åse og Arvid var kjærester snakket de
aldri i detaljer om det de drev med. Jo mindre man
visste, desto bedre. Det kom til nytte da Arvid ble
arrestert av Gestapo. Han ble utsatt for harde forhør,
men kom fra fangenskapet med livet i behold.»
Kommunistenes motstandsarbeid foregikk over
hele landet, fra Kristiansand i sør til Varanger i
nord. Kampen-beboeren, Vesla Vetlesen, har skrevet
en bok som kom ut i fjor som heter «Kommunist og
sabotør». Og gjennom beretningen om hennes brors
innsats forteller hun om kommunistenes illegale
arbeid på Stavangerkanten.
Noen av dem hvis innsats under krigen ble fortiet,
og også brukt i mot dem, var de vi kjenner som «partisanene». Det var helt naturlig for dem å samarbeide
med den av Norges allierte som kunne nås med båt
på noen timer – nemlig Sovjetunionen. De utførte et
stort arbeid ikke minst når det gjaldt rapportering
om tyske skipsbevegelser langs kysten, hvor de al-

lierte konvoyene stadig ble angrepet, og likeledes
om tyske militære disposisjoner på land. De gjorde
et meget viktig arbeid og måtte ta store tap.
Sommeren 1943 satte tyskerne i gang en
storoffensiv for å rulle opp virksomheten.
«Operation Mittelnachtsonne» ble satt i gang etter
grundig forarbeid av deres fremste eksperter i
etterretning. Det var et samarbeid mellom SIPO,
Abwehr og Flyvåpenet, Marinen og 210. infanteri
divisjon. Over 1000 mann ble satt inn. Fra før hadde
tyskerne også vervet en god del agenter blant
norske nazister. Med denne massive innsatsen
greide tyskerne å rulle opp størstedelen av
partisavirksomheten fra høsten 1943. Det medførte
at mange som var knyttet til denne virksomheten
ble tatt av tyskerne. I 1943 ble i alt 18 partisaner og
23 kontakter skutt av tyskerne. Noen falt i direkte
kamp, men de fleste ble dømt ved krigsrett og skutt
etter grusom tortur.
Til tross for disse tapene fortsatte de av partisanene,
som fortsatt var intakt, enkelte sporadiske operasjoner
helt til krigens sluttfase i nord.
Når det gjelder disse heltenes liv etter krigen vil
jeg sitere fra boka «Død over de tyske okkupanter»
med tittelen:
«Livet som innsats — et helvete til takk.
Håkon Sneve var sagbruksarbeider i Jakobsnes i
Sør-Varanger og medlem av NKP. Han hadde heller
ingen illusjoner om tyskerne, og rømte over til
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Forsiden på boka «Død
over de tyske
okkupanter» med
gjengivelse av en
plakat, tegnet av Arne
Taraldsen under krigen,
som ble spredd illegalt.

Fiskerhalvøya i Sovjetunionen allerede 21. juni i
1940, ni dager etter at de norske troppene hadde
kapitulert.
Han ble en av de 45 norske som lot seg verve i
Den Røde Arme, for å kunne kjempe som partisan
for Norges frigjøring. En meget risikofylt oppgave,
og bare 17 av disse unngikk å miste livet.
Om forberedelsene til flukten forteller Sneve at
han ble invitert hjem til den kjente Finnmarkskommunisten Godtfred Hølvold. Her traff han
Sverre Søderstrøm og forfatteren Nordahl Grieg.
Denne hadde deltatt i militærtjeneste i Finnmark,
og nyttet høvet til å besøke den fargerike Godtfred
Hølvold. Da Nordahl Grieg hadde gått, begynte de
tre andre å planlegge rømminga. Hølvold hadde
planer om å flytte trykkeriet til partiavisa over til
Sovjetunionen, der de kunne trykke trygt. De fikk
ordnet med båt, men da de gikk i land på
Murmansk-kysten ble alle arrestert. De fikk
imidlertid opplæring i etterretning og ble sendt
ubevæpnete på tokter inn i Norge. Dette var
vinteren/våren 1941.
Etter at Tyskland marsjerte mot øst den
22.06.1941, ble det fart i opplæringa i etterretning.
Nå ble også farene større for de norske, og 28 av
partisanene falt i kamper mot tyskerne. Noen av de
norske partisanene ble tatt til fange av tyskerne og
sendt til leirer i Tyskland, der flere av dem omkom.
Håkon Sneve ble med som bygningsarbeider i

gjenreisinga av Nord-Norge, og håpet som andre på
bedre tider og fast arbeid. Han kom inn ved
Bjørnevatn gruver, men AP-folk samrådde seg med
direktøren, og i 1955 ble han sparket. Han hadde
bygd seg hus og store deler av lønna gikk til dette.
Han måtte flytte fra huset, men endelig fikk han fast
jobb ved svømmehallen i Kirkenes. Han ble en
betrodd mann og var bl.a. lagrettemann i hele 46 år.
Men hele tiden er han under overvåking av POT
(Politiets overvåkingstjeneste).
Etter at hans familie i midten av 80-åra hadde
hatt besøk av noen studenter fra Øst-Berlin, ble han
innkalt av overvåkingstjenesta som sa han var
mistenkt som spion for en fremmed makt. Sneve ble
arg og sa at enten fikk de føre bevis for sine
påstander eller så måtte de la han og hans familie
få være i fred.
Da han måtte levere inn uniforma til
sivilforsvaret til en forhenværende nazist, sprakk det
for Håkon Sneve: «Skal jeg måtte gå — mens du
som var nazist og hird under krigen får bli?»
I nær 50 år levde de Kiberg-partisanene, som
overlevde krigens gru, under press og
mistenkeliggjøring. Torleif Utne, som hadde vært
partisan, sa på slutten av sitt liv:
«For mange av oss som reiste fra Kiberg til
Fiskerhalvøya da krigen brøt ut, har det vært et helt
liv i helvete. Men nå er det vel snart over.» Han
døde to uker senere.
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«Taral»s krigshumoristiske
beskrivelse av
operasjonene
rettet mot kommunistenes
hovedforlegning
i Valdres-fjella.

Ragnvald Thoresen fra Kampen gjorde en stor innsats i
«Komorg» med å transportere flykninger i sin lastebil til
svenskegrensen. Han var før krigen en merittert bokser i
AIF (Arbeidernes Idretts Forbund)

Håkon Sneve så det på sin måte, og tenkte at
disse folka som har vært med på å plage andre
gjennom et helt liv — umulig kan ha det godt med
seg sjøl.
Noen krigspensjon fikk hverken han eller noen av de
andre partisanene som hadde kjempet for Norges
frihet.
Det som foregikk i Nord-Norge var, så vidt jeg
forstår, lokalt ledet. Mye av virksomheten i sør- og
særlig i Øst-Norge ble i lang tid ledet fra
Skriulegret, inne på fjellet i Valdres. Da tyskerne
kom på sporet av dette stedet satte de i gang den
mest omfattende aksjonen som Gestapo, støttet av
SS-styrker og wehrmacht-tropper, iverksatte i det
okkuperte Norge. Forskjellige anslag sier at mellom
800 og 4 000 mann deltok i operasjonen. Det startet
13. juni 1944.
To ble skutt i en innledende trefning og 38 ble tatt
til fange, deriblant unge Asle Grepp, sønn av
arbeiderbevegelsens legendariske leder, Kyrre
Grepp. Asle satt i «Tårnet» på Akershus og ble skutt
på Trandum 10. februar 1945. Bare timer før han
ble henrettet skrev han dette brevet til sin mor:
Ja, mor, dette hadde du ikkje trudd da du såg meg
siste gongen. Og ikkje trudde eg at det skulle gå
slik, då eg såg deg siste gongen. – Nett no er eg
dømt til dauden, og advokat Bergsjø er i ferd med å
diktera nådesøknad for meg.
Du skal ikkje syrgje over meg. Eg døyr, som

mange andre menneske før meg. Det er berre trist
at eg så lite fekk gjort i livet mitt. Trøysten min er at
utviklinga og livet går vidare – og andre vil taka
opp tankane mine og føre dei fram, betre enn eg
sjølv kunne gjort det. Eg tenkjer på far – i desse
dagane er det 23 år sidan han gjekk burt. Eg tenkjer
på Peter Andreas og Gerda, men meir tenkjer eg på
dykk som er att – du mor, og Ole og Else og Pin og
vesle Kyrre. Og eg er viss på at de alle vil taka dette
som det må takast, at de vil minnast meg som eg
var, og gløyme alle dei mistak eg har gjort.
Bergsjø har gjort det han kunne – men det var
ikkje lange tida han hadde å områ seg på. Nå er det
vel slutt.
Eg vil berre be deg helsa alle gode vener og seia
dei farvel frå meg.
Om eg går burt – livet lyt gå sin gang. De skal
leva vidare og føre menneska fram til eit tilvære der
ingen er, som vert dømde til dauden.
Kjære mor! Eg er ikkje redd – det er slutt for
meg. Det er det ikkje for dykk. Lev vidare!
Son din, han Asle
Transporten av folk, som av forskjellige grunner
skulle til Sverige, var også et apparat hvor
kommunistene var «store». Det har nettopp kommet
ut ei bok som handler om en kar fra Kampen som
gjorde en betydningsfull innsats ved å kjøre store
grupper av flykninger til grensen. Han het Ragnvald
Thoresen, var lastebileier og tidligere AIF-bokser
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Ragnar Sollie, lederen for Pelle-gruppa, som i tillegg til mange vellykkede
aksjoner, ikke minst på Oslo havn – også greide å rømme fra Akershus, men ble
grepet. Avisene fortalte at dødsdommen var fullbyrdet, men allikevel ble de
funnet i live og slapp ut i mai-dagene 1945.

Medlemmene i gruppa var ikke spesialutdannede
folk som var sluppet ned i fallskjerm, men vanlige
arbeidere i jernindustrien i Oslo. Men dét var altså
mer effektivt enn padling i gummibåter og festing
av «limpets» på utsiden av skrogene. Men det
krevde selvfølgelig stor oppfinnsomhet og stort mot
blant annet for å bringe sprengstoffet på plass inne i
båtene.
Det var ikke småtteri det dreide seg om, bare på
Nylands verksted ble det fraktet inn 350 kg. En av
de ansvarlige for aksjonen på Akers Mek. verksted
regnet ut at hvis han skulle holde tidsskjemet måtte
han frakte med seg 20 til 25 kilo sprengstoff per dag
i flere uker, gjennom byen på offentlige
transportmidler, gjennom kontroller i porten på
Aker Mek., forbi norske og tyske vakter, for så å
lagre det på et trygt sted inne på verkstedet! De
impliserte inne på Aker og Nyland ble med en gang
etter sprengningen sendt til Sverige, men Ragnar
Sollie selv dro opp til Grefsenkollen for å få best
mulig oversikt over utviklingen i den mest
omfattende sabotasjeaksjonen i Oslo under hele
krigen. Han var nok fornøyd med det han så!
Sammen med noen andre karer dro sjømann
Asbjørn Jensen fra Kampen til Kongsvinger utpå
vinteren 1944, derfra gikk de på ski over grensen.
Vel over i Sverige ble de mottatt av svensk militært
personell, og oppholdt seg et par dager i en
forlegning der de ble avhørt. Etterpå fikk de beskjed

med mange triumfer bak seg både i inn- og utland.
Han var nok ingen kommunist, men han gjorde sin
innsats for det som het «Komorg» som altså var
kommunistenes «eksportorganisasjon». Slik var det
ofte, det var samarbeid og glidende overganger
mellom de forskjellige organisasjonene. Denne ruta
ble kalt «Storruta» og Ragnvald skulle ved en
anledning være med på å føre 40 mennesker over til
friheten. De ble overrasket av tyskerne og det kom
til skuddveksling, hvor èn av folkene, grenselosen
Ole Burås ble drept. Ragnvald Thoresen klarte i
tumultene å komme seg unna og over til Sverige, og
tok etterpå flere turer tilbake til Norge som kurer.
Han hadde kone og en liten sønn – det gjør ikke
beundringen mindre for det han utsatte seg for!
En annen av kommunistenes mest effektive
sabotasjegrupper var den såkalte «Pelle-gruppa»
som ble ledet av Ragnar Solllie. Natten til 24.
november 1944 gjennomførte disse karene sprengning
av skip som lå ved Aker og Nyland verksted.
I Tor Arne Barstads bok om denne gruppa sier
han:
«Både fra norsk og alliert hold i London ble
skipssabotasje vurdert som svært viktig i den siste
delen av krigen. I årene 1943 til 1945 ble minst 15
ekspedisjoner med Linge-karer sendt over fra England for å utføre skibssabotasje. Ingen av dem nådde
tilnærmelsesvis de resultater som karene på Aker og
Nyland kunne vise til i løpet av en eneste natt».
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Resultatet av to vellykte sabotasjeaksjoner, hvor folk fra Kampen var med. Til
venstre ser vi Levahn mekaniske verksted i Hedemarksgata og til høyre Oslo
Sveisebedrift etter sprengningen.

til. Flere NKUere kjempa i Spania. Noen kom aldri
tilbake.
I 1939, etter München-forræderiet, slutta Sovjet
og Tyskland ikkeangreps-pakten. Viggo Hansteen
holdt foredrag for oss om pakten. – Den er ikke
verdt papiret den er skrevet på, sa han. Den gir bare
Sovjet den utsettelsen de trenger.»
Videre forteller han:
«Jeg slutta i jobben og ble illegal sammen med
kona. Vi flytta rundt fra leiligheter på Grünerløkka
til hytter på Lørenskog. På et legitimasjonskort var
jeg Svein Lund, på et annet het jeg Andersen. Jeg
hadde enda flere.»
Harald kan også si noe om den behandlingen
mange kommunister fikk i de tyske fengslene:
«Jeg ble henta fra Akershus. Hos Sicherheits
dienst i fjerde etasje på Terrassen (Viktoria
Terrasse) satt en tysker og en nordmann på hver sin
side av bordet. – Jasså, sa tyskeren. Her har vi altså
Harald Olsen, alias Stein Rud, alias Andersen. Han
ramsa opp alle dekknavnene mine. Jeg tenkte: …
Nå har den sprukket, nå har den... Jeg sa at det
eneste jeg hadde gjort, var å samle inn penger til
familiene til de som satt inne.
– Ta av deg brillene, sa den ene. Nå begynte den
alvorlige delen. Jeg fikk jævli' mye juling. De dælja
løs annenhver gang, fra hver sin side. Til slutt
svimte jeg av. De hev meg ned i en celle i kjelleren.
Jeg blødde fra ørene. Dagen etter var det tilbake til

om å dra tilbake igjen uten noen nærmere forklaring
på hvorfor de ble avvist. Etter dette fikk han kontakt
med karene fra Pelle-gruppa.
Han var med på å «hente» (dvs «rane») penger
fra Oslo Sporveier til en pengelens
motstandsbevegelse. Utbyttet ble hele 114 124
kroner. Pengene ga gruppa helt nye muligheter.
Asbjørn Jensen var også med på sabotasjen mot
Levahn mek. i Hedemarksgata 25 og Oslo
Sveisebedrift i Maridalsveien. Begge aksjonene var
meget vellykket.
Jeg må også ta med noe om en annen Kampegutt,
nemlig Harald Olsen, som bodde nede i Hertug
Skules gate. Han lever i dag og er flere og nitti år
gammel. Han var allerede før krigen aktiv i
antifascistisk arbeid. I et intervju med Tor Inge
Berger (som også har bodd på nedre Kampen)
forteller Harald:
«I 1938 var det tysk flåtebesøk. Vi dro ut til
Nesodden, og da tyskerne kom sigende, vikla vi ut
banneret med «Redd Thälmann» og «Ned med
Hitler». Etterpå delte vi ut løpesedler på brygga, til
de tyske matrosene.»
Videre forteller han:
«Under Spania-krigen forbød Arbeiderpartiregjeringen folk å dra til Spania for å kjempe mot
Franco-fascistene. Vi hadde frivillige som ville til
Spania, i dekning og hjalp dem forbi politispanerne
på Østbanen og på brygga der Antwerpen-båten la
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Harald Olsen fotografert foran minnesmerket på
Nordre Gravlund over falne medlemmer av NKPs
sentralstyre.

Akershus. Til nå hadde Arthur og jeg sittet i den
vanlige fengselsbygningen. Nå hadde de skutt en
fem, seks stykker så det var blitt plass til meg i
tårnet.
Alt i alt satt jeg 11 måneder på Akershus. Jeg fikk
aldri lufte, aldri bade, aldri skifte klær. Jeg fikk ikke
motta brev eller pakker.
En dag kom en gestapo-offiser ned på fengslet.
Gestapo hadde fått beskjed fra Tyskland at
dødsdommer kunne avgjøres som kontorsaker. Først
ble Frans Aubert innkalt, deretter Asle Grepp, og til
sist jeg. Gestapisten leste opp dødsdommen. Etterpå
spurte han etter pårørende som de kunne sende
etterlatenskapene til.
Jeg satt i en celle sammen med Asle. Det fantes
ingen køye, vi lå på sementgulvet. Første kvelden
var det vanskelig å sove. Fra vinduet så vi de kjørte
ut en galge og syv kister. Vi regna med at de var for
oss. Etterpå hørte vi at de hadde hengt syv tyske
matroser som hadde gjort seg skyldig i
«Fahnenflucht» ombord på «Emden».
Etterhvert kom det dødsdømte fra hele Norges
land. En kar fra Linge-kompaniet i uniform, et par
trøndere, en nordlending som hadde frakta i land
våpen fra en u-båt. Kjentfolk kom: Erland Hovde
fra Osvald-gruppa, Armand Stang som var tatt på
Hønefoss. – Har du fått jævli' mye juling for min
skyld? spurte Armand.
Så kom Pelle-gruppa med dødsdom etter

standrett. De satt i cella ved siden av meg. Etter
noen dager hørte jeg at de drev og gravde seg
gjennom veggen.
En kveld vaktene hadde fest, hørte vi et to, tre
sten falle ned i gården. – Nå stikker de, tenkte vi. De
klarte det ikke. De ble tatt. Vi ble jaga ut av cellene
og stilt opp med nesa mot veggen. Så gikk de løs
med pryl. Pelle-gruppa fikk fordi de hadde rømt, vi
fordi vi ikke hadde varsla.
De fleste av oss tok det kaldt og rolig. Vi prata
om alt mulig. Linge-karen fortalte om
fallskjermopplæringa i Storbritannia. Bare èn fikk
det vanskelig da det gikk mot jul. Han skjelte og
smelte, sparka i gulvet og nekta å blende.
Vi hadde blitt enige om at Asle Grepp skulle
holde nyttårstalen. Han snakka om to andre som
også hadde sittet i tårnet: Kristian Lofthus og Hans
Nielsen Hauge. Begge var blitt fengsla fordi de
satte seg opp mot undertrykkelsen. Asle leste til slutt
diktet av Per Sivle: Merket det stend om bæraren
stuper. Da Axel Lund hadde blitt sendt over til
Grini, fikk jeg en liten flaske hårvann av ham. Asle
og jeg blanda hårvannsspriten i
kaffeertatningsskvipet og skålte for det nye året.
Natt til 9. februar 1945, etter at vi hadde sovna,
ble lyset slått på. De leste opp fire navn: Asle
Grepp, Frans Aubert, Erland Hovde og Armand
Stang. Mitt var ikke blant dem. Da han gikk ut, sa
Asle: – Hvis du overlever dette, så hils til mor min.
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Kalenderblad fra
Kampenkalenderen
2009 med bilde og
omtale av Inga Lie.

Ottar Lie, kommunisten og Kampen-boeren som ble henrettet på Trandum
1. mars 1943 sammen med flere andre kommunister.

Vi satt på Akershus til rett før 8. mai. Da ble vi
overført til nr. 19. Dit kom Harry Söderman. Han
sa: – Dere er fri. Jeg dro rett opp til Rachel Grepp
og overbrakte hilsenen.»
I årets Kampen-kalender er det et bilde fra
«gledesdagene» i1945, men av en litt annen
karakter enn vi er vant til. Vi ser Inga Lie fra
Skedsmogata i et togvindu med blomster og flagg,
men med et sårt og trist uttrykk i ansiktet. I teksten
forteller jeg noe om hva som ligger bak mangelen
på glede og begeistring. Den teksten er bakgrunnen
for at jeg holder dette foredraget her i dag – den
berørte noen, og den vekket interessen for å høre
mer om den delen av motstands-kampen som Inga
og hennes mann Ottar, var en del av.
Ottar og Inga Lie flyttet til Skedsmogata 18 i
1934.
Leiligheten var ny og ble betalt med 11 000
kroner, noe som var mange penger den gangen.
Ottar Lie var partisekretær i NKP, mens Inga hadde
jobb, nærmest som «altmuligkvinne», i den
sovjetiske handelslegasjonen i Incognitogaten.
Inga ble født i Åsta ved Rena i Østerdalen i
1901. Familien besto av foreldre og 8 barn, 3 jenter
og 5 gutter. Faren var fløtningsbas, men sto på
fløternes side i en arbeidskonflikt. Det førte til at
Statspolitiet stilte opp for å kaste familien ut av det
lille bruket de forpaktet i forbindelse med farens
jobb. Men samtidig stilte tømmerhoggere og fløtere

opp for å hindre utkastelsen. Det lyktes de med, og
familien fikk en frist på ett år for å finne seg et
annet sted å bo. I løpet av året bygde faren nytt hus
til familien, og etterhvert flere hus, et rent
Østerdals-tun.
Alle i familien var kommunister og selvfølgelig
solidariske med verdens første sosialistiske stat. En
av brødrene reiste sammen med noen
tømmerhuggere til Sovjetunionen for å arbeide som
tolk og reiseleder. Han ble syk og døde der borte –
og ligger begravet i Arkhangelsk. Dette var Ingas
barndom, og sier noe om hvorfor hun valgte den
veien hun gjorde senere i livet.
Både hun og mannen, Ottar, var kommunister
og aktive i motstandskampen. De var begge i
Gestapos søkelys og kunne sjelden oppholde seg i
sin egen leilighet. De bodde rundt på forskjellige
«dekk-adresser» og havnet til slutt i en
sommerhytte på Brekke gård i Østre Modum, hvor
de bodde sammen med to andre motstandsfolk,
Arne Gauslaa fra Skien og Hermann Sønju fra
Lørenskog.
Inga var gravid. Hun og Ottar ventet sitt første
barn, så det var også et gryende og etterlengtet liv å
ta hensyn til.
På kvelden 29. oktober 1942, da alle hadde gått
til sengs, banket det på døra og de hører tyske
kommandoord. «Kom ut. Overgi dere. Huset er
omringet. Dere får to minutter!»
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Dette broderiet var en gave fra medfangene i
Ravensbrück til Inga Lie. De er alle plassert rundt
bordet hvor Inga var «Tischälteste» og hver enkelts
navnetrekk er brodert i samme farge som personen.
Man hadde selvfølgelig ikke tilgang til brodérgarn, så
man dro ut tråder av tøy man hadde, og brukte det.

Folka i hytta var ikke innstilt på å overgi seg, så
de fant fram sine våpen og besvarte ilden fra
omringerne. De to andre ble drept og tyskerne
hadde også to falne. Ottar og Inga ble kjørt til
Møllergata 19 hvor de ble plassert i eneceller. Så
fulgte brutale forhør for begge. Inga fikk store
blødninger og mistet sitt barn. Etterhvert havnet
begge på Grini. 28. juni 1943 ble Inga, sammen
med åtte medfanger, kjørt til Akershuskaia for
transport til Tyskland. I Ravensbrück ble hun
sittende til de ble hentet av de «hvite bussene» ved
krigens slutt. Ottar ble skutt på Trandum 1. mars
1943 sammen med 16 andre kommunister.
I Kristian Ottosens bok, «Kvinneleiren» –
Historien om Ravensbrück-fangene, har han skrevet
et helt kapittel om Inga Lie. Kapitlet heter Mor
Inga og han forteller hvordan Ottar og Inga, etter
ikke å ha sett hverandre siden de ble arrestert, fikk
kontakt. Han skriver:
«Men plutselig en dag ut i februar kom
beskjeden. Ottar var kommet til Grini. Og så
gjentok det seg, som så ofte hendte på Grini.
Gjennom mange mellommenn og mange beskjeder
ble det ordnet slik at Inga en dag kunne stille opp
under vinduet og få et glimt av sin mann. Ottar på
sin side visste at hun holdt utkikk etter ham. Og så
sto de der. To ensomme mennesker som lot som de
ikke vinket til hverandre.»
Hennes medfanger i Ravensbrück forsøkte å

holde skjult for henne at Ottar var skutt, men det var
en som forsnakket seg, og slik fikk Inga vite det hun
aller minst ville høre. Ikke bare hadde hun mistet
sitt barn, men også sin mann.
Ottosen skriver:
«Noen dager etter ble Inga utnevnt til Tischälteste i
brakke 10. Å være Tischälteste betød at man fikk
ansvar for å fordele brødet til de andre medfangene
ved bordet hver kveld og at man hadde ansvaret for
å påse at suppefordelingen gikk for seg som den
skulle.
Det var en krevende jobb å være Tischälteste, det
fulgte ansvar med det. Men det var også et tegn på
at medfangene hadde vist tillit. Nå satte hun alle
sine krefter inn på at alle skulle klare seg. Hun
hjalp dem i tykt og tynt. Snart ble det naturlig å
komme til Inga når noen hadde noe på hjertet. Fra
nå av ble Inga Lie bare Mor Inga.»
Så litt om Ottar:
Ottar ble arrestert første gang i 1940, og
gjennomgikk de verste pinsler under alle de
forhørene han var igjennom. Han var en av dem
som nazistene mest av alle fryktet og som også
visste mest om kommunistenes illegale
organisasjon..
Ottar var fra Løten, også han vokste opp i en
«politisk familie». Faren var småbruker og smed, og
han var med i Arbeiderpartiet på Hedmark fra den
aller første begynnelse. Ottar ble født 5. mars 1896.
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Inga Lie, på sine eldre dager, omgitt av bilder av
kamerater som mistet livet i kampen mot nazismen.
Der er også familiebilder og et bilde av Lenin.

På slutten av Max Manus-filmen, som jeg så
sammen med min kamerat Rolf, spør
hovedpersonen sin kjæreste «Tikken» hvordan det
skal gå med ham, når det hele er over. Han har jo
ingen utdannelse og har brukt ungdommen på å
«krige». Som de fleste vil vite så gikk det jo ikke så
ille med hverken Max eller Kjakan. De gikk begge
inn i direktørskiktet og fikk dessuten all den
oppmerksomhet og takknemlighet som de med
rimelighet kunne ønske seg.
De jeg har snakket om i kveld, ble fortiet og
mange fikk politiet på nakken, nok en gang, ble
trakassert og uthengt som eventyrere og
landsforrædere. Selv Arvid Haugene, med bakgrunn
fra speider'n, og slett ingen revolusjonær, ble
fotfulgt og registrert.
Det klassesamfunnet som kommunistene fikk føle
på kroppen før krigen og som de også håpet skulle
bli borte med krigen, kom ganske raskt på plass
igjen, innsatsen under krigen ble «glemt» og helteog skurkerollene ble delt ut på nytt!
Hvorfor ble det slik?
Hvorfor ble venner og allierte plutselig fiender
igjen?
Verdenskrigen løste étt problem for den
kapitalistiske verden – nemlig å kvitt Hitler som
man i utgangspunktet støttet, men som etterhvert
ble som en brysom gjøkunge i redet. Hadde han
holdt seg mer «på matta» og vendt seg mot Øst

Han var intelligent og en dyktig organisator og
ble etterhvert partisekretær i NKP sentralt. Han var i
tillegg en likandes kar som trivdes på fisketur, bl.a.
sammen med Viggo Hansteen og Petershagen fra
Rena. Pipa var hans trofaste følgesvenn, han hadde
lett for å komme i kontakt med andre mennesker og
var antakelig den som hadde best oversikt over det
illegale arbeidet til partiet. Dette var tyskerne klar
over, så han sto langt oppe på listen over dem de
ønsket å nøytralisere. Det er rart å tenke på at de
bodde rett nede i gata her!
Det må ha vært et fantastisk samhold blant de
som bodde i oppgangen, for under hele krigen
hadde de tatt vare på leiligheten og dens innhold. Så
da Inga flyttet inn etter krigen sto alt som de hadde
forlatt det før de ble arrestert. Navnene på familiene
var: Gundersen, Belsby, Gran og Stokke.
Inga døde i 1993.
Til avslutning vil jeg vise dere en såkalt «Pilot»
fra en lengre film som Morten Conradi har laget om
Osvald-organisasjonen. (Den kan du dessverre ikk
se i den nettutgaven du leser her.) Den forteller
blant annet om den urettferdige behandlingen de
fikk, de som «ikke passet inn» i etterkrigsbildet av
motstandskampen. Jeg er forøvrig stor takk skyldig
til Morten Conradi og ikke minst historikeren Lars
Borgersrud (fra Vålerenga) som begge har gitt meg
god hjelp med materiale til det dere har fått høre her
i kveld.
19

Tegneserieheftet «Lys & Luft» – en profitørs
saga karikerte på en meget treffende måte
en rekke typer fra okkupasjonstidens
persongalleri.

Kommunistpartiet.» I klarspråk betydde det at den
kalde krigen var i gang.»
Jahn Otto Johansen har lest biografien til Jens
Chr. Hauge og får der svar på noe han har lurt på i
mange år, nemlig grunnen til at politimannen Knut
Røed ikke ble dømt for å ha medvirket aktivt til
arrestasjonen og deporteringen av 532 norske jøder.
Svaret han finner er, at Røed ble engasjert av
amerikansk etterretningstjeneste, med oppgaven å
registrere kommunister og sympatisører. Noe han
sikkert hadde trening i fra krigens år!
Kommunistene var aktive i krig, og man visste at
de også ville være det i fred, men ikke med våpen,
men med tanker og ideer som man anså som like
farlige.
Krigen hadde ikke knekket sosialismen – så den
oppgaven gjensto!

istedenfor å angripe Frankrike og andre vestlige,
kapitalistiske land, ville kanskje forløpet vært et
helt annet!
For hva var det «vestmaktene» fryktet mer enn
noe? Jo, det var Sovjetunionen, ikke fordi landet var
inhumant og grusomt, men fordi at de, hvis de
hadde lykkes med å skape et alternativ til den
kapitalistiske verdens arbeidsløshet, urettferdighet
og økonomiske kriser, ville ha vært en virkelig
trussel mot selve fundamentet i disse samfunnene
og de privilegertes livsgrunnlag.
Sovjetunionen måtte fra første stund slåss for sin
eksistens, mot de vestlige maktene. Krigen ble
nærmest en pause i den vedvarende kampen for å
knekke et samfunnssystem som de så på som en
alvorlig fare for seg.
Kommunister i alle land bekjente seg jo til de
samme ideer som var grunnlaget for byggingen av
dette «farlige» samfunnssystemet – derfor måtte jo
også disse bekjempes. Dette foregikk i alle år før
krigen og ble gjenopptatt med en gang etter freden.
Hvis det da i det hele tatt var noen pause?
Jeg må sitere Svein Blindheim igjen, han skriver:
«Da denne jubelsommeren var på hell 8.
septembet 1945, konstaterte Commander in Chief
Allied Land Forces Norway and Head of the Allied
Mission to Norway, general sir Andrew Thorne:
«Den viktigste politiske hendelsen de siste to
ukene er splittelsen mellom Arbeiderpartiet og
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En treffende kunstnerisk kommentar fra
Arne Taraldsen til hva som skjedde i
fredsdagene. En av de «virkelige gutta på
skauen» (nederst til høyre) ser forbauset
og forarget på at direktører og prester
rykker ut og tar æren for motstands
kampen, til glede for «Frogner-fruen»,
som vifter entusiastisk med flagget.
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