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Ti minneomXU 
Tirsdag kveld i 
forrige uke var 
en sjelden sam
ling krigsvete
raner møtt opp i 
Prestegårds-
veien i Ullevål 
Hageby i Oslo. 

D 
et gjaldt avdu
kingen av minn
steinen_ over et
terretnmgsor
ganisasjonen
XU og dens før
ste sjef, Arvid 

Storsveen. Det var første gang 
siden 1945 XV-medlemmene 
har møtt hverandre i full offent
lighet 

Det var en beveget Ivan Ro
senq uist som holdt minnetalen 
ved avdukingen. «Vi var sivile 
her i landet, vi hadde ingen 
sterk militærtradisjon. Det er vi 
stolte av. Arvid Storsveen viste 
at det moralske mot og viljen til 
rettferdighet og motstand var 
viktigere enn krigertradisjon.» 
Med disse ordene ga Rosen
quist en treffende karakteristikk 
av XU. XU fikk status som den 
norske militære etterretningsor
ganisasjonen på norsk område, 
underlagt Forsvarets overkom
mandos 2. kontor i London. Men 
ledelsen av den hjemme lå i hen
dene på unge, høyst sivile men
nesker. De militære, yrkesoffi
serene, var skjøvet i bakgrun
nen, eller var «eksportert» til 
Sverige og England. 

Hvorfor 
tausheten? 
Historikerne har ikke mye å hol
de seg til. Etter krigen var det 
enighet blant de fleste medlem
mene om å holde kjeft om det de 
viste. Utfra parolen «alle eller 
ingen•, skulle ingen ta imot de
korasjoner. Av totalt kanskje 
5000 medarbeidere, med en 
kjerne på ca. 1500, har bare 
noen få bidratt til okkupasjons
forskingen. Parolen om å holde 
kjeft var for de fleste sjølpålagt. 
Men noen ble også rekruttert til 
den nye militære etterretnings
tjenesten etter krigen, og for 
dem var tausheten pålagt av for
svaret. 

Militær 
organisasjon -
av sivile 
Det spilte også inn at XU ikke 
bare i bunn og grunn besto av si
vilister - et paradoks for en mili
tær organisasjon. Sin hovedbase 
hadde XU ved Matematisk- na
turvitenskapelig fakultet ved 
Universitetet i Oslo, hvor aktive 
studenter og lærere ble rekrut
tert via Ivan Rosenqvist. Blant 
dem var det en rekke radikalere, 
med bakgrunn i Mot Dag og an-

Ivan Rosenquist holdt tale med momumentet til Arvid Storsveen, den første leder for XU, den militære norske etterretningsorganisasjonen 
under krigen. {Foto: Maya Glaser) 

dre deler av studentbevegelsen, 
men også konservative og «upo
litiske•. Sentrale navn her var 
Øystein Strørnnæss, Eilif Dahl, 
Bjørn Reinertsen, Anne-Sofie 
Østvedt, Marit og Otto Øgrim, 
Brynulf Ottar, Astrid Løken, Ed
vard Barth, Tore Gjelsvik, Ame 
Welhaven, Gunnar Kværk, Hel
ge Usterud Asgaard og andre. 
Det radikale innslaget var utpre
get, men ikke enerådende eller 
tilsiktet. Storsveen selv var 
f.eks. konservativ. 

Starten 
Arvid Storsveen hadde gått et be
falskurs i 1934-35, og deltok i 
1940 som troppsjef i et ingeniør
kompani i sprengningen av bruer 
og veier fra Nypefoss bru i Bæ
rum til kapitulasjonen i Gausdal. 
Sammen med sin nestsjef Ivan 
Rosenquist, forsøkte han å ta seg 
nordover. Rosenquist og en 
håndfull andre dro via Sverige til 
Nord-Norge, for å fortsette kam
pene. Storsveen dro til Stock
holm for å kontakte den norske 
militærattasjeen. Utpå somme
ren og høsten var han i full gang 
med å organisere etterretnings
arbeide i Norge. I denne første 
fasen skjedde dette i sammarbei
de med Milorg-folkene major 
John Hagle, kaptein Eyvind Hjel
le og Lauritz Sand. I 1941 ble 

Sand arrestert, og Hjelle og Ha
gle kom seg til Sverige. Dermed 
var en fase over. XU framsto høs
ten 1941 som egen organisasjon 
under Storsveens ledelse. Nav
net, som antakelig var Lauritz 
Sands påfunn, ble beholdt 

Beste i Europa 
På alliert hold fikk XU etter 
hvert rykte som den best organi
serte og mest effektive etterret
ningstjenesten i de okkuperte 
områdene. Krigsviktige infor
masjoner av alle slag ble samlet 

inn. Befestninger, troppeforflyt
ninger, veier og bruer, forflyt
ninger av fly og krigsskip, til og 
med tyske offiserer ned til kap
teins grad blei omhyggelig foto
grafert og registrert Materialet 
ble oftest mikrofotografert, og 
filmene smuglet til Sverige via 
uthulede skruer på togtoaletter, 
uthulede fyrstikker, magnetbok
ser på togunderstell o.l. I Lon
don satt leder av den norske 
seksjonen i SIS (Secret Inte lli
gence Service) Erie Welsh som 
mottaker og distributør til de al
lierte operative enhetene. 

XU-medlemmene 
møtte hverandre 
for første gang i 
full offentlighet. 
(Foto: Maya 
Glaser) 

Slutten for 
Storsveen 
I mai 1942 ble Rosenqvist arres
tert, og Storsveen måtte flykte til 
Sverige . Dermed gikk han også 
av som leder for XU, og Øistein 
Strømnæss tok over. I novem
ber dro Storsveen til London, og 
kom i påsken 1943 tilbake til 
Norge. 27. april skulle han delta 
på et illegalt møte i Vidarsgt. 4. 
Hva han ikke visste, var at eie
ren i leiligheten også hadde til
knytning til Asbjørn «Osvald• 
Sundes organisasjon, som den 

20. april hadde sprengt arbeids
kontoret i Oslo, som ledd i kam
pen mot Arbeidstjenesten. 
Mange var arrestert, og leilighe
ten var under tysk overvåking. 
Storsveen gikk i fella, og ble 
skutt av Gestapo. 

Det største 
kuppet? 
Gestapo fant aldri ut hvilken 
sentral posisjon Storsveen had
de. XU kunne leve videre. Gesta
po klarte aldri å ødelegge orga
nisasjonen, eller å foreta omfat
tende arrestasjoner. Først mot 
slutten av krigen var de istand til 
å danne seg et bilde av den. 

XUs norske spionasje fikk 
stor militærstrategisk betydning 
for allierte operasjoner mot 
Wehrmacht i nordområdene. 
Det er imidlertid et spørsmål om 
ikke XU også var et bindeledd 
mellom en av de viktigste britis-
ke spionene inne i selve Tysk
land og Erie Welsh i SIS. Under 
store deler av krigen mottok SIS 
svært viktig materiale om tyske 
våpentekniske prosjekter fra 
agenter som var svært dyktig 
oppdekket, og som det etter kri
gen har vært vanskelig å identifi
sere. Den viktigste av dem var 
kanskje vitenskapsskribenten 
Paul Rosbaud. Han skaffet mate
riale om det tyske atomenergi
programmet, om rakettanlegge
ne ved Peenemunde ved Greifs
wald og en mengde nye -
våpentekniske prosjekter via sitt 
eget nett. Dette nettet hadde 
også kontaktpunkter med den 
fremragende etterretningsorga
nisasjonen «Rote Kapelle•, som 
spionerte for Sovjet i 1yskland. 
Rosbaud brukte ofte Dresdener
studenten og XU-maunen Sver-
re Bergh som kurer til Sverige 
og Norge. 

Offisiell, 
men selvstyrt 
XU var den største etterret
ningsorganisasjonen inne i Nor- -
ge. SIS opererte også med egne 
agenter direkte. Ellers hadde 
kommunistene sitt eget etterret
ningsapparat, og Sovjet hadde 
egne etterretningsgrupper både 
i Nord-Norge og i Sør. Mot slut
ten av krigen opererte også 
OS~agenter (forløperen til CIA) 
i midt- og Sør-Norge. Foruten 
disse fantes det også en annen 
større etterretningsorganisasjon 
under navnet «100-gruppen• el
ler «ZERO•. ZERO opererte uav
hengig av Milorg, både formelt 
eig reelt XU var formelt under
lagt FO Il i London, men hadde 
det til felles med ZERO at den 
virkelige ledelsen lå i Norge. 

Det militære XU var altså 
ikke bare svært så sivilt, i virke
ligheten. I tillegg var også statu
sen som den norske militære et
terretningstjenesten basert på at 
alle parter, også offiserene i Lon
don og Stockholm, godtok at 
den virkelige ledelsen lå i Oslo. 
Kanskje var det fraværet av de • 
militære lederne som var årsa
ken til den militære suksessen? 

LARS BORGERSRUD 


