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Ole J. Fossen døde 9. desem• 
ber og ble bisatt etter eget 
ønske i stillhet. Med ham er 
en av de sis te fra en epoke i 
arbeiderbevegelsen glitt bort. 

Ole Jo hannes Fossen ble 
fød t 3. augus t 1905 i Vestre 
Gausdal. Han startet medi 
sinstudie t i Oslo i 1925 og 
ble tidlig politisk engasjert. 
Han ble medlem av NKP i 
1926 og av Mot Dag i 1927, 
Under fløtekonOiktene i 
1931 deltok han i støttear
beidet for Dokka-fløterne, 
med ansvar for matforsy
ningene. I 1933 tok han 
medisinsk embetseksamen og 
llpnet privat praksis i Oslo i 
Grunerløkka Folkets Hus. 
Samtidig engasjerte han seg 
som leder av «Arbeidersama• 
rittene»s O sloavdeling 
(«Norsk folkehjelps» forlø
per) og som idrettslege i AIF, 
hvor han gjorde en betydelig 

innsats - og i «Norsk folke• 
hjelp» hvor han blant annet la 
ned stor innsats som instruk
tør av sanitetskurs. 

Tidlig i 1936 dro Fossen til 
Berlin for li fli kontakt med 
Thalman i tysk fengsel. For
søket mislyktes og førte til at 
Fossen kom i søkelyset til 
Gestapo, men uten li bli arres
tert. Sent samme lir ble han sli 
kontaktet av Ragnhild Wiik, 
Ernst Wollwebers kone, og 
bedt om li organisere Wollwe
ber-organisasjonens sam
bandsknutepunkt i O slo. Fos
sen sikret denne viktige funk
sjon med legekontoret som 
dekkvirksomhet, og sørget for 
at kurerer til og fra sabotasje
gruppene kunne kommunise
re med Wollweber i Oslo. 
Denne aktiviteten pllgikk 
fram til Fossen ble arrestert av 
Gestapo 11 . august 1941 og 
sendt til Fuhlsbiittel-fengselet 

i Hamburg, hvor han satt i 13 
mllneder. I oktober 1942 ble 
han sendt til Sachsenhausen, 
og deretter til Duisburg, hvor 
han fungerte som fangelege. 
Vllren 1943 ble han sendt 
med de andre arresterte med
lemmene av Wollweberorga• 
nisasjonen til Alderney i kana
len, pli festningsbygging. Den 
27. mai 1945 kom han hjem i 
sterkt redusert tilstand e tter li 
ha vært de siste mllnedene i 
Sachsenhausen. 

Etter krigen tok Fossen 
opp igjen sin privatpraksis, og 
engasjerte seg etterhvert ogsll 
sterkt i NKP, hvor han hadde 
en rekke politiske verv. Under 
partioppgjøret i 1949 tok han 
stilling mot Furubotn. I de 
senere lir spilte han en lav
mælt, men likevel viktig rolle i 
partiets indre liv, som medlem 
av partiets kontrollkomite, i 
det lokale partiarbeidet pli 

Sinsen og i støttearbeidet for 
«Friheten». 

I 1949 flyttet ha n sammen 
med )dl Zerkowska, som had
d e rømt fra nazismen i 1939 
med to sml! barn. Noe senere 
giftet de seg. Blide hans ekte
skap og hans anonyme livsstil 
ble etter krigen misforstlltt av 
overvllkingspolitiet, som fra 
Gestapo via svensk Siipo 
kjente til hans motstandsar
beid under krigen. Han ble 
mistenkt for li være en viktig 
sovjetagent og satt under 
overvllking fra høsten 1948. 
Først i 1976 ble hans sak 
avsluttet, uten bevis for annet 
enn at han hadde vært en 
omtenksom familiefar og 
engasjert kommunist. Som 
den realist han var , lærte Fos
sen seg li leve med overvll
kingen, ikke uten et glimt i 
øyet. 
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