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Innledning
Under forskningsarbeidet om motstandskampen 1940–45, har jeg ønsket å
samle sentrale samtidige brev og dokumenter vedrørende den såkalte kommunistiske sabotasjen i et lett tilgjengelig format. Denne fila er et resultat av dette arbeidet.
Den inneholder skriv vedrørende NKP og sabotasjen 1942–44, samt for siste del
av krigen, særlig med henblikk på Vestlandet. Brev fra tida før 1942 er ikke funnet.
Avsendere og mottakere er henholdsvis personer tilknyttet NKP-apparatet, Sabotasjeorganisasjonen (Asbjørn Sunde m. fl.) 1942–44, samt NKPs nye sabotasjeapparat
etter bruddet i mars 1944 («Pelle» og Sabotørernes Landsforbund SLF) og Saborg i
Bergen/Stavanger. Dokumentene er ordnet kronologisk. Hvis det i framtida dukker
opp flere dokumenter av samme art som kan belyse temaet, særlig fra tida før 1942,
vil de også bli lagt inn.
Dokumentene er hentet fra privatarkiv (Pa) i Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek (AA), fra henholdsvis Peder Furubotn (PF), Haakon Lie (HL) og Ørnulf
Egge (ØE) og fra forskjellige arkiver i Arkivverket (tidl. Riksarkivet), særlig fra
landssviksaken mot Gertrud Thielicke Karlsen (GTK). Transkripsjonene er foretatt
over en lang tidsperiode i forbindelse med doktoravhandlingen Wollweberorganisasjonen i Norge, Nødvendig innsats og Sabotører i vest. Utvalget er foretatt ut fra
mitt interesseperspektiv under disse arbeidene. En rekke av brevene er håndskrevne, noen er avskrifter og andre er originaler. Transkripsjonene har søkt å beholde
originalenes ortografi, dateringsform og stavesæregenheter, slik at det kan være
lettere å identifisere usikre avsendere. Stavefeil er tatt med. Noen uforståelige begreper er forsøkt tolket, man alltid da inne i <hakeparenteser>, gjerne med et spørsmålstegn. Noen steder har jeg utelatt tekst som er mindre sentral, men da er alltid
brukt [...] for å markere dette. Av hensyn til lesbarhet er valgt en viss standardisering når det gjelder oppsett og innrykk, med heltrukne linjer mellom hvert brev.
Dekknavn er forsøkt identifisert ved hjelp av ulike tekster fra mange års
forskning. Lista er supplert med dekknavn som Terje Halvorsen har samlet, hentet
fra en notatbok som er deponert i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Halvorsen har dessuten bidratt til den endelige lista i 2021. Dette er trolig den mest komplette lista som finnes over dekknavn på personer med tilknytning til den kommunistiske motstanden. Mange av dem er ikke omtalt i denne dokumentsamlingen. At
de likevel er tatt med skyldes at de kan være nyttige også for andre og under videre
forskning. Stikkordsmessig er antydet dekknavntilhørighet til sabotasjeorganisasjoner som Sab, «Pelle», NKP med SLF osv.
Det finnes dekknavn i disse tekstene som ikke er på lista og det er dekknavn
på lista som ikke finnes i tekstene. Det forekommer også trolig feil, mangler og
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misforståelser i lista. Den bør derfor handteres med dette i tankene. Det kan også
forekomme feil i selve transkripsjonene av tekstene. Ved tvil bør man konsultere
originalene.
Dokumentsamlingen offentliggjøres med samtykke fra Ole Martin Rønning
og, for dekknavnas vedkommende, av Terje Halvorsen. Jeg takker for all hjelp.
Men ansvaret for feil eller mangler er utelukkende mitt.
Oslo 15.1.21 Lars Borgersrud
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Forkortelser og dekknavn
Noen forkortelser som brukes i disse dokumentene
Sab.
GRU
NKP
NKP SK
NKP O/A
NKP Org
NKP sentr.forl.
Milorg D-13
SL
SLF
«Pelle»
SIS
SOE

Sabotasjeorganisasjonen («Osvald», med undergrupper)
Sovjetisk militær etterretningsorganisasjon
Norges Kommunistiske Parti
NKPs sentralkomité
NKPs distriktsledelse i Oslo/Akershus
NKPs organisasjonsapparat
NKPs sentralforlegning
Milorgs distrikt 13 (Stor-Oslo)
Milorgs sentralledelse 1944–45
Sabotørenes Landsforbund (stiftet av NKP i 1944)
«Pelle»-gruppa
Britisk militær etterretning
Britisk militær sabotasjeorganisasjon

Dekknavn som brukes
Albert.......................................... Ernst Moe
Alf (se Klingenberg).................. Peder Furubotn (NKP SK, gen.sekr.)
Alf (se Tvedt).............................. Valentin Valentinsen (Sab. Bergen)
Alf............................................... Aage Sæthre
Alfa-Alfa..................................... Lars Fanavold
Alexander (se Strøm m. fl.)......... Thorkild Jakobsen (NKP, O/A, sen. Vestlandet)
Alma............................................ Edel Gulborg Johansen
Anders (se Rud).......................... Eugen Wiik
Anita............................................ Aslaug Johansen
Andresen, Reidar......................... Uid. kurér, Stavanger
Anker, Bernt................................ Ove Hansen (Varreng) (NKPs etterretningsapp.)
Anell, Ulf.................................... Christian Wold
Ann.............................................. Laila Røhne
Anna............................................ Harry Sønsterød (Sab. distr.led. i Vestfold/Telemark)
Anna............................................ Eli Aanjesen
Anna............................................ Gudrun Wiik (Sab. kurér)
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Annelise (se Lisbeth).................. Henriette («Jette») Danielsen (NKP O/A)
Anton.......................................... Ernst Wollweber (Sab. internasjonal leder)
Anton.......................................... Vidar Knutsen
Anton.......................................... Henry Tonheim
Antonsen..................................... William Mikalsen (NKP Sarpsborg)
Arild............................................ Sverre Bjercke (NKP Lørenskog)
Arne............................................. Asle Grepp
Arne............................................. Arvid Haugene (Sab. Oslo)
Arne............................................. Rolf Hagge (Sab. i Sverige)
Arnold......................................... Ove Hansen (Varreng) (NKPs etterretningsapp.)
Arthur.......................................... Nikolai Danielsen
Arvid........................................... Rolf Johansen
Ask.............................................. Emil Løvlien (NKP SK)
Aslak........................................... Åsmund Beckholdt
Asle............................................. Arne Gauslaa (NKP SK org.leder)
Asta............................................. Eli Aanjesen
Astrid.......................................... Laila Røhne
Bakke, Thorstein......................... Aasmund Beckholdt
Bendig......................................... Olaf Aa
Benterud...................................... Sverre Sigurdssønn
Berg, Thor (Erling)..................... Torkild Jakobsen (NKP O/A, sen. Vestlandet)
Berg............................................. Olaf Østerud (Milorg Øst)
Berg............................................. Harald Olsen (NKP Tønsberg)
Berg............................................. Edv. Støland
Bergan, Birger............................. Ove Hansen (Varreng) (NKPs etterretningsapp.)
Berit............................................. Brynhild Strøm (NKP O/A, sambandsapp.)
Berle, Eirik.................................. Odd Solberg
Bernt............................................ Ragnar Solvang
Bernt............................................ Per Borg
Bernt............................................ Frank Hagbarth Nilsen (Sab. Bergen)
Berend......................................... Ernst Wollweber (Sab. internasjonal sjef)
Bernhard...................................... Eilev Granum (Sab. Modum)
Bertel........................................... Ove Hansen (Varreng) (NKPs etterretningsapp.)
A/S Betong.................................. Harald Ericsson
Birger.......................................... Norman Iversen (Sab. Bergen)
Birger.......................................... Arne Pettersen (NKU Oslo)
Bjarne.......................................... Ture Andersen
Bjarne.......................................... Alf Brønnum
Bjerke.......................................... Sivert Larsen
Bjordal, Rudolf........................... Arne Lund (NKP mil.app. Trøndelag)
Bjørn........................................... Trygve Solberg (Sab. Stavanger)
Bjørn........................................... Erik Huse (Sab. Hallingdal, sen. Oslo)
Bjørndalen, Harald...................... Gunnar Kokaas
Blessom, Arne............................. Harald Ericsson
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Brage, Cato................................. Håkon Levin (NKP O/A)
Borg, Arne................................... Roald Stenersen
Brant, Birger............................... Uid.
Bratland, Aksel............................ Martin Brendberg (NKP SK, fagbev.app)
Bratland, Herman........................ Martin Brendberg (NKP SK, fagbev.app)
Bratli........................................... Willy K. Johansen
Brattås, Per.................................. Reidar Hansen (Sab. Vågård)
Brattås, Tobias............................. Otto Sommerstad (NKP avisapp.)
Bredal, Salve............................... Magne Bøthun (kilde: GTK)
Brit.............................................. Olaug Karlsen (Titlestad) (NKP Sentr.forl.)
Brynhildsen................................. Reidar Ingolf Hansen
Bråten.......................................... Rolf Schyberg
Budal, Eivind.............................. Samuel Titlestad (NKP SK)
Bugge.......................................... Arvid Kokaas
Bull, Ole ..................................... Peder Furubotn (NKP SK, gen.sekr.)
Buli, Svein (Larsen).................... Johs Landfall (NKP SK)
Bye.............................................. Ivar Moen
Bye, Tor....................................... Ørnulf Egge (NKP SK sekr.)
Byhring, Karl.............................. Sverre Myhre (NKP avisapp.)
Bøhler, Andreas........................... Aage Fraurud Andersen (NKP sentr.forl., økonomi)
Bård............................................. Willy K. Johansen
Clausen........................................ Olav Guldvåg
Carlos.......................................... Rolf Berg (Sab.)
Cato............................................. Dagfinn Olsen
Dagfinn........................................ Alf Kristiansen (Sab. Drammen/Eiker, sen. Oslo)
Dahl, Fritz................................... Åge Langerud (Sab. Vågård, Hønefoss)
Dahl, Knut................................... Sverre Bernh. Furuberg
Dalbo, Per................................... Arve Andersen (NKP O/A)
Didrik.......................................... Arne Johnsen
Didrik.......................................... Reidar Kristoffersen (Sab. Steinberg, sen. Oslo)
Dyrøy.......................................... Ivar Ertresvåg (NKP SK, økonomiled.)
Dølen, Per................................... Peder Furubotn (NKP SK, gen.sekr.)
Edgar........................................... Johan Peter Bruun (Sab. Oslo)
Edvard......................................... Alberth Carlsson (NKP Tønsberg)
Egg.............................................. Martin Rathke (Oslo)
Egil.............................................. Helge Hansen (Sab. Stavanger)
Eid, Jorunn.................................. Mildred Olsen (O/A forsyningsapp.)
Eide, Ernst................................... Arne Gustavsen (NKP distr.ansv. Buskerud,
		sen. sentr.forl.)
Eide, Josef................................... Arne Juliussen (Sab. Vågård, Hønefoss)
Eik, Enok..................................... August Ellinger (NKPs avisapp.)
Eike, Rolf.................................... Medlem Sab. i Stavanger
Elise............................................. Marta Ånestad (kurér)
Else.............................................. Ragnhild Elisabeth Wiik (Sab. kurér)
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Einar............................................ Sverre Myge (Sab. Stavanger)
Ellingsen..................................... Peder Furubotn (NKP SK, gen.sekr.)
Ellinor......................................... Gerd Gehrken
Emanuel...................................... Viktor Andersen
Emil............................................. Einar Støreng (Sab. Oslo, sen. NKP)
Engen, Stig.................................. Asbjørn Sunde (Sab. norsk leder)
Enger, Erling............................... Ove Hansen (Varreng) (NKPs etterretningsapp.)
Engelbretsen, frk......................... Mai Wesenberg			
Erik.............................................. Ole Evan Torgersen (Sab. kurer)
Eriksen, Åge................................ Odd Eidsvold
Eriksrud, Oddvar......................... Sverre Sigurdssøn
Ernst............................................ Arne Gustavsen(NKP distr.ansv. Buskerud,
		sen. sentr.forl.)
Espeseth, Gunnar........................ Odd Wennesland (NKP mil.app.)
Falck, Emil.................................. Ronald Møller Larsen (NKP O/A)
Feiring......................................... Thorkild Jakobsen (NKP O/A, sen. Vestlandet)
Finstad, Hans.............................. Armand Stang (NKP sentr.forl., sambandsapp.)
Fjeld............................................ Dagfinn Borgen (NKP Telemark)
Fjellberg, Halfdan....................... Trolig Einar Andreassen (NKP Stavanger)
Fjorden, Kåre.............................. Sverre Myge, Stavanger (Sab. Stavanger)
Fjorden, Ola/Oskar Lynghei........ Erling Myge (NKP Stavanger, sen. SIS)
Foss, Viggo................................. Arne Gauslaa (NKP SK org.leder)
Frank........................................... Rolf Andersen (Sab. Oslo)
Frans............................................ Barly Paul Devold Pettersen (Sab. Narvik)
Fredrik......................................... Hans L. Fladebye (SLF Oslo)
Frigaard....................................... Rolf Thure Andersen (NKP flyktningeapp., samband)
Fritjof.......................................... Tormod Nygaard (NKP SK)
Frits............................................. Eindride Eilerth
Fritz............................................. Marguido Johannessen
Fritz............................................. Eugen Wiik
Gaarder........................................ Aage Fr. Andersen
Garmo, Svein.............................. Finn Pettersen (NKP Drammen, avisapp.)
Georg........................................... Oddvar Råen Bjørge
Gerd............................................. Reidun Vold
Gerd............................................. Rigmor Margrete Hansen (Sab. Oslo)
Granli, Finn................................. Ørnulf Egge (NKP SK)
Grimsmo..................................... Roald Halvorsen (NKP SK)
Gro.............................................. Laila Røhne
Groeth......................................... Kjell Kviberg
Grøn............................................ Emil Løvlien (NKP SK, sen. NKP Sverige)
Grønneberg................................. Sigurd Sigurdssønn
Gudim, Otto................................ Willy Weberg
Gudmund.................................... Lars Bakken
Gundersen, Rudolf...................... Ole Halvorsen (Sab. Oslo)
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Gunnar......................................... Günther Seschcat (Sab. Oslo)
Gunnar......................................... Thor Arebø (Sab. Eina)
Gustavsen.................................... Ragnar Nordlie (NKP militærapp.)
Gustavsen, Vilfred....................... Karl Beretsveen Enger
Gutto, Helge................................ Einar Andersen (NKP, SLF)
Hagen.......................................... Leif Olsen Aasen (Sab. Hvitsten, sen. radiooperatør)
Hagen, Egil................................. Arthur B. Andersen
Hald, Hilda.................................. Kåre Selnes (Friheten)
Halfdan (Simon, Pelle)................ Ragnar A. Sollie (Sab. Oslo, sen. leder av «Pelle»)
Halfdan........................................ Einar Andreassen (NKP Stavanger)
Hallberg, Anker........................... Ole Alm (SLF)
Halvorsen, Grete......................... Ragnhild Løken
Halvorsen, Jarl............................ Rolf Normann Sørensen
Halvorsen, Johan......................... Kaare Winger
Hans............................................ Håkon Sunde (Sab. Oslo)
Hansen, Kjell............................... Kleven (NKP Hønefoss)
Hansen, Petter............................. Chr. Hilt (NKP avisapp.)
Hansen, Sverre............................ Martin Gunnar Knutsen (NKP, SLF)
Hansen, Trygve........................... Thorkild Jakobsen (NKP O/A, sen. Vestlandet)
Hanson, Lars............................... Bjarne Rolstad
Haraldsen.................................... Harald Sæhle (NKP Sverige)
Harry........................................... Ole Andersen Kiste (NKP Vestfold)
Harry........................................... Uidentifisert (Sab. Oslo)
Hassel, Jan................................... Willy Weberg
Hauge, Arne................................ Åsmund Beckholdt
Haugen, Arne (gårdbrukeren)..... Uid.
Haugen, Erling............................ Ragnar Nordlie
Haugland..................................... Harald Flaskerud (Sab. Haug, sen. Oslo)
Haugård, Fred............................. Didrik Sannerud
Hedvig......................................... Ragnhild Løken (Kvinneapp.)
Hegg............................................ Aksel Engelsgaard (Sab. Oslo, sen. NKP)
Hegg, Tore................................... Arne Gauslaa (NKP SK)
Heimdahl, Trygve....................... Finn Pettersen (NKP Drammen, avisapp.)
Helga........................................... Elsa Karlsen (Sab. Larvik, kurer)
Helga........................................... Gunnar Arnfelt Knudsen (Sab. Oslo)
Helge........................................... Harry Sønsterød (Sab. distr.led. i Vestfold/Telemark)
Henriksen.................................... Arne Langerud (Sab. Vågård, Hønefoss)
Herman........................................ Martin Brendberg (NKP SK, fagbev.app.)
Hermansen, Ole........................... Rolf Schyberg
Hilde............................................ Ragnhild Elisabeth Wiik (Sab. kurér)
Hivvel.......................................... Leif Frydenborg (Sab. Vågård, Hønefoss)
Hjalmar....................................... Ottar Lie (NKP SK)
Hoff, Helge.................................. Roald Halvorsen (NKP SK)
Holdt, Sverre............................... Roald Halvorsen (NKP SK)
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Hole, Johannes............................ Ragnar Solheim (NKP, sentr.forl., sen. Vestlandet)
Holter, Bodil................................ Anne Aarhus Danielsen (NKP sambandsapp.)
Holm, Vemund............................ Asbjørn Sunde (Sab. norsk leder)
Hovde, Harry............................... Odd Eidsvold
Hugo............................................ Ove Hansen (Varreng) (NKP etterretningsapp.)
Hulås, Per.................................... Adelstein Haugen
Høgseth....................................... Roald Halvorsen (NKP SK)
Høst, Elsa.................................... Mildred Olsen
Inga............................................. Ingeborg Bakken (NKP kvinneapp.)
Ingar............................................ Gunnar Kokaas
Inger............................................ Edith Toppen Strand (NKP sambandsapp.)
Isaksen......................................... Knut Willoch
Isaksen......................................... John Wivegh
Ivar.............................................. Karl Seland (Sab. Oslo)
Jan............................................... Valentin Valentinsen (Sab. Bergen)
Jakob........................................... Karl Bargstädt (Sab. int. org.leder)
Jakobsen, Erik............................. trolig identisk med A/S Norsk Jern
Jansen, Sigurd............................. Thorvald Meyer (Sab. Tønsberg)
Jansen, Ørnulf............................. Ragnar Sollie (Sab., sen. leder av «Pelle»-gruppa)
Jarl............................................... Adolf Einarsen (NKP Larvik)
Jens.............................................. Ove Hansen (Varreng) (etterretningsapp.)
Jens.............................................. Henrik Ø. Martinsen (Tønsberg)
Jensen, Ivar................................. Armand Stang
Jensen, Lilly................................ Asvor Ottesen (Sab. sen. Sverige)
Jensen, Olaf................................. Ole Haug (NKP Oppland)
Jensen, Osvald............................. Martin Rasmussen Hjelmen (Sab. norsk leder)
Jensen, Sigurd............................. Thorvald Meyer (Sab. Vestfold)
Johan........................................... Ottar Lie (NKP SK)
Johan........................................... Arne Gustavsen (NKP distr.ansv. Buskerud,
		sen. sentr.forl.)
Johannes...................................... Torolf Solheim (NKP sentr.forl., sen. Vestlandet)
Johnsen, Harald........................... Ivar Ertresvåg (NKP SK, økonomiled.)
Johnsen, Ola................................ Knut Eidsvold
Johannesen, Jon........................... Kåre Ray Thorsen (Sab. Stavanger)
Johannesen, Fritjof, Karl J.......... Martin Rasmussen Hjelmen (Sab, norsk leder)
Johs............................................. Erling Nordby (Sab. Oslo)
Jonas............................................ Per Gulbrandsen (NKPs ungdomsapp.)
Jolly............................................. Ole Slåtten (Sab. Oslo)
Jordfresern................................... Alf Svendsrud (Sab. Steinberg, Vestfossen)
Juel, Bjarne................................. Thure Andersen (NKP flyktningeapp.)
Julius........................................... Lorentz Brinch (Milorg D-13, rep. SL 1944–45)
Julius........................................... Arvid Hansen
Jørgen.......................................... Ørnulv Slåttlid (Ungdomsapp.)
Kalle............................................ Arthur Folden (NKP mil.app. Trøndelag)
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Karl............................................. Gunnar Arnfelt Knudsen (Sab. Oslo)
Karlsen........................................ Carl Johan Jacobsen (Sab. Oslo)
Karsten........................................ Carl Johan Jacobsen (Sab. Oslo)
Karsten........................................ Gunnar Kokaas (kilde: GTK)
Kay.............................................. Kristian Mjøvik
Kielland, R.................................. Sverre Sigurdsson
Kjell............................................. Trygve Havnes (Sab. Vestlandet)
Kjørstad....................................... Kjell Kviberg
Klaus........................................... Leo Danielsen
Kleven, Arnfinn........................... Gunnar Sæther (NKPs ungdomsapp. O/A)
Klingenberg, Jan (Alf)................ Peder Furubotn (NKP SK, gen.sekr.)
Knut ........................................... Asbjørn Sunde (Sab. norsk leder)
Knutsen, Knut............................. Knut Eidsvold
Kolbjørn...................................... Gunnar Kokås
Korneliussen............................... Kåre Selnes (NKPs avisapp., Friheten)
Krag, Olaf................................... Reidar Ingolf Hansen (NKPs avis- og sambandsapp.)
Kristiansen.................................. Knut Eidsvold
Kristiansen.................................. Terje Morseth (NKP O/A mil.app.)
Kroken, Dr. I............................... Chr. Hilt (NKP SK, Drammen, avisapp.)
Kurt............................................. Olav Førland (Sab. Oslo)
Kvam, Ove.................................. Willy Weberg
Kvestad, Kåre.............................. Uid.
Kåsa, Jens.................................... Johannes Landfall
Kåre (Fjorden)............................. Ørnulf Egge (NKP SK)
Kåre............................................. Rolf Thure Andersen (NKP flyktningapp. samband)
Laila............................................ Leikny Karlsen (NKP sentr.forl.)
Lange........................................... Reidar Holtmon (Sab. Oslo)
Larsen.......................................... Johannes Nordengen (Sab. Hadeland, forsyning)
Larsen, Frits................................ Eugen Wiik
Larsen, Johan (Svein Buli).......... Johs. Landfald (NKP SK)
Larsen, Roy................................. Anders Ekanger (NKPs avisapp.)
Lauritz......................................... Jahrmann Mangen
Lava............................................. Dagmar Eilerth (NKPs avisapp.)
Leif.............................................. Thorleif Finnesand (Sab. Stavanger)
Leif.............................................. Arve Rosenberg (Sab. Oslo)
Leif.............................................. Arne Gustavsen (NKP distr.ansv. Buskerud,
		sen. sentr.forl.)
Lid, Torgrim................................ Samuel Titlestad (NKP SK)
Lie, Hans..................................... Odd Eidsvold (NKP O/A)
Lisa.............................................. Mai Wesenberg
Lisbeth......................................... Henriette Danielsen (NKP O/A)
Lohne, Viggo............................... Hans Langeland (Sab. NKP Bergen)
Lucifer......................................... Karl Thorsrud
Ludvik......................................... Jul Johansen (Sab. Lunner)
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Ludvik......................................... Karl Sørensen
Ludvik......................................... Adelstein Haugen (fagbeveg. Friheten)
Lund, Svein................................. Harald Olsen (NKP O/A)
Lunde, Arne................................. Rolf Hansen (NKP Drammen)
Lundstad...................................... Ragnar G. Sørgaard
Lyche, Hans................................. Arne Gustavsen (NKP distr.ansv. Buskerud,
		sen. sentr.forl.)
Lyder........................................... Karsten Kristiansen
Lydersen, Alf............................... Rolf Aall
Løken, Walter.............................. Willy Wiik (Sab Oslo, sen. kurer)
Løvstad, Hans............................. Uid. leder i SLF 1945
Magne......................................... Ragnvald Mauritzen Eikil
Magne......................................... Kjell Strand
Magnus........................................ Reidar Kristoffersen (Sab. Eiker, sen. Oslo)
Manseth, Emily........................... Haakon Flesje
Marianne..................................... Eva Christensen Riis (Milorg Oslo)
Marius......................................... Martin Brendberg (NKP SK, fagbev.app)
Marta........................................... Gunnar Arnfelt Knudsen (Sab. Oslo)
Max............................................. Monty Røse (Sab. Oslo)
Mikalsen, Svend.......................... Leif Kjemperud (Sab. Vågård, sen. Pelle, sen. Sab)
Mikalsen, Morten........................ Einar Andreassen (Stavanger)
Mikkelsen.................................... Kristian Andresen (Sab. Gjøvik)
Mo, frk........................................ Mai Wesenberg
Mo, H.......................................... Chr. Hilt
Moe ............................................ Ragnar Nordlie
Moe, Hedvig............................... Ragnhild Løken
Moen, Reidar............................... Bjarne Dalland
Moen........................................... Frank Pettersen
Moland........................................ Erland Hovde (Sab., distr.led. Buskerud)
Molvik, Haakon (dr. I. Kroken) Chr. Hilt
Monsen........................................ Oddvar Røed (Sab. Modum)
Morten......................................... Ivar Lie
Moss, Oskar................................ Georg Stokke
Moum, Thorvald......................... Rolf Thure Andersen (NKP flyktningapp. samband)
Myhre, Hans................................ Rolf Hansen
Myrdal......................................... Uid., trolig Ottar Lie
Myrdal......................................... Ivar Ertresvåg (NKP SK økonomiled.)
Myreng, Arne.............................. Gunnar Kokkas
Myrvang, Nils............................. Uid., trolig Ivar Digernes
Nansen......................................... Arvid Haugene (Sab. Oslo)
Nessheim, Einar.......................... Peder Furubotn (NKP SK, gen.sekr.)
Nielsen........................................ Martin Rasmussen Hjelmen (Sab. norsk leder)
Nils.............................................. Ivan Trofimovitsj Pokinboroda (Sab. Hadeland)
Nils.............................................. Olav Kvernmo
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Nils.............................................. Kjell Strand
Nilsen.......................................... Leif Kjemperud (Sab. Vågård, sen. Pelle)
Nilsen, Georg.............................. Lars Nordbø (NKP, etterretningsapp.)
Nilsen, Henry.............................. Knut Eidsvold
Nilsen, Henrik............................. Bjarne Rolstad
Nikolaisen, Reidulf..................... Kåre Granlund
Nordlie........................................ Emil Reiersen (NKP Larvik, distr.led. Vestfold)
Nordlie, Kitty.............................. Mai Wesenberg
A/S Norsk Jern nr 1..................... Ole Alm (SLF)
Nymark....................................... Emil Reiersen (NKP Vestfold)
Nygaard....................................... Ola Johs. Mellangen (Oslo/Akershus)
Nystad, Tor.................................. Uid. sab.ansv. i NKP O/A
Odd.............................................. Arne Jahrmann Kristiansen
Oddmund.................................... Sverre Oppheim
Oddvar......................................... Bjarne Pedersen
Oddvar......................................... Henry Thingstad (NKP Trøndelag)
Ola............................................... Uid. leder i SLF 1944/45
Olaf............................................. Finn Pettersen (NKP Drammen, avisapp.)
Olaf............................................. Ivar Lie (NKP SK, Buskerud)
Olaf Kommune............................ Birger Augland (Sab. Oslo)
Olav............................................. Asbjørn Sunde (Sab. leder, brukt 1940)
Ole............................................... Schrøder Evensen (NKP Vestlandet)
Olsen........................................... Harald Braathen (Sab. Oslo)
Olsen........................................... Dagmar Eilerth (NKP avisapp.)
Olsen........................................... Halvor Sørum (NKP Fagbeveg.)
Olsen, Aksel................................ Thorkild Jakobsen (NKP O/A, sen. Vestlandet)
Olsen, Eskil................................. Rolf L. Hansen (NKP Buskerud)
Olsen, Marius.............................. Martin Brendberg (NKP SK, fagbev. app.)
Operasangern.............................. Jacob Endregaard (Sab., Eina)
Orre, Bengt.................................. Rolf Thure Andersen (NKP flyktningapp. samband)
Oskar Lynghei/Ola Fjorden......... Erling Myge (NKP Stavanger, sen. SIS)
Oskar........................................... Sverre Opheim (NKP Bergen)
Oskar........................................... Sigurd Hansen (Sab. Oslo, sen. Værnes)
Oskar........................................... Sigurd Holtan (Sab. Tønsberg)
Oskar........................................... Martin Rasmussen Hjelmen (Sab. norsk leder)
Osvald......................................... Asbjørn Sunde (Sab., norsk leder)
Otto (Strøm)................................ Torkild Jakobsen (NKP O/A, sen. Vestlandet)
Otto............................................. Odd Wennesland
Otto............................................. Osvald Abrahamsen (Sab. Oslo)
Paul............................................. Aksel Engelsgaard (kilde: GTK)
Paulus.......................................... August Rathke (NKU Bergen, sen. Sab.)
Paulsen........................................ Einar Wilhelm Ballestad (Sab. Oslo)
Paulsen, Per................................. Finn Pettersen (NKP Drammen, avis)
Peder........................................... Erling Pedersen (Sab. Oslo, sen. Bergen)
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)
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Pedersen (Sandbeck)................... Kjell Kviberg
Pehrsson...................................... Willy Wiik (NKP/Sab. kurér)
Pelle............................................. Ragnar Armand Sollie (Sab. sen. leder av «Pelle»)
Pellerin........................................ Ole J. Melangen (NKP mil.app.)
Perhson, Willy............................. Willy Wiik (NKP/Sab. kurér)
Persson, Oskar............................. Martin Rasmussen Hjelmen (Sab. norsk leder)
Petersen....................................... Arne Johansen (NKP Trøndelag)
Petra............................................ Ragnhild Løken		
Petter........................................... Ottar Harald Cyril Becker (Sab. Oslo)
Petter........................................... Willy K. Johansen (NKP Sentral)
Petter Olsen................................. Arvid Mindolf Lund (Sab. Oslo)
Pettersen, Bjørn........................... Bjarne Pedersen
Pettersen, Osvald......................... Asbjørn Sunde (Sab. norsk leder)
Pipe-Lars..................................... Fritz Andresen (Milorg Oslo)
Pål (Paul)..................................... Roald Halvorsen (NKP SK)
Ragnar......................................... Hans Mikael Andresen (Sab. Oslo)
Randi........................................... Dagmar Eilerth (NKP avisapp.)
Randi........................................... Dagmar Eikroth
Rasmus........................................ Ingvald Dalland
Ravn, G....................................... Olav Guldahl (ID-papirer/etterretningsapp.)
Reidar.......................................... Bjarne Dalland (NKP Bergen)
Reidar (Andresen, R).................. Åke Jensen (Kurer til Stavanger)
Reitan.......................................... Olav Guldahl
Roald........................................... Tormod Nygaard (NKP O/A)
Roar............................................. Odd Solberg
Rode, Ulf..................................... Didrik Sannerud
Roger........................................... Arvid Marinius Gjerdingen
Rolfsen........................................ Alberth Carlsson (NKP Tønsberg)
Rolfsen, Einar............................. Sverre Sigurdsson
Roll, Gunnar................................ Ørnulf Egge
Ronny.......................................... Vegard Andersen (kurér)
Rosendal, dir............................... Peder Furubotn
Roy.............................................. Rolf Pettersen (NKP, FU Drammen)
Rud.............................................. Eugen Wiik
Rustad......................................... Arne Kirkemo
Ruth............................................. Bergliot Løiten (sen. Egge) eller Eli Aanjesen
Rydjord........................................ Rolf Pettersen (NKP Drammen FU)
Ryen, Alf..................................... Anders Ekanger
Rytter, Øyvind............................. Olav Guldahl
Røise, Werner.............................. Gunnar Sæther (Ungdomsapp/ NKP O/A)
Rønning....................................... Rolf Ruud
Sancho......................................... Rolf Andersen (Sab. Oslo)
Sandbeck..................................... Kjell Kviberg
Sanne........................................... Georg Stokke
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Sara............................................. Gerd Sunnaas sen. Andersen (Sab. Oslo)
Saxlund....................................... Adelstein Haugen
Schou/Skau................................. Reinhard Halvorsen
Seeberg, Håkon........................... Roland Møller Larsen (NKP O/A)
Semb, Otto.................................. Asbjørn Sunde (Sab. norsk leder)
Sevaldson, Sigurd....................... Uid. repr.for NKP/SK
Sevje, Jon.................................... Willy K. Johansen
Sigmund...................................... Arne Gauslaa (NKP SK org.leder)
Sigrid........................................... Eli Aanjesen (NKP kvinneapp.)
Sigurd.......................................... Ola Hofmo
Sigurd.......................................... Per Stensrud (Sab. Oslo)
Sigurd.......................................... Thorvald Meyer (Sab. Tønsberg)
Simen.......................................... Einar Støreng (Sab. Oslo, sen. NKP)
Simon.......................................... Ragnar Armand Sollie (Sab., sen. leder av «Pelle»)
Sjursen, Sjur................................ Ivar Ertresvåg (NKP SK, økonomiled.)
Sjølien, Bengt.............................. Ivar Ertresvåg (NKP SK, økonomiled.)
Skard, Njål.................................. Roald Halvorsen (NKP SK)
Skau............................................ Reinhard Halvorsen (NKP Hønefoss)
Skive........................................... Karl Seland (Sab. Skien/Porsgrunn, sen. Oslo)
Skjånes........................................ Lars Bismo (Sab. Oslo)
Skogen, Hjalmar......................... Ottar Lie (NKP SK)
Skåre, Knut................................. Harald Ericsson (NKP O/A)
Slåtten, Hilmar............................ Jon Skau
Smith/Smidt................................ Uid. Bergen
Smemo........................................ Sverre Lindgaard (NKP Buskerud)
Smørbukk.................................... Eskild Olsen (tidl. NKP, sambandsapp.)
Sofus........................................... Arvid Hansen
Sonja........................................... Svale Solheim
Stang, Kasper.............................. Per Gulbrandsen
Steen, Harald............................... Ivar Ertresvåg (NKP SK, økonomiled.)
Steen............................................ Rolf Johansen (sen. Jansmork)
Stein............................................ Roar Stub Andersen (Sab. Oslo)
Stein............................................ Uid., trolig Bjarne Dalland
Steinar......................................... Uid. sab.leder for NKP i Oslo 1944
Stenberg, Bernhard..................... John Linnekaste (NKP O/A)
Storm........................................... Schrøder Leonhard Evensen
Storm........................................... Sture Larre
Storm, Kay.................................. Kristian Mjøvik (NKP O/A, forsyning)
Storm, Steinar............................. Ole Alm (SLF Oslo)
Strøm, Bjarne.............................. Ragnar Armand Sollie (Sab. sen. leder av «Pelle»)
Strøm, Erling, Aksel.................... Torkild Jakobsen (NKP O/A, sen. Vestlandet)
Strøm, Otto.................................. Torkild Jacobsen (NKP O/A, sen. Vestlandet)
Styrmoe, Rolf.............................. Reidar Christiansen (NKP Vestfold)
Ståle, Ingv................................... Roald Møller Larsen (NKP O/A)
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)
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Sundhage, Arnt............................ Per Gulbrandsen
Svendsen, Thor........................... Bjarne Rolstad (NKP O/A)
Svendsen, Thor........................... Einar Andreassen (NKP Stavanger)
Sverre.......................................... Ottar Lie (NKP SK)
Sverre.......................................... Arne Blattmann (Sab. Oslo)
Synøve........................................ Liv Johannesen Andersen (NKP Oslo, samband)
Sønemo....................................... Sverre Lindegaard
Sæthre, Unni............................... Mai Wesenberg
Tellefsen...................................... Karsten Sølvberg (NKPs etterretningsapp.)
Thue............................................ Haakon Flesje (avisapp.)
Tom ............................................ Willy Vallentinsen (Sab. Bergen)
Tom ............................................ Leif Haave (postleder Drammen)
Thor Hulås.................................. Adelstein Haugen (NKP fagbeveg. Friheten)
Tor............................................... Uid., «Birger»s mann i Odda (Sab.)
Tor............................................... Finn Eriksen (Sab. Oslo)
Tora............................................. Edith Toppen Strand (NKP sambandsapp.)
Torbjørn....................................... Åge Hansen (Sab. Oslo)
Torgrim........................................ Samuel Titlestad (NKP SK)
Torstein....................................... Josef Monsrud (Sab. Hadeland, sen. Milorg)
Torp, Willy.................................. Armand Stang (NKP kurér for sentralfor.)
Tove............................................. Ragnhild Løken Knutsen (kvinneapp.)
Tretten......................................... Håkon Eriksen (Sab. Oslo)
Trond........................................... Ove Hansen (Varreng) (NKPs etterretningsapp.)
Trond........................................... Johan Peter Bruun (Sab. Oslo)
Truls............................................ Hermann Sønju (NKP sambandsapp.)
Trygve......................................... Ola Hofmo
Turid............................................ Bergljot Løten Egge (NKP, kurér)
Tvedt, Alf.................................... Valentin Valentinsen (Sab. Bergen,
		sen. Odda og Stavanger)
Tveit, Jon..................................... Chr. Hilt (NKP SK, Drammen)
Ullseth, Kåre............................... Sverre Lindegaard (NKP Buskerud)
Unni............................................ Mai Wesenberg (NKP O/A forsyningsapp.)
Vale, Gudlaug.............................. Olaug Karlsen (Titlestad) (NKP sentralforl.)
Valter........................................... Uid.
Vangen, Trygve........................... Samuel Titlestad (NKP SK)
Vegå, Knut .................................. Asbjørn Sunde (Sab. norsk leder)
Veme........................................... Trolig Erland Hovde (Sab. distr.leder Buskerud)
Vestby.......................................... Terje Morseth (NKP O/A, mil.app.)
Vestli........................................... Ivar Amlie (Sab. Hadeland, forsyningsapp.)
Veum (også Aslag)...................... Asbjørn Sunde (Sab. norsk leder)
Viggo........................................... Hans Langeland (NKP Bergen)
Vikstrøm...................................... Ole Evan Torgersen (Sab. Vikersund)
Viktor.......................................... Normann Olsen (Sab. Steinberg)
Vilno (Wildno,Vildno)................ Reidar Øen (Sab. Steinberg, sen. Oslo)
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Vivi.............................................. Gerd Gehrken
Vrål.............................................. Oddvar Råen Bjørge
Vårseth........................................ Otto Sommerstad (Avis)
Wang, Tom.................................. Kåre Granlund (NKP flyktningeapp.)
Winge, Tor................................... Kåre Granlund (NKP flyktningeapp.)
Wang, Per.................................... Ulf Knudsen
Willy............................................ Ingvar Wiig (Sab. Stavanger)
Winther, disponent...................... Aage Fraurud Andersen( NKP flyktningetapp.)
Yngvar......................................... Arnold Berntsen
Øivind......................................... Finn Pettersen (NKP Drammen, avisapp.)
Øyen, Reidar............................... Ørnulf Egge (NKP SK)
Østbye, Karl................................ Christian Vold
Østlie (Sørli, Halvor).................. Harald Sæhle
Øyjordet, Ivar.............................. Torolv Solheim (NKP Vestlandet)
Aage............................................ Finn Pettersen (NKP Drammen, avisapp.)
Ågot............................................ Dagmar Eilerth (NKP avisapp.)
Aas.............................................. Sverre Lindegård
Aas, Per....................................... Arnulv Aarebrot (Sab. Vågård, Hønefoss)
24 (Hans)..................................... Gunnar Sønsteby (SOEs Oslo-gruppe)

(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)
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<fra Haakon Lies notater>1
5/6–42 Kjære Osvald!
[...]
Så til slutt: Jeg ønsker hell og lykke med ditt arbeide. Er du oppmerksom på
at ditt arbeide utgjør den akse hvorom politikken i Norge for tiden beveger seg? Er
du oppmerksom på at alle virkelige nordmenn ønsker hell og lykke i ditt spesielle
arbeide?

1

Haakon Lies notater funnet i 2007 etter hans død, AA, Pa HL, 1, 3, «Avlevert 2007».
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Kjære Arnold
Beklager at vi ikke fikk den nødvendige ro på oss slik at vi kunne få tid til
en grundig gjennomgåelse av ditt arbeidsområde. Etter at jeg var ferdig med konferansen lørdag leste jeg på ny den rapport du gav meg. Resultatet ble at jeg straks
sendte en skrivelse til Sverre med anmodning om å oppta en del spørsmål vedrørende vårt illegale arbeide. Denne skrivelse, som er datert den 27, må også du lese.
Henvend deg derfor til Sverre. Personlig tror jeg at ditt arbeidsdepartement straks
må utvides til et etterretnings- og sikringsdepartement. Med andre ord det utvikles
til å bli et virkelig G. P. U. Så snart du har gjennomlest min skrivelse til Sverre og
drøftet spørsmålet med ham og Asle, må jeg få en rapport om dere har eventuelle
forslag å gjøre i retning av å forsterke og utbygge ditt arbeidsdepartement. La meg
derfor få rapport om denne sak så raskt som mulig.
Som svar på skrivelsen fra Oskar, som du hadde med deg lørdag, sender jeg
noen ord til deg. Jeg må nok få nærmere opplysninger om de tre mann som Oskar
skriver om. Jeg må få navnene på hver enkelt, deres rette navn, deres adresser,
hvor de er fra, hvor de arbeider nå og spørsmålet om de ad legal vei kan gå fra sitt
arbeide og om der er en blant dem som egner seg som leder av en virkelig dødsbataljon. Dernest må alle tre mann være utstyrt med de mest moderne skytevåpen som
overhodet eksisterer. Dette er ikke en liten affære. Det dreier seg om å organisere en
bevepnet garde under en leder med de kvalifikasjoner som kreves.
Jeg har bruk for en slik garde på minst tre mann straks. Nærmere instrukser
for garden må fastlegges, spørsmålet om lønn osv. Videre må, når alt er klarlagt,
vedkommende gardekamerater få en grundig instruksjon om hele sitt arbeide slik at
de er helt og fullt klar over hva de går til og hvilke krav som vil bli stillet til dem.
Det haster med saken. Gi beskjed til Oskar. Hans adresse har vi ikke.
27.-VI.–42				Med håndslag
					Einar Nessheim2

2

«Nessheim» (Furubotn) til «Arnold» (Ove Hansen, (Varreng)) 27.6.42, AA, Pa HL, 1, 1,
«Originaler»
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Kjære Einar!3

							

30.7.42

Bare nogen ord. Rapport fra Birger. Han erkjenner mottakelsen av kr. 1000,men det er også alt! Stein har ikke greid å skaffe frem kontakten til de 300 kg kjøtt
som blev stillet i utsikt. Etter at en gammel skytebas har besiktiget de forskjellige
anlegg, kommer man til følgende resultat: Tyssedal 125 kg. Ålvik: 125 kg, Vosseprosjektet: 50 kg og diverse 50 kg. Dertil kommer Høyang og Samnanger.
Jeg regner med at vi må skaffe 3/4 tonn kjøtt for i det hele tatt å sette i gang.
I dag går brev til Birger hvor jeg ber ham vente til nærmere ordre foreligger!
Våpen mangler man fullstendig. Kan Stein skaffe nogen forbinnelse, så må
det skje kvikt!
Her går det etter planen. Nu søndag skal vi ha instruksjon til gruppen fra de
4-5 største bedriftene i byen. Jeg kan nevne for deg at hos Sørensen og Balchen står
det nye vogner tett i tett på et areal av 40 mål. Vi har godt håp om å ekspedere dem.
Venter å høre fra deg.
				

3

Hilsen Oswald.

«Oswald» (Sunde) til «Einar» (Furubotn) 30.7.42, AA, Pa HL, 1, 1, «Originaler». «Birger»
er Norman Iversen.
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Kjære Sophus!4
Noen artikler vil jeg gjerne få deg til å oversette, nemlig [...] Nå gjelder det
om å utløse partisankampen. I samsvar hermed vil jeg be deg om å skrive korte
konsentrerte artikler til, vår illegale presse - artikler som tjener oppgaven å organisere folket til krig, dvs. å utløse partisankampen. Videre ville jeg gjerne at du skulle
skrive noen korte artikler om kampen for opprettelsen av den 2. front i Europa. Disse artikler må legges slik an, at de gir uttrykk for det norske folks krav til sin regjering i dette spørsmål.
				Med håndslag 				
5.-VIII.–42			Einar Nessheim

4

«Einar Nessheim» (Furubotn) til «Sophus» (Arvid Hansen) 5.8.42, AA, Pa HL, Fc 1, 1, «Avlevert 1983»
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21/8–42

Kjære Einar 5
Du får unnskylde at jeg ikke bruker maskin da jeg ikke kommer til den i øyeblikket. Her i Oslo skjer det store ting. Det blev natt til torsdag fåretatt en del arrestasjoner, blant disse en sin mor og kone, foruten disse 2 er det flere som jeg ennu
ikke har greid og få tak i navnene på unntatt Backe som er noe knyttet til mig og /a.
Det er den mann som skaffet oss klær o.s.v. Arthur har vi heller ikke sett siden heller ikke Paul, det har også vært skuddveksling mellom våre folk og pol. oppe i Uelandsgt en av våre har fått et skudd gjennom hode ikke dødlig. Det opplyses fra pol.
hold at en bror av Rolf Hofmo skal være tatt i Uelandsgt om natten og at det skal
være han som er såret. Dette må da dreie seg om Tryggve da han var der oppe. Den
historien som Osvald snakket med dig om det som gjaldt Henrik Ibsensgt 7 er nu
i orden. Detaljene for dette har jeg ennu ikke fått da jeg ikke har fått kontakt med
min mann. Osv. låvet at han skulde senne mig rapport om morgenen, men dette er
ikke blitt gjort og jeg har heller ikke fatt kontakt med ham siden. Jeg tror imidlertid
at han er kommet unna. Det er utsatt faresignal der vor Osvall bodde. Jeg har meget
jeg skulde ha snakket med dig om, men det får kanske være til siden. Det jeg mener
er viktig nå er at jeg får en mann som kan overta her i Oslo og at jeg selv finner en
plass hvor jeg kan få raporter og lede arbeidet. Det vanskeligheten består i er at jeg
har vanskelig for å finne en bra plass, men jeg må sette alt inn på å komme vekk fra
Oslo da jeg gjennom min mann i Oslo har fått besked om at tyskerne var svært interessert i min person.
Du får ha det bra så lenge, håper vi sees snart
				Mange hilsner
				
Trond. (Arnold)

5

«Trond» (ukjent) til «Einar» (Furubotn) 21.8.42, AA, Pa HL, 1, 3, «Avlevert 2007». Det er
skrevet «Petter Bruun ???» med blåblyant. Bruun var imidlertid med på aksjonen, og ville
ikke ha skrevet at han ikke hadde detaljer. Trolig er «Trond» identisk med Ove Hansen (Varreng), som arbeidet med etterretning.
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Kamerat Herman 6

						

27/8–42

[...] Ang. Knuts optagelse i partiet, underhold og beskjeftigelse, har jeg vært
ubekjendt. Under samtalen med Einar forrige helg var det heller ikke nevnt.
Jeg er uenig i at han så enkelt kan gli inn i partiet, og finne underhold og beskjeftigelse der. Såfremt det er en erkjendelse hos ham, at partiets politikk og virksomhet er den eneste som samsvarer med situasjonen og framtida, ville det være
rimelig at han har gitt uttrykk for det og at resultatet blir behandlet av en instans.
Jeg er forøvrig ikke enig med deg i at distriktet har vist forsømmelighet ved ikke å
anmelde ham til den «store komite». Belært av erfaringene fra den første tid er man
varsom med å anmelde kamerater som ikke er kjent som medlemmer av partiet eller som man ønsker skal være kjent som partimedlemmer.
Før der foreligger en uttalelse fra en instans for at Knut er opptatt som medlem av partiet, og at han beskjeftiges i et apparat, vil jeg ikke utbetale noen lønn til
ham. Av samme grunn vil jeg ikke få ham anmeldt til den «stor komite» før en slik
uttalelse foreligger.
-----I sammenheng hermed hører jeg av Oslo at der var planlagt at M. som er hos
dig skulde ledsage Fritz på en turne til Hedmark. Dessuten er det din plan at Knut
skal reise der. Som jeg sa til Oslo blir dette vel drøyt. Vi har før stasjonert 2 mann i
Hedmark og riktignok er det et stort og tilbakeliggende distrikt men det må smake
som smør på fett flesk, når du yderligere skal sende 1 mann med 2 ledsagere til de
to som er stasjonert fra før.
					Hilsen Johnsen

6

«Johnsen» (Ivar Ertresvåg) til «Herman» (Martin Brendberg) 27.8.42, AA, Pa HL, 1, 1,
«Originaler». Terje Halvorsen mener at den «Knut» som omtales her, ikke er identisk med
Asbjørn Sunde, men en faglig kader.
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Kamerat Einar7
Herman

28.8.42

Jeg fikk ikke anledning til å besvare fullt ut ditt brev av 19 ds, dels pga flytting, dels pga at Sverre likviderte sitt innleveringssted for post og ikke med en gang
oppga noe nytt sted og vår forbindelse ble således avbrutt for en tid. Etter mye bråk
har jeg nå igjen fått greie på Sverres innleveringssted slik at forbindelsen formodentlig kan gjenopprettes.
Vi måtte som kjent flytte fra det gamle sted pga arrestasjon av Trygve og
Arthur. Vi har nå fått et nytt sted hvor vi kan være foreløpig. Ingen i byen vet av
dette sted. Det er bare vi som kamperer i lag, samt en kurer og den mann som har
skaffet og eier stedet som vet hvor det er. For fremtiden skal vi holde det slik, idet
det ikke går an å flytte for hver mann som blir arrestert i byen. For øvrig måten
det gjelder forbindelsen [...] opprettholder jeg dem mest skriftelig, og har ikke mer
konferanse enn høyst nødvendig. Det anser jeg å være den eneste måten å kunne
klare seg unna Gestapo på. Når det gjelder arbeidet har jeg sendt ut vedlagte skriv
til de viktigste distriktene [...]

7

Ukjent til «Einar» og «Herman» (Peder Furubotn og Martin Brendberg) 28.8.42, AA, Pa
Haakon Lie (HL), 1, 1, «Originaler».
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									9/9–42.
Kjære Einar. 8
Jeg oversenner deg herved en rapport om det som er hendt i det siste. Som
du ser av rapporten så er det ikke bare bra ting som fåregår her inne. Rapporten
kan sikkert sies ikke er så fyldig som den burde være, men efter det som er hendt
også når det gjeller mitt vedkommende har bidratt til at jeg ikke har kunnet fåreta
de undersøkelser som ønskelig kunne være. Men vi får håpe at alt kan rettes opp
igjenn. Men til saken. Når det gjeller det som er hendt så er jeg av den oppfattning
at dette som nu er fåretatt er resultater av Gestapos arbeide siden arrestasjonene i
mai. Men man skal ikke bortforklare det faktum at de efter det som hendte 19/8 har
kunnet samle meget materiale. Det jeg serlig fester meg med er det Gestapo har
funnet oppe i Uelandsgt. Jeg har snakket med Halvtan og han forteller at han dagen
før arrestasjonene hadde overlevert en fortegnelse over navner fra folk i bilindustrien. Faktumet er at de har funnet disse navnene hos Dagfinn. Jeg snakket også med
Halvtan om at disse arrestasjoner kunne vert unngått viss han som viste at Dagfinn
hadde denne liste hadde varslet folkene. Men dette er altså ikke gjort og resultatet
har vi dessverre fått føle.
Med hensyn til de sakene som Osvald har fått tak i så var det meningen at
jeg skulle truffet ham straks efter, men jeg fikk dessverre brevet 1 time for sent slik
at jeg ikke har fått tak i det. Viss du har nogen mulighet for å hjelpe meg med å få
tak i dette så er det meget bra. Når det gjelder det som hendte i Henrik Ibsensgt. så
er det meget jeg gjerne skulle snakket med deg om da jeg ikke her vil skrive det.
Efter det som er hendt efter de siste rettssaker så må jeg nødvendigvis snakke med
deg om saken.
Oversender deg også en fengslingskjennelse over en som har drevet med
aviser. Han forklarer også på vilken måte han er blitt behandlet. Kanskje noget av
det kan brukes i avisen. Mannen vil gjerne komme seg over til Sverige sa han nødig
vil vente til han blir satt inn. Dommen er nemlig ennu ikke faldt. Han slapp ut fordi
han var syk, han har nu daglig mldeplikt.
Du er vel interessert i å få rede på hvordan det går med den plan som skulle utarbeides for efterretningstjenesten, håper at jeg en av de første dager kommer
i kontakt med Sverre og Asle slik at vi kan få sakene ferdig. Viss man skal bruke
ordet haster så må det være når det gjeller dette spørsmål. Jeg sendte et brev til Asle
og Sverre vor jeg har satt opp et grunlag for utarbeidelse av dette arbeide. Oversenner deg kopi av dette.
Hvorledes var det med skoene kona di fikk håper de passet, viss ikke så får jeg
få dem tilbake slik at jeg kan få det nr. som passer. Skal gjøre alt hva jeg kan for å skaffe deg et par beksømstøvler nr. 45. Håper dette ordnes. Du får leve vell å ha det bra.
					Hilsen
					
Bertel. (Arnold)
8

«Bertel» (Ove Hansen sen. Varreng) til «Einar» (Furubotn) 9.9.42, AA, Pa HL, 1, 3, «Avlevert 2007». «Halvtan» er Ragnar Sollie og «Dagfinn» er Alf Kristiansen. «Secret» er 2A’s
politigruppe, og de to kan være Kaleb Nytrøen og Asbjørn Bryhn.
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)
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Kjære Einar. 9
Jeg har hatt en lengere konferanse med to menn fra Secret. Utbyttet av
Englandsturen var mer enn magert for oss. «Noen understøttelse av sabotasje og
guerilla utover det vi nå får vil ikke bli bevilget. De ønsker ikke at vi skal gjøre
noe – i hvert fall ikke i stor målestokk – før signalet blir gitt. Vi vil få beskjed i god
tid. Men naturligvis må vi forberede oss». Da jeg spurte hvordan de hadde tenkt
seg denne forberedelse, uten penger og de nødvendige instruksjonsvåpen, ble han
svar skyldig. «Secret-folkene hadde – etter attentatet i Ibsensgate – fått ordre fra
Stockholm og London om å trekke seg helt tilbake fra samarbeidet med oss, men
avdelingen her i landet hadde på eget ansvar besluttet å fortsette som før. Først og
fremst ønsket de vår hjelp til å uskadeliggjøre en del av de verste angivere. Nøyaktige planer og opplysninger som kunne lette oss arbeidet skulle de skaffe. Dessuten
den blåsyre vi trenger. De ønsket angrep på og ødeleggelse av små tyske forlegninger, transporter o.s.v., men bare i liten målestokk. Det gjaldt å unngå represalier.
Derfor skulle vi få endel engelske commandovåpen, som måtte etterlates på operasjonsfeltet. Stemningen måtte holdes oppe ved stadige småaksjoner av denne art.
Sverre Bang skulle oversende og anbefale støtte til gjennemførelsen av vår bondelinje. Første nummer av Bonden ville han sende med for derved å øke sjangsene for
bidrag. Noen ordning med hensyn til de 50 000-kr som allerede var lovet oss hadde
han ennu ikke oppnådd. Ja, det var foreløpig alt.
Det blir meldt fra Secrets politiav. at Stig er i fare. Han må øyeblikkelig flyttes. Jeg sendte en mann oppover til Sverre for å varsle. En snakkesalig mann deroppefra har vært i Oslo og fortalt til flere at han har sett og gjenkjent Stig. Kjøpene til
Ole skal snart være besørgt. Emanuel og hans kone er arrestert, og meg er de nå ivrige etter å få tak i. To menn fra sikkerhetspolitiet har vært på postkontoret, og hos
min tidligere husvert. De forhørte seg om det var noen som kjente mitt oppholdssted. Det må være i forbindelse med en ny arrestasjon de nå har fått slik interesse
for meg? Har informert Korneliussen og Åse om dine ønsker med hensyn til brevet
som skal offentliggjøres.
Så noen ord om «tiden etter krigen». Jeg kan fremdeles ikke innse at det jeg
sa til Pedersen om vår taktikk var galt.
Jeg hevdet ikke at vi i alminnelighet skulle drive bevisst arbeide for å fremkalle uro og kaos, og heller ikke at anarki var en nødvendig forutsetning for overgangen til sosialismen. Jeg har lest Lenin: «Foran maktovertagelsen» hvor han
peker på at vår overtagelse av statsappararatet med dets utallige funksjonærer bør
foregå så smertefritt som mulig, og at kapasiteten ikke bare kan beholdes men økes
under vår ledelse og kontroll. Dette tyder jo på at vi ikke skal anvende en altfor destruktiv taktikk før makterobringen. Men jeg mener at vi ikke bør gi avkall på noe
middel som kan tjene oss når det gjelder ødeleggelsen av restene av det kapitalis9

«Sverre» (Arne Gauslaa) til «Einar» (Furubotn) 4.10.42, AA, Pa HL, 1, 3, «Avlevert 2007».
«Secret-folkene» er identisk med 2As politigruppe, som etter at Asbjørn Bryhn var beordret
til Stockholm etter aksjonen i Ibsensgate, ble ledet av «Mathiesen» (Johan Fredrik Myklebust).
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tiske «system» (anarki). Jeg er derfor helt enig i vår linje: å vise folket veien ut av
det uføre som kapitalisme og krig har bragt samfundet i, og på det nøyeste forbinde
denne vår politikk med kampen for det norske folks særpregede og spesielle behov.
Dette er den beste garanti for at det kapitalistiske anarki ikke skal kunne stabiliseres
eller bygges opp igjen etter krigen. Men diskusjonen mellom P. og meg dreier seg i
grunnen om noe annet. Jeg hevdet at den «ro og orden» som under et – gjerne tenkt
– borgerlig militærdiktatur ville bli forsøkt håndhevet måtte forstyrres og bekjempes av oss. Vi måtte sørge for at disse forsøk ble fruktesløse. Ikke bare ved å føre
vår politikk etter den riktige og sikkert effektive linje du påpekte, men dessuten
måtte vi gjennem streiker, sabotasje, uro og panikk sørge for å ødelegge det økonomiske og retslige, det ideologiske og moralske grunnlag for eventuelle kapitalistiske stabiliseringsforsøk.
Jeg har brukt størstedelen av min fritid i de siste 20 år til marxistiske studier
(også leninistiske), men jeg forstår, etter våre sammenkomster, at jeg har meget å
lære av deg.
<baksida mangler>

(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)
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Kjære Einar! 10

						

22/9–42

Erkjenner mottatt kr. 1000. For å ta finansspørsmålet først: Da Hans kom
tilbake sist, var beskjeden den at prosjektet vilde gå i orden umiddelbart. Jeg disponerte etter det. Bl.a. lånte jeg 400 kr til innkjøp av en batteriradio og batterier. (Den
skal komme i kveld.)
I fjellene vest for Brænna må vi leie hytte. Slik at gruppene kan komme
dit for overnatting og eventuelt instruksjon. Såfremt det kan forhindres, må ingen
gruppe komme til Nesbyen foreløpig. Sladderen går meget livlig her i det siste, og
lensmannen har vært rundt på jekt etter tjuvfiskere. Han kunde da lett dumpe opp
i noget annet! Mitt forslag er: Den eller de grupper som kommer mandag, går av
på Bergheim st. Bil vil da være der. De vil så bli transportert til et for dem absolutt
ukjent sted, slik at de siden ikke kan fortelle hvor de har vært, selv om de aldri så
gjerne ville. Sjåføren er helt patent. Gruppelederen (lederne) må da ha F. F. i høyre
hånd, og på spørsmål om de er fra Drammen må de svare at de kommer fra Arne.
(Dette er bare i tilfelle intet annet er avtalt! Hans har beskjed med seg tilbake, antar
jeg!!)
Gruppe I reiste fredag og vi hadde allerede planene ferdige for aksjon den 25
ds! Vi kan vente oss gode ting av den gruppen. Utførlig kartlegging av den og deres
ferdigheter skal du få når vi treffes personlig. Jeg har et forslag i den anledning:
Som Hans har fortalt, så får vi nu to hytter ved T. Disse hytteeierne bor selv i T.
Hvorfor ikke leie en stue hos dem for et par timer. Vi kunne så møtes der. Jeg fikk
da 7 timer å gå, og du 3.
Hvordan er det med kurerstedet til Østli? Jeg vilde gjerne vite det i tilfelde vi
måtte bli enige å presse Lars for finanser. For ikke å gå direkte, må Østli skaffe meg
kontanter.
Vell - jeg venter nu på at finansprosjektet skal gå i orden. En hel del materialer har jeg ennu ikke kunnet skaffe. Av den gruppen som reiste hjem nu fredag,
måtte praktisk talt alle sammen til tannlege. En samling tannpinekandidater duger
ikke i felten nu i vinter! Men gjennomsnittsfortjenesten ligger på ca.8 kroner dagen,
så her må vi tre støttende til. Straks blir det penger av det. De hadde alle beskjed
om hurtigst å søke tannlege. Et par av dem må dessuten søke øyelege. Jeg hadde
håpet å kunde sende dem penger denne uke. Du får heller ta av reservefondet. Jeg
vet du har finanser!!!
Rapport om aksjonene fra gruppe I skal du få så snart den foreligger og kan
sendes deg.
				
Hils kona og Laila
				
Hilsen og håndslag
					Stig

10

«Stig» (Sunde) til «Einar» (Furubotn) 22.9.42, AA, Pa HL, Fc 1, 1, «Originaler». Det er å
merke seg her at datoen er skrevet på en form som Sunde ellers aldri brukte.
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Kjære Einar. 11

					

4/10–42

Jeg erkjenner mottakelsen av en rapport fra Østli ang. at min person er sett
et sted. Det hersker uenighet mellom Moe og Tor om ordlyden av rapporten på et
viktig punkt: Er jeg sett på Nesbyen eller en annen (hvilket som helst) bygd? Min
mening om den rapporten vil sterkt avhenge av hva som er korrekt.
Er det meningen at jeg skal reise til Sverige for min egen sikkerhets skyld,
så mener jeg at jeg er meget sikrere et eller annet sted isolert i Norge. Er det for
partiets skyld, så har jeg nogen innvendinger: Etter at en hel del av vårt apparat røk
i Sv., blandt annet Kiruna og Luleå, blev sjølsagt våre meldesteder og kurerposter
for en stor del likvidert. Altså står jeg uten meldesteder på den andre sia av grensen.
Da er det klart at jeg må regne med at jeg før eller seinere etter å ha passert grensene blir anholdt. Spørsmålet om utlevering må stilles. Utlevering øyeblikkelig, eller
etter et kortere eller lengere fengselsopphold. En anholdelse må jeg for enhver pris
undgå, og det blir da bare spørsmålet om min egen likvidasjon. Da er partiet sikret!
Så er det en tredje ting: Jeg har tenkt meg muligheten av at du har fått specielle informasjoner ang. de 3 som skulde komme fra Sverige, og at det var i forbindelse med det at du vilde ha meg over. Men da måtte du nok ha informert meg
bedre om det!
Jeg setter meg overhodet ikke inn i nogen bil for å dra noget som helst sted
hen. Du vet jeg mangler selv den minste antydning til legitimasjon! I alle tilfeller
blir det å vandre tilfots.
Nedenfor vil du få en regnskapsoversikt. Alle saker som jeg har kjøpt og
skaffet, de leieforhold som er blitt etablert, de forbinnelsene som står i forbindelse
med min instruksjonsvirksomhet osv. vil Moe få klarhet i. Slik at han har den fulle
oversikt over sakene, og at han kan overta det hele på et øyeblikks varsel.
Den militære forbinnelse som vi har fått her, er nu i sving med opptelling og
pussing av våpen m.v. Det er foreløpig ikke snakk om nogen aksjon men om en
plan!! Moe er informert!
Vel, det er hva jeg foreløpig har å si. Når jeg sier jeg ikke har penger, så har
jeg ikke penger heller.
			
				Med håndslag
						Stig Engen
Regnskapsoversikt.
Oppe hos deg før.
En gang med Hans
Siste gang med Hans
Sum

11

2000
1000
2000
kr. 5000

«Stig Engen» (Sunde) til «Einar» (Furubotn) 4.10.42, AA, Pa HL, 1, 1, «Originaler».
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Dette er penger som jeg har fått av deg siden 21.august 1942. Av Lars fikk
jeg kr. 1000, som trekkes av månedsbeløpet. De tusen kronene fikk, som du husker,
Sverre til avdrag på skruene. De 5000 er anvendt på følgende måte:
2 hytter som Ole har leidd før jeg kom (til jul!)
kr. 830
2 hytter leid til instruksjon
560
Ved til disse hytter
500
En mann (Erik) dratt ut av arbeidet iflg din ordre
500
Div biler: Torpo-Hjelmen-Bergheim-Hønefoss osv 1000
Innkjøp av materiell i forb med instruksjon
100
Innkjøp av «kjøtt» (50 kg)
240
Reiser for kurerer (+ tapt arb)
400
En okse
610
4740
Mat forøvrig?
Reisepenger til H.gruppen kr. 100
Det er vel enda ting som kunde spesifiseres, men jeg har ikke ført eksakt
regnskap over utgiftene, så dette er det jeg kan gi. Jeg har dessuten betalt inn 300 kr
på en radio.
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Kjære Stig 12
Takk for din skrivelse av 4 ds. Det er nok riktig som du skriver at den rapport
vi har mottatt er uklar. Rapporten fra Østli kommer via Sverre og gjengitt som en
rapport i skriftlig form fra Sverre. Sannsynlig har derfor Sverre mottatt rapporten i
muntlig form ved en kurer. I ditt brev heter det:
[...]
Rapporten er i seg selv selvmotsigende: På den ene side heter det at det skal
være kommet en mann «fra bygden der Stig befinner seg» og denne mann skal gå
rundt og berette at han har sett Stig «der oppe», og på den annen side «hva er det
for en mann og fra hvilken bygd det handler seg om» eller dreier seg om eller andre
detaljopplysninger foreligger ikke. Det sier seg selv at en rapport avfattet i en slik
form er uklar og kan derfor virke villedende.
Partiets råd til deg om at du straks bør forsvinne fra den bygd du nå befinner
deg i hviler på det grunnlag, at der virkelig er kommet en mann fra Nesbyen eller
Rukkedalen som har sett deg der hvor du er. Slik står spørsmålet.
Forøvrig tror jeg det kan være av interesse i den foreliggende situasjon å
presisere følgende:
Partiets generelle linje går ut på at ingen ledende kamerat eller noen medlem
av partiet skal reise ut av landet men fortsette sitt virke her i landet med sikte på å
omstte i praksis den krigspolitikk som partiet har utarbeidet. Hvis partiet ser seg
nødsaget til å avvike fra denne generelle hovedlinje, betyr det at der i de enkelte
tilfeller foreligger særlige momenter, som nødvendiggjør en endring eller at den
enkelte kamerat eller de enkelte kamerater av en eller annen grunn ikke evner å
arbeide i samsvar med de konspirative regler, som partiet har fastlagt som arbeidsgrunnlag under de nåværende forhold. Din uttalelse om at du ønsker at bli her i
landet og fortsette ditt arbeide her i samsvar med den særlige oppgave du har fått
deg tildelt, mottar partiet med glede. Imidlertid synes det som om du i sterkere grad
enn hittil må arbeide innen rammen av partiets konspirative regler, hvis du med hell
skal bli istand til å fylle din plass på den særlig krevende post du har fått deg tildelt.
Hvis der skulle foreligge saklige uoversenstemmelser mellom deg og partiledelsen i
spørsmålet om konspirasjonen, så er det naturligvis intet i veien for at sentralledelsen kan sammenkalles for å presisere de konspirative regler for partiets arbeid under de nåværende forhold. Alle øvrige spørsmål tror jeg kan bli løst på en tilfredsstillende måte forsåvidt at vi blir enige om selve hovedspørsmålet: konspirasjonen.
Kjære Stig! Når jeg stiller så strenge krav til deg og ditt arbeide, så er det
fordi at partiet tar sikte på å gjøre deg til en kampfane for alle virkelige patrioter
her i landet. Denne sak er allerede forberedt. Om noen dager kommer der et politisk
opplegg i den nasjonale fronts illegale publikasjoner som forbereder grunnlaget
for din offentlige fremtreden. Det neste skritt må da bli kampappellen fra deg til de
norske patrioter. Som du selv vil forstå kan vi ikke iverksette et sådant personlig
politisk opplegg forsåvidt at der er fare for at Gestapo får fatt i deg og skyter deg.
12

«Nessheim» (Furubotn) til «Stig» (Sunde) 5.10.42, AA, Pa HL, Fc 1, 1, «Originaler».
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En arrestasjon og skytning av deg ville virke som et nederlag for partiets krigspolitikk innen den nasjonale front. Et slikt tilbakeslag for vår krigspolitikk må vi søke å
unngå. Partiet tar derfor saklig stilling til deg og ditt arbeide som enhver annen kamerat. Å sikre deg er å sikre partiet og partiets politikk. Og omvendt: Å sikre partiet og partiets politikk er å sikre deg og ditt særlige arbeidsområde. Som du selv vil
forstå er dette to sider ved samme spørsmål. Personlig tror jeg at de tilsynelatende
meningsdivergenser kan bringes ut av verden ved en personlig konferanse mellom
oss to. Jeg tror også at det ville glede partiledelsen og partiet i sin helhet hvis du
kunne fortsette ditt arbeide her i landet i samsvar med det politiske opplegg som vi
tidligere er blitt enige om. Jeg ville derfor foreslå følgende som jeg vil be deg om å
overveie:
1. Der treffes særlige forholdsregler slik at Gestapo ikke får fatt i deg og at
du kan bli her i landet og fortsette ditt arbeide som tidligere bestemt. 2. Kamerat
Moe søker kontakt med politisjefen for Secret Service med sikte på å klarlegge det
virkelige innholdet av rapporten vi har mottatt fra Sverre. 3. Du og dine kamerater
forlater straks ditt nåværende oppholdssted – dette må skje ubemerket – og tar opphold hos meg eller i mitt hovedkvarter.
Hvis du har andre forslag, som du mener er bedre, så ville jeg sette pris på å
høre fra deg, men glem ikke at det er viktig å handle hurtig.
Jeg er overbevist om at vi skal seire i kampen mot Gestapo forsåvidt at vi
ikke gjør noen vesentlige feil i vårt arbeide. Problemet ligger altså til løsning hos
oss sjøl.
5.-10.–42			Med håndslag
				Einar Nessheim
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Kjære Einar 13
						

6.10.42

Erkjenner mottakelse av brev dat 5-10, samt kr. 850.
Undersøkelsen ang. rapport fra Østli vil nok bringe på det rene hva som
egentlig er «hørt».
Dette brevet blir ganske kort, idet Hans kommer onsdag middag med konkrete forslag fra meg om en konferanse mellom oss to.
Så meget kan man vel nu allerede si, at alle ting er ikke helt korrekte m.h.t.
de muntlige informasjonene du har fått om mitt apparat!
Jeg har et anodebatteri (helt nytt) som jeg tenkte du kunde ha bruk for. Men
etter at Tor forteller meg at du venter et helt nytt apparat fra byen, sender jeg det
ikke.
Skulde det imidlertid bli for lenge innen det nye kommer, så står tilbudet ved
makt.
Vi trekker oss i løpet av dagen tilbake med hovedstyrken til et sted som er
forberedt til det bruk.
Eventuell kurer må gå om den hittilværende forpost. (Der Tor kommer fra!)
Ja, ja - Så håper jeg at vi ganske snart kan få greid opp i disse flokene ved
personlig å drøfte foreteelsene.
			

13

Med håndslag Stig Engen

«Stig Engen» (Sunde) til «Einar» (Furubotn) 6.10.42, AA, Pa HL, 1, 1, «Originaler».
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Kjære Einar. 14
<Først om ruta på Sverige over kullbrenneriet som er ødelagt>
[...]
Det skulle vel være riktig taktikk fra vår side å utvide sabotasjen nå. Hvis
represaliene går ut over borgerskapet vil gjentatte sabotasjehandlinger etter hvert
tvinge disse kretser til øket aktivitet. Stemningen i sin alminnelighet vil bedres, og
muligens regjeringen i London bli mer medgjørlig når det dreier seg om understøttelse av våre guerillaplaner?
7.10. 					hilsen
					
Østlie

14

«Østli» (Harald Sæhle) til «Einar» (Furubotn) 7.10.42, AA, Pa HL, 1, 1, «Originaler».
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									7.10.42
Fra Johnsen15
Til Asle
3/4 år siden nåværende retningslinjer vedtatt [...] Fra april til dag er inntektene 67.000 pr. uke, herav utbetalt 65.000 pr. uke (altså gjennomsnittelig 2.500).
Politiske ledere og mil app unntatt [...] Distriktet har nå 53 personer under avlønning (Oslo)

15

«Johnsen» (Ivar Ertresvåg) til «Asle» (Arne Gauslaa), AA, Pa HL, 1, 1, «Originaler».
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)
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7/10. 42
Kjære Einar 16
Det som Randi har ventet på er nå i orden. mannen kommer hit, d.v.s. dit ned
til sentrum sansynligvis fredag om alt går bra. Og det tror jeg det gjør. Etter samtalene jeg hadde med deg kjender jeg jo nå til saken og brevet fra (Walter) forteller jo
også litt, selv om man der må jette seg til meningen. Da får du snakke med Randi.
Kanskje hun helst bør ta i veg og retlede mannen dit han skal. Jeg formoder at du
skal ha konferanse med ham.
I helga hadde jeg konferanse med Johnsen og Bratland. Det ordnet seg. Bratland skal gå på med krum hals. Jeg førte Asles meldinger videre og der var enighet
om de vurderinger av spørsmålene som du hadde git.
Ang. Julius så var man enig om at han skulle bli der han var og der søke
utføre oversettelsesarbeide, korrektur og lignende for oss, d.v.s. slikt arbeid som
kan forenes med det strengt konspirative liv som han må leve. Tror også at du er
enig i en slik ordning, ikke sandt. Hva J. T. angår så mente Bratland at vi skulde få
både ham og Elias til å opta arbeide med å presse vår politiske linje og gjøre vårt
syn gjeldende blant fagforeningsfolket der borte. Han mente at begge disse hadde
muligheter til å kunne arbeide med den opgaven og at de begge jo var medlemmer
av vårt parti og at vi skulde forlange at de for alvor tok til å arbeide for vår linje der
borte.
I et brev jeg nå har fra Østli heter det ordrett om den saken Moe var oppe
og ga besked om: «Fik beskjed av sjefen for Secret Services politigruppe at Stig
er blitt gjenkjendt av en mann som vet hvor han bor. Denne mann har vært i Oslo,
og forteller hvad han har sett til sine bekjendte. her sprer det seg som ill i tørt gress
sier S.S.mannen. Jeg ba derfor Berg sende en mann op for å varsle deg. Det haster
med å flytte Stig.
To mann fra Gestapo har vært på postkontoret og spurt om noen vet hvor jeg
opholder meg. Gudene må vite hvorfor de nå begynder å blande seg i mine affærer
igjen? Hilsen Østlie.»
Mer konkret en dette kan jeg ikke rapportere, da jeg ikke har annet en det jeg
har fått mundtlig og nå skriftlig fra Østlie.
Sender deg det jeg fik fra Petter i går. Den gamle har mye nå, men har ikke
hat anledning til å frakte det ned enda. Han har bragt bagasjen til denne mannen nå
på siste turen. De 300 i sv. sedler var med nå. De er altså kommet til rette.
				Mange hilsener
					Sverre

16

«Sverre» (Ottar Lie) til «Einar» (Furubotn) 7.10.42, AA, Pa HL, Fc 1, 1, «Originaler». «Østlie» er Harald Sæhle, «Secret Service-mannen» er Asbjørn Bryhn.
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Kjære Einar 17
Vår rute på Sverige er nå definitivt ødelagt. Har fått førstehånds rapport fra
grensen: Fire mann tilhørende Grensepolitiet kom torsdag frem til trekullbrenderiet
ved grenseovergangen. De gav seg ut for flyktninger, sa de skulle hilse fra Emanuel
og spurte etter Hartvik som er vår mann ved grensen. To av arbeiderne der ble lagt i
håndjern, og samtlige forhørt. En av lasterutens sjåfører ble fengslet, men de to med
jernene ble senere sluppet fri. Her er det opplagt angiveri, da Emanuel ikke hadde
så god rede på forholdene ved grenseovergangen som politiet hadde. Så vel det hus
på Flateseter (stedet på grensen) som Hartvik bodde i som hvilken av husets senger
H. benyttet visste politiet.
Det skulle vel være riktig taktikk fra vår side å utvide sabotasjen nå. Hvis
represaliene går ut over borgerskapet vil gjentatte sabotasjehandlinger etter hvert
tvinge disse kretser til økt aktivitet. Stemningen i sin alminnelighet vil bedres, og
muligens vil regjeringen i London bli mer medgjørlig når det dreier seg om understøttelse av våre guerillaplaner?
7/10.						Hilsen
							
Østlie.

17

«Østlie» (Harald Sæhle) til «Einar» (Furubotn) 7.10.42, AA, Pa HL, 1, 1, «Originaler».
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Kamerat! 18
De videre forhandlingene ang. pengene har ikke ført til noe resultat. Jeg fikk
beskjed om at beløpet som er utbetalt i den senere tid ikke ville bli forhøiet.
De drøftelser som er ført ang. F. F. m.v. er ikke ført til noen annen endring.
Det vil imidlertid kanskje være forhastet å bekrefte saken som avsluttet. Det angrepet som F. F. rettet mot apparatet gjaldt imidlertid ikke tvangsutskrivningene men et
annet i 5. punkter som skal være sendt ut av dere omtrent samtidig. Det er gitt beskjed om at det var enighet om dette med det faglige utvalg. Det er imidlertid ingen
i utvalget som kjenner til noen slik enighet. Det er forelagt fra våre folk i Bergen,
Stavanger og Hønefoss. Jeg skal nærmere forklare hvordan det hele ligger an når vi
møtes eller i et senere skriv. Som du forstår har dette ikke akkurat bidratt til å lette
drøftelsene om de øvrige spørsmål.
Jeg har fått 2.000- kr. som skal gå til «Avantgarden», og jeg sender disse
innlagt.
Engen skulle jo ha reist her den dagen da eksplosjonen inntraff. Han kan
ikke, og jeg lurte på om han kanskje hadde kommet opp i vanskeligheter. Jeg håper
at så ikke er.
Så var det dette evige umulige håpløse tobakkspørsmålet. Har du noe å avse
en hungrende sjel?
				Ha det bra.
			
Med de beste hilsener.
				Isaksen

18

«Isaksen» (Knut Willoch) til «kamerat» (Ottar Lie?) udat høsten 1942, AA,
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Rapport
Undertegnede tillater sig herved å avgi rapport vedkommende det arbeide
som jeg var med på ved hjemmefonten til 20. august 1942 da jeg forlot Norge.
Ad. Yrkesorganisasjonen.
Som kommunal funksjonær i Bergen – ligningsfullmektig – møtte jeg den
9. april 1940 frem på mitt arbeidssted som vanlig, og fikk ordre om at arbeidet i
administrasjonen skulde gå uforandret. Jeg var den gang formann for Kommunale
Funksjonærers Landsforbund [...] Fra sommeren 1941 er yrkesorganisasjonenes illegale organisasjonsapparat stadig blitt utbedret og det representerer i dag et organ
gjennom hvile alle paroler til de forskjellige yrker går [...] jeg kom i forbindelse
med personer som arbeidet på forskjellige andre «fronter». Eksempelvis kan nevnes
nr. 15. Mine forbindelser i Oslo og Stavanger førte også inn på efterretningsvesenet
og de militære organisasjoners folk. Det samme var tilfelde med dem som arbeider
med sivilforvaltningen i Norge samt organiseringen av politiet.
Ad. Efterretningsarbeidet.
I Bergen var kontakten med Oslo i mange tilfelder dårlig [...] samarbeidet
mellem undertegnede, nr. 15 og nr. 16 utviklet sig efterhvert til ukentlige konferenser hvor de forskjellige problemer på hjemmefronten blev diskutert. Formålet
med disse konferenser var å få oversikt over arbeidet og skape en viss organisasjon
og lede tilfeldige grupper inn på rett spor. Da nr. 17 blev arrestert stod man således
uten militær ledelse i Bergen [...] Misnøien med at de stadig sendte båter til England uten å få nogensomhelst støtte derfra igjen steg stadig og efterhvert som denne
gruppe også fikk anmkodning å å sende efterretningsstoff til England blev misnøien
større fordi det mange ganger så håpløst ut for dem [...] På vegne av politisjefen i
Bergen hadde undertegnede konferanse i Oslo med sjefen for den samlede politiorganisasjon i Norge [...] de fullstendig savner instruksjoner fra London om hvordan
de skal forholde sig under en eventuell invasjon [...]
Eksekusjonsgruppe i Bergen
Under mine reiser til Oslo kom jeg i forbindelse med nr. 24 <Sønsteby?>og
spørsmålet om å få etablert en eksekusjonsgruppe i Bergen blev drøftet. Det var
meningen at gruppen skulde ofre sig for arbeidet med å fjerne farlige nasister og
angivere. Efter Tellevågaffæren i vår meldte behovet sig for en slik gruppe nda sterkere i Bergen og jeg gikk i gang med organiseringen. På forhånd hadde jeg drøftet
saken med politisjefen, som var enig i planen. Efter de råd som jeg hadde fått av nr.
24 <Sønsteby?> foreslog jeg for politisjefen at det burde opprettes en midlertidig
rettsinstans, hvor det kunne avsies formelle dommer over dem som skulde fjernes,
idet det blev fremhevet betydningen av å kunne forsvare våre handlinger efter krigens slutt [...]
Problemet sabotasjehandlinger.
Et av de problemer som undertegnede mener at det bør nedlegges et betydelig arbeid med her, er sabotasjespørsmålet. Man må for enhver pris søke å hindre de
spredte sabotasjehandlinger i Norge, idet disse kan skape uanede vanskeligheter for
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folket hjemme, likesom det kan være muligheter for at sabotasjehandlingene kan
virke hemmende på hjemmefrontens fasthet.
Undertegnede har fra tid til annen drøftet spørsmålet med ansvarlige ledere i
grupper av hjemmefronten, og det har overalt vært hevdet den bestemte opfatning,
at sabotasjehandlinger kun kan være effektive i forbindelse med eventuell invasjon
i Norge. Jeg har konferert med nuværende redaktør av «Fri Fagbevegelse» om saken, og han er av samme opfatning. Han har også latt dette komme frem i sin avis. I
Bergen har jeg drøftet spørsmålet i en forsamling, hvor også en fremtredende kommunist var tilstede. Ikke mindst han frarådet de spredte og uansvarlige sabotasjehandlinger. De som arbeider i hjemmefrontens ledelse i dag er klar over at tyskerne
kan gripe til de mest drastiske represalier overfor sivilbefolkningen, ja man må
være forberedt på de mest despirate handlinger, og ingen kan i dag med sikkerhet
uttale noget om hvorvidt sådanne handlinger kan skape en brist i hjemmefrontens
fasthet. Det er på det rene at kommunistene arbeider målbevisst i retning av å gjennomføre sabotasjehandlinger overalt i Norge. Jeg har selv, i mitt hjem i Bergen, hatt
besøk av nr. 35 <Asbjørn Sunde>, som f. t. eftersøkes av N.S. og det tyske politi for
bombeattentatet i Henrik Ibsens gate 7, Oslo. Han arbeider sammen med kommunister, og han kom til Bergen i juni d. a. for å organisere sabotasjehandlinger i Bergensdistriktet. Mitt navn hadde han fått oppgitt gjennom sine kontakter i Oslo og
meldte sig med hilsen fra nr. 23, hvis deknavn han opga. Han fikk imidlertid ikke
kontakt med mig før jeg hadde fått sikkerhet for at han virkelig var sendt gjennom
nr. 23. Da det var konstatert meddelte han mig om sitt ærend, men før jeg vilde gi
ham nogen oplysninger fordret jeg å få oplysninger om nogen av hans kampfeller i
Bergen (kommunister). Det lovet han, men før jeg atter kunne konferere med ham
måtte jeg forlate Bergen (25. juni d.a.) Nr. 35 er efter min mening en permanent
fare for hjemmefronten, og hans sabotasjevirksomhet har ingen tilknytning til ansvarlige organisasjonsledere i Norge. Når han har fått oplysninger om mitt navn,
antar jeg at det må ha blitt gitt ham på feilaktige forutsetninger.
Til orientering kan nevnes, at den ansvarlige ledelse i Norge er opmerksom
på nødvendigheten av å gjennomføre sabotasjehandlinger. I den anledning blev det
i sommer etablert forbindelser med jernbanens vedkommende, likesom det blev
arbeidet med telegrafverket. For sistnevnte grens vedkommende var det i Oslo stor
skuffelse over at nr. 34 blev kaldt over til London, i det man hadde håpet å kunne
nyttiggjøre sig av denne kraft i hjemmefrontens tjeneste. Men alle de forberedelser
som blir tatt når det gjelder sabotasjehandlinger, tar som sagt sikte på å bli gjennemført i forbindelse med krigsoperasjoner.
----””””---Undertegnede har i foranstående forsøkt å gi en oversikt over mitt arbeidsfelt
på hjemmefronten, og de forbindelser som jeg hadde med de forskjellige grupper
av hjemmefronten [...] Innen jeg avslutter denne rapport, vil jeg gjerne ha utalt,
at det ialfald på Vestlandet rådet stor bitterhet over den mangel på kontakt med
England, som vi vistte gjorde sig gjeldende [...] De forberedende arbeider på hjemmefronten er f.t. langt fremskredet på mange områdert. undertegnede kjenner bl.a.
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til at det foreligger forslag om forskjellige tiltak som må settes i verk i forbindelse
med eventuell invasjon, eller om et distrikt blir renset for tyskere på annen måte. I
korte trekk kan jeg nevne at man synes det er rimelig at det gis instruksjoner til folket om hvordan man skal optre i en situasjon som nevnt [...]
London den 14. oktober 1942
Johan Refsdahl
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								21. oktober 1942.
Ingeniør Ellingsen
Kjære venn.
Jeg mottokk i dag dine brev av 23/10 og skal forsøke å få sendt dette svaret
omgående.
Hva angår spørsmålet Östli og Torgeir og Sverige-reisen så skal jeg ta fatt
på dette, i samsvar med dine instrukser. Jeg er helt enig i Torgeir nok vil kunne yde
atskillig mer på de områder du nevner enn det han kan gjøre her når hans bevegelsesfrihet er sterkt begrenset.
Så må jeg gi deg utførlig rapport om Bernt Anker. Jeg var fullt oppmerksom
på de svakhetene du peker på i hans arbeid, særlig hans forhold til konspirasjonen.
Jeg ble virkelig rystet når jeg leste hans rapporter hvor han blandet sammen navn
på sine kilder, indre partispørsmål og sine eventyrlige ferder over grensen. Jeg hadde en meget grundig samtale med ham den 21/10 og den kan sammenfattes i følgende:
1. Han ga meg en oversikt over utviklingen av sitt arbeid siden han overtok
etterretningstjenesten. Han har knyttet forbindelser med : a) jernbanen, 4 forskjellige forbindelser som kan gi alle opplysninger av interesse vedrørende transporter
etc. b) telegraf og telefon, c) kringkastingen, d) statsadministrasjonen (departementene), e) særlige forbindelser i riksrevisjonen, finansdepartementet og forsikringsvesenet for å skaffe opplysninger om økonomiske forhold, f) Landsorganisasjonen.
det som gjenstår er: a) Statspolitiet (vi mistet forbindelsen vi hadde etter at Oskar
Hansen døde), b) Gestapo, c) Havna, d) NS. jeg har gitt ham en del anvisninger når
det gjelder å knytte disse forbindelser.
2. Etterretningsrapportenes oppsetning. Jeg tok sammen med ham en kritisk
gjennomgåelse av de rapporter han hittil har sendt, og han skal for fremtiden forme
rapportene slik at de uten forandringer kan gå til alle sentra i den nasjonale front.
Alle opplysninger og informasjoner av mer intern karakter og om partiforhold skal
konsekvent utgå av rapportene. Slike ting skal han skrive om i tilleggsbrev som
bare går til deg og meg. For oversiktens del skal han rubrisere sine rapporter slik:
1. Politiet, Gestapo. 2. Transporten. 3. Telegraf, telefon og kringkasting. 4. Statsadministrasjonen og offentlig forvaltning. 5. Økonomi og finanser, 6. NS, 7. Diverse
opplysninger.
3. Utbyggingen av hans apparat. Vi viet dette særlig oppmerksomhet da det
er betingelsen for at han overhode kan fortsette sitt arbeid uten å bli tatt. Han skal
minst mulig selv gå til sine kilder, hans sekretær skal etter hvert overta disse og
selv ta opp stenografisk de opplysninger som forbindelsene kan gi. På grunnlag av
disse opplysningene skal han avfatte sine rapporter. Han skal ikke bruke telegrafbygningen til arbeidssted (han hadde regulært kontor der med telefon og konferanser, en rekke av våre ettersøkt folk, bl.a. Østli, Roald m.fl. hadde besøkt ham der),
men skaffe seg et sikkert innleveringssted og sikkert arbeidssted og ikke ta noen
personlige konferanser utenom det absolutt nødvendige. Han skal bruke kurerer.
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4. Konspirasjonen. Jeg har konferert med Hans Buvik og kommet overens
om at Anker ikke mer skal benyttes i eller av det faglige utvalg. Som du vil se av
hans rapport nr. 5 fulgte han 5 mann over grensen til Sverige (!!), slikt har han
for fremtiden ingenting med og jeg forklarte ham for øvrig vårt syn på flukten til
Sverige. Han skal strengt holde seg til sitt arbeidsområde. Hans partidekknavn er
for fremtiden Enger og det skal overhode ikke nevnes at Enger har noe med etterretningstjenesten å gjøre. På etterretningsrapportene skal han bruke navnet Birger
Bergan og det skal så vidt mulig undgåes at noen blir klar over at Enger og Birger
Bergan er den samme. Han og hans kone skal ikke bo hjemme, men finne seg et
sikkert illegalt oppholdssted.
5. Jeg skal etter hvert hjelpe ham med å bygge ut etterretningsapparatet i distriktene etter de samme linjer som er lagt opp for ham (skape en etterretningss- og
sikringstjeneste for den nasjonale front). Jeg hadde den 22/10 konferanse med etterretningssjefen for Tröndelag og Enger hadde konferanse med ham i går.
6. Han skal skape en ypperlig varslingstjeneste for Oslo basert på telegrafbudene som står til disposisjon dag og natt og uten fare kan gå i hvilken som helst leilighet med fingerte telegrammer. Han skal finne en egen sjef for varslingstjenesten
blant telegrafbudene.
7. Mannen som skal reise ut til kontrollstasjonene starter i dag. Vi har avtalt stikkord slik at kontrollstasjonene ikke alene skal sende opplysninger inn til
sentrum, men vi skal også kunne gi viktige, presserende meldinger (om ønskelig i
code) til hvilken som helst landsdel bare det går i orden.
Dette var innholdet i vår samtale og jeg skal om en ukes tid kontrollere hvordan han virkeliggjør det. Hvis det viser seg at han fortsatt er lettsindig når et gjelder
konspirasjonen, så skal sende ham til deg for at du kan drøfte saken med ham. Han
er ellers en meget dyktig fyr og vi har ikke råd til å miste ham.
[...]
Jeg beklager ellers å måtte rapportere at Kåsa er lettsindig når det gjelder
konspirasjonen. Det viser seg at en Harald Strömme i Skien kjenner til at Kåsa reiste til ….dal (ditt distrikt) og til Hönefoss (mitt tidligere oppholdssted). Han må få
en advarsel for dette og gi opp hvem han har sagt det til. Jeg vet ikke om disse folkene har kjennskap til at det dreier seg om ditt oppholdssted.
Bekrefter mottagelsen av kr. 500.- som jeg skal overbringe Torgeir.
					Hilsen
					Tore Hegg19
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«Tore Hegg» (Arne Gauslaa) til «Ellingsen» (Furubotn) 24.10.42, AA, Pa HL, 1, 3, «Avlevert 2007». «Bernt Anker», «Enger» og «Birger Bergan» er identisk med Ove Hansen (Varreng).
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Avskrift
									25.10.42
Kjære Moe.
Jeg har fått brev fra E. der han ber meg gi deg beskjed om at du straks må
utvirke at kameratene fra Vestfold og Telemark kommer til Stig. Stigs meldested er
det samme som før. Du er ansvarlig for at dette nå går i orden. Når du har fått denne sak i orden, kan du komme til konferanse med E., men ikke før.
I denne forbindelse kan jeg meddele at Dahl har tatt ut sine to mann fra Hønefoss-distriktet og håpe at de kan komme med på neste kull. Den ene som han mener absolutt bør være med er en kjent idrettsmann, som vel står tilsluttet den gamle
(borgerlige) militærorganisasjonen, han er fagorganisert, men er ellers ikke politisk
interessert. Han spør om det er noe i veien for at han blir med, ut fra spørsmålet om
det kanskje kunne være skadelig at han etter kurset rapporterte til sin overordnede i
sin militærorganisasjon om hva han hadde vært med på. Slikt kan jo hende, mener
Dahl. Personlig mener jeg at det er slike karer som burde tas ut, mannen er nemlig
aktivt innstilt for krigspolitikken og levende interessert i geriljakrig og krigshandlinger av enhver art. Og som en fremtredende populær idrettsmann har han virkelig
tak på den beste, kampinnstilte ungdommen. Spørsmålet er bare om du, slik som
vi drøftet hos E. har sørget for at Stig og hans folk ikke opptrer slik at vi behøver å
skamme oss over dem, m.a.o. at oppholdet virker demoraliserende og apolitiserende, istedenfor det motsatte. Vil gjerne få svar på dette snarest.
Jeg har nå gjentatte ganger snakket med deg om utbyggingen av ditt apparat,
gjort konkrete forslag osv. Det er hittil ikke blitt noen resultater. Ved nærmere ettertanke er jeg kommet til det at dine argumenter for at ingenting er gjort på dette felt
skyldes pengemangel, ikke holder. Saken er den at selv vår venn Johnsen nok ville
gjøre sitt ytterste for å skaffe deg de nødvendige midler, når du bare gikk på og presiserte at det var nødvendig for ditt arbeid. Andre muligheter kunne det også gis for
å løse finansieringsspørsmålet. Min mening er at du ikke tar spørsmålet om virkelig
å knytte til deg folk tilstrekkelig alvorlig, at du i alle fall tar det svært lettvint. Jeg
vil derfor på ny presisere denne saken og at du nå må få en forandring i stand. Det
er også nødvendig fordi vi etter min mening for lengst er kommet til det punkt da
den aktive krigspolitikken må omsettes i praksis ved at militærorganisasjonen (spesielle grupper) løser bestemte praktiske militære oppgaver. Her har jeg skaffet folk
i distriktene til spesielle oppgaver som tangerer ditt arbeidsfelt (jeg sikter til sabotasje-lederne), men det er ingen som tar ledelsen av dem. Jeg gir dem almene råd for
sitt virke, men lenger går heller ikke min kompetanse. Her fikk jeg en dag en spesiell oppfordring om at viadukten i Tistedalen må ødelegges da det for måneder vil
stanse tyskernes jernbanetransporter. Omtrent samtidig får jeg lese en rapport fra
en kamerat som kan skaffe oversikt over tyskernes minekamre i Østfold. Hva skal
jeg gjøre med slikt? En kan ikke forlange at organisasjonslederen skal besørge slike
ting, selv om det er aldri så interessante ting og viktige oppgaver. Jeg er selvsagt
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klar over at slikt må rapporteres (hvilket hermed gjøres), (det er en av grunnene til
at jeg skriver det), men når jeg så vet at du står uten folk, uten et apparat som kan
skjøtte om oppgavene, hva så? Du personlig kan ikke dra å organisere en slik oppgave.
Jeg har liten kjennskap til detaljene i ditt arbeid og hvilke krav som stilles i
praksis, men sikkert er det at du må ha en stab av virkelig førsteklasses medarbeidere, folk du henter fram etter å ha prøvet dem i praksis på de forskjellige felter. jeg
kunne tenke meg at det minimum av medarbeiderstab som du må ha for å skjøtte
om de forskjellige sakene innen ditt arbeidsområde bør bestå av følgende:
a) en stedfortreder som samtidig fungerer som en slags organisasjonsleder,
altså holder oversikt over militærorganisasjonen, gruppene, opprettholder forbindelsen med de neste lavere ledd i militær-apparatet i Oslo og utover landetr, han bør
også kjenne sakene slik at han selvstendig kan ta de konferanser som er nødvendig,
b) en kampgruppeleder (eller hva du nå ville kalle ham) som organiserer og leder
spesielle grupper som umiddelbart kan gjennomføre bestemte militære oppgaver
(som f. eks, viadukten i Tistedalen, sprengning av tuyske lagre av brennstoff, ammunisjon og forråd osv. – altså faktisk partisangrupper som allerede stilles løsningen av en del av partisankrigens oppgaver) etter en bestemt plan som utarbeides i
sentrum, c) en intendantursjef (jeg tør ikke påstå at dette er riktig militær betegnelse) som arbeider med forsyning av moderne våpen, sprengstoff, sanitetsmateriell
og annet militært utstyr, som organiserer tilsvarende forsyningsarbeid i distriktene,
og d) minst 3 instruktører SOM DU OG DIN STEDFORTREDER dirigerer på
regelmessige besøk til distriktene for å organisere arbeidet på tilsvarende måte. Alle
disse samt en eller flere kurerer måtte være fullt engagert i arbeidet. Dessuten burde du ha en fagmilitær ( en offiser av minst løytnants grad, som helst også er godt
politisk innstilt) som din faste militærtekniske konsulent og en ingeniør som er din
faste konsulent for krigskjemi, sprengning m. v. Disse behøver ikke være fast engegert, men det kunne kanskje også finnes folk med disse faglige kvalifikasjoner som
samtidig egnet seg til å overta de funksjonene som er nevnt ovenfor.
Ovenstående kan selvsagt være gjenstand for nærmere drøfting, men min
mening er at vi ikke vil komme på høyden med utviklingen på det militære område
om du ikke i hurtigst tempo tar skritt til å realisere en slik organisatorisk utbygging
av apparatet ditt som skissert her. jeg venter å høre fra deg snarest.
					Hilsen Tore Hegg.20
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									27. oktober 1942.
Kjære Ellingsen
I dag bare noen linjer om Moe og hans arbeid. Jeg er mest tilbøyelig til å tro
at du har rett i dine tvil når det gjelder hans kvalifikasjoner som leder av militærarbeidet. Sist jeg snakket med ham fortalte han at han hadde fått i oppdrag av staben
å skaffe forbindelse i Opland og utvikle organisasjonsarbeidet der. Jeg fikk inntrykk
av at han utviser forbausende ubehjelpelighet i løsningen av denne oppgaven, han
arbeider helt alene med saken, og en av de forbindelsene han hadde tenkt å bygge
på var virkelig fiende av Sovjetunionen, selv om den samme mann nok har vidstrakte forbindelser i Opland. Jeg er ikke imot at vi utnytter også slike folk til å
skaffe oss forbindelser, men ikke å gjøre dem til så å si ledere for militærorganisasjonen, ikke å gi dem nøkkelstillinger slik at vi på sett og vis blir avhengig av dem.
Hvordan det egentlig står til med våre militærorganisasjoner har jeg ikke
greie på, men jeg har inntrykk av at det er mye rot og løst snakk.
For nå å tvinge fram en realitetsdrøfting av dette arbeidsområd, har jeg
i forigårs sendt Moe et lengere brev, som jeg herved sender deg kopi av. Mine
mundtlige konferanser med ham har ikke ført til noen ting, og nå må han forstå at
det er alvor. Hvis heller ikke dette hjelper, så er det nødvendig å ta opp spørsmålet
om ledelsen av militærarbeidet.
Jeg sender dette brevet med Salve (Teigen). Han skal komme til meg på tilbaketuren, og du kan jo da sende med ham eventuelle bemerkninger. Han må imidlertid komme tilbake torsdag ettermiddag, da jeg skal reise bort fredag morgen og
blir borte til mandag.
					Hilsen
					Tore Hegg21
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«Tore Hegg» (Arne Gauslaa) til «Ellingsen» (Furubotn) 27.10.42, AA, Pa HL, 1, 1, «Originaler».
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Kjære kamerater.22
På grunnlag av den korrespondanse jeg har hatt med et par av dere om sabotasjearbeidet, skal jeg her summere opp en del av de ting som jeg før har skrevet
om og slå fast det organisatoriske grunnlag når det gjelder vår del i dette arbeidet.
1. Vi danner vårt eget apparat når det gjelder dette spørsmål. Som den direkte
leder for dette apparat blir Jonas. Han har i disse spørsmål direkte forbinnelse til
meg og støtter seg for øvrig på Arvid som er ansvarlig for ungdomsapparatet i Oslo.
Som instruktør og medhjelper for Jonas fungerer Ludvik.
2. I samarbeide med Laurits og gjennom de ungdomsgrupper som Jonas for
øvrig har forbinnelse til, tas det ut en del (ikke for mange til å begynne med) av de
beste ungdommer som egner seg til direkte aksjoner. Disse må ikke ha kjennskap
til apparatet for øvrig. Av disse plukkes det ut foreløpig to mann som egner seg til
gruppeledere for de andre og som selv er med i aksjonene. Ludvik holder forbinnelsen til gruppelederne. (For deltakerne er det utarbeidet en spesiell instruks for
konspirasjonen)
3. Ludvik og de to gruppelederne skal delta i et spesielt instruksjonskursus
hvoretter man går over til direkte aksjon etter en plan som nøye er utarbeidet i
samråd med Jonas. For øvrig må ingen uvedkommende ha noen som helst rede på
at det organiseres aksjoner fra oss. Om de enkelte aksjoner må utenom Ludvik og
Jonas ingen ha kjennskap til detaljene, andre enn de som deltar i aksjonen. Altså
heller ikke de som er med i andre aksjoner.
4. Så snart den første aksjonen settes ut i livet, må Jonas, Ludvik og ev. Laurits hvis han må trekkes inn i arbeidet for anskaffelse av solide folk, straks gå i dekning, og bli i dekning så lenge krigen varer.
Aksjonene
Dere har fullmakt til å gjennomføre aksjonene selvstendig. D.v.s. at dere
planlegger de enkelte aksjoner og setter dem ut i livet. Materiell vil bli utlevert
Ludvik gjennom en bestemt forbinnelsesmann som han vil få kontakt med så snart
kurset har vært avholdt. Denne forbinnelsesmann skal ikke ha kjennskap til verken
apparat eller de aksjoner som gjøres.
Vi stiller alle former for sabotasje på dagsorden, fra alminnelig bedriftssabotasje som vi allerede arbeider med til direkte aksjoner mot den tyske krigsmakt.
herunder hører sprengninger av viktige deler av bedrifter som arbeider for tyskerne,
eller forsyningslinjer til disse for eksempel kraftledninger og kraftkilder. Videre forstyrrelser av sivilforvaltningen som en i dag må være klar over helt ut står til tysk
disposisjon, attentater, brannstiftelser av depoter som vi ikke kan få over på norske
hender, sprengninger av tyske forlegninger, troppetransporter og ødeleggelser av
transportvesenet overhodet, særlig jernbanene. la oss ta et par eksempler. Bruken
av tidsinnstilte bomber er forholdsvis enkel. Hvilken virkning vil det ikke gjøre å
22

«Tor» (uid. på vegne av Sunde) 30.7.43 til organisatorer av sabotasjekurset som ble avholdt
på Skjerva i begynnelsen av august 1943. Deltakerne var plukket fra Milorg Øst, hvor Sunde
hadde vært instruktør. AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 7, «Org.arbeidet 1943–1945».
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kunne få plassert slike i tyske forlegninger, gjerne da i flere forlegninger og la dem
springe på samme tidspunkt. Vi har også norske forredere i Waffen SS som er plassert samlet i kaserner, ingen grunn til å spare dem. Hvem er det som f. eks. holder
til i kassernen på Majorstua og i Kirkeveien? Vi har tyske restauranter i Oslo, hvor
det vanker tyskere og N.S.-folk. Løwenbräu er et sånt sted. Hvordan ligger det an
på Kaba, Viktoria (Losjen), Storgt. 12, o.s.v. Ville det ikke være hensiktsmessig om
det om kvelden ble plassert en bombe ved hver av disse restauranter som er mest
tyske og at de futtet av på samme tid? Når og hvor går troppetransporttogene? Kan
det ikke her gjøres noe. Hvor har tyskerne sine depoter og verksteder? Hvert lokomotiv som settes ut av funksjon, er et tap for tyskerne. Hvor bor Rediess, og hvor
bevegher han seg om dagen. Nå kunne det kanskje også være politisk riktig å få
gjort det av med Quisling. Det ville gå over hele verden og virke heldig på hjemmefronten.
Skal slike aksjoner gjennomføres, må de planlegges grundig, men det er ikke
det samme som å sitte å drøfte disse tingene i det uendelige. Ta de aksjoner som
ligger lettest til rette først. Når man har besluttet seg for en aksjon må forberedelse
gå slag i slag og aksjonene utføres. Vi må ikke ha det forhold at vi «organiserer»
oss bort fra selve aksjonen.
De som deltar i dette arbeidet, må være underlagt den strengeste disiplin. Er
man med, så utfører man oppgaven. Vi kan ikke ha det gående med å fly å spørre
folk om de vil være med på dette eller hint. De som er med, må være klar over at
de er soldater bak fronten og det blir de som leder arbeidet som må sette den rette
mann på den rette plass.
30/7.43					Hilsen
						Tor.
Så fort dere har deltagerne til kurset klar, så send meg beskje. Gjennom postordningen vil dere få greie på hvor dere skal møte.
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Hallo kamerat! 23
Jeg lovet K. I. å skrive noen ord for ham da han ikke sjøl fikk tid.
Han forteller at hele Mil-apparatet er reorganisert etter at offiserene er tatt.
Apparatet er helt intakt her i Oslo når unntas jernlaget som det har gått ganske hardt
ut over. I dag, onsdag, skulle han reise til Drammen og ordne opp der. Men han er
helt lens for penger no, så han ber deg sende ham penger både til å drive arbeidet
med og til familien å leve for. Han kommer hit til byen igjen på tirsdag, hvis du
kunne få sendt noen penger til da. De kan enten sendes gjennom meg eller Terje.
				
Oslo den 25/8–43
				Med kameratslig hilsen
		
Persson

23

«Persson» (ukjent) til ukjent 25.8.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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Reidar Øyen 24
Kamerat!

					

7/9–43

Jeg venter på et par adresser. Dels på kjøtt og dels på kalium. Disse adressene må jeg ha før fredag, det jeg antakelig reiser bort fredag og blir borte til over
helgen.
		
		

24

Kameratsligst
Knut Vegå

«Knut Vegå» (Sunde) til «Reidar Øyen» (Ørnulf Egge) 7.9.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv,
7, IX, «Vemund Holm».
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Knut Vegå. 25
Kamerat.
Jeg har fått ditt brev av 7. ds. Saken ligger slik an at det nå er meddelt forbindelsene i Oslo at det skal oppgis et avhentningssted for sakene og at de der vil bli
hentet på et bestemt stikkord.
Postgangen er imidlertid ikke så rask at du allerede før fredag kan få dem.
Men jeg venter dem med første post nå, hvis det da ikke er ordnet på annen måte.
Når det gjelder kjøttet meller Strøm at han for en tid siden satte Marta i forbindelse med Knutsen som skulle levere det. Hvorledes dette er ordnet vet jeg ikke
nå, men du kan jo også spørre Marta. Knutsen skulle være villig til å levere meget
mere enn de 50 kg. som var avtalt. Han nevnte 500 kg. Nå viser det seg videre at
Vestfold skulle ha så å si ubegrensete mengder å avse, videre skal det være en del i
Drammen og på Hønefoss. Vi skal nå ordne med denne forbindelsen i Vestfold, når
vi allikevel skal snakke med pol.lederen der på onsdag, om s.leder for dette distrikt.
Kalium-forbindelsen vil sende oss adressen på avhentningssted, hvis da ikke
Marta også her allerede har kontakten. Han kan skaffe mere og det er vel da likegodt hun får forbindelsen.
9/9.43					Med kameratslig hilsen
					
Reidar Øyen

25

«Reidar Øyen» (Ørnulf Egge) til «Knut Vegå» (Sunde) 9.9.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv,
7, IX, «Vemund Holm».
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Kjære Øien 26
Jeg har skrevet til Knut ang. forskjellige ting som Otto nevnte sidst jeg snakket ham. Noe som jeg ikke fått.
Otto bad meg å skrive til deg hvis jeg kunde få greie på et lager i Hemsedal.
Mannen som kjendte til dette er imidlertid forsvundet og noen forbindelse med
Oslo har jeg ikke nå etter Person også ble tatt fra meg.
Sprengstoff er det meget vanskelig å få tak i. De kilder som jeg hadde utenbys har Otto undersøkt hos og det er minimalt som findes lagret.
Det er et ganske stort lager i et stenhus ved Linnerudskogen utenfor Oslo
som eventuelt kunde kuppes, men det må jo ordnes fra Oslo.
Knut kan jo overta hele arbeidet utenbys også etter hva jeg forstod sp jeg får
bare holde meg i ro i tv. Kan du skaffe meg litt å leve av var det bra. Jeg har ikke
fått penger noe sted nå siden jeg fikk av Otto for 7 uker sia. Du kan sende dem til
Schau eller Dahl Hønefoss.
					Hilsen med håndslag
						Bråten
Lev vel

26

«Bråten» (Rolf Schyberg) til «Øien» (Egge) udatert, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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Knut Vegå 27
Kamerat.
Jeg har nå ordnet med alt du har bedt om og håper at det klaffer. Det står da
til våre folk.
Lunta blir brakt opp til kjøbmannen innen søndag. S.-leder for Vestfold og
Telemark kommer sansynligvis i slutten av neste uke. Likeledes blikkenslageren.
Jeg kommer tilbake til forlegningen tirsdag.
16/9.43.

27

		
Hilsen
		
Roald Øyen

«Roald Øyen» (Egge) til «Knut Vegå» (Sunde) 16.9.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX,
«Vemund Holm».
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28/9 43.

Kjære Otto 28
Har fått undersøkt våbenlagre som Lorang skulde ha kjennskap til. Det består av 4 automatiske geværer av en tysk type. Noen håndvåben har han ikke. Noe
særlig hendige er ikke disse geværer og det er meget vanskelig å skaffe ammunisjon til disse, men litt har han av det. Vi får vel overta dem da det er vel bedre enn
ingenting.
Jeg fikk 5 rasjoneringskort fra Oslo gjennom Terje. Det blir 2 på meg og det
blir litt lite til oss som er fire stykker. Håber det kan skaffes 2 til.
Når jeg ikke kan sende Person til Knut, da får han (Knut) finne ut en mann
som kan formidle forbindelsen mellom oss. Det er ikke noen grunn for meg å utsette meg for å reise til ham og kanskje ikke møte noen. Jeg må hurtigst mulig få en
eller annen forbindelse med ham så jeg kan få avtalt med ham hvor mange folk han
kan ta av gangen til utdannelse.
Detonerende lunte finnes ikke å få tak i her i nærheten for øieblikket. Jeg
skal nå undersøke i Larvik om det skulde være noe der.
					Hilsen med håndslag.
					K. I.

28

«K. I.» (uid.) til «Otto» (uid.) 28.9.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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Per Dølen 29
Kamerat

						

2-10–43

Min gruppe holdt møte 2-10–43 og behandlet ditt siste informasjonsskriv
(24-9–43).
1) Vi er fullstendig enig i din kritikk av Norsk Bygningsarbeiderforbunds
vedtak av mars d.å. i Stockholm, og vi vil forslå at våre kamerater i samme forbund
får i oppdrag å stille vårt partis krigspolitikk til diskusjon. Videre vil vi peke på
den uheldige forutsetning vedtakets første punktum har fått. Det kan etter vår mening ikke være tvil om at det på mange arbeidsplasser og bedrifter hersker en viss
forståelse og borgerfred mellom arbeidsgiverne og arbeiderne. Denne forståelse er
foreløpig basert på enighet i spørsmålet om den passive sabotasje og understøttelse
av de av familienes levevis forsørgerne har måttet gå i dekning eller er arrestert.
Forståelsen går så vidt at «Fri Fagbevegelse» opptrer meget truende når det motsatte for enkelte bedrifters vedk. kan konstateres.
2) Vi er enige i at brevet til Martin Tranmæl skal offentliggjøres.
			
Med partihilsen
		
Aslag Veum

29

«Aslag Veum» (Sunde) til «Per Dølen» (Furubotn) 2.10.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7,
IX, «Vemund Holm».
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Knut Vegå 30
Kamerat
Den mannen som kommer med dette brevet har med et brev til Birger. Vi må
få alle de opplysninger som han vil ha på leg.kortet sitt. Det kan nemlig ordnes med
reisetillatelsen, men den må være i overenstemmelse med opplysningene på leg.
kortet. Jeg håper at han får brevet og budet svar med tilbake. Hvis ikke må de nødvendige opplysninger hurtigst mulig sendes på meldeplassen til Ernst.
Vedlagt sender jeg deg merker for 100 liter bensin. De er gyldige nå, men
må plasseres på tankstasjon så snart som mulig. Videre sender jeg 10 lommelyktbatterier, mere siden.
4/10.43
				Hilsen
		
Reidar Øyen

30

«Reidar Øyen» (Egge) til «Knut Vegå» (Sunde) 4.10.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX,
«Vemund Holm». «Ernst» er Arne Gustavsen.
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									5-10–43
Alf
Kamerat. 31
Det er en mann her med brev til Birger fra Øyen. Jeg prøver å få rapportene
med ham.
Rapport fra Stein (min instruktør i Buskerud) lyder slik: Kjøttet får man ikke
ut før vedk. er tilbake. Han skulde komme ultimo oktober. Stein tok så en av ing.
Rings berømte kasser. Et tysk militærtog passerte kassen, brakk istykker det som
skulle brekkes - og ingenting skjedde! Slikt er å få humør av, ikke sant? Ikke desto
mindre tok man, antakelig 28-9. d.å de to største tyskebedriftene i Øvre og Nedre
Eiker. De brant ned til grunnen. Forsyningsnemda i Hokksund ble hjemsøkt, men
av en eller annen grunn gikk ikke flaskene i stykker. Når dette skrives, er antakelig
forsyningsnemndskontorene i Skoger og Mjøndalen røket i luften.
Vaktholdet ved bedriftene i Buskerud er nå betydelig forsterket, men Stein
sier i sin rapport, at bare han får kjøtt, så skal de viktigste under alle omstendigheter
i luften. Saken er i alle fall i de beste hender når Stein og Wilno arbeider med den!
Jeg venter nå på adressen, slik at mine instruktører kan reise til Vestfold og
Telemark.
Det ser ut til at jeg får en hel del folk til i Oslo. Og utenom denne affæren
som går av stabelen i morgen tidlig, har vi en hel del andre planer hva Oslo angår.
Vi bruker nå endel Trinol for Oslos vedk. og får håpe at den iallfall virker.
På grunn av alle disse sykkel og hyttetyveriene, er kontrollen av syklister og
farende folk ellers meget skjerpet fra det norske politis vedk. Legger vi da til den
økte tyske kontroll, så blir det snart pladask umulig å ferdes på landevegen. Det er
vel også bare et tidsspørsmål når en effektiv kontroll av togene setter inn. Jeg for
min part, greier meg i det lengste, i det jeg har utrykningspoliti-uniformer og skilt.
Men du må gi kategorisk beskjed til folkene om at de ikke bruker bil. I alle fall må
man da være så mange og så godt bevæpnet, at man kan slå seg igjennom.
Vi snakket en gang om å få kontakt med centralen på Brandbu, der den tyske
kontrollen går ut. På sjølve centralen er det umulig, i det lederen er N.S. 2-3 av de
6 sjåførene der er også N.S. Det eneste måtte være om vi kunne få en observatør i
nærheten av de tyske brakker på Brandbu. Han kunde så ringe et bestemt sted, når
han så den tyske kontroll entre drosjene.
Vedlagt rapport fra gruppemøte.
Har fått rapport om at Gustafsen har kjøpt en hytte i Saupeset. Lensmannen
var også på stedet da de kom. Han studerte dem meget inngående!
Jeg har fått senebetendelse i venstre underarmen, og kan nesten ikke røre
den.
I nærmeste fremtid må jeg ha noen tusen kroner til driften. Vesentlig til de to
som skal til Vestfold og Telemark.
31

«Aslag Veum» (Sunde) til «Alf» (ukjent) 5.10.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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Onsdag trekker jeg ytterligere 6 mann ut av Oslo inntil jeg får se hva
Gestapo gjør i anledning lyssprengningen. Foreløpig for 14 dager.
Om du ser Torgrim, så si ham at jeg skal se hva jeg kan gjøre i den saken
han skrev om. Jeg vil så sende ham en skrivelse. Du må også si ham at det er enkelte ting i brevet som ikke stemmer, men mer om det siden.
		

Hilsen
		
Aslag Veum

P.S.
Jeg har fått brev fra Bråten, hvori han tilbyr meg 4 halvautomatiske tyske
geværer + et forbedret samarbeid!! Geværene tar jeg sjølsagt.
En av de nærmeste dagene må jeg vel snakke med deg.
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D.S.

Knut Vegå. 32
Kamerat.
Vi mottok ditt brev idag kl. 14. Det er altså for sent å gjøre som du foreslår.
Nå får vi se hvordan sakene utvikler seg de første dagene. Vi kan ikke ta noen unødig risiko ved reisen til Birger. Når vi derfor nå kan skaffe alle papirer inklusiv reisetillatelse så må det ta den tid som er nødvendig.
Vi hadde i går en mann nede på din meldeplass for å få de data som Birger
vil ha på sine papirer. På meldeplassen var ingen tilstede og ingen kunne oppgi når
folkene kom tilbake! Imidlertid er sakene nå blitt innlevert til vertinnen til Ernst og
du har vel fått dem når du mottar dette brevet. Posten vår går i kvell inn til Oslo.
For ikke å få noen unødig forsinkelse, lager vi derfor noen data som kan passe på
Birgers papirer. Han kan gjøre regning med å reise fra Oslo mandag sammen med
Jon, hvis forholdene tillater det.
Forøvrig var det best om du kunne gi oss opplysninger tidligere når det
forelå større affærer. Det betyr ikke at vi vil kundgjøre begivenheten, men vi kunne
treffe visse forholdsregler. Nå f. eks. har vi en kurer inne i byen som reiser oppover
i morgen etter planene. Hadde vi fått beskjeden litt før hadde vi lat vedkommende
utsette Osloturen. Men det er vel fan ikke så lett å være deg heller. Nå er vi spent på
hvordan det forløper.
Forøvrig må du ikke bruke navnet Veum. Det er opptatt og kan føre til misforståelser.
5/10.43.				Hilsen
					
Reidar Øyen.

32
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«Vemund Holm».
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)

61

Knut Vegå. 33
Kamerat.
Vi har idag fått ditt brev av 5 ds. Så vidt vi kunne skjønne av ditt forrige brev
skulle det gått løs i Oslo tirsdag som var. Vi har derfor måttet stille Strøm og Jans
reise i bero inn til videre, da du truet med undtagelsestilstand. Vi har ingen rapport
om hvordan det ligger an der inne. Du skriver ikke noe nermere om det i ditt siste
brev. Muligens at sakene er utsatt. Hvis du ikke har anledning til å komme opp til
oss med det første vil vi derfor gjerne ha svar på følgende, så vi har noe å rette oss
etter i vårt arbeide med å få folkene til Bergen trygt av gårde.
Kan Strøm og Jan reise til Oslo i morgen fredag? Skal det hende noe som
fraråder en slik reise?
Meningen er, som jeg skrev i mitt siste brev til deg, at Birger og Jan skal
reise mandag fra Oslo. Hvis Strøm kan reise til byen i morgen skulle det sikkert gå
i orden og Birger kan da møte ham ved Akers Sparebanks filial ved Nybroa nederst
i Trondhjemsv. kl. 18 søndag. Han vil da få de nødvendige papirer. Vil du gi Birger
den nødvendige beskje om dette.
Vi venter svar fra deg omgående. Vår kurer henter brev fra deg hos vertinnen til Ernst fredag kl. 12.
7/10.43				Hilsen
					
Reidar Øyen
Vet du hvor Ernst er blitt av?
			
R. Ø.

33

«Reidar Øyen» (Egge) til «Knut Vegå» (Sunde) 7.10.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX,
«Vemund Holm».
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									14-10–43
Kamerat. 34
Har nettopp snakket mer Ernst. Jeg hører vi skal til møte om forskj. ting lørdag. På tross av dette sender jeg dette brevet slik at dere kan være litt informert om
mitt standpunkt på forhånd.
Rapporten fra Buskerud er jo meget fin.
					
Rød Front.
					K. V.

34
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									14-10–43
Reidar Øien 35
Kamerat.
Etter gjennomlesning av brosjyren vil jeg til siste kapittel (4) bemerke: Dette
er det pensum som engelske instruktører har instruert i her i landet. Jeg kan ikke
skjønne at det er en spaniakjemper som har skrevet den. (Såfremt han ikke har vært
utsendt fra de borgerlige, og så har fått sin instruksjon av englenderne, da!)
Sjølve utrekningsmåten er også vidt forskjellig fra den vi lærte i Spania, av
instruktører fra et annet land! Ved utrekning på vår måte, er jeg kommet til helt andre resultater når det gjelder de eksempler som står i brosjyren. Ca. 50 – 60 mann
er nå instruert i vår berekningsmetode og jeg aksepterer ikke noen annen berekningsmåte før den er godkjent av mine tekniske overordnede.
Forøvrig antar jeg at vi over en tid skal ha klarlagt dette spørsmålet. I mellomtiden kan man jo lage en brosjyre av de 3 første kapitler, og siden sende ut et
tillegg om sabotasjen og dens midler.
Jeg har begynt på et tillegg om de tingene vi snakket om, men da jeg ble klar
over
at det vilde bli et opus på 12 – 15 maskinskrevne ark, lar jeg det foreløpig
bero. Du får konferere med kamerat Per Dølen om det.
Hvordan blir det med rasjoneringshefter? Jeg trenger minst 20 til. De 8 jeg
fikk av Otto, strakk ikke engang til i Oslo. Nå står jeg iferd med å sende ut instruktører, men har ingen hefter til dem.
Med din tillatelse beholder jeg foreløpig før nevnte brosjyre.
Siden sist jeg konfererte med deg, har jeg ikke mottatt noen ny rapport noesteds fra.
					
Rød Front
					Knut Vegå

35

«Knut Vegå» (Sunde) til «Reidar Øien» (Egge) 14.10.43, AA, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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									17-10–43
Reidar Øyen 36
Kamerat.
Sender deg de omtalte data, og et brev til Torgrim.
Hvordan gikk det med den cyankaliumen du skulde forsøke å skaffe? Kan du
hos samme forbindelse få noen dusin sårklyper?
Vil du gjøre Magne (?) oppmerksom på at onsdag var den 6te ikke den 7de!
Brødbøkene glemte vi!!
Kan du ikke la meg få dem sammen med papirene?
					
Rød front
					Knut Vegå

36

«Knut Vegå» (Sunde) til «Reidar Øien» (Egge) 17.10.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX,
«Vemund Holm». Den «Magne» det er snakk om er trolig Ragnvald Mauritzen.
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)
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Kjære Per. 37
[...] En typograf hos Andvord, som har stått vårt parti nær, har gått i dekning
og skal reise over grensen, etter råd fra en gestapoagent. Han har gitt Paul følgende
opplysninger:
Gestapoagenten, hvis navn er Løwe, er en tidligere tysk emigrant som ved
flere høve skal ha gitt tipos om forestående rassiaer og arrestasjoner.
Han sier at Gestapos taktikk overfor oss nå, ikke er så meget å få tak i enkeltpersoner, men å ringe inn, og få tak i centralledelsen. Det er kjendt at ledelsen
oppholder seg i en omkrets av 200 km. fra Oslo. Med jamne mellomrom sendes ut
speidere som patruljerer i sektorer og rykker fram 10 - 20 km. etter endt undersøkelse. Han sier videre at de kjendte oppholdsstedene til Marius gjennom lang tid,
men ville ikke ta ham før de hadde innringet hans forbindelser, men da de endelig
bestemte seg for å ta ham, var han forsvundet. Videre sier typografen at Anne-Lise
(Jette) må være varsom nå, da hun skal være særlig under oppsikt.
									20.10.43
			håndslag Dyrøy.

37

«Dyrøy» (Ivar Ertresvåg) til «Per» (Furubotn?) 20.10.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX,
«Vemund Holm».

66 («Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)

									30-10–43
Alf 38
Kamerat.
Dette brevet går mandag på linjen. Samtidig kommer post mandag. Det kan
derfor hende at det jeg lengter etter og venter på kommer mandag. Jeg sikter til resultatet av konferancen! Vedlagt følger et brev til den mannen på Fagernes. Du
får forsyne det med den nødvendige adresse.
Spørsmålet om plass til «Kragene» er under behandling.
Jeg venter på beskrivelse av den mann som skal ha uniform. (Natt til mandag, går Marta på den jobben!)
Instruktør er sendt til Telemark. Vedlagt brev til Magne. Jeg har intet særlig
å innvende mot lederen.
Lensmann Elverhøy i Lunner er avsatt. Ny mann, nazist, 23 år ansatt.
					Hilsen
					Knut Vegå

38

«Knut Vegå» (Sunde) til «Alf» (Furubotn) 30.10.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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									4-11–43
Håvard. 39
Kamerat.
Tilbakesender manuskriptet med rettelser som trengtes. Sender dessuten den
rapporten fra Drammen som jeg lovte deg. Brev til tegneren følger. Beskrivelsen er
til Emil (?). Brev til Torgrim. Jeg har fått rapport fra Birger. De er kommet vel fram
hele bunten. I rapporten sier Birger at de adressene han fikk av Torgrim, de er verdiløse. Noen nærmere begrunnelse oppgir han ikke.
Jeg har også fått brev fra Sverige med meddelelse om at det er sendt meg kr.
10 000,Fem tusen fikk jeg onsdag. Likeså fikk jeg forespørsel om hva som var i vegen siden jeg ikke hadde latt høre fra meg ennå. (Det har jeg svart på.)
Jeg har nå fått tak i en mann. Han kommer antakelig fk. lørdag.
Marta rapporterer fra byen at alt er klart til å smelle fredag aften (5te. ds.)
Forøvrig har jeg foreløpig intet å melde.
					Kameratslig hilsen
					Knut Vegå

39

«Knut Vegå» (Sunde) til «Håvard» (uid.) 4.11.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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									15-11–43
Alf. 40
Kamerat.
Jeg har mottatt rapporter fra Oslo om de siste arrestasjonene. I den saka skulde jeg gjerne ha snakket med deg. Men du må, hvis det er mulig, sende en bil etter
meg. Når som helst! Send samstundes med et par beksom nr. 43 hvis du har. Jeg har
nå ingenting på beina.
Vet du at «Smørbukk» er kommet til Oslo igjen?
					Hilsen
					Knut Vegå

40

«Knut Vegå» (Sunde) til «Alf» (Furubotn) 15.11.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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								23-11–43
Reidar Øyen. 41
Kamerat.
I høve av en bestemt sak må jeg be om å få utlevert adresse og stikkord til
Ivar (Anton).
					Hjertelig hilsen
					Vemund Holm

41

«Vemund Holm» (Sunde) til «Reidar Øyen» (Egge) 23.10.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7,
IX, «Vemund Holm».
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								23-11–43
Reidar Øyen. 42
Kamerat.
Sender dig vedlagte brev til Arne. Det er dekknavnet på den instruktør jeg
har sendt til Telemark.
Jeg har idag mottat en rapport fra han, men rapporten er uleselig. I rapporten
står sjølsagt hans brevadresse i Skien, men da rapporten som sagt er uleselig, må
jeg også denne vegen for å få fram besked til ham om å sende ny rapport. Men som
metode er ikke brukbar. Altså kamerat, avtaler jeg at brevet så snart som mulig blir
oversendt den politiske leder i Telemark, som står i forbindelse med distriktets sabotasje-leder, som igjen har kontakt med Arne.
Så er det en annen sak. Vertinnen, som hittil har formidlet korrespondansen
mellom oss, er blitt endel slapp i avtrekket i det siste. Når vi dertil legger det usikkerhetsmoment som er tilstede, har jeg etablert en ny postforbindelse på Eina. Det
er Ingvald Ramshus, han bor ved bedehuset. N. B. Vertinnen må ikke ha snusen i
denne postlinjen, men all post skal herefter gå dit. Stikkordet til Ingvald Ramshus
er: Din kurer går til Ramshus og spør om han selger kaminer. Ramshus svarer «ja,
men jeg må ha 33 kr. stykket.» Kontakten er da iorden. Forøvrig sender jeg avskrift
av postlisten med første kurer.
Skrivemaskin ventes med lengsel.
					Hjertelig hilsen
					Vemund Holm.

42

«Vemund Holm» (Sunde) til «Reidar Øien» (Egge) 23.11.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7,
IX, «Vemund Holm».
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Kamerat. 43
Da all vår forbindelse med folkene i byen går gjennom posten med kurer,
kan jeg dessverre ikke hjelpe deg med adresse til Villy Torp (Ivar).
Da den nye politiske leder i Oslo-distriktet om meget kort tid vil tiltre, blir
den beste ordningen for slike kontakter at disse går gjennom ham. Det må da opprettes regelmessig kontakt mellom ham og din mann i distriktet.
Fikk først ditt brev i dag.
27/11.43.				Med hilsen
					Finn Granli.
					
(R. Ø.)

43

«Finn Granli» (Egge) til Sunde 27.11.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
Holm».
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									27-11–43
Reidar Øyen. 44
Kamerat.
Vedlagt et brev til Åge i Hønefoss-distriktet. Jeg har foreløpig ingen annen
veg til ham. Kan du sørge for at han får det uten at hele apparatet på Hønefoss får
snusen i innholdet?
Adr. til Ivar (Anton)?
					Hjertelig hilsen
					Vemund Holm
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«Vemund Holm» (Sunde) til «Øyen» (Egge) 27.11.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX,
«Vemund Holm».
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									27/11–43
Hallo Rolf. 45
Sender deg noen ord. Er fortiden på Sporv. feriehjem sammen med endel
andre norske. Her er ikke noe for meg. Skulle ønske at jeg var hjemme. Hvis det
er noe jeg kan hjelpe deg med her står jeg til tjeneste. Har kommet i kontakt med
Georg a K. P. sesjon her. Har snakket med Næss, han er sendt tilbake som kurer
for Militærkontoret her, hvis du bruker ham vær forsiktig, han er høiremann, i tilfelle du sender post med ham, da denne vil bli censureret av Militærkontoret her.
Er interessert å høre noe fra dig, om du har fåt noe hus å bo i for vinteren, da det
er værste tid å leve i dekning. Har du ikke en job for meg hjemme, da jeg liker å
samarbeide med deg? Lagene hjemme må ha en meget mer allsidig trening hvis de
skal være noen nytte i en aksjon. Jeg for min del er i top trim og kan gåt virke som
instruktør. Har hat en prat med svindleren Sundås, han er kok i brakke.
Som sakt står jeg til tjeneste, hvis det er noe jeg kan hjelpe deg med her.
Håper du sender meg et svar, da det er interessant å få høre hvordan det går deg og
dine.
				Med vennlig hilsen
				
R. Andersen
Rolf Andersen
Adr. Nygard pnr Taby
St. Holm
				
Du kan sende brev den samme vei du fikk det fra.

45

Begge brevene er skrevet på samme ark. «R. Andersen» kan være «Sancho» (Rolf Andersen). Den «svindleren Sundås» han nevner kan være Rolf Sundaas og den «Rolf» han skriver
til kan være Rolf Søder. «Ole Bull» er id. med Furubotn, «Knutsen» er ukjent.
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Hr. Ole Bull				
29/12–43
Dette brevet har ankommet til meg gjennom mellommann. Det er egentlig
beregnet på K. I. altså den tidligere militære leder. Men da jeg mener at dette brevet
har større interesse for Dem enn for ham sender jeg det opover. Dette brevet analyserer sikkert stemningen hos våre kamerater. Han som har skrevet brevet er en
av K. I.s tidligere medarbeidere en mann i 40 års alderen. Han blev medlem av p. i
1941.
				Med hilsen
				Knutsen

(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)
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27-11–43

46

Kamerat

Fredag 26-11 kl. 530 sprengte vi skinnegangene på følgende steder: I Schweiegaards bro, II Bekkelaget st. III samt 2-300 meter sønnafor sistnevnte sted. IV
nordafor Skarpsno st. V Strand i Sandvika VI Skillebekk, VII Bestun. Ytterligere et
sted skulle vært sprengt, men p.g.a. skifting kom vi ikke til. Dessuten vet man ikke
med sikkerhet om den 8. satsen er gått av (dette var også i Schweigaardsgt.) Alle
tog blev øyeblikkelig sperret ved Oslo Ø og V. Hvor lenge stansen kan vare er ikke
godt å si, heller ikke hvordan det tyske vakthold for ettertiden vil bli organisert.
Marthas kone må exporteres. Hun heter Laila Knudsen. Hun bor nå på Rikshospitalets feriehjem, Storsand, under dekknavnet «Kari». Hvis du sender en ukjendt person til henne benyttes stikkordet «47 11».
Hun kan bo på Storsand til søndag 5-12. På samme sted vil man få opplysninger om en viss herr Arne Amberg som også må exporteres. Kari gir opplysningene.
I og med dette brevet, kuttes alle forbindelser mellom Martha og alle hans
forhenværende forbindelser. Det vil altså være uråd for hans gamle bekjente å komme i forbindelse med ham mere.
Ang. Helge Bryhn. Jeg har gjennom kurer søkt å komme i kontakt med ham,
men han er fortiden forsvunnet fra arbeidsplassen. Det ser ut til at arbeidsplassen er
under skygging. Det må derfor tas extraordinære forholdsregler, når vi nå forsøker
igjen. Er det noe nytt om Ås?
		
			

Hilsen
Vemund Holm

For å være sikker på at jeg ikke begår noen feil, vil jeg repetere saka Waffen
SS: Min representant kommer i forbinnelse med Ivar. Ivar skaffer kontakt til Veum.
(Min rep. skal ikke kjenne Veums dekknavn eller funksjoner.) Veum skaffer så
kontaktene til den samme som kan skaffe alle opplysningene angående sjølve saka.
Riktig?

46

«Vemund Holm» (Sunde) trolig til Egge 27.11.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX «Vemund Holm».
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K a m e r a t.47
Jeg hører at du har fått beskjed om Eskil Olsen, (Smørbukk). Da forholdet er
at denne saken er meget uklar for oss var det av stor betydning at vi fikk vite hvilke
opplysninger han sitter inne med. Sist han var hjemme og ble forhørt var vi klar
over at det var enkelte ting han skjulte. Disse ting er det vi nu må ha kjennskap til.
Vi må også få vite hva han eventuelt har meddelt Gestapo. Av spesiell viktighet er
det om han til noen har oppgitt noe om den rute han sist gikk på da vi sendte ham
til Sverige. Dessuten må vi vite hvorledes han denne gang kom fra Sverige og hit.
At han har reist på egen hånd må ansees helt utelukket, men det har stor betydning
å få vite om det har vært under tysk eller noen annen beskyttelse han har reist.
Skulde det ellers være noen ting du trenger å vite i denne saken har jeg kjennskap
til alt fra forrige gang han var hjemme.
						

47

Ragnar.

Trolig Egge til Sunde, udatert, men påført med penn «30/11–43», AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX «Vemund Holm».
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)

77

						

30-11–43

48

Alf.
Kamerat.
Siden den siste rapporten jeg sendte, har jeg ikke mottatt noen nye informasjoner. Jeg venter nye i løpet av uka. (En kort notis står i F. F. for 27de ds.)
En mann er satt på saka med gardbruker Arne Haugen. Jeg venter på forbinnelsen med Ivar.
Det drar litt ut med pengene jeg ventet, så nå er jeg helt renonns. Kunde du
fortrekke meg med noen? Det går i så tilfelle på den nye postadresssen. Fra Telemark har jeg fått rapport om at de ikke kan skaffe noen ting utenom fenghetter!!
Det blir derfor et problem å få frem det nødvendige materiell.
Forøvrig arbeides det med å skaffe en rekke nye dekkplasser og instruksjonssteder.
		
		

48

Hjertelig hilsen
Vemund Holm

«Holm» (Sunde) til «Alf» (Furubotn) 30.11.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX «Vemund
Holm».
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1943

Vemund Holm 49

					

30. november

Kjære kamerat!
Jeg kan nå meddele deg at svenskekureren er kommet hit, og at Alf gjerne
vil du skal komme til konferanse snarest mulig.
		
		

49

Med hilsen
Ole Bull

«Ole Bull» (Furubotn) til «Holm» (Sunde) 30.11.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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Herr Ole Bull 50
Senner Dem disse sakene. Det skulle vel vært på annen plass, men har ikke
fått noen forbinnelse med det apparatet ennu.
Senner med billeder. F eksbr <ulesl.> medfølger. Så Dere får ta stilling til
saken selv.
Medfølger også noen andre oplysninger og tegning.
					Vennlig hilsen
					Arne Hauge
					Gardbruker
Vil De meddele Granli at jeg vil ha sikre og gode folk når det gjelder
ungdomsarb. Hadde avtale for å treffe Eriksen, da jeg har lagt grundlag for 3–4
grupper av bra ungdom. Får så i siste liten beskjed om at han ikke kunne komme,
og senere ikke noen annen istedenfor, trass i at det var 3 dage å ordne det på. Med
den ordningen si nå har er det ingen vanskelighet å få gitt beskjed. Etter ert det bare
2 mann som steller med disse tingene?
Forøvrig er det mange svarte felter i vårt distrikt. Men med felles tak for
våre store oppgave skal sakene løses. Vær sikker!
		

50

D.S.

«Arne Hauge» (uid.) til «Bull» (Furubotn) udat., AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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									2-12–43
Alf 51
Kamerat.
Instruktørene fra Vestfold og Telemark er kommet tilbake.
Telemark er elendig hva anskaffing av materiell angår. Han vil nå bli supplert så langt vi kan her og sendt tilbake. Men effektiv sab. i det distriktet vil nok la
vente på seg.
Instruktøren i Vestfold kom ut i hårdt vær! Den 2en november rømte en del
russiske krigsfanger. Under etterforskningen av disse, dumpet de inn i hytta hvor
vår instruktør bodde! Etter 1 times kryssforhør gikk de, men hele omegnen var
sperret.
Nå, det er en kall kar, og han klarte seg.
I Tønsberg var alt iorden til et virkelig fremstøt. En av våre folk som skulde
være med på jobben, fikk betenkeligheter. Han gikk til de borgerlige militære og
spurte om det var riktig, dette med sabotasje. Den borg. militære fikk ut av gutten et
par navn, og enden på det hele ble at sjølve aksjonen må utsettes en tid.
Militærkomiteen truet nemlig med å angi de som de visste navnene på, hvis
noe skjedde. Vi er heller ikke uten kort på hånden. I militærkomiteen har vi 1 mann.
Vi vil da opplyse dem om at såfremt de gjør noe mudder, så angir vi hele klabbet.
Dette skal de få beskjed om, etter at arbeidet er gjort, og etter at våre folk er i sikkerhet.
Vi mangler i alt ca. 200 kg. kjøtt til Vestfold. Et lager derborte, på, etter sigende, 700 kg., var ødelagt!
Vedlagt endel fotos til leg.kort. Kan jeg få dem snarest?
					Hjertelig hilsen
					Vemund Holm

51

«Vemund Holm» (Sunde) til «Alf» (Furubotn) 2.12.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX,
«Vemund Holm».
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									7-12–43
Alf. 52
Kamerat.
Du erindrer at jeg rapporterte at jeg hadde sendt en mann til gårdbrukeren.
Han var der mandag 6te ds. Haugens dekmann opplyste at han ikke hadde vært hos
ham siden torsdag 2en. ds. Denne mann var ute og lette hele mandag, men fant ikke
Haugen. Han hadde nemlig ikke noe bestemt sted hvor han kunde finne Haugen.
Imidlertid fikk han beskjed om å søke opp Haugen og varsko ham om at en mann
kommer til han snart!
Gestapo entret i dag hurtigtoget på Åneby og fulgte med nordover.
Gymnasiaster og handelsskoleelever er nå arrestert. Det drives klappjakt i
Oslo på unge menn i alderen 18 – 30 år!!
Jeg har sendt 2 mann til Gjøvik i saka Strømstad. Håper på resultat om et par
dager.
Hvor blir det av Hans-Petter?
					Hjertligst
					Vemund Holm

52

«Vemund Holm» (Sunde) til «Alf» (Furubotn) 7.12.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX,
«Vemund Holm».
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Kjære Vemund Holm 53
Jeg har nå mottatt det brev som ved en feiltagelse var kommet på vidvanke.
Det var innlagt fire bilder av to personer uten nærmere angivelse av hva de skulle
brukes til. Jeg har imidlertid straks sendt to av dem med bestilling av leg.kort. Men
har du bruk for de andre to til noen spesielle kort, så må du gi nærmere beskjed om
dette.
Brevet til Arne er gått videre, men selvsagt er det jo blitt forsinket.
9/12.43
					Hilsen
					Finn Granli

53

«Finn Granli» (Egge) til «Holm» (Sunde) 9.12.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)

83

									15-12–43
Alf. 54
Kamerat.
Mannen som skulde skaffe forbinnelse var hos meg søndag 12te ds. Da han
fikk høre hvilken oppgave jeg hadde til ham, erklærte han at han bare var kommet
til meg til en konferance. Det var den beskjed han hadde fått!! Han stakk av igjen
søndag kvell og lovte å komme tilbake senest fh. søndag, «hvis intet uforutsett intraff!» Han erklærte sjøl at han var redd for å gå i illegalitet.
Siden Gestapo har begynt å snuse på Roa, har jeg måttet flytte samtlige forlegninger. Det holder jeg nå på med.
Erklæringen blev oversatt og sendt med Jul.
					Hilsen
					Vemund Holm

54

«Holm» (Sunde) til «Alf» (Furubotn) 15.12.43, AA, Pa Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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<innledningen mangler> 55
Kona til Trond blev i et brev pålagt at hun måtte over grensen. Hennes adr.
er Fritz Brevig, Schønningsgt. 32, oppg. inne i gården, III etasje, døren rett fram,
stikkord 4711.
Trond er en av våre folk som har deltatt i aksjoner. Kona har intet sted å gjøre av seg, og hun må derfor exporteres, hvis det er mulig!
					Vemund Holm

55

«Holm» (Sunde) til uid, udat, ufullstendig, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
Holm».
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									16-12–43
Alf. 56
Kamerat.
Det rapporteres at Lisbeth har fått smuglet ut en lapp. Her meddeler hun
at «generalangiveren» i hennes sak er en viss Charles. Denne Charles blev av av
Lisbeth i sin tid anbefalt oss som en 100 % nordmann. Dertil egnet han seg fortreffelig til sabotasje. Hvis det holder stikk dette at han er angiver, så har Lisbeth vært
temmelig nær å hjelpe Gestapo med å rulle opp hele vårt sabotasjeapparat.
På arbeidsplassen har denne mann hele tiden gått for å være farlig. Vi hadde nemlig en mann på denne arbeidsplassen. Charles ble hentet tre dager etter at
Lisbeth ble tatt. Ingen har maktet å bringe på det rene hvem som hentet ham eller
hvor han gikk hen. Han ble i alle fall ikke arrestert, og er nå i arbeide igjen. Han
har en gang uttalt, at han har vært på Victoria terasse for å bli «konfrontert» med
noen fotos. Man mener at Charles var den «ukjendte» mann i selskapet hos Lisbeth
på Nesodden. Av de 11 tilstedeværende er 8 arrestert, 2 kommet unna og 1 sporløst
forduftet. Det antas å være Charles. Lisbeth har for en tid siden betrodd en av våre
folk at hun umiddelbart før krigen mot Sovjet, ble arrestert i Nord-Norge sammen
med en partikammerat. Årsaken var spionasje. Hun ble i arrest i ca. 3 uker og siden
sendt under bevoktning til Oslo. Umiddelbart etter ankomsten ble hun løslatt, men
allerede 2 – 3 dager etter var de på jakt etter henne igjen. Hun hadde ikke tort rapportere dette til deg av frykt for å bli sendt til Sverige.
Jeg har ikke fått noen rapport fra Stein ang. «Gårdbrukeren», så den saka
skulle da være i orden og gå sin gang.
Den første forlegningen etter evakueringen fra Lunner er en mils veg fra
meg.
Så noen spørsmål: 1. geværene. 2. Den tønnen med fisk. 3. Ski og staver. 4.
Matvarene som skulde sendes til meg.
Ta nå ikke dette opp som mas fra min side!
Jeg har hatt instruktørene fra Vestfold og Telemark inne til konferance. De er
reist igjen og jeg venter rapport.
Fra Tønsberg har jeg fått meddelelse om at vår «militærmann» advarer folk
mot å samarbeide med oss. (Det er den samme mann jeg fortalte deg om som sitter
i mil.org sammen med de borgerlige.) Kan man ikke få slutt på dette?
Noen aktivitet i Oslo & Aker kan det ikke bli før den nye pol.leder er tilsatt
og jeg får kontakt med ham. Fra min side er det klart.
					Kameratslig hilsen
					Vemund Holm
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«Holm» (Sunde) til «Alf» (Furubotn), AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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									16-12–43
Finn Granli. 57
Kamerat.
De 4 bilder jeg sendte deg skal alle sammen på leg.kort. Likeså de 2 jeg sender nå.
Hvordan går det med pol.leder for Oslo & Aker? Og sånn i forbifarten: Skrivemaskinene? Kommer brosjyrene snart? Og partisanene? Er instruks sendt til distriktenes pol.ledere ang. sabotasjen? Jeg merker i alle fall intet til en slik instruks!
					Kameratslig hilsen
					Vemund Holm
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«Holm» (Sunde) til «Granli» (Egge) 16.12.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
Holm».
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								20-12–43
Finn Granli 58
Kamerat.
Vedlagt et brev til Åge. Det er Åge i Hønefoss. Kan du få det litt hurtig
fram? Forøvrig venter jeg svar på en rad med spørsmål jeg har stillet!
Har mottatt 10 par ski av Ernst.
Hvordan ligger det an med tobakk-kort?
					Hjertelig hilsen
					Vemund Holm
P.S.
Etter at dette er skrevet får jeg fra 2 av våre gutter forespørsel om hvordan
det er gått med de 3 som skulle eksporteres. Da jeg ikke har kopi av brevene, husker jeg ikke akkurat navnene. Men den ene lød dekknavnet Karl og bodde da på
Rikshospitalets feriehjem. Storsand. Vær snild å gi meg beskjed om hva som er
gjort. Hvis de 2 kvinnene ikke er eksportert, må de ha øyeblikkelig understøttelse.
Venter svar omg. på dette!!
						D. S.
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«Vemund Holm» (Sunde) til «Finn Granli» (Egge) 20.12.43, AA, Pa PF, Db 7 (upag), IX,
Sabotasjen Vemund Holm (håndskrevet). Den Åge» det er snakk om er lederen av Vågård-gruppa Åge Landerud. «Ernst» er Arne Gustavsen.
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									20-12–43
Alf. 59
Kamerat.
P. g. a. at vi fikk kontakt for sent med «Gårdbrukeren», gikk planen for desember i vasken. Rapport fra min mann, 16de ds. forteller imidlertid at det vil bli et
liknende beløp med i januar, og Hauge og han driver nå på med planleggelsene.
Lørdag den 18de ds. var jeg anmodet om å møte på folkeregisteret i anledning av at jeg hadde bodd her i over 30 dager uten å melde meg innflyttet! Vi ordnet saka i mindelighet.
I går var jeg i forsyningsnemnda og ordnet med merker til 30 mann. Jeg skal
få utlevert brukte merker hver måned. I den nye forlegningen har vi nå 11mann.
Mannen med forbinnelsen kan ikke søndag. Jeg har et annet forslag: Jeg sender brev til ham på partilinjen og han prøver å få forbindelse på det apparatet han
har til sin disposisjon dernede. Det blir sjølsagt tungvindt, men jeg ser ingen annen
utveg. Det hele ser nærmest håpløst ut!!
Den andre senningen på kr. 5000,- er ennå ikke kommet meg i hende. Kan
det stå i forbinnelse med at kona til Johannes har vært borte fra byen en stund? (Og
muligens er borte ennå?)
Jeg driver nå på med finpussing av de instruktørene som er i forlegningen.
					Hilsen
					Vemund Holm
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«Holm» (Sunde) til «Alf» (Furubotn), AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)
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Kjære Knut 60

Tirsdag 21-12–43

Hadde søndag kvell den 19/12–43 en konferansje med Nymark, den politiske sjef for Syd-Norge. Han rapporterte at Rydjord (Roy) var arrestert i Drammen,
spekket med papirer i form av nøye utdypning av hans forskjellige informasjoner,
samt lange navnelister pålydene folk i Østfold han i første rekke kunde gjøre forspørsler o. l. til.
Roy hadde nettop forlatt Vestfold etter endt arbeide der. Han skulle hjem å
hente kona for sammen å dra på juleferie. Det kan med det samme nevnes at han
ofte var hjemme hos kona i helgen og at han overfor Nymark hadde nevnt at han
for kort tid siden hadde vært hjemme og feiret konfirmasjon. Nymark spør ham da
om han har stabens tillatelse, hvortil han svarer: «Det er da ikke nødvendig det.»
Nymark har gjentagne ganger advart ham for hans likegladhet og ansvarsløshet, og gjort ham oppmerksom på at han oppfører seg som den verste angiver. Roy
har bare avfeid dette med: «Døm tar itte meg. Skal man vara så forsiktig får man
ingen ting gjort.» osv.
Roy måtte være rent abnorm tankeløs. For å nevne et eks. Han skulle møte
en av våre i Østfold. Blir forhindret, og sender et telegram til mannen som er eneste
partimann i Sarpsborg. «Kan ikke komme, forhindret. Roy.» (Mannen tok sine foranstaltn.)
Ennvidere led Roy av en avskyelig hang til å vite mest mulig, samt notere
flest mulig navn og adresse. Nymark hadde allerede sendt inn en rapport til staben
og gjort dem oppmerksom på forholdet.
Roy kjente godt til staben og så godt som alle dens funksjoner. (Nymarks
oppfatning.) Han har gått så langt at han har regnet ut etter sin viten hvor selve
«Gubben og resten sitter.» Dette ville han betro Nymark, som bad ham holde kjeft
og øyeblikkelig sente rapport nummer 2 om denne -- -- vanvittige person. Rapporten er imidlertid ikke kommet frem, på grunn av arrestasjonen i Drammen hvor den
ble tilintetgjort.
Likedan kjente Roy senteret for Vestfold-Buskerud. Nymark mener at faren
er overhengene for staben og dens fungsjoner. Roy hadde en kammerat som av Nymark har fått i oppdrag å varsle staben, men han har dårlig forbindelse med denne.
Derfor fant jeg det best å øyeblikkelig sette meg i forbindelse med deg.
Nymark har så gitt ordre til at hele apparatet i Vestfold-Buskerud inntil videre nedlegges og alle der har hatt forbindelse med Roy går i dekning. Alt er gjort
som kan gjøres etter den oversikt man har der nede.
Men Nymark mener at også hele apparatet i Oslo og Akershus står i overhengende fare. Roy er nemlig også ved siden av ei fordømt sladrekjerring hjemme.
60

«Helge» (Harry Sønsterød) til «Knut» (Sunde) 21.12.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX,
«Vemund Holm». «Roy» er Rolf Pettersen, som sammen med «Nymark», Emil Reiersen fra
Larvik, utgjorde NKPs nyopprettede «Organisasjonssenter for det sydlige Norge». «Roy» var
tidligere medlem av Ap og leder av verkstedklubben på Sundland i Drammen , og kjente derfor Reidar Øen.
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Arrestasjonen av Roy fant sted i Drammen tirsdag 14/12–43. Han ble overført til
Oslo onsdag 15.12–43
					Hjertelig hilsen
					Helge
Tegninger:
Harald Borg: Ringe 20046 Per Johannesen og avtal møte.
Vår mann.
Pels: Sigurd Heggemsnes, Nedre Slottsgate. III
Merket: Martinius Hansen.
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91

Kjære Vemund Holm
Vedlagt oversender jeg deg en beskrivelse og tegning av Spigerverket innsendt fra S. K.
20/12.43				Hilsen
					Finn Granli.
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									21-12–43
Alf 61
Kamerat.
Helge, min instruktør i Vestfold, er kommet tilbake. Han har skrevet vedlagte
rapport. Jeg sender den med i original.
Vi har altså foreløpig intet å gjøre i Vestfold! Jeg kjenner ikke til denne Roy,
men jeg vet han har hatt noe med Vilno å gjøre. Nå er imidlertid Vilno i dekning.
Helge avgir også en annen rapport, nemlig Nymarks stillingtagen til partiets
krigspolitikk. Nymarks standpunkt er følgende: «Han er helt enig i at sabotasjen nå
er det viktigste for partiet. Men det er like viktig å utbygge partiet for at det kan stå
sterkt etter krigen. Han hadde gitt beskjed til distriktets sab.leder at han ikke skulde
bruke partiets folk, men først og fremst søke i militærapparatet. Hvis vi skulde få
de beste folk fra partiet over til vårt apparat, vilde hele hans politiske arbeid være
til ingen nytte.
Ang. økonomien så hadde han fått beskjed fra deg om at Vemund Holm
skulde finansiere sabotasjearbeidet i sin helhet. Han hadde snakket med deg og
du hadde sagt at Vemund Holm hadde fått kr. 1000,- som Jarl (distriktsablederen i
Vestfold) skulde ha.
Dette var Nymarks syn på sakene. Jeg kan ikke med min beste vilje finne ut
at dette er i overenstemmelse med den politikk som er fastlagt av Central-ledelsen.
Konklusjonen av Nymarks innstilling må bli denne: Partiets politiske posisjoner tapes hvis partiets krigspolitikk skal gjennomføres. D. v. s. hvis partiet skal gå inn for
organiseringen av sabotasjen med alle de midler partiet rår over. Ang. økonomien
så er det vel enighet om at distriktene sjøl må skaffe penger til fremme av partiets
politikk, d. v. s. sabotasjen i distriktet. Hvor mye sabotasje kan utføres, hvor mange
partisaner kan leve illegalt i hvor lang tid i Vestfold for kr. 1000,-?
Jeg ser det slik at forståelsen av krigspolitikken framleis er lite utbredt. Nymark påberoper seg nemlig at hans oppfatning er en følge av direktiver fra C.K.!!
					Med hilsen
					Vemund Holm
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«Holm» (Sunde) til «Alf» (Furubotn) 21.12.43, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
Holm». «Helge» er Harry Sønsterød, «Vilno» er Reidar Øen, «Jarl» er Adolf Einarsen og
«Nymark» er Emil Reiersen.
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)
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Kjære Vemund Holm. 62
Vi får stadig rapport om russiske krigsfanger som er undsluppet fangenskapet og spørsmålet står nå for oss hvorledes vi best skal nyttiggjøre oss deres arbeidskraft i de tilfeller hvor de er villige til å bli i landet. Når det gjelder folk som
er kvalifisert for arbeide på ditt felt, må du ta dem med i ditt apparat.- Nå har vi f.
eks. to stykker som du må ta standpunkt til. Den ene er i følge rapporten «midlertidig vassdragsingeniør, tanklist offisersaspirant», den annen er «automobiltekniker,
har arbeidet i tregimentsstab». Da de nå sitter og venter må jeg be deg hurtigst mulig ta standpunkt til det.
Både for dette tilfelle og fordi vi har en rekke mennesker i Oslo-distriktet
som skal være villig til å komme i arbeidet, må det snarest skaffes kontakt mellom
din mann i Oslo-Akershus distriktet og vår politiske leder, inspektør Holdt der. Vil
du derfor gi meg beskje om han oppholder seg i distriktet og gjennom hvem han
kan trffes, så vil jeg sende ham en personlig beskjed om dette.
Vi imøteser ditt omgående svar.
21/12.43				Med hilsen
					Finn Granli.

62

«Granli» (Egge) til «Holm» (Sunde) 21.12.43,. AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
Holm».
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									25-12–43
Kamerat Finn Granli. 63
Mottok seint i går kveld ditt brev av 21de ds.
Sjølsagt kan jeg ta imot de 2 som sitter og venter. Jeg mangler dog en vesentlig opplysning: Kan de noe språk som er forståelig? Norsk, tysk eller engelsk?
Arrangerer du transporten, eller gi meg orientering om hvor de er henne, så
skal de hurtigst komme i min forlegning.
Jeg har i brev etter brev mast på kontakt med pol.ledelsen for O & A!! Send
du meg et brev til ham, så skal jeg pr. express få det til byen til Tor Nystad, s.leder for Oslo & Aker. Nystad vil så oppsøke ham, og kontakt er oppnådd. Navn og
adressen går i code, så sikkerheten er i orden!
Det er en ting jeg vil be deg om: Kan du skaffe meg et midlertidig flyttekort
for Oslo eller Aker? Det må være forsynt med stempler, ellers blankt!
Hva kan det komme av at posten på det nye sted ikke blir hentet?
					Hilsen
					Vemund Holm

63

«Holm» (Sunde) til «Granli» (Egge) 25.12.45, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7 IX, «Vemund
Holm». «Tor Nystad» er uid.
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									1-1–44
Alf 64
Kamerat
Jeg har nettopp mottatt rapport fra Stein ang. saka med gårdbrukeren. Det er
ikke så enkelt. De kjører med bil fram og tilbake.
Nå ja, vi skal prøve!
Jeg venter sterkt på de leg.kortene. 5te januar skal jeg ha en mann til Hønefoss til instruksjon, men han mangler papirer. Det er en evighet sia jeg sendte inn
bildene!
Fra Telemark har jeg fått melding om at det går trekt, men framover. «Karlsen» er nå ettersøkt av Gestapo og er i dekning.
Fra Vestfold får jeg melding om at s.ledelsen arbeider med saka. Trege saker.
Forbinnelsen med inspektør Holter lar vente på seg. Kan det ikke avtales et møtested og stikk-ord? Forelegg Granli det spørsmålet.
I Buskerud har vi nå sakene i gang. Såsnart gårdbrukersaka er i orden, vil
Stein overta det distriktet, mens Wilno tar Oslo=Aker.
Instruksjonen av de 11 jeg har i forlegningen pågår med full kraft. I midten
av denne måned har jeg altså ytterligere 9 mann som kan settes inn som instruktører hvor som helst.
Hvor blir det av de 2 exfangene Granli skrev om?
Du har vel fått rapport om at det har vært en mann hos bakeren på E. og
spurt etter deg og meg? Vårt riktige navn, altså!! Mannen blev meget vred, da bakeren ikke hadde kjennskap til noen ting!
Økonomien er som sedvanlig slett. Resten av pengene fra Sverige er ennå
ikke kommet. Den 4-12–43 fikk jeg 5 av deg. Kan du avse 5 til?
Vi har hatt en konferanse med lensmann Elvestøl. Den 4de ds. får vi beskjed
om hvorvidt han kan få istann en konferance med lensmenn rundt om i Opland.
Jeg hadde tenkt meg at vi på dette møte skulde diskutere deknings-sikkerheten og
etterretningstjenesten først og fremst. Har du interesse av å sende en habil mann til
dette møte, hvis det kommer istand? Ernst slo på at han vilde ha interesse av å være
tilstede, men det får nå du avgjøre. Fra oss blir det antakelig Marta og jeg.
					Hilsen
					Vemund Holm.
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«Holm» (Sunde) til «Alf» (Furubotn) 1.1.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
Holm».
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Kjære Vemund Holm 65
Takk for ditt brev av 25/12.
Ang. de to karene som sitter å venter, så kan de en del tysk og jeg sender
idag brev til byen om at de vil bli brukt i arbeidet og at de skal overleveres din
mann Tor Nystad.
Det viser seg stadig at det er absolutt nødvendig å få kontakten i orden med
distriktets partiapparat og din mann i byen. Jeg har imidlertid før nevnt for deg at
vi ikke har adresse på noen av våre folk i distriktet, da all henvendelse går gjennom
postordningen. Den politiske leder er for tiden ikke i distriktet og det blir derfor
nødvendig at du gjennom din mann, Nystad, får kontakt med org.lederen, så alle
praktiske ting kan løses der. Da øyensynlig heller ikke din mann har noen meldeplass, må du gi ham beskjed om å møte fredag 14. jan. utenfor kiosken på hjørnet
av Gjetemyrsveien og Ullevålsveien (St. Hans Haugen) kl. 16.00 presis. Han må ha
en avis i venstr lomme og stå utenfor telefonkiosken. Vår mann henvender seg til
ham og spør: «Kan De veksle 1 krone i tre tiører?» Din mann må da svare: «Jeg har
tre, men skal ringe selv.» Vår mann hilser da fra meg og disse to må da avtale seg
imellom hvordan kontakten skal være for fremtiden. Alle praktiske spørsmål kan da
reguleres over Oslo i stedet for over sentralen. På den måten vil du kunne få hurtigere kontakt. De to som sitter å venter vil da også bli overlevert gjennom vår mann,
Tore Svendsen.
De tre som sitter å venter av dine folk og som skal over, er det for lengst
sendt beskjed om til byen og jeg går ut i fra at saken er ordnet. Jeg sender idag for
sikkerhets skyld en forespørsel til byen.
Når det gjelder den rapport som du har mottatt fra din instruktør i Vestfold,
Helge, om Nymarks stillingstagen til sabotasjen, så må dette bero på en del misforståelse. Han er helt positivt innstillet overfor sabotasjearbidet, men mener selvsagt
at de tillitsmenn som har partiarbeide ikke må blandes bort i sabotasjearbeidet.
Leg.kortene vil du denne gang motta fra oss, men etter at forbindelsen til
Tore Svendsen er skaffet, bør den vel gå over Oslo for fremtiden når det gjelder slike ting. Det er skrevet til byen om midlertidig flyttekort.
Hva angår Hans Petter og hans arbeide, er han stilt til din disposisjon. Han
arbeidet for Nymark som har fått beskje om at han må undvære ham. Hvis du ikke
har direkte kontakt til ham, kan du sende brev til oss. Takk for samarbeidet i det
gamle år og ønsker alt godt for deg og ditt arbeide i det nye.
5/1. 44					Hilsen
					Finn Granli
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«Granli» (Egge) til «Holm» (Sunde) 5.1.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
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									7-1–44
Alf. 66
Kamerat!
Jeg har sendt deg en hel del brever og rapporter, men har ikke hørt et steinsens ord fra deg. I går aftes fikk jeg et brev fra F. G. gjennom Ernst. Kamerat F. G.
må ha en merkelig innstilling! Hør bare her: «Når det gjelder den rapport som du
har mottatt fra din instruktør i Vestfold, Helge, om Nymarks stillingstagen til sabotasjen, så må dette bero på endel misforståelse. Han er helt positivt innstillet overfor sabotasjearbeidet, men mener selvsagt at de tillitsmenn som har partiarbeide
ikke må blandes bort i sabotasjearbeidet.» (Understrekningen av meg.)
Dette virker som en kall dusj på meg! I min blåøyethet trodde jeg at partiarbeidet nå betydde at man med alle krefter skulde organisere sabotasjearbeidet!
På det nest siste møte i Centralledelsen, hvor jeg var tilstede, var sogar lederne for
partiets forskjellige funksjoner tilstede og ble samlet i en kommite med det formål
å påskynde organiseringen av sabotasjearbeidet. Og så sier F. G. « - - selvsagt at de
tillitsmenn som har partiarbeide ikke må blandes bort i sabotasjearbeide.»
Nå først forstår jeg ingenting!
I sin tid ble det sagt at pol.ledelsen for Oslo & Aker skulle tiltre umiddelbart. Nå skriver F. G. at han er bortreist. I stedet skal min mann få kontakt med org.
ledelsen. Har denne org.leder en liknende innstilling som Nymark, venter jeg meg
ikke særlig mye ut av et samarbeide med ham. Den som er pol.leder har jeg snakket
med, vet du. Jeg syntes det var en kar som hadde viljen!
De pengene som kona til Johannes har fått til videreforsendelse, har jeg ennå
ikke mottatt. Hvem har forresten bedt henne om å posjonere dem ut til meg? I skriv
fra Sverige sier Lilly at det er bevilget meg kr. 10 tusen på ett brett!!
Jeg er for tiden absolutt ren for penger og skylder dessuten 3 tusen i matvarer og lån. Bortimot et snes mennesker må jo leve sjøl om det ikke blir utført en
eneste sabotasjeakt.
Jeg heller mer og mer til den oppfatning at jeg må ta en tur til Sverige. Risikoen behøver vi ikke snakke om. Det er praktisk talt likegyldig enten jeg eksisterer
eller ikke. Noe arbeide kan jeg allikevel ikke få i stand med den innstilling store
deler, den alt overvegende del av partiet har til mitt arbeide.
Så et par ord om partidisiplinen. Hans Petter har fått ordre om å stille seg til
disposisjon for mitt apparat. Nymark har fått ordre om å løse ham fra andre hverv.
Ingen lystrer ordre. Alle gir blanke faen i alle partiordrer og følger sitt eget hode.
Det er ganske enkelt saka!!
Vi får håpe at den affæren med Gårdbrukeren kan realiseres, men som jeg
skrev er den ytterst vanskelig.
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«Holm» (Sunde) til «Alf» (Furubotn) 7.1.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
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På Hønefoss var alt klart til å ta imot instruktør den 5te ds. Jeg kunde ikke
sende nogen p. g. a. manglende leg.kort. Missmotet siger ned over meg!
					Din
					Vemund Holm
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Alf 67
Kamerat!

8-1–44

Om det er kommet ut noen flere brosjyrer, vær snill og send meg dem. Likeså politiske informasjoner og referat av siste forhandlingsmøte med regjeringens
representanter.
Hvordan går det med den skrivemaskinen F. G. lovte meg?
					Hilsen
					Vemund Holm
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									12-1–44
Alf 68
Kamerat!
Jeg har nå fått rapport om de som skulde eksporteres. Det har vært en mann
hos dem og bet dem flytte sine saker å gjøre alt klart til eksport. I mellomtiden går
de og venter. Leiligheten til den ene er beslaglagt i anledning eksplosjonsulykken,
så hun er nu husvill. De to fruer har fått kr. 100 hver, og anroper nå meg om understøttelse! Jeg har jo ikke noe å gi dem. Tror du det var mulig å få bragt på det rene
når omtrentlig eksport kan foregå, slik at jeg hadde noe å rette meg etter?
<notert med annen skrift>		
Fru Falk reist				
” Brevik
vil ikke reise uten
mannen

68

Hilsen
Vemund Holm

«Holm» (Sunde) til «Alf» (Furubotn) 12.1.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
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									22-1–44
Finn Granli. 69
Kamerat!
Jeg må dessverre meddele deg at vi ikke fikk kontakt med din mann forrige
torsdag. Imidlertid ber jeg deg forsøke å få istand et møte lørdag den 29de ds. samme tid, sted og stkkord.
Årsaka til at min mann ikke fikk kontakt, var at han i tankeløshet forvekslet
seksten med seks e. . Han var der altså klokka 1800.
For sikkerhets skyld vil min mann være der både lørdag 29de, søndag 30 og
mandag 31te.
				Hjertlig hilsen Vemund Holm.
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									23-1–44
Finn Granli 70
Kjære landsmann.
Jeg trenger hardt til en forbindelse i Raufoss. Kan du gi meg navn og adresse
til en der. Han bør helst arbeide på fabrikken. Det gjelder spørsmålet om «kjøtt».
Hvordan går det med brosjyren og denslags?
				Hilsen Vemund Holm.
Postrute??
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«Holm» (Sunde) til «Granli» (Egge), AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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									27-1–44
Finn Granli 71				
Kjære venn.
Jeg har snakket med Ernst i dag. Han meddeler meg at post ikke lenger hentes hos Tordis. Det er merkelig at jeg ikke har fått beskjed om dette. Jeg har sendt
brev etter brev dit, og der har det hopet seg opp.
For å gjøre det mulig for meg å nå deg og dere andre, er det vel best at vi får
et gjensidig innleveringssted i byen. Kom med et forslag i den retning!
Ett av de brev som var innlevert hos Tordis, var til deg i anledning av møtet
mellom våre 2 folk. Min mann hadde i tankeløshet møtt opp kl. 6 e.m. istedet for
1600 som jeg skrev. Er det mulig for deg å få din mann til å møte på samme sted
og samme klokkeslett, og med de samme paroler fk. lørdag (29de ds)? Så framst du
ikke klarer å ordne det til den dag, så møter min mann opp også søndag og mandag.
Samme sted, klokkeslett og paroler! (Oslo, sjølsagt!)
Jeg fikk av Ernst oppgitt denne vegen å nå deg på. (Skau har jeg hatt forbinnelse med før!)
Håper at vi nå endelig kan få forbindelsen i orden.
(Skrivemaskin??)

Hjertelig hilsen
		
din
				Vemund Holm
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«Holm» (Sunde) til «Granli» (Egge), AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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Kjære Vemund Holm. 72
Takk for dine brev. Alf vil gjerne så snart som mulig ha en konferanse med
deg og jeg skriver samtidig til Ernst om dette. Han vil ordne med konferansen.
Forøvrig ber Alf meg si at du som hittil vil få deg tilsendt de nødvendige
penger og at han regner med at du kan få tilsendt de nødvendige penger og at han
regner med at du kan få kr. 10.000 nå. Når vi nå bare sender deg kr. 2.000 i dette
brev, er det fordi postforbindelsen til Ernst er så svak at vi ikke vil ta risikoen med å
sende deg hele beløpet nå. Resten vil du motta så snart forbindelsen er betryggende
ordnet.
Dessverre er det oppstått mange misforståelser i forbindelse med møtet mellom din mann og distriktets mann i Oslo og Akershus. Vi er nå nødt til å ta en avtale på litt lengre sikt slik at det nå endelig kan komme i orden.
Kan din mann møte på samme sted og til samme tid med samme løsen som
tidligere avtalt fredag den 11.ds Skulle det ikke lykkes da, må vi avtale mandag den
14.ds. Altså en av disse to dager.
Skrivemaskinbehovet er skrikende og nå er den jeg hadde tiltenkt deg blitt
stjålet i Oslo, men saken skal løses. Forøvrig har vi skaffet gift til å slå ihjel et helt
regiment. Ekspertene sier at pilleformen ikke er umiddelbart effektiv og derfor måtte vi ta konsentret væskeform i minste flaskeutgave. Vil du ha den? Den har øyeblikkelig virkning.
2/2.44					
				Hilsen
				Finn Granli.
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«Finn Granli» (Egge) til «Holm» (Sunde) 2.2.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund Holm».
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								5-2–44
Kjære Finn 73
Mottatt ditt skriv av 2. ds, samt kr. 2000,-. Send resten så snart du har høve
til det, er du snill.
Jeg har sendt beskjed til Oslo om avtalen 11te og 14de ds. Så nå skulle det
gå i lås. Gleden er stor over at jeg skal få skrivemaskin.
Ernst har sendt sine forslag til konferanse. Jeg for min part er klar når som
helst.
Svale har vært i Oslo nylig, men ikke fått kontakt. Hvor er det blitt av kona
til Johannes? Hun forefinnes ikke i Oslo, og hun surrer rundt med kr. 5000,- som
vitterlig er mine!
Send giften!
				Hjertelig hilsen
				Vemund Holm.
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«Holm» (Sunde) til «Finn» (Egge) 5.2.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
Holm».
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									9-2–44 <pag. 2701>
Kamerat! 74
Sender dig et brev som du må videre sende til Andersen snarest mulig. Det er
mulig at han sender svar til i kode og da må du være då snild å sende det videre til
mig i den kode som Petter har sendt dig beskjed om.
Vårt arbeide her er blit endel sinket på grunn av sygdom blandt kameratene
men det går da fremover. Reidulf har vært her men er nu reist
<mangler avslutning>
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Trolig fra Sunde til ? 9.2.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 4 (pag. 2701).
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Kjære Vemund Holm. 75
Takk for sist.
For å få de punkter som Bjarne skal ha med seg, så raskt som mulig, sender
vi Ivar for å hente dem. La ham få et brev med fra deg.
Samtidig sender jeg deg et brev som jeg nettopp har mottatt.
									24/2–44			
				Hilsen Finn Granli
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«Granli» (Egge) til «Holm» (Sunde) 24.2.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
Holm».
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							Knut <påført med annen skrift>
Kjære Kamerat! 76
Den mannen som skulle opsøke mig har vært på mitt sted mens jeg var borte.
Det blev ikke god kontakt denne gang, da tilliten hos min mann sviktet av hensyn
til sikkerheten. Jeg vil da forslå for deg hvis det er mulig at du gir mannen en ny
beskjed. Og at han opsøker samme sted og spør etter «gårdbruker Arne Haugen».
Med dette stikkord skulle saken være klar.
				Med håndslag
				Arne Haugen
				Gårdbruker
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«Arne Haugen» (uid.) trolig til Sunde udat., AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
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Kjære Vemund Holm 77
Vi har fått melling om at Bjarne har reist og han skriver at han inntil den dag
han dro 29/2 ikke har mottatt de punkter du skulle sende ham direkte. Dette er meget beklagelig og Alf ber meg spørre deg hva dette kan komme av og hvor feilen
ligger.
3/3.44						
				Hilsen Finn Granli.
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«Granli» (Egge) til «Holm» (Sunde) 3.3.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
Holm».
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Kjære Vemund Holm 78
Fra Sande har vi mottatt følgende: «Jeg sender et foto av en Thorleif Bjerke,
Kolbu, ca. 21 år. Han er farlig. Kan du få det videre?»
Vedlagt følger foto.
21/3.44.
				Hilsen

78

Finn Granli.

«Granli» (Egge) til «Holm» (Sunde) 21.3.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
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Til vaktmannskapene:						<pag. 2292>
Ivar, Simen, Magnus, Alfred, Harry, Jens, Erik og Leif. 79
Skrivelse av 16/3. fra de syv førstnevnte med tilleggsskrivelse av 20/3. fra
sistnevnte, er mottatt tirsdag 21/3. og behandlet samme dag i sekretariatet.
Her ble gjort følgende vedtak:

«Den politiske leder får fullmakt til å oppløse de nuværende vaktmannskaper. Beslutningen trer i kraft straks.»
					For sekretariatet
						Dyrøy
21. mars 1944
---------------Styret for foreningens partigruppe tiltrer vedtaket av sekretariatet.
				For gruppestyret
				Henrik Berg.
----------------Fellesmøte av sekretariatet og gruppestyret vil uttale:
Etter de rapporter som er mottatt fra Erling og Henrik vil man uttale at alle
underskrivere av omhandlede brev gis anledning til å trekke sine underskrifter tilbake.
Johannes forhold til saken opptas til særlig behandling.
21/3. 44.
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«Dyrøy»(Ivar Ertresvåg) m.fl. til vaktmannskapene 21.3.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 3,
«Arthur-saka» (pag. 2292). «Magnus» er identisk med Monthey Røse, «Erik» med Evan Torgersen og «Ivar» med Karl Seland.
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Kjære Torgrim80					<pag. 2291>
Til din underretning sender vi deg vedlagte skriv med beslutning tatt i sekretariatet i går. Det brev som er omhandlet i skrivelsen, var et brev med anklager mot
den politiske leder hvori kom til uttrykk misnøye med at de ikke fikk kjempe, matforholdene m.m. Brevet avslørte en innstilling som gjorde det nødvendig å ta dette
standpunkt. Imidlertid viste det seg etter rapporter som kom inn i løpet av dagen
at det lå en politisk ledelse bak aksjonen, hvis leder var Johannes. Da så samtlige
ble innkalt til et gruppemøte om kvelden, var seks av dem dradd sin vei med forlegningens beste våpen. Ivar var ute med post og som vi ventet tilbake i morges,
er ikke kommet igjen og har sannsynligvis slått lag med de andre. Han skulle vært
med bilen til Kjos i går aftes. Leif hadde vært med på å undertegne skrivelsen, men
reserverte seg på alle de vesentlig punkter og har tatt sin underskrift tilbake, da han
skjønte aksjonens bakgrunn. Simen og Magnus har seg i mellom snakket om at de
skulle dra å hente Arthur.
Vi er interessert i alt som du har å meddele om sakens videre gang. Sannsynligvis har de tatt veien over Kjos noe vi venter rapport om.
22/3.44.				Hilsen
					Kåre.

80

«Kåre» (Ørnulf Egge) til «Torgrim» (Samuel Titlestad) 22.3.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv,
3, «Arthur-saka» (pag. 2291). «Leif» er identisk med Arve Rosenberg, «Ivar» med Karl Seland, «Johannes» med Torolf Solheim, «Magnus» med Monthey Røse, «Simen» med Einar
Støreng og «Arthur» med Nikolai Danielsen.
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				Forslag 81			<pag. 2319>
Partigruppas oppgave er å være drivkrafta i den politiske oppdragelse av
kadrene våre [...] Partigruppa går over til å praktisere et kontroll- og premieringssystem [...] Med omsyn til vaktmannskapet, innhenter formannen sine opplysninger
fortrinnsvis hos husfaren, kjøkkensjefen og vaktsjefen, som i følge arbeidet sitt har
de beste forutsetninger for å følge med i den enkeltes innsats [...] Hver fjerde uke
legger formannen fram sine opplysninger for styret [...] For vaktmannskapet: De
positive foreteelser som her er til stede, blir nevnt konkret. En premie blir tildelt
den som i de forløpne fire ukene har utmerket seg særlig ved flid, iver, pålitelighet,
ærlighet, besluttsomhet og handlekraft og for øvrig mønsterverdig vandel og praksis [...]
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Forslag til reorganisering av partiorganisering i NKPs forlegning (udat.), trolig i forbindelse
med bruddet med Sundes organisasjon 21.3.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 3, «Arthur-saka» (pag. 2319).
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<uten adressat> 82					
							Stavanger 16. juni 1944
Som du nevner i dit brev til Ola, ventet du at der skulle sendes en mann fra
Bergen og hit.
Jeg har nu oppholdt meg her en hel måned, og har på grunnlag av det kunnet
danne meg et billede av stillingen her.
Den er i korthet følgende: Når det gjelder det rent partimessige, er stillingen
den at vi praktisk talt ikke har nogen partimedlemmer her, men en stor prosent av
D.N.A. har nok orientert seg over på vår linje, og de tidligere radikale er helt ut orientert til oss.
Jeg har personlig oppsøkt de personer som du henviser til i ditt brev til Ola.
Det er vanskelig her å komme inn på hver enkelt, men stort sett kan de ikke brukes
under den foreliggende situasjon. Helt bortsett fra at enkelte simpelthen ikke vil
gjøre noget nu. Her finnes en organisasjon som helt sikkert står under kontroll av
D.N.A. Jeg har oppnådd forbindelse med den ledende i apparatet, en prektig kar,
men sansynligvis blir han ført bak lyset av de trenede intrigemakere.
De utgir en avis, og senner likeledes ut de paroler som blir opplest i London
fra «Heimefrontens Styre». Vedlegger 2 eksp. Disse er utsendt i 1500 eks. og sprett
i hele Rogaland. De har også forbindelser oppover i Haugesund og traktene deromkring. Dette bare for å orientere deg lit om stillingen.
Du bruker sterke ord om ham som ikke ville delta i arbeidet fordi han regnet
med å bli tatt som gidsel. Det bør du ikke gjøre. Jeg kan ikke her redegjøre for dette
spesielle tilfelle, men han er ingen «galematias».
Jeg har fått i stand en del partigrupper her, og kunne nok også etablere flere,
men som stillingen er, finner jeg det klokest å avvente situasjonen lit. Jeg er tilhenger av å kaste oss helt inn i den aktive linje, det er nemlig det eneste som i den
nuverende situasjon svarer til hensikten. Til det trenger vi helt andre folk enn dem
du henviser til i ditt brev til Ola. Jeg håper at du snart skal få høre resultater her fra.
Jeg reiser for øvrig til Bergen i morgen til konferanse med Partiet. Det er et
mildt uttrykk å si at jeg er forbauset over at der ikke kan komme aviser til Vestlandet. Bergen og Stavanger har på ca. 1 år ikke kunnet få vårt partis publikasjoner.
Hva er årsaken til det? Alt skulle være i orden her for en effektiv spredning av materiale. Jeg var å snakket med skipperen på S.- men han hadde ingen pakke med.
Nu håper jeg imidlertid at vi begynder utgivelsen av avis i B.Du skal senere få en mer utførlig redegjørelse for stillingen her, men jeg vet
ikke om du bruker samme kode som meg. Det får jeg antagelig rede på i Bergen.
Når det gjeller dette Frihetsrådet er der store muligheter for å etablere det,
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«Viggo Lohne» (Hans Langeland) trolig til Egge 16.6.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6,
«Rogaland».
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men jeg er på det rene med at de kretser som jeg har nevnt tidligere, allerede har
etablert seg som sådan og de har også forbindelse med lederen for det øvrige lann.
Skal hilse så meget fra Ola. Ps. Vet du at de har tatt Ola sin bror som gidsel
for ham. De tok den eldste. Skriver senere.
					Kammeratslig hilsen
					Viggo Lohne.
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Kjære kamerater !83					17/6 – 44
Reidar hadde ikke med noe tilbake denne gangen, så vi antar at det er inntruffet en eller annen forsinkelse og at vi hører fra dere med neste post.
Herfra er det ikke så meget å berette. En del arrestasjoner er det jo alltid.
I denne uke blev det sendt herfra til Grini ca. 70 stk. og fengslene er allerede fulle igjen. En hel del gutter er rømt fra byen [...] En bror til Rolf skal være tatt som
gidsel. Etter dr. K. på det stedet Magne bodde har de også vært, men de fant visst
ikke noe i protokollene, så at de måtte slippe ham fri igjen. Fra Clara og familien
hennes har vi ikke hørt noe på flere uker [...] Av samme grunn vet vi heller ikke noe
om Pål [...]
I denne uke blev en ung mann skudt av en gestapomann. D.v.s. han lever
enda, men står det neppe over. Han er sønn til en lærer Aksnes og var på besøk hos
pastor Blindheim. Det var der det skjedde.
M.h.t. en lue, så har vi forsøkt å få tak i en sådan, men det finnes absolut
ikke andre enn papirluer å oppdrive [...] Ellers sender vi litt av de alminnelige
mediciner [...]
Sender også et brev til Magne fra en som har vært her fra Bergen.
Nå nærmer seg snart tiden for Stavnes ferie, så vi hører vel snart fra dere angående en evt. reise. Den omtalte ekstrakurer har ikke vært her enda.
				
Beste hilsner fra alle
					Kåre.
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«Kåre» (Sverre Myge) til partisentralen 17.6.44, AA, Pa ØE, D- Krigsarkiv, 6, «Rogaland».
«Magne» er Ragnvald Mauritzen, og «en som har vært her fra Bergen» er Hans Langeland.
Brevet som det er snakk om formidlet trolig anløpsadresse i Sandnes for Helge Hansen og
Einar Andreassen.
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Gode ven! 84						25/6 44
Bare nogen ord til dig før jeg drager fra staden. Var oppe på poststedet i
uken, men der var ingen ting fra deg, ikke sist heller, så det er smått med forbindelser. De venter jo i spenning hjemme nu, på nogen ord fra dig. Det du skrev om sist
er på det nærmeste i orden, hadde pakker med sist tur og denne gang og, kan du få
det op til deg. Du skrev om et <harker?>sett, men det har jeg hatt med før fra Kåre
Fjorden, kanskje du ikke har fått den pakken, den blev ialfald hentet på poststedet
vårt for nogen måneder siden.
Så vil jeg håpe at der er kommet noe fra dig for i morgen drar vi igjen. Neste
gang blir 7 – 8 juli.
						Med håndslag
						
Reidar
						<påført med håndskrift: «1944»>
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«Reidar» (uid.) til Egge 25.6.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Rogaland».
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Forslag til informasjonsbrev til distriktenes politiske ledere 85
Krigspolitikken skal omsettes i praksis!
Kjære kamerat!
Svakheten i vår politikk er nå praksisen. Åpenbart har dette sin årsak bl.a. i
at vi mangler skikkelig menneskemateriell til å omsette politikken i praksis, at vårt
parti er svakt utbygd, og at krigspolitikken ikke har nådd ut til sjølve folket. Det er
altså et spørsmål om både kadrer, organisasjon og propaganda.
Det er særlig et spørsmål om kadrer. Å forstå partiets krigspolitikk betyr i
dag å gjennomføre den i praktisk handling ved å utvikle en sjølstendig utvelgning
av kadrene i partiet på det politiske felt og i det praktiske arbeid. Utføring av generalstabens ordre blir først og fremst et spørsmål om kadrer, et spørsmål om offiserene i felten og i samband med dette et spørsmål av organisatorisk art og propaganda.
Det egentlige kriterium for krigspolitikken er sabotasjen, krigen. Det konkrete hovedspørsmål i dagens krigspolitikk er derfor gjennomføringa av sabotasjen
i alle dens former.
Utviklingen av sabotasjen må bevisst ta sikte på å nå fram til formasjoner av
partisaner og til fullstendige militære formasjoner i krigen.
Sabotasjen må organiseres med det for øye å utløse en spontan sabotasjebevegelse i sjølve folket.
Våre illegale aviser vil støtte kraftig opp om sabotasjen etter hvert som vi
rykker fram. Det vil også komme en ny avis, «Partisanen», som tar sikte på å utløse
alt som heter motstands- og kampvilje i ungdommen og folket.
Sabotasjen deles naturlig opp i to hovedfelter. 1) Den lettere sabotasjen som
organiseres av partiets forskjellige organisasjoner i samhøve med de politiske opplegg som til eksempel et bondeopplegg, et fiskeropplegg, et faglig opplegg etc., og
2) den større sabotasjen som organiseres av sabotasjeapparatet.
1. Den lettere sabotasje.
Når det gjelder den lettere sabotasje, må forsyningsnemnder, lensmannskontorer og lignende komme i første rekke i samband med bondeoppleggt, organisering
av matforsyninger med sikte på å utløse den aktive motstand spontant i folket. (For
Vestlandets vedkommende forskjellige ting i forbindelse med fiskeropplegget.)
I samhøve med dette må vi få i stand en dyktig utvelging av bondeungdommen, særlig med tanke på dem som har erfaring fra kampene i Norge.
Den lettere sabotasje forutsettes i første rekke utført av ungdommen gjennom sabotasjeapparatet.
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Partiledelsen til distriktene, udatert og usignert, AA, Pa HL, 1, 3, «Avlevert 2007». Dette
udaterte utkastet til NKPs sabotasjepolitikk i 1944 bærer preg av Furubotns stil. Dokumentet
må være skrevet etter bruddet med Sunde, trolig mai-juni 1944, siden det ikke har henvisning
til «Pelle», men også før Einar Andersen («Helge Gutto») ble ny landsleder for sabotasjen,
og definitivt før ideen om Sabotørenes landsforbund ble lansert sent i 1944.
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2. Den større sabotasje.
Som du vil se av den vedlagte organisasjonsplan, vil sjølve den praktiske
løsning av disse oppgaver ligge hos et sjølstendig sabotasjeapparat. Partiets hovedoppgave blir å skape og finne fram alle elementer som er modne for kamp – til en
hver tid. Til å lede dette arbeidet og andre spørsmål som melder seg i forbindelse
med dette opplegget, må du knytte til deg en spesiell mann som blir din sekretær i
sabotasjearbeidet.
Da det bl.a. blir hans oppgave å prøve folkene før de sendes over til sabotasjeapparatet, må han ved siden av de rent organisatoriske egenskaper, ha menneskekunnskap, og ha den nødvendige «tyngde» i sin framtreden, så han oppnår guttenes
tillit. Da vi legger vekt på at sabotørene må ha en viss politisk skolering, må han ha
kvalifikasjoner også på dette området. Du må derfor være nøye i ditt valg her.
Når du har funnet denne mannen, blir det hans første oppgave å finne de folk
som trenges til sjølve administreringa av sabotasjeapparatet i distriktet. Lederen blir
tatt ut av landslederen for sabotasjen i samråd med deg. De folkene som ellers trenges og deres virkeområde, framgår av den vedlagte org.plan for distriktets sabotasjeapparat. Det som stilles de største krav til disse folks egenskaper, når det gjelder
konspirasjonen. Vi skulle tro at du blant lederne av partiets militærapparat i distriktet, ville finne folk som egner seg for disse oppgaver.
Videre informeres ungdomslederen om ungdommens umiddelbare oppgaver,
nedlagt i bilaget «Ungdommen og sabotasjen».
Likeså faglaglederne, kvinneapparatets, bondeapparatets og de intelektuelles
leder om deres oppgaver i opplegget. For alle disse gjelder bilaget «Instruks ved
utvelging av sabotører og partisaner».
Når det gjelder denne instruksen, må den ikke forstås slik at der skal settes
opp kartotk over folkene. Den er ment som en veiledning for å finne fram de beste
elementer med en gang og trekke fram de egenskaper som det må legges vekt på
ved uttaingen. Der må over hodet ikke forekomme navn, men nr., og det er forutsetningen at de forskjellige fagledere og sekretærene for sabotasjearbeidet mest mulig
direkte og muntlig drøfter de forskjellige personer.
Vi viser ellers til punktet om konspirasjonen og om kurertjenesten. Vi ber
om at du så snart du har funnet den mann du skal ha til sekretær, varsler sentralen.
Vi vil da sende en mann som kan <med håndskrift: «gå»> gjennom hele opplegget,
både organisatorisk og politisk, med dere.

120 («Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)

Hallo Storåsen! 86						11/7
Ja, nu er jeg i staden igjen, men denne gang har jeg ingen ting med mig.
Kåre Fjorden ville vente til neste gang for det var noe han skulde ha fra dig først.
Forbindelsen er fremdeles ikke bra 1 1/2 måned siden vi hørte noe fra dig. Håper
du har fått pakkene og brevene. Berith Johansen var vistnok ikke hjemme, kanskje
ferie, jeg traff dem ialfald ikke. I kveld skal jeg op til våre venner og da håper jeg
der er livstegn fra dig.
Hjemme har der vært svært mange arrestasjoner i det siste, helst gisler, fædre til alle ungdommene som ikke har meldt sig til arbeidsinnsatsen, 100 – 200
mann til sammen. Ellers går alt sin vante gang, jeg tipper på september – oktober.
Sender dig litt røik, det er ikke meget jeg får tak i nu, men det kommer fra et godt
hjerte.
Ha det riktig bra du, og så håper jeg det ikke blir så lenge til vi sees igjen.
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Arbeidet i distriktene. 87
Om Oslo og Akershus skriver Pål i sin rapport. Jeg skal komme inn på situasjonen slik den ligger an så lang jeg for øyeblikket har oversikt over den.
Vestfold, Tellemark og Agder.
Jeg sender her med en rapport fra Nordli [...] Når det for eksempel gjelder
militærarbeidet skulle forholdene ligge godt til rette.
Buskerud.
[...]
Hønefoss.
Her er nå Ludvik i full gang. Også han vil lage egen avis. For øvrig vil han
svert gjerne overta Kjell, noe som det vel ikke er noe i veien for nå. For øvrig venter jeg nærmere rapport fra ham.
Hedemarken.
Jeg har fått brev fra Anders, som ikke inneholder stort av interesse [...]
Oppland.
[...] Vi må overlate dem minst en mann til arbeidet.
Vestlandet.
Fra Sverige er det kommet to gutter fra Stavanger. Den ene Einar Andreassen har vi snakket med tidligere. Den andre er en yngre partigutt som helst vil
arbeide i sabotasjen. Jeg hadde en samtale med E. A. han gjorde et meget godt inntrykk, kjente forholdene i distriktet og vil gjerne reise bort og ta opp arbeidet. Vi
har nå besluttet å sende dem begge bortover. Han har fått Magnes forbindelser, som
selvsagt må behandles forsiktig, dessuten har vi fått melling om at Viggo har vert
der nede og mener derfor at det er riktig å sende dem begge bort til Strøm for at de
skal få den nødvendige informasjon før de tar opp arbeidet. Avisforbindelser og lignende vil det bli ordnet med før de reiser.
E. A. er helt klart partinnstillet, men selvsagt ikke godt nok informert om
politikken. Vi må derfor legge en del arbeide på ham før han reiser. Mens han venter leser han meget ivrig litteraturen om partiet og organisasjonspolitikken. Jeg tror
han har gode forutsetninger for å forstå konspirasjonen i arbeidet. Vi foreslår derfor
at han sendes bort med fullmakt som politisk leder for distriktet under Strøm. Han
må da ta opphold i landdistriktet i god dekning, lede arbeidet pr. korrespondanse og
instruktører, en arbeidsmetode som skulle ligge for ham.
Vi håper å kunne få dem av sted om en uke og da også å ta med post til
Strøm. Mest praktisk vil det da være at Strøm umiddelbart sender en mann med
informasjoner til oss og at han så får med seg svar tilbake. Et annet alternativ er å
sende Truls bort igjen. Det skal jeg undersøke og i alle tilfelle vil forbindelsen til
Strøm bli ordnet med det første.
Trøndelag.
[...]
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Nordlandsenteret.
[...]
Avsluttet 18/7.44.						

Gunnar Roll
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Ad. militær og sabotasjearbeide.88
Om dette spørsmål vil Pål som har hatt konferanser med kammeratene, skrive nærmere i sin særskildte raport. Jeg vil imidlertid på grunnlag av de raporter jeg
har mottatt og samtale med Frigård her gi mitt inntrykk av stillingen.
På dette område hersker den aller største forvirring. Frigård uttrykte det slik:
«Da vi kom fra konferansen med dere mente vi å være klar over retningslinjene og
var oppsatt på å gå løs på oppgaven, men da vi kom til byen forelå en helt annen
situasjon [...]»
Om situasjonen er i korthet følgende å si: Fra London ble den parole sendt
ut at alle gutter som var i den utsatte alder skulde spre seg ut over landet enkeltvis
[...] de ble imidlertid samlet opp i større forlegninger og våre folk så det som sin
oppgave å få kontakter og innflytelser i disse forlegninger [...] Fra oss ble spørsmålet stillet til guttene om de ville være igjen i landet, få instruksjon og oppta kamp
umiddelbart [...] Hvor mange mann det kan dreie seg om i Akershus har jeg ikke
oppgave over ennå, men at det blir mer enn nok å gjøre for vårt apparat er åpenbart.
Efter en oppgave fra en Mil.org.mann som har med transporten av guttene å gjøre
opplyses at det er sendt mellom 7- og 8000 mann. Eivind oppgir at Knuts apparat i
Buskerud skal ha ca. 50 gutter i leir som får instruksjoner.
Når det gjelder vårt apparat i Akershus er det jo Pelle som er sabotasjeleder
og han må ta instruksjonen av guttene. Han har laget seg en leir hvor han har samlet en del av de folkene som har kommet tilbake fra Sverige + en del andre og her
driver han da instruksjonsvirksomhet. Noen militærleder for Oslo og Akershus er
så vidt jeg vet ennu ikke oppnevnt, men de har visst en i kikkerten [...] Hans egenrådighet bunner nok vesentlig hos ham selv [...] Da vi kom inn virket Frigård som
en punktert bilring [...] i og med at han ikke har klart å løse sin oppgave og Pelle
derfor ikke legger noen vekt på å samarbeide med ham, var han kommet utenfor det
hele [...]
Det foreligger nå et forslag fra det militære utvalg som i det store trekk går
ut på en ledelse som består av:
Landsleder, Erik Jakobsen
Leder for militærarbeidet i distriktene, Helge
Leder for sabotasjearbeidet, Otto
Forhandlingsrepresentant, Steinar
Oslo og Akershus:
En militærleder, …
Sabotasjeleder, Pelle,
Forbindelsesmann og administrator, Pellerin
[...]
Avsluttet 21.7.44				
Gunnar Roll
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Kjære Strøm. 89
Jeg hører at du er en tripp inne i byen og for øvrig har du vel opphold i Dr.
Nå ligger det slik an at jeg også er kommet innover en tur og det ville da være heldig om vi kunne få snakket sammen.
I begynnelsen av neste uke kan jeg komme ut til Dr. hvor jeg har en del ting
å ordne. Hvis du imidlertid allikevel oppholder deg i Oslo, kan det ordnes der. Jeg
skriver til Frigård og ber ham ordne en avtale med deg.
Da det utenom Frigård er svært få som vet at jeg er kommet innover, vil jeg
be deg ikke nevne det for noen.
27/7.44.						Hilsen
							
Gunnar Roll.
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Kamerat.90						30-7
Det passer for mig å ta konferanse med Roll i Drammen, men jeg ser gjerne
at den blir holt så fort som mulig så jeg ikke unødig blir forsinket. Roll kan få forbindelse med mig gjennom vort gamle opholdsted i Drammen. Så håber jeg at du
sørger for at jeg får reisetillatelsen så fort som mulig efter konferansen med Roll.
				Hilsen Strøm.
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RAPPORT
fra Strøm 6.8.44.
Kamerat Roll. 91
Da jeg var oppe hos dere i påsken ble Frihetsrådsbevegelsen lite omtalt [...]
fikk jeg vite at Johannes A. Larsen var sendt vestover for å organisere Frihetsråd
derborte. Da jeg kom til Bergen var han allerede i gang med arbeidet og hadde dannet en del herredskomiteer i Nordre Hordaland. Vi ble enige om at 1) <Svale Solheim> – skulle gå inn i dette arbeidet, men fortsatt også redigere «Norsk Vilje» [...]
Vestlandske Frihetsråd ble konstituert 1. mai [...] I Hordaland er det nu arbeidende
komiteer i de fleste herreder og nasjonalkomiteer i 6) – og 7) -, har gitt sin tilslutning for 7 –’ vedkommende er det i den anledning oppstått en beklagelig kontrovers
med Mil.org.’s Vestlandsledelse da Nasjonalkomiteen der militært oppbygget og
under Mil.org.’s kontroll. Mil.org.’s toppledelse på Vestlandet, som jeg i anledning
Birgers virksomhet har hatt et par konferanser med, er meget reaksjonær og truet
med å skyte de som hadde opprettet kontakten med Frihetsrådet. Spørsmålet var
ennu uløst når jeg reiste, men rådet hadde utbett seg en konferanse med Mil.org.
for om mulig å få ordnet saken i minnelighet [...] For Bergens vedkommende er det
først i den senere tid at der er blitt litt fart i arbeidet [...] Til Rogaland hvor Viggo
har gjort en del forarbeide, reiste 8) <Schrøder Evensen> - for å få nedsatt et arbeidsutvalg (ev. Fylkesråd), siden skulle han til Sauda og Haugesundskanten for om
mulig å få sving på partiarbeidet der.
I Stavanger har det ennå ikke lykkes Viggo å få nedsatt et virkelig arbeidsdyktig distriktsstyre, men jeg håper det skal lykkedes når den unge kameraten (fra
Sverige G. R.) kommer, for jeg har bruk for Viggo i andre distrikter, først og fremst
Sogn og Fjordane og Haugesundhalvøya. Det er mulig at 20 <Slåttelid> - som er i
Sauda nu og som kan ha hatt to konferanser med og som 8) <Schrøder Evensen> treffer der inne kan utrette endel i Haugesunddistriktet, men det har hittil vært umulig å få ham til å bli prof., vesentlig p.g.a. kona. I selv Sauda har han fått i gang en
del, men jeg håper ennå at 8) <Schrøder Evensen> - skal få ham overtalt til å gå i
illegalitet.
I Bergen og omegn har vi uten tvil hatt en del fremgang for så vidt som vi nu
i allfall i navnet har fått med de som tidligere har forholdt seg passive, men det ville
være uriktig å si at det er bra. Først og fremst fordi det hittil har vært umulig å få de
politisk kvalifiserte til å bli profesjonister, blir arbeidet mer eller mindre håndverksmessig til tross for at det er dannet en del nye grupper som f. eks. Hansa, bakeriene,
i grafisk, Fana og Arna [...] Et fremskritt er det også at så vel fra partiet som fra
ungdomslagets side. Vi har også fått i gang arbeide bl. kvinnene, men resultatet har
hittil vært magert. Kvinnelederen er en gammel kjenning av Alf og heter 22) <fru
Lie> - . Hun har tidligere vært formann i ungdomslaget eller muligens kvinnegruppen. Hennes pikenavn er 23) <Navdal> - .
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I Jern og Metall har framgangen vært ganske betydelig, først og fremst takket være Laksevågkameratene og 24) <Vatne> - . Han har vært prof. i en lengre
tid, først som distribueringsleder, senere som organisasjonssekretær, og da org.
lederen står i ordinært arbeid, har det meste av org.arbeidet falt på ham. Han har
en tid konsentrert seg og Jern og Metall i Laksevåg og har til tross for at han innen
visse partikretser ikke er persona grata, utført et meget godt arbeid [...] <jeg har>
vært inne på tanken å opprette et Vestlandssekretariat [...] det ville vært praktisk talt
umulig for 8) <Schrøder Evensen> å delta ()og han burde absolutt være med) uten
å risikere at der oppsto et alvorlig skisma med Johannes, et skisma som kunne få
alvorlige følger for Frihetsrådsarbeidet [...]
Jeg vil gjøre oppmerksom på at Johannes, bortsett fra at han i den første tiden ga uttrykk for en sterk personlig forbitrelse mot Alf, senere har vært helt lojal
og virkelig utført et fremrakende arbeid [...] Hvis [...] Johannes kunne bli medlem
av et Vestlandssekretariat, ville det forenkle saken betraktelig. For øvrig mener jeg
at 8) <Schrøder Evensen> - bør bli formann og dessuten pol.leder for Hordaland
fylke da det nåværende distriktsstyret i Bergen ikke har vært og heller ikke vil kunne bli annet enn et lokalt Bergensstyre. Er det mulig å få beveget 20) <Slåttelid>
til å gå i dekning, ville han bli ypperlig som org.leder. Hvis ikke det går, får Viggo
overta denne funksjon når han kan frigjøres fra Stavanger [...]
Umiddelbart etter eksplosjonskatastrofen, ble representanten fra vest kalt tilbake og forbindelsen ble overdratt til mil.org. som har sabotert så godt de har kunnet, både når det gjelder økonomi og materiell og ved å forby alle planlagte operasjoner. Noen konferanse var det umulig å få. Først for ca. en måned siden, lykkedes
det ved deres etterretningsmannens bistand (som for øvrig er bror til kvinnelederen)
å få en samtale med dem. Jeg måtte bruke temmelig grovt skyts mot dem for over
hode å få noe av dem. True med å anse avtalen brutt fra deres side og at vi da ville
foreta det vi anså nødvendig å ta det vi trengte og var lovet, hvorsomhelst vi kunne.
Resultatet ble at jeg fikk kr. 7000.- for juli og løfte om at vi også skulle få det lovede materiell. Vi ble enige om rute og overleveringssted, så hvis de har holdt løftet
sitt, skulle det nå være i Birgers besittelse. Jeg regner personlig med at det snart blir
åpent brudd og regner heller ikke med å få det avtalte beløp for august [...]
						Hilsen
						Strøm
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Kjære VENN 92
Hvis du ikke allerede har lest F. F. har den nå kommet med en parole til arbeiderne ved bedriftene, at de skal være på vakt mot sabotasje. jeg har ikke selv lest
dette, men Helge oplyste meg om det, og jeg spurte hvordan vi skulde stille oss til
denne parole.
Årsaken til tvilen om fortsatt å utføre sab., er naturligvis at man i alminnelighet regner med at krigen skal være slutt om ganske kort tid, og at vi politisk vil
tape på å fortsette med å utføre store sab.handlinger.
Vi har nå planene klare for en del jernbedrifter, og vil utføre disse, hvis vi
ikke får kontraordre fra dig.
9/8–44						
Beste Hilsen
							E. J.
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Ad militær- og sabotasjeapparatet.93
Jeg viser til min rapport av 21/7.44 og vedlagte kopi av skriv til Erik Jakobsen av 27/7.44. Av det siste skriv vil det framgå hvorledes vi på ny har måttet
trekke opp arbeidsoppgavene for guttene i landsledelsen. Først nå begynner det
imidlertid til å forme seg nærmere for dem hvorledes oppgavene må gripes an. Jeg
har hatt et møte med Jakobsen, Steinar og Helge. Steinar hadde jeg ikke truffet før
[...] Slik saken lå an i Oslo, hvor det flyter nettopp på grunn av mangel på en dyktig
militærleder, måtte vi derfor oppnevne han til leder av Oslodistriktet. Det later også
til at han klarer Pelle, og dessuten evner å forhandle med mil.org. folkene [...] Erik
Jakobsen er en bra gutt, samvittighetsfull, men uten format og initiativ [...] Helge
er en meget god partigutt som skulle ha forutsetninger til å vokse med oppgaven.
Han skal som du vil se av vedlagte brev, arbeide med distriktene utenfor Oslo. Han
reiser nå til Buskerud, Vestfold og Telemark, noe vi må la ham gjøre hvis arbeidet
overhodet skal komme i gang [...] Fjerde mann i utvalget var Espeseth [...] Han vil
<dessverre> til Sverige [...]
Til apparatet i oslodistriktet blir det så ved siden av Steinar, som ansvarlig
militærleder og Pelle som utøvende sabotasjeleder opprettet en administratorstilling
[...] <en mann som> har forbindelser i mil.org. og på mange offentlige kontorer og
kan være til stor nytte. Han skal da utnytte sine forbindelser til fordel for apparatet
og vesentlig arbeide med etterretningen. Herunder inngår forberedende arbeide i
forbinnelse med likvidering og lignende Disse blir lønnet av Oslo-apparatet. Pelle
har jeg ikke snakket med. Jeg skrev om ham forrige gang og han har jo utført to
oppgaver nylig som viser at han kan. Vi venter nye ting med det første. han har bare
tre-fire gutter i sin faste stabb [...]
Som du vil se av min rapport om arbeidet i distriktene, har vi funnet en
mann i Buskerud som utvilsomt har evner og energi og kan ta stillingen som militærleder der [...] Det var for øvrig han som organiserte kuppet på Skotøylageret i
Drammen [...]94
Mens jeg behandler Buskerud, må jeg også komme inn på Knut og hans apparat. De har sin sterkeste posisjon der, ja vel eneste. I Oslo merkes de ikke og heller ikke ellers det jeg har kunnet konstandtere. Men her har de kontakter og forlegninger. Guttene hans har en merkelig innstilling, og hevder de mest sindsvake ting.
En av dem hevdet overfor en av våre som kom hjem fra Sverige at han måtte komme til Knut. Gubben var trotskist og ikke anerkjent av Moskva, derimot var Knut
det. Likeledes fikk Knut understøttelse derfra, men ikke partiet. Andre forteller at
de er de virkelige bolsjeviker, partiet der er mensjevikene, o.s.v. o.s.v. I Buskerud
har dette vært litt uheldig da disse guttene har hatt forbindelser nede i apparatet og
i sammenheng med rotet i dette distriktet virket litt oppløsende. Nå utfører han for
øvrig så vidt jeg kan se heller ikke noen sabotasje for tiden, Knut, men holder seg
til enkelte røverframstøt. det er sagt av hans folk at de har beskjed om ikke å foreta
93
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seg noe nå, men vente på nærmere ordre utenifra. En annen affære som har virket
uheldig i Buskerud, er et sammenstøt som Knuts folk hadde med mil.orgs folk i forbinnelse med et våpenlager som Knut folks ville stjele. Da de imidlertid ble grepet
på fersk gjerning oppstod en kamp, hvor det bl.a. ble brukt skremmeskudd. Resultatet var at to av Knuts folk ble ille tilrett. Den ene måtte på sykehus og den annen
ble tatt til fange og har sittet der i flere uker. Mil.org. har nemlig også en forlegning
der i distriktet. Fangen sitter vist ennå og Knuts folk skal ha svoret hevn. I midlertid
er det ikke skjedd noe ennå.
Jeg har gitt den instruksjon til våre folk der at vi ikke kan ha noe med hans
apparat å gjøre, men at vi må bygge opp vårt eget. Det er ikke vår oppgave å bekjempe dem (det forelå nemlig forslag fra våre folk at vi skulle stjele et av deres
våpenlagre) men vi må strengt kutte av en hver forbinnelse. Nå vil altså et nytt apparat bli reist på samme grunnlag som i Oslo og Akershus.
I Vestfold er det de største muligheter. Der kjenner du situasjonen fra Nordlies rapporter tidligere [...] <Han> fortalte om framstøt fra distriktsledelsen side
innen mil.org. på å likvidere vår innflytelse på deres organisasjon der [...] <og> fortalte at det fra distriktsledelsens side i mil.org. etter påbud fra hovedledelsen i Oslo
var gitt ordre til at det skulle hurtigst mulig og innen 10. august opprettes sabotasjegrupper som skulle tilintetgjøre alle olje- og bensindepoter. Den samme beskjed
skulle en ha fått i Buskerud med frist 1. august [...]
Gjennom de to guttene som skal reise til Rogaland, fikk jeg da jeg spurte
dem ut etter habile folk i Sverige, opplyst at vi har en partikamerat derborte som
skal være meget dyktig. Du har vist hørt om ham tidligere. Det er sønn av Ing.
Jensen. Han hadde vært leder av mil.org. i Rogaland før han reiste til Sverige. I
Sverige har han hatt en rekke oppdrag og har et godt kjennskap til mil.orgs ledelse i
Oslo. Nå var han imidlertid på grunn av sin innstilling etter hvert blitt stillet utenfor
og hadde ytret ønske om å komme hjem. Han skal være overordentlig godt skolert
og kunne arbeide meget konspirativt. Han skal ha en god partiinnstilling, men ellers
være lite kjent av partikameratene derborte, da han arbeidet på sitt spesielle felt.
Jeg kommer til å skrive til ham og be han komme hjem da vi nettopp trenger slike krefter. Samtid skriver jeg til Ivar for at han kan gi noen opplysninger om
ham. Jeg kommer imidlertid til å be han utnytte de mulige forbinnelser han har til å
skaffe våpen før han drar.
16/8.44.					

Gunnar Roll.
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Tillegg til «militær- og sabotasjeapparatet». 95
Siden siste rapport har jeg mottatt melling om at det har lykkes Rytter å få
god kontakt i «Forsvarskommandoen».
Han skriver:
«Jeg har i dag hatt en konferanse med en av lederne for Forsvarskommandoen her. Liers sjef som jeg snakket med deg om. Resultatet var utmerket, synes jeg.
Det jeg gikk på ham for var først og fremst, å få ham til å skaffe oss skikkelig materiell å arbeide med. Jeg ble lovet 50-100 kg. plastikk pluss tidsblyanter. Det er ting
vi har savnet i vårt arbeide. Likeledes lovet han å stille en av sine eksperter til disposisjon for et par oppgaver vi arbeidet med. Det er jo slik med ham at han og hans
folk vanligvis kun tar oppgaver som er beordret eller godkjent fra London, men han
gjorde klart for meg at han nå var gått fra det, bare det ble gjort noe her hjemme.
Jeg kunne trykt nevne et par oppgaver vi hadde tenkt på, da jeg av tidligere diskusjoner med ham visste at disse er godkjent i London, men at de selv ikke hadde
rukket å utføre dem ennå, og nå mente han at det hastet. Likeledes lovet han meg å
skaffe oss alle de rasjoneringshefter vi trengte. Jeg fikk også tilsagn om økonomisk
støtte. Hvor meget det kan bli, kan jeg ikke uttale meg om. Jeg fikk i dag foreløpig
kr. 1.000,- som han tilfeldigvis hadde på seg.
På annet hold i dag har jeg fått opprettet en forbinnelse som sikkert kan
skaffe oss verdifulle opplysninger om Statspolitifolk. Han skaffer oss blant annet
deres hemmelige telefonnr. og vet når de er tilstede på disse nr. og adresene.»
Til dette kan tilføyes at den lederen av «F.O.» vet at Rytter representerer oss.
Så vidt jeg forstår er han her kommet bort i de samme folkene som Strøm hadde i
Bergen. De står direkte under London og tar ikke mot ordre fra mil.org. De rasjoneringskortene vi skal få stammer fra det store kuppet som mil.org.laget 80.000 kort.
I det hele tatt utfolder mil.org. større aktivitet enn tidligere. Resultatene av
deres sabotasjeaksjoner mot olje- og bensinlagrene viser seg. Øverst i Hallingdal er
store lagre brent opp. Likeledes ved Soon og Fredrikstad. Ubekreftet melling om
brann ved Steilene.
Nå gjelder at vi ikke mister noen tid mer og guttene er nå oppsatt på å skape
resultater.
22/8.44.						
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Kjære venner.96
Det er beklagelig at det har trukket ut på ny med deres avreise så lenge, men
som dere har hørt var vår gamle passmann arrestert og først nå har det lykkes å få
sakene i orden. Vedlagt oversendes papirene og dere skal reise torsdag kl. 13. De
øvrige papirer vil dere da motta torsdag innen kl. 11 formiddag.
Gi meg melling om hvordan det ligger an med forbinnelsen mellom oss når
dere kommer bort. Snakk for øvrig med kureren om møtesteder. Dessverre er den
kureren som dere kjenner blitt syk, men dere kan trygt snakke med overbringeren.
Som sikkerhet for dette: Jeg har vært hos dere to ganger, Strøm en gang.
22/8.44.					
Hilsen
						
Gunnar Roll
Underskriv pass og leggkort på riktige steder!
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«Gunnar Roll» (Egge) til uid. 22.8.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Rogaland». «Venner»
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Ad partimedlemmer. 97
Molvik.
Da jeg var i Dr. hadde jeg to samtaler med Molvik. Rent fysisk hadde han
det forholdsvis bra og han likte også godt det arbeide han hadde der. Han er redaktør for en Radio-Nytt utgave i distriktet der og hadde for øvrig ledelsen av studiearbeidet. Avisen er meget godt anset og kommer regelmessig i et opplag av 1.5000.
Jeg forela ham spørsmålet, slik du ba meg om, om han ville komme til deg for å
samarbeide med deg. Til dette svarte han at han med de nåværende arbeidsforhold
helst ville fortsette der han holdt på nå, da han mente å kunne gjøre best nytte for
seg på denne måten.
For øvrig ga han uttrykk for en viss bitterhet over for deg, som han ikke hadde hørt fra på lenge. Etter hans mening bekymret du deg ikke nok for den enkelte
partikamerat [...] Jeg gjorde klart for ham de vanskeligheter som hadde vært [...]
hans innstilling til vår organisasjons- og kaderpolitikk var overordentlig svak. det
kom klart til uttrykk etter den redegjørelse som jeg ga om Johannes-saken [...] Etter
å ha hørt min framstilling, stillet han så spørsmålet om jeg, hvis jeg ville være oppriktig, virkelig mente at svakheten i denne affæren bare lå hos Johannes og at skillet
med Knut, bare var Knuts feil. Var det ikke din kaderpolitikk som var gal? Var ikke
din behandling av folkene for ensidig? [...] Heller ikke kjente han Knut, så jeg også
her måtte ta opp hans stilling i det arbeidet som var gjort. Det var nok sin bitterhet
til deg, som her kom fram. På meg gjorde det et forstemmende inntrykk å høre en
gammel partikamerat i sin argumentasjon gi uttrykk for rent individualistisk standpunkter. Jeg hadde følelsen av at vår organisasjonspolitikk for ham ville føles som
en spentrøye. En karakteristisk bemerkning var: «Vi skal ikke ha noen katolsk kirke, vi trenger ingen pave» [...]
Jeg må her ta med en annen episode. En av de sabotasjefolkene som var
kommet over en tid før vi kom til Oslo, var kommet bort i en av Knuts folk. Det var
en kar fra Narvik, etter de andres utsagn links og litt naiv. Han hadde falt for argumentasjonen om at partiet var trotskistisk og Knut var den som ville gjøre noe. Han
er for øvrig det eneste tilfellet jeg kjenner til. (Ellers går nå strømmen den andre
veien). Denne karen hadde hatt med en pakke fra Molviks kone. Da Bjarne imidlertid skulle hente den på det sted den var blitt levert inn, hadde de svart at den ville
gå en annen vei, da de hadde direkte forbindelse med Molvik. Narvikmannen påsto
så senere til en av de andre som var kommet over sammen med ham, at Molvik
hadde brutt med partiet og Knut hadde forbinnelsen til ham. Pakken skulle derfor
gå den veien. Jeg fortalte selvsagt dette til Molvik som et eksempel på hvordan
Knut laget politikk. Dette gjorde et sterkt inntrykk på ham og han kunne ikke selv
finne noen forklaring på hvordan et slikt rykte kunne oppstå. Knuts meritter i Buskerud var jo også mer enn nok for ham [...]
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«Gunnar Roll» (Egge) til Furubotn 23.8.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6, II. «Molvik» er
identisk med Christian Hilt som var bosatt i Drammen i denne tida. Bilag til «Kåre» til «Alf»
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Larsen.
Som jeg skrev til deg sist, har det ikke vært mulig å få konferanse med Larsen [...] Han flytter meget omkring, da han følte seg sterkt etterstrebt og han skal
også ha gitt inntrykk for at det godt kunne være at mil.org. strebet ham etter livet
[...]
Jeg må imidlertid nevne at Larsen i en usedvanlig grad er blitt upopulær i
partikretser. I distriktet hans, er de forbannet fordi han arbeider uten å søke kontakt
med dem [...] Helge forteller meg således at han har uttalt at han ikke er fornøyd
med det forløp som Johannes-saken har tatt og at han ville ta dette opp etter krigen,
nå var det ikke tiden til det. Helge forteller videre at tre av de unge guttene som
er kommet til partiet, enkeltvis er kommet til ham og har fortalt at Larsen forteller
dem følgende: Gunnar Roll er en gammel trotskist og har blant annet vært redaktør
av Oktober (som Janette Olsen utga). I beste fall er dette en misforståelse og sammenblanding med Morseth. Men det er jo allikevel litt hårreisende å «informere»
nye unge partifeller på den måten [...] Reidulf forteller også at Larsen er uenig i at
du har omgitt deg med så nye partimedlemmer og at de har fått så framtredende
plass i partiet [...]
23/8.44					

G. R.
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Arbeidet i distriktene. 98
Vestlandet
Strøm har vært en tur i østover og oppholdt seg i Drammen det vesentlige av
tiden, med to turer til Oslo. Første gang traff han tilfeldigvis Thv. Moum på gaten,
som straks sendte melling om dette. Jeg fikk så sluttet kontakten og hadde et par
samtaler med Strøm i Drammen hvor jeg oppholdt meg en ukes tid for å få ordnet
opp i rotet der borte. (Se egen rapport).
Vedlagt sender jeg hans egen rapport som jeg bad ham skrive. (En rekke
navn er i kode og kan løses av Torgrim). Han hadde med seg over hit en kort rapport om arbeidet med Frihetsrådet på Vestlandet. Den er skrevet av Johannes og på
en slik måte at den kunne forelegges for de som arbeidet med Frihetsrådet på Østlandet. De supplerende opplysninger finnes altså i Strøms brev. Larsen har fått en
kopi av Johannes’ rapport. Dessuten vedlegges en del av de rundskriv som er sendt
ut av dem derborte. Avisen Gjallarhorn (nr. 2 mangler) utgis som avis spesielt for
distriktene.
Jeg vil gjerne komme nærmere inn på to punkter i hans rapport som vi snakket om før han skrev sin rapport og som derfor kan være noe påvirket av det jeg
hevdet.
Johannes. Som han skriver var Johannes til å begynne med «forbitret» på
deg og ga uttrykk for det, mens han senere skal ha sluttet med det, etterhvert som
han kom med i arbeidet. Han skal ha gjort et overordentlig godt arbeide i Frihetsrådsspørsmålet og har her den absolutte ledelse i dette arbeidet. Han samarbeider
med 1) – som skal han en meget god partinnstilling og som Strøm har informert om
stillingen. 1) – skal ha stor innflytelse på Johannes. Noen kontakt skal etter Strøms
utsagn, ikke Johannes ha med andre enn 1) - og S.E. av partikameratene. Også S.E.
har Strøm satt inn i saken. Disse fire treffes stadig for å snakke om Frihetsrådsarbeidet. Strøm sier at Johannes føler seg usikker over for ham, da han ikke vet hvor
meget han kjenner til og hvilke oppdrag han har fått i forbindelse med Strøm. Også
de andre syns saken er ubehagelig og derfor har Svale kommet med sin innstendige
anmodning om å få bilagt spørsmålet. Jeg hevdet overfor Strøm at den linje som
var fulgt med å sette Johannes i aktivt arbeid, var helt riktig, samtidig med at han
ikke kom bort i det organisatoriske partiarbeid, med sine negative tilbøyeligheter.
Hvorvidt han skulle inn i et Vestlandssekretariat, måtte forelegges deg, men at jeg
mente det foreløpig ikke kunne skje. (Strøm, kom med forslag om at vi kunne gå til
en slik ordning og hvor da Johannes da skulle delta som lederen av Frihetsrådsarbeidet.) Det ville være det samme som å slippe ham helt inn på partiarbeidet og det
spørsmålet måtte sees i forbindelse med det som var skjedd.
For øvrig kan jeg da her legge til at jeg har undersøkt på forskjellig hold om
Johannes har vært i kontakt med noen før han reiste til Bergen. Jeg har ikke kunnet
oppdage det, verken når det gjelder Paul eller andre. Espeseth gjettet på at han hadde vært i Telemark, men det kan ikke stemme. Heller ikke ser det ut til at han har
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vært hos tannlegen. Hans kone er med ham og de venter et barn. (Se for øvrig min
rapport om samtalen med Molvik)
Vestlandssekretariat. Her er Strøms argument at det ville for ham være en
stor hjelp å ha et sekretariat som kunne behandle de politiske spørsmål, serlig da
forbinnelsen med oss har vært så dårlig. Dette kunne nok være saklig riktig, men
det han sikter på og som han også innrømmet, var å avvikle sitt eget arbeide der
borte. Jeg framholdt da at det som var den første og viktigste oppgave var å få arbeidsduelige distriktsstyrer. I Rogaland går det framover og forhåpentligvis står vi
foran løsningen her med de to karene som reiser bortover nå. Men Hordaland har
ennå ingen ledelse. Bergen by har et styre, men det er altfor tilbakeliggende til å
kunne ta hele distriktet med noen kraft. Vider måtte vi få en løsning på ledelse for
Sogn og Fjordane, hevdet jeg. Vi ble da enige om at S.E, skulle ta oppgaven som
pol.leder for Hordaland, og utvikle de beste krefter til et styre, d.v.s få alle arbeidsgrener besatt. Når en så hadde distriktsstyrene i orden kunne han se seg om etter
avløsning. Imidlertid fremhevet jeg overfor ham også betydningen av at centralkomiteen hadde en representant derborte, som kjente utviklingen i partiet under krigen og at det derborte kunne være tilbøyeligheter for separatisme, som vi for all del
måtte undgå. Også her hadde han en oppgave. Han erklærte seg enig i det.
Da vi nå har båtforbinnelse med Bergen, vil vi ivertfall kunne sende post den
veien. Vi arbeider nå også med jernbanen, men går det ikke meget snart i orden,
mener jeg vi må sette opp en kurerrute dit så vi hvertfall kan ha like god forbinnelse dit som vi nå har på Sverige.
Buskerud.
Rapport fra dette distrikt, samt Vestfold, Telemark, Oppland, Hønefoss og
Rogaland, vil bli sendt deg med første post. Her vil jeg også komme med forslag
om punkter og org.ap. overhodet.
Avsluttet 24/8.44.					

G. R.

Koden i Vestlandsrapporten har Torgrim fått.
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Kamerat 99						

27/8

Torsdag 17/8 hadde jeg en konf. med Hulaas angaaende et vaapendepot nord
for Hønefoss, som han vilde overlate oss. Det gjaldt bare aa faa depotet i sikkerhet
før andre satte seg i besiddelse av det. Samtidig var det spørsmaal om vi vilde overta en sab.gr. paa 7 mann, ogsaa fra Hønefoss-distr. Denne gr. har tidligere arbeidet
for Veme og har sist hatt forbindelse med ham i slutten av juni og da via kurer.
Overføringen av sab.gr. og depotet til vår forleggning foregikk mandag 21/8,
men av sab.gr.s 7 mann kom det med bare 4 mann.
Fredag 25/8 var to av Hønefoss-karene av sted for aa ordne med noen matvarer som denne sab.gr. hadde paa sitt tidligere opholds sted. Under denne turen
kommer saa disse karene i forbindelse med den der tidligere har formidlet kontakten mellom sab.gr. og Veme. Denne Veme’s mann gir saa den ordre at Hønefoss-karene øieblikkelig skal forlate vaar forlegning, ordren blir fulgt av alle undtatt to
mann som fortsatt er i vaar forleggning. Naa har også Veme’s mann truet med at de
to som er igjen hos oss vil bli hentet med makt.
Ellers gir de to karene som er igjen hos oss en del oplysninger om Veme’s
trafikk paa Hønefoss og i Modum som er lite smigrende baade for Veme og de lokale parti-avd. Det er fra Veme gitt beskjed til partifolk, som han tidligere har hatt
forbindelse med, i Hønefoss-distr. om at man ikke maa ha noe med Hulaas aa gjøre.
Paa Modum og i Hønefoss gir Veme skinn av at hans forhold til partiet er helt regulært, og paa dette grundlag utnytter han de lokale parti-avd. til fordel for seg og sine
bestrebelser.
Vi kan regne med aa faa bry med Veme, han kjender til beliggenheten til
vaar forleggning, og har som følge av at de to av Hønefoss-karene som dro tilbake,
fuldt kjendskap til hvordan situasjonen er hos oss.
					Kameratslig hilsen Pelle
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«Pelle» (Ragnar Sollie) til NKP/SK 27.8.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, «Militærapparatet
juni-okt. 1944». «Veme» er identisk med enten Asbjørn Sunde eller Sundes Buskerud-sjef
Erland Hovde. Episoden som er beskrevet handlet om at en NKP-kontakt på Hallingby nord
for Hønefoss («Hulaas» uid.) forsøkte å få overført Sundes gruppe på Vågård ved Hønefoss
og et av deres våpendepot til «Pelle» etter det tyske angrepet på Sollia og i Etnedal. Da saken
ble oppdaget av Sundes distriktsansvarlig Erland Hovde, ble gruppemedlemmene hentet tilbake, med unntak av de to nevnte, som var ute på oppdrag (Leif Kjemperud og Einar Skøyen). De kom senere tilbake til Vågård-gruppa på deres forlegning Skrubbheim. Episoden er
beskrevet i Nødvendig innsats: 318
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<Avskrift>
Herr Gunnar Roll! 100
Kamerat!
Takk for sist! Vi ankom hit i god stand, oppsøkte kontaktpunktet og har nå
innkvartert oss på et passe avgjømt sted.
Mottagelsen var ikke forberedt, og kontaktpunktet hadde ikke mottatt noen
underretning fra Strøm om vår ankomst. Derimot hadde Viggo mottatt det brevet vi
sendte fra Oslo, og han oppsøkte oss dagen etter at vi var kommet fram. Viggo ønsket å reise til Strøm med det aller første, men har lovet meg en utførlig rapport om
forholdene her.
Samarbeidet nordover.
Det viser seg at foruten Viggo er her ankommet en sab.leder fra samme by.
Sistnevnte, Kjell, - kommer til å fortsette med sitt arbeide under mil.lederen.
Vestlandske frihetsråd har ennvidere hatt en mann på besøk i Stavanger, men
han var allerede returnert da vi kom hit.
Distriktsledelsen.
Straks etter vår ankomst ble vi enige om at sekretariatet skal består av:
Thor Svendsen, pol.leder.
Ola Fjorden, (nytt navn Oskar) org.leder.
Morten Mikalsen, mil.leder.
Noen videre utbygging av styret kan ikke foretas før vi har fått tak i de rette
folkene, og det blir vanskelig nok foreløpig.
Virksomheten.
Vi arbeider nå med å opprette det nødvendige register av dekkplasser, meldeplasser, forsyninger til forlegning m.v. Vi kommer ikke videre før vi har hatt en
del konferanser med som Viggo skal arrangere.- Jeg har imidlertid vært i forbindelse med en framtredende D.N.A.-mann i Sandnes som har gitt tilsagn om støtte til
vår virksomhet.
Marit, 12 8 22 23 9 16, har jeg ikke fått konferert med ennå.
Hjemmefrontens presseapparat.
Det eneste eksisterende avisapparat (som Viggo har forbindelse med) ligger
under en hjemmefrontkomite i Stvgr. Da Frihetsrådets representant var her, satte
Viggo ham i forbindelse med ovennevnte komite, med det resultat at komiteen gikk
over til å kalle seg Frihetsråd! Vi kjenner ikke annet til denne komites sammensetning enn at den kjente sosialdemokrat 13 21 17 23 24 11 4 22. – (fortsatt neste side)
3 24 22 9 26 11 14 er medlem der. Rådet er utelukkende sammensatt av Stavangerfolk, og overgangen fra Hjemmefrontkomite til Frihetsråd medførte ingen forand100 «Thor Svendsen» (Einar Andreassen) til «Gunnar Roll» (Egge) 3.9.44, AA, Pa ØE, D- Krigsarkiv, 6, «Rogaland». Den «Marit» som nevnes er id. med Ole Jensen som var sympatisør,
opplyste Svendsen i et notat «Postrute Rogaland», ibid. «Kjell» er Trygve Havnes, «Thor
Svendsen» er Einar Andreassen, «Ola Fjorden/Oskar» er Erling Myge, «Morten Mikaelsen»
er Helge Hansen.
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ring i dens politiske sammensetning. Dette motiverer Viggo med at Marit ikke ville
gå inn i Rådet, og at «vi ikke hadde folk å sette inn».
Vi er tilbøyelig til å tro at det er en uheldig disposisjon som her er truffet, og
Viggo skal derfor når han reiser herfra, tre i forbindelse med Vestlandske Frihetsråd, for å skaffe nærmere opplysninger vedrørende sammensetningen. Vi vil da forsøke å få innflytelse over Rådet og dets presseapparat.
Avisen som utgis her «Oversikt» og utkommer en gang i blant med et meget
beskjedent opplag, som distribueres i Stavanger. Da hele apparatet er svakt er det
mulig at vi overtar det – helt eller delvis – og utbygger det med sikte på spredning
over hele fylket – (samtidig av Oslo-avisene).
I Stavanger har Viggo hittil kunnet samarbeide med komiteen, men utenfor
byen har man et par steder fått tilsendt hjemmefrontledelsens advarsel mot Frihetsrådet. Hvorvidt dette vil få følger for Stavangers vedkommende vil vise seg med
det første.
Mil.- og sab.-arbeidet.
Det ser ut til at Viggo har konsentrert sin virksomhet på dette feltet – og
mindre om partiarbeidet. Noen partiorganisasjon og noe styre fantes såleis ikke.
Derimot hadde man knyttet mange forbindelser som sikkert vil komme til nytte. Jeg
har inntrykk av at han har vært meget iherdig. Engelsk spesialutstyr til sab. er såleis
ankommet, og 2 sab.grupper på 3–4 mann er dannet. Den ene har allerede gjennomgått kurs i sab.virksomhet.
En arbeider med våpenspørsmålet. Det finnes muligheter for å skaffe noe tilveie av gamle våpen, men i dag har vi sterkt behov for småvåpen til sab.folka. Det
er meningen at det skal begynne å smelle allerede før Viggo forlater oss.
Stemningen.
i «Partiet» – om vi kan bruke dette ord – er i orden, og samarbeidet går bra.
Jeg tror vi går klar alle tidligere stridigheter. Samtidig er mitt foreløpig inntrykk at
det informasjonsmateriell som dere tidligere må ha sendt, ikke har nådd utover en
ganske liten krets, slik at endog de mest aktive har vært svelteforet på åndelig føde.
Partiets politikk er på mange felter lite kjent, og en viss ideologisk forvirring er
merkbar. Det er derfor av stor betydning at avisene og det øvrige materiell ankommer regelmessig, så vi også i dette henseende kan få partifellene på linje med partiet for øvrig i landet.
På andre virker det derimot aktiviserende. I bygda hvor vi ligger, har såleis
mil.org. gjenopptatt sitt arbeidet i disse dager.- Det er mulig at også en annen organisasjon arbeider med liknende saker, uten at vi enda har noe større kjennskap til
den. –
Anerkjent sabotasje kan dog regne med en alminnelig sympati hos de fleste.
Vårt engelske materiell er derfor et godt «visittkort» som nok vil lette arbeidet.
Oskar kan ikke tiltre som org.leder før om ca. 3 uker. Han skal forsøke å utnytte en kontakt han har med en «engelsk» forlegning.
Denne foreløpige oversikt er skrevet før Oslo-postens ankomst. Vi får derfor
heller skrive et brev seinere og kvittere for mottatt post.
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Med hilsen og håndslag
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Herr Gunnar Roll! 101
Kammerat!
En del saker som vi ikke kan få tak i her borte, ber vi dere sende oss, om
dere kan skaffe dem tilveie.
Til hjelp for undervisningen på de sab- og militærkursene som vi akter å
sette i gang snarest, behøver vi en del eksemplarer av de håndbøkene i sabotasje og
partisankrig som har vært benyttet østpå.
Til et par colt-pistoler som vi har skaffet tilveie, behøver vi ammunisjon. Det
gjelder cal. 45 (1125 mm). Vi har bare noen få skudd til dem, så det haster nokså
meget.
Vi behøver også noen rasjoneringskort, 5 – 6 hefter, helst ustemplet, og om
mulig tobakkskort.
Hvis dere har noe materiell om Frihetsråd-arbeidet, ville vi gjerne ha tilsendt
noe av det også.
Antallet aviser blir det samme som vi ble enige om inntil videre.
					Hilsen og håndslag
					Morten Mikalsen
					
Rogaland 3/9 – 44.

101 «Morten Mikalsen» (Helge Hansen) til «Gunnar Roll» (Egge) 3.9.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Rogaland».
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Kamerat Roll. 102						6/9.44
Håper du får anledning til å snakke personlig med overbringeren av dette
brev og at jeg gjennom ham kan få informasjoner fra dere. Ettersom jeg kan forstå,
har Frihetsrådsarbeidet ikke ført til det ønskede resultat hos dere og det har det heller ikke gjort her. 3 representanter herfra (fra gammeladministrasjonen, lærerfronten og fagbevegelsen) har vært i Oslo til konferanse med hjemmefrontens ledelse
i anledning V. F. Etter å være kommet tilbake hit sammen med 2 representanter fra
landsledelsen, forsøkte de å sprenge V. F. ved å forlange at kommunistene skulle
utelukkes. Da de borgerlige representantene i V. F. nektet dette, måtte de tilslutt
anerkjenne rådet som ledelse for Hordaland. Det tidligere V. F. heter nu Hordaland
Fylkesråd, og har som navnet sier bare H. som arbeidsfelt. Vi har gjort en hel rekke
forsøk på å få dannet en enhetlig ledelse for Bergen, men uten resultat, og i går fikk
vi endelig beskjed om at den gamle ledelse skal fortsette. Da der overhode ikke er
noen som har merket at der har vært noen gammel ledelse, vil det i realiteten si at
det faglige utvalg, hvis eksistens ingen har merket og hvor vår siste mann K. M. er
utsjaltet, nu skal være hjemmefrontens ledelse for Bergen. Det vil med andre ord si
at der fortsatt ikke skal gjøres noe positivt og det viser også at det er sossene som
er den store bøigen. De har heldigvis liten tilslutning av arbeiderne og selv de beste
av fagforeningstillitsmennene er uenige med dem bl. a. fordi de fullstendig har avslørt sin mangel av et organisasjonsapparat. Det eneste de har prestert, er utgivelse
av 2 no. av F. F. redigert her i Bergen, sannsynligvis av B. eller muligens Au., som
inneholdt noe av det smudsigste angrep på oss som overhode er prestert, og det
ble sendt i posten til fagforeningstillitsmennene under fullt navn og adresse, så du
skjønner at disse ikke har meget tillit og respekt for den selvbestaltede ledelse. Vi
har ikke tenkt å kaste bort tid og krefter på ørkesløse forsøk på å bli representert i
en slik ledelse, men konsentrerer oss om å styrke partiet om samarbeidet med aktivt
innstilte organisasjoner, grupper og enkelt-personer.
Forholdet til Johannes er ikke bra, selv S. S. som er meget tålmodig og
om-gjengelig har meldt pass og reist fra ham, men er fremdeles medlem av rådet.
Den ytre foranledningen av broren (tannlægens) besøk, mens jeg var østpå og de
sladderhistorier han serverte, men den egentlige årsak er at hans mentale tilstand
har forverret seg i uhyggelig grad. Fyren lider opplagt av både storhets- og forfølgelsesvanvidd. Han var overbevist om at jeg hadde i oppdrag å likvidere ham og
gjemte seg unna da jeg kom ut for å besøke ham etter min siste tur østover …
Jeg vil innskrenke med til dette nu i påvente av en fyldigere rapport fra S. S. som er
der inne nu.
Både parti- og ungdomsarbeidet går bra spesielt her i Bergen og nærmeste
distrikter, også arbeidet innenfor idretts- og avholdsbevegelse. I Odda har vi derimot vært utsatt for et meget hardt slag. Der skal være arrestert ca. 30 stk. Riktignok påstås det at Pol.- og Sab.lederen og noen stykker til skal ha klart å rømme fra
102 «Strøm» (Torkild Jakobsen) til «Roll» (Egge) 6.9.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet». «Stig» i dette brevet er identisk med Asbjørn Sunde («Stig Engen»).
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fengselet, og at en hel del av de senere arresterte er deres familier (altså gisler), må
vi nok regne med at apparatet der inne er smadret. Det hele er ennu uklart, men jeg
håper at ryktet om rømningene viser seg å være sant. Det er også arrestert 4 mann
på vår båtforbindelse dit inn, men bortsett fra at en mann har måttet gå i dekning,
har det ikke influert på apparatet her.
Viggo er nu kommet tilbake til byen igjen, og sannsynligvis blir han vår
M.leder. Slik som situasjonen er nu venter jeg gjennom overbringeren å få konkrete
instruksjoner i M. og Sab. spørsmålet spesielt, og dessuten informasjoner i andre
spørsmål av interesse faglige, (generalstreiken), Frihetsrådsbevegelsen, osv. Stoff
får du sende meg via Rogaland hvis det ikke lar seg gjøre å få sendt direkte. Hils
Molvik og Buru fra meg og be dem sende eventuelt studiemateriale. Vedlagte brev
fra Storm (S. E..) er til Alf. Brevet til Stig er fra S. S. Ta en avskrift og send originalen til Stig. Distriktsstyret består nu av S. E. (tidligere Storm, nu Ole) som pol.
leder, S. S., som studie- og propagandaleder og Viggo som M.leder og vår gamle
faglige leder Viker, som er profesjonell, men ikke illegal. En habil organisasjonsleder har vi ennu ikke så det er i realiteten jeg som har den funksjon. Johannes er etter den siste affære flau og spakere enn vanlig, så jeg tror ikke det der er noen grunn
til engstelse i anledning ham. Selv om han skulle få et tilbakefall igjen, så har S.
S. så stor innflytelse på de øvrige rådsmedlemmer at han ikke får gjort noen skade.
På oppfordring fra meg lovet han å skrive til Alf. Da jeg imidlertid ennu ikke har
mottatt brevet tror jeg at han i stedet har sendt brev til Paul gjennom broren, så det
er best du undersøker om Paul har mottatt noe fra ham. Vi har sendt brevet til Stig
uåpnet for at du skal få anledning til å lese det og avskrive det, men du kleber selvfølgelig igjen brevet når du sender det videre.
					Hilsen Strøm.
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Kjære Strøm! 103
I din rapport av 6/8 til kamerat Roll heter det: «Da jeg var oppe hos dere i
påsken ble frihetsrådsbevegelsen lite omtalt. Jeg ble imidlertid av Myhre informert
om hvorledes det lå an og at frihetsrådet i landsmålestokk og en del fylkesråd sannsynligvis ville bli dannet i løpet av en ukes tid.»
Spørsmålet om å organisere frihetsrådsbevegelsen utgjør ikke noen ny organisasjonspolitikk fra partiets side. Allerede i enhetsavtalen som ble inngått mellom N.K.P. og D.N.A. er det fastlagt at det skulle utløses en bevegelse organisert
ved nasjonalkomiteer i alle kommuner, byer, fylker [...] I propagandaen har vi i en
bestemt periode særlig navnet frihetsråd, men i partiets offisielle dokumenter har
vi alltid konsentrert oppmerksomheten om å få organisert en enhetlig ledelse for
hjemmefronten. Arbeidet med å organisere en ledelse for hjemmefronten, enten den
har det ene eller annet navn, er derfor hovedoppgaven [...]
I din rapport av 6/8 om samme sak heter det: «Mil.org.’s toppledelse på
Vestlandet som jeg i anledning Birgers virksomhet har hatt et par konferanser med
er meget reaksjonære og truet med å skyte de som hadde opprettet kontakten med
frihetsrådet.»
Som du ser er her noe som jeg gjerne vil få nærmere klarlagt. For det første
konkrete opplysninger om regjeringens garanti for lånene til frihetsrådet og for det
annet mer konkrete opplysninger om Mil.org.’s trussler om å skyte de som hadde
opprettet kontakt med frihetsrådet.
Den bevegelse dere er i ferd med å organisere og som kommer til uttrykk i
frihetsrådsbevegelsen er av veldig betydning for hele vårt arbeid, ikke bare på Vestlandet, men i landsmålestokk. Under deres videre arbeid vil jeg henlede oppmerksomheten på at dere i høyere grad enn hittil må legge vekt på at den aktive krigspolitikk virkelig kommer til uttrykk gjennom frihetsrådsbevegelsen. Når jeg gjør
oppmerksom på dette, så er det også blant annet fordi at Birgers apparat arbeider
svakt, slik som du meddeler i din rapport [...]
7.-9.–44.				Med håndslag
					Jan Klingenberg

103 «Klingenberg» (Furubotn) til «Strøm» (Torkild Jakobsen) 7.9.44, AA, Pa PF, Db - Krigsarkiv, 6, V.
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Kjære Strøm! 104
Spørsmålet Johannes. Din rapport om den erfaring dere har høstet av Johannes’ arbeide der borte gleder meg meget [...] vi straks realiserer ditt forslag om at
Johannes tiltrer partisekretariatet på Vestlandet, og at hans hovedarbeide består i å
arbeide med bevegelsen omkring frihetsrådet. Selve forslaget om å opprette et Vestlandssekretariat er helt i samsvar med vår organisasjonspolitikk [...] For øvrig er jeg
enig i at den kamerat som du foreslår blir politisk leder for sekretariatet. Samtidig
vil jeg be deg om å overveie spørsmålet om ikke vedkommende kamerat bør optaes
som medlem av sentralledelsen. Rapporten fra Gunnar Roll forstår jeg slik at du
mener at du nå kan avvikle ditt arbeide der borte og komme tilbake hit. Jeg er enig i
dette standpunkt. Vi lider under en veldig mangel på kvalifiserte kamerater. Så snart
det er mulig for deg, bød du derfor komme tilbake [...]
7.-9.–44.				Med håndslag
					Per Dølen

104 «Per Dølen» (Furubotn) til «Strøm» (Torkild Jakobsen) 7.9.44, AA, Pa PF, Db - Krigsarkiv,
6, V.
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Kjære Strøm! 105
Spørsmålet Knut og hans apparat. Spørsmålet Knut må ikke gjøres til noen
stor sak. Partiets standpunkt må være at Knut må arbeide uavhengig av partiet, slik
at partiet ikke er ansvarlig for hans og hans folks arbeide. For øvrig vil partiet understøtte alle patrioter som går inn for en aktiv motstand mot okkupasjonsmakten
og NS. Dette gjelder naturligvis også Knut og hans folk. Enhver tendens fra Knuts
side til å forvandle sitt apparat til en partiorganisasjon, altså et nytt parti, vil bli
bekjempet og stanset. Samtidig gjøres oppmerksom på Knuts anarkistiske tilbøyeligheter. Partiet bedømmer Knuts arbeide slik, at han har vist for lite initiativ når
det gjelder å fylle sin plass som landsorganisator av sabotasjen og partisankampene.
Arbeidet som han har ytet står ikke i forhold til den økonomiske understøttelse han
har mottatt av sentralkomiteen som beløper seg til ca 200 000 kroner + de økonomiske ytelser som er ytet fra partiets distriktsorganisasjoner. Omtrent slik kan vi
sammenfatte med få ord partiets erfaring når det gjelder Knut og hans arbeide.
Dette som informasjon.
7.-9.–44.					Med håndslag
						Jan Klingenberg

105 «Klingenberg» (Furubotn) til «Strøm» (Torkild Jakobsen) 7.9.44, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6,
V.
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Kjære Strøm. 106
Takk for ditt brev av 6. ds.
Jeg har hatt anledning til å snakke med overbringeren av ditt brev og nytter
høve på samme vei å sende deg dette svar samt en del informasjonsmateriell.
[...]
Det er en sørgelig utvikling Johannes har hatt [...]
I spørsmålet om generalstreiken foreligger det ikke noe direkte nytt. Gestapo
forsøker å fremprovosere en slik streik ved månedskifte, men som du kjenner til
sendte Hjl. ut en advarsel i den anledning. Dette må selvsagt ikke bety at vi tar avstand fra streikevåpenet, tvert i mot må spørsmålet om streiken reises til diskusjon
på arbeidsplassene [...]
Hvorledes ligger det an med Rogaland? De to guttene er reist bortover, utstyrt med en del penger og med stoff- og postforbindelse. Traff Viggo dem før han
reiste? Du bør hurtigst sette deg i forbindelse med dem, i hvertfall skriftlig. Dette
distrikt faller innen ditt område [...]
Om vårt nye og forsterkede arbeide på det militære område snakket vi en del
sammen sist. Jeg vet ikke hvorledes det ligger an med våpenspørsmålet borte hos
dere nå. Sist du var her ventet dere jo en sending. Vår oppgave er fremdeles den
samme, en forsterkning av sabotasjen. Men vi må gå videre og i den utstrekning vi
har våpen og sabotasjemateriell må vi sette i gang partisanvirksomhet. Det må opprettes små grupper av aktive folk hvis oppgave det er å gjøre framstøt over alt hvor
tyskerne er. Disse grupper må beherske sabotasjeteknikken. Slik forholdene ligger
an på Vestlandet skulle det jo være stor muligheter for slike gruppers virksomhet.
Vi må også her forstå å få med oss russere som er rømt fra sine fangeleire. Når
derfor Viggo tar fatt på sin oppgave som M.leder så er det ikke spørsmålet om å organisere militærgrupper på det gamle grunnlaget, men å utløse kampen. Hvorledes
ligger det an med Birgers arbeid?
[...]
10/9–44.				
Med de beste hilsner til deg
					og de øvrige kamerater
						
Gunnar Roll.

106 «Roll» (Egge) til «Strøm» (Torkild Jakobsen) 10.9.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli –44/mars –45».
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Ad Vestlandet. 107
Da jeg mottok dine brev til Strøm, hadde jeg et par dager før hatt bud fra
ham med post og denne mannen var så dagen før reist tilbake med post fra meg. Jeg
vedlegger
1) Brev fra Strøm
2) Avskrift av brev fra S. S. til Knut
3) Brev fra S. E.
4) Mitt svar til Strøm
5) «Meddelelsesblad nr. 4»
Som du vil forstå av Strøms rapport og brevet fra S. S., er spørsmålet med
Johannes igjen kommet i en annen stilling og jeg sender deg derfor dette materiell
til gjennomgåelse før jeg sender av gårde ditt brev til Strøm om Johannes-saken.
Det øvrige brev med bilag, sender jeg selvsagt så fort råd er. Send meg beskjed så
fort du kan om du fremdeles vil at brevet til Strøm skal gå med forslag om å ta ham
inn i partisekretariatet eller nytt brev i den anledning.
Som du vil se av mitt brev til Strøm, har vi sendt en mann bort for å ordne
med forbinnelsen, så den kan bli regelmessig og hurtig. Denne mann hadde bl. a.
med seg 500 eks. av A. f. N. med centralkomiteens uttalelse. Jeg venter denne mannen tilbake søndag eller mandag og da vil forhåpentligvis postforbinnelsen være i
orden. Hvis ikke sender vi en ny kurer med post og materiell.
Brevet fra S. S. til Knut har jeg tatt avskrift av og sender originalen til ham
gjennom våre folk i Buskerud. Der er en tynd kontakt til Vilno. For øvrig melder
Molvik i et brev jeg nettopp har fått, at Knut har oppløst sin store forlegning på
Modum. De var reist i all hast og hadde etterlatt seg en del våpen og ammunisjon
på plassen. Dette hadde våre folk tatt seg av. Ellers har jeg nettopp fått melling om
at Ivar var sett på toget mellom Oslo og Drammen. Han er sannsynligvis nå her i
byen.
16/9.44				

G. R.

107 «Roll» (Egge) til Furubotn (?) 16.9.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6, II.
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Kjære Roll 108							

Oslo, 22/9–44

Jeg fikk i går tak i 24 ved et tilfelle. Han hadde liten tid, men noget fikk jeg
da ut av det. det første jeg gjorde var selvfølgelig å purre på rasjoneringsheftene.
Han fortalte at han i går hadde oversendt med 50 hefter. Han fortalte at han ikke var
blitt innvilget av hjemmefrontens ledelse det antallet jeg hadde rekvirert, nemlig
500. De hadde svart ham at hvis jeg representerte hovedledelsen for kommunistene
måtte de vel ha direkte kontakt til hjemmefrontens ledelse. De hadde inntrykk av sa
han at hjemmefrontens ledelse trodde at komm. ikke hadde nogen felles ledelse her
i landet. De hadde med andre ord eller trodde at vi optråtte i mer eller mindre selvstendige grupper. Han mente vi burde sende et skriv til hjemmefrontsledelsen og be
om de heftene. Han vilde da bli forespurt og skulde støtte andragende alt det han
kunde. Han lovet mig å forsøke å få oversendt 50 hefter til av de han selv hadde til
rådighet.
Han fortalte at han hadde fått flere av mine henvendelser, men hadde ikke
hatt tid til å ta sig av det før, da han hadde vært lite i byen.
Med hensyn til det andre materiellet jeg var blitt lovet sist, skulde han nu
gjøre fortgang med det. Jeg tror at hvis vi hadde hatt nogen resultater å fremlegge
for ham vilde det hele ha gått meget glattere. Han var fult enig i at slik vi hadde
tenkt legge an våre aksjoner med hensyn til å ta tyske anlegg. Han fortalte at de
selv hadde efter ordre nu foretatt den siste industrisabotasje her i landet, nemlig
Skabo og Kongsberg. Jeg fikk samtidig 2000,00 kroner av ham. Jeg har gitt Steinar
beskjed om det.
Arbeidet for øvrig synes nu å komme i gang. Samarbeidet med Steinar går
utmerket, mens samarbeidet med Simon ikke er helt som det burde.
I samråd med Steinar har jeg nu fått 4 mann. Alle partimedlemmer, og voksne folk som er villig til hva som helst. de er blitt satt til likv. av angivere. De har
fått en opgave å snuse på, men i går fikk jeg et brev med kritikk over at de ikke har
fått materiell. Det spørsmålet som stiller seg nu om vi kan skaffe dem det materiellet de trenger. De skulde kunne greie seg med 4 skytere med tilbehør. Jeg har svart
lederen for dem at før de får utlevert materiellet må jeg få rede på hvordan det forberedende arbeidet går, og hvor langt de er kommet med planene.
Dette blir ganske kort for å få det med på posten. Så vidt jeg forstod på Steinar skulde vi ha en konferanse med dig i nærmeste fremtid, og det blir jo bedre å
få lagt det frem mundtlig. Jeg hadde tenkt å reise bort nogen dager til uken, så det
vilde være greit om samtalen kunde gå i orden før den tid.
					Hilsen
					
Øyvind Rytter

108 «Øyvind Rytter» (uid.) til «Roll» (Egge) 22.9.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 3, «Militærapparatet juni-okt. 1944». Nr. 24 er identisk med Gunnar Sønsteby fra SOE.
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<Avskrift>
Kamerat Wilno 109							Skien, 21/9.44
Jeg har fått overbragt kr. 25.000 og et brev undertegnet Knut. Etter hva jeg
forstår av brevet må Knut ha fått litt feil opplysning med hensyn til oss som han
kaller det. Jeg er uttatt av partiet for å stelle med s.apparatet i distriktet, og det har
jeg tenkt å gjøre i full forståelse med partiet. Det at partiet ikke kan yte oss full økonomisk støtte kommer ikke av noen misforståelse, men rett og slett av økonomien.
Det politiske har jeg intet med.
Vi ble jo enige om en oppgave her i distriktet som dere skulle hjelpe oss med
mot deling. Oppgaven kunne vært utført. Men i stedet trådte dere i forbindelse med
andre folk og utførte noe som jeg sa ifra at jeg ikke kunne gå med på. Jeg har da
intet annet å gjøre enn å returnere beløpet. Og likeledes må dere regne med at videre forbindelse med meg og s.apparatet kan kun skje gjennom partiet.
Med hensyn til de to menn som er igjen her i distriktet, må du konferere med
Mo som kommer med brevet og beløpet.
					Hilsen Karsten
svar.

Du må nu videresende både brevet og pengene til Knut for han har bedt om

109 «Karsten» (?) til «Wilno» (Reidar Øen) 21.9.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6, II. Dette
er den første av en serie rapporter som Andersen skrev til partiledelsen om forholda i Vestfold og Telemark etter bruddet med «Knut», etter en reise i de to fylkene i perioden 21. til
27.9.44.
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Kjære Gunnar. 110					23/9.44
Vi har vært ute i temmelig hårdt vær i det siste her på Vestlandet. Det begynte med at 7 mann i Odda ble arrestert derbl. den p.l. og en av Birgers grupper,
sannsynligvis p.g.a. angiveri. Det var planlagt et større opplegg samme dag de ble
tatt og utstyret til dette opplegg ble funnet hos en av kameratene, så du forstår at det
var en temmelig alvorlig affære. Imidlertid klarte de 7 å rømme allerede første natt,
men hittil har det vært umulig å få oppsporet dem. Etter rømningen ble der tatt en
hel del gissler så stemningen der inne er nokså trykket og det blir nok vanskelig å
få virksomheten i gang igjen derinne.
For en 14 dager siden fikk vi så massearrestasjoner av kjente personligheter fra alle politiske leire, men fortrinnsvis fagforeningsfolk, deriblant Berentsen,
Jørgen Dahle, K. M. Skarsvåg og Anker Eliassen. I alt er der vel tatt nærmere 100
mann her. Det har senere vist seg at de har foretatt liknende aksjoner også i Stavanger, Haugesund og Sogn, hvor bl.a. Chr. Bjelland, Smedsvik og Schrøder Evensen
er tatt. Hvilke andre som er tatt i Rogaland vet jeg ikke, men det er tydelig at også
vårt apparat er berørt og det er meget som tyder på at en av Halfdans nærmeste
medarbeidere er tatt. Den direkte forbindelse med Halfdan er for øyeblikket brutt,
men jeg vil gjennom en annen forbindelse få nøyaktige opplysninger derfra.
Vi har selvfølgelig omorganisert apparater, men har for øvrig sluppet lett fra
det. Apparatet er ikke bare intakt, men faktisk mer mobilt nu, da jeg har fått en hel
del nye profesjonelle. Et visst tilløp til panikk var det riktignok til å begynne med,
men det er overstått nu for vårt vedkommende. Vi har uten avbrekk gitt ut N.V. og
det jeg mottok fra deg. De andres apparater (unntatt mil.org.) er fullstendig smadret, så jeg anser det som vår viktigste oppgave nu å få dannet en aktivt arbeidende
hjemmefrontsledelse og faglig utvalg for Bergen. V. F. er nu anerkjent av heimefrontledelsen og regjeringen som ledelse for Hordaland etter at det først hadde gjort
en forgjeves forsøk på å sjalte ut kommunistene. For Bergens vedkommende var de
absolutt uvillig til samarbeide, men de er sannsynligvis ikke så høye i hatten nu og
dessuten er de verste av dem borte. Den mannen som i sin tid var i konferanse hos
Alf, har gått i dekning og kan vi bare oppspore ham, skal vi ta hånd om ledelsen for
Bergen. Så snart forbindelsen er i orden, skal jeg sende beskjed som avtalt med budet.
					Kameratslig hilsen
					Thor Berg.

110 «Thor Berg» (Torkild Jakobsen) til «Gunnar Roll» (Egge) 23.9.44, AA, Pa ØE, D- Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli – 44/mars –45».
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<Avskrift>									
26/9.1944
Referat av samtale mellom Wilno, Mo og Helge. 111
1)
Wilnos forklaring om bankaffæren i Telemark stemmer med vedlagte
rapport. Etter mye snakk går han med på å gjøre sitt til for at Alf Johansen og hans
svirebror blir brakt over grensa på Knuts apparat.
2)
Jeg sier at jeg også nylig har vært en tur i Vestfold, og kan hilse ham
(Wilno) fra Arnt og si at nå trenger partiet i Tønsberg de 6 stenguns som Wilno har
dratt av gårde med. Wilno påstår at Tønsberg skylder Knut kr. 6.000.-, som de vil
ha tilbake før de leverer ut våpnene. Jeg nevner at Arnt tidligere har gått med på å
betale denne summen dersom Knut bare utleverer geværene. Til det svarte Wilno
at Tønsberg bare kunne sette seg i forbindelse med Knuts representant for Vestfold,
Helge.
3)
Wilno gir sitt samtykke til – etter mange utflukter – at partiet i Telemark kan få låne 3 stenguns av ham og Schive.
4)
Jeg forklarer Wilno at det i Telemark er to forlegninger med russiske
krigsfanger som ingenting har å forsvare seg med uten om en colt-pistol og et par
Krager, og at vi vet at Knut har mer våpen enn folk. Jeg spør ham så om Knut er
villig til å overlate noen maskinpistoler til disse russerne slik at de kan forsvare seg
i et knipetak. Wilno visste ikke hva han skulle svare på det, men sier seinere at han
og Knut deler det synet på russerne som de har fra en russisk soldat. De russerne
som er tatt til fange av tyskerne, kan ikke brukes til noen virksomhet mot tyskerne i
Norge, da kvaliteten ikke er god nok. «Ingen av dem er kommunister, de er ikke bra
soldater, fordi de ikke har fulgt Stalins ordre om å kjempe til de faller.» (Den russiske soldaten de har fått disse opplysninger fra, ble sjølv tatt til fange i bevisstløs
tilstand). Jeg skjønner at verken Wilno eller Knut er lysten på å overlate oss våpen,
og spør om han for ramme alvor har tiltru til det originale synet på russiske krigsfanger. Til det svarer han ja.
5)
På mitt spørsmål om Knut virkelig har beslaglagt våpen i partiets
navn på Modum for 14 dager siden, svarer Knut nei. Han er forbannet på Sverre
Hansen som har skjelt ham ut for en tjuv, kjeltring og løgnhals. (Seinere på dagen
fikk jeg det bekreftet av partiformannen på Modum at det var et av Mil.org.s lagre
Knut hadde lettet.)
					------Denne samtalen ble ført i en kameratslig tone og Wilno tok meg for å være
et vitne som skulle være tilstede da Mo leverte pengene tilbake. Wilno skrev ut
kvittering for å motta pengene i retur fra Telemark.
I løpet av samtalen fikk og Wilno høve til å fortelle andre ting om Knut og
arbeidet hans:
1) a/ Det ville bli kinkig for sentralen når den etter krigen skulle stå til reknskap fordi den avsatte Knut som mil.leder, da han var innsatt av Komintern.
111 «Helge Gutto» (Einar Andersen) til NKPs ledelse 26.9.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6, II.
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b/ Knut var nødt til å bryte med sentralen fordi den saboterte og tilslutt
direkte motarbeidet Knuts apparat. Eks.: I 1940 fikk Knut til understøttelse av sitt
apparat 5.000.- kr., i 1944 ingenting og hele tiden nesten ingen merker.
2) a/ Knuts organisasjon er ingen politisk retning, den består av kommunister som vil drive sab.virksomhet, og som lar politiske problemer utstå til etter
krigen.
b/ Knut kunne ikke finne seg i å være under kontroll av en sentralkomitee som fullstendig lå under for London-regjeringas passive innflytelse. Seinere har
jo «Gubben» fullstendig avslørt sin passivitet i og med skriftet «Enhver tenkelig
virksomhet»!
3)
Sentralen har lagt og legger framleis alle mulige hindringer i veien
for Knut, enda sentralen vet at så å si alle sab.handlinger som er utført i landet for
inntil en måned siden, er utført av Knut. Knut hadde trukket konsekvenser av dette
og har gjort sin organisasjon til en maktfaktor som vil få stor betydning også etter
krigens slutt. Men sentralen har flere ganger hatt følere ute for å få i stand en «sammenslutning» mellom partiet og Knut. Wilno håpet at dette ville la seg gjøre, for
partiet var ikke tjent med at oppgjøret mellom partiet og Knut ble en offentlig affære.
4)
Knut har fast forbindelse med Komintern som bare er «oppløst på
papiret». Derimot har Komintern uttalt om N.K.P. at det er intet kommunistisk parti
og har allerede for et par år sida sluttet å understøtte det økonomisk.
5)
Som et bevis på Knuts effektivitet nevnte Wilno at et sted hvor lensmannen hadde varslet dem om at tyskerne i nærmeste framtid ville foreta en rassia
mot kommunistene, hadde Knut plasser 8 mann med stenguns til forsvar for partiet,
så der ville det bli kamp.
Vi snakket sjølsagt også om andre emner (om Arne, Knuts mann i Telemark,
om Gubben og vaktmannskapet, om at Stalin ikke holdt seg for god til å foreta et
bankrøveri o.m.a.). Det var svært enkelt å polemisere mot ham, og jeg la derfor
ikke så mye vekt på det. Jeg skjønte tydelig at Wilno vil og kan ikke annet enn å stå
last og brast med Knut.
Det samme er tilfelle med Schive, som strengt personlig betrodde Mo for
en uke siden at han gjerne ville tilbake til partiet, men tør ikke på grunn av Knuts
«motforanstaltninger.»
					Helge Gutto.
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<Avskrift>									
26/9.1944
Rapport: ad Knut i Telemark. 112
Under trykket av de økon. vansker som Telemark distrikt arbeider under,
besluttet den økon.leder, mil.lederen samt to partifeller, Mo og Rolf Pettersen, som
ikke er organisasjonsmessig knyttet til partiet, å foreta et kupp på Klosterskogen
Travbane i slutten av august. Til aksjonen trengtes folk som er ukjent på stedet, og
Mo setter seg i forbindelse med Knuts folk i Oslo.
Knut sender Wilno og Ballestad nedover, men disse blir kastet av toget, da
de ikke rakk å få ordnet med reisetillatelser. De ankom for seint til Skien til å ta
pengene på travbanen, men Mo ordner med ett oppholdssted for dem i Skien etter
at den pol.leder i distriktet har nektet å ha noensomhelst befatning med karene.
Mil.lederen konfererer med Wilno om plyndringen av Hydros lønningskontorist i Porsgrunn, fullt vitende om at Wilno hører tilhører Knut. De blir enige om
det prosjektet og om deling half-and-half om utbyttet. I samtalens løp nevner Wilno
en plan om å lette Holla sparebank for kassebeholdningen der, men den planen nedlegger Karsten (mil.lederen) strengt forbud mot, som Wilno visstnok lover å bøye
seg for. Tanken om Holla Sparebank har han fått av to karer som lenge har vært en
fare for partiet i Telemark, og som Wilno losjerer sammen med. Den ene er typograf Alf Johnsen.
Jeg kom til Skien og fikk en samtale med Fjell, hvor han sier fra at han har
vist Wilno bort. Dette slo jeg meg tilro med, inntil jeg fikk snakke med Karsten
dagen etter.
Han opplyser at han vil «personlig ta ansvaret» for å ha engasjert Wilno til
affæren med Hydrobokholderen. Jeg forklarer ham at det å ta det «personlige ansvar» for en partiaffære er det reine nonsens. Det innrømmer han etter hvert, men
sier ifra at han var nødt til å nytte Wilno på Hydromannen, da Wilno ellers ville ta
seg av Holla Sparebank på egen hånd. Jeg medgir da at når saka først har tatt en så
gal vending, er det bedre å ta i mot 50.000 kr. enn å overlate Knut alt.
Men det viste seg at Hydroaffæren ikke klaffet den uka, også får jeg melding
om at Wilno, Ballestad, Johansen og denne svirebror har tatt 191.245.- kr. i Holla.
jeg forlanger straks en samtale med Rolf Pettersen, Mo og Wilno, og får snakke
med Rolf Pettersen. Jeg underretter ham om at partiet må ha enten hele beløpet eller absolutt ingenting.
Seinere får jeg underretning om at Wilno har avspist partiet med 25.000.- (v/
Mo) og lover distriktet ytterligere støtte ved henvendelse til Knut. Dessuten får
hver av de stedlige medhjelpere til Knut kr. 1.000.Da jeg fikk snakke med Mo, ga jeg ham beskjed om øyeblikkelig å levere de
25.000.- tilbake til Wilno og underrette ham om at partiet frasa seg ethvert ansvar
for denne historien. Mo hadde allerede tidligere fått den samme ordren av Fjell.
Mo reiser også til Drammen for å levere pengene, men prater så lenge med
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Wilno at han «ikke rekker» å levere fra seg pengene. jeg forlanger da at han skal
overtale et nytt møte med Wilno, hvor jeg insisterer på å være tilstede, som en av
Karstens medarbeidere. Jeg var interessert i et møte med Wilno av følgende grunner:
1)
bringe klarhet i affæren vedr. holla Sparebank å få personlig sikkerhet
for at pengene ble levert tilbake.
2)
forsøke å få utlevert 6 Stenguns som Wilno hadde «lånt» av partiet i
Tønsberg.
3)
forsøke å få tak i 3 Stenguns som Wilno hadde forespeilet Mo.
4)
forsøke å få Knut til å overlate automatvåpen til den nødvendige beskyttelse av russeleirer i Telemark.
5)
Undersøke om Knut har robbet våpen fra partiet på Modum.
					Helge Gutto.
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<Avskrift>
Telemark. 113
Telemark er framfor noe annet de forsømte muligheters distrikt. Så vel partiarbeidet som virksomheten på det militære område har brakt små resultater. den
største hemskoen er de økon. vansker som partiet har å stri med. Dessuten har under hele krigen forbindelsen mellom distriktet og Oslo vært svært mangelfull.
Partiet har drevet mil.arbeidet helt sia 1942. Det var den gang planen å organisere det dobbelte antall medlemmer i forhold til det Mil.org. i fylket disponerte.
Partiet maktet ikke på langt nær den oppgaven. Det greidde ikke engang å sørge for
at de grupper de fikk organisert, ble tilstrekkelig utdannet. grunnen til det var i første rekke en katastrofal mangel på instruksjonsmateriell. En annen grunn som bidro
til å svekke interessen og respekten for mil.arbeidet – i allfall for nedre Telemarks
vedk. – var Knuts «håndverkergjerning» i fylket.
Etter at Knuts mann i fylket avsluttet sitt lange, men resultatløse opphold i
fylket med en tåpelig aksjon, ble også s.-arbeidet overtatt av mil.lederen i sommer.
I nedre Telemark er det 150 – 200 mann som er mer eller mindre fast knyttet
til vårt mil.apparat. Storparten av dem er ikke mil.instruert. Under samtalen med
mil.lederen understreket jeg at det var uomgjengelig nødvendig å skape større fasthet i organisasjonen fra øverste ledelse og ned til laga. Dessuten pekte jeg på at fylket knapt hadde vellykket aksjon bak seg, og at mer fart i arbeidet måtte til.
Det ble tilsatt en s.leder og dessuten ble 2 partimedlemmer som uten å være
fast knyttet til noe partiapparat, hadde gjort partiet tjenester tidligere, stilt under
kommando av mil.lederen og s.lederen. Disse 4 skulle for full fart gå inn for å få
instruert de gruppene som en har kontroll over, men som mangler mil.instruksjon,
samtidig som de utførtre de s.-aksjoner som var aktuelle.
Mil.apparatet vårt har grupper i Porsgrunn, på Herøya, i Kragerø, i Dalen og
i Vinje foruten på Notodden og Rjukan.
Dessuten er mil.org. på Ulefoss under partiets kontroll, da partifolk innehar
nøkkelstillingen der, så nær som stillingen som avsnittleder.
På Notodden og Rjukan står mil.apparatet langt sterkere organisasjonsmessig enn i nedre Telemark, men da det ikke lyktes meg å få førstehånds opplysninger
derfra, må rapportene om forholdene der utestå.
27/9.44.				Helge Gutto.
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<Avskrift>
Larvik 114
I vår var det innen Mil.org i Larvik en stor sprekk som resulterte i en total
lammelse av organisasjonen. Partiet blir da forelagt oppgaven av distriktsledelsen
for Mil.org og å reorganisere org. fra grunnen av. Det går partiet med på, men på
betingelsen av å bli representert i avsnittsledelsen, hvor de nå har 3 av 5 representanter.
Denne avsnittsledelsen har flere ganger opponert mot distriktsledelsen og
har en gang direkte nektet å utføre ordre (spredning av et informasjonsbrev rettet
mot kommunistene.)
Den daglige leder av mil.org. i Larvik er samtidig partiets mil.leder, og partiets s.leder er likeledes den nærmeste medarbeideren for Mil.orgs. s.-leder. Dette
forholdet har både sine fordeler og ulemper [...] Det er Mil.org.s gruppe som med
mer eller mindre hell har gått til aksjon mot bensinlagrene i fylket. Vår gruppe går
på de oppgavene som faller utenom Mil.org.s paroler som for eksempel treknottfabrikker, lastebiler o. a.
S.-gruppa har to ganger forsøkt å få satt en treknottfabrikk i brann, og likeledes har en aksjon mot en større garasje klikket [...]
Vår s.-gruppe maktet imidlertid å sette nesten hele Treschow-Fritzøe bruk
ut av drift ved å sprenge i stykker turbinrøret. Denne aksjon hadde den forønskede
virkning, og ble svært godt mottatt av befolkningen. Til og med bedriftsledelsen er
begeistret [...]
Spesielt for Vestfold gjelder at partiet behersker de faglige utvalg i fylket.
Det må en være merksam på og vite å kunne utnytte dersom samarbeidet mellom
Mil.org. og partiet skulle gå inn i en ny fase. det kan muligens oppstå en slik situasjon at det faglige utvalg tar ansvaret for handlingene til våre s.-grupper.

114 «Helge Gutto» til NKP/SK, udatert, trolig 27.9.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6, II.

158 («Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)

<Avskrift>
			
Tønsberg

Rapport. 115

I Tønsberg er på samme måte som i Larvik partiets militære formasjoner for
lengst slått sammen med Mil.org. Sammenslutningen er egentlig kommet i stand
ved at Mil.org. har oppslukt våre grupper og sammenslutningen kan således ikke
føres tilbake til noen parti-organisatorisk avtale. Den «kontroll» som partiet har
over Mil.org. skriver seg fra at partifeller innehar nøkkelstillinger innen Mil.org –
for Tønsbergs vedkommende er bl.a. nestkommanderende i avsnittet partimedlem.
En pekepinn om partiets innflytelse på Mil.org. er at avsnittslederen for
Tønsberg forsøkte å sette sin nestkommanderende ytafor, men måtte skyndsomt ta
ham tilbake igjen, da dette truet med å splitte Mil.org. Ved en eventuell sprengning
av Mil.org. vil 60 – 70% av medlemmene innordne seg under partiet, foirdi de fagorganiserte arbeidere utgjør tyngden av Mil.org., og fordi partiet behersker det faglige utvalg i byen.
Nestkomm. i Mil.org. har inntil mitt besøk i Tønsberg samtidig fungert som
mil.leder for partiet. det var av forskjellige grunner et uheldig forhold, bl.a. fordi
avsnittslederen for Mil.org. stadig advarer ham mot å omgåes kommunister, og fordi han måtte avse mye av sin arbeidskraft i Mil.org.s tjenste. Som ny mil.leder for
partiet ble tilsatt en troppsfører i Mil.org. som står i daglig kontakt med den tidligere lederen, og som dessuten har god forbindelse til s.ælederen.
Denne er borgerlig, men han passer ypperlig for oppgaven enda om han så å
si er uten fagkunnskaper. S.-gruppa lever i forlegning, og har på tross av sin «umodenhet» to vellykte aksjoner bak seg.
1)
Sprengning av arb.kontoret i Tønsberg av i vår.
2)
Sprengning av aluminiumsfabrikken i Holmestrand.
Den siste aksjon har fått en enestående god omtale i London-kringkasteren.
S.-gruppa disponerer 3 Stenguns, en god del plastikk, tidsblyanter og tendingsmateriell. Tilgangen på penger og forsyninger er helt ut tilfredsstillnde idet
mil.apparatet drar nytte av partiets gode forbindelser – i sær på landsbygda.
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<Avskrift>
Konklusjoner. 116
Under samtalene med mil-lederne kom det fram at landsutvalget bør rette
følgende mangler utover landet:
1)
Forbindelsen mellom distriktene og landsutvalget og distriktene innbyrdes er ytterst slette. Landsutvalget må organisere en kurerforbindelse straks Oslo-Buskerud-Vestfold-Telemark.
2)
Distriktene ønsker at det fra Landsutvalget må gå ut paroler fra
Landsutvalget når aksjoner i den og den bransje skal foretas i likhet med Mil.org.s
paroler om transportmidler. Disse må være politisk uangripelige, og dessuten må
det på forhånd være avgjort om det er teknisk sett forsvarlig å ødelegge en bedrift,
hvis produksjon er lagt an på lang sikt.
3)
S.-lederne og aksjonslederne er nesten uten unntak uten fagkunnskap
i håndverket sitt. Landsutvalget må snarest kunne sammenkalle 6-8 mann til et lynkursus under en førsteklasses instruktør.
4)
Landsutvalget må ta på seg ansvaret for at distriktene samarbeider om
oppgavene slik at ensartede aksjoner blir mest mulig samtidig utført.
5)
Spørsmålet om å opprette forlegninger med henblikk på partisanvirksomhet henger på det nøyeste sammen med spørsmålet om å skaffe våpen tilveie.
Det siste spørsmålet må løses først.
27/9.44					Helge Gutto.
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Kjære Gunnar Roll.117
Vedl. Helges korrespondanse med T. og V. Har fått innkallelse til konf., og
takker for det. Jeg har meddelt Simon om dette.
I denne tida som jeg har været hos Simon, har jeg kommet litt «utafor», og
har derfor ingenting av betydning å berette. Nå har jeg imidlertid flytt inn til byen
igjen, så dette skulde rette på sig. Årsaken er sommel med posten.
2I/44.								Beste hilsen
								
A/S Norsk Jern (E. J.)
P.s. Vedlegger opplysninger om G. S., som Ben har sendt til oss, og som etter
hva jeg har hørt, har blitt garanter av Valter. P.g. av sommel med posten, er det en
del rapporter som jeg ikke har fått, men så fort disse foreligger, skal disse bli videresendt til dig. Jeg har helt fra han kom, advart mot å ta ham inn i våre org. uten en
grundig undersøkelse, da jeg vet at han har reist for legasjonen i nesten 3 år, så det
er av den grund ikke var godt å vite i hvilket ærend han nå var kommet. Det viser
sig nå at han er sendt i oppdrag. Etter de rapportene eller brev jeg har fått, skal han
arbeide for Knut.
Som nevnt, skal du få nærmere opplysninger om dette så fort disse foreligger.
									D. s.

117 «E. J.» (uid.) til «Roll» (Egge) trolig skrevet i perioden 21.- 27.9.44. Men «2I/44» kan være
skrivefeil for 2.1.45. AA. Pa ØE, D – Krigsarkiv, 3, «Militærapparatet nov.–44 – april–45.
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Kjære Tor Svendsen. 118
Jeg håper du nå får materiellet regelmessig og venter nærmere melding
fra deg om at du er kommet vel fram. Vil gjerne sende deg informasjonsmateriell
av mer intern art så snart jeg får denne bekreftelsen [...] Har du forbindelse med
Strøm?
25/9.44.				
Med de beste hilsner
					
Gunnar Roll
Børge er dessverre reist til London.
__________________________________________________________
<Avskrift>
Spørsmålet Johannes -, et grunnleggende politisk spørsmål. 119
			I.
Kjære Håkon Mollvik!
I dette brev vil jeg skrive til deg om bare ett spørsmål, nemlig om spørsmålet
Johannes og stille dette spørsmålet politisk. I ditt brev av 7.-9 heter det:
«Jeg likte ikke hans – Gunnar Rolls – framstilling av visse kontroverser,
særlig når det gjelder spørsmålet om Johannes. Det sa jeg fra om og jeg går ut fra
at han har gitt det klar rapport om mitt syn på saka. To stridbusser som dere måtte
nødvendigvis komme i kollisjon med hverandre, og det er sikkert grove feil på begge sider. Etter hva Strøm fortalte gjør han og kameraten hans et utmerket arbeide
der de er nå, og det er jeg glad for.» [...]
Dessverre står du ikke alene om et slikt standpunkt [...]
			
			II
Så til saken. Mitt syn på spørsmålet Johannes kommer til uttrykk i brevet til
kamerat Strøm, partiets representant på Vestlandet <7.9.44>
[...]
			III
La oss nå også høre den videre eller nye erfaring Strøm og «kameraten
hans» – kameraten til Johannes – har høstet i spørsmålet Johannes, dvs. hvilken
selverfaring de har høstet. Jeg vil bemerke at personlig kjenner jeg ikke kameraten
til Johannes, men jeg har fått meddelt først og fremst av Johannes at hans kamerat
118 «Gunnar Roll» (Egge) til «Tor Svendsen» (uid.) 25.9.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Rogaland».
119 «Per Dølen» (Furubotn) til «Mollvik» (Chr. Hilt) 26.9.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 7,
«Materiale vedr. Johannes-saken».
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– dekknavnet Sonja – skal være en fremragende vitenskapsmann, en fremragende
intelektuell og en fremragende marxist. Hans kamerat var også en meget god venn
av Knut, fortalte han.
I går fikk jeg gjenpart av et brev som kameraten til Johannes, kamerat Sonja,
har sendt til Knut og hvori Sonja nettopp behandler spørsmålet Johannes. Jeg gjengir derfor brevet i sin helhet:
«Kamerat!							
6. sept. 1944.
I over tre måneder har jeg bodd sammen med Johannes ute på landet, og
dette samværet er den vesentligste grunn til at jeg nu skriver til deg. Du skjønner at
han har nevnt deg så ofte – og på en slik måte – at jeg tror det er nødvendig at jeg
meddeler meg nærmere til deg.
Jeg kjenner jo Johannes godt fra før og har alltid stått på god for med ham.
Jeg begynte derfor samarbeidet med ham med stor tillitsfullhet og store forhåpninger. Men det varte ikke lenge før min tillit begynte å slå sprekker. Han begynte
snart å gi til beste bloddryppende og sterkt selvopptatte skildringer av sine rivninger med G. Han hisset seg opp så jeg ble rent uhyggelig til mote ved synet av ham,
på samme måten som når jeg treffer på sinnssyke mennesker. I begynnelsen la jeg
ikke så mye vekt på det. Jeg tok det som voldsomme stemningsutbrudd som noen
hver av oss kjenner til når vi føler oss forurettet av en eller annen. Men snart ble
min mistanke vakt, og jeg tok til å studere vår venn nærmere. Og mine studier førte
til resultater som gjør at jeg har mistet all respekt og tillit til Johannes, og denne
holdning kommer jeg til å innta resten av livet, likegyldig hvordan hans forhold til
partiet kan komme til å arte seg.
Jeg skal forsøke å resymere kort hva resultat jeg er kommet til. Den striden
han har hatt med G., kjenner jeg så å si bare gjennom Joh.’s referater. Jeg kan altså
ikke felle noen objektiv dom enda. Men så grundig har jeg studert Joh. at jeg vet at
hans skildringer er meget uetterrettelige og farvete. Jeg har ved mange anledninger
kunnet konstatere at når hans prestisje er sterkt innblandet i en sak, så er hans utlegninger ikke til å stole på. I mine øyne har han i så mange tilfeller, hvor jeg har vært
i stand til å kontrollere ham, avslørt seg så grundig at jeg ikke lenger tillegger hans
ord noen særlig vekt når han taler i egen sak. Ja, så grundig har han diskvalifisert
seg i mine øyne, at selv om hans skildringer av tilstanden hos G. skulle vise seg å
ha grunnlag i virkeligheten, så ville det ikke rokke mitt syn på Johannes.
For det første lider han av et intellektuelt snobberi som er aldeles utillatelig
innen en bevegelse som vår. Det er en slags stormannsgalskap. Ingen har så god
greie på tingene som Joh., ingen har overhode rett til å uttale seg i politiske saker
uten at de stemmer med Joh.’s utlegninger. Han anser seg for å være den selvskrevne politiske leder, og må i den anledning redusere alle andre, først og fremst G., til
ingen ting. Med dette passer det bra at han er voldsomt personlig ergjerrig. Han vil
gjøre karriere og legger ikke skjul på det engang. Og ingen hemninger av politisk
art kan stanse ham. Dersom partiet kommer i veien for ham, betenker han seg ikke
på en ny partidannelse. Han er politisk ulikevektig, nervøs og panikkartet når det
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gjelder fienden. Det har jeg med forundring konstatert mange ganger. dette kompenserer han med en brautende opptreden når det ikke er fare på ferde, og hoverer
over andre som legger for dagen åpenbar frykt for Gestapo. Mange av de egenskaper og feil tillegger han G., demonstrerer han selv. Selvsagt har han ikke noen bevissthet om dette selv. Når så dertil kommer at han spiller dobbelt overfor både nye
og særlig andre partimedlemmer, opptrer som medlem mens han samtidig i gjerning motarbeider det, så forstår du sikkert hvorfor jeg ikke kan klare ham lenger.
Men alt dette angår jo ikke bare meg og Johannes. Når jeg skriver til deg om
det så er det fordi Johannes stedt og stadig har påberopt seg deg og anført deg som
støtte for seg og sin holdning. Han bruker deg for å overbevise meg om nødvendigheten av et brudd med partiet. Dette har jeg ham mistenkt for. – Nu kjenner jeg ikke
til hva dere har sammen. Men jeg kjenner deg, og jeg vil meget nødig se at du skal
lide politikk skipbrudd på grunn av Johannes. Hvordan ditt forhold til partiet enn
er, så vil jeg så innstendig som jeg kan advare deg mot at la det være avhengig av
Johannes slik at du blir koblet sammen med ham. Ditt eget forhold bør utelukkende
bero på et saklig, politisk grunnlag, slik at det kan avgjøres på en normal og ansvarlig måte så snart forholdene tillater en representativ behandling av spørsmålet. I det
oppgjøret håper jeg at jeg også kan være med, men typen Johannes kommer jeg til
å ta avstand fra i ett hvert tilfelle. Dette utelukker ikke at jeg også kanskje kommer
til å slutte meg til en fordømmelse av visse forhold som har hersket innen ledelsen.
Men det skal være et saklig oppgjør og ikke på grunn av latterlige fakter og ville
insinuasjoner om Jagoda-typer og den slags sprøyt. Jeg skal si deg at jeg kjenner
Johannes altfor godt til å ta slike demonstrasjoner altfor høytidelig.
Dette er skrevet i all hast, og blir derfor altfor skjematisk og for lite uttømmende. Så snart det blir mulig, vil jeg gjerne snakke med deg og drøfte spørsmålet
Johannes inngående med deg. Dette er bare en kort og kanskje voldsom meningsytring som blir mellom oss to. Jeg synes det er en helt urimelig tanke at Johs. skal
komme mellom oss.
					Sonja.»
Slik lyder kamerat Sonjas erfaring eller riktigere sagt nye erfaringer i spørsmålet Johannes, etter at han har bodd sammen med ham i vel tre måneder. Det er
altså ikke Jan Klingenberg som sier dette, ikke en av de «to stridsbasser» – som
«nødvendigvis måtte komme» – «i kollisjon med» Johannes. Vær oppmerksom på
det. Det er en erfaring som er høstet av en venn av Johannes, en venn av Knut, en
fremragende vitenskapsmann [...]
			IV
Kjære Mollvik [...] Jeg antar det skulle være på tide at vi i hvert fall innskrenker noe på antallet av disse teaterkomedier! [...] Kamerat Strøm er en meget
rolig og likevektig person. Det har du sikkert lært av egen erfaring [...]
			V
Om du ønsker det kan du skrive til andre kamerater, f. eks. til Dyrøy, Pål,
Erling og Torgrim og be om deres stilling til spørsmålet Johannes. Jeg tror at alle
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disse kamerater har høstet en rik erfaring i spørsmålet. Gunnar Roll gjengir for
øvrig i et brev til meg en karakteristisk bemerkning som du skal ha latt falle under
samtalen med ham: «V skal ikke ha noen katolsk kirke, vi trenger ingen pave.»
Dette var ingen bra toner selv om det er musikk som du og jeg og mange,
mange med oss har hørt i omkring 25 år [...]
Spørsmålet Knut må vi se i sammenheng med spørsmålet Johannes. Det er
Johannes som er hovedpersonen og som påvirket Knut i negativ retning. Under
denne synsvinkel må vi ta stilling til spørsmålet Knut. Partiets standpunkt er at
Knut må arbeide uavhengig av partiet, slik at partiet ikke er ansvarlig for hans og
hans folks arbeide. For øvrig vil partiet understøtte alle patrioter som går inn for en
aktiv motstand mot okkupasjonsmakten og NS. Dette gjelder naturligvis også Knut
og hans folk. Enhver tendens fra Knuts side til å forvandle sitt apparat til en partiorganisasjon, altså et nytt parti, må bekjempes og stanses. Samtidig må vi i høyere
grad enn hittil vie Knuts anarkistiske tilbøyeligheter oppmerksomhet. Knut har vist
for liote initiativ eller evne når det gjelder å fylle sin plass som leder av sabotasjen
og partisankampen. Det arbeidet han har ytet står heller ikke i forhold til den økonomiske understøttelse han har mottatt som beløper seg til ca. 200.000 kroner pluss
økonomiske ytelser som er ytet lokalt. Omtrent slik kan vi sammenfatte partiets erfaring når det gjelder Knut og hans arbeide.
Videre. Sonja, kameraten til Johannes, skriver i sitt brev til Knut: «Han – Johannes – bruker deg – Knut – for å overbevise meg om nødvendigheten av et brudd
med partiet».
Nå oppstår spørsmålet: Kan partiet framleis følge den linje i spørsmålet Johannes som er nedlagt i mitt brev av 7/9 til kamerat Strøm? Etter min oppfatning
kan der ikke reises prinsipielle innvendinger mot det. Det betyr at Johannes kan
opptas som medlem av sekretariatet på Vestlandet trass i at han søker å påvirke partikamerater til brudd med partiet [...]
Jeg tror derfor at kamerat Strøm, som er sentralkomiteens representant også
bør få sentralkomiteens fullmakt sammen med Sonja til selv å avgjøre om det tjener
kampen mot okkupasjonsmakten at Johannes tiltrer Vestlandssekretariatet [...]
			VI
Kjære Mollvik! Vi burde vel, både du og jeg, ha lært noe i den tid som er gått
siden N.K.P. ble stiftet i november 1923 [...] Jeg er overbevist om at du med din
rike erfaring i dagens strid og kamp ikke vil ta dette brev ille opp. La meg få høre
fra deg.
26.-9.–44.					Med håndslag
						Per Dølen
P.S. [...]
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Kjære Strøm! 120
Jeg har mottatt din skrivelse av 6.-9. som du sendte til kamerat Roll og kopi
av skrivelse av 6.-9. til Knut fra Sonja. Videre har jeg mottatt skrivelse av 20. august fra Storm. I dette siste brev heter det at Storm er politisk leder for vestlandske
distrikt.
Da koden som vi har gjør det umulig for oss å tyde den ville jeg gjerne få
greie på hviløken kamerat det er som har navnet Storm. Du må overbringe Storm
min hilsen og si at de spørsmål han har reist i sitt brev skal bli opptatt snarest og at
han vil få et utførlig svar ved neste post.
Så var det igjen spørsmålet Johannes. Spørsmålet Johannes er i høyeste grad
et politisk spørsmål. Derfor har jeg tatt dette spørsmål opp og fremlagt mitt og sekretariatets standpunkt i et utførlig brev som er sendt til kamerat Håkon Mollvik.
Dette brev har gyldighet for hele partiet [...] Som du vil se av brevet får du og Sonja sammen med eventuelt andre ledende kamerater på Vestlandet sentralkomiteens
fullmakt til å avgjøre hvorvidt situasjonen der borte er slik at Johannes kan tiltre
partisekretariatet på Vestlandet.
Jeg anser det nødvendig at brevet om Johannes forelegges for det første
alle ledende partikamerater og dernest at det refereres under ledelse av en politisk
kvalifisert kamerat i alle partigrupper. Videre at brevet forelegges av deg for Birger
og eventuelt andre partikamerater som arbeider i hans apparat. Jeg vil be deg om å
gi meg en særlig rapport om Birgers stilling til brevet, da spørsmålet Knut også er
reist i dette brev. Etter min oppfatning er det av stor betydning at Birger blir orientert om Knuts stilling til partiet. Vår videre linje i spørsmålet Knut må gå ut på å
hjelpe Knut til rette for å komme opp av den fallgrube som han er i ferd med å falle
i. Personlig tror jeg at dette er en meget lett oppgave for så vidt vi alle arbeider med
sikte på en positiv løsning av spørsmålet. Men 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 følges i hans apparats spor.
Slik omtrent tror jeg vi må legge arbeidet an. Men det må oppfatte som et
råd fra min side [...] Jeg vil samtidig be deg om at du overbringer kamerat Sonja
min hilsen og takk for at han har stillet seg oppgaven å studere spørsmålet Johannes
og samtidig søkt å veilede Knut. Knut er en bra kamerat, særlig er det derfor nødvendig at vi tar oss av ham, slik at vi kan få rettet opp igjen den ideologiske oppløsning som råder hos de kamerater som arbeider i hans apparat. Jeg venter derfor med
stor interesse på orientering om Sonjas samtale med Knut. Ett moment, et meget
vesentlig moment, bør du og Sonja være oppmerksom på i spørsmålet Knut, og det
er Knuts forbindelse i Stockholm. Etter Kominterns oppløsning må partiet arbeide
selvstendig i henhold til presidiets beslutning av mai i fjor. Men denne beslutning
har ingen virkning for Knut og hans tidligere forbindelser. Dette forhold har av
120 «Klingenberg» (Furubotn) til «Strøm» (Torkild Jakobsen) 28.9.44, AA, Pa PF, Db - Krigsarkiv, 6, V.
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disse elementer blitt utnyttet i negativ retning. Hittil har jeg ikke grepet inn i dette
forhold, da jeg først ville se hvilken karakter denne utviklingen tok. Etter de siste
rapporter jeg har mottatt i spørsmålet antar jeg at det blir nødvendig å klarlegge
dette spørsmål og derved fravriste Johannes og eventuelt andre Johannesser dette
slibrige, gemene og forbryterske kampvåpen. Jeg kan ikke tale åpent i dette spørsmål. Men jeg går ut fra at du og sannsynligvis i ennå høyere grad Sonja forstår fullt
ut hva det dreier seg om. Hvis ikke, vil dere få alle kort på bordet. Dette spørsmål
har også en annen side. Det uvederheftige og politisk uansvarlige snakk som har
pågått omkring Knuts forbindelser i Stockholm er i strid med og uhyre skadelig for
arbeiderklassens kampinteresser i dag. Jeg antar at nettopp det spørsmål som jeg
her har berørt har vært fremme i Knuts samtale med Sonja. Er så tilfelle, må du be
Sonja om å gi meg nøyaktig rapport om spørsmålet.
For øvrig vil jeg meddele deg at professor John Skeies utgreiing i spørsmålet: Om dei som vart valde til stortingsmenn i 1936 er folkerepresentanter enno og
til dess nytt val er halde, er meget god. Jeg antar at vi uten videre kan gå inn for
Skeies syn i politikken. Det vil naturligvis være av stor betydning for oss. Om dette
spørsmål skal du bli orientert utførlig så snart råd er.
Overbring alle kamerater min beste hilsen.
28.-9.–44.					
Med håndslag
						Jan Klingenberg
D.S.

P.S. Du og Roll må bringe koden i orden. Jeg er hjelpeløs slik som det nå er.
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Kjære Berg.121
sikt:

Vi sender nå på ny et bud av sted med post og materiell. Her er en kort over-

1. Først takk for ditt brev av 23/9. Jeg håper ikke at arrestasjonsbølgen i september har gått videre. Du oppgir at S. E. er tatt. Er det en av samme navn eller er
virkelig Storm røket?
Vi må selvsagt holde forbindelse med hverandre med direkte kurer så lenge
annen forbindelse ikke er i orden [...] Det aller beste er selvsagt om du kan få forbindelse med en av konduktørene eller postekspeditørene Oslo – Bergen. De er alle
fra Bergen og det lykkes ikke våre forbindelse på postkontoret å få kontakt med
dem, slik det er lykkes på flere andre ruter.
2. Vedlagt sender jeg deg brever med bilag av Jan Klingenberg. Til din orientering:
Vedlagte to brev av 7/9 er skrevet på grunnlag av din rapport av 6/8. Da ditt
brev av 6/9 ankom sammen med brevet til Knut fra S. S., ble avskrift av dette brevet sendt J. K., hvoretter jeg har mottatt brev til deg av 28/9 som vedlegges. Dessuten sendes ytterligere brev fra J. K. med materiell. Vær forsiktig med professorens
utgreiing, da han lever legalt i landet.
[...]
5. Jeg har mottatt rapport fra Rogaland. Den er av 3/9 og viser at de er kommet ganske godt i vei. Venter ny rapport fra dem. Har du kontakt med dem?
[...]
6. Den koden du bruker er helt i orden fra din side. Jeg tar alt som du sender
[...] Hvorledes er centralkomiteens uttalelse av 1. juni mottatt hos dere?
6/10.44.				
Med de beste hilsner
					
Gunnar Roll.

121 «Gunnar Roll» (Egge) til «Berg» (Torkild Jakobsen) 6.10.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6,
«Vestlandet juli –44/mars–45».
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<Avskrift>
Kjære Roll 122
Det er nu i orden med forbindelseslinjen. Budet vil gi alle opplysninger. Vil
du sørge for at der i første forsending blir sendt med ett eks.pl. av instruks for distribueringen.
Viggo var i kontakt med Halfdan før han reiste, men siden har jeg ikke hørt
noe derfra. Birgers eller rettere sagt Viggos mann dernedenfra er nå her i byen, men
han vet svært lite om de andre apparatene, og jeg håper at når han reiser ned igjen
skal kunne klare og få i stand forbindelsen igjen. Linjen dit er i orden, så jeg skjønner ikke hvorfor han ikke lar høre fra seg. Jeg er selvfølgelig interessert i nøyaktig
rapport derfra. Det er jo ingen vits i å sende noe nedover når det ikke blir avhentet.
Med 1) <Odda> har jeg heller ikke hatt noen forbindelse siden arrestasjonene der.
De som rømte er fortsatt på frifot, men det har hittil ikke vært mulig å komme i
forbindelse med dem eller det gjenværende apparat. En av Birgers gutter som er
derfra, er inne for å prøve å få forbindelse og dessuten har 2) <Slåttelid> som er i 3)
<Sauda> vært der i samme oppdrag og jeg venter rapport fra ham på mandag. Han
har for øvrig utført et glimrende arbeid i 3) <Sauda>, har en meget sterk posisjon,
ja selv 4) <Bojer> som er formann i komiteen der inne, bøyer seg for ham. Han arbeider nu for å få 5) <Jacobapfo?> som er den store mann der og som er helt på vår
linje, til å overta stillingen som pol.leder. Han burde absolutt gå i illegalitet nå både
for sin personlige sikkerhets skyld, men spesiellt fordi hans nåværende virkeområde er altfor trangt og fordi det nå er så god bruk for ham her etter at Storm er falt
fra ham. Dessverre var det nok ham og etter de opplysninger jeg i går mottokk fra
to kilder, skal han allerede være myrdet. Jeg tror det ville være heldig om Alf skrev
et personlig brev til ham og at han også i brevet ga partiets syn på det etterkrigsdokument som medfølger. Han bruker navnet Frits. Hvis det lykkes å få ham til å gå i
illegalitet, hadde jeg tenkt at S. S. eller Sonja, som han kaller seg i brevet til Knut,
ble sentralens representant og medlem her, med andre ord den politiske leder her
på Vestlandet og at Frits overtok den organisatoriske ledelse og at disse to sammen
med Viggo utgjør et Vestlandssekretariat.
Johannes må vi dessverre se helt bort fra nu. Det er blitt fullstendig brudd.
Dere skal få en fullstendig rapport om Johannes i neste forsending etter at jeg har
konferert med Sonja som kommer til byen i morgen. Den formelle grunnen til bruddet, er pressen som er partiets eiendom. Han bestrider ikke dette direkte, men gjør
krav på andel i pressen, fordi han har gitt ordre om dens anskaffelse og et annet
medlem av rådet gjør krav på andel, fordi han personlig har betalt frakten til det
stedet der den nu er plassert. På grunn av dette finner de ut at rådet eier 2 av 3 andeler og nekter oss å trykke N.V. på pressen og det etter at vi har skaffet trykker, setter, og nødvendig sats og til og med besørget trykning av deres avis her i byen inntil
monteringen der inne var ferdig. Den reelle grunn er selvfølgelig at de nu når de er
122 «Erling Berg» (Torkild Jakobsen) til «Roll» (Egge) 14.10.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6,
V.
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)

169

autorisert av Regjering og Heimefrontledelsen, ikke lengere har noen bruk for oss.
Jeg tør vel også tilføie at det er partiet som har finansiert dem inntil de var i stand
til å stå på egne ben, og at det også er vi som har skaffet dem de fleste forbindelser
i distriktet og utført en vesentlig del av arbeidet. Uten å ville foregripe begivenhetenes gang, tror jeg at vi må anse oss ferdig med Johannes rent partimessig, men vi
vil i den utstrekning det er mulig fortsette samarbeidet med Fylkesrådet. Jeg har på
et tidlig tidspunkt informert Birger om tilfelle Johannes og Knut. Han står helt på
partiets linje i denne saken. Det er nu etter at Viggo har overtatt ledelsen, litt mer
fart i dette arbeidet og jeg er helt sikker på at det ikke skal bli mange dager før også
vi her skal kunne oppvise resultater også på dette område. Vi har fått to mann til fra
Knut, men Helga har reist tilbake sannsynligvis fordi han ikke klarte å vinne Birger
for Knuts standpunkt.
Foruten Storm mistet vi også den faglige leder 6) <Skarvå/Skarvåg?>
og org.leder fra Bergen og dessuten K. M. Den nye faglige leder er 7) <Sausta/
Gausta?>. Han er ikke akkurat noen stor kraft, men er den beste som kan skaffes,
og den eneste av våre mer kjente fagforeningsfolk som er innstilt på å gjøre noe.
Som henholdsvis politisk og organisatorisk leder fungerer 8) <Egil Larsen> og 9)
<Sven Simensen/Svendsen?>, tidligere ungdomslagsmedlemmer, begge er illegale.
Dessuten er 10) <Vatne?> også illegal org.sekretær. De to første dekknavn Hoff og
Foss er prektige kamerater som nu begynner å få grep på arbeidet. Distribusjonslederen Arne, men ikke illegal. Han er ennu litt fersk, men også han begynner å få
grep på sakene. C.K.-vedtak offentliggjort i A.f.N. nr. 11-12, har efter de rapporter
jeg har mottatt blitt meget godt mottatt i alle leire her.
Tilslutt litt om Mil.org.s reaksjonære ledelse. Som vi tidligere har nevnt, var
samarbeidet meget godt så lenge Kristian, representanten fra Vest, var her. Når han
reiste, overtok andre ledelsen og forbindelsen med oss og det er disse jeg sikter til
og som i sin tid truet med å skyte de som hadde fått i stand kontakten med Vestlandske Frihetsråd, som det denne gang het. De iverksatte jo ikke truselen, og nu er
Kristian kommet tilbake og de andre har gått tilbake til sine tidligere underordnede
stillinger, så samarbeidet er nu det beste. Kristian er en prektig mann, ja, jeg er tilbøyelig til å tro at vi skal vinne ham helt, hvis ikke de andre klarer å velte lasset.
Det er sikre tegn på at de arbeider for et åpent brudd, at vårt apparat skal oppløses
som selvstendig apparat og innlemmes direkte i Mil.org. På mandag skal jeg i konferanse med dem, så neste gang skal dere få vite resultatet. Vårt standpunkt blir at
vi er villig til å stille både dette og vårt partiapparat til disposisjon i kampen mot
okkupanten, men som selvstendig apparat i all fall så lenge som de opprettholder
den politiske og organisatoriske isolasjon mot oss. Er de villig til å oppheve denne
isolasjon og betrakte og behandle oss som en verdig og likeberettiget gruppe i den
kjempende hjemmefront, er vi også villig til å diskutere spørsmålet om å gå inn i
Mil.org. La meg få høre deres mening om saken.
Så må jeg få beskjed om (allerede i første sending) om jeg kan sende post
tilbake samme vei som jeg mottar fra dere og hvorledes sendingen skal foregå.
Jeg tror det ville være bra om Alf tok personlig korrespondanse med Sonja.
Har nettopp mottatt melding om at der forestår nye arrestasjoner mot oss, blant an-
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net står Henriks bror på listen. Alle som kan tenkes å være i faresonen, har selvfølgelig fått varsel.
14/10.44				Kameratslig hilsen
					Erling Berg.
P.S. Klarer meg med rasjoneringshefter, men er takknemlig for alle tobakkskort du kan avse.
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Erling Berg 123
Kamerat!
Takk for ditt brev av 16.10.44 med bilagt studiemateriell som jeg fikk i dag.
Når du ikke har hørt fra oss tidligere skyldes det delvis at jeg måtte ødelegge
to ferdige rapporter, delvis at begge våre postruter var i faresonen p.g.a. arrestasjoner, hvorfor vi fant ut at du fikk muntlig rapport gjennom Kjell.
Vi er således helt inneforstått med at vi skal rapportere til deg på samme
måte som vi rapporterer til Roll. Han ønsket at vi sendte en rapport hver veg.
Etter Viggo arvet vi adressene til 4 medlemmer i Stavanger og til om lag 20
sympatisører sammesteds. Dessuten ble vi plassert på et dekksted som var mindre
heldig i lengden. Ennvidere 2 sab grupper hvorav den ene muligens kan brukes.
Kontakt med Sandnes fikk vi i Oslo av deg. Der er 5 grupper med 15-20 mann, som
går om hverandre, og hvorav en del må skjaltes ut og resten omorganiseres, iflg.
den pol. leder på stedet. Lederen har imidlertid vært helt desorientert når det gjelder
vår politikk. Til dags dato har han således betraktet det som en viktig oppgave å betale fagforeningskontingent til den naz. fagbevegelse, og overveide endog sjøl å ta
jobb i sitt Forbund for en tid tilbake.
Til slutt fikk jeg rede på at der var et Frihetsråd i Stvgr hvor vi ikke var representert. Ennvidere at noen av våre folk hadde vært behjelpelig med distribuering
av en lokal avis som innehørte under rådet. Fra Bergen skulle så Viggo sende meg
beskjed om rådets sammensetning, men jeg måtte ikke ta videre skritt overfor rådet
før jeg hørte nærmere fra Viggo. Dessuten skaffet Viggo meg 2 kurerer.
Dette kan kanskje høres ut som et bra startgrunnlag, men vi har etter hvert
kommet til et annet resultat. Vi kom nemlig opp i rakningen av dette apparat. Rett
etter Viggo var reist ble hans husvært i Hillevåg tatt, noe som førte til at Viggo kom
i et mindre flatterende lys. Da jeg således tok opp forbindelsen med en av hans,
som jeg kjendte fra før, kunde vedk. advare meg mot en farlig bergenser som var
provokatør eller i beste fall uansvarlig!!
Det var sikkert den samme mistanke som falt tilbake på oss da vi i fjeldbygdene ble utsatt for en meget alvorlig provokasjon. Viggos forbindelse med illegale der oppe troppet nemlig opp 5 mann sterk for å likvidere oss. De ga seg ut for
statspoliti, mens vi skulle være provokatører. I den tro at det var statspoliti forduftet
vi, og måtte derved oppgi en fin hytteforlegning, 2 hytter, hvor vi hadde slått oss til.
De 2 av Viggos forbindelser vi benyttet var Alf Christensen og Gerd Skjelbred som begge ble tatt i forbindelse med Frihetsrådets avisaffære. De drog da med
seg Evjen og min viktigste forbindelse på Sandnes Jakob Askeland. Dessuten våre
2 husværter på Ålgård. Både Johannesen i Hillevåg og Alf og Gerd visste nok temmelig meget om Viggos virke + at de ga Gestapo peiling på oss. Vi måtte da gå i
total dekning.
Samtidig arrestertes en eng. agent Otto Olsen, og røpet en større forlegning
123 «Halfdan» (Einar Andreassen) til «Erling Berg» (Torkild Jakobsen) 20.10.44, AA, Pa ØE, D
– Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli –44/mars–45».
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i Bjerkreim. Folkene kom seg stort sett vekk, men det ble satt i gang klappjakt over
hele fylket, med ambulerende passkontroll, kroppsvisitasjoner og i Stavanger avsperringer og husundersøkelser i stor skala. Samtidig ble en hel del arrestasjoner
foretatt blant hjemmefrontsledere i Stavanger, og blant politifolk i Stavanger og
rundt i fylket.
[...]
Vi har opprettet et arbeidsutvalg bestående av
politisk leder
mil.leder Morten Mikaelsen
org.leder Ola Fjorden, dekknavn nå: Oskar
Den siste har enda ikke tiltrådt, da han først skulle søke kontakt med den
nevnte eng. forlegning først, og som følge av utviklingen enda ligger i total dekning
i Fjellbygdene.
Dertil kommer altså Kjell som sab.leder.
[...]
I løpet av de ukene jeg har vært her har såleis situasjonen endret seg til det
verre. Arrestasjonene, den skjerpede kontroll osv. på et så tidlig tidspunkt gjorde at
vi sto temmelig hjelpeløse. Nå er vi imidlertid kommet inn i civilisasjonen igjen, og
håper å få såpass arbeidsfred at vi kan bygge ut organisasjonen med bedre resultat
enn hittil.
[...]
			
Rogaland den 20.10.44
			
Hilsen og Håndslag
				Halfdan
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Erling Berg 124
Kamerat!
Mitt svar på ditt brev av 16-10–44, har sikkert preg av å være skrevet i all
hast. Noen ord i tillegg kan derfor kanskje være på sin plass.
Til studiemateriell vil vi gjerne ha gamle nummer av «Alt for Norge» om du
har noen på lager.
Materiellet om etterkrigsproblemene har jeg vært med og behandlet på tillitsmannsmøte i Stockholm, og på et fagforenings lederkurs. Jeg kan derfor fortelle
at våre folk også er mer eller mindre medskyldige i produktet, som for øvrig stort
sett ikke står i motsetning til oppropet fra N.K.P.s planutvalg. Hovedtanken er jo
å få produktivkreftene til full utfoldelse. Det er altså A.F.L.s sekretariater i Stockholm, London og Oslo som har laget forslaget, som dessuten er tiltrådt av tillitsmannsmøter.
Nå først begynner vi å komme i gang med arbeidet her. Vi har fått oss brukbare dekksteder, og har fått kurer-tjenesten i orden.
I Sandnes pågår omorganiseringen av Partiet for full damp. En sab.gruppe
er tatt ut. Den tidl. pol.leder på stedet er blitt org.leder, og studie-leder er blitt oppnevnt.
Vi har nå fått kontakt med Stavanger, og venter et par mann bort til konferanse med det første.
I «gammel-kommunistiske» kretser så vel i Sandnes som Stavanger hersker
framleis en viss nervøsitet etter de henrettelsene og arrestasjonene som tidl. fant
sted. Vi må derfor i konspirativ henseende forsøke å holde et høyt nivå, for å gjenopprette tilliden til partiet og våre illegale arbeidsmetoder. Årsaken til at partiet ble
så hardt rammet den gang, hevdes det, var at her var medlemmer uten ledelse - og
ledelse uten medlemmer! Ledelsens passive holdning førte til at ungdommelige
elementer brøt ut, og begynte å utfolle en aktivitet som dessverre har vært dårlig
forberedt.
Når vi ikke har utbygget distriktsstyret, skyldes det at vi enda ikke har full
oversikt over hvem vi kan gjøre regning med. Etter hvert som vi støter på de rette
folk, kommer vi til å trekke dem inn i tillitshvervene. Det later til å være vanskelig
å få folk til å gå over i illegalitet, og foreløpig er det et problem å skaffe dekningsplasser. Vi må nokk av den grund gjøre regning med også å ha legale medlemmer i
distriktsstyret, i hvert fall den første tida.
Ellers vil jeg nevne at radioreparatør Lars Lyse ble skutt i Lyse ca. 18-10–
44. Lyse sto oppført på Viggos liste over sympatisører. Det var ham som ovenfor
meg kom med de uttalelser om Viggo, som jeg nevnte i forrige brev. Lyse var en
viktig person, og hadde ypperlige forbindelser også til England.
I disse dager har Gestapo fakket ca 30 mann som måtte gå i dekning etter
at de engelske agenter i Bjerkreim ble ettersøkt. De fleste er visstnokk bønder som
124 «Halfdan Fjellberg» (Einar Andreassen) til «Erling Berg» (Torkild Jakobsen) 25.10.44, AA,
Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli –44/mars–45»
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har assistert agentene på forskj. vis. Det var den kretsen Oskar skulle søke kontakt
med, men han er visstnokk ikke tatt. Derimot forsøkte Gestapo på å ta hans bror
Einar, som vi har tatt i dekning. Einars kone ble tatt som gissel.
Arrestasjonene av de 30 vil antakelig medføre nye arrestasjoner i Stavanger
og fylket. Gestapo virker meget desperate. De tar ingen chanser. Skyter rett inn i
husene. Setter fyr på låver og hytter, og torturerer hensynsløst.
		
Rogaland. 25/10–44
					Hilsen og håndslag
					Halfdan Fjellberg
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Erling Berg. 125
Kamerat!
Vi har ennå ikke mottatt noe materiell eller brev østfra. Siste gang kureren
var i Stavanger undlot han, uvisst av hvilken grund, å oppsøke meldestedet. Båten
var da sterkt forsinket p.g.a. kystforholdene. Vi har fått beskjed om at den ennå ikke
er ankommet til Oslo, og det vil da gå minst 10 dager til, før vi kan vente å høre
noe østfra.
Om du derfor kan sende oss noen x av Norsk Vilje, Alt for Norge, Friheten
og de 3 brosjyrene ville det vært fint. Maksimum av hver 300 eks. – Vi er særlig
interessert i det trykte materiell, da det virker mest tillitsvekkende. Folk er nemlig
overalt skeptisk på mye foreteelser på det illegale arbeidsfelt, og ser provokatører
allevegne. Vårt trykte materiell blir lettere akseptert som ekte varer, enn stensilert,
rart nokk.
Der skal utkomme 2 små illegale aviser i Stav. I redaksjonen for den ene
sitter en av mine personlige bekjente, en høyreinnstillet sosialdemokrat. Da vedk.
har en bror som tidligere har arbeidet for meg og er sympatisør, forsøker jeg nå å få
forb. med avisa denne vei.
Med Olga Larsen (tidl. Kåre Fjorden), hadde jeg en konferance i går. Han er
villig til å gå inn i partiet. Gjennom ham får jeg nå kontakt med Marit, som det er
meningen skal møte meg i kommende uke. Marit hadde vært under oppsikt en tid,
men situasjonen var nå lettet noe. Jeg har oversendt ham plankomiteens skriv, og
antar han bl.a. kommer til å ta seg av denne oppgave. – Marit kan sikkert orientere
oss om Frihetsrådet m.v. –
Partiet på Sandnes setter nå i gang kontingentbetaling.
Nye arrestasjoner har funnet sted i Bjerkreim ca. 7 mann. Man vet ikke sikkert om noen av de aktive sambandsfolk er tatt. Størsteparten er i hvert fall bønder
som har hjulpet dem med forsyninger etc.
Det var «Hanis» (Frits Olsen) som var arrestert på Statsbanens kontor for
illegal virksomhet. Det ville vel være hensiktsmessig å ha en kode ved skriving av
navn i vår videre korrespondance.
Rogaland 1/11–44.		

Hilsen og håndslag Halfdan Fjellberg

125 «Halfdan Fjellberg» (Einar Andreassen) til «Erling Berg» (Torkild Jakobsen) 1.11.44, AA, Pa
ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli –44/mars–45».
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INFORMASJON OM SAKEN JOHANNES 126
Da jeg i begynnelsen av mai dette år reiste ut til Johannes for å delta i arbeidet
med Frihetsrådet, var det etter forslag fra Johannes selv, og kamerat Strøm godkjente
det. Av Strøm ble jeg informert om hvordan saken Johannes lå an på det tidspunkt,
om mytteriet i sentralforlegningen pga Johannes’ flukt til Vestlandet. Videre ble jeg
satt inn i partiets bestrebelser for å få Johannes i positivt arbeid, og hans fremtidige
forhold til partiet skulle være avhengig av hans innsats her vest. Foruten min oppgave
som redaktør for «Norsk Vilje» og Johannes’ medarbeider i Frihetsråd-arbeidet hadde
Strøm gitt meg i oppdrag å være partiets observatør når det gjaldt Johannes og om
mulig hindre politiske tilbakefall fra hans side [...] men 3 måneders samvær gjorde
det klart for meg at ti års bekjentskap i fredstid ikke hadde gitt meg tilnærmelsesvis
så godt innblikk i hans karakter som den korte tiden under illegale forhold [...] Men
samtidig gikk det snart opp for meg at problemet Johannes utgjorde en alvorlig trussel mot partiet, og jeg gjettet meg til at Johannes’ virksomhet østpå allerede hadde fått
alvorlige følger for enkelte partikamerater. Jeg kjente det som en nødvendighet å sende brevet til Knut for å advare ham. I brevet til Knut er mitt syn på Johannes uttrykt
i sterkt personlig form og bruddstykkevis. Jeg var derfor klar over at jeg måtte legge
fram mitt syn i en mer saklig form og mer uttømmende. Samtidig kvidde jeg meg
ikke så lite, for da måtte jeg nødvendigvis rote opp i min egen politiske fortid, grave
opp noe som jeg trodde var et politisk lik [...]
Nå nylig har jeg fått lese Jan Klingenbergs brev til Håkon Mollvik, datert
26/9.44, og dette brevet bestyrket meg i høy grad i at problemet Johannes er av
grunnleggende politisk betydning og verd et inngående studium. Og ikke nok med
det. De informasjoner brevet ga om følgene av Johannes’ virksomhet østpå, var en
bekreftelse på de resultater mine studier hadde ført til [...]
Det første jeg fikk høre da jeg kom ut til Johannes, var hans uhyggelige
skildringer av kontroversene med Gubben. De besto av voldsomme anklager mot
Gubben og noen av medarbeiderne i forlegningen, blandet med kritikkløs og uhemmet selvforherligelse [...] På tross av enkelte tilbakefall arbeidde Johannes i det
store og hele positivt i første fase av Frihetsrådets historie. Denne fasen strakte seg
over mai og hele juni måned. I dette tidsrommet var også arbeidet helt avhengig
av partiets hjelp, både økonomisk og organisatorisk [...] han hevdet at partiets organisasjoner burde få en fastere form, det burde organiseres et partisekretariat. jeg
smakte på tanken og fant ut at den var positiv, selv om jeg allerede på det tidspunkt
hadde en liten mistanke om at Johannes kanskje hadde sin spesielle mening med
forslaget. Ved første anledning drøftet jeg det med Strøm. Spørsmålet var om situasjonen var moden for opprettelsen av et Vestlands-sekretariat, og om det ville være
126 «Sonja» (Svale Solheim) til sentralkomiteen i NKP 1.11.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv,
11. Dette skrivet av Svale Solheim er på 23 sider, har to bilag, og her er av plasshensyn bare
tatt med noen utdrag som er særlig relevante. «Storm» er identisk med Schrøder Evensen
og «Strøm» med Torkild Jacobsen. En uidentifisert «Larsen» (Johs. Landfald)? nevnes som
alliert med «Knut» mot «Gubben». For øvrig nevner Solheim en av sine allierte fra ledelsen i
Bergen NKP, «Rasmus», som trolig er identisk med Ingvald Dalland.
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noen fare ved å trekke Johannes inn i et slikt sekretariat [...] Strøm sa han ville forelegge forslaget for partisekretariatet. Men allerede før godkjennelse forelå, hadde
Johannes’ utvikling tatt en slik retning at jeg hadde fått alvorlig tvil om forslaget i
det hele tatt lot seg gjennomføre [...]
Under omtalen av vaktmannskapenes mytteri kom det interessante ting for
dagen. I den forlegningen hvor Johannes oppholdt seg sammen med vaktmannskapene, hersket det etter hans utsagn utålelige tilstander. Det var dårlig med mat,
vaktmennene hadde ikke noe å bestille, og lederen i forlegningen opptådte meget
brautende og sa at han hadde fått diktatorisk makt av Gubben. Dette var årsak til
stor misnøye, og da var det Johannes protesterte og holdt sin forelesning om de organisatoriske spørsmål. Dessuten hadde Johannes overfor vaktmannskapene hevdet
at det var uriktig og unødvendig at de gikk her og slang bare for å beskytte Gubbens liv. Den eneste riktige linje var å kjempe, og derfor burde de reise bort. Etter
Johannes’ egne uttalelser er det således klart at han er ansvarlig for mytteriet og for
at sentralledelsen ble berøvet det nødvendige vakthold.
I forbindelsen med omtalen av mytteriet dukket så Knut opp. Johannes forklarte at han hadde skrevet til Knut og bedt ham ta imot vaktmannskapene, og Knut
hadde svart at han var villig til det. Jeg var nysgjerrig etter å få mer greie på Johannes’ forhold til Knut og spurte om det. Under disse samtalene kom det for dagen
uhyggelige og graverende ting som gjør det til en gåte for meg at Johannes slapp
levende tilbake til Vestlandet. Johannes forklarte at han tidlig fikk mistanke om at
Gubben var en Jagoda-type, som han uttalte seg. Han kom med direkte beskyldninger om at Gubben var en Gestapo-agent, som ved sitt angiveri etter sigende skulle
ha vært skyld i at en rekke partikamerater ble arrestert. Denne sin mistanke hadde
Johannes betrodd til Knut, og Knut skulle da ha sagt at hvis dette var riktig, ville
han egenhendig skyte Gubben. Disse uhyggelige uttalelser overbeviste meg om at
Johannes’ partifiendtlige utvikling var langt framskreden og sannsynligvis allerede
hadde fått følger østpå [...]
Av hans særlig smigrende omtale av bl.a. Knut og Larsen forsto jeg at Johannes gjorde sikker regning med disse. Det må bemerkes at Johannes gjennom sin
bror tannlegen hele tiden har opprettholdt forbindelsen med Larsen. Om han framleis står i direkte kontakt med Knut, er jeg ikke i stand til å avgjøre med sikkerhet.
Forbindelsen måtte i tilfelle gå gjennom Johannes’ søster som bor på Hønefoss.
Dessuten oppdaget jeg snart at Johannes la an på å vinne meg. Hans lovtaler
over Knut hadde tydelig adresse til meg, det var på en måte underforstått at vi som
gamle venner måtte holde sammen – like til brudd med partiet. Og for å gjøre et
slikt brudd nødvendig og naturlig oppvartet så Johannes med historier om at partiet
under Gubbens ledelse var dømt til oppløsning og ikke hadde noen framtid for seg,
at Gubben ikke var anerkjent av «Moskva» og at hans utsendinger ikke hadde noen
tillit og ikke ble mottatt i den sovjetiske ambassade i Stockholm osv. I motsetning
til dette mante han fram Knuts forbindelser i Stockholm, at Knut egentlig var den
som ble anerkjent av «Moskva» osv. [...] I hans omdømme var for eksempel Gubben en elendig marxist, som ikke engang var i besittelse av de mest elementære
kunnskaper i politisk økonomi og historie. Strøm var en hyggelig og omgjengelig
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mann, bevares, men egentlig var det ikke rart bevendt med hans politiske kvalifikasjoner og åndsevner, for ikke å snakke om Storm engang [...]
Grotesk i all sin ynkelighet er det opptrinnet som fant sted på Hotel Rosenkrantz, da Johannes og et annet rådsmedlem var i byen på konferanse med Mil.org.
Om episoden foreligger det tre versjoner, som alle er sterkt avvikende og delvis motstridende. Den første fikk vi høre av det rådsmedlemmet som var sammen med Johannes på restauranten. Morgenen etter opptrinnet kom han nervøs og nedfor til Rasmus og deretter til meg for å spørre om vi hadde sett noe til Johannes. Han fryktet for
at Johannes var arrestert. Hans versjon av historien er den mest edruelige, som ventende var. Så har vi Johannes’ variant som er referert i Strøms brev til Gunnar Roll.
En tid etter ga Johannes selv til beste en tredje versjon. Da hadde han pyntet adskillig
på historien, for at den ikke skulle virke fullt så latterlig for ham [...]
Utviklingen av Johannes’ partifiendtlige opptreden og hans dobbeltspill kom
først klart tilsyne i neste fasen av Frihetsrådets historie, fra omkring midten av juli
måned. På dette tidspunktet begynte Frihetsrådet å ta fast form, det fikk et organisatorisk fundament. Dette førte til at Johannes fikk en stadig sterkere følelse av at han
nå hadde fått en mer selvstendig plattform å stå på, uavhengig av partiet. Jeg tror
dette er forklaringen på at Johannes’ bevegelse bort fra partiet nå ble mer bevisst, at
hans partifiendtlige linje steg tydeligere fram. Hans sure kritikk over – og negative
holdning til – ledende partikamerater ble mer utpreget. Som eksempel kan nevnes
hans opptreden overfor kamerat Storm. Storm hadde besluttet å gå i dekning og
konsentrere seg om politisk arbeid. Han hadde bl.a. erklært seg villig til å reise til
andre distrikter for å organisere Frihetsråds-bevegelsen. I denne forbindelse foreslo
Strøm at Storm burde midlertidig bli knyttet til rådet med det spesielle oppdraget
å reise for rådet. I forholdet til Storm la Johannes fra første stund for dagen en inngrodd motvilje. Johannes innlot seg ikke på å benekte at Storm var kvalifisert til
slikt organisasjonsarbeid, og det faktum at rådet sårt trengte folk til å utføre slike
oppdrag gjorde at Johannes tilsynelatende ikke innvendte noe mot Strøms forslag.
Men desto mer av personlig nedsettende art hadde han å si om Storm [...]
Så reiste Storm i Rogaland i rådets oppdrag. I mellomtiden hendte det ting
som gjorde min stilling hos Johannes mer og mer uholdbar. Det endte i en krise
som førte til at Rasmus og jeg forlot forlegningen og reiste til byen. En av de hendelser som fikk begeret til å flyte over, inntraff da Johannes fikk besøk av sin bror
(tannlegen) og sin søster. Broren var nettopp kommet fra Oslo. Han hadde brev med
til Johannes fra Larsen og hadde dessuten partinytt å fortelle, angiverlig bygget på
samtaler med Larsen. Jeg så overvære en drøftelse mellom Johannes og hans søsken
om indre forhold i partiet, om stridighetene med Gubben og andre ledende partikamerater. Det var vondt å høre på at partiet ble gjort til gjenstand for den mest vulgære
politiske sladder, og det til med uvedkommende mennesker [...] På toppen av det hele
kunne endelig tannlegen fortelle, angivelig med Larsen som kilde, at Johannes var
ekskludert og alle partiavdelinger var blitt informert om det. Dette sto direkte i strid
med de informasjoner Strøm hadde fått sist han var østpå. Men på samme tid hørte
det ikke urimelig ut at Johannes virkelig var ekskludert, særlig da mine undersøkelser
hadde vist at han i og for seg for lenge siden var moden for eksklusjon.
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På det tidspunkt var Strøm østpå, og Rasmus og jeg syntes ikke vi kunne
foreta oss noe avgjørende før han kom tilbake. Imidlertid klarte vi dessverre ikke
ventetiden, krisen kom et par dager før Strøm. men tilfeldigvis dumpet Storm midt
opp i det. Han hadde hatt en meget interessant tur i Rogaland og var kommet for å
avlegge rapport for rådet. Det må her skytes inn at kamerat Storm da var oppnevnt
som politisk leder for Vestlandet, og Rasmus og jeg satte ham derfor inn i saken.
Med Storms samtykke fikk vi i stand en diskusjon med Johannes for å få brakt på
det rene hans stilling. Under samtalen som til dels foregikk i voldsomme former,
ble Johannes’ virkelige forhold til partiet avslørt såpass grundig at Storm erklærte
seg enig med Rasmus og meg i vår beslutning om å forlate ham. Johannes erklærte
på direkte forespørsel at han ikke kunne anerkjenne NKP under Gubbens ledelse.
Begrunnelsen var at partiet, som han uttrykte seg, i sin oppbygning var et nazistisk
parti, og at Gubben var en nazistisk fører. Videre kunne han ikke anerkjenne Strøm
om sentralkomiteens representant på Vestlandet [...] Trengt opp mot veggen erklærte Johannes at han ikke anså seg som medlem av partiet og derfor ikke ville bøye
seg for en flertallsavgjørelse. Dermed var jo saken klar, og det var ikke lenger noe å
diskutere om.
Det må her bemerkes at også en annen sak ble drøftet under denne samtalen
med Johannes, nemlig Frihetsrådets stilling til Heimefrontsledelsen [...] i et rådsmøte dagen i forveien var det blitt besluttet at det samlede råd skulle reise til byen å
få i stand et møte med heimefrontsledelsen om godkjenning av Vestlandske frihetsråd [...] Da det kom til stykke, fikk Storm ikke tillatelse til å delta [...] Som et krast
eksempel på hvordan Johannes forsøker å føre rådet bak lyset i sine bestrebelser på
å skade og diskreditere partiet, vil jeg bare nevne avisspørsmålet på rådsmøtet 10.
oktober. Jeg har utarbeidd et utførlig referat av diskusjonen på møtet. Jeg vedlegger
dette som bilag, og vil derfor bare her presisere at Johannes gjorde et forsøk i rådets
navn å bemektige seg et trykkeri som tilhører partiet, og videre førte en linje med
sikte på å hindre at «Norsk Vilje» skulle få trykkes på dette trykkeriet. Det kan ikke
lenger være noen tvil om at Johannes nå bruker sin stilling i Frihetsrådet til å bekjempe partiet [...]
1/11–44
					Sonja
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<Avskrift>
Til Ola 127
fra Julius							3/11.44
Vår representant Hans har gjort rede for sine drøftelser med Dem om støtte
fra ansvarlige myndigheter til de sabotasjegrupper som De står i spissen for.
Vår innstilling har alltid vært at alle som vil kjempe mot fienden bør få støtte
av ansvarlige norske og allierte militære myndigheter uten hensyn til politisk syn
eller farve under forutsetning av;
1) at de følger de retningslinjer for kampen som ansvarlige norske militære
myndigheter trekker opp,
2) at de tar ordre fra den ledelse her hjemme som representerer norske og allierte myndigheter,
3) at de holder disiplin innenfor sine egne rekker.
Hvis vi fra Dem og Deres eventuelle foresatte kan få en klar skriftlig garanti
for at de ovenfornevnte tre forutsetninger vil bli oppfylt tvil enhver tid, vil vi støtte
gruppene med penger, rasjoneringskort og det materiell som er nødvendig for å
løse foreliggende oppgaver. Vil vi også om det er behov for det, avse en instruktør
til videre utdannelse av gruppene.
Hvis De er interessert i samarbeid på ovennevnte basis, ber vi Dem oversende en skriftlig bekreftelse på at De og Deres eventuelle foresatte vil gå inn på
de ovennevnte forutsetninger. Brevet kan legges inn på samme sted som dette ble
avlevert og adresseres til Julius, så skal det bli hentet. Vi ber Dem likeledes gi en
oversikt over gruppenes størrelse og det De i øyeblikket råder over av ressurser og
materiell. I tilfelle av at vi får et bekreftende svar, skal vi sette Ola i forbindelse
med en representant for oss for å drøfte de tekniske enkelheter- Selve prinsippene
for samarbeid, kan vi ikke innlate oss i diskusjon om, og vår representant har ingen
fullmakt til å diskutere denne side av saken. Hans oppgave er av teknisk art.
Hvis det er mulig, ville vi gjerne ha svar innen 7. ds.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Julius representerer ansvarlige
norske og allierte militære myndigheter i Oslo.
					Julius.

127 «Julius» (trolig Lorentz Brinch) til «Ola» (Egge?), 3.11.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6,
II.
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<Avskrift>
Kjære venn. 128
Sammen med Riiser møtte jeg i går en representant for F. O., en mann som
av forsiktighetshensyn satt med ryggen vendt mot oss. Vi fikk først opplest den
skrivelsen vi tidligere har fått oversendt [...] På forepørsel om vi ville oppgi våre
gruppers antall og størrelse, svarte jeg at vi ikke hadde fullmakt til dette, hvilket
han godtok. Vi ble deretter forespurt om vår forbindelse med en del av de ting som
har hendt i den senere tiden. det første gjaldt knottfabrikkene i Vestfold Da jeg fant
det litt påfallende at han ikke kjente til at M.o. også var delaktig i disse tingene,
var jeg litt forbeholden. Jeg svarte han rett og slett at dette lå utenfor mitt felt. Han
nevnte da knottfabrikkene i Sandvika og gjorde oppmerksom på at aksjoner av denne art ikke var godkjent fra H.øya [...] Jeg bekreftet Levan, da jeg mente at en slik
affære nettopp må bevirke forståelse for nødvendigheten av samarbeid. Mannen
uttalte at skaden for M.o. var ganske liten, og hadde intet å anføre i retning av bebreidelser. Vi fikk deretter opplest en instruks til gruppene, som i hovedsaken gikk
ut på rapportplikt til SL via M.o.’s instruktør [...] I forbindelse med N. U. ble vi
forespurt om vi hadde til hensikt å utføre en aksjon mot Nord-syd gående jernbaner.
Han presiserte at hvis vi går inn for dette, vil et samarbeid ikke bli mulig, da der fra
øverste hold er gitt melding om at dette ikke må foretas av hensyn til de vansker
det vil medføre for befolkningen [...] Vi meddelte at 24 hadde uttalt at aksjoner mot
skipsfarten framleis var aktuell. I denne forbindelse ble det sagt oss at 24 sannsynligvis representerte en overordnet instans, og at den avdeling vi nå kom i kontakt
med, ikke hadde fått slike ordre. Samtidig ble det meddelt at en aksjon mot Aklers.
mek. verksted på det nåværende tidspunkt ikke ansees for ønskelig [...]
Min personlige oppfatning av konferansen var at vi er kommet i kontakt med
en avdeling av M.o. som stiller seg som oppgave å kontrollere vår virksomhet. De
er samtidig ute etter alle grupper som arbeider aktivt. Vi ble forespurt om vi hadde
kjennskap til et par navn som ble oppgitt. Sannsynligvis på folk som leder ukontrollerte grupper.
En ting som jeg ikke kunne unngå å legge merke til var at begge 2 hele tiden
bevisst gav inntrykk av at de ikke hadde kjennskap til hvem vi representerte. Før
møtet sluttet, ble vi bedt om å gi melding om de ting vi har fore, også i mellomtiden
inntil et samarbeid er kommet i stand [...] Jeg mener at en konsekvent gjennomføring av dette prinsipp vil føre til at våre grupper eller lag skulle stå under full kontroll av SL. Møtet varte ca. 45 minutter.
					Med hilsen
					A/S Norsk Jern
					
(distr.) nr. 1

128 Uadressert og udatert, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6, II.
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Kjære Erik Jakobsen129
Det er gledelig å høre at Pelles apparat er anerkjent, men premissene som
de er fremstilt i ditt brev, kan nok ikke være riktige. På den annen side må du være
klar over at Hjemmefrontledelsen nå stadig forsøker å «anerkjenne» deler av våre
apparater, idet de er klar over at de ikke kommer forbi det konkrete arbeidet som
gjøres fra vår side. De går da utenom partiet, som de later som ikke eksisterer. På
denne måten håper de å få knyttet våre apparater til seg og rive grunnen vekk for
vårt krav om partiets representasjon i Hjemmefrontledelsen. Du vet, uten konkret
arbeid og apparatene i full orden, vil vi ikke kunne få gjennombruddet.
Ang. den felles ledelse i tilfelle invasjon, tror jeg det er riktig å reise dette
spørsmål overfor 24, slik at folkene i Oslo-distriktet kan melde seg og bli benyttet
på samme måte som de sab.grupper han for øvrig har forbindelse til. Det er naturlig
at disse aktive grupper har særoppgaver også under krigen.
Du har altså ikke noe annet forslag på hånden enn Morten når det gjelder saniteten?
[...]
4/11.44						Hilsen
							
G. R.

129 «G. R.» (Egge) til «Erik Jakobsen» (uid.) 4.11.44, AA, Pa ØE, D- Krigsarkiv, 3, «Militærapparatet nov.–44 – april–45».
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Kamerat. 130
Vi har i lengere tid arbeidet med forberedelsene til en aksjon mot skips-verftene i Oslo, Aker & Nyland. Sab. gr. som skal utføre aksjonen staar klare og har
faatt den nødvendige instruksjon. Alt er ogsaa klarlagt naar det gjelder sab.gr. sikkerhet i tiden umiddelbart efter akksjonen, eventuell eksport iberegnet. Aarsaken til
at vi har satt saa meget inn paa aa faa en aksjon i gang er at vi paa denne maate kan
rette et slag mot tyskernes viktigste kommunikasjonsgren, skipsfarten [...]
Under organiseringen av sab.gr. paa Aker & Nyland, kommer det en stopp-ordre fra a/s Beton <Blessom>, aksjonen maa paa ingen maate finne sted, og med en
henvisning til U. Sanne, den nye leder av Jernlaget, har protestert mot noe slikt. Paa
forespørsel om hvilke argumenter som ligger til grund for denne beslutning, blir det
svart at en aksjon mot Aker’s mek. verksted ingen militær-politisk betydning har, dette var Sanne’s paastand, dessuten var det gitt uttrykk for samme opfatning på andet
hold ogsaa. Bortsett fra dette fikk vi beskjed om at partiets beslutninger skal følges
og at det er likegyldig om vi kommenterer beslutningen slik at vi blir overbevisst om
dens riktighet. Naa kan det være at et slikt org.principp er det rette under gitte forutsetninger, bl.a. maa disse forutsetninger være at a/s Beton tilegner seg noe viten om
sabotasje og under hvilke omstendigheter denne kan utføres. For en tid tilbake lovet
kam. Roll at partiet bevist skulde understøtte sab.org. og denne’s arbeide. I løpet av 3
mndr. har Beton ikke maktet aa anvise oss et egnet sted til forleggning, dette har intet
med en bevisst og bestemt streben, for aa hjelpe oss, aa gjøre. Konklusjon maa bli at
enten saa evner ikke a/s Beton dette, eller saa vil de ikke. Politisk kontroll utøvet efter
slike forutsetninger ender i det rene «gale-mathias» [...]
Et eventuelt svar paa dette brev bør vi om mulig ha oversendt før 15 – 11,
idet aksjoner inden denne tid vil gi best resultater.
					
Kameratslig hilsen Ørnulf Jansen
						
(ex Pelle)

130 «Ørnulf Jansen, ex Pelle» (Ragnar Sollie) til Egge trolig 6.11.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6, II. I påskrift opplyses at «a/s Beton» er identisk med Blessom. «Roll» har dessuten
notert «Svart bekreftende ja av meg. G.R.»
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Kjære Erik Jakobsen!131
Jeg har mottatt ditt brev av 3. ds. hvor du forteller at Simon «faktisk hoppet i
taket i dag, da han fikk ditt brev at denne aksjonen ikke var godkjent».
Nå begynner det å bli nok vrøvl i denne saken. For det første har Simon ikke
mottatt noen brev fra meg om denne saken overhode og heller ikke har jeg skrevet
til ham om andre ting i de siste uker. For det annet har jeg overfor Steinar uttrykkelig framholdt at dette er en overordentlig flott aksjon som må gjennomføres, under
forutsetning av at den betyr et direkte tap for tyskerne. Men dette må konkret undersøkes så vi ikke kommer opp i det forhold at vi sprenger en bedrift i luften og
ødelegger båter som tyskerne ikke kommer til å ha noen nytte av. Dette forhold må
militærapparatet undersøke og gå god for og i og med at det ikke foreligger andre
reelle innvendinger, kan saken gå av stabelen.
Overfor meg framholder Steinar så at han er helt enig i saken [...] Hva Sanne
angår spiller det ingen rolle hva han mener [...] At det går an å levere så svære opus
og så mange ukvemsord i anledning i en slik sak, er meget vanskelig å forstå når
man vet at hver enkelt av dere kjenner partiets kollosale interesse av at det blir utført konkrete aksjoner som rammer den tyske krigsmakt [...]
6/11.44.					

Gunnar Roll.

131 «Roll» (Egge) til Erik Jakobsen 6.11.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6, II. «Roll» har skrevet på brevet: «Brevet var fra Blessom».
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Kjære Steinar! 132
Jeg har mottatt brev fra Erik Jakobsen om «saken», og svart ham i overenstemmelse med det jeg i går framholdt overfor deg og som vi var enige om. Jeg har
sagt til ham at kan han få bragt klart på det rene at dette virkelig er en aksjon som
er effektiv, kan han la det gå løs.
For øvrig mottok jeg i kveld et brev til Ola fra Julius, hvor det er oppsatt 3
punkter som vi må godta. Du må her sende et svarbrev at vi godkjenner punktene
under forutsetning av at vi beholder vår organisatoriske selvstendighet og får anledning til å arbeide aktivt allerede i dag. Punktene var:
1. at de følger de retningslinjer for kampen som ansvarlige norske og militære myndigheter trekker opp,
2. at de tar ordre fra den ledelse her hjemme som representerer norske og allierte myndigheter,
3. at de holder disiplin innenfor sine egne rekker.
6/11.44.					Hilsen
						
G. R.

132 «G.N.» (Egge) til «Steinar» (uid.) 6.11.44, AA, Pa ØE, 3, «Militærapparatet nov.–44 –
april–45».
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<avskrift>
Julius. 133								6/11.44.
Vi er blitt forelagt Deres brev av 3.ds. til Ola.
Som representant for vår organisasjon, er jeg blitt anmodet om å meddele at
vi godtar de tre punktene som grunnlag for samarbeid, under forutsetning av at vi
beholder vår organisatoriske selvstendighet, og at vi får anledning til å arbeide aktivt allerede i dag.
Vi går ut fra at vi møter Deres representant for å drøfte nærmere enkeltheter,
og underretning herom bes sendt ad samme vei som tidligere.
					Med hilsen
					Storm.

133 «Storm» (uid.) til «Julius» (Brinch, rep. for SL) 6.11.44, AA, Pa ØE, 3, «Militærapparatet
nov.–44 – april–45».
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Egil Berg. 134
Kamerat!
Jeg takker for «Alt for Norges» oktobernummer, som jeg fikk den 6.ds. Det
kommer vel med! – Over vår direkte rute har vi enda ikke fått verken post eller
aviser. Har sentralen skrevet noe til deg i den forbindelse? – Det ser ut som om forhollene på kysten austover er for usikre til at vi kan greie oss med det materiell som
kommer den veg. Om du kan ordne det slik at vi kan få mer materiell over Bergen
ville det være utmerket. Vi håper ellers at kureren austfra – Reidar Andresen – skal
komme til Stavanger i uka, slik at vi kan få nærmere rede på om det er ruten eller
ekspedisjonen i Oslo som streiker. Hvis han heller ikke nå har med seg de bestilte
aviser og brosjyrer m.v. – vil vi stå i beit for materiell når vi nå skal ta opp arbeidet i Stavanger. Det er sjølsagt en mulighet at vi kunne lage noe sjøl, men det ville
være ønskelig om vi slapp å klatte med det foreløpig. Så kunne vi bedre få høve
til å koncentrere oss om organisasjonsarbeidet i første omgang, og heller forsøke å
løse de øvrige problemer etter hvert som våre kontakter kommer i orden. – Om du
derfor kan avse noe materiell, eller skaffe oss mer fra Centralen, ville det hjelpe oss
godt i veg.
Dessverre fikk jeg i går tilbake 2 brever jeg tidligere ha skrevet til deg. Skal
forsøke å få dem av gårde torsdag 9. ds., og håper da at sambandet til deg blir bedre.
På Sandnes settes nå studiearbeidet i gang i partigruppene.
Ellers venter vi framleis på den avtalte konferance med Marit, som sikkert
vil gi oss mange verdifulle kontakter.
Vi har nå fått melding om at Oskar er undsluppet fra Bjerkreimsdistriktet, og
befinner seg i god beholl. Vi har ennå ikke fått forbindelse med ham igjen.
Det har vært en del arrestasjoner igjen i Stavanger. Bl.a. er forfatteren Per
Thomsen og Harald Riis (var sekretær i Nasjonalhjelpen i Stavanger) tatt, visstnokk
som gidsler.
Blant de som ble arrestert tidligere i forbindelse med aviser var Lohne som
arbeidet for Viggo. – Gerd Skjelbred sitter visstnok på Møllergaten 19, mens de øvrige skal være på Grini sies det.
Det var alt for denne gang.
				
Rogaland 8/11–44
				Hilsen og håndslag
				Halfdan Fjellberg

134 «Halfdan Fjellberg» (Einar Andreassen) til «Erling Berg» (Torkild Jakobsen) 8.11.44, AA, Pa
ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli–44/mars–45».
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Hallo Roll. 135				10/11

Det er med en viss tilfredshet jeg leste kopien av brevet til E. J. og er særlig enig i dette med «vrøvl». Den henvisningen til deg er kanskje aa betrakte som
en delvis misforstaaelse. I et brev fra Steinar, citerte han en del fra et brev han
hadde faatt fra a/s Beton, hvor det bl.a. heter at du var tilstede da beslutningen om
stopp-ordren «kom til verden». Dessuten het det at aksjon mot Nyland ingen eller
minimal verdi hadde, derimot blev jeg henvist til «objekter» a la Møller’ & Larsen
og Karud, dette skulde ha vært ditt «tips». Hvem der roter eller ikke roter er meg likegyldig bare det kan bli slutt på jævel-skapen, jeg har saa allikevel nok av vanskeligheter. Men sørg for en ting og faa det til aa sitte fast: Simon har lagt frem planen
naar denne var færdig. Simon har arbeidet med dette i 3 mndr. og kan naa si at det
som er planlagt kan gjennomføres, dette er gjort paa tros av motstand fra a/s Beton
og andet hold. H u s k det, uten en haands-rekning fra parti-hold. En ting til Steinar
har for lengst faat vite dette dreiet seg om. Slaa fast: Det er Sanne som selv og hans
press overfor a/s Beton som har resultert i denne «papir-møllen», jeg har ikke spurt
a/s Beton raad eller assistance, det har 6 mndr. erfaring lært meg aa la være, det
samme gjelder mil.app. Hele denne histories forløp gir bevis for denne paastand.
Altsaa plaser ansvaret for rot og kjegel der hvor det s k a l plaseres og ikke hos Simon, rett ikke baker for smed, det blir bare daarlig historie av det.
Saa en bemerkning om hvordan jeg ser paa dette med «sab.kvalifikasjoner».
Jeg betrakter meg som en relativ kapasitet, unnskyld uttrykket, i forhold til E. J.
Steinar og a/s Beton.
E. J. har lest gjennom dette.
					Kameratslig hilsen Simon.

135 «Simon» (Ragnar Sollie) til «Roll» (Egge) 10.11.44, AA, ØE, 3, «Militærapparatet nov.–44 –
april–45».
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<avskrift>
Kjære Roll.136							13/11.44
I brevet til Klingenberg gir Sonja en karakteristikk av tilfelle Johannes,
som jeg fullt ut underskriver. Siden dette brev ble skrevet er imidlertid forholdet
til Johannes og spesielt til rådet blitt betydelig bedre. Vi var kommet så langt at de
distribuerte våre publikasjoner over hele Hordaland fylke. Når jeg bruker uttrykket
var, er det fordi jeg har fått rapport om at 3 av rådets herredskomiteer er tatt og at
de også har vært etter rådsmedlemmene uten dog å ha fått tak i noen av dem Vi må
også regne med at pressen som vi dessverre ennu ikke hadde fått flyttet, er tapt. Satsen har vi heldigvis så vi skulle allikevel ha sjangser for å få N.V. trykt. Dessuten er
det all sannsynlighet for at vi får en presse med fullt utstyr fra 16.24.20.22. Den vil
med sats og annet utstyr (motor m.m.) komme på kr. 2.000.- I tillegg til dette mistet
vi i forrige uke N.V. tekniske utstyr + et reserve sett som var plassert et annet sted,
men heldigvis bare en mann fra ungdomsgruppen. Dessuten ble Paulus, U.L. familie tatt som gissler. Vi skal allikevel klare å få den ut denne uken så noe avbrek blir
det ikke..
Etter at Viggo overtok ledelsen av 32.60.20 – apparatet, har det tatt seg veldig opp. I løpet av en måneds tid har vi uten tap hatt 8 vellykkede aksjoner derav
2.15.14.13.29 … (17.15.36.27.7.22) og i dag gikk 17.10.24.27.23.22. med på 11.
6.30.21.3.. I tillegg til dette kommer den vellykkede aksjon på 15…..27.37.14.
Det var for øvrig i aller høyeste grad påkrevet da det vi får fra M.org. på langt nær
strekker til nu etter at apparatet er blitt utvidet, og vi dessuten må finansiere denne
gren av arbeidet også i Rogaland hvortil vi for øvrig har sendt forsterkning. Jeg
venter nu bare på resultater derfra. Jeg vedlegger de rapporter jeg har fått fra Halfdan. Av dem framgår det tydelig hvor vanskelig det er å arbeide der nu. Jeg vil
gjerne gjøre oppmerksom på at han har fått den koden vi bruker. Derimot har han
ennu ikke fått noe av det stoff dere lovet å sende. Det vil derfor være bra om jeg
for fremtiden får beskjed om dere sender samme stoff til ham direkte. Vi har hatt
en ganske betraktelig fremgang den siste måned her i byen. Da jeg imidlertid anser denne ekstraordinære forsendelse for å være nokså usikker, vil jeg innskrenke
meg til dette og håper at dere kan sende Ester eller eventuelt en annen hit en tur
igjen. Jeg har nu håp om å få opprettet indirekte forbindelse eventuelt via 32.17 og
i 18.24.20.22. Vi er nu så pass økonomisk stillet at vi kan bestride vedkommendes
utgifter (også Esters tidligere) og visst vi kan oppnå en tilfredsstillende ordning
med M.org., kan vi sannsynligvis også yte annet til centralen.
P.S. Jeg ville være deg svært takknemlig om du ville sørge for at min kone
fikk rasjoneringshefte og potetkort. Har dere rikelig med kort, får du også sende
meg en del. Vårt behov er ganske stort og da jeg ennu ikke har fått noen, vet jeg
ikke om det blir dekke.
Tobakkskort vil jeg også svært gjerne ha. Det er i det hele tatt et av de van136 «Strøm» (Torkild Jakobsen) til «Roll» (Egge) 13.11.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6,
«Vestlandet juli –44/mars –45».
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skeligste problemer vi har. Det er nok nu dessverre ingen tvil om at Storm er myrdet. Hans kone har fått beskjed om at han hoppet på sjøen under transporten til Bergen.
					Kameratslig hilsen
						Berg.
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Kjære Erling Berg! 137
Jeg sender deg en del post vi har liggende og håper at den kommer vel frem.
Har sendt deg en del materiell sammen med avisene tidligere. Kan du bekrefte at
denne posten er kommet godt frem, skal jeg skrive nærmere.
Hvorledes er det med forbindelsen sydover. Vår forbindelse med dem er f. t.
brutt. Du må altså sende noe av materiellet til dem, hvis du har kontakten.
Vedlagte brev til Jørgen Mørk, skal leveres den mannen i Kontor og Handel
som Torgrim har hatt kontakt med.
Vi har det ellers her bra stort sett. Marius er kommet til landet, men jeg har
enno ikke fått kontakt med ham. Vi venter flere.
16/11.44.					Beste hilsner
						
Gunnar Roll.
Innenfra hører vi at vest. mener at «Torkel er i Stavanger».

137 «Gunnar Roll» (Egge) til «Erling Berg» (Torkild Jakobsen) 16.11.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli –44/mars –45».

192 («Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)

Kjære Gunnar. 138						16/11–44
Jeg vil underrette deg om at hele vårt apparat i Buskerud er ødelagt. Ledelsen i D., 5 mann, er tatt. Sverre er blant dem. En er kommet seg unna.
De to tyske «desertørene» er årsaken til dette. Det er for meg helt uforståelig, da tyskerne uttalte ønsket om ikke å bli med i noen organisasjon, bare om adgang til å selle livet sitt så dyrt som mulig.
På mine og andres betenkeligheter om tyskerne ble vi forsikret om at det
ikke var noen grunn til å være engstelige, for tyskerne bodde hos noen som ikke
hadde det minste med organisasjonen å gjøre, og for øvrig ble de behandlet som om
de var spioner.
Drammenskarene visste altså hvordan de skulle behandles, men greidde ikke
å holde kjeften sin likevel.
Jeg antar at Sverre kjenner «pasientens» oppholdssted, og det er ennå en
grunn til at denne trenger luftforandring.
					Hilsen Helge.

138 «Helge» (Einar Andersen) til «Gunnar» (Egge) 16.11.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv 3,
«Militærapparatet nov.–44 – april–45. Omhandler to tyske soldater som ble tatt inn i gruppa
til Martin Gunnar Knudsens gruppe på Vestfossen, og som senere anga gruppen. Det er trolig de samme tyskrne som lyktes med å få kontakt med Milorg og fikk kontakt med Gregers
Gram og Kolbein Lauring, som ledet til Plass Cafee-affæren i Oslo.
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Kjære Simon! 139
Etter de siste meldinger som er innløpet har aksjonene som ble foretatt natt
til fredag vært overordentlig vellykket, og jeg vil nytte høve til å sende deg og dine
folk mine hjerteligste lykkeønskninger. Vi er i partiet stolt over disse aksjonene som
vi utvilsomt kan fastslå er de flotteste som er gjennomført under krigen i Norge. De
er av den største betydning for det norske folks kamp mot okkupasjonsmakten, og
likeledes for partiet og alle de som representerer den aktive politikken i deres kamp
for å nå fram til en enhetlig aktiv ledelse av Hjemmefronten. Hils dine gutter og si
at vi er stolte av dere.
Folk reagerer meget sundt. Det er alminnelig oppfatning at dette er effektivt arbeid, og at man må foretrekke disse aksjonene fram for bombing. At en del
brannfolk er strøket med er beklagelig, men deri har dere ingen skyld. Krig koster
menneskeliv, og det er en feil i Hjemmefrontsledelsen at brannmennene ikke har
fått de nødvendige instruksjoner om hvordan de skal forholde seg under sabotasje.
25/11.44						Med de beste hilsner
							
Gunnar Roll

139 «G.R.» (Egge) til «Simon» (Ragnar Sollie) 25.11.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv 3, «Militærapparatet nov.–44 – april–45.
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Kjære Erl. Berg!140
Takk for post mottatt med bud. Alt i orden. Vanskeligheter med å sende folk.
Har post, men tør ikke sende den. før du har bekreftet at post til deg datert 16/11 i
avispakker er kommet vel frem. Erkjenn at du har mottatt brev, hvilket betyr at du
mener at vi fortsatt kan sende post sammen med avispakker. Tar ikke risiko på å
skrive mer denne gang. Alt vel her.
30/11.44.					Hilsen
						
G. R.

140 «G. R» (Egge) til «Erl. Berg» (Torkild Jakobsen) 30.11.44, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6,
«Vestlandet juli –44/mars –45».
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)

195

Til
Sentralkomiteens representant i Bergen, Strøm141
Kjære kamerat!
I din egenskap av medlem av sentralkomiteen sender jeg deg avskrift av et
skriv som jeg har sendt til kamerat Lundstad [...] Videre sender jeg følgende som
jeg i dag har skrevet til kamerat Roll:
«I forbindelse med denne sak vil jeg foreslå at vi nå sammenfatter alle
motstandsgrupper i landet og organiserer dem i en landsorganisasjon under navn
«Landsorganisasjonen for den norske motstandsbevegelse». Det første skritt vi må
ta er å reorganisere eller overprøve den nåværende ledelse for det sentrum vi har
med Jakobsen i spissen. Under dette arbeid må vi ta sikte på å få en sterk politisk
kamerat som leder. Det er den første betingelse. Samtidig vil jeg foreligge deg
spørsmålet om ikke Helge som er ung, intelligent, rank og frisk, om ikke han skulle
egne seg for stillingen [...] Dernest må vil tilføre ledelsen for denne nye organisasjon de beste og mest kvalifiserte personer vi kan finne. Det er en selvsagt ting at
denne ledelse ikke må bestå bare av organiserte kommunister.
Det annet skritt som vi straks må ta er å utgi en avis for motstandsbevegelsen. En avis under navn «Partisanen, organ for landsorganisasjonen for den norske
motstandsbevegelsen» [...] Denne avis må vi starte straks. For øvrig kommer avisa
naturligvis inn under kontroll av Sandbeck.
Etter min oppfatning er realiseringen av dette forslag den viktigste oppgave
for øyeblikket. Naturligvis under den forutsetning at vi samtidig med dette initiativ
stiller spørsmålet om den forsterkede sabotasje ved å organisere sabotasjegrupper i
alle byer og andre viktige steder i landet vårt, slik at vi derigjennom innleder organiserte krigshandlinger. Det må da tas skritt til å innlemme de patrioter som kommer fra Sverige i disse operasjoner og søke kontakt med partisanene, de regulære
tropper og Den røde arme i Nord-Norge.
Du må ta hånd om disse spørsmål.
I forbindelse med den oppgave som er stillet for Svein Buli og som fremgår
av brevet til Lundstad, må du ta konferanse med Buli og der må skaffes til veie
kvalifiserte kamerater som kan settes inn i Bulis apparat. Disse kamerater må overprøves av deg og ditt organisasjonssentrum, og det må under ingen omstendigheter
tillates at Buli engasjerer kamerater uavhengig av sentralapparatet. Videre må du ta
en samtale med Buli om hans forskjellige meritter og hans stilling til partiets politikk, kaderpolitikk osv., osv. [...]»
[...] Disse brev som jeg sender deg i dag må du forelegge for kamerat Sonja
og la ham få studere alle spørsmål. Jeg ville sette stor pris på å få hans merknader og
eventuelle forslag. Samtidig vil jeg på ny be deg om å forelegge ham spørsmålet om
å tre inn i sentralkomiteen som medlem. Var det ikke ham du foreslo opptatt i sen-

141 «Klingenberg» (Furubotn) til «Strøm» (Torkild Jakobsen) 30.11.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6, V.
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tralkomiteen? Videre vil jeg høre om Sonja har hatt noen personlig konferanse med
Knut. Hvis han det har hatt, så må jeg få en utførlig rapport om konferansens forløp.
Jeg har sendt deg forskjellige skrivelser, men jeg har aldri fått bekreftelse på
at du har mottatt dem. Du må være snill å bekrefte mottakelsen av de skrivelser du
får av meg. Det samme gjelder naturligvis dette skriv. Hils kameratene fra meg.
Jeg hører at det er en del bevegelser der borte og at Gestapo er i virksomhet.
Du og de øvrige kamerater må derfor utvise den største forsiktighet.
30.-11.–44.					Med håndslag
						Jan Klingenberg
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Kjære Sandbeck!142
Jeg gjengir følgende utdrag av skriv som jeg i dag har sendt til kamerat Roll:
«Så var det noen ord i forbindelse med den nye avisa «Sabotøren» og det brev jeg
sendte til deg i forrige post som dreiet seg om landsorganisasjonen for motstandsbevegelsen. Jeg har nå tenkt nærmere igjennom det konkrete organisatoriske opplegg i dette spørsmål og er kommet til følgende resultat:
Det viktigste spørsmål som vi nå står overfor, det er å finne fram til riktig
organisatoriske uttrykk eller organisasjonsformer for den kampbevegelse vi har utløst i folket eller som vi er i ferd med å utløse. Vår sabotasje er nå såpass effektiv at
den straks må få sitt konkrete uttrykk og at dette uttrykk [...] å fange opp så å si alle
former for motstand [...] i et landsforbund under navn «Sabotørenes landsforbund»
og at «Sabotøren» blir forbundets avis som vi straks utgir. Helge blir formann i
«Sabotørenes landsforbund», for så vidt du er enig i det og du ikke har noen annen
bedre egnet kandidat å foreslå. Senere kan vi da utbygge tilsvarende bevegelse
for kvinnene osv., osv. Disse forskjellige bevegelser med sabotasjeforbundet som
grunnstamme kan vi da sammenfatte under en felles ledelse som eventuelt får navnet Landsorganisasjonen av eller for motstandsbevegelsen [...] Oppgaven blir med
utgangspunkt i denne landsorganisasjon at befordre enheten innen heimefronten.
I hvilke former dette skal skje avhenger av hvordan denne organisasjon blir mottatt, hvilken bredde og tyngde den kommer til å representer osv., osv. [...] Nettopp
i spørsmålet om organisasjon er det vi ligger så uhyre tilbake. Her må vi finne
løsning. Derfor begynner vi umiddelbart med å konstituere «Sabotørenes landsforbund». Vi gjør ingen reklame for denne organisasjon på annen måte enn at den trer
fram med sitt eget organ, «Sabotøren», organ for sabotørenes landsforbund. I samsvart hermed må vi så vel gjennom forbundets landsledelse som gjennom våre distriktsorganisasjoner utbygge sabotasjegrupper først og fremst i alle byer og industristeder og dernest på landsbygda hvor det er hensiktsmessig. Under dette arbeid
må landsforbundet avgrense seg i fra partiet, slik at forbundet får en mest mulig
partiløs og selvstendig karakter.
Foreløpig får det være nok med dette.»
Som jeg tidligere har skrevet til deg må du drøfte alle spørsmål som angår
denne sak med kamerat Roll.
3.-12.–44.					Med hilsen
						Jan Klingenberg.

142 «Klingenberg» (Furubotn) til «Sandbeck» (Kjell Kviberg) 3.12.44, AA, Pa PF, 6, IV.
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Ad Sabotasje- og militærarbeidet.143
Jeg viser til tidligere rapporter om dette arbeidet og skal her komme nærmere
inn på stillingen slik den er i dag med forslag om hva som bør gjøres.
De distrikter som vårt mil.apparat har arbeidet med og hvor det er oppnådd
resultater, er Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark. Dertil kommer så
Vestlandet. Arbeidsdelingen i apparatet har vært Erik Jakobsen leder, Helge Gutto
leder for arbeidet i distriktene, Steinar Strøm leder for Oslo og Akershus. den drivende kraft i det utførende sabotasjearbeidet har vært Simon i Oslo og Akershus,
Sverre Hansen i Buskerud (arrestert), og på Vestlandet Viggo som ble satt opp da
Birger ikke skapte de nødvendige resultater. Det har vært overordentlig mange vanskeligheter for ledelsen av apparatet. Folkene har vært nye, og partiet som helhet
har ikke gitt dem den nødvendige støtte, hvilket har skapt et visst motsetningsforhold mellom de elementer i mil.apparatet som har hatt en svak partiinnstilling og de
mange elementer innen partiet som ikke har den rett forståelse for sabotasjearbeidets nødvendighet [...]
Simon har satt mange grå hår i hode på folkene. Hans partiinnstilling er meget mangelfull, men årsaken til at jeg har gått inn for ham på alle korsveier, er hans
evne til å skape resultater. Han er den dyktigste sabotør vi har. Hans innstilling er
imidlertid den at partiet bare har en oppgave og det er å hjelpe ham og hans folk,
og når dette svikter, skjeller han ut partiet som sådan og de enkelte tillitsmenn etter noter. Dette bidrar ikke akkurat til å skape forståelse hos partikadrene for hans
arbeid og hans innstilling har den svakhet som også var til stede hos Knut at han
bryter seg inn på partiapparatet der hvor han finner det formålstjenelig og bruker de
folk som er villig til å hjelpe ham uten hensyn til konsekvensene. Jeg har hatt et par
samtaler med ham, og vi har hver gang kommet til forståelse av nødvendigheten av
et organisert arbeid, men det viser seg stadig nye vanskeligheter når han tørner bort
i partiapparatet igjen. Han liker også å ha egne forbindelser både til mil.org. og til
Sverige, noe som ikke har vært heldig. Men som sagt, han skaper resultatene og vi
må fortsatt arbeide med ham. Etter min mening må vi også trekke han med i ledelsen av forbundet. (Se bilag I) [...]
Når det gjelder landsforbundet så er jeg helt ut enig i at vi må gå til dannelsen av et slikt, uten at vi trer for sterkt fram med det før det er en realitet som kan
brukes. Sandbeck lager sammen det først nr. av avisa [...] Både Gutto og Steinar må
med i forbundsledelsen fra vår side. Dernest tror jeg det er riktig å trekke Simon
(Pelle) med i ledelsen av forbundet, både for å binde ham til arbeidet på et bredere
grunnlag enn han nå har og som representant for det «utøvende» arbeid. Av borgerlige folk er det flere muligheter. Vår gamle medarbeider ingeniøren som var venn
av Reidulf og som dro til Sverige, venter vi tilbake når som helst [...] likeledes har
vi fenrikken i Drammen som har deltatt i arbeidet derborte, og vi har en borger
som har deltatt aktivt i sabotasjen i Tønsberg. Visstnok har Nordli klaget på ham,
143 «Roll» til Furubotn 10.12.44, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6, II. «Simon» er identisk med
Ragnar Sollie og «Sverre Hansen» er identisk med Martin Gunnar Knutsen.
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men han er en pågående type. Det var han som ledet våre folk i aksjonen på Holmestrand Aluminium. Han har som mange av de utøvende sabotører, anarkistiske
tilbøyeligheter, men vi må snakke nærmere med ham [...]
Som du vil ha sett av brev fra Ving som jeg har sendt deg tidligere, ventet vi
i midten av måneden et «slipp». Det kom ikke, men vi får på’n igjen. Videre arbeider Steinar med et tilbud på 300 revolvere, men denne saken er ennu i det blå. Det
dreier seg om våpen fra Stapo og tyskerne. Videre arbeides det med fremstillingen
av Stengun her i landet for oss. Det er laget 7 stk., men nå står det på magasiner
som de ikke kan lage. Walter arbeider nå med å få dem fra Sverige.
10/12.44.					
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G. R.

3350>

(Utdrag av Gr.rapport) mottatt 12.12.44144				<pag.

6. des. ble en mann som het Harald Riise arr. i Bergen, de skulle ha tak i hans
far, men han var forsvunnet. H.R. som er en fetter av Schrøder-Evensen, måtte så
bli med i en skøyte ut til S.-Evensens gård ca. 10 mil fra Bergen, hvor de kom overraskende på Sch.-Evensen. Etter 4 timers behandling der ute oppga S.E. 2 våpenlagre ved Solund, Lund, i alt 193 kolli, derav en del sprengst., m.p. og ammunisjon.
Ved Inrøy kom en schnellbåt overtok lagrene og S.-E. Årsaken til denne historien
var saken fra Odda hvor det skulle foretas spr., denne ble forpurret og 6 mann arr.,
hvorav de 5 ble befridd og den 6. ant. slapp ut (sprekt?) – I forb. med denne saken
er Karl Johansen, Anker Eliassen, Smedsvik fra H.sund og Viken (dekknavn) +
en del fra Bergen. A. Eliassen har oppgitt alt han visste, - Sentr.k. har ant. fått rapport om saken fra Bergen, men det har stor betydn. for de folkene her å få rede på
hvordan det er med Schrøder-Evensen, hvor han er blitt av og ellers om han lever.
Kan du få undersøkt dette? Hils «murer’n» (A.H.) fra Strømberg. Er her. – Ble tatt
sammen med 4 andre murere. Ingen av dem forh. ennå. Hos Rasmus Rasmussen
fant de et eks.pl. av «F.F.».

144 «Klingenberg» (Furubotn) til «Sonja» (Svale Solheim) 17.12.44, AA, Pa PF, Db –Krigsarkiv,
4 (pag. 3350). Under på rapporten er notert med hånd: «Viken – Skarsvåg».
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Kjære Sonja!145
Jeg har mottatt ditt skriv av 1.11. vedrørende «utgreiinga» og dine to rapporter i spørsmålet Johannes. Den ene av dine rappporter om spørsmålet Johannes er
sendt til uttalelse til sentralstyremedlemmene. Når deres uttalelser foreligger, kommer vi til å se nærmere på saken.
Din rapport var ualminnelig interessant og lærerik. Jeg tror den vil bli av stor
nytte for hele partiet. Dessverre har jeg i dag ikke tid til å komme nærmere inn på
de enkelte spørsmål i din rapport. Får jeg tid til det, skal jeg gjøre dette i et senere
brev.
Spørsmålet om din opptagelse som medlem av sentralkomiteen er sendt til
avstemning blant sentralstyremedlemmene. Jeg går ut fra at dette vil bli godkjent
enstemmig. Nærmere melding vil du få fra kamerat Myrdal som nå er formann i
NKP’s org.utvalg.
Vedlagt sender jeg en artikkel om fagbevegelsens stilling i Norges frihetskamp. Jeg vil be deg om at du gjør dine merknader til den.
17 desember 1944			
Med håndslag
					Jan Klingenberg.146

145 «Klingenberg» (Furubotn) til «Sonja» (Svale Solheim) 17.12.44, AA, Pa PF, Db - Krigsarkiv,
6, V.
146 «Klingenberg» (Furubotn) til «Sonja» (Svale Solheim) 17.12.44, AA, Pa PF, Db - Krigsarkiv,
6, V.
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Gunnar Roll 147							Haster!
Kamerat!
Er ankommet Oslo 17.12.44 og vil gjerne ha en konferance med deg snarest
mulig. Bor samme sted vi møttes sist-ov. 171. Jeg håper du får dette brev, og skal
også forsøke å sende deg et brev gjennom kureren som går til Lura.
Bergens-ruta.
Du må snarest advare Berg om at kureren Bergen-Stavanger, styrmann
Opsahl, er arrestert den 10.12.44. Bergs folk bruker å hente posten om bord i båten,
og kan således gå rett i fellen. Gestapo har også tatt Bergs siste postsending til meg,
visstnokk brev og pakke.
Oslo-ruta.
Mottageren av Oslo-posten (Fjorden) – «Olga Larsen» i Stavanger er også
tatt. Om han har oppgitt kureren Oslo-Stavanger «Reidar Andresen» eller om denne
er arrestert vites ikke. Innleveringsstedet i Oslo Lura, har jeg advart og møter dessuten opp onsdag for å snakke med kureren som går fra deg til Lura. – Også denne
ruta må altså stoppes straks (etter onsdag).
Jeg forsøker nå å opprette ny rute Oslo-Stavanger, mens mil.-lederen forsøker å ordne ny rute Bergen-Stavanger.
Sandnespartiet og sab.gruppen der er ødelagt. Marit («Bangen» nytt dekknavn) er i faresonen etter at Fjorden er tatt. Min hoveddistributør i Stavanger «Kåre
Kvestad» har vært inne til forhør, men slapp ut igjen. Ingeniør Evensen er tatt i
Stavanger.
Sab.gruppa i Stavanger
Likviderte 2 angivere og sprengte fylkets største knottfabrikk. Dette ble årsak til en storstilt aksjon fra Gestapo, som dessverre ikke ble uten resultat.
Vil ikke skrive mer her, da det er en «tilfeldig» forbindelse. Skal skrive litt
mer utførlig og sende med den ordinære kurer fra Lura i morgen.
Jeg anser det for øvrig p.g.a. intrufne omstendigheter umulig å vende tilbake
til Rogaland for meg, og vil gjerne snakke med deg i den forbindelse også.
Håper alt står bra til med dere
					
Oslo 18.12.44
					Hilsen og håndslag
					Thor Svendsen
D.S. jeg måtte brenne min kode til Berg, men mil.-lederen har en kopi, så
Berg kan nytte samme kode om han får forbindelse med mil. eller sab.lederen i
Stavanger.
Vår kode har jeg:
147 «Thor Svendsen» (Einar Andreassen) til «Gunnar Roll» (Egge) 18.12.44, AA, Pa ØE, D
– Krigsarkiv, 6, «Rogaland». «Lura» er identisk med lagerarbeider Petter Lundteppen, Agderbakken 2, Galgeberg, f. 7.10.06. Han ble arrestert sammen med sin kone Solveig 24.3.45
og satt på Møllergata 19 til freden, mens kona ble plassert på Grini. Familiens 2 barn ble tatt
hånd om av slektninger.
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Olga Larsen 13.18.11.15.22.17.26
Bangen 17.15.13 – 12..18.22.24.9.16
Kåre Kvestad 18.4.29.16 – 22.18.26.15.13.14.7.27.9.18.
Jeg mottok bare en postsending fra deg, bare aviser og brosjyrer. Fik ditt
brev av 25.9.44. med vedlegg til Meling i går hos Lura. – Du skriver Børge er reist
til London, men hvem er Børge?
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<avskrift>
Gunnar Roll 148
Kamerat!
Forsøker å nå deg med en foreløpig rapport vedrørende en del arrestasjoner
i Rogaland. Du får forsøke så hurtig som mulig å underrette Bergen, men det er vel
tvilsomt om Berg kan få beskjeden i tide.
Ad postruten Bergen.
Begge våre postruter er røket. På Bergensruten er kureren, styrmann Opsahl
og meldested m.v. i Stavanger røket. Opsahl ble tatt den 10/12–44. Posten ble i
Bergen hentet om bord i båten, så det er mulig at vedkommende posthenter allerede
er tatt. På meldestedet i Stavanger ble der tatt post fra Berg til meg. Berg må få beskjed om dette så snart som mulig så all forbindelse med D/S «Gann» kan avbrytes.
Militærlederen skal også forsøke å underrette Berg fra Stavanger samt å gjenopprett
postforbindelsen.
Ad Osloposten.
Mottageren av Osloposten i Stavanger (Fjorden), «Olga Larsen», ble arrestert visstnok allerede 4/12.44. Hvorvidt man hos ham har funnet Oslopost vites
ikke. Han ble tatt 2 dager etter jeg mottok den første postsending fra Oslo, innh.
aviser, tysk materiell og bl.a. 100 eks.pl. av 2 av brosjyrene om krigspolitikken. Så
vidt min kurer hadde forstått «Fjorden», skulle han ha enda mer post som skulle
hentes senere. Hvorvidt dette er riktig og om denne post er funnet av gestapo vites
ikke.
Hvorvidt Oslokureren «Reidar Andresen» er tatt kan jeg ikke si, men innleveringsstedet i Oslo «Lura» er ikke tatt enda [...] Som følge av Fjordens arrestasjon,
usikkerheten vedr. Reidar Andresen, m.v. må ruten om Lura øyeblikkelig stanses
[...]
Ad Ny postrute Oslo – Stavanger.
Jeg forsøker nå å opprette ny rute med jernbanen til Stavanger [...]
Ad andre arrestasjoner og sabotasje m.v.
Angiverne Leonard Wickstrøm og Geijke er likvidert av sab.grupper, som
også sprengte Rogalands største treknottfabrikk i Hillevåg [...] En sabotør, visstnok
angitt av Geijke før denne døde, ble funnet. Vedk. oppga meldestedet mellom sab.og pol.leder, og da vedkommende av Bergen var koblet inn på båtruten uten vårt
vitende oppga han styrmann Opsahl, og ant. ing. Evensen som også er tatt. Fjorden
ble tatt før dette og årsaken vites ikke.
Meldestedets folk oppga at de hadde hatt besøk av kurer fra Sandnes og følgen var at en rassia ble igangsatt der på samme måte som i Stavanger. Sandnes og
Stangeland (hvor våre folk holdt til) ble avsperret, og alle hus undersøkt. Også her
148 «Thor Svendsen» (Einar Andreassen) til «Gunnar Roll» (Egge) 19.12.44, AA, Pa ØE, D –
Krigsarkiv, 6, «Rogaland». Styrmann Opsahl er id. med styrmann Olav Opsahl, f. 16.7.98,
arr. 10.12.44 («Grini-fangene»), på Grini fra 10.1.45 til freden. Ing. Evensen er trolig id. med
brannsjef Sigurd Bernhoff Evensen, f. 19.3.93, arr. 2.12.44, ovf. 19.1.45 til Møllergata 19, til
freden.
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ble alle mannlige innbyggere drevet sammen, og de arresterte i Stavanger ble tvunget til å oppgi dem de kjente igjen. En uheldig tilstøtende omstendighet var at mil.
lederen på Sandnes hadde opprettet en sab.gruppe som jeg nektet å godkjenne, da
de 5 medl. var tatt ut av den pol.leder på Sandnes, og at pol. og sab. således kjente
til hverandre. En av medl. i denne gruppe hadde imidlertid vært med på en aksjon,
og ble gjenkjent av de arresterte på Stavanger. Således røk sab.-gruppen og partiet i
Sandnes. Jeg hadde på forhånd varslet om det som var hendt i Stavanger, og de som
tok hensyn til advarselen, mine 4 kurerer kom seg vekk, mens kurersjefen, org.leder
i Sandnes, økon.leder og flere partigrupper ble tatt.
Jeg var sjøl nære på å bli tatt i Sandnes, da gården jeg var på ble omringet
av 12 tyskere med maskinpistoler, som undersøkte husene uten å finne meg. Takket
være forbindelse innen politi og jernb. klarte jeg å komme meg ut av området og hit
hvor jeg ankom 17.12.44 [...]
det som er igjen i Rogaland er:
1) En illegal sab.gruppe om lag 4 mann, meget iherdige.2) 5 grupper i Stavanger under ledelse av Kåre Kvestad. Disse grupper distribuerte våre aviser, men var formelt ikke innmeldt i partiet – Kvestad har vært inne
til forhør, antakelig oppgitt av ingeniør Evensen som var informert av Kvestad fra
gammelt av. Det er uvisst å si hvorledes det vil gå med disse grupper..
3) Marits sympatisørgrupper, men Marit eller Baugen er i faresonen etter arrestasjonen av Evensen og Fjorden, så det er også uvisst å si hvordan det kan gå.
Både Kvestads og Baugens grupper behandlet for tida spørsmålet om innmelding i N.K.P., og jeg ventet på svar fra begge disse da forbindelsen ble avbrutt.
Både Kvestad og Evensen var positivt innstillet og lovet oss all støtte. Kvestad meldte seg inn i partiet [...]
					
Oslo, den 19/12.55.
						Hilsen
					Thor Svendsen
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									21.12.44
Fra Jan Klingenberg til Gunnar Roll149 					
PS Noen ord til om bilag E, pkt 4. I spørsmål tre heter det hvorfor den aktive
kampen mot tyskerne i Norge utvikles så sakte. Hertil må du svare at en meget vesentlig årsak til dette er at partiet i for lang tid og for ensidig har holdt på Osvald og
hans apparat og at vi for sent har begynt å organisere sabotasjen uavhengig av hans
apparat. Erfaringen viser at vi her har vært for ensidige og at våre nye sabotører virkelig kan oppvise resultater i sitt arbeid. Det er ubetinget nødvendig at du får dette
spørsmål besvart i samsvar med det moment som jeg her har nevnt.

149 «Klingenberg» (Furubotn) til «Roll» (Egge) 21.12.44, AA, Pa PF, 1.
(«Brev om sabotasjen», utgave januar 2021)

207

Melding fra Grini datert 2/1.45. 150
Ad Bergenssaken
Harald Riise ble arr. 6. sept. Gest. skulle egentlig ha tak i Th. Riise men han
var borte. Fru Riise var ute hos S.E. og gest. trodde at Th. R. var der også. Harald
R. måtte så bli med på skøyten ut til Schrøder-Evensen og var der 8. sept. Kom
overraskende på S.E., som fikk et 4 –timers der og har ant. oppgitt en del: På tilbakeveien reiste de innom 2 ubebodde øyer ute ved Sogneosen og tok opp 2 lager
som bestod av 193 kolli (m.p., ammun. og en del spr.stoff). Sprengstoffet var i malingsbokser med litt maling øverst. H. Riise måtte åpne kassene, mens tysk holdt
seg godt unna. Ved Inderøy ble S.E. og de 2 lagre tatt om bord i en scnellbåt som
kjørte til Bergen. S.E. var da uten lenker og må vel ha hoppet over bord. Så vidt
det er konstatert kom han ikke til Bergen. Men vi lurte på om han på en eller annen
måte hadde klart seg unna, men når dere ikke har hørt noe, er han vel gått dukken.
Skarsvåg (Viken) ble arr. 9. sept. Hadde jævlige forhør. Gest. leste opp en
rapp. (ant. Schrøder-Evensen som har oppgitt det) at Skarsvåg var fagl. leder og
foreløpig pol.leder i Bergen. Strøm var leder. Gest. ville ha det til at Skarsvåg var
leder etter at Strøm var reist. Nektet dette. – Ang. de fagl. grupper forklarte S. at
han var oppsøkt av en mann som het Viggo som snakket med ham om å danne
nasj.komiteer innen Malersv.forening (Tysk kalte dette motst.grupper mot N.S.) S.
hadde ikke arbeidet med det, men overlatt det til Gjerstad (i dekn.) Tilsto at Anker
Eliassen drev med ill. arbeid. Han ble dessverre tatt. Skarsvåg ble ikke spurt om sitt
oph. på Fagernes våren 1944, og gest. hadde intet kjenskap til dette.
Følgende er her: Skarsvåg, Karl M. Johansen, Smedsvik fra H.sund, Anker
Eliassen, H. Riise + kona til Kvist (Svendsen) og 2 kvinner til 7 mann fra Vinmonopolet. – Riise hørte tyskerne nevnte Karl M. J.s navn om bord i skøyten, ant.
oppgitt av S.E. Han ligger f.t. i skarlagensfeber her. – Smedsvik beskyldt for å være
leder for Rogaland og H.sund. Nektet. S.E. har vært hjemme hos ham en gang, men
da var han ikke hjemme. – Anker Eliassen oppga å ha levert aviser på Vinm. Resultat 7 mann. – Årsaken til arr. mente de var den sab.-gruppe som røk i Odda i begynnelsen av sept., men vet ikke noe nærmere om det. – Har fått en melding her om at
Viggo er død (en naturlig død). Dette har nokså stor betydning for folkene her. Kan
du bekrefte det? –
For øvrig er bekreftet at Ernst Eide framl. sitter på A.hus.Armand Stang har ikke fått flere forhør siden han ble overf. fra Grini.
Ad. nyttårsbrev fra Turid: «Jeg har det bare bra, og mister slett ikke motet.
Tvert imot, livet her har gjort meg mer bevisst og besluttsom. En må bare omforme
seg etter forholdene og overvinne arbeidsvanskene. I dette lille bur er hele samfunnet sammentrengt og utviklinga ute avspeiler seg her. Det er et lærerikt og interessant studium. … Lasseliten er kommet på den rette hylla. En rose som er sprunget
ut her. Hun er helt flott, og vi tre er knyttet sammen til en enhet. Lasseliten er nå på

150 «Ad Bergenssaken», «Roll» (Egge) til «Knut» (Sunde) 27.12.44, AA, Pa PF, 4 (pag. 3409).
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friavd. Jeg er på samme sted som før. Antar at Rut er sendt til sin hjemby. Det arbeides med å få bragt det på det rene. --- 27/12.44.
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NKP’s org. sentrum151
Myrdal
Gamle kamerat!
Takk for brevet ditt av 12. desember 1944 med vedlagt informasjon om saken Johannes av Sonja og artiklen Jeg anklager av dr. Ellem.
Sonjas redegjørelse om saka Johannes er et interessant tankevekkende dokument. Det er godt å vite for oss som er blitt gamle i partiets tjeneste at det blant
de unge som skal ta arva opp etter oss fins en så klar, klok og likevektig maxist
som Sonja. Det gir trygghet for partiets framtid [...] I det russiske partiet var typen
Johannes representert først og fremst av Trotskij og de erfaringer som kampen mot
ham ga det russiske partiet burde også vi kunnet utnytte i kampen mot våre Johanneser. Liksom Trotskij var Johannes en glimrende stilist og taler og jeg satte et visst
håp til ham på grunnlag av hans virksomhet som redaktør av kringsjå og organisator av den kommunistiske gruppa blant studentene i årene før krigen [...] Først den
25. februar 1944 fikk jeg vite av Ernst at Johannes var kommet til sentralen [...]
Ernst hadde den gang også i oppdrag å spørre meg fra Klingenberg om helsa mi var
slik at jeg kunne komme tilbake til sentralen og arbeide der som hans stedfortreder
fordi han ville vie seg mer til arbeidet med partisanvirksomheten. Om noen uoverenstemmelser mellom Johannes og Klingenberg hørte jeg ikke på det tidspunkt og
heller ikke om noen strid mellom Klingenberg og Knut [...] jeg <anførte> også at
mine erfaringer fra besøket i forlegninga fra mai til august 1943 ikke var slik at jeg
hadde serlig lyst til å vende tilbake dit.
Jeg vil nå ganske ærlig og oppriktig fortelle deg litt om mine erfaringer i
sentralforlegninga den gang fordi de gir forklaringa på min stilling til problemet
Johannes. Jeg husker at jeg var både glad og stolt fordi jeg skulle få lov til å arbeide i «staben» under Klingenbergs ledelse. Jeg tenkte meg at det fandtes et sterkt
kollektiv av kamerater, en virkelig sentralledelse som enig og samdrektig arbeidet
på løsninga av problemene og gjennomføringa av vedtakene. Da jeg kom dit opp
var det nærmest som å komme opp i et hvepsebol. De to første nettene ble jeg oppvartet med en strøm av beklagelser fra en ung mann som skjeldte Klingenberg og
hans kone ut for å være konservative og bornerte fordi de ikke var liberale nokk i
bedømmelsen av hans forhold til Klingenbergs datter [...] Verre var det at det blant
de politiske medarbeiderne var innbyrdes strid. Anders og Larsen stod mot sjefen
for sikkerhetstjenesetn. Det gjaldt bl. a. redigeringa av Bonden som ikke kom ut av
den grunn. Anders som skulle være orgleder bestilte så vidt jeg forstod ikke noesomhelst emn lå og elsket med en enke langt borte fra sentralforlegninga [...] Også
blant vaktmannskapene var det en viss murring og serlig var stemningen blant dem
når det gjaldt sjefen for sikkerhetstjenesten temmelig opprørsk [...] Jeg søkte å gjøre hva jeg kunne [...] Jeg bodde sammen med Larsen og han fortalte meg en del om
årsaken til stridighetene i forlegninga [...] Etter noen tids forløp sendte jeg et brev
151 «Dr. I. Kroken» (Chr. Hilt) til «Myrdal» (Ivar Ertresvåg), AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 7,
«Matriale vedr. Johannes-saken».
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til Klingenberg og foreslo en del forandringer som jeg i min enfoldighet mente ville
gjøre livet lettere [...] En tid etter at jeg hadde sendt brevet ble jeg kaldt til Klingenberg som skjeldte meg ut med hele sin huslyd og vaktmandskaper som tilhørere [...]
jeg fremholdt at vi burde ha partimøter av og til [...] To ganger flytta jeg i denne
tida inntil jeg fikk beskjed om at jeg kunne reise bortfra forlegninga da det ble alminnelig oppbrudd de siste dagene av juli [...]
Jeg har nevnt disse ting for deg så vidt utførlig fordi mine erfaringer i disse
månedene har hatt innflytelse på min bedømmelse av tilfellet Johannes. I virkeligheten hadde jo ikke Klingenberg noen stab av offiserer der oppe men en flokk av
underoffiserer som gjorde at han måtte utføre alt stabsarbeide praktisk talt aleine.
Han fungerte faktisk som sentralkomite, sekretariat, orgleder, redaktør, kasserer og
alt mulig annet. Han sa det sjøl hvor er det blitt av dem jeg skulle ha ved sida av
meg til støtte? [...] jeg visste jo at noen av dem var myrdet, andre fengslet og atter
andre hadde rømt til Sverige. Derfor ble jeg også gla da Ernst fortalte at Johannes
omsider var kommet til forlegninga [...] Jeg trodde alt var såre vel i staben.
Jeg arbeidet imidlertid videre sammen med Hagen i Oslo med utgivinga av
Hjemmefronteninntil midten av mars da Hagen fikk evakueringsordre og jeg stod
da i flere måneder uten enhver forbindelse med Oslo og med sentralen, uten arbeide, uten penger. [...] Til slutte skrev jeg [...] at hvis det ikke fandtes annen mulighet
fikk jeg heller forsøke om jeg trass i sykdommen kunne begynne å arbeide igjen i
sentralen.
Først i juni måned lyktes det meg å forbindelse med Ullseth i Drammen
og da fikk jeg høre om Gestapos anfall på forlegninga, bruddet mellom Johannes
og Klingenberg, vaktmannskapenes rømning fra forlegninga til Knuts gruppe, alt
sammen ting jeg ikke hadde hørt et ord om før. Men heller ikke Ullseth var godt
informert om sakene. Så kom Svein Buli til byen og han ga sin framstilling av det
som var hendt og omtrent samtidig kom Roll og ga sin. Jeg følte meg ikke overbevist av noen av dem. Først da jeg fikk lese Sonjas brev til Knut i det dokument som
jeg har kaldt Johannes Åpenbaring forstod jeg at jeg hadde tatt feil av personen
Johannes og det skrev jeg også i sin tid til Klingenberg. Nå har jeg også lest Sonjas
utgreiding om saken Johannes og forstår at Johannes karakter er slik at den gjør han
disponert til å bli en forbryter mot partiet [...]
Etter min mening må vi også komme til klarhet over årsakene til at Johannes
under sitt opphold i forlegninga, i partiets sentralforlegning, har kunnet utføre sine
nederdrektige partiforbrytelser, forlede vaktmandskapene til å rømme og få Knut
som hadde stilling som leder av sab.arbeidet og også var medlem av partiet til å ta
imot dem? [...] Spørdsmålet er om ikke forholdene i forlegninga har lettet Johannes
forbrytelser mot partiet [...] jeg tror det går an også under illegale forhold og uten å
krenke konspirasjonens krav å skape et kollektiv som arbeider samdrektig sammen
om løsninga av oppgavene. I forlegninga bruktes den metode at Klingenbergs forslag ble sendt rundt til de politiske medarbeiderne til uttalelse, men vi hadde aldri
i de tre månedene en eneste felles konferanse [...] Hadde det vært mulig [...] ville
det ha vært nyttig? [...] Uten tvil. Hva ble gjort for å oppdra partimedlemmene og
vaktmandskapene politisk? [...] det ble ikke holdt et eneste partimøte i den tida jeg
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var der. De politiske medarbeiderne ble kaldt til Klingenberg enkeltvis og ofte foregikk «konferansene» med ham da i form av vulkanske utbrudd i samsvar med hans
seregne temperament, vi kan kalle det «vokal terror».
Jeg veit ikke om forholdene hadde endret seg etter at forlegninga hadde fått
en annen sammensetning men Larsen fortalte meg at Johannes hadde foreslått at
det skulle opprettes et sekretariat og at dette forslag ble akseptert og skulle settes
ut i livet. Er dette uriktig så har Larsen skylden. Ville det vært formålstjenlig å hatt
et sekretariat allerede før? Uten tvil. Hvorfor ble det ikke dannet? Fordi jeg ikke
foreslo det? Sludder. Fordi det ikke ble ansett politisk nødvendig og formålstjenlig,
derfor ble det ikke dannet.
Spørsmålet om vaktmandskapene er et kapitel for seg. Som jeg sa deg hadde det vært en krise blant dem før jeg kom dit opp i mai 1943. Den mann som var
vakt og kokk i min forlegning var en lite diciplinert kar. Klingenberg ga meg og
Larsen skylden for det og hevdet at noe slikt var utenkelig blant hans vaktmandskaper fordi han forstod å holde justis, mens vi var for «tjomslige». Allikevel lot
de seg forlede til rømning fra sitt ansvarsfulle arbeide og tok til og med våpnene
med seg og stillet dermed sentralen forsvarsløs overfor gestapo. «Justisen» var
ikke tilstrekkelig til å holde dem på pliktens veg. Den opplysning du gir meg at
forfatteren av de usle artiklene i Fritt Folk er en av dem og at han endog har vært
vegviser for gestapo under angrepet på forlegninga er rystende. Hva viser disse
kjennsgjerninger? Viser de bare at Johannes er en kjeltring og at konsekvensene av
hans kjeltringstreker har vært ytterst skjebnesvangre for partiets sentral? Nei de viser etter min mening at vi må ha forsømt den politiske oppdragelsen av vaktmandskapene, at vi ikke har vært omhyggelig nokk i vårt utvalg av dem og vår kontroll
av dem, at vi ikke hadde vært i stand til å opprette et slikt gjensidig tillitsforhold til
dem at de tok Johannes i strupa og utleverte ham til partisentralen når han søkte å
få dem bort fra pliktens veg.
Sonja har aldri vært i parisentralen og studert forholdene i forlagninga. Derfor kan han heller ikke trekke de samme konsekvenser av hendingene som en som
har vært der [...] I den beretning jeg fikk om saka av Roll var det ikke antydning
til erkjennelse av at partisentralen sjøl hadde noensomhelst skyld i at disse forbrytelser kunne foregå [...] Av den grunn skrev jeg også til Klingenberg at det var feil
på begge sider, en bemerkning som åpenbart har irritert ham sterkt. Av den grunn
sa jeg også til Roll at det kiommunistiske parti ikke var noen katolsk kirke med en
ufeilbarlig pave men et kollektiv av kamerater med samme politisk syn. Av samme grunn var jeg heller ikke fornøyd med det dokument som jeg kalte Johannes
Åpenbaring. Etter min mening er det nemlig ikke nokk bare å avsløre og stemple
Johannes og typen Johannes. Uten at vi med åpen og ærlig sjølkritikk erkjender de
feil vi sjøl har begått og tar skridt til å rette dem har vi ikke noen garanti for at partiforlegninga kan komme ut for nye typer Johannes og lide nye smertelige tap ved
gestapoanfall [...]
[...] i det brev du sendte meg var det ikke antydning til at du forstod sjøllkritikken når du trengte til å bruke den sjøl [...] Ditt siste brev forsterker ytterligere
dette inntrykket [...]
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Klingnberg er ennå mer tilfreds med seg sjøl. I hans artikkel om Fagbevegelsens stilling i Norges ftihetskamp sier han at vi kommunister er de «dyktigste,
de mest omtenksomme og de mest handlekraftige». Jeg tror det er nødvendig å
advare skarpt mot disse tendensene til sjølforherligelse [...] jeg tror vi gjør klokt i
å slutte med det som vi på gammel bergensk kalder «dønkelgodheten» [...] Vi har
ikke evnet å utløse en partisanbevegelse i det norske folk. En av grunnene til det er
at vi ikke har ført en organisasjonspolitikk som har gjort det mulig å virkeliggjøre
krigspolitikken. derfor har kanskje du min kjære Myrdal som leder av NKP’s org.
sentrum ikke så liten skyld i at vi ikke er nådd lenger fram, men det innser du ikke
fordi du er beruset av sjølforherligelsen [...]
I samband med spørsmålet om krigspolitikken vil jeg også nevne tilfellet
Knut. Jeg har aldri kjendt ham personlig og har ikke under hele krigen hatt noen forbindelse med ham verken skriftlig eller mundtlig eller gjennom andre. Jeg veit at han
deltok i Spanskekrigen, at han hadde viktige oppdrag før krigen og under krigen, at
han er en uredd og vågall kamerat som ikke kjender til frykt for fienden. Om jeg ikke
minnes feil hadde han i 1942 også det oppdraget å utdanne sab.kadrer for partiet. Jeg
har aldri det jeg kan minnes hørt om uoverenstemmelser mellom ham og Klingenberg
før Roll fortalte meg at Klingenberg hadde forlangt positive resultater av hans arbeide
etter at han hadde fått finansiell støtte til sin virksomhet og at dette hadde gjort Knut
furten og opprørsk. Så kom han i forbindelse med Johs, og lå straks under for hans
partifiendtlige demagogi, tok mot vaktmandskapene fra forlegninga, utsatte forlegninga for de største farer, stjal post og penger fra partiet og begynte å drive en svinsk
agitasjon mot partisentralen, sa at partisentralen bestod av mensjeviker og trotskister
og at bare han var bolsjevik fordi han ville slåss mot tyskerne osv osv.
Da jeg hørte om dette kom jeg til å tenke på Tsjapajev, partisanhøvdingen fra
Ural som det russiske parti ga kamerat Furmann til kommissar for å holde politisk
styr på den tapre men politisk uregjerlige og ufullkomne kameraten. Jeg spurte meg
sjøl om vårt partis sentralstyre også hadde sendt en Furmann til Knuts forlegning
for å rettleide og hjelpe ham over hans egenrådighet, villskap og ufullkommenheter? Jeg syntes det var blodig synd at den karen som hadde ansvaret for sabgruppene skulle være den organisatoriske kjernen av virkeligjørelsen av partiets aktive
krigspolitikk skulle forvandles til en partifiende som lå i kamp mot partisentralen
og undergrov partiet. Roll sa til meg at det var stillet forskjellige forslag til Knut
om å få en politkommissar men at han hadde avvist forslagene. Hvis det er riktig
har kanskje partiet ikke noen bebreidelser å gjøre seg her, men sørgelig var det at
han skulle falle i hendene på Johannes og bli en partifiende.
Da Roll fortalte meg om dette nevnte han også at en av Knuts folk hadde
nekta å utlevere ei pakke til meg med den begrunnelse at jeg hadde brutt med partiet og at de skulle besørge pakka til meg på en sikrere veg enn partiets. Jeg forstod
godt på Roll at han i det øyeblikk virkelig trodde st jeg overfor Knut eller andre
skulle ha sagt at jeg hadde brutt med partiet, at jeg var med i komplottet Knut-Johannes mot Klingenberg [...] Jeg tror dette overbeviste ham om at jeg ikke var deltaker i noesomhelst komplott mot partiledelsen [...]
Ullseth forteller meg nå at han hadde inntrykk av at det under det forhør som
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du og Klingenbergs stedfortreder holdt over ham under hans besøk i partisentralens
forlegning var om å gjøre å skaffe beviser mot meg slik at jeg kunne «slaktes» som
han sa. Det var en meget interessant opplysning. Tiltross for mine uttalelser til Roll
må åpenbart både Klingenberg, hans stedfortreder og sjefen for NKPs org.sentrum
Myrdal fremdeles være av den oppfatning at jeg er medlem av et komplott mot
Klingenberg og partisentralen og at jeg er en like stor falskenspiller og dobbeltspiller som Johannes. Ullseth bekrefter at han hadde samme inntrykk når det gjelder
partisentralens bedømmelse av meg, av foirmannen i partiets sentrale kontrollkommisjon. Han sier at han protesterte mot denne bedømmelsen av meg og henviste til
det arbeide jeg har utført og utfører i hans distrikt.
Når dere har et slikt utgangspunkt i bedømmelsen av mit forhold til saka
Johannes kommer brevet fra NKP’s orgsentrum til meg i et nytt og klarerer lys. Da
kan jeg forstå at Klingenberg, hans stedfortreder og du karakteriserer meg som en
mann som objektivt er håndlanger for gestapo dvs. en fiende av NKP og arbeiderklassen i Norge. Jeg tar nå ikke slike beskyldninger altfor høytidelig. Jeg har opplevet litt av hvert i løpet av de 25 år som er gått siden Komintern ble stiftet [...]
Jeg kjenner bare til et tilfelle der virkningene av Knuts og Johannes undergravningsarbeide mot sentralen hadde en viss virkning og det var på Modum der
Knut hadde sin forlegning. Da jeg hørte at partiavdelinga der støttet Knut og hans
folk moralsk og finansielt sa jeg til Ullseth at dette måtte bli slutt øyeblikkelig og
Ullseth ga også beskjed om det til folka der. Da jeg hørte at Knut og hans folk utbredte det rykte at jeg skulle ha brudt med partiet og at han formodentlig regna meg
som en tilhenger av Johannes og Knuts partifiendtlige fraksjon skrev jeg til Sverige
og gav beskjed til de folk Knut der stod i forbindelse med om at jeg aldri hadde
tenkt å bryte med partiet og at det måtte sørges for at Knut fikk ordre om øyeblikkelig å innstille sin partifiendtlige virksomhet. Jeg kalt ham en bajads som fremstilte
seg sjøl som den eneste bolsjevik i Norge mens partisentralen bestod av mensjeviker. Disse kjensgjerninger ga jeg Klingenberg beskjed om [...] Hvis Ullseth under
forhøret av ham har sagt noe annet så er det ikke i samsvar med sannheta [...] men
det heter i brvet fra NKPs orgsentrum Mydal til meg:
«Vi fikk da høve til å bli bekjendt med hvordan de negative foreteelsene i
Johannes-saka fikk bre seg og nære seg i ly av de ledende partikamaeraters passive
holdning. Ja, noen av de ledende kamerater har vært med på å drive fram disse giftplantene i partilivet.»
Da jeg spurte Ullseth hva denne passus siktet til så sa han at han antok det
måtte hentydes til partifellene på Modum som hadde støttet Knuts folk [...]
Dette får være nokk om anklagene mot meg. Til slutt vil jeg bare berøre
spørsmålet om min stilling som formann i skk og idet hele saksarbeidet under de
nåværende forhold [...]
Jeg har ikke noe i mot å være medlem av kontrollkommisjonen [...] hvis det
da kan forsvares at en mand som er anklaget for objektivt å arbeide for å hjelpe
gestapo i dets forsøk på å knuse partiet overhodet kan inneha noen tillitshverv i
partiet? [...] Dernest vil jeg foreslå at Johannes ekskluderes av NKP hvis det ikke
allerede er gjort. Også Knut har gjort forbrytelser tilstrekkelig til å kvalifisere ham
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til eksklusjon. Han bør ihvertfald suspenderes fra partimedlemskap og tilskrives at
om han ikke innstiller sin partifiendtlige virksomhet umiddelbart så er eksklusjon
uunngåelig [...]
5/I–45						Hilsen
						dr. I. Kroken
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Rogaland. 152
Hillevåg Knottfabrikk Hetland pr. Stavanger ble ødelagt av bevepnete og
maskerte sabotører den 29-11–44. Bedriften var Rogalands største knottfabrikk og
beskjeftiget 25 mann. Den hadde levert anseelige kvanta knott til tyskerne.
Om lag en uke etter ble 2 av de mest forhatte angiverne i Stavanger Leonard
Wickstrøm og Geijke likvidert av patriotene.
Dette er de første organiserte aksjoner i sitt slag i Rogaland, og Gestapo
frykter at det ikke blir de siste. Store rassiar har siden funnet sted for å komme sabotørene til livs. Såleis ble halve Stavanger by og Sandnes og Stangeland avsperret
i 1 døgn, mens alle mannfolk mellom 18–45 år ble tatt med og kontrollert, og alle
hus ble gjennomsøkt av tyske patruljer.
Første uke i januar sprengte sabotører en arbeidsleir i Bjerkreim.
						

6 – 1 – 44 <45>

152 Usignert, men trolig Valentin Valentinsen til Egge 6.1.45, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6,
«Rogaland».
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Til N.K.P.s sentralkomite.153
Roll, Myrdal og Klingenberg.
Kamerater
Jeg har mottatt deres brev av 15/12.44 ang. Strøms forslag om å oppta SONJA som medlem av sentralkomiteen.
Videre har jeg mottatt deres brev av 17/12.44, ang. saken JOHANNES.
Da jeg ikke kjenner Sonja er det vanskelig for meg å ta stilling til hvorvidt
han er kvalifisert som medlem av sentralkomiteen. Dog etter å ha lest hans analyse
av personen Johannes, og etter at dere har anbefalt ham, har jeg intet å innvende
mot deres forslag.
				-------Dere ber meg å fremkomme med eventuelle forslag om hva som videre bør
foretaes i saken Johannes.
Mitt standpunkt til saken er at slike personer må interneres, eller om nødvendig likvideres, idet de jo innebærer en stor fare, ikke bare for partiets sikkerhet,
men også for dets fortsatte sunde utvikling. For øvrig henviser jeg til min konferanse med Roll 3/I d.å. om dette spørsmål.
Kameratslig hilsen			9/I.45
Nordlie

153 «Nordlie» (Emil Reiersen) til NKP/SK 9.1.45, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 7, «Materiale
vedr. Johannes-saken».
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Avskrift.
		

Rapport fra sabotasjelederen i Rogaland 154

----------------------Rogaland
Hillevåg Knottfabrikk, Hetland pr. Stavanger ble ødelagt av bevepnede og
maskerte sabotører den 29/11.44. Bedriften var Rogalands største knottfabrikk og
beskjeftiget 25 mann. Den hadde levert anseelige kvanta knott til tyskerne.
Om lag en uke etter ble 2 av de mest forhatte angivere i Stavanger Leonard
Wickstrøm og Geijke likvidert av patriotene.
Dette er de første organiserte aksjoner i sitt slag i Rogaland, og Gestapo
frykter at det ikke vil bli de siste. Store rassiar har siden funnet sted for å komme
sabotørene til livs. Såleis ble halve Stavanger by og Sandnes og Stangeland avsperret i 1 døgn, mens alle mannfolk mellom 18 – 45 år ble tatt med og kontrollert, og
alle hus ble gjennomsøkt av tyske patruljer.
Første uke av januar sprengte sabotører en arbeidsleir i Bjerkreim.

154 Rapport fra Valentin Valentinsen, januar 1945, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 7, IX, «Vemund
Holm».
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Til Knut 155
Kamerat.
Fra vår forbindelsesmann på stedet har vi mottatt melding om din forestående reise. Han gjør merksam på at denne meget vanskelig kan gjennomføres på
en vellykket måte uten i følge med kjentfolk. Særlig er kontrollen meget sterk på
andre siden. Han mener derfor at vi for å sikre deg en såvidt mulig trygg reise, må
tilby deg å gå på vårt kurerapparat i følge med kjentmann.
Svar på dette brev kan sendes tilbake til oss gjennom overbringeren av brevet.
Hvis du reflekterer på tilbudet, vil reisen kunne foretas om en uke, og du vil
få oppgitt sted og tid for avreise med et par dagers varsel. Oppgi det dekknavn som
du vil bruke når du reiser.
19/1.45				

Gunnar Roll

155 «Roll» (Egge) til «Knut» (Sunde) 19.1.45, AA, Pa PF, Db – Krigsarkiv, 6, II.
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Kjære Tor Svendsen. 156
Det har gått en tid siden vi hadde kontakt, men postforbindelsen til den du
skal samarbeide med, er blitt brutt p.g.a arrestasjon, og det vil enno ta noen dager
før vi igjen kan få kontakt med ham. Dette er veldig beklagelig. Hvorledes går det
for øvrig med deg, har du fått sikkert oppholdssted?
Vedlagt sender jeg deg en del stoff, 2 rasj.kort og kr. 200.-, likeledes et par
esker tobakk.
Onsdag vil du bli oppsøkt igjen for nærmere beskjed.
22/1.45.					Hilsen
						
G. R.

156 «G.R.» (Egge) til «Tor Svendsen» (Einar Andreassen) 22.1.45. AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Rogaland».
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Kjære Tor Svendsen.157
Takk for ditt brev. Jeg vil gjerne treffe deg lørdag og vil be deg møte der
hvor jeg traff deg sist kl. 17. Kan du møte ved telefonkiosken et par minutter før for
sikkerhets skyld?
meldingen om de to fagforeningsmenn er oversendt vårt faglige utvalg.
Vedlagt sender jeg deg et brev til den eldre partikvinne som du har snakket
med. Vil du oppsøke henne og si at svar kan sendes enten gjennom deg eller samme
vei som hun sender svar på et annet brev som er blitt henne overbragt.
24/1.45					Hilsen
						
G. R.

157 «G.R.» (Egge) til «Tor Svendsen» (Einar Andreassen) 24.1.45. AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv,
6, «Rogaland».
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Kjære Berg158
Det siste brev vi mottok fra deg var datert 13/11.44 og var sendt med leilighetsbud. Siden den gang har vi ikke hørt noe, men har «innenfra» mottatt en
del meldinger om arrestasjoner hos dere. Dessuten en telefonoppringning hvor to
navn ble nevnt. Beskjedens betydning uklar. For øvrig har vi stadig sendt aviser på
vanlig måte og en gang sendte jeg sammen med dem en anmodning til å erkjenne
mottakelsen av disse på den adressen du vet her i byen. Den 16/11 sendte jeg en del
post sammen med avisene. Erkjennelse ikke mottatt.
Vi nytter nå høve til å sende en del post med leilighetsbud. Til budet kan leveres svarpost som vil bli sendt oss omgående.
Av de opplysninger vi har mottatt innenfra, framgår det ikke noe om hvorledes det er gått med deg, Sonja og heller ikke Johannes. Vi går derfor utfra at dere
ikke er tatt, men mer vet vi ikke. Ryktene gikk jo svært her i byen. Altså gi oss en
oversikt over hvordan det står til [...]
Siden sist har vi hatt en del arrestasjoner. I Drammen er forholdene sterkt
endret ved at Smedmo er tatt og sannsynligvis død. Videre er Myhre tatt og stedet
hvor Olaf oppholdt seg er ikke brukbart. Her i byen er Larsen arrestert [...] Halfdan
har reist fra sitt distrikt og er i annet arbeide. Hans venn er igjen og gjør godt arbeid. Jeg vet ikke om du har kontakten til ham. H. påstår at det er forbindelse mellom dere som har forårsaket ettersøkelsene av dem i deres by, som var meget hissig.
Av post fra deg venter vi altså organisatorisk og politisk rapport med erkjennelse av det du har mottatt. Videre må sab.lederen, hvem dette er nå, sende rapport.
Den kan sendes over meg til Sabotørenes Landsforbund som er opprettet og hvor
alle våre apparater går inn. Dette er partimessig sett et nøytralt forbund. Er par eks.
pl. av deres avis vedlegges [...]
12/2.45					De beste hilsner
						
G. R.

158 «Roll» (Egge) til «Berg» (Torkild Jakobsen) 12.2.45, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli –44/mars–45». Det er forholdene i Stavanger som henvises til med «deres by».
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<bortrevet adressefelt> 159
Landsledelsen i S.L.F. har mottatt en rapport over virksomheten i ditt fylke
og er glad for at dere maktet å tilføye tyskerne et følelig slag allerede i første omgang.
Ettersom vi nå har fått knyttet forbindelsen med Rogaland, nytter jeg høvet
til ganske kort å komme inn på de oppgavene vi er gått inn for å løse, og de organisatoriske retningslinjene vi arbeider etter.
Sabotørenes Landsforbund.
S.L.F. bygger på de lokale sabotasjeorganisasjoner som tideligere arbeide
mer eller mindre uavhengig av landsledelse. Blant andre omfatter S.L.F. de sabotasjeavdelingene som inntil nyåret var direkte knyttet til L.K.F. Forbundet har ingen
andre politiske formål utenom dette ene: å føre en hensynsløs sabotasjekrig mot
«die Wehrmacht» og å føre en skånselsløs utryddelseskrig mot «Gestapo» og medarbeiderne deres.
For at vår innsats i denne krigen skal bli så effektiv som mulig, må vi:
1. trekke til oss de dueligste og djerveste tilhengerene av den aktive krigspolitikken og sysselsette dem i krigen mot Hitler-Tyskland,
2. samarbeide med militærorganisasjonen, fagbevegelsen og for øvrig med
alle ansvarlige og ærlige kampkrefter på heimefronten.
Oppgavene.
Etter landsledelsens oppfatning er transport- og kommunikasjonsmidlene det
vanskeligste spørsmålet tyskerne har å stri med i Norge i dag. Disse blir da for oss
de naturlige angrepspunktene [...] Når en angriper industribedrifter, må en gå varsomt til verks [...] Ved siden av disse oppgavene er det mange andre som kan være
like aktuelle å gå løs på, t. eks. tyske forlegninger og transporter, reine tyske bedrifter, kontor og arkiv tilhørende «Gestapo», det norske statspolitiet og nasimyndighetene for øvrig.
Materiell og penger.
[...] gruppene på Østlandet alle er henvist til å bruke norske sprengstoffer og
vanlig tjærelunte som de til dels har skaffet seg ved uttak av jernbanes og kommunens lagre [...] Foreløpig må vi skaffe oss pengemidler på annet vis, enten ved å tre
i forbinnelser med kretser som er interessert i å støtte oss økonomisk, eller ved å ta
midler som tilhører personer som har beriket seg under okkupasjonen.
Den org. oppbygning i Rogaland.
Etter de opplysningene jeg sitter inne med, tilhører din organisasjon partiavdelingen i Rogaland. Partiets s-leder var tidligere underlagt den politiske ledelsen i
partiet. Heretter står s-lederen fritt i forhold til den politiske ledelsen av partiavdelingen i Rogaland, og sorterer direkte under landsledelsen i S.L.F.
Selvsagt må ikke dette medføre at sab.organisasjonn bryter et hvert samarbeid med partiavdelingen [...] den politiske avdelingen har krav på å bli varslet når
159 «Hans Løvstad» (uid.) til uid. sabotasjeleder i Rogaland 13.2.45, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv,
6, «Rogaland».
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aksjoner blir foretatt som kan medføre at enkelte av partiets medlemmer eller organer, blir stilt i faresonen.
[...]
Jeg håper at du har mottatt S.L.F. organ «Sabotøren», og at du får distribuert
på en forsvarlig måte.
13/2 – 45.					Beste hilsen
						Hans Løvstad
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Fru P. har vært inne en stund så det var ikke forbindelse der, og huset blir
skygget.160
Paulsen har vært inne 2 ganger men har sluppet fri. Paulsen kunne ikke få
forbindelse med Berg så raskt at jeg kunne få med raport. Han har fått adr. min hit
så det blir kanske noget denne veien siden. Jeg har skrevet navnene hær men fikk
utrykkelig beskje om at navnene ikke måtte skrives på nogen måte. Det går på
stumpene nu sa han. Ester får kanske et brev ifra han, men han skulle skrive så hun
forsto meningen.
Det er portforbud ifra kl 23. og jeg ankom kl 0.15.
					Hilsen rekehue

160 «Rekehue» (uid.) trolig til «Roll» (Egge), anført «Ca. 1.3.45» med blyant, AA, Pa ØE, D –
Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli –44/mars–45».
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Kjære Sonja161
Jeg bekrefter mitt brev av 21/2 og kan opplyse at jeg også har mottatt melding om at du skal ha fått den post som jeg sendte for ca. en måned siden.
Denne gang sender jeg et bud til den adresse som er oppgitt av den karen
som er her inne. Budet fra oss har beskjed om å levere posten lørdag og hente den
tirsdag formiddag etter kl. 12. han har ingen muntlig beskjed og intet kjennskap til
noe som helst. Hans papirer er gode og han klarer alt vedrørende sin reise selv.
Vi håper så å få en utførlig rapport fra dere om arbeidet på de forskjellige
områder så vel politisk som organisatorisk. Jeg viser her til en del spørsmål som er
stillet i mitt forrige brev. Vedlagt sendes
1) Brev til distriktets faglige leder fra lederen av partiets faglige landsutvalg,
2) Kopi av dette brev til din orientering,
3) S.L.F.’s oppgaver og mål,
4) En liten konvolutt merket o. som skal leveres den mann som jeg snakket
med Smidt om. Svar fra ham kan sendes tilbake over oss.
5) Et brev fra Sverige som vi er blitt anmodet om å få bragt til adressaten.
Brevet er ikke av stor viktighet, men det har en viss betydning at vi kan ordne saken og påta oss å få sendt svar tilbake. Du får selv vurdere hvorvidt det lar seg gjøre på betryggende måte.
nr. 2 av S. vil du motta i disse dager og likeledes om kort tid «Avant-garden», organ for norske åndsarbeidere.
Ytterligere post og materiell blir ikke sendt med kureren denne gang, men
ny kurerpost og diverse materiell vil bli sendt når vi har mottatt svar på disse tre
siste postsendinger til dere.
Svarposten pakkes slik at de viktigste brev blir pakket i en flat konvolutt
som kan bæres på kroppen, mens annet materiell og mindre viktige ting leveres i
særskilt pakke. Alt merkes A/S Norsk Kraftverk, Oslo.
7/3.45						Hilsen
						
G. R.

161 «G.R.» (Egge) til «Sonja» (Svale Solheim) 7.3.45, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli –44/mars–45»
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				Kjære Henry 162

Bergen 8./3–45

Håper du har telegrammet mitt og har fått gitt beskjed. Jeg skulle hilse fra
Sonja, det var bare pakkene han skulle slutte å sende. Brevene til meg kan sendes
som før. Sonja snakket om at kjæresten i Oslo skulle på en lite ferie nu, og det ville
jeg absolutt anbefale. Han bør benytte seg av det fine vårveret. Strøm har begynt å
snakke nu, og resultatene har ikke latt vente på seg. Jeg tror min kone har begynt å
ane noget. Vis du ikke har fåt tak i kjæresten til Sonja, kom du gå op til Knut (min
bror) å be han følge deg opp på Sagene til det sted vor han følgte meg sist jeg var
hjemme. Men la ikke familien få snusen i mine kjærlighetsafærer. (Jeg husker ikke
adressen ser du derfor må han følge deg). Brevet kan du jo vise til kjæresten. Men
det haster. Send meg et telegram når det er ordnet.
				Din venn Smith.

162 «Smith» (uid., Bergen) til Egge 8.3.45, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli –44/
mars–45».
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Sabotørenes Landsforbund,
Kamerater.163
Jeg er blitt tilsagt å sende denne rapport om sabotasjeorganisasjonen her av
dets leder.
Han kunne ikke selv skrive da han måtte reise til en forleggning.
Sabotasjeorganisasjonen her teller nu Ca. 30 aktive kamerater. Disse går fullt
inn for S.L.F.s opgaver og mål. Det som mest gjør seg gjeldende er mangelen på
materiell, Sprengbomber og brandbomber med tilbehør. Kan dere gjøre noget for å
hjelpe dem med dette. Det som var igjen her er blitt tatt av tyskerne da nogen av de
arresterte her i høst har snakket.
Nu står guttene klar til aksjoner men har ikke nokk materiell. Gjør hva dere
kan for å skaffe dem materiell og de lover at der skal bli månelyst i byen her.
Her følger med oplysninger om de siste aksjoner i høst og vinter, til eventuell inntagelse i «Sabotøren».
12/3 – 45				

Hoff

163 «Hoff» (uid.) til «SLF» 12.3.45, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 3, «Militærapparatet juni-okt.
1944».
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Gunnar Roll.164
Kamerat!
Vedlagte brev fra kureren Smidt fra Bergen, ble overbrakt til Olga, da mottakeren ikke hadde andre forbindelser. Kureren fra dere var ikke kommet som avtalt.
Som du ser ønsker de at avisene ikke stanses da Strøm er begynt å snakke.
Ellers har vel dere – og Strøms frue bedre forutsetninger for å forstå brevet enn
Olga og jeg.
					I all hast
					
Oslo 12-3–45
					Thor Svendsen

164 «Roll» (Egge) 12.4.45, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli –44/mars–45»
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Kjære kamerat. 165
Takk for ditt brev til Jan Klingenberg som jeg mottokk 20. ds og som vil bli
videresendt. Jeg har hatt en samtale med ditt bud og nå ordnet det slik at vi kan ha
regelmessig forbindelse.
[...]
Tapet av Berg er et hårdt slag for oss. Vi er meget interessert i en nærmere
rapport om hans skjebne og hvilken ordning han og du var kommet til før han ble
tatt. Jeg tenker da på ledelsen av arbeidet derborte. En alminnelig situasjonsrapport går vi ut ifra at du vil sende. – Slik situasjonen ligger an, er du den selvskrevne leder for partiet i ditt distrikt. Det er utvilsomt helt riktig av deg å forsøke å få
13.20.16.8.16. til deg, og vi håper at han vil la seg bevege til det. Du må imidlertid
inntil videre betrakte deg som Bergs etterfølger. Hvorvidt vi kan sende forsterkning
til dere, kan vi ikke nå ta standpunkt til da vi har en skrikende mangel på kvalifiserte ledende kamerater i en rekke distrikter, men vi håper å kunne få hjem fra Sverige
også en del fra ditt distrikt som da vil bli sendt deg. Da du jo av oss er kjent som en
fremrakende konspiratør, tviler vi ikke på at denne side av saken ligger i de beste
hender. Da det ikke minst er manglende forståelse av en gjennomført konspirasjon,
som har ført til de mange tilbakeslag vi har hatt i ditt distrikt, må du sette all kraft
inn her. Som du vet, er en streng gjennomføring av arbeidsdelingsprinsippet forutsetningen for et holdbart arbeid, og jeg går ut ifra at du her om nødvendig griper
inn fra grunnen av uavhengig av den praksis som er innarbeidet.
Vi har ikke hatt post fra dere siden midten av november og dere ikke post siden den gang bortsett fra nå nylig. Dette henger slik sammen: Ca. den 10. ds. sendte jeg en solid leilighetskurer som hadde to adresser som ble brukt av vår kurer i
november. Før din kurer kom til byen fikk vi imidlertid et brevkort til avtalt nøytral
adresse som bare inneholdt meldingen: «Alle bortreist. Skriv ikke.» Da vedkommende ennu ikke er kommet tilbake, vet vi ikke om dere har mottatt den post som
ble sendt. Det var en rekke brev om forskjellige sider av arbeidet. Innen vi neste
gang skriver, vil vi sannsynligvis ha kjennskap til hvorvidt posten er kommet fram.
Hvis ikke vil vi da på nytt sende de nødvendige informasjoner.
Utviklingen hos dere når det gjelder forholdet til hjemmefronten, har allerede hatt sine negative følger. En av HL-folkene har uttalt at det som nylig har skjedd
hos dere på ny viser at det ikke går an for HL å ha noe med oss å gjøre. Vi er derfor
sterkt interessert i en rapport om utviklingen og sprengningen av Fr. Dessuten en
nærmere orientering om Johannes’ utvikling og hva han nå beskjeftiger seg med.
For det tilfellet at du ikke har mottatt siste post, skal <jeg?> gi deg en kort
orientering om hovedopplegget på det organisatoriske område:
Vi må åpent erkjenne at partiet ikke har evnet å organisere den brede motstandsbevegelsen i vårt folk som er forutsetningen for gjennomføringen av vår
krigspolitikk. Det er ikke nødvendig her å komme inn på årsakene til dette i sin hel165 «Gunnar Roll» (Egge) til Svale Solheim 24.3.45, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet
juli –44/mars–45».
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het, men ett er sikkert at vår organisatoriske innsats på dette felt har vært for svak.
Nå ligger forutsetningen meget godt til rette for så vidt som utviklingen har vist at
vår krigspolitikk har vært den riktige og den lange okkupasjonstid har gjort alle lag
av folket åpne for vår politikk. Det er nå vår oppgave å finne frem til de organisatoriske former som kan utløse kraften i folket.
Istedenfor å arbeide på et så snevert organisatorisk grunnlag som tidligere,
har vi nå tatt initiativet til dannelsen av en partimessig nøytral bevegelse [...] På
dette politiske grunnlag har vi gått til organiseringen av Sabotørenes Landsforbund,
et forbund for kvinnene, et for ungdommen og et for de intellektuelle [...] Vårt neste skritt vil så være å sammenslutte disse forbundene i en landsorganisasjon [...] og
dannelsen av disse organisasjonene vil ikke bety noen splittelse av hjemmefronten
[...] ved reorganiseringen av en eventuell hjemmefrontsledelse i ditt distrikt, bør vel
«Frihetsråds» betegnelse utgå.
Det sabotasjeapparatet som dere har i ditt distrikt, må derfor overføres til
dette forbund, men det betyr i og for seg ikke noen endret innstilling fra partiets
side til sabotasjeorganisasjonene i distriktene [...] For øvrig er vi meget fornøyd
med det arbeid som vår sabotasjeorganisasjon hos dere har gjort. Vi går imidlertid
ut ifra at dere nå vil sende regelmessig rapport om dette arbeid. Her vil vi gjerne
konkret få en utredning om hva som er gjort siden i fjor høst. Dessuten vil vi gjerne
ha en reportasje om disse ting som egner seg for offentliggjørelse i «Sabotøren».
[...]
24.3.45.					De beste hilsner
						
Gunnar Roll
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<Avskrift>
Til Julius166								6/4–45
danse.

Vi henviser til konferanse med Dem i november i fjor og senere korrespon-

De begivenheter vi nå går i møte i forbindelse med krigens avslutning gjør
det etter vår mening mer nødvendig enn noensinne å oppnå et fast samarbeid mellem de aktive grupper som arbeider i landet for best mulig å kunne svekke fienden
og sikrest mulig opnå resultater som er til størst mulig fordel for den allierte krigsledelse, og som samsvarer med de planer den har for operasjoner i vårt land.
Vår organisasjon er nå representert av arbeidsdyktige grupper i forskjellige
deler av landet som har deltatt i den senere tids sabotasje aksjoner mot tyskerne.
Sabotasjen mot fienden vil fra vår side bli fortsatt idet vi tar sikte på å ramme ham
på de punkter hvor vi til enhver tid finner at han er mest sårbar. Da vi forutsetter at
tidspunktet nærmer seg raskt da de allierte sammen med de norske styrker vil påbegynne operasjonene i landet, vil vi anmode om å få en konferanse med Dem for å
gjenopta forhandlingene om et samarbeid mellom våre organisasjoner.
Vi håper på et gunstig svar fra Dem.
		
					Ærbødigst
					
Ola.

166 «Ola» (uid. leder av SLF) til «Julius» (Brinch, Milorg SL) 6.4.45, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 3, «Militærapparatet juni-okt. 1944».
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Kjære Synøve. 167
Vedlagt oversendes brev til Pol. ledelsen i Bergen vedrørende forholdene i
20,18.15,5,6,3,17,12. Vedlegger mitt brev til Rolf Eike som antakelig er blant de
kamerater som no er ankommet Bergen i henhold til den rapport du sendte meg. Du
kan gjøre vår felles kamerat merksam på at Rolf Eike er identisk med H. om han
ønsker å sende ham noen beskjed.
Oslo, 23.4.45				
Med de beste hilsner til dere
						Thor Svensen.
Vedlegg: 2 brev, 1 pakke myntposer.
Vedlegger samtidig 1 eldre brev til Eike som jeg ikke har fått fram til ham.
Du får avgjøre hvorvidt du vil sende det samtidig til ham.

167 «Thor Svensen» (Bjarne Rolstad) til «Synøve» (Liv Johannesen Andersen) 23.4.45, AA, Pa
ØE, D – Krigsarkiv, 6, «Vestlandet juli –44/mars–45»
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Oslo, den 2. mai 1945
Til
den sentrale landsledelse i M.O.168
Vi viser til de samtaler som vi i den senere tid har hatt med representanter
for Deres organisasjon, og vil med dette etterkomme ønsket om en kort, skriftlig
framstilling av vårt syn.
Våre organisasjoner har i de siste åra utført sabotasjeaksjoner i den utstrekning de materielle vilkåra har gjort det mulig. Det som har dannet retningslinjene
for denne virksomheten, er de krava som den aktive strømningen i folket har stillet
til en effektiv kamp mot tyskerne.
Da m.o. vesentlig har knyttet sin virksomhet til spørsmålet om innsats i
forbindelse med en invasjon, har de paroler og direktiver som m-o. arbeidet etter,
ikke falt sammen med de som var nødvendige for våre organisasjoner. Det er denne uoverensstemmelse i synet på kampen her hjemme, som er årsaken til at vi ikke
har kunnet anerkjenne et samarbeid som ville føre til at vi tapte vår organisatoriske
selvstendighet og derved mulighetene for en effektiv innsats.
I den nåværende situasjon har vi søkt om samarbeid for at de kamper som
kan oppstå i den siste avgjørende del av krigen i vårt land, kan bli ført med størst
mulig slagkraft. Vi vil med ærlig vilje og med all vår evne gå inn for et slikt samarbeid og vil da selvsagt underordne oss direktivene fra F.O.
I den situasjonen landet nå befinner seg er det helt nødvendig med en militær
disiplin så vel innafor Hjemmestyrkenes rekker som på hjemmefronten for øvrig.
Den størst mulig vilje til kamp i folket og den høyeste alarmberedskap i de militære
rekker må gjennomføres.
Det er derfor av den største viktighet at den enhet vi tilstreber blir en realitet
hurtigst mulig. Men det er også av avgjørende betydning at folket blir innstilt på
kampen. Den propaganda som er ført over London radio og i de enkelte avisene
på hjemmefronten, spesielt i den senere tid, har ikke tjent denne oppgaven. Det er
derfor absolutt påkrevet at det skjer en omlegning her for å hindre at Wehrmacht og
Gestapo høster militære og politiske fordeler av denne ønskebetonte og undfallende
agitasjon.
Vedlagt sender vi 2 eks.pl. av vår instruksjonsbrosjyre.
				
H i l s e n og h a n d s l a g
				For Sabotørenes Landsforbund

168 SLF (uid.) til Hjemmestyrkenes ledelse 2.5.45, AA, Pa ØE, D – Krigsarkiv, 3, «Militærapparatet juni-okt. 1944».
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