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Forord 

Fiendebilde Wollweber beskriver en propaganda-operasjon under den 
kalde krigen. Arbeidet med å rekonstruere den har pågått med avbrudd 
siden 1995, da en forstudie inngikk i mitt doktorarbeide. I 1996 fikk jeg 
anledning til nye kildegranskinger under arbeid med en NRK-serie om 
de hemmelige tjenestene. Et arbeidsstipend i 2000 og garantiinntekt i 
2001 gjorde det mulig å føre arbeidet fram til den foreliggende boken. 

I den foreløpige skissen av operasjonen og dens bakgrunn som ble 
publisert i 1995, var vesentlige partier unndratt offentlighet etter vedtak 
av Politiets Overvåkingstjeneste (POT) 3. mars 1995, utfra hensynet til 
rikets sikkerhet, personvern og «ettermælets personvern», idet POT an
førte at «personvernet innebærer en beskyttelse mot at det rippes opp i 
forhold som tiden har lagt et glemselens slør over». Graderingen omfat
tet to kapitler, enkeltopplysninger i tekst og noter, samt angivelser av 
kilder fra Overvåkingssentralens arkiv (OVS). Graderingen ble påklaget 
8. mai 1995 til Justisdepartementet, som 5. august 1996 etter råd fra 
POT 30. oktober 1995 opprettholdt graderingen, men åpnet for en re
vurdering i tilknytning til en senere omarbeiding. Etter interesse fra 
pressen kom det ny bevegelse i saken.1 Justisdepartementet avgraderte 
16. april1998 begrunnelsen for graderingsvedtaket fra 1995. 

Argumentene for å unndra dette materialet offentlighet har i dag tapt 
sin aktualitet. Bare de personopplysningene som er nødvendige for å 
kaste tilstrekkelig lys over temaet er tatt med i denne boken. Etter nøye 
vurdering kan jeg ikke se at det finnes berettigede interesser som tilsier 
flere anonymiseringer enn de som er foretatt. 2 

Skrivemåten i sitater er søkt bevart slik den er i originalen, eller, hvis 
originalen ikke finnes, slik den er i kilden. 

1 Dagbladet 5., 6., 7. og 9.11.97. 
2 Forvaltningslovens pgf. 13 a nr. 3. 

Oslo, september 2001 
Lars Borgersrud 
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Innledning 

Den 15. november 1944 lettet et stort, firemotors, sovjetisk militærfly 
fra Bromma flyplass utenfor Stockholm. Det var slett ikke noe vanlig 
syn. Offisielt gikk ennå ingen fly til Sovjetunionen fra det nøytrale Sve
rige. Flyet, som var utrustet med ekstra drivstofftanker, klatret hurtig til 
stor høyde, før det satte kursen utover havet mot nordøst. Fortsatt 
kunne tyske jagerfly fra baltiske flyplasser nå langt nordover i Øster
sjøen, og denne gangen fantes det et ettertraktet bytte i den sovjetiske 
maskinen, en mann som Gestapo hadde jaktet på siden 1938. De sven
ske politifolkene som hadde brakt mannen til Bromma, kjente ansiktet 
hans fra en mengde avisoppslag gjennom krigsårene. De hadde forstått 
at han var en viktig person, selv om det ikke var hans utseende som 
gjorde inntrykk på dem. Tvert imot, de var overrasket over at han virket 
så liten og dukknakket, ja, han så nesten sykelig ut. Håret var tynt, han 
var nesten skallet. Hudfargen virket grå og usunn, alderen ubestemme
lig. Han sa ikke et ord til dem. De hadde ordre om å passe svært godt 
på, så ikke noe uforutsett skjedde. Ryktene gikk om at han var nær venn 
av Stalin. De hadde forstått at han var en av verdenskrigens mest beryk
tede, illegale motstandsledere og at hans sabotører drev en intens sabo
tasjekrig mot Hitler-Tyskland i Norge og andre nordeuropeiske land. 
Hans navn var Ernst Wollweber. 

Politifolkene fikk aldri vite grunnen til at han var så taus. Wollweber 
var egentlig en munter mann, men nå var han så nervøs at han var nær 
et sammenbrudd. Det hadde sine grunner. I fire og et halvt år hadde 
han sittet i svenske fengsler under kummerlige forhold, mistenkt som 
ansvarlig for sabotasjeanslag mot aksemaktenes skipsfart over hele 
Nord-Europa og i Amerika, mot okkupantene i Norge og i andre okku
perte land, mot tyske ammunisjonstog som i hemmelighet fraktet for
syninger gjennom det nøytrale Sverige til Wehrmachts Lapplandsarme 
på nordfronten, og mot svenske eskortejagere, som beskyttet tyske 
transportskip gjennom svensk farvann.3 Men dømt hadde han bare blitt 

3 Et tysk ammunisjonstog ble sprengt ved Krylbo, Dalarne, 19.7.41. Tre svenske 
jagere ble sprengt i Hårsfjarden ved Stockholm, 17.9.41, med tap av 33 men
neskeliv. I 1953 ble det oppklart at Krylbo-sabotasjen var gjennomført av den 
britiske sabotasjeorganisasjonen SOE, kfr. Munthe, 1953 . Hårsfjarden-sabota
sjen er aldri blitt offentlig oppklart. 
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for å bruke falsk pass og for å være ansvarlig for dynamittyveri fra gru
vene i Kiruna. Den 12. november 1941 hadde han fått tre års fengsel. 
I over fire år hadde Hitler krevd ham utlevert. Den svenske regjering 
hadde i hemmelighet vedtatt å etterkomme kravet, for ikke å øke Hitlers 
invasjonslyst. Men så kom Stalingrad og Kursk. De europeiske krigsrea
litetene senhøstes 1944 var ganske andre enn i 1940. Ingen makt så ut til 
å kunne stoppe Den røde hærs marsj mot Berlin. Svenskene hadde begynt 
å nøle, vel vitende om at skjebnen til deres legendariske fange ikke var 
likegyldig for forholdet mellom Sverige og Sovjetunionen i framtiden. 

Ingen visste bedre enn Wollweber at Gestapos fangarmer var lange. 
Han hadde ikke grunn til å stole på svenskene. Han fryktet en tysk ko
penickiade på Bromma, en kidnappingsaksjon. Derfor hadde han insis
tert på at en representant for den sovjetiske ambassaden i Stockholm 
skulle være til stede. Attacheen kom og kunne berolige Wollweber med 
at to svenske diplomatkurerer skulle følge med flyet. Men også flygeren 
snakket han med, som for å forsikre seg om at han var en ekte, sovjetisk 
kriger av kjøtt og blod. Først da ble han helt sikker på at han skulle til 
Moskva og friheten, ikke skafottet i Berlin. 

Bakgrunn i krigens virkelighet 

Dette er utgangspunktet for det kapitlet av norsk etterkrigshistorie som 
vi skal ta for oss i denne boken. Det har røtter tilbake til krigen og dens 
forhistorie . Wollwebers sabotasjeorganisasjon i Norge, kjent som 
«Osvaldgruppa» 1935--45, er tidligere beskrevet i boken Nødvendig inn
sats (1997). I vår sammenheng spiller den historien bare rolle som et 
nødvendig bakteppe, for å forstå den rette sammenhengen for de hen
dingene som skal presenteres. Her følger et kort sammendrag av denne 
forhistorien. 

Det startet i 1936. Da kom den tyske kommunisten og riksdagsrepre
sentanten Ernst Wollweber til Oslo, hvor han bosatte seg med sin 
norske kone, Ragnhild Wiik. I Oslo tok han kontakt med sjømannen 
Martin Rasmussen Hjelmen, som han kjente fra fagforeningsarbeid i 
tidligere år, og bad ham om å bygge opp en nord-atlantisk seksjon av en 
sabotasjeorganisasjon, rettet mot Hitler-Tyskland og aksemaktene. Lig
nende forespørsler rettet han til nederlenderen Joseph Schaap og 
lettlenderen Ernest Lambert, sjømenn de også. De fikk ansvaret for 
henholdsvis Nordsjø- og Østersjøområdet. 
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Mens Wollweber ledet organisasjonen fra Oslo, reiste Ragnhild Wiik 
og hennes søster Gudrun Europa rundt med hans beskjeder. Ett år tid
ligere, mens Wollweber var leder av den internasjonale sjømannsklub
ben i Leningrad, hadde lederen av den hemmelige sovjetiske tjenesten 
NKVDs Kontor for spesielle operasjoner (KontorS), Jakov Serebrjan
skij, bedt Wollweber om å starte organisasjonen. Wollweber hadde gjort 
seg bemerket i Moskva på grunn av sin innsats under matrosoppstanden 
i Kiel i 1918, da keiserriket falt, og senere som leder av den tyske sek
sjonen av det internasjonale Sjømannsforbundet International Union of 
Seamen and Harbour Workers (ISH). Hjelmen opprettet tre grupper i 
Norge: i Oslo, Bergen og Narvik, og fire i Sverige: i Goteborg, Stock
holm, Kiruna og Luleå. Andre grupper ble dannet i belgiske, neder
landske, tyske, danske, baltiske og finske havnebyer. Systemet var at 
sprengstoff som Kiruna-gruppen skaffet fra malmgruvene, via gruppene 
i Luleå og Narvik ble sendt med malmskip til sabotasjegruppene i de 
nordeuropeiske havnene, som plasserte sprengladningene på aktuelle 
skip. Wollweber var en klassebevisst motstandsleder: han brukte bare 
sjømenn og havnearbeidere til selve sabotasjen, mens intellektuelle ble 
tatt med i hjelpeapparat og samband. Aksjonene startet i slutten av 
1937, og innen verdenskrigens start var minst 21 tyske, japanske, span
ske og italienske skip sabotert, og et polsk. Det tyske motorskipet Claus 
Boge ble sabotert fra Oslo og sank vest for Jylland 19. mars 1938. 

Under den finske vinterkrigen ble sprengninger iverksatt i Nord-Fin
land mot tog med våpen- og ammunisjonsforsyninger til den finske 
fronten, mens det inntrådte en pause i den øvrige aktiviteten, inntil 
Tysklands angrep på Sovjet. Under de tyske invasjonene våren 1940 ble 
organisasjonen revet opp nesten overalt, fordi Gestapo ved hjelp av de 
forskjellige landenes politi hadde lyktes med å infiltrere gruppene i 
Luleå, København og Antwerpen. På konferanser med Gestapo i Ham
burg i 1938 og i Stockholm i 1939, ble opplysninger om sabotørene ut
vekslet med norsk, svensk og dansk politi. Dette førte til at Hjelmen 10. 
februar 1940 ble arrestert i Stockholm. Den 20. januar 1941 ble han 
overlevert til Gestapo i Norge. Sammen med Barly Pettersen fra Narvik 
ble han halshogd i Brandenburg i Tyskland i 1944. 

I Norge overlevde organisasjonen invasjonen i 1940. Her hadde As
bjørn Sunde overtatt ledelsen i 1938, da Hjelmen fikk i oppdrag å sette 
i gang virksomheten i Sverige. Wollweber og andre tyske medlemmer 
ble fraktet til Sverige umiddelbart, mens andre gruppemedlemmer del-
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tok som frivillige under felttoget . Etter reorganisering høsten og vinte
ren, ble nye aksjoner satt igang fra sommeren 1941, med sprengninger 
av jernbaner, broer og bedrifter som mål. Et samarbeid med motstands
nettverket 2A ble innledet, særlig med dets politigruppe under Asbjørn 
Bryhns ledelse. Slik oppstod den såkalte aktive motstandslinjen i Norge, 
på en tid da de fleste passivt innordnet seg de nye forholdene eller di
rekte samarbeidet med okkupantene. Etter sprengningen av statspoli
tiets hovedkvarter i Oslo 21. august 1942, ble Bryhn kalt til Stockholm, 
hvor han tok avstand fra den aktive motstandslinjen, og ble utnevnt til 
sjef for Den norske legasjonens overvåkingsvirksomhet. 

Sunde hadde forsøkt å få til et samarbeid med Peder Furubotn, som 
ved årsskiftet 1941/42 hadde overtatt som generalsekretær i kommu
nistpartiet NKP. Først i oktober 1942 bestemte partiet seg for å støtte 
sabotasjelinjen og først da ble det nærmere samarbeid. Da utnevnte Fu
rubotn Sunde til NKPs sabotasjeleder, og fikk til gjengjeld et militært 
vaktmannskap som skulle beskytte partiledelsen mot overfall. Samarbei
det varte fram til februar 1944. Da forlangte Furubotn å ta over ledelsen 
av sabotasjen og Sunde brøt samarbeidet. De opprinnelige gruppene 
hadde da flerdoblet sitt medlemstall, og nye grupper var spredd over 
Sør-Norge. Mange av de opprinnelige medlemmene var da tatt av Ges
tapo, som prioriterte jakten på dem høyere enn på noen andre mot
standskjempere i Norge. 

Forbindelsen med NKVDs Kontor S i Moskva gikk via den sovjetiske 
ambassaden i Stockholm og var nokså løs. I juni 1944, etter at norske 
London-myndigheter en rekke ganger hadde klaget til Moskva over sa
botasjen i Norge, og krigen på kontinentet nærmet seg sin avslutning, 
fikk Sunde ordre om å oppløse organisasjonen. Utover høsten og vinte
ren dro sabotørene hjem eller gikk inn i andre motstandsgrupper. Noen 
kom til Sverige. Da hadde over 110 aksjoner blitt gjennomført og 35 av 
de om lag 200 norske medlemmene falt. Tapene i gruppene utenfor 
Norge var også store. Både Schaap og Lambert var tatt og henrettet, 
som Hjelmen, deres grupper var utslettet og de fleste av deres medlem
mer var drept. 

Wollweber selv ble tatt av politiet i Sverige 17. mai 1940, etter at han 
hadde kommet over grensen fra Norge. I november 1941 ble han dømt 
til tre års fengsel. Gudrun Wiik, hans kones søster, som hadde passert 
grensen samtidig, ble utvist fra Sverige til Sovjet og sendt ut 27. septem
ber 1941. 
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En svart propaganda-aksjon 

Etter krigen oppstod det rykter om at Wollwebers sabotasjeorganisasjon 
fortsatt fantes. Ryktene var først enkeltstående og uklare. Men omkring 
1948-49 dukket det opp fantastiske beretninger om anslag mot såvel 
krigsskip som handelsskip. Ikke engang passasjerskip fikk gå i fred; hav
neanlegg og ammunisjonslagre ble sprengt i luften. Avisene meldte at 
politiet lette etter sabotører. Det var den mystiske Ernst Wollweber som 
stod bak, kunne folk lese i Arbeiderbladet. 

Hvis oppslagene var riktige skulle det angivelig pågå en veritabel 
hemmelig krig i nattens mulm og mørke. En vanlig leser måtte anta at 
det forelå bevis når historier om sabotasje som kom til avisredaksjonene 
ble satt på trykk av redaktørene. Flere spurte seg hva som foregikk, men 
det var ikke så lett å bli klok på de svarene som ble gitt. Oppslagene fikk 
sin virkning. Etterhvert ble det stilt spørsmål bare i kommunistavisen 
Friheten og i det liberale Dagbladet. Ryktene, mistankene og spekulasjo
nene om denne hemmelige krigen påvirket den politiske kampen i fag
bevegelsen og i samfunnet ellers. Heller ikke kommunistpartiet selv 
gikk fri for ryktene. En fraksjon i partiet trodde fullt og fast at Asbjørn 
Sunde, storsabotøren fra krigstiden, i ledtog med Wollweber og den 
britiske etterretningstjenesten forsøkte å skandalisere og drepe general
sekretæren, Peder Furubotn, for å ødelegge partiet. Det er et typisk ek
sempel på vellykket resultat av svart propaganda. 

Begrepet «svart propaganda» ble tatt i bruk av den britiske etterret
ningtjenesten MI 6 under Den andre verdenskrigen. Det betegnet en 
hemmelig del av krigføringen som best kan beskrives med begrepet of
fensiv desinformasjon. Det gikk ut på å ødelegge fiendens moral, å for
virre og forlede ham, gjennom å spre rykter og falske informasjoner til 
befolkningen, framstille nederlag som seire og motsatt, i det hele tatt å 
søke å ødelegge fiendens krigsmoral og å styrke egen. Selv om det var 
MI 6 som besluttet og utformet slike prosjekter og satte operasjonene i 
gang, ble de iverksatt gjennom ulike sivile og militære institusjoner, som 
BBC, aviser, militære etater, diplomati i nøytrale land og en mengde 
andre organer, som bare unntaksvis kjente til hvilket spill de var del av. 
Nordmenn som jobbet sammen med britene med presse- og informa
sjonsvirksomhet i London, oppdaget fort at en mengde mennesker var 
engasjert i slik virksomhet. Virksomheten var betydelig. Det var utviklet 
en hel vitenskap for avledning og manipulasjon av den offentlige me-
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ningsdannelsen. Operasjonene var ikke bare rettet mot fiendens befolk
ning, men også befolkningen hjemme og i nøytrale land. De nordmen
nene det gjaldt tok med seg det de hadde lært hjem da krigen var slutt. 
Hjemme oppdaget de at deres kunnskaper var verdifulle og lot seg an
vende i den nye politiske kampen om makt, posisjoner og karrierer. 

Da den kalde krigen senket seg over Europa ble det igjen et marked 
for iverksetting av svart propaganda i krigstidsskala. Fiendebilde Woll
weber hadde alle ingredienser som en stor etterretnings- og propagan
daoperasjon har. En beskrivelse av den kaster lys ikke bare over makt
forhold og maktmekanismer i den første etterkrigstiden, men også lange 
skygger over hvordan norsk okkupasjonshistorie ble skrevet. 
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- Kapittel l -

Moskvas farligste mann 

Begrepet fiendebilde brukes ofte om et usant bilde av en konstruert 
fiende. I denne boken brukes begrepet i en mer utvidet forstand: Fiende
bilder kan være sanne eller usanne, forvirrende eller forklarende, mobi
liserende eller demoraliserende, avhengig av hvem som har skapt dem 
og til hvilke formål. De kan være vanskelige å skille fra resten av media
strømmen. Om de er skapt i en bestemt hensikt eller bare «blitt til» 
uten bevisste hensikter kan være vanskelig å avgjøre. Selv om de oppstår 
tilfeldig, kan de utnyttes i en bevisst hensikt. Fiendebildet består ofte av 
over-forenklede forestillinger, skapt med spekulative teknikker som ut
nytter fordommer og uvitenhet. Falske fiendebildet kan være umulig å 
forstå når de blir brukt, de kan bli til historiske sannheter, eller de kan 
bli avslørt og dokumentert. Ofte er det bare historiske analyser i ettertid 
som kan avgjøre hva som var sant og usant. 

Fiendebildet skifter med tidevannet i historien. Den kalde krigen av
løses av andre kriger og andre trusler. I vår tid er fenomener som Illich 
«Carlos» Ramirez Sanchez eller Osama bin Laden, den onde ånden som 
fra et hemmelig skjulested styrer terror mot vår vestlige livsform, ek
sempler på slike fiendebildet, som med en veldig gjennomslagskraft 
feier vekk all tvil om sant og usant. Ikke sjelden er det som forvarsel til 
at bombefly og krysserraketter tordner inn over et fattig, helst muslimsk 
ørkenland, som Guds rettferdige straffedom mot de vantro og ulydige. 
Det er som en science-fiction film, som med jevne mellomrom kommer 
i nye varianter.4 Men det er ikke film. Det er virkelighet. Og det er slett 
ikke noe nytt fenomen i vestens demonologi. 

Rundt 1950-tallet het demonen Ernst Wollweber. Den internasjonalt 
kjente journalisten og forfatteren Kurt Singer ga følgende beskrivelse av 
Wollweber i 1947: «Tysklands nye mystiske mann liker sitt arbeide 
under jorden, og forsøker på alle vis å skjule sin identitet ( ... ) Hans vir-

4 I et helsidesoppslag i Aftenposten 2.1.01 hevdes det at bin Laden, «islamisters 
helt og sine fienders Satan-skikkelse», er «selve edderkoppen i det som kalles 

Al Queba, et internasjonalt nettverk av terroristgrupper med forgreninger 
rundt om i verden». 
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kelige navn og fingeravtrykk kan man finne i politiarkivene i alle verdens 
land ( ... ) Og nå i 1947 er han igjen leder for et mektig kommunistisk 
spionnett, som strekker seg inn i alle de okkuperte tyske sonene, og når 
fra Polen til Frankrike, fra Romania til Spania, over hele Vest-Europa.»5 

Det kunne vært skrevet i dag. Det er de samme journalistiske virkemid
lene som går igjen etter terroraksjonene den 11. september 2001, selv om 
likheten mellom de tre ellers er haltende. Beskrivelsen som presenteres 
som objektiv, gir egentlig ingen informasjon. Den er bare Singers mening 
om en almen trussel, hevet over motforestillinger. Her er det Singer som 
er interessant som forskingsobjekt. Den virkelige Wollweber forsvinner i 
myten. Vi skal ikke nøye oss med myten, men forsøke å beskrive dens 
skapere og den realhistorien som ligger til grunn. Hvem var denne etter
krigstidens Wollweber og hvorfor ble han demonisert? 

De første meldingene fra utlandet 

De første opplysningene om at Wollweber var i gang med en ny sabota
sjeorganisasjon etter krigen, kom fra den svenske militære etterretnings
tjenesten. Kildene var tyske og danske. Svenskene hadde hatt gode kon
takter med den tyske militære etterretningstjenesten Abwehr under hele 
krigen. I 1944--45 hadde de hjulpet til med å overføre personell, materi
ell og kontakter fra de tyske og finske tjenestene til amerikanske og bri
tiske tjenester. 6 Fra sommeren 1945 utfoldet amerikanerne og britene 
stor aktivitet i Tyskland, og konkurrerte om å rekruttere framtredende 
Abwehr-folk. Noen av disse stod i kontinuerlig forbindelse med sven
skene, uanfektet av Nazi-Tysklands sammenbrudd. 

I 1946 fanget de svenske tjenestene opp meldinger om at en ny jakt 
på kommunistiske sabotører var i gang i de vestallierte okkupasjons
sonene i Tyskland. I oktober dette året orienterte rittmester Nils G.K. 
Palmstierna i den svenske Forsvarsstaben statspolitiet om at en del av 
«Wollweber-ligaen» fortsatt var organisert i Nederland, selv om den for 
tiden ikke var virksom.7 Palmstierna opplyste også at organisasjonens 

> Om Singers artikkel Stalin's King of Saboteurs, se note 15. 
6 Fryser, 1994 (den norske operasjonen) , og Elgmyr, 1993 (den finske operasjo
nen). 
7 Rittmester og friherre Nils Gottfrid Kule Palmstierna, f. 1923 , ved Forsvars
stabens inrikesavdelning. Orienteringen fant sted 22.11.46, P 423, lop 7, SA/S. 
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forbindelser til russerne gikk via den jugoslaviske legasjonen. Hvordan 
han kunne vite dette opplyste han ikke. 

Et halvt år senere kom en mer utførlig rapport fra Forsvarsstaben, ba
sert på en «troverdig kilde». Det het seg at enten Wollweber, eller en av 
de danske fagforeningslederne Richard Jensen og Georg Hegner, tidli
gere og nåværende leder av Søfyrbødernes Forbund, var leder for en 
hemmelig sentral for sabotasje og spionasje. Det ble opplyst at spaning 
hadde vist at Jensen var mye i Malm o, og det var i følge rapporten mis
tenkelig. Forbindelsen med utenlandske sjøfolk ble opprettholdt av en 
Kurt Citron og en Josef Stancke. Arbeidet, visstnok ledet fra Moskva, 
hadde framgang i Danmark, Norge, Nederland og Belgia. Det gikk dår
ligere i Sverige og Frankrike, og dårligst i England. Formålet skulle i 
første omgang være å få igang en del streiker, for å få anslått hvilken 
støtte man hadde: «Man regnet innen internasjonale kommunistiske 
kretser med at en konflikt med USA var uunngåelig. For å lamslå USAs 
myndigheter forberedte man nå verden på motangrepet, som skulle gå 
ut på å gjennom sabotasje og streiker å lamslå de internasjonale trans
portene, først og fremst USAs handelsflåte og de handelsflåter som 
kunne tenkes å utføre transportarbeide for USA.»8 

Den 13. mai orienterte Palmstierna Erik Lonn ved kriminalpolitiets 
3 :e roteln om at man fra dansk hold hadde fått melding om at Komin
terns etterfølger hadde startet en hemmelig sentral under den danske 
kommunisten Richard Jensens eller Wollwebers ledelse i København.9 

Palmstierna ga streng beskjed om at ingen utenom 3:e roteln måtte få 
del i opplysningen. En uke senere meldte «Maurice», en av Forsvarssta
bens agenter, at Wollweber befant seg i den sovjetiske sonen i Tyskland, 
og at «det ser ut til at han har som oppgave å gjenoppta sine gamle kon
takter og gjenoppta sin tidligere virksomhet i de britiske og amerikan
ske sonene». 10 

8 «PM angående 'Kominterns' verksamhet i Skandinavien och Narra Europa», 
7.5.47 , P423 lop 7. 
9 Etter at den kommunistiske internasjonale (Komintern) var oppløst i 1943 , 
samarbeidet kommunistpartiene gjennom sine internasjonale utvalg fram til 
1947, da en felles informasjonskomite ble opprettet (Kominform) . Det er nok 
denne Palmstierna oppdaget i 1947. Kominform ble avviklet i 1956. PM av 
13.5.47 av Erik Lonn, P 423, lop 7. 
10 Melding fra «Maurice» 19.5.47, P 423 , lop 7, SNS. 
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Interessen for å se nærmere på det gamle materialet om Wollwebers 
organisasjon fra krigstiden var nå vakt i Sverige. En gjennomgang av 
vita for 23 medlemmer ble skaffet til veie, antakelig fra det norske uten
riksdepartementet (UD). UD arbeidet med erstatningskrav mot den 
svenske stat på vegne av de nordmenn som var blitt arrestert som følge 
av utleveringen av Martin Hjelmen fra svensk politi til Gestapo i 1941.U 

I oktober 1947 leverte «Maurice» en ny omfattende rapport, som 
kunne avsløre hittil ukjente detaljer: Sabotasjeorganisasjonen hadde 
hovedsete i Hamburg. Formålet var å ødelegge for Marshall-planen, 
med sabotasjeaksjoner mot havner, magasiner og fartøy. Det ble hevdet 
at det allerede hadde vært eksplosjoner i Brest og i Cadiz; sabotasje
sprengstoffet plastic var funnet i Le Havre. En dramatisk øking av sabo
tasjeaksjoner, særlig i form av brannstiftelser ombord i fartøy, var i 
vente. Wollweber var lederen, mente rapportskriveren, bak Wollweber 
trakk det russiske etterretningsvesen i trådene.12 

Fra nå av ble Wollweber fulgt med argusøyne i vest. I slutten av okto
ber 1947 rapporterte «Maurice» at Wollweber var blitt sjef for en for
valtningsavdeling i den sovjetiske okkupasjonssonen i Tyskland, med 
ansvar for havner og sjøfart. Det kunne passe godt som en dekkstilling 
for illegale aksjoner. Men agenten rapporterte at ingenting tydet på at 
han hadde med noe med sabotasjeaktiviteter å gjøre. 13 Forsvarsstaben 
ønsket ytterligere opplysninger, og 2. desember kom Palmstierna til3:e 
roteln med en bekreftelse på at Wollweber virkelig var ansatt i «Zentral
verwaltung des Verkehrs». Nå visste man også hvor Wollweber bodde, 
og at han hadde en samboer, Clare Vater. Sistnevnte opplysning passet 
ikke helt inn i bildet av Stalins superagent. Vater var nemlig opposisjo
nell, hadde vært fengslet i Sovjetunionen fra 1938, og blitt utlevert til 
tysk fangenskap i 1940. Hennes mann var omkommet i sovjetisk fangen
skap.14 Vater var ingen venn av Stalin-regimetY 

11 Forsvarsstaben 7.9.47 , P 423 lop 7, SNS. Erstatningssaken i norsk UD, UD 
34.2/ 16. 
12 Forsvarsstabens inrikesavdelning, «Maurice», til3 :e roteln 11.10.47, P 4912. 
Et utdrag ligger i P 423 lop 7. Begge SNS. 
13 Rapport fra «Smith» 30.10.47, P 423. 
14 August Creutzburg, f. 1892, medlem av KPD fra 1920 med en rekke tillits
verv før han i 1933 flyktet til Praha, i 1935 videre til Sovjet. Arrestert i Moskva 
i februar 1938, dømt til25 års arbeidsleir og døde samme år i Saratov. [> 
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Det var ikke bare den svenske Forsvarsstaben som var opptatt av 
Wollweber. I 1940 hadde Sakerhetspolisen rekruttert en medarbeider 
med uvanlige talenter, den produktive skribenten Kurt Deutsch, som 
publikum ble kjent med under navnet Kurt Singer. Han var tidligere 
kommunist, og politisk flyktning fra Østerrike. 16 I 1939 hadde han blitt 
med i den britiske Rickman-ligaen, som forberedte sabotasje mot den 
svenske malmtransporten til TysklandY Men politiet kom på sporet. 
Singer ble politirapportør, og organisasjonen ble rullet opp etter spede 
sabotasjeforsøk. Hans samarbeide med Sapo ble aldri kjent. 18 Etter en 
mild dom forsvant Singer med britisk hjelp til USA, hvor han fortsatte 
sin karriere som skribent, med spionlitteratur som spesialitet. 

Tidlig på høsten 1947 dukket en artikkel av Singer med tittelen 
«Stalin's King of Saboteurs» opp i den svenske Forsvarsstaben. Den ba
serte seg på et kapittel i en bok fra 1945.19 Med dramatiske farger tegnet 
han bildet av «Tysklands nye mystiske mann». Stilen er som i boken 
Due l for the Northland, fra 1943, hvor Wollweber figurerer som den 
hemmelige bakmannen for motstandsbevegelsen i Norge.20 Han kunne 
neppe skrevet denne boken uten kjennskap til dokumenter fra Sapos 
Wollweber-etterforsking. I 1947 utnyttet Singer svært dyktig de nye ryk
tene om en hemmelig spionasjeorganisasjon, som sirkulerte i Sapos og 

Creutzburg ble rehabilitert i 1956. Becker m.fl, Berlin 1991, s. 50, også Garbert 
m.fl., Berlin 1990, s. 153. 
I> Clare Vater, f. 1900, medlem av KPD 1919, ble arrestert sammen med sin 
mann og utlevert til Tyskland 24.2.40, fengslet i Lublin til november 1940, da 
hun ble dømt til1 ,5 års fengsel. I juli 1942 ble hun satt fri. Vater ble rehabilitert 
i 1959. Becker m.fl ., Berlin 1991, s. 244 og Garbert m.fl ., Berlin 1990, s. 174. 
Datteren Tamara ble adoptert av Wollweber. De bodde i Leniz, Walderin 19, 
Oranienburg, nord for Berlin. Notat 3.12.47, P 423, SNS. 
16 Kurt Deutsch, f. 1911 i Wien, medlem i Lenin-Bund, flyktet til Sverige i 1934. 
17 Borgersrud (WIN), 1996, s. 267. 
18 «De smarteste spionene arbeider for begge parter,» skrev Singer i Spioner og 
Forrædere, Oslo 1947, s. 159. 
19 Forsvarsstaben tok en avskrift av artikkelen til sitt arkiv, og oversendte en 
kopi til Sapo. Artikkelen er basert på et kapittel med samme tittel i Spies and 
traitors in World War II, New York 1945, i norsk oversettelse Spioner og Forræ
dere, Oslo 1947. Artikkelen er antakelig et særtrykk som Singer lot sirkulere til 
sine kontakter. 
2° Kapitlet har tittelen <<Jan Valtin's Chief». 
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Forsvarsstabens korrespondanse, selv om han også la på saftige farger 
for egen regning. Wollweber var nå blitt Moskvas farligste mann i Tysk
land, skriver Singer. Tidligere hadde han hørt til «den hemmelige Krem
lingruppen av skadegjørere som åpnet veien for Hitler». Nå var han 
blitt en hard, bitter og alkoholisert mann på over 100 kilo, «en inter
nasjonal forbryter av storformat». Etter en beskrivelse av Wollwebers 
krigsmeritter i Skandinavia, Korea og Kina- som hadde lite eller ingen
ting med virkeligheten å gjøre- skriver Singer om hvordan hans med
hjelpere hadde satt spor etter seg i Amerika, Tyskland, Spania og Argen
tina. J em banen mellom Oslo og Bergen hadde han sprengt på 65 
steder! Det var en helt usannsynlig overdrivelse. Politiets opprulling av 
Wollwebers organisasjon i Sverige feier han over uten respekt for enkle 
kjensgjerninger, og avslutter med at «nå i 1947 er han igjen leder av et 
mektig kommunistisk spionnett, som strekker seg inn i alle de okku
perte tyske sonene og når fra Polen til Frankrike, fra Romania til 
Spania, over hele Vest-Europa». 

Singer legger ikke skjul på sine gode forbindelser til de hemmelige 
tjenestene i Sverige og USA: <<}eg har hatt den ære å bli råds purt av alli
erte militære og sivile etterretningvesen.»21 Etter krigen kom han hvert 
år, inntil 1960, med bøker og artikler om kommunistisk undergraving i 
vesten. Wollweber spilte en særlig rolle i hans forfatterskap. 22 Med sin 
bakgrunn opptrådte Singer som et omvendt sannhetsvitne, og spilte på 
mange av de samme strengene som Richard Krebs, en annen tysk-kom
munistisk avhopper som gjorde karriere som Wollweber-spesialist i 
USA. Krebs ble også mer kjent under sitt psevdonym, Jan Valtin, enn 
under sitt virkelige navn.23 Begge gjorde eventyrlig litterær suksess, med 
enorme opplag. I motsetning til Krebs gjorde Singer også akademisk 
karriere i USA. Ingen av dem fortalte sine skjulte historier, Krebs om sin 
tid som Gestapo-agent og Singer som Sapo-infiltratør mot britenes 
MI 6's sabotasjeorganisasjon i Sverige. 

21 I forordet til Spioner og Forrædere, Oslo 1947. 
22 Roder, 1980, bd. l, s. 704. 
23 Richard Krebs, f. 1905 i Darmstadt, medlem av KPD og ISH, arrestert i 1933 
av Gestapo og idømt 4 års tukthus, i 193 7 sendt som infiltratør til Danmark, 
hvor han ble avslørt. Deretter flyktet han til USA, og ga i 1940 ut Out of the 
Night under psevdonymet Jan Valtin. 
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En gammel fiende hentes fram 

Det er ikke lett å sette noen bestemt dato for når norsk politi igjen be
gynte å interessere seg for Wollweber og hans sabotører etter krigen, 
kanskje fordi interessen hadde vært der hele tiden. I eksiltiden i Sverige 
hadde de blitt overvåket siden sprengningen av Statspolitiets hoved
kvarter i Oslo 21. august 1942. Tre avdelinger ved Den norske legasjo
nen i Stockholm stod for det: Rettskontoret, Pressekontoret og Militær
kontoret. Spesielle overvåkere ble ansatt i flyktningemottakene, særlig 
ved Kjesater. Fra 8. oktober 1942 var det etablert et samarbeid mellom 
Forsvarsstabens C-byrå og legasjonen om rutiner for å skille ut kommu
nister, nazister og kriminelle blant flyktningene, og registrere dem hver 
for seg. I de svenske politiarkivene ble mistenkte sabotører notert som 
deltakere i «illegala sprang- och terrorgrupp» og informasjon om dem 
ble utvekslet med Gestapo.24 

Da krigen sluttet ble overvåkingspersonellet i den norske legasjonen 
flyttet hjem. Sommeren 1945 ble de fordelt til de to sentrale avdelingene 
av landssvikpolitiet med ansvar for tyske krigsforbrytere, nemlig Sam
bandsavdelingen, også kalt «overvåkingen», og avdeling G, etterfor
skingen. Sistnevnte hadde ansvar for at sakene kom inn for domsto
lene.25 Disse to avdelingene utgjorde det egentlige overvåkingspolitiet 
inntil 1947. Det var Asbjørn Bryhn, tidligere sjef for 2As politigruppe, 
som ledet avdeling G. Med seg hadde han de gamle overvåkingsmen
nene Kaleb Nytrøen, Harald Pande og Odd Biltvedt som hadde gjort 
tjeneste under politimester Kristian Welhaven i det gamle Politiets 
Overvåkingstjeneste (POT) før krigen, deltatt i 2As politigruppe under 
okkupasjonen, og deretter i ~ikringstjenesten under Rettskontoret i 
Stockholm, under byråsjef Olav Svendsen. De representerte en sterk 
kontinuitet. Det var avdeling G som håndterte de første Wollweber-mis
tankene etter krigen. 

Landssvikoppgjøret hadde et betydelig omfang og omfattet ikke 
minst politiet, av 4500 ansatte ved frigjøringen ble 2200 suspendert. En 
mengde ekstrapersonell måtte engasjeres.26 Tross kapasitetsmangel, kom 
likevel behovet for kommunistovervåking opp ved flere politikamre, 

24 Borgersrud 1997 (NI) , s. 241. 
25 Andersen, 1992, s. 132-138. 
26 Ringdal, 1987, s. 349. 
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kort tid etter frigjøringen, fordi de nye myndighetene hadde behov for å 
finne ut hvor sterke kommunistene egentlig var. Det samme hadde sen
trale næringslivsledere og ikke minst Norges vestallierteY Kommunist
overvåkingen kom dessuten i gang i forbindelse med avhørene av fengs
let Gestapopersonell. Gestapofolkene forstod tidlig at de satt inne med 
spesialkunnskaper, som var av verdi for de nye makthaverne. At de 
kunne kjøpslå ble klart allerede i mai-dagene 1945. Da hadde en sentral 
etterretningsenhet under den tyske overkommandoen på Lillehammer, 
rett foran nesen på den britiske okkupasjonmyndigheten i Norge, blitt 
overført til den amerikanske etterretningsorganisasjonen Office of Stra
tegic Services (OSS) i Tyskland, etter en eventyrlig kopenickiade inn i 
Sverige.28 Gestapo-folkene falbød sin kompetanse, i håp om å knytte 
nye kontakter og få redusert straff. Etterhvert satt mange av dem i sine 
celler og skrev lange beretninger til politiet; noen av de mest sentrale 
tyske politifolkene var spesielt oppfordret til å skrive det de visste om 
de norske kommunistene. De leverte i tillegg omfattende analyser om 
dette under behandlingene av sine egne saker. Lederen av Sikkerhets
politiets avdeling N, Siegfrid Fehmer, leverte et stort materiale.29 Det 
samme gjorde lederen av Sipo i Trondheim, Gerhard Flesch.30 Ingen av 
disse beretningene var betydelige nok til å redde forfatterne fra straff. 
Det skjedde imidlertid med kriminaldirektør Friedrich Georg Preiss, 
som 1942--44 hadde ledet Sipos avdeling IV i Oslo, Gestapos største og 
viktigste avdeling i Norge. Før det, i de viktige årene 1940--42, hadde 
han ledet referat IV A for bekjempelse av kommunisme og marxisme. 
Preiss var ikke i Norge de siste krigsmånedene, og kom ikke i fokus i 
avisoppslagene om tortur og bestialitet, hvilket passet Odd Biltvedt ut
merket. «Han har den hele tid ( ... ) arbeidet med kommunist-saker og 

27 En privat, næringsbasert overvåkingstjeneste, kalt Lien/Platou-gruppen, var i 
gang med å registrere kommunister i Norge, det var også de amerikanske og 
britiske etterretningstjenestene. BerghÆriksen, 1998, Il, s. 96. 
28 Den såkalte Meldekopf Nordland, under Sonderfuhrer i Abwehr, Edmund 
A. Sala. Fryser, 1994. 
29 Et eksemplar av hans rapport ligger i privatarkiv Peter Munthe-Kaas, NRA. 
3° Kurzer Auszug aus der Er/ahrungen in der Bekaemp/ung der kommunistischen 
Arbeit in Norwegen waerend der deutschen Besetzung. Von Gerhard Flesch, fra 
30.1 1.45, utarbeidet «på oppfordring». Han skriver at han fortsatt har et intakt 
etterretningsnettverk. FO Il 1945-46, Cl Q , 26, NRA. 
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sitter inne med atskillig erfaring,» skrev Biltvedt i et notat til Bryhn og 
Welhaven, og fortsatte: «Etter anmodning fra meg skrev han i fengslet 
her en lengre rapport om den internasjonale kommunisme, om hvorle
des den bør og kan bekjempes av politiet og om spesielle kommunist
saker som han selv hadde behandlet.»31 En av de sakene Preiss hadde 
regissert var utleveringen av Martin Hjelmen fra Sverige til Norge i ja
nuar 1941. I Oslo var det Welhaven som da tok i mot Hjelmen fra Sapo, 
og det var han som leverte Hjelmen videre til Preiss på Victoria Ter
rasse. Nå ble saken mot Preiss henlagt. I all stillhet ble han sendt til 
Tyskland. Hans rapport er aldri blitt offentlig tilgjengelig. Welhavens 
rolle i Hjelmen-saken ble aldri kjent. Det kunne blitt en svært ubehage
lig sak mot Oslos mektige politimester. 

Politiet fant en samarbeidsvillig informant i den tysk-norske saksbe
handleren Gertrud Thielicke Karlsen, som hadde bestyrt kommunist
arkivet ved det tyske Sikkerhetspolitiet i Oslo. Hennes rapport var 
meget omfattende.32 Dens første del omhandlet virksomheten til Norges 
kommunistiske parti (NKP).33 Andre del omhandlet Wollwebers orga
nisasjon og det Karlsen oppfattet som en etterfølger: de kommunistiske 
partisanene til «0svald».34 Karlsen laget også en leksigrafisk gjennom
gang av 132 personer, som etter Sipos oppfatning var de sentrale innen
for disse kommunistisk ledede gruppene. Hun navnga det hun oppfat
tet som nedgravde kommunistiske agenter, og en av de hun fokuserte på 
var virkelig prominent. Det var Asbjørn Bryhn, som var oppført med 
dekknavnet «Hornæs» og en opplysning om at han opererte i den ille
gale politigruppen i Oslo. Tysk Sipo hadde registrert at han fra 1942/43 
var forbindelsesmann til den sovjetiske legasjonen i Stockholm, foruten 
å være leder ved Rettskontoret, men ikke at han som student hadde 
vært med i det kommunistiske Clarte.35 Bryhn hadde gjort flere krum
spring i siste halvdel av krigen for å bortforklare sin forbindelse med 

31 Notat 20.5.48 av Odd Biltvedt, L-sak H 2140, NRA. 
32 Die Tiitigkeit der norwegischen Kommunisten wå"hrend der deutschen Beset
zung. 
33 Die illegale kommunistische Partei Norwegens. 
34 Die kommunistischen Sabotagegruppen und spåteren norwegischen Partisanen. 
35 Bryhn var med i Clarte 1926-28. Andersen, 1992, s. 24. Det var forøvrig over
våkingsvirksomheten til Rettskontoret Bryhn ledet. I 1943 overtok han som by
råsjef under Rikspolitisjefen i London ansvaret for liknende oppgaver. 
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kommunisten Asbjørn Sunde, lederen av Osvaldgruppa. Fra Sipos side 
kunne det fortone seg som en dekkoperasjon. Karlsen var ikke klar over 
at det var Bryhn som fikk det hun skrev. Hennes rapport inneholdt helt 
sentral informasjon om både kommunistene og sabotasjeaktivitetene til 
Wollwebers organisasjon. Alt var ikke like nøyaktig, men det var heller 
ikke å vente, fordi hun måtte skrive uten dokumentstøtte. 

Myndighetene fikk bakgrunnsmateriale om kommunistene også fra 
den allierte militærkommisjonen, som i 1945-46 iverksatte omfattende 
gransking av tysk nøkkelpersonell som hadde gjort tjeneste i Norge.36 

Granskingen bestod særlig av forhør som ble foretatt av britiske etter
retningsoffiserer. Formålet var blant annet å finne tyske krigsforbrytere. 
Blant de avhørte var flere lokale Sipo-ledere, som hadde viktige infor
masjoner om kommunistene. Wollwebers organisasjon figurerer - under 
mange betegnelser- mer eller mindre sentralt i dette materialet. Materi- ' 
alet var interessant for den militære etterretnings- og sikkerhetstjenesten 
og ble derfor overtatt av Forsvarets overkommando, senere Forsvarssta-
ben.37 Den militære interessen kan illustreres med vitneavhøret av Josef 
Groth, tidligere kriminalsekretær ved Sipo i Bergen. Da han ble avhørt 
i juli 1946 av den allierte militærkommisjonen var han for lengst avhørt 
av norsk politi. Han informerte om at han var blitt pålagt den strengeste 
taushetsplikt. Hans opplysninger ble tatt opp direkte med Forsvarets 
overkommando og den politiske ledelsen.38 Han hadde fortalt alt han 
visste om Wollwebers gruppe i Bergen og om hvilke personer som var 
innblandet.39 Disse ville nok sprenge tyske og engelske skip i framtiden, 
mente Groth. Han var overbevist om at kriminalpolitiet i Hamburg 
hadde meget god kjennskap til alle norske som var med i den hemme-
lige organisasjonen og han var ikke i tvil om «at den fortsatt arbeider i 
Norge idag, under et annet navn». Rapporten fra avhøret havnet i det 

36 Headquarter Allied Land Forces Norway (HQ ALFN) eksisterte mai-okto
ber 1945, men avhørene fortsatte ut i 1946. 
37 Overlevert Riksarkivet i 1992, og arkivert som FO Il 1945--46, Cl Q . 
38 Joseph Groth var kriminalsekretær i avdeling IV A i Bergen fra 1940 til fe
bruar 1945. Avhøret var datert 5.7.46. Foruten militærtekniske hemmeligheter 
hadde han «wichtige Aufschliisse iiber eine kommunistische geheime Spionage
organisation, die seit 1937 in Norwegen besteht.» FO Il 1945--46 Cl Q , 6, NRA. 
39 Politikonstabel K. Seime: «Internasjonal kommunistisk spionasjeorganisasjon 
«Schaap-Wollweber», 19.2.46, P 10.231, OVS. 
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nye overvåkingspolitiet, den militære etterretningstjenesten, og hos en 
mann som vi ikke helt forstår hvorfor skulle ha den, men som vi kan se 
konturene av som en usedvanlig viktig person innad i selve regjerings
partiet DNA. Det var statsministerens bror, Rolf Gerhardsen, redaktør i 
Arbeiderbladet.40 

Forsvarets overkommandos 2. avdeling (FO Il) under oberstløytnant 
Alfred Roscher Lund hadde på slutten av krigen vokst til å bli FOs stør
ste virksomhet, med 223 ansatte, de fleste i London.41 Med over 200 ut
dannede agenter og over 1800 hjelpere og kurerer spionerte tjenesten 
ikke bare på den offisielle fienden, men også på kommunister og andre 
venstreopposisjonelle i og utenfor Norge. Aktiviteten fortsatte etter 
krigsslutt, selv om den ble redusert den første tiden. I 1946 overtok 
major Vilhelm Evang ledelsen av FO IL Evang hadde vært med i den 
venstreradikale studentgruppen Mot Dag, kjente mange radikale intel
lektuelle og visste hvordan de tenkte. Følgelig hadde han gode forutset
ninger for å lede arbeidet med å kartlegge dem. En undersøkelse på 
høsten 1946 resulterte tidlig i 1947 i studien Russisk og kommunistisk 
aktivitet i Norge juni 1945 - desember 1946, utarbeidet av den tidligere 
sjefens nevø, løytnant Rolf Roscher Lund.42 Den beskriver trusselbildet 
slik de militære så det etter tilbakekomsten fra London.43 

Studien starter med å postulere at den russiske etterretningstjenesten 
ved krigsavslutningen forsøkte å infilterere overalt i vest hvor det var 
mulig, også i Norge. Et vidt spekter av metoder ble brukt: å reaktivisere 
kurerkontakter fra krigen, rekruttere tidligere frontkjempere og andre 
krigsfanger i sovjetiske fangeleire, fornye kontakt med kommunistiske 
sjøfolk, anbringe hemmelige kommunister i statsapparatet, infiltrere 
Forsvaret, fagforeningene og media. Interessen for Norge var stor på 
grunn av Norges betydelige handelsflåte, lange kystlinje og strategiske 
beliggenhet, mente man. Derfor skulle NKP ha mottatt instrukser om å 
delta i Hjemmefronten, dempe sin kommunistiske profil ved kapitula
sjonen og ikke vise et «prorussisk syn». Bare halvparten av de våpen 

40 Avhøret ble utstyrt med en henvisning til den forrige og nåværende sjef for 
den militære etterretningstjenesten, Wilhelm Evang og Alfred Roscher-Lund, 
og med påskrift: «Gerhardsen». 
41 Riste/Moland, 1997, s. 17. 
42 Identifiseringen er foretatt av major Chr. Christensen i notat til LB 11 .7.94 . 
4> «Raymond La~oche», FO Il 1945--46, Cl Q, 48, NRA. 
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Den militære etterretningssjefen,Vilhelm Evang, var skeptisk til Asbjørn Bryhns ensporede 
trusselvurderinger. 

NKP hadde ble innlevert, ifølge Roscher Lund. I dag vet vi at praktisk 
talt ingen av NKPs motstandsgrupper hadde våpen, så dette framstår 
som en ren antakelse. 

Ifølge rapporten skulle det sovjetiske etterretningsvesenet ha forsøkt 
å etablere seg i landet allerede sommeren 1945. Dette kan ikke bekref
tes idag og er heller neppe hentet fra kontrollerbare kilder.44 Allerede i 
1946 var kurerkontakter fra krigens dager reaktivisert, blir det hevdet, 
og to såkalte kurerer nevnes. Det var Finn Pettersen, en kjent krigsvete
ran i Drammen, og advokatfullmektig Asvor Ottesen, begge antatte 
NKP-medlemmer. Vi vet at Pettersen hadde ledet arbeidet med å trykke 
de fleste illegale avisene under okkupasjonen, men han kan vanskelig 
kalles kurer. Ottesen hadde under krigen vært ansatt i Den norske lega
sjonen i Stockholm, og etter kapitulasjonen i landssvikpolitiet. Hun 
hadde vært kontaktperson for Osvaldgruppa i Stockholm, men før hun 

44 En dr. Wiese Kalkowski skulle stå sentralt, men hvor navnet stammer fra og 
hva han skulle ha gjort er ikke omtalt. 
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flyktet i 1942 hadde hun vært med i den illegale politigruppen i Norge, 
sammen med blant annet Asbjørn Bryhn, og var landets første kvinne
lige sabotør. En tredje såkalt kurer som skulle motta instrukser fra 
Moskva, var Peder Furubotn. Det er en enda merkeligere påstand. For
fatteren må ha visst at Furubotn var NKPs generalsekretær. Vi vet i dag 
at Furubotn følte seg lite betrodd i Moskva, på tross av mange års opp
hold der før krigen. Påstandene om kurervirksomhet her ser ikke ut til å 
bygge på annet enn at de tre var kjent for sin innsats i motstandskam
pen, og at de dessuten var kommunister, litt utenfor rampelyset. 

De farlige hvalfangerne 

Roscher Lund mente at kommunistiske sjøfolk representerte en stor fare, 
og skrev at de forsøkte å gjenopplive den kommunistiske sjømannsorga
nisasjonen ISH fra før krigen:45 «Det har vært forskjellige tegn på at kon
takten med kommunister blant sjøfolkene har vært gjenopptatt og det er 
sannsynlig at det internasjonale sjømannsforbund holder på å oppstå 
igjen.» Hvor forestillingen kom fra er uklart. Roscher Lund undersøkte 
ikke om den i det hele tatt var rimelig. ISH hadde vært et mislykket, 
kommunistisk fagforeningseksperiment i første del av 1930-tallet, som 
NKP ikke ønsket å gjenta. Tanken om et slikt prosjekt var urealistisk. 
Men Roscher Lund gir detaljer om hvordan det skulle skje: Sjømannen 
Arne Lund skulle ha opprettet hemmelige kontakter med Oscar Hedin i 
Norsk Sjømannsforbund (NSF) og tyskeren Georg Miiller, som skulle 
stå «under kommando» av en annen tysker, Herman Johan Radaz, et 
«fremtredende medlem av Det internasjonale sjømannsforbund i mange 
år. Man vet at han er i direkte kontakt med Arne Lund». 

Roscher Lunds omtale av sjømannen Arne Lund krever en kommen
tar. Hans navn og adresse i Antwerpen dukket første gang opp i bel
giske politirapporter fra sjømannsmiljøet i Antwerpen i 1938. Derfra ble 
navnet spredd til andre lands hemmelige tjenester.46 I januar 1940 ble 
han nevnt i en rapport fra fransk Surete til POT, som POT sendte vi
dere til svensk politi. Svensk politi hadde også mottatt rapporter om ham 

45 International Union of Seamen and Harbour Workers, stiftet i Hamburg i 
1930, ble lagt ned etter at organisasjonen var knust av nazistene etter Hitlers 

maktovertakelse. Borgersrud 1997 (NI), s. 29- 31. 
46 Borgersrud 1997 (NI), s. 76, 130,293. 
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fra Gestapo i 1941, og inkorporert ham i en krets av illegale tyskere, der
iblant, som vi skal se, Wollweber. Lund hadde vært med i Thingstad
gruppen i Trøndelag, og flyktet i mars 1943 til Sverige. I samtaler med 
Den norske legasjonen bidro han til å avsløre at «motstandslederen» 
Olav Whist var identisk med Gestapos Henry Rinnan. Lund hadde ikke 
noe med Wollweber å gjøre, men han la ikke skjul på at han var kommu
nist. Det var nok til å pådra seg leder av Militærkontoret (MI Il), major 
Ørnulf Dahls vrede, og slik kom han i FO lis søkelys som en farlig 
mann. Roscher Lund koplet opplysningene om ham til to andre misten
kelige personer, lege Arne Halvorsen og den danske fagforeningsmannen 
Richard Jensen, som var i fokus etter omtale i Richard Krebs' bok Out of 
the Night. Boken forelå etter krigen i både dansk og svensk utgave. 
Egentlig visste Roscher Lund lite om de to, bare at Jensen hadde hatt 
«mistenkelige» opphold på Halvorsens «småbruk» i Son. 

Roscher Lund omtaler også Asbjørn Sunde, som «spilte en fremtre
dende og fortjenstfull rolle under krigen» og «var meget sjenerende for 
tyskerne». Sunde hadde etter kapitulasjonen trukket seg tilbake til sitt 
hjemsted, og uttalt at han var trett av kommunister og politikk i det hele 
tatt. Roscher Lund var ikke helt sikker på at hans holdning her var ekte, 
men han understreker at det ikke var tvil om at Sunde var en bitter 
fiende av NKPs generalsekretær Furubotn. 

Det var hvalfangerkonflikten under tariffoppgjøret i 1946 som i Ros
cher Lunds øyne beviste at «ISH» fortsatt var levende og «at mennesker 
fortsatt er tilgjengelige for å utføre dets ønsker». For å bevise dette set
ter han en merkelig historie på papiret: Norsk Sjømannsforbund (NSF) 
skulle i 1946 ha innført forbud mot ansettelser av norske hvalfangere på 
britiske hvalfangstekspedisjoner, på initiativ fra «fru Wollweber»! Hun 
skulle ha kommet ens ærend fra Sovjetunionen, på falske papirer, med 
«instruks» om å sabotere hvalfangstavtalen med England. Dette skjedde 
rett før det britiske Saluta gikk til Tønsberg for å ta ombord mannskap. 
«Denne aksjon var så ulik norsk holdning i alminnelighet at det ble gjort 
forespørsel som snart klarla at fru Wollweber (gift med Ernst Wollwe
ber, den mest velkjente av alle ISFs medlemmer) hemmelig hadde del
tatt i NKPs 6. nasjonale kongress i Oslo fra 8.6.-10.6.46,» skriver Ros
cher Lund. Men han kan berolige med at formannen i NSF, Ingvald 
Haugen, er «en mann av fast karakter som gjorde en god innsats under 
krigen og slett ikke er en type som vil finne seg i å bli diktert av en 
fremmed makt, enn si fru Wollweber». Hvem ovennevnte forespørsel ble 
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gjort til, skriver Roscher Lund ikke. Men han opplyser at takket være 
Haugen og «sunn fornuft» fra sjøfolkenes side, kunne regjeringen gripe 
inn og forhindre at en alvorlig situasjon oppstod mellom Norge og Eng
land. «Den hensynsløse opptreden av Det internasjonale sjømannsfor
bund og dets ledere stemte godt med det billede man har av organisasjo
nen fra tidligere og man må regne med nye vanskeligheter av samme art 
i fremtiden,» avsluttet han. Hvor nøye Roscher Lund var med fakta illus
treres av at han identifiserte Wollwebers kone som «Sylvia», «søster av 
kommunisten Arthur Samsing». En slik «Sylvia» fantes ikke. Wollwebers 
kone het Ragnhild Wiik. Hun var invalid, og psykiatrisk pasient, etter 
flere års tortur og enecelle i tyske fengsler.47 Forklaringen på den merke
lige historien om «fru Wollweber» skal vi komme tilbake til. 

Roscher Lunds framstilling illustrerer hvor langt det var blitt fra FO 
lis spionverden til arbeidslivets tariffoppgjør. Vi skal se at Roscher 
Lunds upresise bruk av fakta hadde ledet til en serie misforståelser i stu
diens årsaksrekke. Det lå ikke noe opprør eller noen konspirasjon til 
grunn for tariffoppgjøret i hvalfangsten sommeren 1946, men tvert imot 
lett forståelige interessekonflikter. En grunn til at det i det hele tatt ble 
en konflikt, var at NSF ønsket å få slutt på at britiske eller nederlandske 
redere ansatte norske sjøfolk på dårligere betingelser enn de som gjaldt 
på norske skip, all den tid det stod norske eller halvnorske rederinteres
ser bak og et stort flertall av mannskapene på disse ekspedisjonene var 
norske. Hvalfangerne på sin side var misfornøyde med tilleggene for 
fangstsesongen 1945/46. De ønsket dessuten kortere arbeidstid på feltet 
og rett til betalt ferie. I de to store hvalfangstavdelingene i NSF, Sande
fjord og Tønsberg, var det sterk misnøye med forbundsledelsens opp
treden under en konflikt i fangstsesongen 1945/46. Sesongen hadde da 
kommet sent i gang og rederne hadde ensidig forlenget fangsttiden. 48 

47 Skaderapport om Ragnhild Wiik til Rikstrygdeverket fra Vinderen Psykia
triske Klinikk, 6.2.47. Hun ble aldri mer politisk aktiv selv om hun bare var 37 
år gammel. UD 34.2/ 16, bilag 24. 
48 Avdelingenes syn var at sesongen på fire måneder skulle falle mellom 15.11 og 
15 .3. 
49 NSF erkjente at aksjonen var ulovlig, mens HA samtykket i at mannskapene 
skulle få full avhyrning. Protokoll16.5.46 mellom NSF og HA, vedrørende ar
beidsnedleggelse på feltet i fangstsesongen 1945/46 på ekspedisjonene Narhval, 
Pelagos og Antarctic. 
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Det førte til en bitter konflikt på feltet. 49 Rederne ønsket å gi hvalfan
gerne en lærepenge og hadde tatt saken opp med regjeringen, britiske 
myndigheter hadde blandet seg inn.5° Fordi forbundsledelsen ikke 
hadde støttet aksjonistene truet fangerne med å lage et eget hvalfanger
forbund foran oppgjøret i 1946.51 

Alt tyder derfor på at hvalfangerne var kampklare da NSF foran 
tariffoppgjøret i 1946 la fram sine krav overfor rederne, og gikk ut med 
mønstrings boikott for samtlige hvalfangstekspedisjoner 13. juli 1946. 
Som tidligere var kravet at en norsk avtale skulle gjelde norske sjøfolk 
ute og at rederne respekterte fangstperiodens lengde.52 I mellomtiden 
hadde det skotsk-norske rederiet Salvesen & Co. Ltd. latt skipet Saluta 
gå til Tønsberg for klargjøring, utrustning og uthyring for sesongen. 
Skipet skulle frakte hvalfangere og forsyninger til rederiets landstasjon 
på Sør-Georgia.53 Salvesen var kjent for å betale dårlig og var klar over 
mønstringsboikotten. Men rederen hadde et kampmiddel klart. Han 
henvendte seg til den britiske ambassadøren i Oslo, Sir Laurence Col
lier, en gammel ringrev i britisk UD, som hadde meget gode kontakter. 

Den 2. august ble den norske charge d'affaires og legasjonsråd i Lon
don innkalt til britisk UD og overlevert en skarp note. Det var en u van
lig handling fra en alliert regjering. Den britiske regjering var meget be
kymret for tariffoppgjøret i Norge, påpekte britene, og noen av de 
norske fagforeningskravene som var fremmet i hvalfangsten var uanta
kelige for den britiske regjeringen, særlig gjaldt det kravet om at hvalbå
tene bare skulle ha norske mannskaper. For at Saluta ikke skulle bli for
sinket, måtte den norske regjering gripe inn øyeblikkelig, krevde de. I 
noten ble det truet med at «hvis ikke mannskapenes holdning blir for-

50 Britene krevde forlengelse til 7.5. Det var langt inne i vinterstormsesongen i 
Antarktis og ville medført fare for menneskeliv og materiell. Fortrolig møterefe
rat fra Hvalrådet, 25.3.46, NSF, IH, 23, Lønnsnemd i hvalfangsten 1946, 
ANO. 
51 Se protokoller fra Empire Victory 8.-10.11.45, 6.1.46, 20.3.46, 23.3.46 og 
22.4.46. Et forslag om å opprette et eget hvalfangerforbund i LO ble vedtatt av 
en tillitsmannskomite 7.5. på Narhval, men avvist av LOs sekretariat 29.5 .46. 
NSF, IH, 5, 22, ANO. 
52 Horten Arbeiderblad og andre Vestfold-aviser 13.7.46. 
53 Salvesen & Co. Ltd., Edinburgh, som eide Saluta, kom opprinnelig fra Man
dal. 
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andret, kan dette bl.a. ha en høyst skadelig innvirkning på norske hval
fangsinteresser, i det den britiske regjering åpenbart ville bli nødt til å ta 
alle mulige skritt for å sikre den britiske hvalfangsts stilling». Noten av
sluttet med et krigersk krav om at Saluta og skipets mannskap måtte få 
full beskyttelse av regjeringen under oppholdet i Norge.54 Legasjons
råden opplyste til UD at britene viste til en provisorisk anordning om 
beskyttelse av norsk hvalfangst, som ikke hadde noe med fagforening
ene eller tariffsaken å gjøre. Den anordningen gjaldt for øvrig ikke bri
tene, noe «de tilstedeværende herrer» fra britisk UD sa seg enig i, føyde 
han til.55 

Collier hadde 30. juli levert et Aide-Memoire til UD i Oslo, som i en 
fart var blitt lagt fram for statsminister Gerhardsen.56 I motsetning til i 
noten, var det ikke den generelle norske beskyttelsespolitikken for hval
fangsten som ble tatt opp, men at tarifforhandlingene i 1946 ikke ble 
ført samlet for norske og britiske fagforbund og redere, slik det hadde 
foregått før krigen. Collier la ikke skjul på at Salvesens henvendelse lå 
bak, og slo fast at det ikke kom på tale å godta forsinkelse for Saluta. 
Det var en stormakt som talte. Det var også et usedvanlig skritt å be
nytte både en note og et Aide-Memoire samtidig. 

Den britiske aksjonen ble en toppsak i Norge, det var om å gjøre å 
unngå at den utviklet seg til en diplomatisk krise. LO-sjefen Konrad 
Nordahl, NSF-formannen Ingvald Haugen og London-ambassadøren 
Per P. Prebensen, diskuterte saken på et møte hos statsministeren alle
rede l. august, og en slagplan ble lagt. Utenriksminister Hallvard 
Lange, som var i Paris, forsyningsminister Oscar Torp og handelsdepar
tementet ble orientert. Torp skulle ta kontakt med Collier for å unngå 
ytterligere britiske utspill og Haugen skulle få de tillitsvalgte i hvalfangs
ten til å forstå alvoret, og deretter selv reise til London i en fart. <<]eg 
tenker Haugen er tilbake lørdag. Lønnsnemda vil også bli oppnevnt i 
statsråd lørdag og da vil alt gå i det norske sporet,» skrev Torp.57 

Haugen innkalte de tillitsvalgte for hvalfangstavdelingene til et repre
sentantskapsmøte i Sandefjord 6. august, hvor han orienterte om at Col-

54 «Melding fra ambassaden i London» 5.8.46, UD 51.8/6. 
55 Legasjonsråd C.P. Reusch til UD 3.8.46, UD 51.8/6. 
56 Påskrift «Levert Statsmin. av Collin 30.7 .46». Byråsjef F.G.C. Collin var fun
gerende protokollsjef. 
57 Påtegning på UDs kopi av Colliers brev til Prebensen 8.8.46, UD 51.8/6. 
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lier hadde truet med at konflikten var en «uvennlig handling» overfor 
England.58 Det gjorde inntrykk, og hans kamplystne kolleger gikk med 
på et kompromiss, hvor de godtok å sende tre mann til London for å 
finne en løsning, forutsatt at Salvesen «opphører å forhyre offiserer og 
mannskaper før delegasjonen er kommet tilbake fra London».59 Haugen 
dikterte beslutningen direkte på rikstelefon til ambassadør Prebensen i 
UD. Den 7. august klarte Torp å få en samtale med Collier for å få utsatt 
fristen. Collier holdt fast på at det ikke kom på tale at resultatene i de 
norske forhandlingene skulle binde britene. Dessuten var det uaktuelt å 
la Saluta vente lenger enn to dager, han var fornøyd med at Haugen ville 
dra til London, men kunne ikke godta betingelser.60 

Fra møtet i Sandefjord reiste Haugen så fort det lot seg gjøre med fly 
til London, hvor han i forhandlinger med det britiske Sjømannsforbun
det og redere fikk tilsagn om at norske hvalfangere som ble mønstret på 
britiske skip ikke skulle få dårligere betingelser enn de som den norske 
lønnsnemnda fastsatte. Den 10. august var han tilbake i Oslo. De fire 
forbundene i hvalfangsten undertegnet samme dag en erklæring om 
opphevelse av hyringsboikotten, som Prebensen kunne bringe til Col
lier.61 Senere samme dag vedtok statsråd en særskilt lønnsnemnd for 
hvalfangsten. Dermed var krisen over, uten at boikotten hadde rukket å 
virke. Den 16. august ble den norske styrmannen på Saluta intervjuet i 
Vestfold Arbeiderblad. Skipet var ferdig overhalt på Kaldnes, mannska
pet var påmønstret, og skipet var i ferd med å kaste loss for Sørishavet, 
helt i rute med den fastlagte planen. Da lønnsnemnda kom med sin 
kjennelse 24. august med et 10 % tillegg var også den norske konflikten 
over.62 

Det var altså ikke noe sovjetisk innspill som lå til grunn for skjer
pingen av tariffoppgjøret i hvalfangsten i 1946, slik Roscher Lund skri
ver, men et britisk. Colliers sterke engasjement for Salvesen & Co. 

58 Protokoll6.8.46, NSF, IH, 5, 22, ANO. 
59 «Beslutning», 6.8.46, UD 51.8/ 6. 
6° Collier til ambassadør Prebensen i London, 8.8.46, UD 51.8/6. 
61 Norsk hvalskytterforening, Det norske maskinistforbund, Norsk styrmands
forening og Norsk sjømannsforbund. 
62 Beretning for forbundets virksomhet 1946, NSF, og «Resultatet av tariff-for
handlingene i hvalfangsten», i Medlemsblad /or Norsk Sjømannsforbund, 
okt/nov. 1946. 
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skapte nesten en diplomatisk krise. De norske hvalfangstrederne var 
forbauset over innblandingen.63 Roscher Lund gir nærmest et advokatur 
for Collier, for å få det til å rime tyr han til Wollweber som trussel. For
klaringen finnes i Colliers store innflytelse på norsk politikk i årene etter 
krigen.64 Hans syn ville gjøre inntrykk på forsvarsminister Jens Christian 
Hauge. Siden 1941 hadde han vært sendemann til den norske regje
ringen og vært vant til å ha innflytelse på hva norske myndigheter skulle 
mene og gjøre, særlig de hemmelige tjenestene. Collier var dessuten 
anti-sovjetisk i en slik grad at det hadde bestemt hans karriere.65 Han 
forventet å bli tatt hensyn til i Oslo. 

«Det fins en 5. kolonne»66 

Roscher Lund hadde like lite kjennskap til hvalfangsten som Collier og 
blandet som ham sammen den kortvarige mønstringsboikotten under 
tariffoppgjøret med myndighetenes generelle mønstringsforbud hos 
utenlandske redere for å beskytte norsk fangst, som altså ikke gjaldt for 
britiske redere.67 Her var det snakk om en nasjonal næringspolitikk som 
det var tverrpolitisk enighet om i Stortinget, rederne og Sjømannsfor
bundet var pålagt å medvirke. Blant annet hadde Handelsdepartemen
tet innført et system hvor NSF skulle attestere når sjøfolk søkte pass for 
å ta hyre utenlands. Kontrollen ble stadig innskjerpet, også sommeren 
1946.68 Konsulatene i Nederland og Storbritannia ble bedt om å rap
portere om forsøk på å bryte forbudet . Brudd og forsøk på det ble rap
portert til UD. 

63 Direktør H. Winge Sørensen, referat fra Hvalrådet 13.8.46, NSF, IH, 5, 23, 
AA/0. 
64 Collier var ambassadør i Oslo 1945-52. 
65 Norges-stillingen innebar en forvisning for en britisk karrierediplomat. Col
lier var kommet i unåde i britisk UD, som «mer eller mindre» ansvarlig for 
sammenbruddet i de britisk-sovjetiske forhandlingene 1939. Ording 1999, 
s. 222. 
66 Arbeiderbladet 5.2.48. 
67 Innført i tillegg til Hvalloven i 1939, fornyet i provisorisk anordning av 
21.12.45 , og endelig fastlagt ved lov av 24.5.46. 
68 Handelsdepartementet innskjerpet S .8.46 i brev til Rikspolitisjefen at det 
måtte kontrolleres at forhyringen var lovlig ved utstedelse av pass til hvalfang
ere. 
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At innskjerpingen av det generelle mønstringsforbudet sommeren 
1946 kom midt under hvalfangstkonflikten, var ikke på grunn av de bri
tiske utspillene, men fordi forhyringene i utlandet tradisjonelt startet 
rundt dette tidspunktet. Det var handelsminister Peder Holt som fore
tok innskjerpingen, en rutinemessig embetshandling. Sett fra Colliers 
side var innskjerpingen en uvennlig handling, og Holt var ansvarlig. I 
FO Il ble det kastet et mistenksomt lys over handelsministerens pålite
lighet, som vi skal se. 

Bakgrunnen for mønstringsforbudet var hverken påvirkning fra Sov
jet eller «Wollweber». Forbudet var rettet mot redere som ikke respek
terte samarbeidet i den internasjonale hvalfangstkommisjonen i Lon
don, i en situasjon med minskende bestand og stor fetthunger i 
europeisk industri. 69 Fangsten var regulert med kvoter til de etablerte 
rederne. NSF hadde sine grunner for å medvirke til reguleringen og for
budet, men spørsmålet var omstridt blant fangerne.7° Mange redere øn
sket å reversere hyrer og andre goder som sjøfolkene hadde oppnådd 
under krigstrafikken, ved å flagge ut. Det gjaldt ikke bare i hvalfangsten. 
Hyrene i all norsk utenriksskipsfart hadde bedret seg dramatisk i løpet 
av krigsårene. 71 

Det var derfor betydelige økonomiske interesser knyttet til å ta opp 
kampen mot NSF og det som rederne oppfattet som pådriverne i NSF, 
kommunister og andre radikalere, de fantes selvsagt også blant hval
fangerne. I interne skriv omtalte også ledelsen i NSF dette som en kamp 
mot «visse krefter». Likevel rammet ikke Haugens og forbundsledelsens 
omstridte stillingtaken under konflikten på feltet i mars 1946 kommu
nistene spesielt, selv om den ga illevarslende signaler. På feltet hadde 
alle stått sammen, uavhengig av politiske skillelinjer. Aksjonistene fikk 
heller ikke støtte av kommunistpartiet hverken da eller under tariffkon
flikten. NKP støttet ledelsen i NSf.72 

69 Tønnessen, 1970, bd. 4, s. 236. 
7° Fangerne ønsket et fritt arbeidsmarked og mange hadde bosatt seg i utlandet 
under krigen. På den andre siden var det lavere hyrer og dårligere arbeidsfor
hold ute. 
71 Rederne ønsket å avvikle pool-ordningen, som innebar at 80 %av vanlig hyre 
ble utbetalt til hyresøkende, og tørn-ordningen, som innebar fast køplass for 
hyresøkende. 
72 Vetlesen 23.1.01. 
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I et slikt perspektiv hadde Roscher Lund rett i at kampen mot oppo
sisjonen i hvalfangsten var viktig. Den rettet seg hverken mot «fru Woll
webers direktiv», ledelsen i NSF eller kommunistpartiet, men mot hval
fangernes egne, kortsiktige aksjoner, som kostet penger og derfor truet 
rederfortjenestene. I Roscher Lunds studie blir det forvrengt til «ISH». 
For ham handlet det mer om unasjonal infiltrasjon fra sovjetiske 5.
kolonnister - ødeleggere av vestens transportapparat - enn om lønner 
og tariffer, og ikke bare i hvalfangsten, men i hele skipsfarten. Rederne 
forsøkte å gjøre økonomiske og faglige konflikter i næringen sikkerhets
og overvåkingsmessig relevante. Nortraship-aksjonen, som startet høs
ten 1947 for å få utbetalt krigshyrer som rederne hadde holdt tilbake, 
ble forsøkt gjort til en kamp for og i mot kommunistene, på tross av at 
initiativet kom fra krigsseilere uten kontakt med NKP.73 

DNA og NKP hadde ulike forutsetninger for å føre en kamp i Sjø
mannsforbundet. DNA hadde opprinnelig ikke behov for et eget parti
nettverk, fordi svært mange ansatte og tillitsvalgte var medlemmer. 
Anderledes var det med NKP, som kun hadde en fastlønt som redak
sjonssekretær i medlemsbladet og en avdelingsbestyrer ute. Selv om 
partiet hadde mange skipstillitsvalgte og betydelig sympati blant sjøfol
kene, kunne de allikevel ikke hindre at store deler av forbundets appa
rat og økonomiske midler i praksis fungerte som en forlengelse av 
DNAs partiapparat. NKP forsøkte å samordne sine tillitsvalgte gjennom 
«Sjømenns landssentral av NKP», et partiutvalg drevet av noen få ild
sjeler på NKPs kontor. Ledelsen av NSF stemplet NKP-utvalget som 
fraksjonisme , mens de selv dannet sine partilag innen NSFs organisa
sjon, til og med innenfor veggene i lokalene på Grev Wedels plass.74 

Leder av NSF, Ingvald Haugen, kom under Den kalde krigen til å bli 
en nøkkelskikkelse i kampen mot opposisjonen i fagbevegelsen. Hans 
bakgrunn var skreddersydd for det. Etter å ha lært seg kampen mot 

73 Vetlesen, Oslo 1981, s. 76---80. 
74 DNAs partilag i NSFs Osloavdeling ble stiftet 3.2.47, med formann Bendik 
Øyan, nestformann Odd Helland, sekretær og kasserer OlafKarling. I årsberet
ningen for 194 7 heter det at «Med det organiserte undergravingsarbeid som 
kommunistene driver blant sjøfolka vil det ha avgjørende betydning at vår par
tigruppe bygges ut til et politisk offensivt instrument som kan danne nødvendig 
motvekt og beskyttelse mot splittelsesmakerne fra NKP.» NSF, A, 27, Oslo Av
delings gruppe av DNA, ANO. 

----- ----- --- . 
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kommunistene gjennom NSF, hadde han i 1936 blitt forbundsformann 
og medlem av DNAs sentralstyre, med plass i LO-sekretariatet.75 I USA 
hadde skandinaviske sjøfolk da dannet Den skandinaviske sjømanns
klubben for at arbeidsforhold og hyrer i skandinavisk skipsfart skulle 
komme opp på amerikansk nivå. Haugen så på klubben som en rival og 
samarbeidet med rederne mot den. I klubben stod kommunistene 
sterkt. Under USAs og Sovjets nøytralitetsperiode 1939-41 forsøkte 
klubben å innta en nøytral posisjon i striden mellom britenes og russer
nes alliansepolitikk. Etter 9. april 1940 ble det vanskelig å forsvare en 
slik posisjon. Haugen, som høsten 1940 var mønstringssjef i Nortraship, 
anklaget klubben for ikke å støtte Norges kamp og for å samarbeide 
med Nazi-Tyskland. I oktober 1940 ble han gjenstand for avisoppslag 
etter at han på mystisk vis forsvant på vei til et møte i sjømannsklubben 
i New York, der han skulle føre bevis for disse anklagene. Han hevdet at 
han ble kidnappet og frastjålet dokumentene. Antakelig iscenesatte han 
det hele.76 Han lyktes med å få seks mann fra sjømannsklubben eksklu
dert fra NSF i forbindelse med saken. Ingen norsk fagforeningsleder -
utenom Konrad Nordahl- har spilt en større internasjonal rolle enn 
han. Hans nære rederkontakter og internasjonale nettverk ga ham en 
unik rolle etter at den kalde krigen først var i gang. 

I 1945 og 46 var det ingen direkte partistrid innad i NSF, selv om det 
var kamp om tillitsverv. Mange ønsket samling av NKP og DNA og det 
pågikk samlingsforhandlinger mellom partiene. Men på forbundets 
landsstyremøte 15.-16. mai 1947 ble det, med henvisning til allerede 
foretatte suspensjoner av to skipstillitsvalgte, tatt til orde for eksklusjo-

75 Ingvald Haugen, 1894-1958, stortingsmann fra 1945, i UDs aspirantnevnd 
fra 1947, i ITFs eksekutivkomite fra 1950. 
76 Hans versjon var at han den 19.10.40 ble overfalt med pepper og holdt fange 
i 29 timer. Etterpå kunne han ikke gjøre rede for seg. Ifølge lederen av sjø
mannsklubben, Gustav Alexander, hevdet politiet at attentatet aldri fant sted. 
Guri Hjeltnes konkluderer med at Haugen selv fant på historien. Alexander 
1946, s. 55 ff, Hjeltnes, 1995, s. 91 ff. 
77 Knut Sanne Brien og Arvid Frogner. Brien ble knyttet til NKPs sjømannsar
beid i august 1945, men etter noen måneder ekskludert, fordi han sendte ut 
rundskriv og opprop i strid med partiets linjer. Mange oppfattet likevel Brien 
som representant for NKP i mange år. Frogner var ukjent i NKP. Vetlesen 
23 .3 .01. 
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ner.l7 I forbundsstyremøte 23. oktober 194 7 ble nok en skipstillitsvalgt 
ekskludert i tilknytning til en ulovlig aksjon i Buenos Aires.78 I for
bundsstyremøte 20. november ble så redaksjonssekretær i NSFs mel
dingsblad, kommunisten og krigsseileren Leif Vetlesen, suspendert og 
fjernet fra sin stilling med utgangspunkt i Nortraship-saken. Deretter 
ble han ekskludert og sagt opp 15. mars 1948. Ekskludert ble også de to 
krigsseilerne Ivar Brodin og Aage Dahl Eriksen, samt hjemmeseileren 
Jo hann es Andersen. Ovennevnte eksklusjoner ble godkjent på lands
styremøte 3.-4. juni 1948. De som ble ekskludert mistet sine hyrer og 
rederne svarteliste! dem. På land ble de nektet medlemskap i andre LO
forbund. I praksis betydde det yrkesforbud. På landsmøtet i NSF i 1950 
foreslo San Fransisco- og New York-avdelingene generelt medlemsfor
bud for kommunister, men trakk forslaget til fordel for et forslag om 
forbud mot sentrale tillitsverv og stillinger, som ble vedtatt. Fra 1950 
var NKP i praksis utradert i skipsfarten. Men den opposisjonen som 
forbundsledelsen hadde jaget ut av NSF, fortsatte videre i aksjonsbeve
gelsen for Nortraships hemmelige fond, fram til1954, da Høyesterett ga 
rederne, staten og Haugen medhold, og dermed knuste de siste forhåp
ningene om rettferdighet for sjøfolkene. 

Arbeiderbladet i Oslo ble hovedorganet for DNAs kampanje i skips
farten. I en redaksjonell artikkel i 1948 presenterte avisen følgende 
komprimerte analyse av hva som foregikk. 79 

Det fins en 5. kolonne i Norge, den består av folk som driver en or
ganisert virksomhet mot norske interesser. Det er neppe ... ukjent at 
fremmede makter er særlig interessert i den norske handelsflåten og 
følgelig i Norsk Sjømannsforbund. Formodentlig er det tilstrekkelig å 
minne om Wollwebet-organisasjonen. 

Hva skjulte betegnelsen «Wollweber-organisasjonen»? Som vi skal se 
visste avisens medarbeider det knapt selv. Men beskrivelsen fra 1948 
minner ellers om den Roscher Lund ga i sin studie i FO Il i 1947, som 
vi her skal gi noen flere detaljer fra. For Roscher Lund var det ingen for-

78 Olav T. Thevik, opprinnelig representant for landssentralen i Bergen. NSFs 
bestyrer i San Fransisco, Harald Eriksen, stod bak aksjonen mot Thevik, NSF, 

D , 22 B, 165. 
79 Arbeiderbladet 5.2.48. 
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skjell på sabotasje, spionasje og infiltrasjon. Han skrev at FO Il kjente til 
tre antatte forsøk på infiltrasjon i regjeringskretser. Det siktes til han
delsminister Peder Holt, som i embets medfør måtte håndtere møn
stringsforbudet for hvalfangsten i 1946, sekretær ved UDs pressekontor, 
Hans Aanestad, og assistent i UD, Hedvik Aubert.80 Blant de 11 kom
munistiske stortingsrepresentantene var både redaktør Jørgen Vogt og 
Johan Strand Johansen interessante. De satt begge i NKPs sentralstyre. 
Videre var NKPs nystartede «Militærsambandet for folkehæren», som 
assisterte stortingsgruppen i forsvarssaker- særlig oppretting av Heime
vernet - svært mistenkelig. Roscher Lund hadde festet seg ved at lede
ren, Kristian Kulstad, også hadde vært leder av «Patriotisk Forbund» i 
1944-45 i Sverige. Forbundet hadde arbeidet for at flyktninger skulle 
reise hjem for å gå inn i den aktive motstanden. I denne forbindelse 
oppga han fire mistenkelige befalingsmenn, en fenrik Ramberg i Nar
vik, løytnant Erling Staff, løytnant Johan Støa, samt sersjant Rafael Fri
edmann. Den siste skulle ha klart «å anbringe ikke mindre enn syv med
lemmer av kommunistpartiet innenfor Luftforsvarets Overkommando» 
hvorav Roscher Lund navnga to kvinner, antakelig vaskehjelper. 

I pressekretser hadde han også flere mistenkte, særlig knyttet til et 
angrep på Asbjørn Bryhn i Dagbladet 8. august 1946, hvor man hadde 
merket seg O.G. Feydt, Harald Sæhle og Alfhild Hovdan. Igjen ser vi at 
det er opposisjonelle han velger blant. Feydt hadde vært leder av den 
norske Stockholmslegasjonens Sambandskontor, og hadde vært i kon
flikt med Bryhn om motstandspolitikken hjemme. Hovdan hadde vært 
knyttet til Idrettskontoret, Sambandskontorets forløper, som regje
ringen fikk lagt ned, fordi det opererte utenfor Rettskontorets kontroll. 
Begge hørte til miljøet rundt byfogd Harald Gram og Annæus Schjødt, 
og var sterkt kritiske til ledelsen av Rettskontoret. Overvåkerne på 
Rettskontoret mistenkte Hovdan for å være russisk spion. Sæhle var 
kommunist og hadde tilbrakt flere år i svenske fengsler. Man hadde også 
merket seg tre andre presseoppslag mot landssvikavdelingen og FO IJ.81 

Nesten alle tilfellene av infiltrasjon eller spionasje som Roscher Lund 

80 Hedvik Aubert var samboer med den tyske flyktningen Franz Stephany, som 
var mistenkt for å stå i forbindelse med Wollweber. Mistankene kan ikke be
kreftes. Statens utlanningekontor, Franz Stephany, SRA. 
81 I Arbeiderbladet 14.11.46, Vårt Land 12.10.46, og Nordland Arbeiderblad 
15.10.46. 
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omtaler og som lar seg kontrollere dreier seg i realiteten om politiske 
opposisjonelle. Handelsminister Holt var mistenkelig fordi han hadde 
pådratt seg Colliers vrede, og det var andre ting: Holt var redaktør i 
DNA-avisen Finnmarken i Vardø da krigen kom, og under en sjøreise i 
1943 ble skøyta han reiste med oppbrakt av russerne og tatt til Mur
mansk. Senere hadde Gestapo mistenkt ham for å samarbeide med rus
serne. Etter at tyskerne var blitt kastet ut av Finnmark høsten 1944 ble 
han fylkesmann. Med en slik bakgrunn var hans opptreden under hval
fangstkonflikten høyst suspekt, mente Roscher Lund. 

Bare i en av Roscher Lunds mange mistanker ser det ut til å være sub
stans, nemlig mot en polsk journalist som ble tatt av etterretningstjenes
ten og utvist.82 For øvrig omformet han notiser fra dagspressen, kantine
prat og tilfeldig offisersladder til spionasjemistanker. Noe systematisk 
analyseapparat fantes ikke i FO Il, det hang sammen med at Evang og 
FO Il på dette tidspunktet ikke hadde definerte oppgaver. Administra
tivt var tjenesten heller ikke tilpasset den øvrige forsvarsledelsen, men 
sorterte direkte under forsvarsminister Jens Christian Hauge. Evang 
rapporterte hverken til de militære sjefer eller til UD. Han hadde der
imot daglig kontakt med britenes MI 6. Roscher Lunds studie er likevel 
for «belærende» til å være skrevet for MI 6. Antakelig var adressaten 
Hauge selv, for at han kunne referere fra det i regjeringskonferanse, og 
innholdet var utformet - med dramatiske og sensasjonelle innslag - for 
å gjøre inntrykk på regjeringsmedlemmene.83 Slik var det også med his
torien om «fru Wollwebers direktiV>> til hvalfangsten. På slutten av dette 
kapitlet skal vi se hvordan den historien egentlig henger sammen. 

En tragedie på bordet 

Under krigen gikk det mange rykter i Norge om hvordan norske mot
standsfolk ble forfulgt i Sverige. Den 26. juni 1945 sendte NKPs gene
ralsekretær, Peder Furubotn, en henvendelse til den svenske regjering, 
hvor han bad om en redegjørelse for hva som hadde skjedd med Martin 
Hjelmen og Barly Pettersen, som begge skulle ha blitt arrestert i Sverige 
og utlevert til Gestapo og henrettet. Videre krevde han opphevelse av 

82 J ornalistens navn oppgis som Raymond LaRoche. 
83 Kildene var diverse dokumenter fra MI 6 og MI Il-arkivet, og alminnelig offi
serssladder. Christensen, notat 11 .7.94. 
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alle dommer mot norske patrioter i Sverige og at ofrene måtte få erstat
ning. I et brev til den norske regjering tok han opp at regjeringen måtte 
kreve skadeserstatninger til ofre og etterlatte og undersøke hva norske 
myndigheter i Sverige hadde foretatt seg for å beskytte Martin Hjelmen 
og Barly Pettersen.84 

Henvendelsen kom aldri til å bli besvart. Sannheten var at både nor
ske og svenske myndigheter av all kraft selv hadde deltatt i jakten på 
Martin Hjelmen og hans antifascistiske kamerater i siste halvdel av 
1930-tallet, siden sommeren 1938 i nært samarbeid med Gestapo. 
Norsk politi hadde assistert svensk politi i lang tid før Hjelmens arresta
sjon i Stockholm 10. februar 1940. En gransking ville kunne få konse
kvenser, ikke minst for den gamle overvåkingssjefen, politimester Wel
haven, som hadde regien på norsk side i 1941, statsråd Terje Wold, 
Justisdepartementes politiledelse, samt personell ved den norske lega
sjon i Stockholm, som hverken protesterte eller forsøkte å forhindre at 
Hjelmen ble tvangssendt i døden. En første undersøkelse av hva som 
hadde foregått, ble påbegynt av landssvikpolitiet, og dokumenter fra ut
leveringen av Hjelmen til Norge ble funnet. Man fant også en lapp da
tert 22. januar 1941, hvor politimester Welhaven lakonisk hadde skre
vet: «Martin Rasmussen Hjelmen. Løslatt fra fengslet, blir hentet av tysk 
sikkerhetspoliti,- meddeler Dybhavn.» Under denne påskriften hadde 
en betjent føyet til: «Angj. hentet av det tyske sikkerhetspoliti klokka 
17 .» Et notat med tittelen «Sak Martin Rasmussen Hjelmen» ble satt 
opp til Rikspolitisjefen 14. september 1945, hvor de forskjellige doku
menter man hadde funnet ble gjennomgått. Det dreide seg om to sven
ske telegrammer i forbindelse med utvisningen fra Sverige, et avhør som 
politibetjent Alf Dybhavn hadde hatt med Hjelmen i Åkebergveien 
fengsel21. januar 1941, og noen andre papirer om Wollwebers organi
sasjon under betegnelsen «Den interskandinaviske bolsjevikbande».85 

De overlevende av Wollwebers folk kom etterhvert til rette fra tysk 
fangenskap. Den siste som kom hjem var Ragnhild Wiik. Hennes 
skjebne så lenge ut til å være ukjent. Den 22. oktober 1945 brakte Fri
heten opplysninger om at hun var kommet til rette. Et livstegn fra henne 

84 Friheten 46/ 1945. På det tidspunktet trodde man at Barly Pettersen var blitt 
arrestert i Sverige, sammen med Hjelmen. Det var imidlertid ikke tilfellet. 
85 I dag ligger dette materialet på «Statspolitisak 1535/41, melding nr. 2864-41 
Rød/Foseid», NRA. 
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hadde kommet fra Praha 2. oktober. Hun var funnet i Amberg av ame
rikanerne 26. april, sterkt medtatt. Etter et sykeleie hadde hun kommet 
seg. Nå arbeidet hun for amerikanske militærmyndigheter. Krigen 
hadde herjet hardt med familien Wiik. Ragnhilds far, en bror og en søs
ter var døde. En annen bror, Willy, satt på Grini. Søsteren Gudrun var 
antakelig i live i Sovjet. Biltvedt leste også Friheten og klipte ut artik
kelen. Han visste at Ragnhild Wiik hadde hatt med Wollweber og Hjel
men å gjøre, men ikke at hun var gift med Wollweber. Noen måneder 
senere, da POT var gjenopprettet, limte han artikkelen inn i en ny per
sonmappe på Ragnhild Wiik, med nummeret «212». Han kunne ikke 
tro at det var sant at Ragnhild Wiik var ødelagt av krigen og at hun var 
ute av stand til politisk virksomhet. Han besørget at hun var under 
overvåking til 1961.86 

Et nytt innspill i Hjelmen-saken kom da overrettssakfører Ragnar 
Solheim 20. februar 1946 henvendte seg til Sosialdepartementets fange
kontor, og anmodet om at erstatningsspørsmålet overfor Sverige ble 
vurdert av UD. Den 15. februar hadde en rekke tidligere fanger med 
Just Lippe i spissen meldt krav overfor den svenske stat om erstatning 
for urettmessig fengsling. I UD konkluderte man at det var behov for 
både en prinsipiell folkerettslig utredning og en faktisk undersøkelse av 
hendelsesforløpet i Hjelmen-sakenY Man finleste innstillingen fra den 
svenske parlamentariske granskingen av behandlingen av flyktninger, 
den såkalte Sandlerkommissionens innstilling, hvor saken var berørt. 
Deretter satte man i gang med å samle inn dokumenter vedrørende 
Hjelmen i Sverige. Den tidligere svenske justitieråd, Nils Alexanderson, 
fikk i oppdrag å utarbeide en juridisk betenkning. Betenkningen var fer
dig 2. november 1946. Den 19. november ba UD Rikspolitisjefen om å 
utarbeide krav til den svenske stat. 

Fungerende rikspolitisjef Olav Svendsen, satte så igang en omstende
lig undersøkelse av det faktiske hendelsesforløp i Hjelmen- og Wollwe
ber-saken. Han var rette mann til det, ettersom han hadde iverksatt og 
hatt overordnet ansvar for overvåkingen av den samme krets av perso
ner som sjef for Den norske legasjons rettskontor i Stockholm. Hans 
rapport var først ferdig 15. juli 1947 og hadde 51 person underbilag. 
Blant disse personbilagene fantes intervjuer, tyske fangedokumenter, 

86 Dokwnentene i P 10.212, Ragnhild Elisabeth Wiik, OVS, er makulert. 
87 E. Colban 26.4.46, UD 34.2/16. 
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Olav Svendsen, sjef for Rettskontoret ved Den norske legasjon i Stockholm, var ansvarlig for 
overvåkingen av <<Osvald>>S sabotører i Sverige. I 1947 utredet han om de skulle få erstatning, 
og det materialet han samlet inn om dem i den forbindelse gikk til POT og SAPO. 

rapporter fra leger og psykologer, vedrørende samtlige 22 som var ar
restert i den egentlige Wollweber- og Hjelmen-saken i Norge.88 Svend
sen klargjorde at det bare var Hjelmen som var arrestert i Sverige. De 
øvrige var tatt i Norge etter informasjoner som Gestapo framskaffet 
etter at de fikk Hjelmen utlevert og hadde torturert ham til han sprakk. 
Svendsen hevdet at svensk politi gjennom sitt samarbeid med Gestapo 

var ansvarlig for deres videre skjebne. Han hadde likevel ikke mye tro 
på krav overfor den svenske stat. Det beste man kunne ha håp om var 
billighetserstatninger fra svenske myndigheter. Resultatet ble at Martin 
Hjelmens mor fikk utbetalt en billighetserstatning fra den svenske stat 
på 7.000 svenske kroner. Forutsetningen var at et like stort beløp ble 
betalt fra norsk side, slik at erstatningen ikke skulle kunne sees på som 
et ansvar, men som en felles norsk-svensk humanitær aksjon for å hjelpe 
en «hårdt rammet gammel dame».89 Det politiske sprengstoffet som lå i 

88 Materialet som er samlet i UD 34.2/16 er en verdifull kildesamling for studier 
av Wollweber-organisasjonen inntil1942. 
89 Minister Birger Bergersen til ekspedisjonssjef Rolf Andersen i UD 11.2.48, 1> 
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saken da den ble reist, var blitt borte underveis. UD instruerte den 
norske legasjonen i Stockholm om å håndtere saken «mest mulig i still
het», fordi saken «har vakt oppsikt i visse kretser i Norge». Det var en 
sjofel dekkoperasjon for å beskytte en rekke sentrale norske politifolk 
og det var statsministeren selv som førte den i pennen.90 

I mellomtiden purret advokat Solheim stadig på saken for andre 
nordmenn som hadde vært urettmessig internert i Sverige, i alt 12. I ste
det for å støtte initiativet, hevdet 4. politikontor i Justisdepartementet at 
kravet var både «uhjemlet og uberettiget», men at det «under enhver 
omstendighet neppe vil være mulig å unnlate å bringe kravet frem til 
svenske myndigheters kunnskap».91 I et usignert notat tolket UDs 
ekspedisjonssjef, Rolf Andersen, innstillingen fra politikontoret slik at 
når 

4. politikontor inntar det standpunkt, må det være fordi det frykter 
indrepolitiske konsekvenser, hvis de norske myndigheter ikke frem
mer erstatningskravene. De 12 skadelidte er kommunister - enkelte 
til og med fremstående medlemmer av det kommunistiske parti. Hvis 
saken ikke fremmes, må man være forberedt på at de ansvarlige myn
digheter og regjeringen vil bli beskyldt for å forsømme sin plikt til å 
ivareta norske borgeres interesse overfor utlandet. Hvis erstatnings
kravet fremsettes overfor svenskene, vil de norske myndigheter 
kunne toe sine hender og si at de har gjort hva de kunne, men dess
verre så nektet svenskene å gi noen erstatning.92 

Etter som tiden gikk følte UD seg sterkt nok til å la være å følge rådet. 
Å fremme sakene ville ikke stille Norge i noe gunstig lys overfor svens
kene, ble det hevdet, og dessuten kunne følgen bli at staten måtte reise 
mange liknende krav. Man valgte i stedet å ta de indrepolitiske konse
kvenser av dette standpunktet. 

og fra utenriksminister Halvard Lange til Justisdepartementet 26.2.48. Utbeta
lingene ble foretatt 20.1.49. UD 34.2/16. 
9° Fungerende utenriksminister Einar Gerhardsen til legasjonen 14.8.47, UD 
34 .2/ 16. 
?1 JD til Rolf Andersen 15.12.47, UD 34.2/ 16. 
92 «Notat. Erstatningskrav mot den svenske stat for ulovlig fengsling og interne
ring av nordmenn under krigen», 22.12.47, UD 34.2/16. 
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«Wollwebers kone» 

Den 18. februar 1946 fikk Kathinka Wiik endelig livstegn fra den andre 
av sine døtre, Gudrun, som familien visste var i Sovjetunionen.93 I et 
kort telegram skriver hun at hun vil hjem, men at hun har problemer 
med ambassaden i Moskva. Hun ber moren om å kontakte Einar Ger
hardsen for å få hjelp, fordi ambassaden ikke vil gi henne pass. En 
måned senere kontaktet hun igjen ambassaden, men fortsatt med 
samme resultat. Ambassaden, som åpenbart visste hvem hun var, hadde 
funnet det nødvendig å telegrafere UD for å be om instruks. UD over
sendte saken til Justisdepartementet. Den 19. mars ba Ragnhild Wiik 
UD om å telegrafere følgende til Gudrun Wiik: «Far, Ragnvald og Sam
sing er døde, ellers står det bra til med den øvrige familien. Vi gleder oss 
til å se deg igjen.»94 Men ambassaden ville fortsatt ikke utstede noe pass. 
Den 26. mars sendte hun nok en inntrengende appell i telegram til 
moren om at Einar Gerhardsen måtte bli kontaktet. Først 30. mars ga 
Justisdepartementet beskjed til UD om at pass kunne utstedes. 

Den 19. april reiste Gudrun Wiik med tog til Helsinki, og videre med 
båt til Stockholm. Dit kom hun fem dager senere. Svensk politi stod og 
ventet da båten klappet til kai. Tross fortvilte protester ble hun øyeblik
kelig arrestert. Grunnen var hennes utvisning fra Sverige 27 . september 
1940, etter at hun var arrestert i Varmland sammen med Wollweber 18. 
mai 1940. Hennes brøde dengang var at hun hadde flyktet til Sverige 
uten såkalt reisepass, som svenske myndigheter hadde innført krav om 
etter 9. april1940. Det var en forseelse hun delte med tusenvis av nord
menn som flyktet over grensen uten å søke den svenske ambassade i 

93 Telegrammene vedrørende hjemreisen ligger i P 10.199 Gudrun Anastasia 
Wiik. Mappen er slått sammen med søsteren Ragnhilds mappe og gitt beteg
nelsen P 10.212/199. 
94 Arthur Samsing, f. 1899, hadde vært instruktør i ISH i 1930-32 og ved sjø
mannsklubben i Leningrad 1933-35. Han ble arrestert av Gestapo 16.8.40 og 
først satt fri 15.12.41 for å infiltrere motstanden i Norge. Da han nektet ble han 
igjen fengslet 24.8.43 og satt til krigsslutt, Borgersrud 1997 (NI), s. 168, ff. Høs
ten 1945 var Samsing i en kort periode politisk instruktør for NKP, inntil han 
påmønstret Leiv Eriksson i Barry. 31.12.45 fikk han slag mens han var på vakt 
og døde i lugaren. Nekrologer i Friheten 13.2.46 og Arbeidet 18.2.46, dessuten 
VG 11.2.54. 
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Oslo om tillatelse først. Selv om det var fred i Europa på det andre året, 
hadde hun ikke lov til å vende tilbake til Sverige. Antakelig var svenske 
myndigheter varslet av norsk UD.95 Gudrun Wiik, som hadde kjempet 
mot Hitler med livet som innsats helt siden 1936, ble behandlet som en 
kriminell. Først trakassering fra ambassaden, så i svensk fengsel. Hun 
brøt sammen, gråtende ble hun framstilt til forhør. Politiet ville vite hva 
hun hadde foretatt seg i Sovjetunionen. Hun svarte at hun hadde vært 
sykepleier i Gorkij. Hvorfor skulle hun til Norge? spurte de videre. 
Hun svarte at hun bare ville hjem, at hennes mor var syk. Men politiet 
var ikke fornøyd med svarene. De begynte å kryssforhøre henne om 
Wollweber. Hva gjorde han i Sovjet? Hun var helt i oppløsning og nek
tet å snakke. Dagen etter plasserte politiet henne på flyet til Oslo. 

Hverken svensk eller norsk politi trodde noe på Gudrun Wiiks forkla
ring. For dem var hun en sovjetisk kurer med et hasteoppdrag til hem
melige kommunistiske sabotører og spioner som satt klar og ventet på 
ordre i Norge. Disse mistankene var den reelle bakgrunnen for hennes 
problemer med å få utstedt pass i Moskva. Gudrun Wiiks persondossier 
i det nystiftede OVS fikk nummer 199, og hun kom til å bli overvåket i 
18 år, på tross av at hun aldri mer ble politisk aktiv.96 Da Biltvedt i 1949 
lagde et sammendrag om Gudrun Wiik for OVS, ga han forklaringen på 
mistankene fra 1946:97 Hun «skal ha» deltatt på NKPs kongress i pinsen 
1946, altså vel en måned etter sin tilbakekomst. Hun «antas» å ha hatt 
forbindelse med «konflikten i hvalfangsten i august 1946». På hennes 
personalskjema ble det ført opp at hennes hjemreise fra Sovjet «angive
lig» hadde med morens sykdom å gjøre.98 Mistankene lå klart i dagen. 
Hun var kurer fra Wollweber for å få igang konflikt i norsk skipsfart. Det 
var hun som Roscher Lund ville ha det til var «Wollwebers kone». 

Ikke noe av dette stemte. Gudrun Wiik var ikke Wollwebers kone, 
hun var ikke på NKPs landskonferanse, hun hadde ingenting med hval
fangsten å gjøre, og var ikke sovjetisk agent. Men hun passet inn i et 
mønster som noen forsøkte å skape. 

95 Et referat av avhøret ligger i Ragnhild Wiiks del av samlesak P 10.212/199. 
Dokumentet ble makulert i Gudrun Wiiks opprinnelige personmappe. 
96 Og ble ført fram til1964. Gudrun Wiik døde 6.9.77. 
97 «Notat» av 14.1.1949, P 10.212/ 199, OVS. 
98 Nesten alle dokumentene i P 10.212/ 199 Gudrun Anastasia Wiik er maku
lert. 
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- Kapittel 2 -

Sabotasjesentral i Berlin 

Meldingene til Norge om en ny sabotasjeorganisasjon stammet fra Tysk
land og Danmark og hadde karakter av annenhånds rykter. Var de re
sultat av infiltrasjonsforsøk i øst-sonen, eller basert på rekonstruksjoner 
av Gestapo-materiale? Da de nådde norsk politi ble de tatt som en be
kreftelse på mistanker man allerede hadde hjemme. 

I slutten av 194 7 hadde man snakket løselig om sabotasjefare og 
Wollweber i snart to år og det forelå en forventning om at mer ville skje. 

Forlisene til Skoghaug og Farnes 

Den 24. desember 1947 avgikk dampskipet Skoghaug av Haugesund fra 
Rotterdam med kurs for Oslo. Skoghaug var eid av Alf Lindø, Hauge
sund, var på 2100 bruttotonn og var sjøsatt i 1930. Skipet hadde en be
setning på 27 mann, to passasjerer, og en stor kullast. Klokken halv el
leve om kvelden rystet skipet som om det var grunnstøtt. En stor 
eksplosjon hadde slått hull i skipssiden, og etterlatt seg en bulk utover 
midtskips på styrbord side. I løpet av 25 minutter forsvant skipet i bøl
gene.99 Mannskapet på en nær klarte å komme seg fra borde i en delvis 
ødelagt livbåt. Den grove sjøen og kulden tok i løpet av tre timer livet av 
samtlige, unntatt fyrbøter Arnt Røkke fra Trondheim, som ble reddet i 
land av to fiskere. Et flertall av de omkomne var fra Haugesund-distrik
tet, og mange var familiefedre. NRK la om sine programmer og spilte 
sørgemusikk. Bare ti av de omkomne ble funnet. 

Den 27. desember 1947 brakte Aftenposten et intervju med den over
levende. «Skyldes forliset en mine?» spurte avisen. «En ting vet jeg sik
kert,» svarte han ifølge oppslaget, «det var ingen mineeksplosjon.» To 
dager senere brakte avisen imidlertid resultatet fra den nederlandske 
undersøkelseskommisjonen, som entydig konkluderte med at det var en 
mineeksplosjon. Dagen før hadde H augesunds Dagblad skrevet det 
samme. Avisen hadde vært i kontakt med sjøkyndige folk og andre som 

99 Sjøforklaringen ved det norske generalkonsulatet i Rotterdam, 7 .1.48, P 90: 

612 a, OVS. 
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selv hadde vært utsatt for mineeksplosjoner, og de var ikke i tvil. Da 
Røkke kom hjem til Trondheim i midten av januar 1948 ble han inter
vjuet av Arbeider-Avisa. «Beretningen om tragedien i den norske pres
sen er fullstendig misvisende,» sa han. Det var helteomtalen av ham selv 
han reagerte på, forklarte han, og uttalelsene han var blitt tillagt i Aften
posten om sabotasje. Han var ikke i tvil om at det var en mine som 
hadde eksplodert midtskips. 

Kaleb Nytrøen i det nye POT hadde fått med seg Røkkes uttalelser til 
Aftenposten 27. desember. I et notat 9. januar konkluderte han med at 
Røkke måtte avhøres. 100 Vi vet at på denne tiden hadde ryktene om 
Wollweber begynt å sirkulere i POT. Sabotasjefaren var på dagsorde
nen. Her hadde man kanskje noe. Nytrøen noterte også Røkkes dementi 
da det kom i Aftenposten, og spurte seg om hvem denne sjømannen 
kunne være, som var så opptatt av å dementere en i og for seg rimelig 
mistanke. Ble han presset av noen til å gjøre det? Nytrøen registrerte at 
Røkke hadde tatt inn på et hotell i Oslo 8. januar, men så var han for
svunnet igjen. Kriminalavdelingen i Trondheim opplyste at han var 
ettersøkt i en kriminalsak, riktignok for et biltyveri, men mistenkelig. 
Her var en kopling. Nytrøen varslet politikamrene i Kristiansand og 
Trondheim og sendte ut et signalement. Den 21. januar lyktes det poli
tiet å finne ham og å få ham avhørt. 

I avhøret ble Røkke spurt i detalj om hvem han hadde latt seg inter
vjue av etter forliset. 101 Han forklarte seg greit om det. Dernest ble han 
spurt om hvorfor han hadde sagt at det ikke var en mine. Han svarte at 
han ikke hadde ment å uttale seg bestemt om dette. Han hadde mer 
tenkt på en kjele-eksplosjon, fordi bare en av de andre fyrbøterene 
hadde klart å komme seg på dekk. Fyrbøteren var dessuten skadet i ar
mene. Bulken han hadde observert midtskips hadde vært over vannlin
jen, og han var sikker på at det ikke var sprengt hull i den. Han nevnte 
som en mulighet at det kunne ha vært en magnetisk mine, som hadde 
detonert under skipet og at skipssiden var blitt sprengt utover. 

Han hadde også en annen opplysning av interesse. Røkke hadde på
mønstret Skoghaug på forrige tur, da skipet lastet kis i Sauda. Det hadde 

100 «Notat. Ad «Skoghaug»s forlis julenatt 1947 utenfor den hollandske kyst», 
O .P.l0-25/48, med tillegg av H . Lømo, P 90: 612 a, OVS. 
101 «Notat ang. D/ S «Skoghaug» av Haugesund 27 .1.48, Sv. L. P -90: 612 a, 
OVS. 
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Skoghaug (bak til høyre på bildet), Alf Lindøs rederi, H augesund, gikk på en mine og sank 
utenfor Rotterdam , 24 . desember 1947 . Bare en av mannskapet overlevde. Politiet mente 
Wollweber sto bak. 

vært en passasjer ombord, en belgier. Han snakket norsk og blandet seg 
med mannskapet. Han hadde flere ganger vært i mannskapslugarene, 
men såvidt Røkke hadde fått med seg diskuterte han ikke politikk. Han 
hadde imidlertid også avlagt et besøk på fyrdørken og det var besynder
lig. Så var det en annen sak: Det hadde oppstått misnøye blant mann
skapene på denne turen, angivelig fordi kapteinen delte ut for få siga
retter. Ukjent med sjølivet, forstod ikke politimannen at dette var en 
usannsynlig opplysning, det er ukjent at det ble delt ut sigaretter på nor
ske skip. Politimannen beskrev det som en «aksjon» og lurte på om det 
var belgieren som stod bak, men det trodde ikke Røkke. Inntrykket var 
likevel at mannskapene ikke var helt tilfreds med kapteinen. 

Politimannen hadde ikke tiltro til Røkkes forklaring og var ambiva
lent til hele saken. Kanskje hadde han en mistanke om at det han virvlet 
opp var helt uten betydning. «Foreløpig har jeg, av visse grunner, ikke 
villet legge for stor mistenksomhet for dagen,» avsluttet han rapporten 
fra avhøret .102 Bryhn besluttet at det måtte gjøres nærmere under-

102 «Sv. L. understreket at det ikke var noe formelt forhør, men kun en 'sam
tale'», O .P.lO- 25/48. P-90: 612 a, OVS. 
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søkelser. Haugesund politikammer fikk i oppdrag å kartlegge skipets tid
ligere bevegelser, og spesielt bringe på det rene om det hadde gått i 
malmtrafikk på Narvik, hvor Wollweber skulle ha hatt mange kontakter, 
samt skaffe til veie mannskapsliste og sjøforklaring.103 Politimester Alf 
Reksten kunne avkrefte at Skoghaug hadde gått i malmtrafikken.104 Noen 
dager senere fikk Reksten henvendelse om å bringe på det rene omsten
dighetene omkring den belgiske passasjeren fra Sauda. 105 Den 7. februar 
hadde han svaret klart. Belgieren het Eric Josef Rameckers, ifølge et ved
lagt kort fra fremmedregisteret var han handelsagent, gift med en dame i 
Haugesund, som han også hadde en liten pike med.106 Han var ankom
met til landet i 1946 og hadde lovlige oppholdspapirer. 107 

Politiet gransket Rameckers. 108 Hans ekteskap og barn i Haugesund 
var lett å få bekreftet, likeså hans handelsvirksomhet. Han var agent for 
en rekke firmaer i Nederland, og hadde gode forbindelser i Norge. Neste 
skritt var å grave i hva han hadde drevet med under krigen. Det var van
skeligere å finne ut av. Undersøkelser hos noen av hans kontakter viste at 
han hadde blitt tvangssendt til Tyskland fra Nederland i 1942, så sendt 
til Norge, hvor han i Bergen i 1944 klarte å komme seg unna tyskerne, 
inntil han ble arrestert og satt på Akershus rett før kapitulasjonen. Poli
tiet fant det merkelig at han ikke selv hadde opplyst dette i sin forklaring 
til Fremmedkontoret i Oslo. Men utskrift av fangeprotokollen fra Akers
hus viste at det stemte. Den 15. mars fikk man opplysninger om ham fra 
Norsk Sjømannsforbunds avdeling i Haugesund. Rameckers hadde nem
lig søkt om å ta hyre som stuertlærling på norsk båt og NSF hadde lovet 
å hjelpe. Ryktene om at det var en undersøkelse på gang, hadde imidler
tid nå nådd Centralpasskontoret, som stoppet hans søknad med en 
merknad om at han fikk søke sin framtid i Nederland.109 

103 H . Lømo til Alf Reksten 19.1.48, P 90: 612 a, OVS. 
104 Reksten til Bryhn 28.1.48, P 90: 612 a, OVS. 
105 Lømo til Reksten 30.1.48, P 90: 612 a, OVS. 
106 Eric Josef Rameckers, f. 1922 i Voerendaal. 
107 Reksten til Bryhn 7.2.48, P-90: 612 a, OVS. 
108 «Ad O.P.10-25/ 48-S/ S Skoghaugs forlis» av H. Lømo 18.2.48, samt «Ad 
O.P.l0-25/48- S/S Skoghaug- Eric Rameckers», notat av 15.3.48 av H. Lømo, 
P 90: 612 a, OVS. 
109 «Ad O.P.10-25/48- S/S Skoghaug- Eric Rameckers», notat av 15.3.48 av 
H . Lømo. 
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Saken endte med ingenting. At Bryhn hadde fulgt tråden til enden, 
på tross av at forliset skyldtes minesprengning, kan tilskrives forvent
ninger i det nye POT. Saken var uten indre logikk. Det var ingen 
sammenheng mellom forliset, mistanken mot Røkke, misnøyen blant 
mannskapet og Rameckers. Den tragiske hendingen skyldtes minefaren, 
den største trusselen mot skipsfarten etter krigen. Store deler av farvan
nene langs de britiske, nederlandske og nordtyske kystene ble dekket 
med miner under krigen. I de første etterkrigsårene var posisjonsavmer
kede korridorer sveipet rene og manøvrering utenfor disse var farlig. 
Minemeldinger, som anga posisjoner for endringer i disse korridorene 
eller frittdrivende miner, var vanlige helt ut på 70-tallet. En rekke ulyk
ker og skader forekom. 

Det gjaldt ikke bare Skoghaug. Om det var en mine som førte til at 
motorskipet Farnes forliste utenfor Halland-kysten natten til29. desem
ber 1948, ble aldri klarlagt. Skipet på 540 bruttotonn forsvant sporløst. 
Åtte omkomne ble funnet i sjøen. Det var hardt vær i området da skipet 
forsvant, og det er sannsynlig at det ble brutt ned av sjøen. I motsetning 
til affæren med Skoghaug, ble ikke forliset knyttet til sabotasje før fire år 
senere. Vi skal senere se hvordan forliset da igjen ble koplet til mistanke 
om sabotasje og Wollweber. 

Skoghaug-saken gjorde at ledelsen i overvåkingen en stund trodde at 
de hadde bekreftet skipssabotasje. Etter at det tidlig i 1948 ble klart at 
det likevel ikke var tilfellet, begynte de å granske flere avleggere av Woll
weber-komplekset. Det spesielle ved Wollweber-saken var dens store 
omfang, utallige aspekter og enorme persongalleri. Innpå 200 navn ver
serte bare i tilknytning til Osvaldgruppa, omlag like mange som britene 
rekrutterte til SOE og som etter krigen ble omtalt som Kompani Linge. 
Det var en uhyggelig tanke for Biltvedt og Bryhn, som hadde samarbei
det nært med Sunde under krigen, og visste hva han hadde utrettet mot 
tyskerne. Hvis de 200 viste seg å være like villige til å gå i sovjetisk tje
neste som Linge-folkene i britisk og amerikansk skulle det bli tilstander. 

Ennå ved årsskiftet 1947-48 var det lite kunnskap om aktivitetene til 
hemmelige sovjetiske tjenester i Norge. Avisene skrev at en ny «terror
og etterretningssentral» under Wollweber hadde oppstått i Berlin. Poli
tiet begynte å bruke begrepet «Wollweber» om slik aktivitet , og «en 
Wollweber» om personer som hadde med det å gjøre. Presisjonsnivået 
var likevel ikke større enn at dette ble blandet sammen med sovjetisk 
etterretning og «kommunistisk undergraving» i sin alminnelighet. I bak-
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grunnen spilte det selvfølgelig en stor rolle at kommunistene kom til 
makten i Tsjekkoslovakia våren 1948. Mystiske telegrammer kom til re
gjeringen om at «vi var de neste».U0 Det kom også flere meldinger om 
forestående angrep og krigsutbrudd. Den l. mai 1948 kom en henven
delse fra legasjonen i Brussel, som gjorde UD oppmerksom på en opp
siktsvekkende artikkel i Al Mussawar i Kairo noen dager tidligere. 111 Ar
tikkelen og et vedlagt kart hevdet at Egypt, Nord-Afrika og den 
arabiske verden skulle «oppgis» ved et nært forestående sovjetangrep. 
En ny forsvarslinje skulle omfatte Vest-Mrika og særlig skulle alt settes 
inn på å forsvare Kongo, med sine store uran-forekomster. Da hadde 
det allerede noen tid sirkulert dokumenter i USA og Vest-Europa om et 
angivelig kommunistisk kampprogram mot Marshall-planen. Et av 
disse, Protokoll M, beskrev en kommunistisk maktovertakelse i Vest
Tyskland, etter et russisk storangrep. Protokoll M oppnådde et visst 
preg av autentisitet fordi den forklarte opprettelsen av Kominform i 
1947 som ledd i forberedelsene på en militær erobring av Vest-Europa. 
I en omfattende rapport fra april 1948, som UD fikk fra den militære 
etterretningstjenesten, ble det opplyst at andre såkalte protokoller fore
skrev maktovertakelsene i andre land.112 Protokoll K beskrev for eksem
pel maktovertakelsen i Italia. I henhold til rapporten bestod Kominform 
av et skyggeapparat på 530 personer som forberedte opprettelsen av en 
regjering for Europas Forente Stater. Den skulle tre fram på de områ
dene som Den røde hær erobret eller som ble erobret av opprørsstyrker, 
omtalt som «folkehærer>> med 1,7 millioner mann. En viktig del av dette 
Kominform-apparatet var en sabotasjeseksjon, som skulle falle de vest
lige forsvarstyrkene i ryggen når angrepet startet. Det skulle skje «så 
snart som mulig» og senest i 1950. 

Selv om Evang i et følgeskriv til rapporten bemerket at han ikke 
kunne bedømme rapportens «riktighet», bidro han til å gi den trover
dighet ved å identifisere forfatteren som en tidligere «høyere tjeneste
mann i Kominforms utenriksavdeling». Aftenposten hadde da allerede 
meldt at Protokoll M var avslørt i amerikansk presse som falskneri og at 
forfatteren var en «tysker som ikke er i vest-alliert tjeneste». 113 Avisen 

110 Haakon Lies redigerte forklaring for Lund-kommisjonen 7.6.94, s. 9. 
111 Brussel1.5.48, UD 25.2/57 BI. 
112 Evang til Schive 10.8.48, UD 25.2/57 BIl, UD 10428, NRA. 
113 Aftenposten 20.4.48. 
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poengterte likevel at «autorative kommunistiske kilder» lå til grunn, 
støttet av «informasjoner som den britiske regjering har mottatt fra 
andre hold». 

Den 19. november 1948 meldte ambassaden i Mexico til UD at 
«Moskva» hadde gitt ordre til de kommunistiske partiene i Vest-Europa 
om å forberede den kommende «russiske befrielse».U4 Kilden skulle 
være et telegram fra Sveits til en mexikansk avis. Tiden for angrepet «er 
snart inne», skrev ambassaden. Det var ikke til å unngå at disse og lik
nende krigsvarsler, som ble sirkulert mellom departementene, i regje
ringskretsene, i de hemmelige tjenestene og til Kongen, skapte forvent
ninger om at noe skulle skje i Norge. Sabotasjefaren stod stadig i fokus. 

Fra høyeste hold 

I februar 1948 kunne en «sikker dansk kilde» meddele at det tyske 
kommunistpartiet for lengst hadde besluttet å gjenoppta sin virksom
het. 115 Siden partiet regnet med å bli forbudt, hadde det lagt vekt på å 
etablere illegale forbindelser til Danmark og Sverige. Særlig hadde en i 
tankene «Abschnittleitung Nord» fra tiden før krigen, og dette var spe
sielt aktuelt på grunn av kvinnelige partimedlemmer som gjennom ekte
skap hadde blitt statsborgere av disse land. En hadde i tankene «terro
ristlederen» Hans Studt, som skulle stå i forbindelse med «terroristen» 
Karl Stannek. 

I den offisielle propagandakrigen under okkupasjonen var norske 
myndigheter svært forsiktige med å bruke begrepet «terror» om sabota
sje eller annen voldelig motstand mot tyskerne. Det var også uvanlig i 
landssvikpolitiet før 1947. Men flere nye tradisjoner kom inn i 1947, da 
de fremste overvåkingsekspertene fra Stockholmstiden, noen overvin
trede, hjemme, samt noen som hadde vært i tyske fengsler, ble samlet i 
Politiets Overvåkingstjeneste (POT), med sentral i Overvåkingssentralen 
i Oslo (OVS), og ni landsdelssentraler. Asbjørn Bryhn ble sjef fra starten, 
og med seg hadde han Odd Biltvedt, Kaleb Nytrøen og Harald Pande 
fra det gamle POT, og en lang rekke av overvåkerne fra tiden i Sverige. I 
det nye POT ble kommunistisk sabotasje under krigen omtalt som «ter
ror». Begrepet var overtatt fra den svenske Sakerhetspolisen, som igjen 

114 Mexico, D.F. , 19.11.48 til UD, UD 25.2/57 BL 
115 Notat av G.P.lO- 81/48, P 10.231, OVS. 
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hadde fått det fra Gestapo, som de hadde samarbeidet tett med i de før
ste krigsårene. Det var i utgangpunktet mer et politisk skjellsord enn en 
presis angivelse. Det var også i denne betydningen Bryhn overtok det. 
Han skilte neppe mellom terrorist, spion eller sabotør. 

Bryhn satte nå i gang arbeidet med å samle materiale om personen 
Wollweber, en personsak ble opprettet på ham. Fra Sapo fikk Biltvedt 
oversendt registreringsskjema, fingeravtrykk, signalement og diverse 
fotografier fra arrestasjonen i Sverige 18. mai 1940. Utover i 1948 og i 
1949 kom flere dokumenter fra samme hold, blant annet avskrifter av 
Gestapo Hamburgs rapporter med Hjelmens forklaringer, som vedrørte 
en rekke av Wollwebers folk i Norge og Sverige. Rapportene fra Ham
burg hadde Sapo fått som motytelse etter utleveringen av Hjelmen. De 
var utgangspunktet for arrestasjonene av mange av Wollwebers folk i 
Norge, Barly Pettersen og Ragnhild Wiik var to av dem. Biltvedt fikk 
også rapporter om de svenske medlemmene av sabotasjeorganisasjonen, 
om «Partisan-Richard» Stahlmann116

, og et sammendrag av Sandler
kommisjonens innstilling. I løpet av 1949 og 1950 ble dokumentsam
lingen fra Sverige komplettert ytterligere. Enkelte dokumenter fra kor
respondansen mellom Sapo og Gestapo, et materiale om kunstmaler 
Leonard Aspås, den tyske sjømannen Hermann Kniifkens rapporter til 
Sapo, ikke minst en oversikt over 106 personer som hadde vært inne i 
bildet i den svenske etterforskingen i Wollweber-saken, ga en bred bak
grunn for norsk etterforsking. 

Kort tid etter at POT mottok meldingen fra «sikker dansk kilde», 
satte Nytrøen opp et notat om at Wollweber skulle befinne seg i Berlin 
som «inspector for industrien ( ... ) eller i en liknende stilling». 117 Tre 
måneder senere noterte Biltvedt at Wollweber hadde vært på besøk på 
ukjent sted i Skandinavia og returnerte til Berlin 9. mai. 118 I norske poli
tiarkiver fantes lite materiale, fordi man rett og slett ikke kjente til orga
nisasjonen før man fikk henvendelser fra Gestapo og Sapo i 1938. Men 
den personkrets man mistenkte for å ha vært Wollweber-agenter var 
svært stor. Uheldigvis hadde man brent arkivene i juni 1940. Noe kunne 
man rekonstruere utfra landsdelsarkivene, og noe fant man igjen i tyske 
arkiver og i Statspolitiets arkiver. I tillegg kom beretningene fra Gesta-

ll6 Den tyske kommunisten Arthur Ulner. 
117 Notat av Nytrøen 18.2.48, P 10.231, OVS. 
lis Biltvedt 27.5 .48. P 10.231, OVS. 
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posjefene under landssvikoppgjøret. 119 Dette resulterte i flere studier. Et 
slikt materiale kom fra kriminalsekretær Joseph Groth fra Sipo i Ber
gen, som ga en rekke detaljer om mistenkelige kommunister som Bjarne 
Dalland, Martin Lundberg, Ludvig Hauge, og ikke minst Norman Iver
sen, en av Asbjørn Sundes nærmeste medarbeidere under krigen. 
Groths forklaring ble nå lagt i Wollwebers personsak. 120 

En politikonstabel i POT hadde i 1947 satt opp en oversikt over de 
nordmennene som skulle ha vært med i Wollwebers organisasjon. Men 
konstabelen blandet som Biltvedt organisasjonen sammen med ISH, 
ikke engang navnet «ISH» hadde han stavet riktig. Konstabelen var 
ikke utypisk for de nye overvåkerne. Han var opprinnelig musiker og 
hadde neppe de beste forutsetningene for å forstå utviklingen i den anti
fascistiske kampen etter 1933.121 Men for etaten i seg selv var denne in
kompetansen i politisk historie mer regelen enn unntaket og skulle få 
store konsekvenser. 

Utgangspunktet for den fornyede interessen rundt Wollwebers eventu
elle betydning for Norge var, som vi har sett, hvalfangerkonflikten i 1946, 
og situasjonen i skipsfarten generelt. Det var også dette som var i fokus 
for den overvåkingsmessige interessen i 1948. Kort tid etter Biltvedts på
stand om Wollwebers Skandinaviabesøk, skisserte Bryhn dette perspekti
vet i et arbeidsnotat. 122 Igjen var kilden uidentifiserbar, men åpenbart i 
Sjømannsforbundet. Bryhn tok først for seg Oscar Hedin, som han be
skrev som kommunist av «internasjonalt format». Som representant for 
NSF i Nederland og Belgia var det «ikke usannsynlig» at han var fast 
kontaktperson i et kommunistisk kurernett som benyttet seg · av NSF. 
Han skulle også ha kontakt med en viss Durand i Frankrike. Fra slutten 
av april var Hedin overført til Liverpool og blitt erstattet med like su
spekte Arne Fridtjof Baumann, som kom fra Australia.123 Hedins kon tak
ter er <<kjent for å ha vært og ennå er medlemmer av terroristgrupper». 

Så tok Bryhn for seg Arne Lund, som «skal ha vært medlem av Woll
weber-organisasjonen i 1938-39, og var da i forbindelse med Radatz, 

119 OVS samlet også inn materiale fra arkivene til andre politikamre. 
120 Avhørt 19.2.46 av politikonstabel K. Seime ved Bergen politikammer, 
p 10.231, ovs. 
121 21.2.47, p 10.231, ovs. 
122 «Notat. Norsk Sjømannsforbund», O.P. 10 681/48, 17.6.48, P 10.231 , OVS. 
123 Baumann hadde ingenting med kommunistene å gjøre. Vetlesen 23.3.01. 
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Leisler og Miiller». Dette var kjente navn for Bryhn fra tiden i Sverige 
under krigen. Men han underslo kilden: Det var Gestapo som i en rap
port knyttet dem sammen med Lund og Wollweber. Hverken svensk 
eller norsk politi kunne noen gang påvise noen forbindelse mellom 
Wollweber og Lund. Lunds eneste synd var at han var kommunist og 
sjømann. At Georg Muller skulle ha noe med «illegalt arbeide» å gjøre 
falt på sin egen urimelighet, fordi han hadde vært i tysk fangenskap 
under hele krigen. Men han var en bekjent av Arne Lund fra 1946, og 
det var nok som bevis på at han var «kurer». Den tredje på Bryhns liste 
var Aage Dahl Eriksen, også han fordi han kjente Hedin fra Antwerpen. 
Bryhn ga videre en beskrivelse av NSFs avdelingskontorer, og til slutt en 
oversikt over «kommunistcellene» i NSF. Disse ble ledet av Ivar Brodin, 
som hadde bygget opp et «etterretningsorgan» innenfor forbundet. 
Mellom Oslo og Antwerpen var det Arne Lund som var bindeleddet, 
mens Hedin stod for utekontaktene, mente Bryhn. 

Bryhns notat beskrev partiarbeid, fagforenings- og yrkesvirksomhet 
på sjøen, «terrorisme» og spionasje i en eneste blanding. Han hadde fra 
ledelsen av politikontoret i Stockholm under krigsårene lang erfaring i 
hvordan Gestapo hadde ødelagt sin etterforsking ved mangel på presi
sjon. Det var grunn til å regne med at sovjetisk etterretning arbeidet i 
Norge og at enkelte kommunister kunne ha med det å gjøre. Men 
grunnlaget for all etterforsking ligger i å evaluere fakta, og fakta var det 
lite av i Bryhns notat, utover at de kommunistene han ramset opp kjente 
hverandre. 

Ernst Wollweber var altså i høyeste grad nærværende i overvåkings
politiets teorier i 1948. Om han ikke var til stede i virkeligheten, var det 
ønsket om å fjerne hans folk fra skipsfarten som motiverte erfarne poli
tifolk til å se hans spøkelse på hvert skip. I det nye POT, som var så 
hemmelig at det offisielt knapt nok eksisterte, var det slike rykter som 
anga retningen. At de ikke lot seg kontrollere, ser ut til å ha ført til 
skjerpet interesse, særlig fra Bryhns side. Hans kriminalfaglige metode 
utgjorde en selvbekreftende sirkel, hvor tradisjonelt politiarbeid hadde 
liten plass, intuisjon dominerte, med enkle løsninger. Til slutt kom intui
sjonen til å felle ham. 124 Men fortsatt som politimester i Bergen på 197 O
tallet, holdt han fast ved dette. Wollweber ble et livslangt mareritt for 

124 Treffende uttrykt i tittelen på Roy Andersens biografi: Sin egen fiende, Oslo 

1987. 
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ham, enten han nå oppholdt seg i Norge eller i østsonen i Tyskland. Da 
Bryhn som ny overvåkingssjef i 1948 måtte skaffe resultater, var ønsket 
om å skaffe til veie etterretninger direkte fra Berlin, nærliggende. 

I Tyskland hadde de respektive okkupasjonsmaktene opprettet sine 
egne etterretningstjenester. Også politiske partier opprettet slike tjenes
ter, som det sosialdemokratiske SPD med sitt «0stbiiro».125 I tillegg drev 
tidligere SS- og Abwehr-offiserer, og andre frilansere, salg av genuine 
eller oppdiktede etterretninger til vestlige tjenester. Under amerikansk 
overoppsyn var en ny tysk militær etterretningsorganisasjon opprettet, 
den såkalte «Organisation Gehlen» (Org. Gehlen) etter sjefen, general 
Reinhard Gehlen, som under siste del av krigen hadde ledet Abwehrs 
østfrontetterretning.126 Gehlen var etablert med et knippe av sine gamle 
kolleger på en amerikansk base i Pullach, utenfor Miinchen. Det var FO 
Il, fra 1947 omdøpt til Fst Il, som opprettet kontakt med Org. Gehlen, 
og utveksling av etterretninger kom i gang med liaison og møter. 127 For
målet med kontakten for Fst Il var først og fremst å få del i det materia
let og de erfaringene som tyskerne hadde om Sovjets militære styrker, 
særlig i nordområdene, men rapporter om Wollweber kom også. 

Av hensyn til opinionen var det viktig for Evang å forsikre seg om at 
ingen av de tyske spesialistene som kom til landet - alle tidligere Abwehr
offiserer - var, eller kom til å bli - ettersøkt av de vestallierte. Gestapo
personell inngikk ikke. Det rettferdiggjorde Evang med at det tross alt 
var forskjell på brutale torturister og distanserte intellektuelle. Selv om 
sistnevnte også hadde vært i Hitlers tjeneste, hadde de bare brukt avan
sert teknologi og vitenskap, ikke vold. Som vi har sett i tilfellene Preiss og 
Thielicke Karlsen var dette et vanskelig skille. Fst Il tok alle mulige hen
syn for å hindre at samarbeidet ble kjent. Da høytstående tyske marine
og hæroffiserer kom til Oslo i 1949, ble de diskret innkvartert på Hotel 
Terminus og senere fløyet i et amerikansk fly på befaringer i Nord-Norge. 

125 Notat, Johansen, sept. 1993. Om Ostbiiro, Buschfort, 1990. 
126 Org. Gehlen ble i 1955 omdøpt til Bundesnachrichtdienst (END), og har til 
1989 vært Vest-Tysklands, senere Tysklands offisielle militære etterretningstje
neste. 
127 FO Il ble omgjort til Fst Il, på forsvarsminister Jens Christian Hauges initia
tiv i 1947. Som avdelingssjef i Fst Il fikk Evang opprykk fra major til oberst
løytnant fra begynnelsen av 1948. Betegnelsen FstÆ blir ofte brukt i stedet for 
den korrekte betegnelsen Fst IL 
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Senere kom Gehlen selv på en hemmelig snarvisitt. Evang satte av eget 
personell til kontakten med tyskerne. Personellet var tilknyttet ledelsen 
for den norske Tysklandsbrigaden, Tysklandskommandoen, senere 
ambassaden i Bonn. Det var Stub Aune, Trond Johansen og geologen, 
dr. Oleg Adamson, som hadde dette som spesialoppgave. 128 

For å komme videre med Wollweber-saken, trengte Bryhn kontakter i 
Berlin. Han hadde imidlertid ingen offisiell tillatelse til å operere i ut
landet. Det var forbeholdt de militære, Evang var meget striks på det. 129 

Norge var allerede representert i Berlin med en militærmisjon, i realite
ten en ambassade.130 Militærmisjonen hadde hendene fulle med prak
tiske gjøremål og det var ikke å vente at UD ville la Bryhn få bruke en 
person til etterforsking av løse rykter. 

Det fantes imidlertid en person ved militærmisjonen som var opptatt 
av Wollweber, en politisk fiende av ham fra før krigen. Mannen var 
presseattache, men hadde ellers en fri stilling. Han skulle som attache 
forholde seg tjenesteveien til UD. Men denne attacheen stod også i di
rekte kontakt med Arbeiderbladets redaksjon i Oslo, hvor han hyppig 
figurerte i avisens spalter under signaturen Willy Brandt. 131 Han var 
kommet til Norge som ung venstresosialist i slutten av 193 3, deltok i 
felttoget i 1940 og reiste til Sverige sommeren 1940. I Stockholm tok 
han kontakt med Martin Tranmæl og hans LO/ DNA-kontor. Han 
hadde søkt om norsk statsborgerskap vinteren 1939, men fått avslag 
fordi han manglet halvannet år på minstekravet til opphold. 132 I Stock
holm støttet Martin Tranmæl og statsråd Anders Frihagen en ny søk
nad, hvilket resulterte i at han fikk pass av Den norske legasjonen i au
gust 1940 og kunne deretter opptre som norsk statsborger, nesten et år 
før han strengt tatt ble det. 133 Dermed kunne han få oppdrag for lega-

128 Notat, Johansen, sept. 1993. 
129 Christensen 18.7 .94. 
130 Inntil Forbundsrepublikken (BRD) ble opprettet var Militærmisjonen 
underlagt britiske militærmyndigheter. 
131 Willy Brandt, d.e. Herbert Ernst Karl Frahm, f. 1913 i Lubeck. 
132 Avslag på søknad om statsborgerskap 22.6.39, Statsborgersak for Herbert 
Frahm, lnr. 419/ 1949, 3. Politikontor, Justisdepartementet, NRA. 
133 Omstendighetene rundt statsborgerskapssøknaden er uklare. Etter initiativ fra 
Brandt i oktober 1945 bestemte J utisdepartementet å datere hans statsborgerskap 
til den datoen et statsborgerbrev «tidligst kunne vært utferdiget», 6.5.41. Notat 
18.10.45, Statsborgersak 419/ 1949, 3. Politikontor,Justisdepartementet, NRA. 
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sjonen og samtidig drive sitt eget «Norsk-svensk pressebyrå» i samar
beid med legasjonens pressekontor, men uten å underlegge seg legasjo
nens kontroll. Det passet hans store ambisjoner, men var temmelig 
uryddig utfra en rekke hensyn. 

Pressekontoret drev offisielt med presse- og informasjonsvirksomhet, 
viktigere var imidlertid dets etterretnings- og kureraktiviteter, på siden 
av den øvrige legasjonen. Størst betydning fikk kontaktene med «Kret
sen» i Oslo, en uformell gruppe av politikere, jurister, næringslivsledere 
og embetsmenn som Einar Gerhardsen gjorde til sin politiske plattform 
i Norge. «Kretsen» ga støtte til regjeringen, mot at regjeringen tok av
stand fra væpnet motstand i Norge. Fordi Pressekontoret lyktes med å 
holde en ubrutt forbindelse ble «Kretsen» regjeringens viktigste poli
tiske partner hjemme. Kontoret var, under presseattache Jens Schives le
delse, bemannet av pressefolk fra A-pressen med Reidar Bedemann 
som den sentrale drivkraften. I realiteten var det et etterretningskontor 
for en indre gruppe i DNA og regjeringen. 

Dette miljøet var det Brandt knyttet seg til i Stockholm. Wollweber, 
som kjente til ham fra det tyske eksilmiljøet i Norge, trodde han var tysk 
spion, det svenske sikkerhetspolitiet antok at han var kommunist og 
sovjetagent. Gestapo mente at han måtte være britisk agent. Ryktene om 
Brandt avspeilte hans mange kontakter, som etter 22. juni 1941 også 
omfattet NKVD.U4 Likevel lyktes han med å etablere seg sentralt i det 
norske, svenske og tyske sosialdemokratiske miljøet i byen. Fra 1943 
stod han på særlig god fot med Rolf Gerhardsen, som da var blitt den 
drivende kraften ved Pressekontoret. Høsten 1946 ble han plassert i 
Berlin av statsminister Einar Gerhardsen og utenriksminister Halvard 
Lange «for å gi pålitelige rapporter om den politiske utviklingen» di
rekte til regjeringen. 135 

Den l . januar 1948 ble Brandt kontaktmann for SPDs Hannover
baserte sentralstyre til Det allierte kontrollrådet i Berlin. 136 Han skulle 
også assistere oppbyggingen av Ostburo, SPDs etterretningstjeneste, 
hvor det forøvrig hersket en viss skepsis til Brandt. 137 Samarbeid med 

134 Andrew l Mitrokhin, 1999, s. 576. 
135 Brandt, 1960, s. 132. 
136 «die Berliner Verbindungsstelles des Parteivorstandes der SPD .. . uberneh
men», Brandt 1960, s. 227 . 
137 Buschfort, 1990, s. 98. 
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Pst Il ble det imidlertid ikke noe av. Evang holdt avstand. Evang hadde 
vært en slags sikkerhetssjef for Erling Falk, lederen av studentorga
nisasjonen Mot Dag, på siste halvdel av 1930-tallet. Han så med skepsis 
på Brandts kvinnehistorier og andre ting som skurret og ville ikke ha 
noe med ham å gjøre etter krigen. 138 

En følge av Brandts nye stilling var at han måtte trekke seg som norsk 
«major» og presseattache. En ny mann ble sendt fra Norge som erstat
ning, også han med etterretningsbakgrunn. Bryhn kjente den nye man
nen så vidt fra Stockholmstiden. Det var imidlertid ikke Bryhn som ba 
ham om å ta oppdraget. Mannens stasjonering i Berlin ble presentert for 
Bryhn som et faktum. Den som organiserte dette kjente imidlertid til 
Bryhns behov og hadde midlene til å imøtekomme dem utenfor rekke
vidden av Evang. Denne velinformerte organisatoren, Rolf Gerhardsen, 
sørget for at Bryhn ble koplet inn på rett tidspunkt og at saken ble lagt 
i fanget hans, uten innvendinger. Dette var bare mulig fordi Rolf Ger
hardsen opererte direkte under sin bror, statsministeren. 

Hilsen til Odd og Kaleb 

Det var journalist Per Monsen i Arbeiderbladet, sønn av tidligere for
svarsminister Fredrik Monsen, som ble sendt til Berlin. Stillingen som 
pressemann med etterretningsoppdrag hadde han erfaring med fra kri
gen, først ved Pressekontoret i Stockholm, hvor han hadde brukt det 
meste av sin energi på kurerruter og etterretningsrapporter, og senere 
ved regjeringens informasjonskontor i London. Hans oppdrag i Berlin 
hastet og skulle løses på kort tid. Han kom til å bruke ett år på job
ben.U9 

Kontakten mellom Bryhn og Monsen ble opprettet via fremmedpoli
tiet. Bryhn var til å begynne med noe tilbakeholden, kanskje fordi Mon
sen ikke hørte til etaten eller fordi Bryhn ikke likte å bli dirigert. Vel 
plassert i Berlin rapporterte Monsen til Bryhn via diplomatposten, et 
praktisk, men litt uforsiktig arrangement. Men Monsen var dyktig, og 
framskaffet hurtig resultater som innga tillit. 

138 Johansen 14.5.01. 
139 Senere ble Monsen redaktør i Arbeiderbladet 1952-1970, avbrutt av 4 år i 

1964-68 som direktør ved Det internasjonale presseinstitutt i Ziirich. Toppen 
nådde han 1970- 80 som sjefredaktør i NTB. 
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I en rapport fra begynnelsen av juli 1948, skrev Monsen at Wollweber 
hadde fått stilling som generaldirektør for vannveiene i Østsonen, og var 
et høyt betrodd partimedlem. Han skulle også ha en høy stilling i kom
munistenes internasjonale apparat, med direkte forbindelse til den sovje
tiske administrasjon. «Wollweber er bl.a. blitt rådspurt om plasseringen 
av folk i vestsonene,» skrev Monsen, hva han bygde dette på framgår 
ikke.140 Men en av hans opplysninger interesserte Bryhn spesielt: 

I havnebyen Wismar ved Østersjøen har Wollweber sammen med en 
annen kjent kominternmann, Karl Mewis, en organisasjon som sen
der propagandamateriell og agenter med utenlandske skip. Denne or
ganisasjon har vært i arbeid i lengre tid. I Hamburg har kommunis
tene en liknende organisasjon, men det er ikke opplyst om den også 
ligger under Wollweber. Wollweber lever for tiden sammen med 
enken etter en tysk kommunist, August Creutzberg, som ble likvidert 
i Moskva under utrenskningen i 30-årene.141 Jeg nevner dette fordi 
fru Creutzberg etter at mannen var likvidert av russerne ble utlevert 
til Gestapo, og havnet i konsentrasjonsleiren Ravensbriick, hvor hun 
muligens har fått norske bekjenskaper.142 Mewis oppholdt seg i Sve
rige som flyktning under krigen. Han var formann for det tyske kom
munistpartiet i Sverige. 

Monsen føyde til at han håpet å skaffe flere opplysninger fra Wismar. 
Hans «hjemmelsmann» i Berlin foreslo dessuten at man fra norsk side 
skulle forsøke å infiltrere Wollwebers organisasjon ved hjelp av en påli
telig sjømann, som kunne tilby sine tjenester ved et anløp i Wismar. Da 
kunne en få rede på om det ble organisert celler på norske skip, hvilke 
oppgaver de eventuelt hadde, og om det ble smuglet agenter til Norge. 
Monsen kjente til at Wollweber hadde et eget apparat i Norge før kri
gen. Rapporten viser at denne «hjemmelsmann» som Monsen hadde 
kommet i kontakt med var usedvanlig godt orientert, og at han åpenbart 
måtte ha kontakter med etterretningsnettverk i Berlin. Hvem var han? 

«Hjemmelsmannen» var Monsens forgjenger i Berlin, Willy Brandt, 
nå en stigende stjerne i SPD. Monsen og Brandt innledet et nært samar-

140 Monsens rapport, 7.7.48, P 10.231 , OVS. 
141 Creutzberg ble ikke likvidert, men døde av sykdom. 
142 Clare Vater satt ikke i Ravensbriick, men i Lublin. 
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Per Monsen ble sendt til Berlin i 
1948 som presseattasje. Hans 
egentlige oppdrag var å jakte på 
Wollweber for Rolf Gerhardsen. 

beid. Brandt fortalte Monsen at han kort tid tilbake hadde fått kontakt 
med Karl Bargstadt, som han hadde kjent under emigranttiden i Oslo. 
Han hadde vært en av Wollwebers nærmeste kolleger. Bargstadt hadde, 
ifølge Brandt, vendt tilbake fra seks års fangeopphold i Sovjet, og var 
overbevist om at det russiske systemet på mange måter var likt det 
nazistiske. Han hadde også personlige grunner til å ta et oppgjør med 
kommunismen, fordi hans kone hadde dødd i et sovjetisk fengsel. Nå 
ønsket han bare å leve normalt. Brandt mente Bargstadt var absolutt 
ærlig, og det fantes en god grunn til å tro at han ville samarbeide med 
Monsen: Han ville svært gjerne reise til Norge. 

Monsen tok kontakt med Bargstadt og hadde flere samtaler med ham. 
«Det er tildels fantastiske ting han har vært med på under oppholdet i 
Norge,» kunne Monsen berette. Den 3. august sendte Monsen et strengt 
fortrolig brev til Rolf Gerhardsen, hjernen bak og organisatoren av ope
rasjonen.143 Monsen foreslo at Gerhardsen skulle forsøke å få Bargstadt 

143 Monsen 3.8.48, P 4385 , OVS. 
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Med stilling som redaktør i Arbeiderbladet bygde Rolf Gerhardsen opp Arbeiderpartiets hem
melige etterretningsnettverk i 1948, som infiltrerte fagbevegelsen i jakten på spioner og sabo
tører. Han var hovedmannen bak <<fiendebilde Wollweber>>, som forledet POT i en årrekke. 
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til Norge i all hemmelighet. Bargstadt hadde sagt seg villig til å fortelle 
om det underjordiske kommunistiske arbeidet. Et eget sammendrag av 
Bargstadts historie sendte Monsen separat med en kurer, av «lett forståe
lige grunner». Dette var en svær sak, med betydelige implikasjoner hvis 
den ble avslørt. Han ba Rolf Gerhardsen om å forelegge saken for stats
ministeren og «andre». Monsen var bekymret for Bargstadts sikkerhet: 
«Det dreier seg faktisk også om tid, fordi en ikke vet hva som kan hende 
her nede. Folk blir kidnappet praktisk talt hver dag.» Det var stor reise
virksomhet av norske kommunister til Berlin, føyde han til, og indikerte 
en sammenheng med Wollweber. Senere skulle han jobbe videre for å 
skaffe bedre informasjoner om denne, avsluttet han. 

Per Monsen sendte ikke brevet til Rolf Gerhardsen fordi han ville ha 
historien trykket i Arbeiderbladet. Saken var delikat, trengte en politisk 
klarering og aktiv medvirkning fra POT. Han kunne ikke ta saken opp 
gjennom UD. Det var store vanskeligheter knyttet til å få Bargstadt til 
landet. En ordinær innvandring av en tysk ekskommunist var knapt 
mulig. En rekke tyskere, som hadde søkt norsk statsborgerskap etter kri
gen, var uønskede av fremmedpolitiet. 144 En uformell klarering av en 
«statsløs» Bargstadt kunne derimot være mulig å tenke seg, forutsatt at 
den overvåkingsmessige gevinsten var stor nok. Monsen måtte føle seg 
fram etter partilinjene, inntil forholdet til Bryhn var tilstrekkelig fortrolig. 

At Monsen hadde nær forbindelse med POT bekreftet han ved å be 
Gerhardsen om å hilse til «Odd og Kaleb», de to veteranene i POT, 
Odd Biltvedt og Kaleb Nytrøen. Brevet belyser de tette kontaktene 
mellom de tre. En slik hilsen må imidlertid ikke oppfattes personlig. Ti
dens alminnelige omgangsform i POT tilsier ikke at slike hilsner ble satt 
på papiret, annet enn som kode for følgende beskjed: «Informer Ny
trøen og Biltvedt.»145 Rolf Gerhardsen var den rette til å ordne saken 
både på grunn av sitt nære forhold til broren, Einar, sin egen erfaring 
som politiker, sin posisjon som pressemann og etterretningsmann fra 
Stockholm. Hans posisjon som nyhetsredaktør i Arbeiderbladet var så 
sterk at til og med sjefredaktør Bengt Larssen beklaget seg. Gerhardsen 
hadde ytterligere en nøkkelposisjon, den egentlige grunnen til hans sam
arbeid med Biltvedt og med Nytrøen, som nettopp var avsatt til å ar-

144 Flere av dem, som Franz Stephany og Wilhelm Dietrichkeit, var mistenkt for 

kontakt med Wollweber. 
145 Christensen 18.7 .94 . 
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beide med Wollweber-saken. Det var som sin brors og DNAs etterret
ningssjef, som leder av en norsk parallell til SPDs Ostbiiro. LOs for
mann, Konrad Nordahl, skrev at «en måtte være forsiktig med hva en 
sa», fordi Rolf Gerhardsen var meget var og holdt broren informert.146 

Det er første gang i norsk historie vi kjenner til at et politisk parti skaffer 
seg en etterretningstjeneste. Det var behov for tjenesten, fordi Pst Il ikke 
ville ta de nødvendige kontaktene i Tyskland og POT ikke hadde lov. 

Uansett om Bryhn likte seg i den rollen som han her var tildelt, så eta
blerte han direkte kontakt med Monsen, etter at.det på Gerhardsens 
initiativ ble avholdt en konferanse om saken i POT. Bryhn besluttet å 
sende to mann til Tyskland for å avhøre Bargstadt. Gerhardsen tok an
svaret for å informere Monsen, som ble bedt om å arrangere sammen
komsten. Den 28. august skrev Monsen tilbake, men denne gang direkte 
til Bryhn. Tonen var hjertelig. 

Biltvedt varslet politimester Martin Lundqvist i Sapo i Stockholm, og 
ba om å få tilsendt materiale om medlemmene i Wollwebers sabotasje
organisasjon under krigen. Resultatet ble, som tidligere vist, at en rekke 
av de sentrale dokumentene i Wollweber-saken, både dokumenter fra 
Sapo selv, men også en rekke avhørsdokumenter som Gestapo i Ham
burg hadde sendt til Sapo i Hjelmen-saken, ble oversendt etterhvert. 147 

Biltvedt leste dokumentene for å forberede seg. Etter en del utsettelser 
fant endelig avhøret av Bargstadt sted i regi av det norske generalkonsu
latet i Hamburg. Fordi Bargstadt hadde søkt offisielt om norsk innreise
tillatelse, lot det egentlige formål med hans flytur fra Berlin til Hamburg 
seg lett kamuflere. 

POT visste ikke mye om Bargstadt. 148 Det var med store forventninger 
Biltvedt møtte ham i Den norske klubb i Hamburg 19. september 1948. 
Nedtegningen av hans dramatiske livshistorie tok en hel uke, og ga en 
mengde nytt stoff både om Wollwebers organisasjon i Norge, om 
NKVD, og om forholdene i Sovjet. Avhøret fylte 43 tettskrevne sider. 149 

146 Nordahl, 1991, s. 110. 
147 Lundqvist 14.9.48, P 4385 , OVS. 
148 Biltvedt hadde 19.1.48 satt opp et kort notat om Bargstadt. Av det generelle 
svenske materialet om Wollwebers organisasjon visste politiet noe om hans 
rolle, men man hadde ingen detaljer om hans tid i Norge. P 4385 , OVS. 
149 Biltvedts rapport av avhøret ble ferdig 18.10.48. Avhøret fant sted 
19.-26.9.48, p 10.231, ovs. 
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Dette var antakelig den første forklaring som noen «Wollweber
mann» ga frivillig. All kunnskap om Wollwebers organisasjon som 
norsk politi hadde tilgang til før dette avhøret, var basert på politiavhør 
av personer under trusler om straff av varierende type, eller av perifere 
infiltratører. Mange myter ble nå erstattet av kunnskap. Likevel var Bil
tvedt mindre interessert i selve historien enn i navn, adresser og kontak
ter, som kunne lede fram til personer som fortsatt var aktive i Norge. 
Og ikke minst om Wollwebers virke i Tyskland pr. dato. Bargstadt for
talte i detalj om organisasjonen i Norge fra 1936 inntil flukten til Sverige 
i april og mai 1940.150 

Bargstadt fortalte også Biltvedt om arrestasjonen i Moskva i 1941, og 
om sitt opphold i sovjetiske leire fram til 194 7, da han endelig klarte å 
komme seg til Tyskland i en transport av tyske krigsfanger. I Berlin tok 
han kontakt med Det sosialistiske enhetsparti (SED), men ble først opp
fattet som spion. 151 Han fikk imidlertid kontakt med Wollweber, som 
hadde hilst vennlig på ham. Wollweber bodde sammen med Clare Vater 
i et hus utenfor Berlin, og arbeidet i Generaldirektion der Schiffart, opp
lyste Bargstadt. 152 Han kunne bekrefte at Wollweber nå hadde fått stil
ling som «Ministerialdirektor» under «Generaldirektor der Schifffart», 
med ansvar for innenriksskipsfarten i den sovjetiske okkupasjonssonen i 
Tyskland, fra årskiftet 1946/47 med tittel «Generaldirektor der Schif
fart» .153 Det var en viktig stilling, og selv om han ikke satt helt i toppen, 
var han godt informert. Han hadde fortalt at «Anna» var tilbake i Norge, 
og at Olga Eltvig, en annen av sabotørene fra krigen, hadde sittet i 
Ravensbruck. Sin kone, «Hilde», nevnte han imidlertid ikke. 154 

Wollweber hadde forsøkt å hjelpe Bargstadt, blant annet med å tilby 
ham jobb som inspektør ved et skipsverft, en stilling innenfor hans an
svarsområde. Bargstadt var riktignok ikke kvalifisert, men Wollweber 

150 Borgersrud (NI), 1997. 
151 I 1946 gikk Tysklands kommunistiske parti (KPD) sammen med det sosial
demokratiske parti (SPD) i den sovjetiske okkupasjonssonen, og dannet Det so
sialistiske enhetsparti (SED). 
152 Wollwebers arbeidssted lå i Knesebeckstrasse i Charlottenburg, i den engel
ske sektor av Berlin, ifølge Wollweber, 1964, s. 324. 
153 Wilfriede Otto i innledning til Wollwebers artikkel Aus Erinnerungen. Ein 

Portriit Walter Ulbrichts, s. 350-351, BZG 3/1990. 
154 Gudrun Wiik var «Anna» og Ragnhild Wiik var «Hilde». 

www.larsborgersrud.no



66 

hadde foreslått at han først kunne læres opp i en lavere stilling, som han 
kunne skaffe ved å si opp en annen. Bargstadt hadde avslått tilbudet, 
fordi det ville innebære mye kontakt med russerne, som han hadde fått 
nok av etter sitt ufrivillige opphold i sovjetisk fangenskap. Kort tid se
nere hadde jobbproblemet løst seg ved at det dukket opp en stilling i 
det tyske jern-og metallarbeiderforbund, som han tok. I desember 1947 
ble han syk, og sa fra seg stillingen. Et senere tilbud fra Wollweber om å 
ta en stilling i SED avslo han. 

Bargstadt fortalte at han hadde spurt Wollweber om å få adressen til 
Olga Eltvig i Oslo. Hun hadde nemlig besøkt Wollweber i Berlin. Så 
hadde Bargstadt skrevet til Eltvig, og forhørte seg om «Anna» og 
«Hilde». Han hadde en mistanke om at «Anna» hadde angitt ham til 
NKVD i Moskva i 1941, og derfor indirekte var skyld i at han og hans 
kone ble fengslet. Eltvig hadde imidlertid svart at hun ikke visste hvem 
«Anna» var. Bargstadt skrev nok et brev og oppga «Anna»s virkelige 
navn, som han hadde fått vite av Wollweber. Eltvig hadde da svart at 
både Gudrun og Ragnhild Wiik hadde bodd hos henne i flere måneder, 
men at Gudrun hadde benektet kjennskap til saken. 

Etter dette hadde Bargstadts videre kontakt med Wollweber vært 
sporadisk. Siste gang var høsten 1947, og da hadde Wollweber sagt at 
han godt kunne tenke seg å se igjen Norge og Sverige. Bargstadt hadde 
svart at det vel kunne bli vanskelig for ham å vise seg der, men da hadde 
Wollweber trukket på skuldrene og svart at det vel kunne hende at det 
gikk. Da Biltvedt spurte hvordan Bargstadt oppfattet svaret, svarte han 
at han kanskje hadde tenkt at det var mulig å komme seg dit illegalt på 
et skip. 

Alt dette var nokså luftig. Biltvedt ønsket å få høre mer om kommu
nistiske organisasjoner etter krigen og om ny sabotasjevirksomhet, som 
han var overbevist om fant sted. Men Bargstadt kunne ikke hjelpe ham. 
Han visste ikke om et liknende apparat som det han hadde tilhørt fan
tes, forklarte han, men 

han så ikke bort fra at et slikt apparat er eller blir organisert i alle 
land. Et av russernes farligste våpen i en ny krig er etter min mening 
sabotasjen. Særlig overfor en handelsflåte er den lett å iverksette og 
meget virkningsfull. En mann ombord i hvert fartøy er faktisk nok til 
å senke det. 
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Biltvedt forstod ikke nyansene i det Bargstadt sa. Helt uforståelig var 
det at han var medlem av SED «for å ha alle muligheter åpne, selv om 
jeg har forkastet de kommunistiske ideer», som han sa. Men han ønsket 
å komme til Norge, hvor han var villig til å bistå myndighetene videre. 
Biltvedt lagde et kort etterskrift, hvor han forklarte hull og manglende 
detaljer i Bargstiidts beretning med den «korte» tiden de hadde til 
rådighet. Vi vet at de satt sammen en uke. Biltvedt så imidlertid ikke 
bort fra at han holdt enkelte ting tilbake for å ha noe å kjøpslå med 
overfor norske myndigheter. Han trodde at alt ville komme på bordet 
hvis han ble innvilget innreisetillatelse. Han understreket det positive 
inntrykket av Bargstadt, han var intelligent, modig og hadde stor vilje
styrke. 155 

Biltvedt reiste tilbake til Oslo. Med seg hadde han en plan om infiltra
sjon og provokasjon, hvor Bargstadt var tiltenkt hovedrollen. De hadde 
diskutert hvordan det skulle skje, Bargstadt hadde akseptert. Det første 
han skulle gjøre var å gjenoppta kontakten med Wollweber og forsøke å 
få oppdrag fra ham i Norge. Så skulle han spille rollen som provokatør, i 
samarbeid med norsk politi. Biltvedt mente at Bargstadt var typen på en 
god provokatør: «Smart og passe hensynsløs». Han kunne sikkert løse en 
slik oppgave utmerket, hvis han ble klokt ledet. «Personlig skulle jeg 
gjerne se han komme hit, både for at han kunne fylle ut hullene i sin be
retning, og for at han kunne bli prøvet som provokatør mot kommunis
tene. Jeg tror i hvert fall vi ville få endel utbytte av det.» Hvis det ble 
aktuelt, hadde han også sagt seg villig til å samarbeide på instruks fra 
politiet om eventuelle andre provokasjonsprosjekter i framtida. Forutset
ningen var selvfølgelig at han fikk norsk innreisetillatelse. 

Biltvedt forutså noen problemer med å ta ham til Norge, det kunne 
bli vanskeligheter med arbeid senere. At en tysker fikk innreisetillatelse 
ville være påfallende, men ingen ville kunne vite at politiet kjente hans 
meritter her i landet. Hvis det likevel ble vanskelig, foreslo Biltvedt at 
han fikk innvilget et midlertidig opphold, slik at trusselen om tilbake
sending kunne brukes mot ham. At han fremdeles kunne være russernes 
mann utelukket Biltvedt kategorisk. 

Saken ble nå overtatt av Bryhn. For å avklare de endelige detaljer 
vedrørende reisen til Norge ba Bryhn Monsen om å få ytterligere spørs
mål besvart av Bargstadt, og 16. desember hadde Monsen svarene 

155 Notat om Bargstadt, 20.10.48, P 4385, OVS. 
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klare. 156 Det første dreide seg om Bargstadt ønsket innreise som statsløs, 
hvilket ville øke mulighetene. Dette aksepterte Bargstadt. Han fylte 
omgående ut nye skjemaer med levnetsløp i generalkonsulatet i Ham
burg. Det andre spørsmålet fra Bryhn dreide seg om problemene med 
yrke. Bargstadt hadde svart at han i verste fall skulle kunne livnære seg 
som kokk. Hus- og språkproblemer ville lett la seg løse, etter både 
Monsen og Bargstadts oppfatning. Han ble spurt om han var villig til å 
ta seg til Norge som blindpassasjer, og å melde seg for fremmedkon
trollen som statsløs flyktning. Bargstadt og Monsen var enige om at 
dette i såfall måtte være en nødløsning, og forøvrig arrangert fra norsk 
side. 

Så oppsto det problemer og det fra uventet hold. De militære realite
tene i Berlin var ennå i 1948 slik at militærmisjonen stod under britisk 
kommando. I hvilken utstrekning britene var orientert om Monsens vir
kelige oppdrag er uklart. Vi må anta at de ikke så med blide øyne på at 
Rolf Gerhardsens uformelle etterretningsgruppe, ved hjelp av militære 
dekkstillinger, opererte med tvilsomme ekskommunister av Bargstadts 
kaliber. Monsen hadde holdt britene orientert etter den militære tjenes
tevei, slik han skulle. Men saken ble stadig utsatt på grunn av uklare 
svar fra britiske myndigheter i Berlin.157 Og da Biltvedt endelig hadde 
fått operasjonen klar i Oslo, forsøkte britene å torpedere den, de sendte 
POT en kategorisk advarsel mot å bruke Bargstadt som infiltrasjons
agent.158 Britene hadde liten tro på at man ville kunne nå fram til Woll
weber ved hjelp av en mann med Bargstadts forvirrede ambisjoner og 
kaliber. Forklaringen må være at britene hadde hatt egne avhør av Barg
stadt og vurderte saken annerledes enn Monsen og Biltvedt. 

Dermed måtte UD inn i bildet. Konsul Blich i Hamburg ble koplet 
inn på instruks fra Bryhn. Slik saken hadde utviklet seg, var det fortsatt 
vanskeligheter med å skaffe innreisetillatelse, og etter som tiden gikk og 
dokumentmengden økte også i UD, mistet operasjonen sitt potensiale 
som en topphemmelig provokasjon. Til slutt kom endelig Bargstadt til 
Norge, men bare for en kortere periode, fortalte den senere politiin
spektøren, Ørnulf Tofte.159 Ytterligere avhør ble gjennomført i Norge, 

156 Monsen til Bryhn, 16.12.48, P 4385, OVS. 
157 Monsen til Bryhn, 26.1.49, P 4385 , OVS. 
158 U datert og usignert notat i P 4385, OVS. 
159 Tofte 15.2.94. 
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men det ser ikke ut til at man forsøkte å gjenoppta tråden fra Biltvedts 
opprinnelige infiltrasjonsprosjekt. Etter en tid ønsket Bargstadt å vende 
tilbake til Tyskland. Det er uklart hva som kom ut av hans opphold i 
Norge. Biltvedt og Bargstadt «skiltes ikke som uvenner», Biltvedt fikk 
julekort av Bargstadt i flere år, opplyste Tofte. POT sørget for at sven
skene ble orientert slik at de kunne ta opp kontakten på egen hånd og 
eventuelt invitere Bargstadt til Sverige. Noe nytt forsøk på å få ham til 
Norge ble ikke aktuelt.160 

Etter Bargstadt-operasjonen ble Monsen ansett som spesialist på 
Wollweber-saker i Berlin. En av hans nærmeste kolleger fra tiden i 
Sverige var Reidar Bedemann, som hadde vært ved Pressekontoret nes
ten hele krigen, sist som assisterende presseattache. 161 I 1948 ble Hede
mann presseattache ved ambassaden i Stockholm, men i realiteten drev 
han som Monsen fortsatt med etterretningsvirksomhet. Den 6. no
vember henvendte Bedemann seg til Ulf Frychius i svensk UD med for
trolige opplysninger om Wollweber. Han hadde fått «nesten 100 % 
pålitelige» informasjoner, av den største betydning for Sverige. Woll
weber var nå var blitt direktør for vannveiene i østsonen i Tyskland, 
men dette var en kamuflasjestilling for andre hemmelige oppgaver. Han 
hadde sine hovedkvarter i Rostock og Wismar, og sendte illegale pakker 
med sjømenn til Sverige. Dette var som ledd i en organisasjon for hem
melige transporter. Kilden til Bedemann var Monsen i Berlin. Men han 
hadde også informasjoner om at de tyske flyktningene Franz Stephany 
og Willy Rohde var hemmelige agenter for Wollweber i Sverige. Rohde 
hadde søkt om innreisetillatelse til Norge, og derfor var det gjort for
beredelser til å sette ham under overvåking med en gang han kom til 
landet, orienterte Bedemann. På grunnlag av denne henvendelsen, som 
vel å merke ikke var fra noen norsk myndighet, tok Frychius straks 
saken opp med Sapo og Statens Utlanningekommission. Rohde ble om
gående satt under spaning. 162 Han ble spanet kontinuerlig i fire år. 163 

Det var ikke UD, POT eller Fst Il som var Bedemanns oppdragsgiver i 

160 Hasselroth 20.9.50, svar 27.9.50, P 4385, OVS. 
161 Reidar Bedemann, f. 1912, 1932 ansatt i Hamar Arbeiderblad, fra 1938 i Ar
beiderbladets utenriksredaksjon. 
162 «PM angående Franz Stephany og Willi Rohde», UD 12.11.48 til O . Wiman, 
Franz Stephany, SU, SRA, med påskrift: «Rohde skal spanas. Hansen.» 
163 «Spanarna borttagna 12.6.52. Hansen». 
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Oslo og som foret han med informasjoner til svenskene, men Rolf Ger
hardsen. 

Hverken Bedemann eller Frychius var klar over at Forsvarsstaben og 
Sapo allerede hadde fulgt nøye med i nyhetene om Wollweber. Men det 
er grunn til å tro at det var denne henvendelsen som var utgangspunktet 
for at Stephany og Rohde nå og i mange år framover ble mistenkt for å 
ha vært tilknyttet Wollwebers organisasjon under krigen. Det framgår 
imidlertid av deres forklaringer og handlinger i Sverige under og etter 
krigen at de begge var politisk desillusjonerte og i ferd med å bryte med 
kommunismen. 164 

En bredere bakgrunn 

Etter å ha gjort ferdig rapporten fra forhøret av Bargstadt, satte Biltvedt 
seg fore å skaffe til veie et bredere materiale om organisasjonen og bak
grunnen for den. Først gikk han gjennom det arkivmaterialet som fantes 
i Norge fra før krigen. Det var ikke mye, siden OVS-arkivet ble ødelagt 
i juni 1940. Men noe var samlet inn fra Bergen og andre kamre, som han 
forsøkte å systematisere. 

I slutten av november var han ferdig. 165 Resultatet var mer forvir
rende enn nyttig. Hans første referanse var til noen dokumenter fra kap
tein Hans R. Holtermann i Generalstabens etterretningskontor vedrø
rende en arrestasjon av Wollweber i Harwich i 1934 og en avskrift av en 
rapport om det kommunistiske sjømannsarbeidet som Martin Hjelmen 
hadde skrevet til ledelsen i ISH samme år. Fagforeningsmannen Leif 
Foss var blitt arrestert sammen med Wollweber, og Hjelmens rapport 
var antakeligvis funnet blant hans papirer av politiet i Harwich. 166 Bil
tvedt festet seg ved en mengde kjente og mindre kjente navn, som 
hadde versert på den internasjonale etterretningsbørsen før og under 
den andre verdenskrig. Foruten Leif O. Foss, som han mente var Woll
weber-mann, kunne han opplyse at Wollweber hadde en elskerinne som 
het Sylvia Samsing- en ikke-eksisterende person, som vi også husker fra 

164 Personsakene Wilhelm Otto Walter Rohde f. 1908, og Franz Eduard Step
hany, f. 1906, SU, SRA. 
165 «Notat ang. Ernst Wollweber», 23.11.48, P 10.231, OVS. 
166 «Eastern District RFO», som senere av flere forfattere har blitt mistolket, 
Ula teig, 1997, s. 96-97 (ill). 

www.larsborgersrud.no



71 

Politiinspektør Odd Bilrvedt fikk i 1948 fra SAPO Gestapos forhørsrapporter av Hjelmen, 
framkommet under tortur i Hamburg 1941-42. Han oversatte dokumentene og la dem til 
grunn for POTs overvåking av sabotørene fra krigen. 

Roscher Lunds notat. Så nevnte han en Kitty Andersen, navnet må han 
ha funnet i Richard Krebs' bok - riktignok med etternavnet Andresen. 
Dette var en eksisterende person, men Biltvedt klarte aldri å avdekke 
hennes identitet.167 Hun hadde imidlertid heller ikke noe med Woll
weber å gjøre. Han ramset opp fem tyskere: Erwin Lessner, Hermann 
Pinzow, Arno Berich, Herman Mater - antakelig skrivefeil for Matern -
og Wolfgang Popp. Ingen av disse kan knyttes til Wollwebers faktiske 
sabotasjevirksomhet. Så hadde han funnet fram en etterlysning på Woll
weber, som Welhaven hadde sendt ut til kamrene på initiativ fra Ges
tapo i juni 1938, og en undersøkelse fra Centralpasskontoret fra våren 
1940. I og for seg var det skandaløst at norsk politi hadde etterlyst tyske 
politiske flyktninger for Gestapo, men det kom heldigvis for POT aldri 
offentligheten til kjennskap, heller ikke i ettertid. 168 Fra disse skrivene 
kom fire nye navn inn i synsfeltet, samtlige uten interesse for saken. Bil-

167 Hennes virkelige navn var Ruth Madsen. 
168 Ikke omtalt i Bergh/Eriksen, 1998. 
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tvedt festet seg videre ved to omtaler i de svenske Polisunderrdttelser fra 
sommeren 1940, hvor to nye personer ble trukket inn. 169 Ingen av dem 
hadde noen tilknytning til saken. Oppsummeringsvis systematiserte han 
22 navn som han mente var relevante. Av disse var imidlertid 17 helt 
uten verdi for videre etterforsking. 

Fra desember 1948 til mars 1949 fordypet Biltvedt seg i de svenske 
arkivsakene som allerede var mottatt. Så reiste han selv til Sapo i Stock
holm og kom tilbake med kopier av ytterligere dokumenter, blant annet 
brev fra Gestapo til Sapo med referater fra flere avhør av Hjelmen og 
hans fengslede kamerater i Hamburg 1942-43Y0 Biltvedt oversatte en 
rekke av dem til norsk. I hans versjoner framstår flere av disse uten da
teringer og uten opphav. Gestapos vekslende og ofte motstridende ana
lyser, som under paktperioden 1939-41, da de hadde gitt britene skyl
den for Wollwebers sabotasjeaksjoner og tilpasset sin trusselanalyse de 
nye utenrikspolitiske realitetene, stusset han ikke over. Heller ikke over 
flere brev fra fransk Surete til Sapo 1939-40, med fortellinger om Woll
weber-sprengninger av franske og britiske skip. I stedet brakte han disse 
historiene inn i etterforskingen i 1949 som sannheter. 

Biltvedt fikk også med seg Sapo-rapporter fra en norsk sjømann, som 
var plassert som tyster i Wollwebers celle i fengselet i Harnosand i 1944 
og dokumenter fra 1939 fra det finske statspolitiet vedrørende den nor
ske kunstmaleren Leonard Aspås, som ble mistenkt for å være Wollwe
ber-mann. Dessuten hadde han fått en kopi av et notat av Hermann 
Kni.ifken om personer som kunne ha med Wollweber å gjøre. 171 Ett sett 
av disse dokumentene ble lagt i personsaken på Wollweber, mens di
verse kopier og utdrag ble lagt i forskjellige personmapper, som han nå 
fortløpende opprettet i stort antall. Innen utgangen av januar 1949 
forelå det personsaker på de fleste kjente antatte nøkkelpersoner i den 
gamle Wollweber-organisasjonen. Nummereringen av disse sakene for-

169 I PU 212 C 1940 briten Harry W. Gill, østerrikeren Lessner og Gudrun 
Wiik. Biltvedt sluttet feilaktig at de to første var arrestert sammen med Woll
weber i Sverige i 1940. I PU 3 C 1941 ble dommen mot Wollweber for passfor
falsking referert. 
170 Tofte 15.2.94. 
171 «Bingurer til Ernst Wollweber.» Kniifken ble arrestert av Sapo i november 
1939, og ble etter dom for britisk spionasje internert i mentalasyl inntil1944. 
Han skrev flere notater om antatte Wollweber-folk for Sapo. 

www.larsborgersrud.no



73 

teller oss at de har hørt til grunnstammen i det nyopprettede overvå
kingsarkivet, og hatt topp prioritet. 

Sant eller ikke sant? 

Fantes det virkelig en ny hemmelig sabotasjeorganisasjon? Eller var 
denne forestillingen skapt av den nye anti-kommunistiske bølgen i 
Vesten og Norge? Eller: Var det i hemmelighet gjort forberedelser til å 
skape en slik organisasjon? Det var ikke urimelig å tenke seg sistnevnte 
alternativ, som først ville bli synlig i en akutt internasjonal krisesitua
sjon. Hverken Bryhn eller Biltvedt kan ha hatt noen illusjoner om hvilke 
valg norske kommunister da ville bli stilt overfor, ikke minst gjaldt det 
de av sabotørene til Wollweber som hadde overlevd krigen. 

Hendingene i tiden før 9. april1940 viste hvor vanskelig en slik vur
dering var. POT hadde da langt fra løst sine oppgaver. Også da jaktet de 
på kommunister, mens Quisling og hans nærmeste i NS uhindret kunne 
utfolde seg da angrepet kom. Heller ikke etter Quislings statskupp var 
politiet opptatt av å gripe inn mot 5. kolonne-faren i de regjeringskon
trollerte områdene, i stedet snakket de om overdrevent spionhysteri. En 
«dansk» løsning i Norge ville skapt et helt annet indre fiendebilde. En 
internasjonal krise 1949-50, som kunne medføre amerikanske militære 
operasjoner på norsk jord, selv om det ikke var en åpen krigssituasjon, 
ville skape helt andre politiske aktører enn en angrepskrig fra sovjetisk 
side. 

Her var det mange problemer av politisk natur, som gikk langt uten
for Biltvedts horisont, og som han ikke hadde noe ansvar for å løse. 
Stemningen i POT var bestemt av de sakene man arbeidet med. Biltvedt 
hadde en teori, som han visste at Bryhn delte, og søkte etter bekreftelser 
i informasjonsstrømmen. Men meldinger han mottok inneholdt av og til 
motstridende signaler, som i et notat fra militærattacheen i Berlin 14. ja
nuar 1949.172 I det stod det på den ene siden at «Wollwebers apparat» 
arbeidet direkte under russerne og at Wollweber selv ikke utfoldet noen 
politisk aktivitet i SED. På den andre siden stod det også at «man» i 
Berlin stilte seg kritisk til meldingen om at han skulle ha besøkt Norge 
og Sverige høsten 1948. En annen detalj i meldingen antydet tvil: «Det 
er fastslått at han var til stede på en konferanse i Leipzig 28. og 29. ok-

172 «Notat fra Al/Berlin 14.1.49», P 10.231, OVS. 
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tober 1948, hvor østsonens transportproblemer ble behandlet. Wollwe
ber ble der sterkt angrepet av general Kvashnin for udugelighet. Woll
webers offisielle stilling er som kjent generaldirektør for skipsfarten i 
Deutsches Wirtschaftskommission. Under ham ligger skipsfart, havner, 
verfter og kanalskipsfart.» 

Kunne Biltvedt forestille seg at Wollweber spilte en sentral rolle i en 
sovjetisk sabotasjeorganisasjon i vest og samtidig lå i offentlig krangel 
med sovjetiske militærmyndigheter i Tyskland? Det ser ikke ut til at han 
reflekterte over det kryssende innholdet i meldingen. Antakelig mente 
han at kontroversen med generalen var konstruert for å forvirre vestlig 
etterretning. 

Konflikten var reell nok og skapte problemer for Wollwebers karri
ere. Det dreide seg om uenigheter om elvetrafikken i østsonen, tilsynela
tende et uviktig emne i internasjonal politikk. Men i Tyskland var saken 
både betent og viktig, og berørte sovjetiske og tyske interesser i øst- og 
vestsonene. Den sovjetiske okkupasjonsmakten og senere staten DDR 
var både av næringsmessige og militære hensyn svært avhengige av elve
trafikken. Wollweber utarbeidet en redegjørelse for sin oppfatning av 
konflikten i en artikkel i tidskriftet Die Wirtschaft, som det sovjetiske 
kommunistpartiets sentralkomite klipte ut og la i hans personmappe, 
sammen med et notat om Wollweber selv. 173 Konflikten ble en del av 
bakgrunnen for at Wollweber trakk seg fra sin stilling som generaldirek
tør. Da han skrev om dette i sine erindringer 1963-64 la han ikke fing
rene mellom.174 

Nytt materiale fra Tyskland kom fra dansk politi. 30. mars 1949 ble 
det presentert i et dokument om illegale kommunistiske kurerlinjer, som 
etter sigende skulle være utvidet til å omfatte Tyskland og Danmark.175 

Vita om 30 personer ble gjennomgått, blant dem de allerede nevnte 
Oscar Hedin og Arne Lund. En tysker med navnet Karl Hoffmann , 
med base i Schwerin, ble utpekt som Wollwebers kontaktmann i nettet. 
Hoffmann skulle være identisk med en tysk sjømann som hadde vanket 
i havnemiljøet i Antwerpen før krigen, og som ble dømt av den tyske 
folkedomstolen i 1941 for forbindelser med Waldemar Potzsch og Her-

173 «Fliisse und Kanale in der Ostzone», Die Wirtscha/t nr. 15/ 1948, s. 484. F. 
495, o. 205 , d. 8628, dok. 37, KIA, RTskhilDNI, Moskva. 
174 Wollweber, 1964, s. 333- 341. 
175 Notat, O.P.lO- 505/49,30.3.49, P 10.231, OVS. 
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man Knufken. At disse to stod i forbindelse med britiske MI 6 hadde 
ikke Biltvedt oppfattet, på tross av at det var kjent. 176 Potzsch ble dømt 
for det i Danmark før krigen. Aksel Larsen, lederen av det danske kom
munistpartiet, skulle høre til Kobenhavn-gruppen, Georg Muller, Es
bjerg-gruppen. Hugo Gill, «resident» i Hamburg, var nevnt. En «Gill» 
var, som Biltvedt allerede hadde notert seg, blitt arrestert samtidig med 
Wollweber i Sverige i 1940. Han var omtalt i en samtidig politirapport 
og i Polisunderrå'ttelser. Biltvedt noterte seg opplysningen. 

Den anonyme forfatteren må ha hentet navnene fra den internasjonale 
etterretningsbørsen, hvor mange førkrigsdokumenter fortsatt sirkulerte. 
Et av disse, som forfatteren må ha brukt, var et omfattende dokument 
fra fransk Surete høsten 1939 om den oppkonstruerte «Potsche-Bies
mann-gruppen». Dokumentet hadde blitt overlevert i januar 1940 av en 
etterretningsoffiser i den franske legasjonen. POT hadde gitt dokumen
tet videre til Sapo en måned senere, der det hadde skapt stor forvir
ring.177 Enkelte andre navn var åpenbart hentet fra et notat av Herman 
Knufken til Sapo i 1939.178 Nå, i 1949, gjorde den danske forfatteren seg 
interessant ved ikke å oppgi en eneste kilde, men dekket seg bak «man 
antar at», «man har kunnskap om» i nesten samtlige biografiske beskri
velser. 

Rapporten ble lagt til grunn for en sammenfatning fra slutten av ok
tober 1949, antakelig skrevet av Biltvedt. 179 «Det har fremkommet opp
lysninger,» skrev han, som tydet på at kurer-forbindelser mellom Tysk
land og Danmark med antatt forlengelse til Norge og Sverige hadde tre 
separate linjer: Direkte, via havnene og via de tidligere tyske flyktning
ene. Med analysen fulgte kartskisser. Warnemunde var nå også blitt sen
tral. Forøvrig gjentok man de samme navnene som i den danske analy
sen fra 30. mars. 

På det hjemlige politiske planet skjedde det store endringer i 
1948-50. I 1949 meldte Norge seg inn i NATO. I 1950 ble beredskaps-

176 Karl Erich Franz Hoffmann, f. 1905 i Liibs i Pommern, ble dømt 18.4.41 til 
3 år og 9 måneders fengselsstraff og 4 års ærestap for forberedelser til høyfor
ræderi, landsforræderske forbindelser. R 58 2006 (tidl. P St. 3/6), BN AP. 
177 Borgersrud (NI), 1997, s. 129 ff. 
178 «Bifigurer til Ernst Wollweber.» 
179 Notat fra 1220 av 25.10.49. Av sikkerhetsgrunner hadde POT innført bru
ken av siffer i stedet for signatur i internkorrespondanse, P 10.231, OVS. 
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lover mot indre og ytre kommunistisk trussel vedtatt i Stortinget. En ny 
opprustning kom i gang. Dramatiske utenrikspolitiske begivenheter 
dannet de ytre rammene. I Kina hadde kommunistene i 1949 gått sei
rende ut av borgerkrigen uten at USA hadde klart å hindre det; et for
midabelt internasjonalt nederlag for USA, det første siden Den andre 
verdenskrigens slutt. 1948-49 gjennomførte Den røde hær en langvarig 
blokade av Berlin, som demonstrerte sovjetisk vilje til å true Europa 
hvis USA blandet seg inn i Kina med atomvåpen. I Tsjekkoslovakia 
hadde kommunistene vunnet parlamentsvalgene og demonstrert at frie 
valg også kunne føre til prosovjetiske regimer. Berlin hadde stått i fokus 
for flere av disse begivenhetene. Først ved den sovjetiske blokaden og 
den påfølgende amerikanske luftbroen til byen, og dernest i kampen 
mellom vestlige og østlige hemmelige tjenester, hvor byen nå spilte en 
like sentral rolle som Stockholm hadde gjort under verdenskrigen. 

De meldingene som POT fikk fra Berlin om Wollweber var nok dra
matiske, men innholdet var spinkelt og spekulativt. Eksistensen av en 
kommunistisk sabotasjesentral med eller uten Wollweber var ikke doku
mentert. Det samme gjaldt antakelser om sovjetisk spionasje med sen
tral i Berlin. Det var en kilde til bekymring at man ikke hadde avslørt 
noe sovjetspionasje av format i Norge siden utvisningen av den polske 
journalisten LaRoche i november 1946.180 

Avisene tas i bruk 

Mens Bargstadt-operasjonen pågikk trykte Arbeiderbladet 25. april1949 
en artikkel med tittelen «Kommunistene har gjenoppbygd sitt spionasje
system i Skandinavia». Avisen bygde på en artikkel i den danske Social
Demokraten, som igjen hadde kilder i Berlin «som man har grunn til å 
feste absolutt tiltro til». I artikkelen ble Wollweber presentert som leder 
av en ny spionasjeorganisasjon i Skandinavia. Spionasjens hovedsentral 
skulle befinne seg i Danzig eller i Nord-Polen. Derfra ble «kurerpost», 
våpen og hemmelige agenter fraktet illegalt på skip til skandinaviske 
byer, hvor man hadde legale firmaer, kontorer o.l. som kamuflerte virk
somheten. Agenter var plassert i nøkkelstillinger i alle land. 

Noen måneder senere mottok POT en melding med en advarsel mot 

180 Han ble utvist til Polen 23.11.46. Raymond LaRoche, FO Il 1945-46, Cl Q, 
48, NRA. 
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kommunistfaren innenfor skipsfarten. Kilden var «ITF-komiteen for 
motarbeidelse av kommunistisk innflytelse blandt sjøfolk, havnearbei
dere m.v.», som fortalte at det i oktober-november 1949 var blitt av
holdt et sabotasjekurs i østsonen under ledelse av Wollweber. 181 Det var 
deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Kilden hadde regis
trert at fire norske kommunister returnerte fra østsonen 15. desember, 
og to en uke senere, og antok at de hadde deltatt på kurset. 182 Hvem 
denne komiteen representerte, når den hadde oppstått, og hvilke kilder 
den bygde på var ikke opplyst. De eksakte opplysninger om de utrei
sende nordmenn var imidlertid virkelige nok og viste at det måtte fore
ligge en kilde. . 

I august 1950 ble sjømannsfaren igjen understreket i et notat om «ak
tivitet blant tidligere medlemmer av ISH», som tok for seg en del av de 
gamle navnene fra skipssabotasjen før krigen, og koplet dem sammen 
med nye.183 For første gang etter krigen ble det åpent skrevet om nye sa
botasjeaksjoner. Det ble hevdet at «en enorm sabotasjeorganisasjon som 
herjet i de britiske marinemilitæres rekker, minner i høy grad om ISHs 
aktivitet etter naziregimets fremtreden». Men mer konkrete opplys
ninger ble ikke referert. Foruten Wollweber og Gudrun Wiik, ble syv 
navn nevnt, ingen av dem norske.184 Wollweber skulle for tiden være ut
sendt til Skandinavia, og arbeide med å opprette en sabotasjeorganisa
sjon og en «rekrutteringsmisjon» til denne, særlig gjaldt det Norge. Han 
var mistenkt for å bruke «Hans Ziegler»s pass i Norge, siden denne var 
mindre kjent. Nye rekrutter skulle først instrueres ved «Karl Marx 
Schule» i Berlin, eller ved universitetet i Greifswald. Den endelige in
struksjon skulle skje ved «sentralen i Berlin Prenzlauerberg». 

Den 13 . september 1950 registrerte POT at Wollweber hadde flyttet 
til Schumannstrasse 18 i Berlin og at han fortsatt hadde samme stilling. 
Det siste var riktignok feil . Vel en måned senere kom en svensk melding 
om at Wollweber kunne ha brukt navnet «Hans Ziegler» under sine rei-

181 Notat av 1220 13.2.50, P 10.231, OVS. 
182 Blant andre Finn Pettersen og Kurt Wilfred Hagen. De to siste var Kristian 
August Wold og Hans Ingemann Kleven. 
183 Notat av 1695 9.8.50, P 10.231, OVS. 
184 Gerhard Kratzat, Rudolf Leisler, Georg Miiller, Nathan Notowitch, Herman 
Johan Radatz, P. Ruiter og en Saute. 
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ser i Skandinavia.185 Fortsatt forelå det ikke en eneste bekreftelse på at 
Wollweber faktisk hadde reist i Skandinavia. Den 11. oktober kom 
saken på trykk i Norge. Hamar Sti/tstidende publiserte en anonym artik
kel om «Mannen bak den kommunistiske sabotasje i Norden». I artik
kelen ble det skrevet om sabotasjegrupper som utdannes i Nord-Tysk
land. Bryhn været en lekkasje, og skrev til politimesteren på Hamar og 
ba ham om å finne ut hvem som var forfatter og hva som var hans kil
der.186 En liknende artikkel var kommet på trykk i Sverige, 18. mars 
hadde Dagens Nyheter på lederplass lansert alle ingredienser. Med ut
gangspunktet i en pågående spionasjesak i Canada, knyttet avisen an til 
Wollweber, som satt som «spindeln i natet» i Berlin. Herfra styrte han 
«på direkt order från revolutionens generalstab innom Kominform» et 
gedigent nett av sabotasjeeksperter, klar til å kaste seg over den frie ver
den. Foreløpig var alt rolig i vår del av verden, kunne avisen berette. 
«Bedragligt lugnt!» Men vaktsomme menn innenfor fagbevegelsen 
hadde forstått hva som ble forberedt: «Vid ett tilfalle har det aven 
offentlig angivits: i samband med de skandinaviska sjøfolks- och 
transportarbetarforbundens overlaggningar i Oslo for nogra veckor 
sedan. Ett kort meddelande darifrån utpekade kommunisterna som far
diga att tillgripa våldsmedel och sabotage efter ryska direktiv.» Kommu
nistene planlegger å angripe den amerikanske våpenhjelpen med sabo
tasje. Skoler er opprettet i Øst-Tyskland, men små kurs arrangeres også 
rundt omkring i Sverige. Kommunistiske funksjonærer er i full sving 
med å organisere forberedelsene. I små grupper søker de svenske kom
munistene seg til Berlin, hvor de i all hemmelighet kommer til «Karl 
Marx Schule» og universitetet i Greifswald, og deretter til Kominforms 
sabotasjeskoler, alt ifølge DN. 

DNs lederartikkel var ledsaget av et stort oppslag om personen Woll
weber. «Wollweber dirigerar nya sabotagegrupper. Svenske kommunis
ter utbildas i Tyskland,» stod det med krigstyper. Her omtales Wollwe
ber som «denna kallhammrade og hansynslosa revolutionar». De 
hemmelige kommunikasjonslinjene går til Berlin og derfra leder Woll
weber det hemmelige sabotasjenettet. Nylig har han besøkt Danmark og 
«troligen» også Skåne. «l Sverige har detta illegala arbete inletts under 
de senaste månaderna. Det betraktas som ett led i den internationella 

185 Notat av 15 19.9.50, P 10.231, OVS. 
186 Svaret på Bryhns henvendelse 16.10.50 foreligger ikke. 

www.larsborgersrud.no



79 

kommunistrorelsens kampanj mot vapenhjalpen.» Avisen har innhentet 
opplysninger i Danmark og Tyskland, der det fremgår at de deltakende 
skandinavenes reiser til utdanningssentraene følger kurerlinjer til Tysk
land. Dagens Nyheter forbereder en serie artikler som senere skal utgis 
som brosjyre. En medarbeider i avisen har besøkt «olika miljoer och fo
retag i skilda delar av landet dar dessa problem er brannande, och han 
har ingående orienterats om forhållandena». Artikkelserien skulle av
sluttes med en behandling av forslag for å forsterke beredskapen mot 
spionasje, sabotasje og kupp. 

Oppslagene var illustrert med et fotografi av Wollweber fra 3 :e ro
telns fotoarkiv, hvor han stirrer fiendtlig på politifotografen. Leserne ble 
ikke fortalt at han nettopp var arrestert da bildet ble tatt i 1940, han var 
Europas mest ettersøkte mann. 

Disse første presseoppslagene som knytter Wollwebers navn sammen 
med en ny sabotasjeorganisasjon inneholder de samme ingrediensene 
som den interne korrespondansen i POT. Kildene var de samme. Opp
slagene var skapt ved lekkasjer. Formålet var å manipulere media og 
publikum. 

Tyster til rett tid 

Under avhørene av Bargstadt i Hamburg i september 1948 hadde Bil
tvedt spesielt bedt om å få vite hvilke kontakter Wollweber hadde hatt i 
Norge. Bargstadts beretning ble derfor svært personorientert. Mange av 
navnene han oppga fantes også i den svensk-tyske korrespondansen, 
som Biltvedt på dette tidspunktet bare kjente overflatisk. I tiden fram til 
mars 1949 gikk Biltvedt grundig igjennom korrespondansen, oversatte 
mange av dokumentene og identifiserte de fleste ukjente. Men i Barg
stadt-materialet fantes det flere som fortsatt var ukjente. Det gjaldt for 
eksempel en kontakt Wollweber hadde i London i 193 7, som hadde 
vært sjåfør ved den norske legasjonen der. I 1938 hadde Bargstadt truf
fet på den samme mannen i Oslo. Da hadde han vært sjåfør for den 
amerikanske legasjonssjefen. Bargstadt kjente sjåføren bare av utseende, 
han hadde hilst på ham på gaten idet han passerte i en bil. Han antok at 
han bodde i Oslo. 

En annen uidentifisert person var en lege som hadde kontor på Gru
nerløkka i Oslo, med felles venteværelse med en ukjent tannlege. Barg
stadt hadde oppfattet et typisk norsk navn som «Solvang» eller lik-
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nende. Både legen og tannlegen formidlet kontakter til Wollweber når 
kurerer ga seg til kjenne blant pasientene på venteværelset. En tredje 
som Bargstadt nevnte var en tysk emigrant som arbeidet som bygnings
arbeider i Oslo i 1939. Han var blitt oppsøkt av norsk politi på sitt ar
beidssted og flyktet på ordre fra Wollweber til Paris. 

En fjerde var en tysk emigrant som hadde rømt fra Tyskland etter å 
ha vært med på å røve et skipsrederkontor i Hamburg. Bargstadt kjente 
litt til mannen, fordi han ble bedt av KPD i Danmark om å hjelpe ham 
å komme illegalt til Norge. Bargstadt likte ikke saken, som han fram
stilte som en ren vinningsforbrytelse. Han mente å erindre at en norsk 
pike hadde hjulpet mannen med å skaffe falske legitimasjonspapirer, 
norsk pass og hyre, visstnok i Fredrikstad. Deretter hadde han dratt til 
Spania hvor han hadde vært sjåfør for «sjefen for GPU», en russer. 
Etter sammenbruddet i Spania, ble han internert i en fransk konsentra
sjonsleir. Han skrev til den norske piken som hadde hjulpet ham tidli
gere, og lyktes ved hennes hjelp å flykte tilbake til Norge. Etter den 
tyske invasjonen av Norge, klarte han å komme seg til Skottland. Barg
stadt mente at mannens navn var «Dietrichs». Det var ikke langt fra 
sannheten. Bargstadt hadde endelig flere ganger omtalt en betrodd 
norsk medarbeider av Wollweber, som hadde utført forskjellige opp
drag, en person som han mente ikke var identisk med Martin Hjelmen. 
Men Bargstadt kjente ikke hans identitet, takket være Wollwebers sinn
rike regler for å beskytte det illegale arbeidet mot Gestapo. 

Den første av disse personene var ikke lett å identifisere for Biltvedt. Vi 
skal komme tilbake til hvem han var. Men den andre var lett gjenkjenn
bar. Det var legen Ole Fossen. Fossen hadde felles venteværelse med 
tannlege Martin Solheim i Schleppegrellsgata 32, i samme bygning som 
Griinerløkkas Folkets Hus på Dælenenga i Oslo. Fossen var kjent som 
kommunist og figurerte på medlemslistene over de opprinnelige Woll
weber-medlemrnene, som ble satt opp i forbindelse med granskingen av 
Hjelmen-saken fra sommeren 1945. Den fjerde var den tyske emigranten 
Wilhelm Dietrichkeit. Den viktigste på Bargstadts liste, den høyt be
trodde norske medarbeideren av Wollweber, som Bargstadt ikke klarte 
eller ikke ønsket å identifisere, antok Biltvedt var Asbjørn Sunde. Barg
stadt ga dermed signaler om at Sunde hadde spilt en langt mer sentral 
rolle mye tidligere enn Sunde selv fortalte i 1947 i Menn i mørket. Bil
tvedt visste at Gestapo i Oslo hadde lyktes med å identifisere «Osvald» 
med Sunde på sommeren 1942, antakelig en gang i juli, men uten at de 
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forstod at han var den andre «0svald».187 Den første «Osvald», Martin 
Hjelmen, satt da forlengst i Gestapo Hamburgs fengsel Fuhlsbiittel. Bil
tvedt visste fra det svenske materialet at en «Osvald» hadde vært ansvar
lig for organisering av to sabotasjeaksjoner i Finland under vinterkrigen i 
1940, og fra Hamburg-materialet at «Osvald» hadde vært leder for den 
norske gruppen allerede fra 1938. Var det samme «Osvald»? Biltvedt be
gynte å fundere på om Bargstadt la et røykteppe rundt Sunde. 

Den 20. oktober 1950 ble Sundes navn igjen knyttet til Wollweber av 
en helt ny kilde. Bryhn hadde fått en rapport fra en som hevdet å ha 
vært med i den norske gruppen. 188 Kilden kunne fortelle at Wollweber 
hadde bodd sammen med Ragnhild Wiik fra 193 7 til 1940 i Båhusveien 
18 på Sinsen. Opplysninger om potensielle rekrutter fikk Wollweber fra 
NKPs sekretær Ottar Lie og Henry W. Kristiansen, Arbeiderens redak
tør. Kilden mente videre at Sunde ble vervet i 193 7 og var sjef for den 
norske gruppen fram til krigen i 1940, at Sundes nestkommanderende 
var spaniakjemperen Ole Kjell Karlsen, som ble skutt av tyskerne l. 
mars 1943. Sentralt meldested for forbindelser utad og til Moskva var 
hos Ole Fossen. Postadressen var hos Inga Ring og konferansestedet var 
hos Olga Eltvig. Minst to skip ble senket etter anløp i Norge før 9. april 
1940, ifølge kilden. 

Personen bak kilden er ukjent. Vedkommende kjente åpenbart ikke 
til Hjelmen og Bargstadt og visste ikke at det kun var det tyske motor
skipet Claus Boge som ble sabotert fra norsk havn, skipet ble senket 19. 
mars 1938 i Nordsjøen. Ingen av de spaniakjemperne som vi vet ble re
kruttert i Spania, i tillegg til Sunde, nevnes. Derimot navngis Ole Kjell 
Karlsen, som ikke kan knyttes til organisasjonen. Hvis vedkommende 
hadde vært i Osvaldgruppa måtte det ha vært perifert og begrenset til 
det siste krigsåret. Mest sannsynlig var det en person i utkanten av Vest
fold-seksjonen, som etter oppløsningen i slutten av 1944 tok beteg
nelsen Saborg og gikk inn i Milorg i Vestfold. Det ser ikke ut til at kil
den produserte flere dokumenter. 189 Men dens fokusering på Sunde som 
hovedmannen allerede /ør krigen var en viktig opplysning, som førte en 
ny dimensjon inn i Wollweber-saken. 

187 Ikke som vanlig antatt etter attentatet på Henrik Ibsensgt.7, 21.8.42 . Bor
gersrud (NI), 1997, s. 228 ff. 
188 Notat fra D9, Oslo 20.10.50, P 10.231, OVS. 
189 Nytrøen døde uten å opplyse hvem kilden var. 
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Politiinspektør Ørnulf Tofte, 1985. 

Overvåkingen av Sunde var i full gang, så opplysningene ble nesten 
som feltetterretning å regne, for spanerne. De hadde allerede fått be
skjed om å fordype seg i Richard Krebs' Out o/ the Night, som Biltvedt 
anså som en nøkkelbok, og var forberedt på at de kunne risikere å treffe 
på selveste Wollweber på sine endeløse vandringer gjennom gatene øst i 
Oslo, bak Sunde.19° Krebs' dramatiske bok forteller om en kamp på liv 
og død, og vi må anta at hans skildringer måtte påvirke spanerne. Tofte 
fordypet seg også i Asbjørn Sundes Menn i mørket og påstår at han var 
temmelig redd der han tuslet i mørket bak den «farlige» Sunde. Det er 
lite troverdig. Han visste bedre.191 

190 Tofte 15.2.94 
191 «At det var belegg for å karakterisere ham som farlig, kunne jeg lese i hans 
bok ( ... ) hvor han bl.a. forteller om hvordan han med kniv likviderte to angi
vere», Tofte, 1987, s. 31. Tofte visste at likvidasjonen var beordret av Jens 
Christian Hauge. Han skrev ikke at Hauge var farlig. 
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- Kapittel 3 -

Vigilante 

Sabotasjeteoriene fikk oppsving etter utbruddet av Koreakrigen 25. juni 
1950, den amerikanske krigføringen var betinget av en formidal sjø
transport. Bare Wollweber og hans organisasjon kunne ha format til å 
true en så stor operasjon, med sitt nettverk av sjøfolk og havnearbei
dere. Ledelsen i NSF fikk en nøkkelrolle i bekjempelsen av dem, støttet 
av det nye POT, paramilitære spesialavdelinger under Fst Il og Heime
vernet. Nye fullmakter i beredskapsloven var gitt, interneringsplaner og 
pågripelsesordre lå klare, dessuten en nypolert dødsstraff. 

Men vi skal se at det var NSFs formann, Ingvald Haugen, kanskje 
den som advarte mest mot kommunistiske sabotasjegrupper i Norge, 
som selv tok initiativet til å skape hemmelige vigilantegrupper, kort tid 
før amerikansk krigsmateriell begynte å strømme inn i landet. 

Den mystiske kureren 

Tidlig i 1948 var det etablert forbindelse mellom NSF og den amerikan
ske ambassade i Oslo.192 Forbindelsen førte til fortrolig kontakt mellom 
Haugen og amerikanske tjenestemenn i Oslo, og mellom NSFs kontak
ter i New York og FBI. Antakelig var det Haugen selv som i disse sam
talene gjorde amerikanerne oppmerksom på at det fantes en norsk kom
munistisk kurer av internasjonalt format med forbindelse til Wollweber, 
i en viktig europeisk havneby. 193 Wollweber-sporet ser det ikke ut til at 
amerikanerne tok særlig alvorlig, i første omgang. Men opplysningen 
om at det fantes en kurerorganisasjon, en spionasjering i norsk skipsfart, 
var en bekreftelse på allerede eksisterende mistanker i FBI mot de euro
peiske sjøfolkene i Atlanterhavsfarten. I 1948 hadde startskuddet gått 
for en bred søken etter sovjetiske spioner i USA. Nå begynte en årelang 
jakt i norsk skipsfart, hvor mange uskyldige kom til å bli utpekt som 
ofre. 

Kurertipset kom også til Bryhn, som først utpekte Ivar Brodin, som 

192 Borgen, 1988, s. 143 ff, Vi Menn 17.11.92. 
193 Lund-kommisjonen, 1996, s. 271. 
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han trodde var NSF-bestyrer i Antwerpen og lett for Haugen å få fjer
net.194 Men Brodin hadde ingen NSF-verv og kunne ikke «fjernes». Mis
tanken om at han kanskje ikke var den rette meldte seg. Bryhn hadde et 
annet forslag. Brodin hadde en kamerat i Antwerpen, som kanskje 
kunne passe som den mystiske kureren til «Wollweber-agentene». Det 
var Arne Lund, som i Bryhns øyne hadde et langt, belastende rulleblad. 
Etter oppdrag i Norge i 1943 ble han arrestert av svensk politi, men 
kom seg med britisk hjelp til England og ut til sjøs derfra. Da han igjen 
kom under mistanke i 1948 seilte han fortsatt. Men Lund var som Bro
din langt fra den «internasjonale størrelse» som Bryhn forestilte seg, og 
hadde heller ingen verv i NSF. 

Et bedre forslag var avdelingsbestyrer i Liverpool, Oscar Hedin. 
Hedin hadde tidligere vært bestyrer i Antwerpen, og kunne derfor stå i 
hemmelig kontakt med både Brodin og Lund, forestilte Bryhn seg. Han 
hadde rett i at kontakten var god, men fordekt var den ikke. De tre var 
venner og partikamerater i NKP, noe de ikke la skjul på. Hedin hadde 
en mengde kontakter og venner etter et langt virke i NSF. Han hadde 
seilt som kokk da han ble torpedert i Nordsjøen, og deretter var han 
først avdelingsbestyrer i London, så i Antwerpen, før han ble flyttet til 
Liverpool. 

I Liverpool iverksatte Haugen umiddelbart i samarbeid med den bri
tiske sikkerhetstjenesten MI 5 en aksjon for å få fjernet Hedin. Bryhn 
noterte at han regnet med at Hedin kom til å forsvinne i løpet av som
meren 1948. Men Hedin var en dyktig og avholdt avdelingsbestyrer og 
lot seg ikke fjerne i en håndvending. Det krevde en mer omfattende 
operasjon, regissert av Haugen. Først satte han ut rykter om at det ble 
drevet spionasje for russerne fra Hedins kontor i Liverpool. Ryktene lot 
seg imidlertid ikke forsvare offentlig. Han snekret derfor i stedet sam
men beskyldninger om økonomiske misligheter ved Liverpool-kontoret. 
Deretter forsøkte han å finne en som var villig til å ta over stillingen. 
Etter et mislykket forsøk fant han en som lot seg sende til Liverpool. 
Hedin ble ikke informert på forhånd . Avløseren dukket overraskende 
opp med fullmakter fra NSF og overtok kontoret. Hedin måtte reise 
hjem til Skjeberg, ekskludert, svartelistet og med yrkesforbud. Men han 
forsvarte seg mot anklagene, og skulle til slutt vinne fram. 

194 «Notat. Norsk Sjømannsforbund», O.P. 10 681148, 17 .6.48, P 10.231, OVS. 

www.larsborgersrud.no



85 

Forsterking til USA 

Einar Johansen, bestyrer av NSFs New York-avdeling, var en nøkkel
person for Ingvald Haugen. Han formidlet kontakter til amerikanske 
myndigheter, FBI og CIA, og spilte en viktig rolle for å sluse inn de rette 
personer i skipsfartens mange etableringer på USAs østkyst. Det var 
Haugen selv som hadde instruert Johansens liaison med FBI. Det var 
også han som hadde formidlet kontaktene, på samme måte som han 
formidlet kontakter mellom amerikanske etterretningsagenter som ope
rerte i norske havnebyer og NSFs avdelingsbestyrere. De amerikanske 
tjenestene utøver et sterkt press, skrev en av NSFs kontakter.195 

FBI er stadig på vakt og for øiebliket er Oscar Wisnes på tapetet. De 
gransker nu grundig hans fortid og selvfølgelig også hans nutid. Jeg 
forklarte i innkalt konferanse med FBI at jeg idag tror fullt og helt på 
hans loyalitet. Jeg hadde følelsen av at de trodde meg, men jeg blev 
fortalt at smartere karer enn jeg er her blitt lurt av omvendte leftving
ere. Jeg tror hverken mitt kontor eller forbundets kontor er mistenkt 
for naget galt, men at de har sine øyne på oss derom er det nok ikke 
tvil, og desto flere omvendte vi har ansatt desto sterkere opsyn. FBI 
arbeider også med Sjømannshuset idet de mener å ha bevis på at der 
finnes kommunister der også, og at der drives kommunistisk under
grundsarbeide der. Skal komme tilbake til det når flere opplysninger 
foreligger. 

Den 7. mars 1949 introduserte Haugen en ny liaison til Johansen, som 
skulle gå inn i en offisiell dekkstilling i Washington. Mannen var Tor 
Myklebost, en journalist som i likhet med Per Monsen hadde vært til
knyttet Pressekontoret i Stockholm.196 Han ble sendt til Washington for 
å etablere fortrolige kontakter med de hemmelige tjenestene i USA. 197 

195 John Bang Johansen, Scandinavian Shipping Office New York, (udat.) 1949 
til NSF, IH, 14 B 1949, 54, ANO. 
196 Tor Myklebost, f. 1913, journalist i Asker & Bærums Budstikke 1933, Tidens 
Tegn 1935--40, Pressekontoret i Stockholm 1940--41, senere presseattache ved 
ambassaden i Washington , etter krigen redaksjonssekretær i Verdens Gang 
1946--49, igjen i Washington til1957, da han ble sjef for UDs pressetjeneste. 
197 NSF, IH, 14 B, 54, ANO. 
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Einar Johansen, Norsk Sjømanns
forbunds representant i New Y ork. 
Han var forbindelsesmann mellom 
norske og amerikanske tjenester. 

Den 26. april kvitterte Johansen at han hadde «satt igang» Myklebost 
med å jobbe med opplysninger om materialtransportene.198 I et brev 3. 
mai 1950 skrev Johansen at Myklebosts oppdrag var å få oversikt og 
orden på når og i hvilken rekkefølge våpenlastene gikk fra USA, slik at 
apparatet i NSF kunne ta forholdsordre for sikring av lossingen i 
Norge. Offisielt ble Myklebost tilsatt som presseråd ved ambassaden i 
Washington, en stilling som lett lot seg kombinere med hans hemmelige 
aktiviteter. Myklebost kom til å bli i USA helt til 1957, da han reiste 
hjem og ble pressesjef i UD. 

Einar Johansen beskrev hvor viktig denne liaison-stillingen var i et brev 
20. april samme år. Han hadde et sterkt behov for hjelp fra profesjonelle 
etterretningsfolk, og det spilte neppe noen rolle for ham om Myklebost 
hørte til Evangs, Gerhardsens eller Bryhns apparat. Johansen var blitt 
spurt av FBI om han kunne skaffe spioner blant mannskapene på 
Stavanger/jord og Oslofjord. Han hadde skrevet til Øyan i Oslo-avdelingen 
om dette, og spurt om Reidar Garbel kunne ta på seg denne oppgaven 

198 Samme, 70. 
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... og framla saken for ham slik at om vi ikke fikk slutt på mistanken 
om kurervirksomheten ombord i disse skip, vilde slike passnektelser 
bli alminnelige, og jeg nevnte ikke om kurervirksomhet annet enn 
hvad der framgikk av avisene her og hvad der var diskutert ombord. 
Jeg sa ikke et eneste ord om det arbeide vi er iferd med å gjøre poli
tisk sett. 

Den siste setningen hadde han understreket. Han føyde til: 

Det var diskuteret meget sterkt ombord i skipet under dettes opp
hold her at grunnlaget for passnektelsen var at de der ble tatt på land 
hadde drevet kurervirksomhet, så denne side hadde de rede på og har 
også stått i avisene her. Den offentliggjørelse som idag har været om
kring disse saker, med påfølgende diskusjon, har ikke været bra. 

For å komme til bunns i saken anmodet han Haugen om å plassere spi
oner innad i besetningene.I99 Allerede 28. april telegraferte Haugen til
bake om visumnektelsen på Stavangerfjord og bakgrunnen for den. Han 
skrev at NSF hadde henvendt seg til den amerikanske ambassade og fått 
et svar som var lite tilfredsstillende. Ambassaden hadde imidlertid be
kreftet at det forelå en grunn. NSF skulle ha møte ombord, og ville der 
kreve at mannskapet skulle ta saken til «etterretning» og at den skulle 
sees på som «fra vår side ferdigbehandlet». Hvis mannskapet ikke lot 
seg tvinge til dette, ville samtlige bli avmønstret, og båten «lagt i 
bøyen», avsluttet Haugen. I brevet 3. mai kunne han supplere med at 
mannskapet, stilt overfor trussel fra rederiet om økonomisk ansvar, 
«ikke vil ha mer med saken å gjøre, men de har vært terrorisert av en 
liten gjeng, og dette må nå før eller siden få sin slutt ( . . . ) Vi for vår del 
akter ikke å foreta oss mer i denne sak.» I brevet opplyste han at han 
hadde bedt Øyan skaffe to eller flere som kunne virke som spioner blant 
mannskapene på Oslofjord og Stavangerfjord. Det er ingen tvil om at 
FBI til slutt lyktes med å skaffe en eller flere tystere blant mannskapet, 
selv om det er uklart hvem det var. Lund-kommisjonen opplyser at det 
høsten 1950 fantes en tyster ombord på Stavangerfjord.200 Rapporter i 
OVS-arkivet bekrefter det også. FBis interesse for skipet hadde da vært 

199 Samme, 71. 
200 Dok. nr. 15 1995- 96, s. 269. 
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offentlig kjent i flere måneder, etter et intervju med kapteinen i Morgen
avisen 4. april1949. 

Sikring med «Vigilance»-apparatet 

Våpentransportene fra USA startet i april1950. Store mengder våpen, 
materiell og ammunisjon skulle overføres, for å utstyre USAs europeiske 
allierte for en krig mot Sovjet. Skipene var både amerikanske og euro
peiske. Mannskapene var organisert i sjømannsforbund som var knyttet 
til Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF Det samme 
gjaldt havnearbeiderne som losset skipene. Føderasjonen kunne derfor 
ikke unngå å bli en arena i kampen for eller mot transportene. Det 
hadde imidlertid ledelsen av ITF gode forutsetninger for å kunne hånd
tere. Allerede i forkant av krigen hadde organisasjonen vært gjennom
infiltrert av britiske etterretningsorganisasjoner, under myndig kontroll 
av personligheter som ITF-president Eduard Fimmen i Storbritannia og 
eks-president Charles Lindley i Sverige, og britene hadde skapt et vidt 
kontaktnett i løpet av krigen. 

«Vigilance»-komiteen i ITF oppstod høsten 1949. Under påskudd av 
skjerping av konflikten med den sovjetdominerte faginternasjonalen 
«World Trade Union Federation», WTUF, ble det fra høsten 1949 opp
rettet et system av anti-kommunistiske «Action Commitees» innen ITF, 
som uformelt kalte seg «Vigilance»-komiteene. De gjennomsyret etter
hvert ITF som en fraksjonell organisasjon. Arbeidsmetodene var ofte 
fortrolige møter. Pressemeldinger fra slike ble bare unntaksvis sendt ut. 
Korrespondansen ble etterhvert også svært fortrolig og utviklet seg til 
ren rapportering for hemmelige, vestlige tjenester. I dette apparatet 
spilte Haugen og det norske Sjømannsforbundet en særlig viktig rolle, 
og foretok seg mange av de ting som man utad beskyldte Wollweber og 
hans folk for å gjøre. 

I dagene 26.-30. august 1949 avholdt ITF en høyt prioritert havne
og sjøfolkskonferanse i Rotterdam, innkalt på kort varsel. Grunnen som 
ble gitt var at WTUF hadde opprettet en seksjon for yrker, et såkalt 
yrkesdepartement, som ble presentert som en utfordrer til ITF og den 
vestlige, demokratiske fagbevegelsen.201 I et pressekommunike l. sep
tember 1949 ble det gitt et «Statement on anti-Communist campaign~>, 

20
' NSF, IH, 8 B 1949, 51, ANO. 
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hvor det framgår at det på konferansen var enighet om å opprette en 
komite på seks personer, representativ for de tilsluttede foreninger av 
havnearbeidere, og sjøfolkenes foreninger, «whose task would be to 
meet as aften as necessary and to advise the Secretariat of the ITF on 
the organization and carry out the anti-Communist campaign.» Det ble 
bestemt at det skulle samles inn frivillige gaver, en øking av medlems
kontingentene skulle vurderes. Videre ønsket man etablering av felles 
nasjonale antikommunistiske komiteer for fagbevegelsen i transportsek
toren og beslektede sektorer og etablering av slike komiteer i alle store 
havner samt regionale kontakter under ledelse av ITF. Dernest ville man 
ha opplysningsarbeid blant «the rank and file», systematisk skolerings
og studiearbeid, møtevirksomhet og delegasjonsutveksling, og til slutt 
propaganda for den frie fagbevegelsen. 

Den norske representanten på konferansen var NSFs formann, Hau
gen. Hans etterlatte notater viser at han under konferansen også deltok 
i diskusjonen om aktiviteter som ikke kom fram i noe offentlig kommu
nike. Hver for seg kan notatene være vanskelige å forstå , men lest i rik
tig rekkefølge framgår en sammenheng. 202 Han noterte navnene på to 
canadiske sjømilitære etterretningsoffiserer som hadde med transpor
tene å gjøre. Antakeligvis var de til stede og orienterte.203 Så noterte han 
- på engelsk - ned noen tanker om hvilke farer våpentransportene stod 
overfor i britiske havner:204 

We have discussed ( ... ) in o ur joint Seafarer and Dockers Committee, 
and we have come to the conclusion, that we do not believe the Com
munists will be able to carry any decision for refusal to handle the 
Atlantic Pact Material- But we may be faced with same serious sabo
tage. We are very much interested in the situation in Great Britain, 
because we fear that if the Dockers in this country decide to refuse 
handling arms, coming as a result of the Atlantic Pact, it (The World 
Peace Movement) will spread much quicker here if the same action 
being taken of the workers of any other country. 

202 NSF, IH, 8 B 1950, 65 , ANO. 
203 «Canadiske marine: l. Cdr. E.F.B. Watt RCN(R) Directorate of Naval Intel
ligence N.I.D.4. National Defense HQ, Ottawa, Canada. 2. Lt. Cdr. A. Ansten
sen, RCN(R), (samme adresse) Norsk! » 
204 «Handling of the Atlantic Pact Material». 
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På en huskelapp noterte han at situasjonen i Bergen var under kontroll 
utfra styrkeforholdene der. Men i Oslo var det grunn til bekymring, 
skrev han.205 Det var nødvendig å etablere en vaktordning, avholde 
møter og demonstrasjoner for å utfordre kommunistenes innflytelse.206 

I et siste notat skrev han stikkord til nye forslag. Til grunn lå at fienden 
var desperat og ikke nølte med å utføre skipssabotasje.207 Tre danske fag
foreningsledere stod sentralt, noterte han. Det var formannen i Søfyr
bødernes Forbund, Richard Jensen, den tidligere formannen 1945-50, 
Harry Rasmussen, og formannen 1933-45, Georg Hegner. Alle tre var 
mistenkt av Gestapo for å ha vært med i Wollwebers organisasjon og to 
av dem var faktisk også dømt for det av en dansk nazidomstol.2°8 Sann
heten var likevel en annen. De hadde nok, som så mange andre, hjulpet 
Wollweber når han spurte, men de ble aldri med i hans organisasjon. I 
virkeligheten var dette overvintrede hypoteser fra Gestapos tankeloft. 

Vigilance-komiteen hadde møte igjen i London 23. og 24. januar 
1950. Som første sak på dagsorden konsentrerte man seg om sabotasje
ryktene som i en noe vag offentlig språkdrakt var spredd på Rotterdam
konferansen: 

Reports from accredited trade union representatives of the maritime 
and waterfront industries reveal that in recent times there has been a 
very marked recurrence of disruptive activities on the part of Com
munist and crypto-Communist organizations, which is calculated to 
dislocate trade and thereby frustrate economic recovery. 

«Fareområdene» som ble nevnt var Frankrike, Italia og Nord-Afrika, 
New Zealand, Australia, sørøst-Asia, den amerikanske vestkysten, men 

205 «3. Styrke i en forenings beslutning. l.I Bergen 160 for loss. 47 DNA. 2. Det 
er Oslo Bryggearbeiderforenings medlemmer som får hele skyllebøtten.» 
206 «Instruks. l. På vakt - P å vakt. 2. Hva med møter i lokale F- hva med 
møter på en kasse på kai o.l. 3. Demonstrasjoner til Grev Wedels pL» 
207 «ll Desperados. 2) Sabotasje på skip.3) Richard Hegner Harry-? 4) Be
viser-? 5) Hedin Liverpool. 6) Ombord i skipene. (På neste spalte: )l) Organi
sasjon av Nationale og lokale komiteer. 2) Rapport til meg om enhver beslut
ning eller forsøk på forstyrrelser. 3) Eventuelle utgifter. 4) Resolusjonens offent
liggjørelse.» 
208 København Byret dømte 7.7.41 Jensen og Rasmussen sammen med 5 andre 
til lange fengselsstraffer. Borgersrud 1997 (NI), s. 198. 
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ikke Norge. Disse områdene relaterer direkte til de pågående frigjø
ringskrigene i Algerie, Vietnam og Kina. I to offentlige uttalelser fra 
London-konferansen fokuseres det på faren fra havnearbeiderne i disse 
områdene. Også i London var Haugen til stede og tok notater. Situasjo
nen i Skandinavia ble diskutert. I Norge hadde Haugen satt i gang med 
å danne egne havnekomiteer. Nå var det spesielt viktig at slike også ble 
opprettet i Sverige, Danmark og Finland. Haugen tok ansvaret for å 
opprette en komite for Skandinavia og Baltikum, en viktig, men vanske
lig oppgave på grunn av den svenske nøytralitetspolitikken, som hadde 
sterk støtte i fagbevegelsen. Han noterte at han måtte få rapporter så 
snart komiteene var dannet i Norge. Særlig viktig var rapporter om ved
tak i bryggeforeninger om å nekte å losse amerikanske skip med krigs
materiell. Haugen noterte at det var viktig å gå offensivt ut og forberede 
opinionen hjemme med resolusjonene fra London. 

Man diskuterte også om nyhetene om polske våpentransporter til 
Albania, som var blitt kjent i vestlige aviser, kunne utnyttes til å forsvare 
våpentransportene fra USA, og om transportene kunne framstilles som 
ledd i sovjetiske invasjonsforberedelser mot Jugoslavia. Rapporter om 
arrestasjoner av sjøfolk og havnearbeidere i Polen ble referert, men ikke 
kommentert i resolusjonene. Uroen i Polen var nyttig for å legge press 
på svenskene, som ikke helt kunne akseptere at det brått forelå en så 
stor kommunistisk fare at våpenhjelp fra USA var den eneste løs
ningen.209 I den resolusjonen som kom i norske media etter konferansen 
ble det smørt tykt på om at «kommunistenes instruks er å gjennomføre 
dette med alle midler, om nødvendig bruke voldshandlinger og sabota
sje for å skremme arbeiderne». Det forelå ingen kilder som kunne veri
fisere noen slik instruks, eller hvor man kunne ha dette fra. 

Haugen reagerte svært hurtig da han kom hjem. Allerede 2. februar 
satte han opp en «first report» til ITF om at møtet i den skandinavisk
baltiske «Vigilance-Committee» var avholdt på Holmenkollen Turistho
tell, 29. januar 1950_21° Til stede var John Christensson fra Svenska 

209 Haugen skrev: «Hva kan man tillegge Polens arrestasjoner av sjøfolk, særlig 
(virkningen på) Sverige? Er det redselen for at de (polske sjøfolkene) vet om vå
pentransportene til Albania? Eller vil de (svenskene) vite noe om vår anti-Com
munist-Plan?» 
210 «<TF - Vigilance Committee. Scandinavian and Baltic Area region, Oslo 

2.2.50», NSF, IH, 8 B 1950, 65, AA/0. 
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Transportarbetareforbundet og ITFs skandinaviske avdeling, Thomas 
Laursen fra Sømændernes Forbund, Danmark, Jerker Svensson og An
ders Sore, Sverige, samt Nilo Wallari, formann i Finlands Sjofolksunion. 
Når det gjaldt Finland, var situasjonen spesiell i og med at Sjømannsfor
bundet der var utestengt fra det anti-kommunistiske ITF. Men Haugen 
oppnådde at «Willari ble instruert å rapportere til meg alle bevegelser 
og nyheter om kommunistisk virksomhet i Finland». I Sverige skulle 
man konsentrere seg om å opprette lokale komiteer i Goteborg og 
Malmo. I Danmark var det problemer knyttet til Richard Jensen, av 
Haugen omtalt som «a dangerous Wollweber Agent, not only in Den
mark, but also for the whole Scandinavia». Sammen med Harry Ras
mussen hadde Jens en fått flertall i styrelsen i fyrbøterforbundet for 
uravstemning om boikott av krigsmateriell fra USA. Haugen opplyste at 
Laursen skulle ta «suitable» tiltak mot «kommunistelementene». 

Når det gjaldt Norge noterte Haugen at det hastet svært, siden han 
var informert om at de amerikanske skipene ville begynne å komme 
allerede i slutten av februar 1950. Han kunne skryte av at den «nasjo
nale komiteen» som bestod av fem av de seks forbundene som var knyt
tet til ITF, var uten kommunister. Men det gjaldt bare forbundsstyrene, 
og det var langt fra sannheten når det gjaldt lokale foreninger og faglige 
samorganisasjoner. Han må ha nevnt dette i London, siden man der re
fererte til «komiteer» i Norge. For å bøte på den lokale kommunistinn
flytelse hadde de «decided to organize small groups of Seamen and 
Dockers» skrev han. Det var jo passe upresist, og kunne bety hva som 
helst. Selv om Haugen var tilhenger av å gå offensivt ut, gikk han mot å 
offentliggjøre den resolusjonen man hadde vedtatt i London. Det ser ut 
til at han forela saken for regjeringens sikkerhetsutvalg og engere kret
ser i LOs ledelse, som støttet ham i dette.211 

Kommunistene agiterte for å boikotte lossing av de amerikanske vå
pentransportene. Det svenske sjømannsforbundets avdeling i Goteborg 
vedtok 4. februar å solidarisere seg med havnearbeiderne i Rouen, som 
hadde vedtatt boikott. Friheten meldte 2. februar at årsmøtet i Gass
verksarbeidernes forening hadde vedtatt at man burde danne fredsko
miteer på arbeidsplassene i stedet for å ta imot krigsmateriell. Avisa 
Rogaland skrev 8. februar at Kominform hadde gitt ordre til kommu
nistpartiene om å blokkere lossingen av våpenlastene, og at Polen 

211 Haugen til John Christensson, 2.2.50, 65, samme. 
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sendte sovjetiske våpen til Albania, hvor de skulle brukes til geriljakrig i 
Hellas. Den 17. februar meldte Friheten at den franske landsorganisa
sjonen hadde vedtatt to timers proteststreiker mot krigen i Vietnam og 
mot det amerikanske krigsmateriellet. Dagbladets Londonkorrespon
dent Per Thorstad skrev 15. februar om streikene i Frankrike og opp
lyste at formålet var å gjøre det umulig for USA «å få fram krigsmateri
ell til Europa i det omfang som trengs i en krig mot Sovjet-Samveldet». 
I London ventet «man» på at Frankrike ville oppløse kommunistpartiet, 
som følge av den planlagte sabotasjen. 

For å sikre at arbeidsvillige skulle yte maksimal innsats og trosse 
eventuelle boikottaksjoner, satset NSF på å få til gunstige avtaler ved 
lasse-og lossearbeide for A-pakt materiale. Den 11. mars ble en avtale 
mellom speditør Gunnar Jacobsen og Norsk Transportarbeiderforbund 
ved Oslo Bryggearbeideres Forening vedtatt.212 Avtalen skulle gjøres 
gjeldende for alle byer hvor A-paktmateriell ble losset. Men stemningen 
snudde da det ble kjent at risikotillegget ikke ville bli utbetalt for alle 
typer ammunisjon. I all hast fikk NSF distribuert et nytt forslag 17. 
april, som hadde dette innbakt. Haugen skrev i følgebrevet til avtalen at 
han var temmelig oppgitt over behandlingsmåten, men at det nå var be
dyret overfor ham selv og «statsråden» at avtalen var endelig. Vi kan 
regne med at man ga seg for å få ro. Haugen påla avdelingene i Sta
vanger, Bergen og Trondheim å sørge for at avtalene ble godtatt lokalt. 

Haugen var nå i ferd med å ta på seg en betydelig internasjonal rolle i 
den anti-kommunistiske kampanjen. I et «konfidensielt» brev til Wallari 
2. februar, tok han opp igjen tråden fra konferansen i Oslo 29. januar. I 
brevet belærte han finnen om ITFs og Vigilante-organisasjonens ar
beidsoppgaver, og påla ham rent ut å drive etterretningsarbeid: 

For Finnlands vedkommende er jeg klar over at det ikke er mulig 
foreløpig å få gjennomført Rotterdamkonferansens beslutning om 
dannelse av nasjonale og lokale samarbeidskomiteer av sjø- og trans
portarbeiderne. Dette var vi klar over sist søndag da vi ble enige om 
at du skulle holde meg godt underrettet om stillingen og hva du 

212 Avtalen slo fast at lossing av våpenmateriellet skulle lønnes som maskingods, 
med tillegg for vanskelig bestuvning og tunge løft, mens ammunisjonen skulle 
utføres som timearbeide etter gjennomsnittsakkordlønn, samt risikotillegg for 
visse typer. 
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måtte få rede på såvel når det gjelder hemmelige ordrer blandt kom
munistene om aksjoner som når det gjelder å finne ut om det kan ten
kes at Wollwebers sabotasjeorganisasjon har noen kontakter eller 
gruppe som arbeider fra finske havner. 

Jeg skal sette stor pris på om du vil sørge for å holde meg så godt 
underrettet om de ting vi talte om på Holmenkollen og det jeg her 
har nevnt. Det er en selvfølge at det vi her arbeider med foreløpig er 
hemmelig. 

Den 4. februar skrev Haugen til John Christensson i Svenska Transport
arbetarforbundet og beklaget at han ikke lenger ville holde seg til at 
man var enige på Holmenkollen om ikke å offentliggjøre London-utta
lelsen. Nå hadde nemlig kommunistene i Norge kastet hansken. Han 
hadde fått informasjoner om at de åtte dager tidligere på et hemmelig 
møte hadde besluttet å starte såkalte «fredskomiteer», som skulle vedta 
at man ikke skulle ta imot A-pakt materiell i Norge. Haugen kunne 
opplyse at «man» 3. februar hadde hatt en ny konferanse, og lagt en ny 
«plan». Hvem «man» var skrev han ikke. Planen var et fullt utkjør i ar
beiderpressen, som åpnet med et intervju med Haugen 4. februar i Ar
beiderbladet, samtidig som resolusjonen ble gjengitt. Så skulle det 
komme daglig stoff i den nærmeste tiden om kommunistenes «hykler
ske forsøk på å lage vanskeligheter». 

En lignende beklagelse gikk samme dag til Laursen og Wallari. Han 
opplyste her i tillegg at ITFs eksekutivkomite hvor han var medlem, 
kom til å gjøre det samme, samt gå lengre i en egen «verdensappell». 
Haugen var ikke klar over at ITF allerede 25. januar hadde sendt ut et 
pressekommunike med uttalelsene fra Londonkonferansen 23 . og 24. 
januar. Utspillet kom antakelig på grunn av vedtaket om uravstemning i 
Søfyrbødernes Forening i København, som i mellomtiden var blitt kjent 
i London. 

Vigilante-leder Haugen 

Et selsomt kapittel i Haugens karriere og NSFs historie var begynt med 
konferansen i London. Han oppfattet sitt mandat slik at han var per
sonlig ansvarlig for gjennomføringen av utlossingene i Norge. Han og 
NSF tok skrittet over til å bli operatører i det hemmelige Norge. 

Denne nye rollen framgår av tre brev Haugen sendte 22. februar 
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1950. Brevene var påført «privat», men sendt til lederne av de faglige 
samorganisasjonene, Bernhard Berntsen og Alfred Lindø i henholdsvis 
Bergen og Stavanger, samt til Birger Aspås, leder av Trondheim lager
og transportarbeiderforening, på foreningenes offisielle adresser. De tre 
hadde noen dager tidligere vært i konferanse med Haugen på LOs juri
diske kontor i Oslo, om hvilke lokale tiltak man skulle iverksette for å 
sikre utlossingene av skipene. Man var enige om å anvende kodeord i 
korrespondansen, men hadde åpenbart ikke hatt tid til å planlegge dette 
mer raffinert enn at innholdet tydelig framgikk. I brevene klaget Hau
gen på at han forgjeves ventet på rapporter om «katta kommer ut av 
sekken for å gjøre skade.» Han slo fast at «katta er i virksomhet og smy
ger seg fram og finner tilhold der hvor den helst ikke burde finne til
hold». Til slutt insisterte han på å bli orientert «pr. omgående» om «kat
tas» bevegelser. To dager senere svarte Lindø at han hadde hatt møter 
med formannen i havnearbeiderforeningen og med ledelsen av losse- og 
lastekontoret. Han kunne «trøste» Haugen med at det neppe ville skje 
noe uregelmessig i Stavanger, som ville gi «skadedyrene» anledning til å 
få «boltre seg». Ellers opplyste han at i Sandnes fantes det ingen «katter>>. 

Berntsen skrev et privat svar til Haugen denne dagen, hvor han i 
samme konspirative stil opplyste at alt var tilrettelagt og lå bra an. I 
«kattekretsen» råder usikkerhet, mente han. «Våre sonderer terrenget 
og sier tydelig fra hvor saken er fremme», «hvis 'kattene' forsvinner er 
de berett til å komme fram». Dette må oppfattes som at han hadde or
ganisert en innsatsgruppe eller et nettverk av personer for å gå til ak
sjon. Berntsen tok også opp at han hadde funnet ut at det stedet man 
hadde planlagt å losse krigsmateriellet var uegnet, han hadde underret
tet «rette vedkommende her». Rette vedkommende var Jack Helle, sek
retær i DNA i Bergen. 

Berntsen oppfattet Helle som offiser. Den 25. februar skrev Berntsen 
for hånd et brev til Haugen, utenom kontorrutinen og i stor harme. Han 
hadde fått nye opplysninger fra Helle om våpenlossingen i Bergen. Han 
følte seg lurt. Det hadde aldri vært meningen å losse på det angitte stedet: 
«Er det meningen at det skal arbeides på flere fronter, og at de som skal 
legge arbeidet tilrette bevisst skal ledes på villspor?» Han opplyste videre 
at Helle nå skulle til Oslo for å få sine informasjoner, og spurte hvordan 
det kunne ha seg at en mann som Helle, som stod utenfor det hele, 
kunne bli riktig informert, mens han selv, som skulle organisere arbeidet, 
ble holdt for narr? «Har man ikke den fornødne tillit til deg og oss?» 
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Stortingsmann og forbundsleder Ingvald Haugen, her 1950, omgjorde Norsk Sjømannsfor
bund til et rapporteringsnertverk for amerikanske tjenester. Han var en sentral medhjelper for 
Rolf Gerhardsen. 
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Den 28. februar skrev Haugen tilbake til Berntsen. Han innrømmet 
at den «fullstendige koordinering» som de hadde avtalt tidligere i Oslo, 
ikke hadde lykkes. Det hadde skjedd visse «ommøbleringer» i Bergens
avsnittet, men nå var han (Haugen) anmodet «fra høyeste hold» om selv 
å reise til Bergen for å ordne opp. Jack Helle, kunne han opplyse, «er 
Haakon Lies og Hobbelhagens kontakt i Bergen». Helle skulle etter hva 
Haugen hadde forstått «holde tett med sine opplysninger overfor alle 
andre enn militære sjefer». Når det gjaldt lossestedet, kunne Haugen 
opplyse at det var den tyske ubåt-bunkeren i Laksevåg, og et sted på 
Flatøya. Deretter skulle man frakte materiellet videre med mindre båter 
til Hosanger. Haugen avsluttet med at han nå skulle sørge for at alle nye 
opplysninger umiddelbart ble sendt videre. 

Den 4. mars sendte Haugen over et utkast til vedtak for bruk i for
eningene, hvis «rottene» forsøkte seg med å fremme sine «fredstirader». 
Han opplyste at «vi» har daglige forbindelser med «de få som er an
svarlige» for hele operasjonen. Med det mente han utvilsomt ledelsen i 
Forsvaret, og spesielt ledelsen i Fst Il, major Wilhelm Evang. Han ga et 
forvarsel om at det i løpet av påfølgende uke ville komme en fullstendig 
orientering. Tre dager senere - 9. mars -var opplegget klart. Haugen 
sendte en kort melding til Lindø om at han måtte møte opp på Sola fly
plass klokken 1100 for en konferanse. Haugen skulle så presentere ham 
videre for «andre personer som du vil ha interesse av å møte og som vil 
gi deg full informasjon om det som videre skal skje». Berntsen fikk be
skjed om å møte Haugen og «en del andre personer» i Bergen lufthavn 
klokken 1000 fredag 10. mars, og Aspås lørdag 11. i Trondheim. De 
«andre» personene som Haugen introduserte for de tre var etterret
ningsfolk fra Forsvaret, men deres identitet framgår ikke. Den 16. mars 
oppsummerte Haugen i et brev til Berntsen at resultatet av rundreisen 
var «meget bra» og at han håpet at de kontaktene som var opprettet ga 
«best mulig resultat i samarbeid» med Berntsen. Forøvrig ba han om å 
bli varslet hvis det dukket opp noe nytt om «rottenes» planer. Et iden
tisk brev sendte han til Lindø i Stavanger, men ikke til Trondheim. Det 
ser ut til at opplegget der hadde klikket 11. mars . Han gjorde et nytt 
forsøk 17. mars. 

Hvordan lossingen ville gå avhang særlig av situasjonen i Oslo Bryg
gearbeiderforening. Det var derfor ingen tilfeldighet at da saken ble be
handlet i møte 30. mars, troppet statsminister Einar Gerhardsen opp og 
holdt appell. Styrets formann la fram et forslag om at «all last skal los-
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ses». Et motforslag om å gjøre lossingen til en frivillig sak for den en
kelte ble også fremmet. Haugen bekreftet i et brev til Berntsen 31. mars 
at styret forsøkte å hindre votering over motforslaget. Det var en under
vurdering av forsamlingen . Riktignok stemte flere for styrets forslag enn 
mot, men langt flere var avholdende, og summen av de som var mot 
eller avholdende var overveldende. Friheten kunne derfor oppsummere 
31. mars at styrets forslag var nedstemt, og at konsekvensen av det var at 
lossingen måtte være frivillig. «l skrivende øyeblikk har jeg ingen over
sikt over hva der nå vil skje,» skrev Haugen til Berntsen. Plutselig var 
han kommet på defensiven. 

Mens dette pågikk fortsatte Haugen korrespondansen med Vigilante
kontaktene i de øvrige skandinaviske land. Den 11. februar mottok han 
en rapport fra Gunnar Carlsson i Svenska Sjofolksforbundet om forhol
dene i Goteborg, hvor avdelingen hadde vedtatt støtte til de franske sjø
og landtransportarbeidernes forsøk på å stoppe krigsmaterielltranspor
tene. Carlsson mente at vedtaket ikke var så viktig, fordi bare «saman
rafsade» medlemmer hadde vært tilstede. Han kunne dessuten berolige 
med at styret selvsagt ikke kom til å følge opp det møtet hadde beslut
tet. Den 11. februar fikk Haugen en rapport fra Laursen, formann i Sø
mændernes Forbund i Danmark, hvor det ble varslet om mulige proble
mer med lossingen i København. Årsaken var uravstemningen i 
fyrbøterforbundet som Richard Jensen hadde tatt initiativ til. Det hadde 
skapt usikkerhet også i Sømændernes Forbund. Jensen hadde dessuten 
åpnet for en kopling med overenskomstsaker, som gjorde resultatet 
enda mindre forutsigbart. Men Laursen understreket at hvis situasjonen 
kom ut av kontroll kunne man alltids omdirigere skipene til havner 
utenfor København, hvor kommunister ikke satt i nøkkelposisjoner som 
i hovedstaden. 

For å skape større klarhet om tariffsituasjonen i den danske sjøfarten, 
skrev Haugen til sosialattacheen i København, Arnfinn Vik. Vik svarte 
umiddelbart at kommunistene var uenige seg i mellom om å anbefale 
forslaget til ny overenskomst. Harry Rasmussen anbefalte forslaget, 
mens Richard Jensen og to forbundsstyrerepresentanter fra DKP gikk 
imot. Svaret var forvirrende, uegnet til å styrke inntrykket av en samlet 
kommunistisk strategi. 

Den 10. februar rapporterte John Christensson til Haugen at Svenska 
SjOfolksforbundet, Svenska Jarnvagsmannaforbundet samt Svenska 
Kommunalarbetareforbundet hadde blitt med i Vigilance-komiteen, og 
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at arbeidet var i gang i havnene. Haugen skrev 14. mars med spørsmål 
om hvorfor ikke Svenska Maskinbefalsforbundet var tatt med. Chris
tensson svarte dagen etter at han hadde snakket med Sore i Maskinbe
falsforbundet om saken. Han hadde svart at det ikke var noe problem. 
Hvis han gikk på dem igjen ville de bli med, mente han. 

Problemene i Oslo var overvurdert. Den 22. april skrev Haugen til 
Berntsen, Aspås og Lindø at den første lossingen allerede hadde funnet 
sted og var sluttført dagen før. Partiet bestod av 300 tonn våpen og ble 
losset i fred og ro. Det var for mange frivillige blant de 900 medlem
mene i bryggeforeningen til at det ble noen problemer. Kommunistene 
stod utenfor sperringene og avventet forsterkninger som aldri kom, 
skrev han. Han undret seg på om de kjente til «de forholdsregler som 
var tatt for å møte en eventuell aksjon fra deres side», eller om deres 
styrke ganske enkelt var overvurdert. Selv holdt han en knapp på sist
nevnte forklaring. Her kan vi føye til at DNAs generalsekretær Haakon 
Lie personlig tok oppstilling med en gruppe innenfor sperringene, for å 
kunne ta ledelsen i tilfelle tumulter. 213 

Det var en oppriktig lettet Haugen som kunne melde at kommunis
tene hadde langt mindre tilslutning enn de hadde trodd. Nye opplys
ninger han hadde fått tilsa at krigsmateriellet nå ville komme i et hurtig 
tempo fram mot l. juli. Mengden ville bli større enn forventet. Sukses
sen fra Oslo havn ble meddelt Laursen av Haugen 22. april, med en på
minnelse om å bli holdt orientert om når forsendelsene var ventet til 
Danmark: 

Jeg skal også sette pris på i den forbindelse å få meddelt om myndig
hetene har tatt noen foranstaltninger for å avverge et kommunistisk 
anslag? For din personlige orientering kan jeg meddele at her har 
samarbeidet mellom de militære og bryggearbeiderforeningene i de 
byer som skal motta materiell med undertegnede som «liaisonofficer» 
og politiet været absolutt førsteklasses den hele tid. Forsvarsministe
ren har nemlig satt som betingelse at der skal gjøres alt som gjøres 
kan for at materiellet skal bli mottatt i ro og orden og at lossingen 
skal skje av de regulære kaiarbeidere ( . . . )Vi har innskrenket det hele 
til å benytte sivilpoliti. 

213 Vetlesen 21.3.01. 
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Haugen føyde til at han måtte bli skikkelig orientert om situasjonen i lan
det, fordi han som leder av den skandinaviske Vigilance-komiteen var 
forpliktet til å rapportere videre til ledelsen i ITF. Samme dag orienterte 
han de øvrige nordiske Vigilance-kontaktene om situasjonen i Oslo. 

Havnearbeiderne i Oslo hadde losset med fryd, rapporterte Haugen 
til ITF i et telegram 22. april. I en utfyllende rapport fem dager senere 
orienterte han om situasjonen i hele Skandinavia. I Sverige hadde man 
fått til en nasjonal komite, og noen lokale, skrev han. I Danmark var 
uravstemningen i Søfyrbødernes Union ikke ferdig, men materiell var 
ennå ikke på vei til Danmark. I Norge var situasjonen under full kon
troll, og hvis noe hadde skjedd, hadde Haugen omfattende kriseplaner 
for ytterligere tiltak. Fra Finland hadde han ikke noe nytt å melde. Den 
finske transportarbeiderforeningen hadde imidlertid noe tidligere sendt 
en egen uttalelse direkte til ITF i London, som var av en slik art at ITF 
omgående fremmet forslag om å ekskludere forbundet .214 Omar Becu, 
som ledet ITFs sentrale Vigilance-komite, ble så begeistret for Haugens 
telegram 22. april at han umiddelbart sørget for at det ble «cabled to 
the USA».215 

Begivenheten i Oslo ga øket selvtillit. Den 10. mai kunne også Laur
sen rapportere om det første skipet med stridsvogner til Esbjerg. Los
singen hadde gått uten problemer. Vi kunne ha ventet at suksessen førte 
til lavere profil og smidigere framgangsmåte for den videre lossingen. 
Men det ser tvertimot ut til at framgangen ga blod på tann. Det er nå 
den virkelig harde kampanjen mot kommunistene starter. 

Haugens sabotasjerykter 

Opptakten til en ny tone kom i et pressekommunike fra ITF 24. april 
1950. Det bar tittelen «Communists resort to murderous tactics in port 
of Antwerp». Innholdet gikk ut på at noen kommunistiske havnearbei
dere hadde gått amok i Antwerpens gater, for å stoppe lossingen av ame
rikansk krigsmateriell. «Blood already stains the hands of Communist 
thugs,» stod det, kommunistene ble beskrevet som nazistene, bare verre. 

Situasjonen var at losseforeninger i mange av Europas havnebyer 
hadde vedtatt å nekte å losse krigsmateriell, mens andre hadde vedtatt å 

214 P. Thofarn til Haugen 3.5.50, NSF, IH, 8B 1950, 65, ANO. 
215 Becu til Haugen 26.4.50, samme. 
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losse etter fornyet behandling. Sterkt engasjement førte til at lovlig fat
tede vedtak ble omgjort i begge retninger. Losseboikott ble imidlertid 
ikke tatt hensyn til uansett hvor stort flertall som ønsket det, og los
singen ble tvunget gjennom. Ofte skjedde det med økonomisk press, og 
press fra havnemyndigheter, militære og politiske myndigheter. Allerede 
i mai-juni-nummeret av ITFs internasjonale journal skrev Alfred Skar 
en artikkel med tittelen «Why the Communists failed in Norwegian 
ports», hvor han søkte å forklare suksessen i Oslo 20. april med om
stendelige historiske analyser. Han undertegnet seg som «Norsk LO», 
hvor han var ansatt på Presse- og informasjonskontoret. Det var godt 
regissert at han fikk på trykk en så klar oppsummering bare dager etter 
det som skjedde i Oslo, men før lossingen fant sted i andre havner. 

Både Haugen og Fst Il hadde forberedt seg på at krigsmateriellet 
skulle losses fra få og store skip i sentrale havner. Men amerikanerne 
hadde i stedet lastet materiellet i mindre partier, fordelt på flere skip. 
Haugen, som forsøkte å administrere innsettingen av arbeidsvillige til 
lossingen, måtte gjøre om planene. Overvåkingen av lossegjengene ble 
også vanskeligere når skipningene økte. For å få i gang et helt sikkert 
system på dette sendte Haugen 4. juli 1950 ut likelydende skriv til 
Aspås, Berntsen og Lindø. 

Dels for egen regning og dels på vegne av vår felles venn Wilhelm, må 
jeg be deg være vennlig å skaffe meg en så nøyaktig oppgave som 
mulig over følgende: 

l) Fullt navn på styremedlemmene i Losse- og Lastearbeiderfor
eningen på stedet. 

2) Så nøyaktig som mulig oppgave over hvem av styremedlemmene 
som er kjente kommunister, hvem som er usikre og hvem som er 
sikre, og i den forbindelse hvem som er medlemmer av DNA. Denne 
opplysning har jeg bruk for i forbindelse med en kartlegging som nå 
mer enn ellers blir nødvendig ikke bare innen denne gruppe, men i 
flere andre grupper. V ær vennlig å la meg få denne oppgave så snart 
som råd er, helst innen mandag 10. ds. 

Det er sjefen for Fst Il, major Evang som er denne «felles venn». 216 

Aspås satte opp et svar på «forespørsel fra vår felles venn Wilhelm» 

216 Brevet er merket 14 B, men ligger på 8 B 1950, 65, ANO. 
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umiddelbart, hvor han gikk igjennom styrene i avdeling 2 (Trondheim) 
og avdeling 9 (Hommelvik). Han kommenterte oversikten med at det 
var mange «rotter» i styret i Trondheim, i alt seks av ni, mens man var 
fri for dem i Hommelvik. Berntsen svarte 6. juli at tre av syv medlem
mer av Trondheims-styret var medlemmer av NKP, inklusive formannen 
Augustin Crowo. Uvisst av hvilken grunn sendte Haugen ikke brevet til 
Oslo-avdelingen, hvor Bendik Øyan var leder. Først 7. oktober tok han 
et nytt, liknende initiativ, men da til hovedkasserer Kjønniksen i Norsk 
Transportarbeiderforbund. Brevet var påført «Privat» med to streker 
under. I brevet skrev han at han hadde «fått i oppdrag» å skaffe en full
stendig navneliste over styremedlemmer og andre tillitsvalgte i Oslo 
Bryggearbeiderforening, med angivelse av hvem som var kommunister. 
Han ville også ha en oppgave over hvor mange kommunister som var 
medlemmer av foreningen, samt en fortegnelse over så mange som 
mulig av dem. Haugen begrunnet ønsket med at man nå ventet «sabota
sjehandlinger» fra kommunistisk hold. Han lovet at han ikke skulle gi 
opplysninger om kilden videre i den rapporten han selv skulle lage. 

Lossingen pågikk i stort tempo etter at skipene kom inn. Noen over
sikt over skipenes ankomsttider eller godsmengde hadde man ikke på 
forhånd, hverken i ITF eller i NSF, og man måtte sende avgårde villige 
lossemannskaper utfra omtrentlige opplysninger fra amerikanerne. Kon
flikter mellom losseforeninger oppstod som følge av dette. I et tilfelle i 
juli 1950 ble seks mann fra Osloavdelingen sendt til Moss, for å delta i 
lossingen av 1.600 tonn ammunisjon fra MS Grenville Victory . Her ble 
det som i andre tilfeller nødvendig også å beordre militære mannskaper 
til å delta i arbeidet. Så Haugens rapport til ITF om «ingen problemer» 
var på dette punktet ikke helt i tråd med sannheten. Arbeidet i Moss 
brøt dessuten arbeidstidsbestemmelsene. Det var ikke uvanlig, og skapte 
konflikter. I avdelingen ble de arbeidsvillige kritisert. Hovedkasserer 
Kjønniksen, som hadde godtatt ordningen, fikk et mistillitforslag mot 
seg.217 I august meldte Friheten om en amerikansk frakteskute som lå og 
losset døgnet rundt ute i fjorden ved Melsomvik. Lossemannskapene var 
tilreisende helt fra Horten og andre steder.218 Både i Oslo, Bergen, Sta
vanger og Trondheim ble lossingen administrert fra NSFs lokaler på 
Grev Wedels plass i hovedstaden, i nært samarbeid med Pst Il. 

217 En orientering fra de som arbeidet i Moss, 19.9.50, ligger i samme. 
218 Friheten 22.8.50. 
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Denne høsten dukket det opp to nye oppslag med påstander om skips
sabotasje i den internasjonale pressen. Den 4. november hadde New York 
Herald Tribune en lang artikkel om «Red Sabotage Threat in US». Artik
kelen var ledd i en serie om den «kommunistiske konspirasjon i USA», 
og fortalte om en sjømann som tilfeldigvis hadde åpnet en hermetikkboks 
fra lasten ombord i et amerikansk skip i Philadelphia. Stor var hans for
bauselse da boksen i stedet for sardiner inneholdt 3 3 små pamfletter, med 
påtrykt spansk skrift. Tilsynelatende var det regler for fotball, men i vir
keligheten var det instruksjoner for hvordan man kunne sprenge et skip, 
hevdet FBI senere. Den fantastiske og detaljrike historien gikk ut på at en 
infiltratør blant mannskapet, en som hadde vært i «kommunistiske briga
der» under borgerkrigen i Spania, hadde smuglet disse instruksjonene 
inn i USA. Avisen kunne fortelle at FBI var alarmert, og forberedt på å 
forsvare Amerika mot «open blows to our industries». 

Et liknende oppslag i New Orleans Times-Picatune 17. februar 1951 
dreide seg om funnet av et «kommunistisk» sirkulære med oppskrift på 
sabotasje mot handelsskip. Det hadde overskriften «Agent Provoka
teur», og skulle nærmest være en slags instruks for sabotasje. Hoved
personen i historien var den norske konsulen i New Orleans, G.F.C. 
Collin, som hadde fått sirkulæret fra en ikke navngitt norsk sjømann. 
Collins sannhetsvitne var ingen ringere enn Ingvald Haugen, som ifølge 
avisen skulle ha uttalt at man hadde gjort liknende funn på mange nor
ske skip. I virkeligheten var denne historien kjent allerede i september 
1950 i ITF-kretser, og var omtalt i forskjellige aviser, blant annet i A/ten
posten 9. februar og Handels- og Sjø/artstidende 19. mai, under tittelen 
«Instruks til kommunistiske agenter». Riktignok stod det der at funnet 
var gjort på britiske skip. Haugen la sin hele tyngde bak autentisiteten 
til denne vandrehistorien. I et brev til en rekke norske aviser forsikret 
han at «bevis» for at dokumentet var ekte var framlagt på ITFs møte i 
sjømannsseksjonen i London 18. og 19. januar. Grunnen til at kommu
nistene nå «grep til terror og sabotasje og trusler mot skipenes sikker
het» var at de hadde tapt den faglige kampen om innflytelse. Han av
sluttet med en sterk appell om årvåkenhet og «effektive motaksjoner 
mot femtekolonnens anslag».219 

219 Brevet er datert 9.2.51 og adressert til Arbeiderbladet, Norges Handels- og 
Sjø/artstidende, Nationen, Morgenposten, Morgenbladet og Aftenposten. NSF, 
IH, 8 B, 79, ANO. 
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Haugen var klar over at han var på tynn is. På konferansen i London 
18. og 19. januar var det lagt fram en rapport fra Vigilance-komiteens 
arbeid, vi vet ikke om det var han som gjorde det, men vi vet at han 
hadde ordet. I referatet fra konferansen står det at aksjonskomiteen satt 
inne med opplysninger om at «Wollwebers sabotasjeorganisasjon er i 
hurtig utvikling», men at deres agenter foreløpig har ordre om å holde 
seg i ro. Dernest står det at konferansen oppfordret til «konstant over
våkenhet», og til «å ta effektive motaksjoner mot femtekolonneanslag». 
Det stod ikke noe om hvilke konkrete opplysninger som forelå. Det gjør 
det heller ikke blant dokumentene fra konferansen.220 Det var Haugen 
som hadde undertegnet referatet, som han selv viste til som bevis. En
kelte undret seg på hva som egentlig forelå. 221 Rederforbundet skrev til 
Haugen 20. januar at de ikke visste hvilket skip det var snakk om.222 Det 
var svar på en tidligere henvendelse fra Haugen. Haugen hadde hen
vendt seg til forbundet fordi ITF sentralt hadde registert utspillet i den 
amerikanske avisen og bedt Haugen om å få vite navnet på skipet.223 Re
derforbundet hadde bare opplyst til Haugen at funnet var gjort på en 
amerikansk båt «i Europafart». 

Haugen hadde løyet. Det vet vi fra hans egen korrespondanse med 
Einar Johansen, NSFs avdelingsformann i New York, som han skrev til 
i tillit til at Johansen med sine gode etterretningskontakter kunne finne 
ut noe om skrivet. Johansen prioriterte saken. Den 16. januar skrev han 
tilbake at avskriften av den berømmelige instruksen var mottatt 
gjennom «S.A.F's representant her», og denne kunne opplyse at den var 
kommet fra skipsreder Lorentzen, som igjen hadde fått den av en ame
rikansk «forretningsforbindelse».224 Og Lorentzen ville ikke nevnes i 
denne forbindelse, kunne Johansen melde til Haugen. Dokumentene 
viser altså at Haugen ikke hadde bevis, men selv forsøkte å framskaffe 
slike. Antakelig var han offer for et utspill fra en amerikansk tjeneste, 

220 Referat fra Londonkonferansen, NSF, IH, 8 B, 79, ANO. 
221 Sammen med Odd Helland og Alf Nordhus. 
222 Bernt Lund, Rederforbundet, til Haugen, NSF, 20.1.51, samme. 
223 Telegram fra Becu til Haugen 5.1.51: «Please cable name american ship men
tioned in connection with communist pamphlet», NSF, IH, 8B 1951, 79, 
ANO. 
224 Øivind Lorentzen, 1881-1980, skipsreder, tidligere skipsfartsdirektør og sjef 
for Nortraship under krigen. 
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som brukte hans mektige sjef Lorentzen fra krigstiden som kanal til of
fentligheten og som sannhetsgarantist. Haugen var lett å benytte, han 
brant for sin sak og røpet ikke sine kilder. 

Et par måneder senere bekreftet Haugen at han ikke var så nøye med 
sannheten. Den 30. mai 1951 fikk han et strengt fortrolig brev fra for
mannen i Svenska Sjofolksforbundet, riksdagsmann Jerker Svensson. 
Svensson hadde fått besøk i Riksdagen av en sekretær fra Utrikesdepar
tementet, som forklarte at departementet hadde mottatt et fortrolig 
skriv fra den brasilianske ministeren i Stockholm. Bakgrunnen var at 
det brasilianske sikkerhetspolitiet hadde henvendt seg til det brasilian
ske utenriksdepartementet, i anledning av uttalelser fra Haugen om at 
det på svenske skip som trafikkerte Brasil skulle finnes utsendte polske 
kommunister, som skulle spionere mot Brasil.225 Haugen svarte et par 
dager senere:226 

Ærlig talt er dette noe sludder ( ... ) jeg har vistnok beskjeftiget meg 
med spørsmålet om utlenninger i den norske handelsflåte som fra tid 
til annen har vist seg å være - ikke bare tvilsomme - men også sikkert 
utsendte Wollweberagenter, men jeg kan ikke med min beste vilje er
indre at jeg i noe tilfelle har hørt - og langt mindre uttalt meg om -
hvilke utlenninger som finnes i den svenske handelsflåte. 

Men arkivene til NSF viser at Haugen stadig vekk beskjeftiget seg med 
kommunister i den internasjonale skipsfarten. 

Det var under inntrykk av slike meldinger Vigilance-komiteen hadde 
sitt neste internasjonale møte i Sorrento, Italia, 2. og 3. september 1950. 
Møtet skulle særlig drøfte den kommunistiske trusselen i Middelhavs
området, som ble vurdert som «meget sterk».227 Til møtet forelå et for
slag fra det nederlandske forbundet om utelukkelse av kommunister fra 
ITF. Hvordan det ble behandlet framgår ikke av det materialet som er 
tilgjengelig. Det kan henge sammen med at Haugen fikk reiseproblemer 
og bare nådde siste del av møtet. I et skriv fra 13. oktober signaliserte 
imidlertid Becu en opptrapping av beredskapen innad i ITF. De regio-

225 Svensson til Haugen 28.5.51, 79, samme. 
226 Haugen til Svensson 30.5 .51, 79, samme. 
227 « ... where Communist influence is still very strong.» Møteinnkalling fra 
Becu til Haugen 18.8.50, 65, samme. 
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nale Vigilance-komiteene skulle rapportere all undergravende virksom
het til ITF, og rapportere rutinemessig minst hver tredje måned. De re
gionale møtene måtte ikke være sjeldnere enn hver tredje måned.228 På 
konferansen hadde man distribuert en kopi av en samarbeidsavtale 
mellom havnearbeiderseksjonen i den franske sosialistiske fagorganisa
sjonen CGT og det østtyske transportarbeiderforbundet, i håp om å 
kunne bruke den i propagandaen. Men avtalen berørte, skuffende nok, 
ikke sabotasje. 

Spionsentralen 

Som leder av den regionale Vigilance-komiteen i Skandinavia, omskapte 
Haugen de ordinære faglige kontaktene i NSF til et rapporteringsnett
verk, som ble en effektiv og viktig del av Rolf Gerhardsens etterret
ningsbyrå, som dermed ble utvidet til å omfatte skipsfarten. NSF be
tjente den militære etterretningstjenesten med spionrapporter fra 
sovjetiske havner, såvel som regionale POT-kontakter med lokale infor
masjoner, og deltok i personkontroll. Haugen bidro personlig med myn
dig hånd. Vi skal her se på noen eksempler som belyser bredden av 
denne mangslungne virksomheten. 

I juli 1950 fikk sekretær i DNA, Gunnar Sand, en rapport fra «sitt 
kontaktpunkt» i Harstad, om en student Hans Knudsen, fra byen. 
Knudsen hadde tatt hyre på en malm båt som trafikkerte Narvik. Sand 
mente at studenten var en farlig kommunist, og at dette var en sak for 
Haugen, som han orienterte i et brev. Han refererte alt han hadde fått 
vite om Knudsens liv, og understreket at det «muligens» måtte ligge et 
«bestemt oppdrag» bak når en person som han dro til sjøs.229 Den 4. 
august skrev Haugen til Knut Knutsen, leder av NSFs avdeling i Narvik, 
og advarte mot studenten. Den «religiøse kommunist» hadde ved på
mønstringen sagt at de «kommunistiske krefter i den norske handels
flåte kom til å spille en adskillig mer framtredende rolle enn hva tilfelle 
er nå, hvor bare reformister og byråkrater styrer», skrev han. Det kan se 
ut som at Haugen selv hadde funnet på sitatet. Iallfall var det ikke hen
tet fra Sands brev, annen kilde hadde Haugen ikke. Kanskje han ønsket 
å piffe opp saken for Narvik-kontoret, som han syntes tok slike saker 

228 Becu til Haugen 13 .10.50, 65 , samme. 
229 Sand til Haugen 26.7.50, 79, samme. 
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for lettvint? Det kan se slik ut. At kontoret ikke behandlet slike saker 
med ønsket tyngde, ser vi av en korrespondanse i oktober, da Knutsen 
skrev til Haugen om vanskene med overvåkingen av mannskapet på en 
polsk båt. Haugen svarte at Knutsen kunne be om hjelp fra en navngitt 
mann i POT i Narvik. Opplysningen om mannen hadde han fra «depar
tementet», skrev han. 

For Haugen var det uproblematisk å engasjere seg i personkontroll, 
han assisterte også private bedrifter med dette. I mars 1949 rapporterte 
han til fylkesmann Ivar Skjånes i Trondheim om personkontroll av 
radiotelegrafist Leif Sømoe fra Rørvik.230 Haugen beklaget at han ikke 
visste noe om Sømoe etter 1939 og «det er derfor all grunn til å være 
varsom, og kunne våre partifeller på Rørvik på en eller annen måte finne 
ut hvor han har oppholdt seg og hva han har bestilt under krigen, 
kunne det muligens sette oss i stand til å bedømme hva slags kar han er 
( ... )vi har ingen mulighet for å finne ut om hans politiske innstilling». 

Vi har sett hvordan Haugen i 1949 drev internasjonal etterretning i 
New York, og formidlet kontakter mellom norske tjenester og ameri
kanske. Ikke lenge etter fikk han tillitsvalgte i avdelingene til å akseptere 
at de skulle drive regulær spionasjevirksomhet mot Sovjet og rapportere 
gjennom ham personlig. Et brev fra Karl Oshaug, leder av forbundets 
Stavanger-avdeling, bekrefter at tillitsvalgte i avdelingene var pålagt å 
spionere under opphold bak jernteppet.231 Rapportene skulle sendes 
Haugen i egne brev. Oshaug var ikke særlig begeistret for oppgaven, 
siden brevskriveren jo antakelig ville vende tilbake senere og brev 
kunne bli snappet opp. Han skrev likevel selv slike rapporter til Hau
gen. Fra Haugen gikk rapportene til Fst IL 

Haugen blandet seg også inn i utenrikstjenestens disposisjoner. 
Gjennom Vigilance-komiteen fikk han rapporter fra Laursen, forman
nen i det danske Sjømannsforbundet, om at danske militære irriterte seg 
over at den norske vise-konsul i København, Klaus Axel Nergaard, 
pleiet sosial omgang med Richard Jensen, formannen i Søfyrbødernes 
Forbund. Jensen var «Wollwebersabotør», men samtidig på kollisjons
kurs med DKP, som han også var ekskludert fra. Det var en uforståelig 
kombinasjon for de militære. «Som du sikkert vet har jeg nær forbin
delse med efterretningstjenesten i Danmark,» skrev Laursen. Han var 

230 Haugen til Skjånes 1.3.49, 79, samme. 
231 Oshaug til Haugen 19.2.51, 79, samme. 
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kontaktet av de militære angående Nergaard, en farlig mann «på den 
plads han har».232 Han opplyste at Nergaard stod under overvåking i 
Danmark og anmodet Haugen om å foreta seg noe med saken. Laursen 
ville ha svar «til min private interesse». En uke senere svarte Haugen. 
«Vi har lenge vært oppmerksom på forholdet,» opplyste han, og føyde 
til at det nå fra norsk side ville bli tatt skritt for å få et personbytte. Hva 
som skjedde vet vi ikke. Det ser ikke ut til at konsulen ble byttet ut. 

Både i Storbritannia og i USA hadde NSFs avdelingstillitsvalgte etter
retningsoppdrag for etterretningstjenesten hjemme, enten direkte eller 
gjennom Haugen. De rapporterte mistenkelige eller upålitelige innen 
skipsfarten hjem og formidlet kontakter. En slik ansatt i London-avde
lingen rapporterte om sine kolleger til etterretningen under beskyttelse 
av Odd Helland, leder av London-avdelingen.233 I USA ble slike forbin
delser ivaretatt av en rekke personer, men NSFs avdelingsleder Johan
sen i New York spilte en sentral rolle sammen med presseråd Myklebost 
i Washington, for det som angikk skipsfarten, krigsmateriellforsendelser 
og skipsfartens forbindelse med amerikansk politi. I Norge ivaretok 
Haugen nære forbindelse med de tjenestemennene som CIA og FBI 
hadde stasjonert her, og samtaler, konferanser og korrespondanse fant 
stadig sted. NSF ga også praktisk hjelp til forskjellige hemmelige opera
sjoner som amerikanerne utførte i Norge. En tillitsvalgt i NSFs Hauge
sund-avdeling ble brukt til å oversette særlig følsomme dokumenter ved 
slike anledninger. 234 

Hedin-saken 

Den omleggingen av NSF-tillitsvalgtes arbeidsoppgaver som Haugens 
regime innebar gjorde det vanskelig å være uenig også i rent faglige 
spørsmål. Det sier seg selv at det måtte bli enda vanskeligere å fremme 
ideologisk betingede uenigheter enn tidligere, og for erklærte kommu
nister var det overhodet ikke plass. Slik måtte det bli når Haugen 
krevde at tillitsvalgte skulle spionere på egne medlemmer for USA. 

Resultatet for NSF ble at det demokratiske livet rundt tariffsakene, 

232 Laursen til Haugen 7.3.51 , 79, samme. 
233 Helland til Haugen 21.3 .51 , 79, samme. 
234 Haugen til Parsons, den amerikanske ambassade 27.10.50, Haugen til Leif 
Bendiksen 2.10.50, 79, samme. 
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Oscar Hedin, i 1948 Norsk Sjø
mannsforbunds representant i 
Liverpool, her 1945. Han ble 
fjernet etter en klassisk gjennom
ført svart-propaganda operasjon, 
under stram regi av Ingvald 
Haugen. 

selve livsnerven i fagbevegelsen, i tiden som fulgte ble erstattet av søken 
etter infiltratører, og kriminalisering av de man lyktes å ramme. Dette 
kunne gå ut over personer langt fra den kommunistiske opposisjonen. 
Et eksempel kan være en ubetydelig og nesten naiv faglig opposisjon 
som dukket opp på et par båter, høsten 1950. Dette ble kjent da et ak
sjonsutvalg bekjente i Dagbladet 25 . november at de ønsket en ny le
delse i NSF, fordi NSF godtok at det gikk 2000 norske sjøfolk ledige, 
mens det var tatt ombord 6000 utenlandske. Oppropet var undertegnet 
«Norske sjøfolks aksjonsutvalg i Oslo». Forbundsledelsen slo raskt til
bake. Rapporter på de som stod bak ble samlet inn. I begynnelsen av 
desember informerte Haugen utvalgte tillitsvalgte om hvem de var, og 
innstilte på eksklusjoner umiddelbart. I forbundsstyremøte 9. desember 
ble to ekskludert og en tredje unggutt suspendert og svartelistet.235 Alle 
tre ble hengt ut som kriminelle, den ene som «kjeltring» og tyv, den 

235 På det eksemplar av pressemeldingen som ligger i NSFs arkiv, er det påført 
med penn: «Påført kortene. 11/ 12-1950. B.N». Dette må bety påføring på med
lemsregisteret, 79, samme. 
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andre som «forbryter» og den tredje som «mindre klok, og vi har ikke 
grunn til å samle på han som medlem av organisasjonen».236 NSF sørget 
for at skandaliserende artikler om de tre ble tatt inn i aviser landet 
rundt. 

De tre hadde ikke ressurser til å ta opp kampen mot den mektige 
Haugen, og delte skjebne med flere som i disse årene ble satt på land i 
stillhet, ofte merket for resten av livet. Men alle ga seg ikke like lett. En 
av dem var Oscar Hedin, NSFs avdelingsbestyrer i Liverpool, som Hau
gen også hadde omtalt som svindler i NSFs medlemsblad. I hans tilfelle 
forelå forklaringen på hvorfor han kom i søkelyset lenge før kampanjen 
mot ham ble offentlig kjent. I et brev til en av Hedins underordnede i 
Liverpool i september 1949, innrømmet Haugen at den egentlige bak
grunnen var at Hedin var kommet i den britiske sikkerhetstjenesten MI 
5s søkelys. Han skulle nemlig ha hjulpet den svartelistete britiske sjø
mannen William Hart, en kommunist, til å få hyre.237 

Her er forholdet som du bør vite at alle instanser som har med secu
rity og emigrasjon å gjøre, både her og i England, er fullt oppmerk
som på din sjefs intime forbindelser med de kommunistiske partier 
både her hjemme og i England. De er endog oppmerksomme på at 
han er mottakersentralen når det gjelder opplysninger og viderefor
sendelse av stoff ( ... ) ingen kan garantere hva som kan komme til å 
skje når det britiske forbundet finner ut det som skjer. 

Det hjalp ikke at en annen ved Liverpool-kontoret i et brev til Haugen 
21. september 1949 innrømmet at det var han som hadde registrert den 
britiske kommunisten som hyressøkende, ikke hans sjef. Som vi har sett, 
hadde Haugen gardert seg ved å sirkulere rykter om at Hedin hadde be
gått økonomiske misligheter, og trodde at saken var under kontroll. I 
forvissning om det kunngjorde han i medlemsbladet til NSF at Hedin 
var suspendert fordi han hadde gjort seg skyldig i underslag og andre 
straffbare forhold. 

Normalt ville avslutning på en sak om økonomisk rot bestå av at en 
offentlig gransking ga NSF medhold, etterfulgt av at man lot nåde gå for 

236 Øyan til forbundsstyret 5.12.50, 73, samme. 
237 Haugen til Kaare Kjærnes, Liverpool, 28.9.49. Om Hart, se Vetlesen, 1981, 
s. 138. 
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rett, uten tiltale. Slik ble det ikke i denne saken. En byråsjef i Industri
og skipsfartsdepartementet gransket Hedins delaktighet i utbetaling av 
stønader til hyressøkende og NSFs revisor Erling Tollerud gikk igjen
nom kontorets regnskaper. Det ble konkludert med at beskyldningene 
ikke kunne belegges.238 Hedin forsvarte seg. Stridighetene som fulgte 
skandaliserte NSF i en årrekke.239 Etter avskjeden reiste Hedin hjem til 
Skjeberg, for å finne seg arbeid. Det ble ikke så enkelt, men til slutt fikk 
han jobb på et Selmer-anlegg ved Borregaard. Som erfaren forenings
mann ble han på ny valgt som tillitsmann, hvorpå ledelsen i Bygningsar
beiderforbundet dermed «oppdaget» Hedins nye «infiltrasjonsforsøk», 
og vedtok på forbundsstyremøte 4. april1952 å ekskludere alle 125 på 
anlegget, hvis de ikke omgjorde valget. Arbeiderne gjorde 17. april 195 2 
avbikt. Hedin ble avsatt og mistet jobben igjen. 

Hedin stevnet NSF for retten for å få kjent eksklusjonen ugyldig. 
Først tre år senere kom saken opp ved Oslo byrett. Det ble i første om
gang inngått et forlik om at NSF skulle betale Hedin et lite beløp.240 

Men Hedin fikk likevel ingen oppreisning. Han stevnet NSF for Oslo 
byrett 27. april1959, hvor han et halvt år senere endelig fikk fullt med
hold. Haugens vanærende omtaler av ham i NSFs publikasjoner ble 
kjent døde og maktesløse, han fikk erstatning og økonomisk oppreis
ning, ble tilkjent saksomkostninger og fikk et beløp til å kunngjøre 
dommen.241 Hedins juridiske og moralske seier kunne imidlertid ikke 
skaffe ham jobben tilbake. Etter avskjeden, men før rettssakene, hadde 

238 Byråsjef Josef M. Endresens fastslo i en rapport til Industridepartementet at 
Hedin ikke hadde hatt noe med utbetalinger å gjøre. Revisor Erling Tolleruds 
revisjonsrapport av Liverpoolavdelingen 30.5.50 konkluderte først med feil i 
regnskapet. Det framgår imidlertid av brev fra S.A. Greve ved Cardiff avdeling 
av NSF 21.3.52, at revisoren hadde forvekslet en dato, skrevet med tall, med et 
beløp. Dermed falt beskyldningene. 
239 Saken Oscar Hedin mot Ingvald Haugen fikk eget arkivsted i NSFs arkiv. 
240 Hedin stevnet NSF 3.12.52. Først i november 1955 kom saken opp, og forli
ket ble inngått 29.11.55. NSF skulle betale kr. 274,38 til Hedin. 21.12.55 utbe
talte NSF kr. 1.000 som «flyttegodtgjørelse» og «pensjonsinnskudd». 
241 Dom ved Oslo byrett 25.11.59 ga Hedin fullt medhold. Omtalen av Hedins 
«organisasjonsskadelige virksomhet» i Oslo-avdelingens jubileumsbok ble kjent 
død og maktesløs. Erstatningen ble på kr. 5.000, hvorav kr. 3.000 var opprei
sing, kr. 1.500 var saksomkostninger og kr. 500 var kostnader for offentliggjø
ring av dommen. 
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nemlig Haugen sørget for at NSFs landmøte vedtok at kommunister 
ikke kunne ha stillinger i forbundet og han kunne med god samvittighet 
erklære at «spørsmålet om avskjedigelsen av herr Hedin ( .. . ) har tapt 
sin aktualitet».242 

I realiteten var dette en hemmelig operasjon, satt igang av Haugen i 
samarbeid med MI 5, for å få fjernet en hemmelig såkalt Wollweber
kurer. Hedin forstod neppe at det var sakens egentlige bakgrunn. Ope
rasjonen mot ham rørte ved mange menneskers rettsfølelse og reaksjo
nene kom fra uventet hold. Haugen hadde satt i gang en bevegelse som 
slo tilbake på ham selv og kastet noen av de første lysglimtene inn i det 
hemmelige Norge. 

Valutasaken 

Sjømannspresten i Liverpool i 1949 var en rettskaffen mann. Han 
nevnte i en samtale med NSFs revisor Erling Tollerud en merkelig his
torie om at forbundsledelsen sendte penger ulovlig til Norge gjennom 
forbundets kanaler. Tollerud refererte samtalen i en rapport til Oslo. Se
nere fikk sjømannspresten en kopi av rapporten og sendte den til sin 
venn Hedin. Ryktene om transaksjonene var også kjent i Oslo-avde
lingen av NSF tidligere, og hadde ført til et protestvedtak 30. januar 
1948 mot <<lovstridig disponering av forbundets midler».243 

Hedin forstod at han var kommet over noe viktig. Han sendte rap
porten til Handelsdepartementet, sammen med en anmeldelse av NSF 
for brudd på valutalovene. Han la ved kopier av flere dokumenter som 
han hadde hatt liggende som han antok berørte samme sak. Hedin fryk
tet ikke uten grunn at Haugen hadde gode kontakter i departementet, 
og sørget derfor også for at saken kom på trykk i Dagbladet i et oppslag 
13. januar 1951. Dermed oppstod den såkalte valutasaken, en skandale 
nesten uten sidestykke i fagbevegelsens historie, som holdt det politiske 
Norge i ånde i flere måneder, med dokumentavsløringer, politiaksjoner, 
tyveri, smugling og trusler som ingredienser. 

De offentliggjorte dokumentene viste at NSF hadde stilt store dollar
beløp til disposisjon for å kjøpe ny trykkpresse til Arbeidernes Aktie
trykkeri og AOF i USA og at Haakon Lie hadde smuglet matriser til 

242 Vetlesen, Nytt Norsk Tidsskrift 111997, s. 95 . 
243 Dagbladet 1.2.51, Vetlesen, Nytt Norsk Tidsskn/t, 1/2001, s. 93 . 
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pressen inn i Norge fra USA. Rolf Gerhardsen svarte i Arbeiderbladet 
15. januar med store oppslag under overskriftene «Dagbladet og kom
munistiske sabotører i sluttet tropp» og «Hvordan 5 .kolonnen knytter 
til seg hjelpere». Friheten derimot hadde bare et lite refererende opp
slag 15. januar. Haugen og NSFs advokat Alf Nordhus var i London da 
saken ble kjent i Dagbladets spalter. Det ble nå et voldsomt rabalder 
innad i DNAs ledelse. Haakon Lie og LOs sjef Konrad Nordahl satte 
seg i sving 17 . og 18. januar med «urgent» telegrammer til Haugen og 
Nordhus om uten opphold å avbryte reisen og komme hjem.244 Hedin
saken, som hadde startet så enkelt, var med ett slag blitt vanskelig. 

Utad karakteriserte Haugen beskyldningene som falsknerier, men 
innad bekreftet han dem. Saken krevde handling. Siden dokumentene 
etter Haugens mening var stjålet fra NSFs arkiv, leverte han en anmel
delse om innbrudd til politiet. I et oppslag i Arbeiderbladet 10. mars ble 
den tidligere redaktøren av NSFs meddelelsesblad, Leif Vetlesen, hengt 
ut som den skyldige. Han var den siste kommunisten med daglig virke i 
NSFs kontorlokaler på Grev Wedels plass. Nå ønsket Haugen at politiet 
skulle foreta husundersøkelse hos ham og dessuten i Dagbladets lokaler, 
for å finne dokumentene. Politiet troppet opp i Dagbladet, men vek til
bake for å gjennomføre en razzia. Men hybelen til Vetlesen ble ende
vendt 23. mars 1951, etter at Vetlesen var innkalt til avhør.245 Politiet in
formerte NSF om beslagene i fortrolighet, for ikke å forsterke 
inntrykket av at aksjonen var gjort på oppdrag.246 Vetlesen anket til for
hørsretten, som opphevet beslaget og henla saken, med den begrun
nelse at ingen dokumenter av interesse var funnet. 247 

I artikkel etter artikkel raste Rolf Gerhardsen i Arbeiderbladet mot 
Dagbladet, for at avisen hadde latt Hedin få slippe til i spaltene. «'Dag
bladet' lar seg misbruke av kommunistiske undergravere» skrev han 31. 
mars. Dagbladet kunne selv svare med å peke på at NSF i realiteten ga 
opposisjonen rett ved å vedta bot, inndraging og forelegg. Men «med
lemmene i handelsflåten får ingen beskjed om at Ingvald Haugen er 

244 NSF, IH, 39 B, 85, ANO. 
245 Dagbladet, NSF, B, Ingvald Haugens saker, 85 . 
246 18.4.51 skrev NSFs advokat Alf Nordhus til Haugen at han hadde mottatt en 
liste over Vetlesens private papirer fra politiet, uttrykkelig til «helt internt 
bruk». 
247 Oslo politikammer henla saken 19.5.51. 
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ilagt bot», skrev avisen 31. mars 1951. Adresseavisen skrev en treffende 
lederartikkel om NSF «l glasshus» 3. mars 1951. Nå kunne alle lese 
hvordan Haugen var i ferd med å omskape NSF til et gangstervelde. 

NSFs Osloavdeling, som neppe hadde full oversikt over Haugens 
ulike manøvre i saken, mente at det var næringslivsorganisasjonen Li
bertas som stod bak presseoppslagene. Men redaktøren av Haugesund 
Dagblad kunne bekrefte at telegrammene om saken kom fra Høires 
Pressebyrå.248 Arbeiderpartiavisene forsvarte hovedorganet med at det 
hadde gått så hardt ut over avisen under krigen. Det var forsåvidt sant, 
men gjaldt jo enda mer for kommunistenes presse. Dessuten, kunne det 
forsvare brudd på lover DNA selv hadde tatt initiativ til? Landsstyret i 
NSF vedtok i en uttalelse 29. og 30. mars 1951 at angrepene på NSF 
kom fordi «de borgerlige partiene og kommunistene» hadde startet 
valgkampen, og at fremgangen for sjøfolkenes sosiale og økonomiske 
kår skyldes samarbeidet med DNA. Det var å rette baker for smed, 
hverken de borgerlige eller kommunistene hadde fjernet Hedin eller 
smuglet matriser fra USA.249 I et annet vedtak uttalte NSF at kampanjen 
i Dagbladet kom på grunnlag av «dokumenter som kommunistene på 
ulovlig måte har borttatt fra forbundets arkiver». I en leder i meddelel
sesbladet omtalte Haugen Hedin og kommunistene som «5-kolonne».250 

Han offentliggjorde nå også anmeldelsen til politimesteren i Oslo, hvor 
sammenhengen mellom Hedins dokumentunderlag og påståtte tyverier 
og innbrudd i NSFs lokaler fra l. oktober til31. desember 1950 fram
går. Anmeldelsen er i stil med hans beretning fra New York i 1940 om 
«pepperoverfallet», en kan lese en kriminalistisk «nerve» i framstil
lingen. 

Hedins anmeldelse til Handelsdepartementet presset Oslo Politikam
mer til å bringe klarhet i valutasakens forskjellig aspekter. I en over
siktsrapport 10. februar 1951 forsøkte kammeret å finne ut hvem USA
pengene opprinnelig kom fra.251 En donator var ]ewish Labor 
Committee med USD 15.000, og en annen var Amalgamated Clothing 
Workers Association of America med et lignende beløp. Pengene skulle 

248 Haugesund avdeling av NSF til NSF 13 .3.51, NSFIIH, B, 85, ANO. 
249 Sak 39 B, NSFIIH, 85, ANO. 
250 I NSFs medlemsblad nr. 2 1951. 
251 O. Svendsen ogJ. Angell-Baustad, OP ordensavdelingen, 10.2.51, NSF/IH, 
B, Sak 39 B, 85 , ANO. 
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ha vært utbetalt før krigsslutt eller like ved krigsslutt. Mye var uklart. ]e
wish Committee hadde høsten 1945 donert USD 10.000, men bare halv
parten ble innbetalt. Haakon Lie hevdet i en forklaring at det var inn
betalt USD 35.000. Det fantes også en tredje donator med navnet 
Labour League of Human Rights, som skulle ha donert et liknende 
beløp. Politirapporten stadfestet at det var under USD 30.000 til dispo
sisjon på NSFs konto. Haugen og Lie måtte dokumentere at donasjo
nene var til DNA, fordi noen av midlene var donert til det upresise 
«Den norske Arbeiderbevegelse». Grunnen til at NSF overtok beløpene 
var at ingen andre forbund hadde en organisasjon i USA, hevdet de. 
NSFs avdelingsleder i New York, Einar Johansen, ble dermed forvalter 
av midlene.252 I dag må vi anta at det bak de ulike donatorene skjulte 
seg en eller flere hemmelige amerikanske tjenester. 

Politiet fikk bekreftet at overtredelsen av valutaloven var utført med 
hensikt. I en politiforklaring 23. januar sa Haugen seg villig til å vedta 
en passende bot. Han fortalte at Lie var i USA da utbetalingen ble fore
tatt. Lie hevdet at han hadde hatt kontroll på kontoen fram til han reiste 
hjem til Norge i juni 1945. Først da var kontoen blitt overdratt NSF og 
Johansen.253 Lie opplyste videre at Aktietrykkeriet hadde plassert store 
ordre på trykkeriutstyr i USA rett før og etter krigsslutt. Han skulle 
ordne med disse leveransene da han var i USA i 1947. 

For å forklare forsøket på å smugle matrisene til Arbeiderbladet inn i 
landet fra USA, ga Lie seg ut på en lang og infløkt historie.254 Det kom 
også fram at det forelå en liknende transaksjon med film-maskiner, som 
Lie hadde kjøpt for USD 15.000. Johan Ona i Arbeiderpressens Sam-

252 Pr. 23.8.46, etter at Federal Reserve Bank hadde frigjort midlene, viste kon
toen en balanse på USD 19.419. Norges Bank hadde 5.3.46 bestemt at USD 
opptjent etter 17.7.40 skulle tilbys Norges Bank. Forbundsstyret i NSF var klar 
over dette, men bestemte 20.1.47 etter forslag fra Lie at USD 7.000 skulle bru
kes til å kjøpe trykkeriutstyret. Politiet mente at det var uaktsomhet som var 
grunnen til at beløpet ikke var innmeldt. 
253 Lie føyde til at Sidney Hillmann i Amalgamated Clothing hadde nevnt at be
løpet kanskje kunne betales tilbake ved høve. Det skjedde aldri og var neppe 
heller intensjonen. 
254 I en forsendelse som ble belastet fabrikantens forhandler i Oslo klarte man 
ikke å få med mer enn fire sett a 1.400 matriser, Lie tok med seg resten i sin 
«håndbagasje» og gikk rett igjennom tollen. 
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virke mente at disponeringen av disse til sammen USD 30.000 hadde 
spart landet for hardt tiltrengt valuta og at hele transaksjonen nærmest 
måtte ses på som en velgjerning for landet. Det mente ikke direktør Ole 
Colbjørnsen i Handelsdepartementet. Han var ikke nådig da han i sin 
forklaring 7. februar påpekte at ingen av disse transaksjonene var inn
meldt eller lovlige. Han poengterte at han hadde en svært god hukom
melse. En sint Lie avfeide all kritikk med at han hadde samlet inn i alt 
USD 630.000 og at dette var snakk om rene bagateller. 

Saken endte med at Haugen vedtok en bot på kr. 500, subsidiært 15 
dagers fengsel for overtredelse av valutaloven. AOF vedtok en inndrag
ning av kr. 16.497 og Arbeiderpressen kr. 1.076. Haakon Lies forhold 
ble henlagt utfra bevisets stilling. Det var første gang det ble rettslig do
kumentert i Norge at et politisk parti mottok pengestøtte fra en frem
med makt. At dette bare var en flik av et omfattende operativt samar
beide mellom DNAs etterretningsapparat og USAs hemmelige tjenester, 
kom selvsagt ikke fram. Antakelig dreide det seg også om langt større 
økonomiske transaksjoner. Det kom heller ikke fram at avsløringene ble 
utløst av en «innersving» i Wollweber-jakten. 
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- Kapittel 4 -

Sabotører eller kurerer 

Fra atomkappløpets første tid, før august 1949 da det ble klart at Sovjet 
hadde brutt det amerikanske atomvåpenmonopolet, søkte amerika
nerne etter en hemmelig kurerforbindelse mellom Europa og New 
York. NSFs formann antydet for dem at norske sjøfolk kunne være in
volvert, på grunn av det store antallet norske skipsanløp i verdensbyen. 
Slik kom den norske Atlanterhavsfarten i fokus. Nye forestillinger om 
spioner og kurerer kom i konkurranse med sabotasjeteoriene. For å få 
alt til å henge sammen ble det konstruert ulike forbindelser mellom sjø
folkene og Wollwebers folk i Berlin og i østeuropeiske land. 

En hemmelig kurer på Stavanger/jord 

Karl Bargstiidt fortalte til Biltvedt sommeren 1948 at han tilfeldigvis 
hadde truffet en av Wollwebers folk på gaten i Oslo ni år tidligere, men 
at han ikke kunne huske hvem han var. Biltvedt forsøkte i lang tid å 
identifisere denne mannen. Til slutt ga han opp, uten å ha lyktes. Han 
hadde en mistanke om at Bargstiidt hadde lurt ham med historien, men 
ble aldri helt sikker. 

Bargstiidt hadde snakket sant, mannen var virkelig nok. Det er imid
lertid ikke sannsynlig at Bargstiidt noen gang kjente hans identitet. Hans 
navn var Reinhardt Willy Paulsen. Han var sjømann som så mange av 
Wollwebers folk, og hadde vært i utenriksfart fra 1925-33. I 1935-38 
hadde han vært hovmester i den norske ambassaden i London. Det var 
en av Wollwebers unge aktivister, Ingeborg Bakken, som hadde enga
sjert Paulsen til å være med på spesielle oppdrag for Wollweber i årene 
før, og i første del av krigen. Nøyaktig hvilke vet vi ikke.255 Deretter var 
han ansatt som vaktmester og sjåfør i den amerikanske legasjon og kon
sulat i Oslo til disse ble avviklet av tyskerne i 1941. Under okkupasjo
nen ble han engasjert i forskjellige motstandsaktiviteter, blant annet 
hadde han kontakt med Asbjørn Sunde og Johan Peter Bruun, men det 

255 Borgersrud, 1997 (NI), s. 170. 
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er ikke kjent om han direkte deltok i sabotasjeaktivitetene.256 Det var en 
ganske annen grunn til at han kom i søkelyset i 1948. Paulsen hadde i 
august 1945 fått hyre på Stavanger/iord som kokk og kelner, og ble valgt 
som tillitsmann ombord. I april 1948 hadde Paulsen vært på et åpent 
møte i Kristiansand, arrangert av NKP. Politimester Rynning T ønnesens 
folk fotograferte i hemmelighet alle som var til stede og stusset over 
hvem denne ukjente sjømannen kunne være. Politimesteren skrev til 
Bryhn og ba om hjelp til identifisering. Deretter ble Paulsen, som da var 
40 år gammel, identifisert.257 Bryhn mente at det var mistenkelig at en 
sjømann på Stavanger/iord som var bosatt i Oslo var på et kommunist
møte i Kristiansand. En forklaring kunne være at han på fritiden arbei
det med å reorganisere Vest-Agder distrikt av NKP.258 

I et kort notat som Bryhn satte opp et par uker senere, ble Paulsen 
beskrevet som en svært viktig person, som «den farligste av kommunis
tene» ombord på Stavanger/iord. Bryhn anklaget ham også for å være 
hovedansvarlig for smuglingen ombord. Pressen hadde nettopp slått 
opp at mannskapene og skipsoffiserene på amerikabåtene drev utstrakt 
smugling av attraktive forbruksvarer fra New York til Oslo. Kilden var 
blant besetningen på skipet, hevdet Bryhn.259 

Det stemte at Paulsen var opptatt av smuglingen, men på en annen 
måte enn Bryhn beskyldte ham for. Som tillitsvalgt i NSF hadde han tatt 
til orde mot trafikken og skrevet i pressen. Bryhn sørget for at ett av 
hans avisinnlegg ble klipt ut og lagt i hans personmappe i OVS. Det var 
mistenkelig at Paulsen ikke opptrådte fordekt , syntes han, kanskje opp
trådte han slik for å dekke over konspirative aktiviteter. En av Bryhns 
kolleger kjente litt til Paulsen fra begynnelsen av krigen, og Bryhn ba 
han om å sette opp en oversikt over all informasjon som lot seg finne fra 
den tiden. Utredningen ga en overraskende opplysning. Paulsen hadde 
vært ansatt av amerikanerne i Oslo fram til desember 1941. I Bryhns 
verden var det ikke til å misforstå.260 

Fra begynnelsen av mai 1948 ble Paulsen systematisk skygget når han 
var i Norge. Flere spaningsrapporter ligger i hans personmappe, men 

256 Ingeborg Paulsen 3.3.93. 
257 Notat 16.4.48, P 10.210 (tidl.670), OVS. 
258 Påskrift personalskjema, P 10.210. 
259 Notat 1.5.48, P 10.210, OVS. 
260 Notat udat. av O.W.Ø, P 10.210, OVS. 
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Stavanger/jord, Den Norske Amerikalinje. Mannskapet kom under overvåking av amerika
nerne etter initiativ av Ingvald Haugen. 

ingen gir holdepunkter for at han hadde kontakt med sovjetagenter, enn 
si at han fraktet dokumenter fra New York, som spanerne trodde. Etter
hvert ble han klar over at han var under spaning av FBI når båten var i 
USA.261 Bryhn beskrev ham både som hemmelig sovjetkurer og som «fa
natisk kommunist». Det indikerte et garderingsbehov. I midten av no
vember 1948 ble hans rolle i det kommunistiske sjømannsmiljøet spesi
elt vurdert nok en gang.262 Sammen med Bjarne Moi og Rolv Gustav 
Larsen, ble han beskrevet som en av de «farlige tre kommunister» på 
Stavangerfjord. Bryhn var overbevist om at en av dem måtte være den 
hemmelige kureren, men nå var han, uvisst hvorfor, begynt å helle i ret
ning av at det måtte være «Gust» Larsen. Larsen hadde en annen poli
tisk bakgrunn. 263 Han kom fra AVL-miljøet på Grunerløkka i Oslo. 
Som 15-åring hadde han reist til sjøs i 1926. I 1931 hadde han gått i land 
for å realisere en skuespillerdrøm. I ly av panikkdagen 10. april 1940 
kom han seg ut av Oslo, og tok skiene fatt gjennom Nordmarka. Han 
fant en militær avdeling, meldte seg frivillig og var med i kampene i 
Oppland. Senere ble det motstandsarbeid og fra 1944 en tilværelse som 

261 Spaningsrapport 5.5.48, P 10.210, OVS. 
262 Notat 16.11.48 av L.Ø., P 10.210, OVS. 
263 Larsen 6.9.96. 
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flyktning i Sverige. I 1947 begynte han på Stavanger/jord, og på den nye 
Oslofjord fra april1949, hvor han ble hovedtillitsvalgt for NSF. Han var 
ikke kommunist, men det spilte ingen rolle for Bryhn. Det som var vik
tig var at han passet inn i skjemaet for en tid. 

Så dukket nye navn opp. Anders Alsaker og Aage Dahl Eriksen hørte 
til det samme miljøet, og en tredje tidligere sjømann, Eugen Rustad, ble 
også trukket inn av Bryhn. Alsaker og Dahl Eriksen hadde drevet 
«kommunistisk virksomhet» på bryggene i Oslo, mente han. Dahl Erik
sen var ekskludert fra NSF, men siden han nå hadde begynt «å røre på 
seg» i Jern og Metall, ville han igjen «formodentlig snart bli ekskludert», 
skrev Bryhn. Rustad og Alsaker ble betegnet som «de mest aggressive 
kommunistene blandt sjøfolkene i land». 

Ingen av disse navnene var kjent fra Wollweber-etterforskingen. Men 
ledelsen i NSF visste selvfølgelig hvem de var, og det var derfra Bryhn 
fikk bakgrunnsmateriale til et notat han satte opp en uke senere.264 I no
tatet fortalte han at det i 1933-34 var dannet en internasjonal sjømanns
forening i Norge, tilknyttet ISH. Kort tid senere ble det dannet en skan
dinavisk avlegger, og i dens avdeling i USA var en rekke norske sjøfolk 
aktive, som «oppnevnte permanente medlemmer». Hva han mente med 
dette, er uklart. Men navnelisten var klar nok, og den var det viktigste. 
15 personer var ført opp, av dem Gustav Franzen, Peder Stavenes, An
ders Alsaker, Knut Brien, Ivar Brodin og «Reinholdt» Paulsen.265 P å 
NKPs landsmøte i februar 1949 ble Paulsen valgt som varamann til 
landsstyret. Nyvalget ble oppdaget av POT da de rutinemessig oppret
tet overvåkingsmapper på samtlige 49 tillitsvalgte tillandsstyret.266 

Samtidig som Bryhn gransket disse kjente personene, ga han ikke opp 
å søke etter ukjente, som det bare forelå diffuse indisier på at fantes . I 
en henvendelse i begynnelsen av februar 1949 til politimester Steinholt i 
Narvik politikammer, skrev han at Wollweber før krigen hadde brukt en 
sigarforretning ved navn «Carmen» i Narvik «som anløpssted for sine 

264 «Notat. Ad Sjømennenes Landssentral av NKP», b. 2. 23.11.48, P 10.210, 
ovs. 
265 Frantzen endret senere navn til Gustav Alexander. De øvrige navn Bryhn 
førte opp var bl. a. Harald Eriksen, Arvid Værnes, Thomas Christensen, D.V. 
Aagård (dansk) , Oscar Wisnes, Åge W. Lund, og Johannes Andersen. 
266 Landsmøtet ble avholdt 4.--6.2.49. Oversikt over valget til landsstyret ligger i 
p 10.210, ovs. 
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kurerer. 'Carmens' innehaver var en 40 år gammel mann av middels 
høyde, med et rødmusset og oppblåst ansikt.» Bryhn ba om å få identi
fisert mannen og få oppgitt hans nåværende tilholdssted».267 Det kunne 
ikke være vanskelig å finne ut av hvem som var innehaver av forret
ningen, men det var selvfølgelig ikke det samme som en bekreftelse på 
at han var anløpssted for Wollwebers kurerer. Noe svar ser det heller 
ikke ut til at Bryhn fikk. 

At noe merkelig samtidig skjedde på Stavanger/jord ble registrert av 
pressen, som vi allerede har vært inne på i forbindelse med overfarten i 
mars 1949, da kapteinen fortalte til Morgenavisen at tre sivile etterret
ningsagenter fra FBI hadde gått ombord ved ankomsten til New 
York.268 En av Bryhns uidentifiserte kontakter hadde vært med fra Ber
gen, for å snakke med mannskapet om kommunismen og forholdene i 
Sovjet. Amerikanske etterretningsfolk hadde etter alt å dømme gått om
bord sammen med ham. Under overfarten lyktes det «å eksponere» 
Paulsen, ved å få ham til å ta til motmæle. Ifølge Aftenposten nektet FBI 
å gi noen opplysninger om det som hadde skjedd i New York, ti dager 
tidligere hadde de gjort det samme med den polske Batory. Da Stavang
erfjord kom tilbake til Oslo, rapporterte Bryhns tyster ombord at Paul
sen nå hadde avmønstret «angivelig på grunn av sykdom», mens den 
«egentlige» grunnen, hevdet han, var FBis aksjon i New York.269 Tre 
uker senere ble Paulsen og Arne Lund observert sammen i Oslo under 
l. mai-feiringen. Paulsen ble også registrert i selve demonstrasjonstoget. 
Det lyktes en spaner å ta et bilde av de to sammen, men ikke å forevige 
en dokumentutveksling, som spaneren hadde håpet på.270 

På et medlemsmøte på Stavanger/jord før avgang fra Oslo i januar 
1950 ble Harald Olsen Nordhagen valgt som NSFs skipstillitsmann. 
Han var ukjent for POT. Bryhns tyster ombord kunne melde at han var 
«ivrig kommunist», og at det ikke var utelukket at han var den hemme
lige kureren. Det var Paulsen som hadde foreslått han som tillitsmann, 
og etter tysterens oppfatning var det også Paulsen som hadde fått ham 

267 Bryhn til Steinholt 21.2.49, Op. 10-79/49, P 10.231, OVS. 
268 Brinchmann til Bryhn 12.10.50, med bilag. Av rapporten kan det se ut som at 
episoden var iscenesatt av amerikanerne. 
269 Notat 1220 8.4.49, P 10.210, OVS. 
270 «Notat ang. Arne Lund og Reinhard Paulsen», 1399, 21.6.49. P 10.210, 
OVS. 
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ansatt. Nordhagen var kelner, som Paulsen, og hadde som han vært 
aktiv i en ulovlig kelneraksjon i 1949. Tysteren antydet at valget var 
«ulovlig fikset» og kom til å bli omgjort.271 

Det ser ut til at amerikanerne hadde funnet tiden moden for å slå til, 
kanskje fordi våpentransportene om kort tid skulle komme i gang. Uan
sett, mens skipet lå i Oslo 2. april1950 eksploderte saken. På et mann
skapsmøte ombord informerte Paulsen om at han selv samt Bjarne Moi, 
Birger Hagen og Håkon Aaby Lunde var blitt avmønstret av Den Nor
ske Amerikalinje (NAL), fordi den amerikanske ambassade hadde strø
ket deres navn ved den rutinemessige visering av mannskapslisten. Det 
betydde kort og godt at den amerikanske ambassade hadde gitt NAL 
ordre om å gi dem sparken. På møtet ble det vedtatt å gå til sit-down
streik i protest. På et nytt møte dagen etter ble det vedtatt å sende en 
deputasjon til UD og Justisdepartementet. Bryhn ble holdt orientert om 
begivenhetene ombord av sin kontakt. Den videre del av denne histo
rien skal bare kort refereres her. Deputasjonen oppnådde selvsagt 
ingenting. En av dem, Lilli Gjertsen, skulle bli den neste som ble satt på 
land. NSF engasjerte seg svært forsiktig i saken. I en kort redgjørelse til 
UD 17. april ble det slått fast at strykingen av de fire navnene ble gjort 
«on the basis of information received by the Embassy>>.272 

Bryhns kilde på Stavanger/jord kunne snart melde at Paulsen, Lunde 
og Moi hadde søkt og fått hyre i Den Svenske Amerikalinje (SAL).273 20. 
juni henvendte Fst Il seg til POT for å få dette bekreftet, og for å få 
nærmere personalia om de tre.274 Samme dag ble forespørselen besvart: 
de tre fikk ikke hyre i SAL.275 Antakelig var det samme kilde som en uke 
senere kunne melde at kommunisten Lars Strømsvåg hadde fått hyre på 
en annen av amerikabåtene til NAL, Oslofjord, som tømmermann . 
Strømsvåg hadde fått sparken på Akers Mekaniske Verksted, fordi han 
som klubbformann ble holdt ansvarlig for en aksjon på verftet. Anset
telsen av Strømsvåg «er sannsynligvis noe Reinhardt Paulsen har fått ar
rangert», mente POTs tjenestemann.276 

271 «Notat fra en pålitelig kilde», 1220, 25.1.50, P 10.210, OVS. 
272 Kopi ligger i P 10.210, OVS. 
273 Notat fra 1220 24.5.50, P 10.210, OVS. 
274 Ove Bang Overdale til Sverre Krokaas 20.6.50, samme. 
275 Med påskrift «FS.II meddel. oppl. 20.6.1950», samme. 
276 Notat fra 1220 26.6.50, P 10.210, OVS. 
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Kelner ombord på Stavanger/jord, 
Reinhardt Paulsen, 1968. 

I januar 1951 skjerpet amerikanerne ytterligere kontrollen med nor
ske sjøfolk på skip som skulle til USA. I et skriv til Haugen presiserte 
David D. Newsom, den amerikanske visekonsul i Oslo, at alle opplys
ninger om fødselssted og fødselsdato måtte påføres mannskapslisten for 
visering. Opplysningene skulle skaffes både gjennom forhyringskonto
rene og rederne, for å sikre kontrollen. Han minnet om at misforståelser 
kunne oppstå fordi mange norske navn var nokså like i amerikanske 
ører.277 

Det ble aldri kjent at aksjonen mot Stavanger/jord ble satt i gang for å 
finne den hemmelige kureren. Paulsen kunne selv ikke finne noen 
annen forklaring enn hans aktivitet som tillitsmann. NAL beklaget hel
ler ikke å bli kvitt en dyktig og engasjert tillitsmann. Leif Vetlesen kom i 
boken Reis ingen monumenter til at det var ønsket om å rense handels
flåten for aktive kommunister som var den egentlige årsaken, og en slik 
betraktning har også mye for seg. POT og NSF hadde ikke noe imot 
den løsning saken fikk. Men hverken Paulsen selv eller Vetlesen hadde 

277 Newsom til Haugen 15.12.51, NSF, IH, B, 84, ANO. 
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muligheter for å kjenne til at den dypere årsak var FBis endeløse leting 
etter en hemmelig kurer blant skipets besetning. 

Søkingen etter denne kureren hadde også ført til at man hadde kastet 
øynene på en annen sjømann i besetningen. Han var en helt annen type 
enn Paulsen. Mens Paulsen var en utadvendt og engasjert talsmann for 
de ansatte ombord, og ikke gjorde det minste vesen av at han var kom
munist, var denne andre personen beskjeden og innadvent. Han var 
ikke medlem av NKP. Hans navn var Eilev Granum, og han var smører 
ombord. Granum hadde det til felles med Paulsen at han hadde bak
grunn i Wollwebers sabotasjeorganisasjon. Mens Paulsens bakgrunn 
aldri ble oppdaget av overvåkingspolitiet, var Granum behørig regis
trert av både Gestapo og Sapo som sabotør og partisan. Fra Granum 
ledet sporene direkte til Asbjørn Sunde. 

Paulsens kamp 

Etter oppsigelsen i NAL i 1950 begynte Paulsen en seig kamp for å re
habilitere seg. Det tok ham syv år å innse at han aldri kunne vinne. Etter 
at han ble satt på land fikk han en kortere ansettelse hos broren, som 
drev et rørleggerfirma i Asker. Politiet i Asker og Bærum fortsatte opp
synet med ham. Han forsøkte seg på flere jobber i land, særlig som kel
ner, og prøvde også å få hyre igjen. Men han ble stadig møtt med at han 
var «Paulsen fra Stavanger/Jord», den farlige kommunisten som var 
kjent fra avisene. Han levde under et stort press, og det ble vanskelig å 
skaffe underhold til kone og barn. 

Høsten 1957 ble det bevegelse i saken. Det begynte med at NSFs av
delingsleder i Oslo, Bendik Øyan, tok opp saken med den amerikanske 
ambassaden, og ba Bryhn om å følge opp. Henvendelsen viser at det 
tette forholdet mellom POT og NSF fortsatt eksisterte. Øyan mente at 
det nå ikke lenger var noen grunn til å nekte Paulsen sjømannsvisum til 
USA, siden han nå var «helt nøitralisert politisk», og fortsatte: «Under
tegnede burde kanskje være den siste i rekken som kom mannen til 
hjelp for jeg har jo hatt spesiell behandling for resten av «gjengen» fra 
Stavanger/Jord- men- en kan jo heller ikke leve av å hate andre. Jeg 
synes Paulsen har hatt straff nok som det har vært, og det er vår plikt å 
hjelpe ham inn i arbeidslivet igjen.» I brevet til ambassaden understre
ket Øyan at «hans politiske innstilling så langt fra er kommunistisk 
idag». Samtidig gikk Paulsen selv til ambassaden og søkte om visum. 
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Ambassaden stod imidlertid på sitt standpunkt fra 1950, og avslo hen
vendelsen og søknaden med henvisning til Paulsens medlemskap i 
NKP.278 

Øyan hadde ventet et annet resultat og reagerte med raseri. I en tele
fon til Bryhn 27 . september karakteriserte han avslaget som skandaløst. 
Samme dag sendte han kopi av avslaget med et offisielt brev fra NSF til 
Bryhn: 

Paulsen vil, hvilken dag som helst få medlemskap i vår partigruppe 
og er dermed medlem av Det norske Arbeiderparti. Imidlertid bør 
dette ikke ha det ringeste å si i denne saken. Jeg vil ikke finne meg i at 
Den Amerikanske Ambassades folk desavouerer min bedømmelse for 
så vidt angår mannens politiske stilling idag. Jeg akter å ta selve pro
blemet med USAs uberettigede inngripen i, og forsøk på å bestemme 
over hvilke personer som skal bemanne den norske handelsflåten i 
fremtiden opp til offentlig debatt. Jeg hater av mitt innerste hjerte en 
slik innblanding. Den er like usmakelig som om Sovjet-Russland 
skulle forsøke seg i liknende retning. Tendensen må slås ned med 
hård hånd så lenge Norge er et fritt demokratisk land, forsåvidt mere 
demokratisk enn USA på mange måter. 

Øyan truet med å offentliggjøre saken i dens fulle bredde, «så får vi se 
reaksjonen etterpå». Tre dager senere mottok Bryhn en henvendelse fra 
Paulsens advokat, J.B. Hjort. Hjort lurte på om det forelå andre opplys
ninger om Paulsen i POT enn referansen til hans tidligere partimedlem
skap, som kunne berettige ambassadens standpunkt.279 Her pirket han 
borti sakens egentlige kjerne, noe Bryhn selvfølgelig var avskåret fra å 
orientere ham om. Bryhn engasjerte seg i stedet personlig. Han ba Paul
sen om å komme opp på kontoret, for å danne seg et inntrykk av ham. 
Bryhn konfronterte ham nå med en siste mistanke. POT hadde regis
trert at en «Paulsen» hadde sendt julehilsen til Friheten i 1953, fortalte 
han, og ba om en forklaring. Paulsen klarte å overbevise ham om at det 
var broren som hadde gjort det. Etter samtalen var Bryhn overbevist om 
at Paulsen ikke lenger hadde noen kommunistisk tilknytning, og han ba 
ambassaden om å ta en fortrolig samtale med ham. Dette skjedde også, 

278 Brev til Paulsen av 25.9.57, P 10.210, OVS. 
279 Hjort til POT 30.9.57, P 10.210, OVS. 
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Bendik Øyan, leder av Norsk 
Sjømannsforbunds Oslo-avdeling, 
1951. 

men ambassaden holdt fortsatt fast ved sitt standpunkt. Bryhn gikk vi
dere. Han tok kontakt med en av POTs forbindelser i ambassaden, og 
anmodet om at denne måtte orientere seg personlig. Men uten resultat. 
Tilbake stod nå kun rettens vei, uten mulighet til å tvinge amerika
nerne.280 Likevel sendte Bryhn samme dag et brev til ambassaden og 
fem dager etter en henvendelse til UD.281 

Bryhn kan ha hatt dårlig samvittighet, vel vitende om at det var han 
som fra først av hadde stemplet Paulsen som mistenkt. Paulsen hadde 
aldri fått en sjanse til å forklare seg for POT og FBI. Etter at han for
svant ut av bildet ble kurermistankene rettet mot stadig nye, etter at 
deres respektive forhold ble gjennomgått og sjekket ut . Det var ikke 
spor av noen kurer. Trolig eksisterte ingen i det hele tatt. Kanskje hadde 
Bryhn innerst inne en tvil om ikke hele saken var en amerikansk «show
case» for hjemmepublikum. Det var også mer nærliggende å anta at rus
serne ville bruke diplomatposten når de skulle sende hemmelige doku-

280 Notater fra Bryhn 9. og 12.12.57, P 10.210, OVS. 
281 Begge i P 10.210, OVS. 
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menter hjem, den enkleste og sikreste måten, som hemmelige tjenester 
til alle tider har brukt. 

Etter 1955 ble kurersporet stille begravet av POT. Paulsens skjebne 
ble tatt opp flere ganger i avisene i de påfølgende årene. Helge Seip 
reiste saken i Stortinget i 1959, utenriksminister Halvard Lange svarte 
at det var lite man kunne gjøre. Ukebladet Aktuell hadde et stort opp
slag 30. januar 1960. Visumnektelsen ble aldri opphevet og Paulsen fikk 
derfor aldri retten til igjen å få hyre. Mistankene mot ham fra 1949-50 
som den hemmelige sovjetkureren, ble aldri kjent for offentligheten. Til 
slutt garanterte Bryhn den amerikanske ambassade at Paulsen ikke var 
noen fare for USAs sikkerhet, men til ingen nytte.282 Paulsen døde 18. 
mars 1972 , uten kjennskap til den virkelige grunnen til visumnektelsen. 

De svartelistede fra Stavanger/jord, andre skip og fra Landssentralen 
måtte undertegne lojalitetserklæringer til NSF og distansere seg fra sin 
kommunistiske aktivitet. For mange var det ren nød som tvang fram 
dette. Aage Dahl Eriksen beskrev sin situasjon slik i brev til NSF 29. no
vember 1949: 

Nu er imidlertid saken kommet inni en ny fase i og med at arbeiderne 
ved Låvig og Sukkestad, Sandakerveien 16, hvor jeg nu arbeider, har 
satt saken på spissen, uten å få ordnet mitt medlemskap eller ut! 
Hvordan en slik utvikling, fra arbeidsplass til arbeidsplass, vil ende 
behøver jeg ikke komme inn på. Jeg er ny gift, og ønsker av den 
grunn arbeidsfred, og den eneste løsning er at Forbundet opphever 
min eksklusjon av 15. mars 1948 uten å må oppgi retten til å ta hyre, 
da jeg kun mangler 2-3 års fartstid på å bli pensjonsberettiget, og hvis 
mulig få anledning til å betale min kontingent, slik at jeg kan få over
ført mitt medlemskap sammenhengende, og med fullt opparbeide 
rettigheter. 

Han undertegnet først en lojalitetserklæring i 1950, men NSF var ikke 
fornøyd med formuleringen . Han undertegnet endelig en uforbeholden 
erklæring 17. juli 1954. 

Haugen oppfattet Leif Vetlesen som bakspiller for Hedin og som ho
vedmann i Nortraship-saken. Både Hedin og Vetlesen var nære medar
beidere av Furubotn og brøt med NKP etter partioppgjøret. De ble 

282 Bryhn til den amerikanske ambassade 12.12.57, P 10.210, OVS. 

www.larsborgersrud.no



128 

ikke mindre mistenkelige for Haugen av den grunn. Den antatte hoved
mannen, Vetlesen, ga seg ikke. Til slutt måtte også han inngå kompro
miss. Den 15. september 1954 søkte han om opphevelse av eksklusjo
nen fra NSF. Han var helt utestengt fra arbeidslivet og uten økonomiske 
midler. Vetlesen undertegnet lojalitetserklæringen 18. september og en 
uke etter ble eksklusjonen opphevet. Det skjedde uten at avdelingslede
ren i Oslo, Øyan, ble informert. Han protesterte kraftig, forsøkte å sette 
i gang en motaksjon, og forlangte at saken skulle opp i landsstyret i 
NSF. Haugen avviste protestene. Den 23. november satte han opp et 
notat om saken, som konkluderte med at den ikke foranlediget noen 
forføyning. Men nok en motaksjon kom. Den 6. desember foreligger et 
brev til Haugen fra en person som hevdet å ha «overhørt» Vetlesen ut
tale i en samtale på Folkets Hus kafe at han ikke mente noe med erklæ
ringen.283 Den «overhørte» samtalen var antakelig en regissert måte å 
forsøke å bruke et hemmelig avlyttingsopptak på, og kan tolkes som et 
innspill fra POT. Det var en teknikk Haugen kjente godt. Haugen invi
terte personen som undertegnet brevet til en samtale og la saken død. 
Vetlesen fikk sitt medlemskap og retten til yrke tilbake. 

Lilli Gjertsen ble tillitsvalgt for lugarpikene på Stavangerfjord i 1950. 
Hun kritiserte NSFs opptreden under visumsaken og derfor nektet 
NSF i første omgang å godta valget av henne. Men lugarpikene ga seg 
ikke, de valgte henne igjen etter fornyet behandling. Hun ble godtatt av 
skipets kaptein, selv om hun fortsatt ble motarbeidet av NSF. Under 
visumsaken hadde hun kommet i kontakt med Leif Vetlesen , og 
gjennom ham blitt introdusert til Furubotn-kretsen. Hun regnet seg 
som kommunist, men etter partioppgjøret i NKP drev hun ingen poli
tisk virksomhet ombord. Derimot hadde hun kontakt med norske sjø
folk fra samme miljø som hadde bosatt seg i New York, og kom derfor i 
søkelyset i kurersaken. Den 31. mars 1952 ble hun oppsagt fra sin stil
ling, angivelig på grunn av beruselse.284 Fire dager senere ble hun fjernet 
fra skipet av mønstringssjef ved sjømannskontoret i Oslo, Anders Birke
land, tidligere mangeårig formann i NSF, som kom ombord med brev 
om at hun var nektet hyre på alle norske skip. Da Gjertsen som fagor
ganisert forsøkte å få hjelp av NSF, ble hennes sak avvist. 

Saken mot Gjertsen bar preg av de samme metodene som Haugen 

283 Erling Slettum til NSF 6.12.54, NSF, D , 165, 22 B, ANO. 
284 Vetlesen, 1981, s. 151, Lund-kommisjonen, s. 275 . 
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hadde tatt i bruk i Hedin-saken. «Formålet», skrev advokat J.B. Hjort, 
som Gjertsen engasjerte, «var kun å skandalisere henne».285 Hjort frem
met på hennes vegne søksmål mot NAL for avskjeden og mot staten for 
hyresnektelsen. Oslo byrett fant 16. oktober 1952 avskjeden, og 14. de
sember 1953 hyresnektelsen, ugyldige. Etter ankebehandling avsa Eidsi
vating lagmannsrett 12. november 1955 en knusende dom mot staten 
for hyresnektelsen, og Gjertsen ble tilkjent erstatninger for tapt arbeids
fortjeneste og saksomkostninger. Oppreisning i retten og full seier mot 
NSF kostet imidlertid Gjertsen dyrt. Etter år med svartelisting, trakas
sering og ryktespredning hadde hun fått en knekk for livet. 

En forlagsmanns notater 

Reinhardt Paulsen var i de mest intense periodene under daglig spa
ning. Etter 1950 lå saken til observasjon. Det var en typisk overvåkings
operasjon uten mulighet for kontroll ved åpne rettslige avhør eller for 
oppklaring fra Paulsen selv. POT tok for gitt at han aldri ville fortelle 
noe. Dermed kunne de ikke helt utelukke muligheten for at de tok feil . 
Mangel på motforestillinger førte til dårlig politiarbeid. Paulsens best 
bevarte hemmelighet, hans arbeid for Wollweber før og under krigen, 
vet vi at de aldri oppdaget. Det ble følgelig heller ikke oppdaget at dette 
ble utført sammen med Ingeborg Bakken. 

Ingeborg Bakken hadde hatt oppdrag for Wollweber i England, Tysk
land og Norge. Da Martin Hjelmen ble tatt i 1940 og Olga Eltvig ble 
tatt i 1941, mistet hun kontakt med resten av organisasjonen. Da hun i 
1948 ble satt under overvåking av Bryhn, skjedde det ikke fordi hun 
hadde hatt kontakt med Wollweber under krigen, men fordi hun i 1946 
var blitt medlem av NKPs landsstyre og sentralstyre, og ble valgt som 
partiets kvinneleder. Så dukket hennes navn opp i en overvåkingssak 
med internasjonalt tilsnitt, den såkalte Holm-saken.286 

Den tyske flyktningen Hans Holm kom til Norge i 1939, etter at han 
var hjulpet ut av Polen av sekretæren i Nansenhjelpen, Ragnar 
Nordli.287 Da kampene var over i 1940, ble Holm bedt om å delta i 
NKPs illegale arbeid. Etter arrestasjon av Nordlis bror rett før jul1942, 

285 Vetlesen, 1981, s. 154. 
286 Johannes Adolf Jiirgen Holm, f. 1895 i Altona ved Hamburg. 
287 O.P. 10-516/48, P 4682, OVS. 
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ble både Nordli og Holm arrestert. Under Gestapos etterforsking ble 
det hevdet at Holm var sendt til Norge fra Moskva i spesielt oppdrag. 
En rekke personer ble arrestert i kjølvannet av etterforskingen. Holm 
selv ble sendt til Sachsenhausen, hvor han satt til freden. Deretter kom 
han igjen til Norge. 

I begynnelsen av 1948 ble han sendt som Frihetens korrespondent til 
den sovjetiske okkupasjonssonen, og senere til Sveits, hvor han ble ar
restert i 1949, mistenkt for etterretningsvirksomhet og kommunistisk 
agitasjon. Under arrestasjonen beslagla politiet hans notater. Holm 
hadde god grunn til å være mye på reisefot, han drev nemlig forlags
virksomhet. Anklagene mot ham var basert på formodningen om at en 
kommunist som reiste mye i utlandet nødvendigvis måtte drive en eller 
annen form for spionasje. Etter å ha gransket hans papirer, fant ikke 
sveitsisk politi grunnlag for noen tiltale, og Holm ble bare utvist, i all 
stillhet. Saken produserte imidlertid mange dokumenter, som kort tid 
etter befant seg på den internasjonale etterretningsbørsen. De ble vik
tige i oppbyggingen av OVS rundt 1950, mens selve Holm-saken gikk i 
glemmeboken, det er typisk at de som har skrevet om denne perioden 
av norsk sikkerhetspolitikk ikke nevner den. 

På bakgrunn av Hans Holms notater, som sveitsisk politi beslagla, 
samt rapporter fra Gestapos etterforsking av ham i Norge, utarbeidet 
POT en navneliste over de han hadde vært i kontakt med. Alle fikk 
egne personmapper og POT begynte å registrere opplysninger om dem. 
Arbeidshypotesen var at de utgjorde et kamuflert sovjetisk spionnett. 
En av disse personene var Ingeborg Bakken. Kort tid etter fikk POT 
mer på henne. Som representant for NKP deltok hun på et møte i det 
tsjekkoslovakiske kommunistparti i begynnelsen av mai 1948, deretter 
som gjest på det tyske sosialistpartiet SEDs kulturdager i Berlin 5.-7. 
mai, og endelig som utsendt til SKPs kongress i Goteborg 15.-19. 
mai.288 Kaleb Nytrøen skaffet til veie et detaljert referat fra kongressen 
som ble lagt i hennes personmappe. Slike reiser kunne oppfattes som 
normal partivirksomhet, eller som kamuflerte kureroppdrag. Tre måne
der senere kunne en anonym kilde rapportere at Ingeborg Bakken 
hadde nær forbindelse med Knut Sanne Brien, som hørte til ledelsen av 
Sjømenns Landssentral av NKP.289 Nytrøen var altså ikke klar over at 

288 Notat 26.4.48 av Kaleb Nytrøen, P 4682, OVS. 
289 Notat av LØ 9.8.48, P 4682, OVS. 
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Brien hadde fått sparken fra landssentralen allerede på høsten 1945 og 
var ekskludert fra NKP. 

Da NKP-veteranen Arvid Hansen kom tilbake fra en reise i Finland i 
juli 1949, registrerte politiet med interesse at han ringte til Bakken di
rekte fra Stockholm. Var samtalen ledd i en hemmelig meldekjede? 
Opplysningen ble arkivert i hennes mappe.290 Der ble også hennes kvin
nepolitiske artikler lagt, etter hvert som hun skrev dem. Den 21. sep
tember registrerte de at hun hadde reist med fly til Tromsø, det var ikke 
helt vanlig. Under selve partioppgjøret i NKP i oktober fikk de med seg 
at Furubotn hadde «gått i dekning» i Bakkens leilighet i Claus Riis
gate.291 Etter partioppgjøret ble hun sammen med de øvrige i Furubotns 
fløy, fjernet fra NKPs organer og ekskludert. POT noterte at hennes nye 
arbeidssted var Norges Ingeniør- og Teknikerorganisasjon og mistet så 
brått interessen for henne. Et siste notat ble laget i 1967. Flesteparten av 
dokumentene i Bakkens personmappe er i dag makulert. 

Fra midten av 1949 foreligger en spaningsrapport hvor Bakkens sek
sualliv ble berørt. Annet spaningsmateriale indikerer også at POT inter
esserte seg for sine objekters privat- og intimliv. I Lund-kommisjonens 
rapport og i POT-litteraturen er slike forhold ikke kommentert, på tross 
av at det er omtalt i internasjonal litteratur. MI 6 studerte systematisk 
privatlivet til sovjetisk ambassadepersonell, for å kunne bruke kompro
mitterende opplysninger mot dem.292 Eksistensen av rapporten om Bak
ken reiser spørsmål om slike metoder også i Norge. 293 

Mistenkte Bryhn Bakken for å ha noe med Wollweber å gjøre? Ikke 
noe materiale tyder på det. Hennes kontakt med ham før krigen forble 
ukjent. Det var nok for POT at hun var en spesielt aktiv kommunist. 
Etter at navnet dukket opp i Holm-saken, ga hennes korte politiske kar
riere i NKPs ledelse i 1946-49 med tilhørende representasjonsoppgaver 
i Øst-Europa ytterligere begrunnelse. Ingen konkrete spionmistanker 
foreligger i hennes sak. 

290 Notat av 1695 6.9.49, P 4682, OVS. 
291 Notat av 1399 2.11.49, P 4682, OVS. 
292 Wright, 1987, s. 312. 
293 Notat av 21.6.49 av 1220, P 4682, OVS. 
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Beskjeden lege, dreven illegalist 

De sentrale partiaktivistene i NKP i Oslo i 1949-50 var ikke flere enn at 
POTs observatører med hjelp fra Rolf Gerhardsens apparat lett fikk 
oversikt. Etter partisplittelsen i 1949 utgjorde miljøet to omlag like raskt 
skrumpende grupper, med relativt god politisk og sosial kontakt innad, 
men praktisk talt ingen på tvers av gruppene. For en uskolert spaner ble 
slike kontakter en indikasjon på konspirasjon, og da østeuropeisk-klin
gende navn også dukket opp i miljøet ble det ytterst mistenkelig. Slik 
ble det da noen av sjøfolkene i Stavang erfjord-saken hadde kontakt med 
en eksiltsjekkisk kvinne som het Idl Zerkowska. Det samme navnet 
dukket opp i Holm-saken. Dermed var en vag forbindelseslinje etablert 
mellom disse sakene. Hvem var så Idl Zerkowska? 

Idl Zerkowska kom til Norge før krigen med to døtre, på flukt fra na
zismen. I 1949 bodde hun sammen med sin senere ektemann, lege Ole 
Fossen, på Rosenhoff i Oslo. Sammen hadde de i 1946 besøkt Praha. En 
anonym kilde meldte til POT at Zerkowska forsøkte å overtale sine ven
ner til å bli kommunister, at hun i det hele tatt var i Norge for å drive 
kommunistisk arbeid. Det ble avholdt mistenkelige møter i hjemmet, 
kilden hadde selv observert en fransk kommunistkvinne der. 294 POT var 
interessert i Zerkowska også på grunn av samboeren, Fossen. Han 
hadde med nød og neppe overlevet konsentrasjonsleirene i Tyskland. Av 
natur var han beskjeden. Gestapo hadde fått lite ut av ham. Han var 
kjent som en uegennyttig, sosialt engasjert lege, gjennom ubetalt innsats 
ved idrettsaktiviteter, sosiale tiltak og Norsk Folkehjelp. Utfra det POT 
visste om hans rolle i Wollwebers organisasjon var det logisk å anta at 
han var «en dreven illegalist». 

Fossens navn stod også på de lange navnelistene i Holm-saken. Det 
var i og for seg ikke merkelig. De kjente hverandre fordi Fossen hadde 
vært aktiv i hjelpearbeidet for eksiltyskerne før krigen. De bodde dess
uten ikke langt fra hverandre. For spanerne var slike naturlige relasjo
ner mistenkelige. Det interessante spørsmålet for dem var hvilke roller 
Fossens spilte i Holms hemmelige apparat. En detalj av betydning var 
Ole Fossens barndomshjem i Vestre Gausdal.295 En kilde hadde nemlig 
rapportert at NKPs sentralkomit<'~medlem Roald Halvorsen ved en an-

294 «Notat fra en anonym kilde», T.S. 29.4.48, P 10.500 (tidl. 228), OVS. 
295 Notat, Lillehammer 15.6.48 fra K.L. , P 10.500, OVS. 
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Asvor Ottesen og Ole Fossen ved avdukingen av minnetavlen over Osvaldsgruppas falne ved 
Oslo Østbanestasjon i 1995. 

ledning i 1944 hadde benyttet seg av dette huset på vei fra NKPs for
legning i fjellet ved Skriulægret i Etnedal. Politiet i Lillehammer under
søkte eiendommen flere ganger, og mente at det ubebodde huset fort
satt ble brukt som overnattingssted for hemmelige agenter. Etter en 
slik undersøkelse i juni 1948 kom de til at noen hadde overnattet der 
flere ganger ganske nylig.296 Påfølgende høst rapporterte Lillehammer 
politikammer til Bryhn at Fossen hadde fått kjørt opp et flyttelass til 
huset fra Oslo, bestående av møbler og ti kasser med ukjent innhold, 
muligens bøker.297 Det indikerte mer permanent bruk av huset, men for 
hvem? 

Fossen reiste en del. I september 1948 var han i Berlin og i Tsjekko
slovakia.298 Den 16. april1950 reiste han og Zerkowska til Praha og var 
der til juli.299 Ved avreisen fra Østbanestasjonen var spanerne til stede, 
og registrerte at foruten Zerkowskas ene datter og dennes forlovede, var 
en sekretær ved den tsjekkiske ambassaden, en ukjent «35-årig» kvinne 

296 Notat, Lillehammer 15.6.48 fra K.L., P 10.500, OVS. 
297 Notat av 7.11.49, P 10.500, OVS. 
298 «Notat ad lege Ole Fossen», av Kaleb Nytrøen 9.9.48, P 10.500, OVS. 
299 Notat 10.9.50 av 1238, P 10.500, OVS. 
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og en ukjent mann mellom 20 og 25 år, trolig utlending, til stede. Den 
ukjente kvinnen ble skygget helt til hun gikk inn i en leilighet i Stens
gaten .300 I det ytre var det altså mange faktorer som pekte ut Fossen som 
hemmelig agent, hans Wollweber-bakgrunn, hans tsjekkiske kone, hans 
lavmælte profil, hans ubebodde hus i Vestre Gausdal, og et verv han 
hadde i NKPs kontrollkomite. Fossen stod under observasjon fra 
begynnelsen av november 1948. Det samme gjaldt tannlege Martin Sol
heim, som delte venteværelse med Fossens legekontor i Østkantens 
Folkets Hus i Schleppegrellsgata 32. I et notat dvelte Nytrøen ved for
bindelsen mellom Solheim og Fossen, og festet seg særlig ved at Fossen 
i 1945-47 faktisk hadde bodd hos Solheim.301 

I april1950 skjedde noe som styrket mistankene ytterligere. Asbjørn 
Sunde var da for lengst satt under daglig observasjon. Hvor enn han be
veget seg hadde han spanerne i hælene. Sunde hadde det til felles med 
Fossen at han hadde Wollweber-bakgrunn. At han hadde ledet Wollwe
bers organisasjon i Norge fra oktober 1938 visste POT ennå ikke, heller 
ikke at hans berømte sabotasjeorganisasjon Osvaldgruppa rett og slett 
var den norske delen av Wollwebers organisasjon. Den 13 . april 1950 
gikk ekteparet Astri og Asbjørn Sunde en spasertur i området Carl Ber
ners plass- Sinsen. Spanerne, politibetjentene Tofte og Aalgaard, noterte 
nøye gatene og adressene paret passerte. Det ble mange stopp under
veis, og hva de gjorde var ikke så lett å se. En av stoppene var i Rosen
hoffgata, hvor Fossen bodde. Spaserturen gikk ellers på kryss og tvers, 
tilsynelatende uten mål og mening, og ekteparet tok seg irriterende god 
tid. Det var ikke første gang. Som vanlig var det bare et forsøk på å for
virre, mente spanerne. De mente at Sunde hadde lagt hemmelige be
skjeder i bestemte postkasser underveis .302 Derfor måtte det være en 
etterretningskontakt mellom Sunde og Fossen, mente spanerne, som i 
sin rapport også måtte medgi at de av og til hadde lurt på om ekteparet 
hadde observert dem. 

Mange år senere fortalte Fossen at Sunde en gang hadde kommet og 
spurt om han kunne få låne en dress. Han var nemlig invitert til den 
sovjetiske ambassaden for å motta en utmerkelse for sin krigsinnsats. 

300 Spaningsrapport 17.4.50 av 1238 og 1424, P 10.500, OVS. 
301 Nytrøen 1.11.48, P 10.500, OVS. 
302 Skyggerapport 14.4.50, P 10.500, OVS. 
303 Fossen 3.3 .89. 
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Han antok at en lege måtte ha flere dresser, de to var like små og brukte 
lik størrelse.303 Kanskje det var det Sunde spurte om da spanerne obser
verte stoppen foran Fossens inngangsdør?304 

På høsten 1950 hadde POT skaffet seg kontakt med en tyster som 
hevdet å ha vært med i sabotasjeorganisasjonen under krigen. Han be
kreftet at venteværelset til Fossens legekontor på Grunerløkka hadde 
vært meldested for organisasjonens kurerer i Norge og Skandinavia. Det 
visste Biltvedt allerede utfra Gestapos avhørsrapporter som var kommet 
fra Sapo året før. Men tysteren hevdet også at legekontoret hadde vært 
meldestedet for kurerer fra Moskva. Fossens betydning måtte følgelig 
ha vært større enn Biltvedt hittil hadde trodd. Det kunne se ut som at 
han hadde vært Moskvas viktigste kontaktmann i Norden.305 

Oppdagelsen utløste i en periode drastiske tiltak mot Fossen. En lege 
som rutinemessig hadde fått pasienter henvist fra ham, rapporterte til po
litiet at hans post plutselig ble åpnet av uvedkommende og at et kartotek
kort på Fossens pasienter var blitt fjernet. Vi må anta at det var POT som 
så en mulighet til å kikke i kortene. Men politiet som etterforsket tyveriet, 
kastet mistanke mot en rengjøringshjelp som hadde tilgang til lokalene. 
Hun måtte være kommunist, mente de.306 Da Fossen og hans kone deltok 
på et NKP-møte i anledning av 33-årsdagen for Oktoberrevolusjonen, 7. 
november 1950, ble de tett fulgt av en POT-mann. Han rapporterte for
bauset at de to var de eneste «sentrale» kommunistene blant tilhørerne.307 

Også dette, antakelig en ren tilfeldighet, fikk i POTs verden en fordekt 
betydning. I realiteten hørte ikke Fossen til den innerste partikretsen, selv 
om han satt i kontrollkomiteen i partiet, hans kone var bare vanlig med
lem. Fossens personmappe i OVS arkiv ble ført fram til1976. Fram til 
1962 inneholdt den 115 dokumenter.308 Det dreide seg om spaningsrap
porter, rapporter om reiser, om politisk arbeid i NKP, avisartikler, hils
ningsannonser i Friheten og generelle analyser. De fleste er i dag makulert. 

304 Sammen med 48 militære og sivile nordmenn ble Sunde tildelt krigsmedaljen 
«For seieren over Tyskland i den store kampen for fedrelandet 1941-1945» av 
det høyeste Sovjets presidium. Saken ble innberettet UD 5.12.47, men det er 
uklart når selve overrekkelsen skjedde. UD 20.23/35, 10382, NRA. 
305 Notat av D9 20.10.50, P 10.500, OVS. 
306 Notat av 140 8.11.50, P 10.500, OVS. 
307 Notat av 1477 9.11.50, P 10.500, OVS. 
308 Analysen er basert på 22 dokumenter fra tiden før 1950. 
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Det ble aldri framskaffet noe som kunne knytte Fossens til Wollwe
ber etter krigen. POT fikk ikke med seg at ekteparet faktisk besøkte 
Wollweber en gang i Berlin, rett etter at denne var fratatt sin stilling som 
sikkerhetsminister i DDR i 1957.309 Det hadde neppe betydd noe til 
eller fra for overvåkingen av dem, de var i fokus i så mange saker. Hel
ler ikke forelå det noe konkret som viste at Fossen drev med spionasje. 
Han regnet med at han ble overvåket, men lot ikke det hindre politisk 
aktivitet eller reiser i øst og vest. Zerkowska døde høsten 1992. På tross 
av lammelse etter to slag deltok Fossen ved avdukingen av minnesmer
ket over Osvaldgruppas falne, 31. mai 1995 på Østbanen i Oslo. Han 
døde 9. desember 1995. 

Enkel sjømann - skummel advokat 

I kriminalkonstabel Melbostads oversikt for Avdeling G over de opp
rinnelige Wollweber-folkene fra 1947 figurerte 15 navn. De som hadde 
overlevd krigen fikk opprettet sin personmappe i overvåkingssentralens 
arkiv i 1948. Det skjedde ironisk nok samtidig som byråsjef Olav Svend
sen i Justisdepartementet utredet erstatningssaken mot den svenske stat 
i forbindelse med Hjelmen-saken. Han samlet inn tyske rapporter, 
avhør av de impliserte, legeerklæringer om deres tilstand, og svensk po
litimateriale, offisielt som grunnlag for erstatningskrav. Det store arbei
det førte som nevnt til at Hjelmens mor fikk en billighetserstatning i 
1949, men for de øvrige var departementet ikke villig til å fremme 
krav. 310 Det var framkommet mange opplysninger om organisasjonen 
under arbeidet med saken og nå kom dette til nytte for POT. 

Sjømannen Fredrik Nissen fra Narvik hadde ikke spilt noen fremtre
dende rolle i organisasjonen.311 Da Senja politikammer systematiserte 
sin liste over overvåkingsobjekter i Narvik-området i 1952, stod Nissen 
oppført som nummer 117.312 Nissen var sjømann og kommunist, men 
stakk seg ikke fram og hadde ingen ledende verv i NKP. Narvik politi-

309 Fossen 4.4.89. 
310 UD 34.2/16, bortlagt 31.12.49. 
311 Fredrik Nissen f. 1905, P 17.167, OVS. 
312 Listen er ført til nr. 129, men er ikke avsluttet, Harstad politikammer 
22.7.52, jf. skriv fra Senja politikammer 23.7.52, j.nr. 2833 /52, P 17.167 (tidl. 
217), OVS. 
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kammer hadde registrert Nissens virksomhet tilbake til da han ble re
kruttert av Hjelmen i 193 7. Etter krigen hadde han seilt i utenriksfart, 
og politiet hadde oversikt over mønstringssteder og hvilke skip han 
hadde seilt med.313 Ikke noe tydet på illegal virksomhet, men det var 
uinteressant for politikammeret. I et skriv fra 1960 skrev kammeret om 
«Kommunist-Nisse», som skulle være så godt skolert i kommunistisk lit
teratur, «men det er også alt».314 «Han kan neppe få noen store opp
drag, men (vi) er heller ikke i tvil om at han absolutt vil utføre de ting 
som han måtte bli anmodet om ( ... ) (vi) skal fortsatt ha et øye med 
ham.» I 1961 stod Nissen fortsatt på listen over overvåkingsobjekter i 
Narvik.315 • Han hadde vært med i Wollwebers organisasjon fram til han 
ble arrestert i 1941. Resten av krigen hadde han sittet i forskjellige kon
sentrasjonsleire i Tyskland. Han fikk sitt privatliv, sine slektninger og sitt 
yrkesliv gransket i minst 13 år, sannsynligvis enda lenger. 

Politiet kunne nok harselere over sjømannen Nissen. Like enkelt var 
det ikke å håndtere juristen Asvor Ottesen, som Biltvedt i august 1948 
opprettet en personmappe på.316 Hun hadde også vært med i Wollwe
bers organisasjon, og samarbeidet nært med Asbjørn Sunde siden 1938. 
I tillegg var hun blitt gift med Just Lippe. Først i mappen plasserte Bil
tvedt hennes kartotekkort fra flyktningeregisteret på Kjesater, dernest 
hennes forklaring ved flyktningemottaket på samme sted. Det tredje 
dokumentet var et notat om hennes «infiltrasjon ved legasjonens flykt
ningekontor», hvor hun under dekke hadde operert en kommunistisk 
kurerrute over Arvika-Skillingmark, en annen over Karlstad. Biltvedt 
hadde også notert seg hennes kontaktmann i Arvika.317 Etter at de kom 
hjem i 1945 hadde hun vært ansatt i landssvikpolitiet, men derfra var 
hun blitt fjernet. 

Det var Ottesens kontakt med Sunde som gjorde henne spesielt inter
essant høsten 1948. Biltvedt konsulterte både Gertrud Thielicke Karl
sens rapport og avhørene av agenten og angiveren Finn Kaas. Begge 
hadde identifisert Ottesen som «Lilly Jensen». I Stockhom hadde hun 
hatt kontakt med den sovjetiske ambassadøren, Madame Alexandra 

313 ThP 14.1.60, p 17.167, ovs. 
314 ThP 14.1.60, P 17.167, OVS. 
315 Brev nr. 28 av 20.4 .61 , Narvik politikammer, P 17.167, OVS. 
316 Asvor Ottesen, f. 1911, c. j. 1938, o.s. 1941, P 7564 (tidl.579), OVS. 
317 «Ang. Asvor Ottesen Lippe», E. Storli 24.8.48, P 7564, OVS. 
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Kollontaj, og formidlet oppdrag, penger og sabotasjemateriell fra 
Moskva til Norge, mente Biltvedt. Hun hadde også hatt andre «tvil
somme» kontakter.318 Den 4. september 1948 registrerte Biltvedt at 
Ottesen hadde startet advokatpraksis i Rådhusgata 8, værelse 509, vegg 
i vegg med Norsk Sovjetrussisk Samband, i Biltvedts øyne neppe tilfel
dig. I et annet notat skrev Biltvedt at også hennes mann, Lippe, hadde 
hatt russiske etterretningskontakter under krigen.319 To av dem hadde 
vært ved den sovjetiske legasjonen, førstesekretær Andrej Gravour, og 
ingeniør Kirill Lax ved handelsrepresentasjonen. I 1948 hadde Lippe 
hatt en mistenkelig kontakt med en amerikansk borger. Denne kon tak
ten var kort tid etter at Lippe skulle ha vendt tilbake fra et «sabotage
kursus» i Russland. Det «var også blitt sagt» til Biltvedt at Lippe fortsatt 
hadde en illegal kommunistkontakt i Stockholm, i kunsthandelen til 
«jøden Selokowitz». Biltvedt visste at svensk politi hadde fengslet Lippe 
under krigen, men at han senere, høsten 1944, hadde vært liaisonoffiser 
for general Arne D. Dahl i Finnmark, og hadde fått en sovjetisk utmer
kelse for det i 1947, forøvrig sammen med Dahl. 

Den 15. september 1948 startet POT en innsamling av alle kjente 
fakta om Ottesen. På senhøsten ble de gjennomgått og analysert.320 Den 
15. januar hadde Biltvedt ferdig et notat om resultatene av denne analy
sen.321 Han beskrev Ottesen som en sentral person i kommunistmiljøet i 
Stockholm under krigen. Hun hadde kontakter til Norge via en rekke 
kanaler og kurerer, men også til den sovjetiske legasjon. Hun formidlet 
tydeligvis oppdrag. Olaf Lundby, en nordmann med bakgrunn fra bor
gerkrigen i Spania, ble arrestert for spionasje i Goteborg i 1943.322 Han 
oppga at han i Arvika hadde arbeidet sammen med Ottesens kontakt 
Grundell. Lundby hadde fått beskjed av den organisasjon han hadde til
hørt om å vende seg til Ottesen ved flyktningekontoret, for å få forbin
delser og oppdrag. Ottesen hadde omgang med andre i Stockholm som 
hadde vakt mistanke: Hedvig Aubert, Jakob Selekowitz, Isak Dworskij 

318 «Ad Asvor Ottesen Lippe», 30.8.48, P 7564, OVS. 
319 Notat 8.9.48, P 7564, OVS. 
320 «Ad: Asvor Ottesen, sak nr. 579», 1115.9.48 E. Su, P 7564, OVS. 
321 Notatet baserer seg åpenbart også på svensk politirnateriale, som ikke ligger 
i mappen. Biltvedt 14.1.49, P 7564, OVS. 
322 Olaf Lundby er ikke registrert som deltaker i borgerkrigen av Ustvedt 1975, 
eller Kvaløy 1996. 
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og Charles Koklin. Hva disse betydde hadde Biltvedt ikke noe svar på. 
Men han kunne slå fast at hun i Stockholm hadde hatt forbindelse med 
Asbjørn Sunde, det visste han hva betydde. 

Fra 23. februar 1950 begynte Tofte og Aalgård å registrere kontak
tene mellom Sunde og Ottesen. Denne kvelden ble Sunde iakttatt sam
men med noen fra NKPs ledelse på Det Gamle Raadhus, der var også 
Lippe og Ottesen.323 Den 30. mars observerte de at Sunde var på besøk 
hjemme hos Ottesen.324 Så gikk det over halvannet år før neste møte 
mellom dem. Den 12. desember 1951 møtte Sunde en representant fra 
den sovjetiske ambassaden. Tidligere på dagen hadde han truffet Otte
sen ved trikkestoppen ved Ringen kino. Det var siste gang politiet ob
serverte de to sammen, før 1954. De møttes altså sjelden. Men dette 
stilte dem ikke utenfor mistanke, i POT var det en bekreftelse på at de 
begge var drevne konspiratører. Overvåkingen av dem fortsatte. Dess
uten hadde en kilde i Tønsberg i 1954 rapportert om at kontakten mel
lom de to under krigen hadde vært adskillig hyppigere enn man tid
ligere hadde antatt. Sunde skulle ved en rekke anledninger ha benyttet 
Ottesens hybel i Oscarsgate 6 som dekkleilighet.325 

Den stadige overvåkingen var en plage for Ottesen. Reiser, møter, po
litisk virksomhet, også hennes advokatpraksis ble stadig gått etter i søm
mene. Etter et besøk i Bergen i juli 1951 klaget hun til Bergenspolitiet 
og til statsadvokat Dorenfeldt, om at de var blitt overvåket av en navn
gitt konstabel ved Bergens politikammer.326 Politimester Erling Brinch
mann undersøkte saken, og utarbeidet en redegjørelse til Oslo politi
kammer, som konkluderte med at ekteparet ikke var blitt skygget. 
Bryhn sendte redegjørelsen videre til Dorenfeldt. På følgeskrivet, som 
ikke skulle offentliggjøres, hadde han gjort følgende påskrift: Skyg
gingen av Asvor Ottesen i Bergen. Skyggingen sto ikke i anførselstegn. 

Det var ingen tvil i POT om at Asvor Ottesen hadde vært med i Woll
weber-organisasjonen og stått Sunde nær. Selv om hun ikke hadde noen 
verv i NKP, hørte hun til personene i NKPs indre krets gjennom sin 
mann. Dessuten var hun, sammen med Ragnar Solheim, en av de få ad-

323 Spaningsrapport 20.2.50, P 7564, OVS. 
324 Spaningsrapport 30.3.50, P 7564, OVS. 
325 «Notat Asbjørn Sunde- Asvor Ottesen», 7a 12.2.54 111, P 7564, OSV. 
326 Episoden fant sted 30.7. 6.8. tok hun saken opp med Dorenfeldt, og 28.8. 
med Bergen politikammer, P 7564, OVS. 

www.larsborgersrud.no



140 

vokatene i miljøet, og fikk en betrodd posisjon. Hun tok på seg advo
katoppdrag fra de sovjetiske, tsjekkoslovakiske og kinesiske ambassa
dene, hvilket ytterligere understreket hennes betydning. Hun assisterte 
norske statsborgere som hadde kontakt med øst-ambassadene og ble 
telefonavlyttet som ledd i avlyttingen av disse. I tillegg tilføyde hun 
POT et betydelig nederlag ved sin innsats i den såkalte Danielsen
saken, som vi senere skal se. 

Da hun i 1961 deltok som «æresdelegat» til Østersjøuka i DDR ble 
hun selvsagt registrert sammen med de øvrige. Da hun 20. april 1963 
deltok i en demonstrasjon mot Franco utenfor den spanske ambassade 
ble hun registrert sammen med et knippe kjente kommunister. Da den 
greske kommunist og frihetskjemper Antony Ambatielos kom ut av 
fengsel i 1964 etter å sittet i fengsel siden opprøret i Hellas i 1946, tok 
blant andre Leif Vetlesen initiativ til å få ham til Norge. Ottesen skulle 
stå for arrangementet. Overvåkingspolitiet fikk tips om reisen fra britisk 
politi, som ikke var særlig begeistret, siden det var britene som hadde 
slått ned opprøret i Hellas og som hadde sørget for justisen etterpå. Ot
tesen var igjen i POTs fokus. Også da Lippe og Ottesen kjøpte seg hytte 
i Grimstad ble de fulgt med argusøyne.327 Hennes personmappe ble ført 
fram til 8. februar 1971, med til sammen 80 dokumenter. Det ble aldri 
bevist at hun hadde hatt noe med spionasje å gjøre. 

Arne Lund og perlekjedesaken 

Arne Lund hadde vært i politiets søkelys helt siden 1938, da belgisk po
liti hadde notert hans navn under en opprenskningsaksjon mot det anti
fascistiske sjømannsmiljøet i Antwerpen, og brakt det inn på den inter
nasjonale etterretningsbørsen. Lund deltok i Thingstad-gruppen i 
Trøndelag. Da han kom til Sverige på et oppdrag i mars 1943, ble han 
tatt i mot av Sapo som sannsynlig Wollweber-mann og behandlet deret
ter.328 Hans sak var derfor en av de første politiet tok fram igjen etter 
krigen. Kaleb Nytrøen satte 20. september 1947 opp et notat over de 
bevegelsene han hadde foretatt seg i Sverige, etter at han kom til Kjesa
ter første gang 7. februar 1943.329 Den 19. januar 1948 mente Biltvedt at 

327 Diverse skriv, P 7564, OVS. 
328 Se NI, s. 76, 130 og 293. 
329 p 7498 (tidl. 201), ovs. 
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Sjømannen Arne Lund kom i Gestapos søkelys i 1938, mistenkt for å være en av Wollwebers 
sabotører. Etter krigen tok POT over mistankene. Her 1992. 

man hadde noe konkret på Lund. Det var, via en ukjent mellommann, 
kommet opplysninger om at han fra høsten 1947 hadde kontakt med en 
ansatt ved den sovjetiske ambassaden. Måten navnet til den ansatte var 
skrevet på, indikerer en fransk kilde.330 Da Lunds skip Bess kom til Oslo 
i februar 1948, stod et par spanere klar til å skygge ham. De fulgte etter 
ham til et pensjonat i Parkveien, så mistet de ham.331 Bryhn ble overbe
vist om at Lund drev spionasje i ledtog med Hedin. Hedin var da NSFs 
representant i Antwerpen, men Bryhn var sikker på at hans kontor i vir
keligheten var en «etterretnings- og samlesentral», som han skrev i et 
notat.332 Da Bess kom til Oslo i juli var spanerne igjen på plass. Denne 
gang ble Lund fulgt til City Hotel. Spanerne noterte seg de som var inn
ført i gjesteboken, men fant ingen mistenkelige.333 Biltvedt var overbevist 
om at «russiske og kommunistiske agenter» fortrinnsvis oppholdt seg på 
City Hotel når de var i Oslo, men røpet ikke hvor han hadde dette fra. 334 

330 Notat fra Biltvedt 19.1.48. 
33 t Rapport fra]. Myklebust og H. Lømo 11.2.48, P 7498, OVS. 
332 Notat om Hedin av Bryhn 6.3.48, P 7498, OVS. 
333 Spaningsrapport av O.W.Ø 8.7.48, P 7498, OVS. 
334 Notat av Biltvedt 11.5.48, P 7498, OVS. 
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I mai 1948 fikk Bryhn flere opplysninger om Lunds kone, Chaja Vini
haite.335 Hun var født i Litauen, Lund hadde truffet henne i Antwerpen. 
Bryhn mente at hun var et mellomledd til NKVD.336 Hennes vennekrets 
ble finkjemmet av politiet, og en rekke personer ble registrert. Den l. 
oktober 1948 kunne Biltvedt supplere med opplysninger fra Sverige 
under krigen. Det gjaldt den norske statsborger Arthur Folden, som 
hadde blitt arrestert i Svenstavik sammen med Lund i 1943.337 Lund 
hadde da med seg en russisk radiosender som skulle brukes i Norge. 
Folden hadde benektet ethvert kjennskap til senderen eller hva de 
skulle med den, utover at de var på vei til Norge for å drive illegalt ar
beid. Under saken la Sapo fram bevis for at Folden hadde sendt bidrag 
til kommunistavisen Ny Dag. Han ble derfor dømt til utvisning, men 
dommen ble ikke iverksatt.338 Det kodemateriellet som Lund hadde da 
han ble arrestert var av vanlig russisk type. 

Bryhn fant nå tiden moden for grundigere undersøkelser i Antwer
pen.339 Lund var stadig i land der når Bess anløp. Kontakt ble opprettet 
med belgisk politi. Familien Lund bodde fortsatt på adressen Dam
bruggestraat 36, som hadde stått sentralt i etterforskingen i 1938. Paret 
hadde noen venner som hadde vært med i en kommunistgruppe under 
krigen, og en av dem var fortsatt kjent i jødiske kretser for sin kommu
nistiske innstilling. En særlig mistenkelig person som Lund hadde om
gang med i byen var en polsk forretningsmann med det jødiske navnet 
Leib Goldberg. Bryhn noterte seg at Goldberg hadde vært arrestert av 
Gestapo i 1944.340 Bryhn fikk arrangert en ransaking av Lunds lugar 
ombord i Bess, men der fant man bare Friheten, kommunistiske presse
nyheter og tidsskriftene Vår Vei og Neue Zeit, og skuffende nok ikke 
noe spionasjemateriell. Kort tid senere avmønstret Lund etter påtrykk 
fra rederi og belgisk politi, flyttet hjem til Norge og søkte ny hyre.34 1 

335 Chaja Vinihaite, f. 1906, Lunds første kone . «Notat. Ad Arne Lund», P 
7498, ovs. 
336 «Notat. Norsk Sjømannsforbund» av Bryhn 17.6.48, P 7498, OVS. 
337 Arthur Folden, f. 1912, hadde deltatt i den spanske borgerkrig, P 7498, 
OVS. 
338 Biltvedt 1.10.48, P 7498, OVS. 
339 «Notat. Ad Arne Lund» av Bryhn 15.11.48, P 7498, OVS. 
340 Leib Goldberg, f. 1904 i Mohilew-Podolsky. 
341 «Notat. Arne Lund», 4.2 . L.Ø., P 7498, OVS. 
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Den 3. juni 1949 fikk politiet fra en «pålitelig kilde» melding om at 
Lund var påmønstret Stadion II, rederiet I.B. Stang, som gikk mellom 
Norge og Danmark.342 

Saken tok nå en overraskende vending. Den 23 . februar 1949 ble 
Lund arrestert av ordenspolitiet i Oslo for smugling! Det nyttet ikke å 
nekte. Han var tatt på fersk gjerning, og tilstod uten forbehold å ha 
smuglet omlag fire tusen perlekjeder fra Antwerpen.343 Nå oppklarte 
Lund også sitt mystiske besøk på pensjonatet i Parkveien. Han hadde 
en bekjent der som solgte perlekjedene videre. En rekke personer var 
involvert i omsetningen av perlekjedene. Bortsett fra hovedpersonen var 
det ingen av dem som var av interesse for POT. Hvordan tollvesenet 
kom på sporet framgår ikke av dokumentene. Vi må anta at de hadde 
oppmerksomhet mot smykkebransjen etter at det et halvt år tidligere 
var avslørt en adskillig større smuglersak i Oslo, også den med perlekje
der. Da hadde politiet gjort beslag i 45 forretninger og arrestert 16 per
soner. Verdien av de perlekjedene ble anslått til hele 430.000 kroner. De 
ble smuglet blant annet i bensinkanner, fra en rekke land.344 

Til sammen hadde Lunds smugling gitt en fortjeneste på omlag 7.000 
kroner. Han fortalte ikke hva han hadde brukt pengene til. Det var ikke 
noe lite beløp, selv om det heller ikke var en formue. Tollvesenet regnet 
med at det hadde gått i hans egen lomme, saken ble avgjort med en bot. 
Men Lund var ingen kriminell, hans kommunistiske prinsipper var ekte. 
Det fantes en forklaring. NKP var kommet i pengenød, partiets poli
tiske aktivitet stod ikke i forhold til et synkende medlemstall. Andre 
partier fikk store pengegaver fra fagbevegelse, næringsliv og velstående 
medlemmer, NKP hadde bare inntekter fra medlemskontingenten. 
Lund ga inntektene fra smuglingen til partiet.345 Vi kan ikke se bort fra 
at flere enn han var engasjert i liknende prosjekter. Lund hadde neppe 
fått dette i oppdrag, ideen var antakeligvis blitt unnfanget blant sjøfol
kene, som stadig krysset landegrensene. Lund betalte sin bot. Han så 
ikke på saken som en katastrofe. 

Mens avhørene pågikk i forbindelse med perlekjedesaken sommer
månedene 1949, kom en ny melding fra POTs kontakt i Antwerpen, 

342 1220 3.6.49, p 7498, ovs. 
343 Notat av 1782 8.6.49, P 7498, OVS. 
344 Morgenavisen 14.4.49. 
345 Vetlesen 22.8.93 og 21.3.01. 
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som førte oppmerksomheten tilbake til spionsporet. Lund var blitt ar
restert da han forlot Bess natten mellom 13 . og 14. desember 1948, og 
skipperen på skuta var blitt forelagt en utvisningsordre på ham, ikke ut
ferdiget av tollvesenet, men avdelingen for den offentlige sikkerhet i det 
belgiske justisdepartementet.346 Det var derfor Lund kom hjem. POT 
lot seg ikke lure av at Lund skaffet seg hyre på et annet skip. Det var 
allerede tatt kontakt med det danske politiet om å overvåke Lund ved 
Stadion IIs anløp i Danmark. Den 15. august 1949 skrev det danske po
liti tilbake og ba om flere opplysninger om Lund og anløpstidspunkter 
for skipet.347 Men så avmønstret plutselig Lund igjen, og begynte i ste
det på Akers Mekaniske Verksted i Oslo.348 

Kort tid etter flyttet han og familien til Ivar Brodins hjem i Bekkeda
len i Konnerud, utenfor Drammen. Han fikk seg en jobb på Drammens 
Jernstøperi. Drammen politikammer var for lengst i gang med overvå
kingen av Brodin, etter at han var ekskludert av NSF. Nå fikk de enda 
en å holde oppsyn med. Den 15. mai 1950 sendte Bryhn en orientering 
om Lund til politimester Erik B. Haavie, hvor han særlig la vekt på hans 
tilknytning til Wollweber. «Det er all grunn til å følge nøye med Arne 
Lunds eventuelle virksomhet, og i særlig grad etter at det er kjent at han 
bor sammen med Brodin,» avsluttet Bryhn.349 Oppholdet i Drammen 
ble ikke langvarig. Lund dro til Oslo igjen og begynte i lossegjengen på 
Fred. Olsens brygge på Vippetangen. På grunn av lossingen av ameri
kansk våpenmateriell ble bryggene satt under militær overvåking. Der
med kom Lund også inn i synsfeltet til oberstløytnant Evang i Fst Il. 

Fst Il hadde gitt Andreas Lerheim ansvar for sikring av amerikanske 
ammunisjons- og våpentransporter, herunder personkontroll av de an
satte på Oslo havn. Fst Il hadde et eget personarkiv for det, som ble 
holdt ved like, selv om det neppe skjedde like kontinuerlig som med 
OVS-arkivet. Derfor var det naturlig å henvende seg til POT. For å 
sikre det praktiske rundt lossingen i Oslo hadde Pst Il et eget arrange
ment med spedisjonsfirmaet Gunnar Jacobsen.350 Pst Il hadde kontroll 

346 Notat av 15 av 13.8.49, P 7498, OVS. 
347 København 15.8.49, P 7498, OVS. 
348 Notat av 1220 6.9.49, P 7498, OVS. 
349 Bryhn til Haavie 15.5.50, P 7498, OVS. 
350 Jacobsen hadde som Christensen og Overdale bakgrunn i etterretningsgrup
pen 830 S fra krigstiden. 
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med Jacobsens virksomhet og hadde full tillit til ham. Når det ble opp
daget kommunister blant havnearbeiderne, henvendte de seg til ar
beidsgiveren, og fikk vedkommende flyttet eller oppsagt. Dette var en 
innarbeidet praksis, og <<Var aldri noe problem».351 Den 23. mars 1953 
informerte Evang Bryhn om at Lund arbeidet på kaien i Oslo og ba om 
ytterligere opplysninger om ham.352 Bryhns mann opplyste, med Oslo 
trygdekasse som kilde og ikke uten en viss skadefryd, at Lund hadde 
vært der helt siden 14. mai 1951. Nå fikk han brått andre arbeidsopp
drag på Oslo havn. 

Et spørsmål gjenstår. Hvor fikk Lund perlekjedene fra? Det framgår 
ikke. Antwerpen er på grunn av sin gamle rolle i det belgiske koloni
systemet kjent som innfallsport til Europa for smykkehandel fra hele 
verden. Tilgangen har alltid vært rikelig, legal som illegal. Byen var også 
sted for handel med smykker fra øststatene. Vi vet at den tidligere 
NKVD-sjefen fra Stockholm under krigen, Boris Rybkin, i 1947 etab
lerte et distribusjonsselskap for tsjekkisk bijouteri i Praha. Firmaet 
skulle selge varer i vest, men var for øvrig opprettet for å skjule NKVD
operasjoner.353 Det er fristende å sette opplysningen i en slik sammen
heng på grunn av sammenfallet i tid. Uten videre dokumentasjon kan 
dette likevel ikke bevises. Et annet spørsmål er om tapet av inntektene 
betydde noe for NKP. Nyere forsking viser at partiet nettopp fra og 
med året 1950 tok imot pengestøtte fra sovjetiske kilder, og deretter 
fortsatte med det i en årrekke.354 

I 1954 kom et nytt Lund-relatert innspill, denne gang fra Trondheim 
politikammer, som hadde foretatt nye analyser av Rinnans utsagn om 
kommunistenes virksomhet i Trøndelag. POT ønsket nå å identifisere 
en illegal kommunist med dekknavnet «Bjordal», som Rinnan hadde 
gitt en rekke opplysninger om i avhør etter kapitulasjonen. Ifølge Rin
nan hadde «Bjordal» vært leder for den kommunistiske «Nasjonalgar
den» i Trøndelag, direkte underlagt NKPs sentralforlegning og Ørnulf 
Egge. Det var selvsagt grunn til å interessere seg for en slik person i 
1954, og man hadde kommet fram til at det måtte dreie seg om Leif 

351 Christensen 18.7 .94. 
352 Fst Il til Bryhn 23 .3.53 , P 7498, OVS. 
353 Sudoplatov, 1994, s. 258. 
354 Beløpet de to første årene 1950-51 var USD 20.000, hvorav antakelig omlag 
halvparten var ment for året 1950. Holtsmark, i Thing (red), 2001, vedlegg. 
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Lund fra Hasselvika. Både Leif Lund og hans far Peter Lund hadde 
vært viktige i denne organisasjonen. Faren hadde vært løytnant, og 
ingen av dem var tidligere registrert av overvåkingen i Trondheim.355 

Etter noen uker hadde man løst gåten. Leif Lund var avgått ved 
døden i USA i 1944, så han kunne det ikke være. I en utredning 8. april 
1954 konkluderte Uttrøndelag politikammer at «Bjordal» var identisk 
med Leif Lunds bror, Arne. Arne Lund hadde flyttet til Oslo etter kri
gen. Trondheim politikammer skrev derfor til Bryhn og ba ham interes
sere seg for Lund.356 I januar 1955 var han fortsatt oppført på en «liste» 
som «medlem av en terroristisk organisasjon hvis formål er å sabotere 
fartøy i nøytrale lands havner. 1940.» Oppføringen må tolkes slik: Han 
var fortsatt , i 1955 , mistenkt for å ha hørt til en slik organisasjon i 
1940.357 

I årene fram til1967 ble personalmappen til Arne Lund holdt ajour 
med adresseforandringer på bopæl, nye arbeidsgivere, observasjoner fra 
l. mai-tog, valglister og annet som POT kom over. Da hans gamle ka
merat Arthur Folden reiste til Sovjetunionen i 1956, mente politiet at 
han ville bli brukt til «utførelse av spesialoppdrag utenfor Sovjet, utstyrt 
med ny identitet.»358 Siden Lund var nevnt i Foldens sak fra Sverige 
under krigen, ble hele Lund-saken også hentet fram igjen. Et notat om 
forbindelsen mellom Lund og Folden ble satt opp 27. april1960. En 
henvendelse til tysk politi om de to ble resultatløs.359 Likeledes et forsøk 
på å finne nye hittil upåaktede spioner blant 13 antatte norske kommu
nister, inklusive Lund og Folden, som var arrestert i Sverige mistenkt 
for spionasje for russisk, «satellittlandene iberegnet», regning.360 Et 
stort arbeid ble lagt ned. 

Den 27. august 1960 avgikk den polske båten San fra Moss til Aren
dal for å laste feltspat. Derfra gikk den til Polen. Ombord var Oscar 

355 Notat Trondheim politikammer, 16.2.54, P 7498, OVS. 
356 Østerberg til Bryhn 20.4.54, P 7498, OVS. 
357 Udatert notat, januar 1955, «Utdrag av liste, inneholdende opplysninger 
fram til mars 1953, (7 / 15 , Oslo, januar 1955)», P 7 498, OVS. 
358 Notat om Folden 27.44.660, P 7498, OVS. 
359 Svar 13 .7.60, P 7498, OVS. 
360 «PM av 23 .9.60 ang.norske borgere som i Sverige siden 1939 enten er dømt 
eller mistenkt for spionasje eller ulovlig etterretningsvirksomhet for russisk reg
ning, satellittlandene iberegnet», P 7498, OVS. 
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Hedin, Arne Lund og Kåre Arvig Lehre. Politiet i Arendal fulgte deres 
bevegelser i byen nøye, og meldte til Bryhn. I begynnelsen av oktober 
var båten tilbake etter ny last. Bryhn ble holdt orientert via fjernskriver. 
Da Lund sommeren etter deltok på «Arbeiderkonferansen» i Rostock, 
fikk Bryhn en rapport om ham fra en av de øvrige deltakerne.361 

Den 27. oktober 1962 fremmet Lund på medlemsmøte i Oslo Bryg
gearbeiderforening et forslag om boikott av skip fra USA hvis ikke USA 
hevet blokaden av Cuba. Forslaget ble vedtatt, og en rapport om det 
inntrufne ble lagt i Lunds personmappe i OVS.362 Inne i mellom avisar
tikler i Friheten og julehilsener til NKPs medlemmer, ble i 1967 et ut
drag av et amerikansk notat lagt i hans mappe. Her var han oppført som 
ISH- og Wollweber-medlem. Vi finner igjen forskjellige utdrag av dette 
notatet i andre personsaker, men ingen steder i sin helhet. POT har ikke 
kunnet gjøre nærmere rede for notatet. Antakelig er det ødelagt.363 Her 
er Lund, sammen med Hedin og Bro din, «known to ( ... ) maintain fore
ign Communist liaison in West Germany, Belgium and Holland.» En 
svensk gruppe av det samme nett skulle også eksistere, og en av med
lemmene skulle være Heinrich Buhr. De skulle først og fremst holde 
kontakt med Danmark og Øst-Tyskland, «and particularly with Wollwe
ber, Karl Hoffmann, and the Soviet Kommandantura in Schwerin», 
mente amerikanerne. 

Da Lunds personmappe endelig ble lukket i 1967 inneholdt den 76 
dokumenter. Men den ble studert i både 1973, 7 4 og 77 _YA Da, endelig, 
ser det ut til at Lund var ute av POTs interessefelt. Omlag halvparten av 
dokumentene er i dag makulert. Lund ble overvåket sammenhengende 
fra 1938, altså i omlag 30 år. Notater om ham har versert innen belgisk, 
nederlandsk, tysk, dansk, svensk og norsk politi. Utgangspunktet var 
altså en adresse i Antwerpen, som brått kom i storpolitikkens søkelys. 
Det ble aldri bevist at han var innblandet i Wollweber-organisasjonen 
eller hadde noe med sovjetisk spionasje å gjøre. Lund døde i Skien 30. 
mars 1995. 

361 Tønsberg politikammer 29.9.61 til POT, P 7498, OVS. 
362 Notat av 30.10.62, P 7498, OVS. 
363 «Enclosure IV: The Wollweber Organization», Ov.}.nr. 02512 1967. 
364 Mapper fra OVS blir kvittert ved utlån. 
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Wollwebers kone og svigerinne 

Før de mange trådene i kommunistsakene begynte å samle seg i interes
sen for Asbjørn Sunde utover i 1949, kunne POT vise til få resultater. 
Ressursene var spredt på oppfølgingen av en mengde personer som i 
første rekke ble betraktet som sikkerhetsrisiko fordi de var politisk op
posisjonelle. Fra og med 1950 var det forberedt at allierte tropper ville 
komme til Norge ved en internasjonal krisesituasjon, og kommunistene 
ville umiddelbart bli internert i fangeleire. En ren indrepolitisk bered
skapssituasjon var lite sannsynlig, men ikke helt umulig. I fagbevegelsen 
støtte DNA daglig på opposisjonelle, Rolf Gerhardsens etterretningsor
ganisasjon sørget for at de ble behørig rapportert og registrert. 

Bryhn antok at de mest overbeviste kommunistene var å finne blant 
Wollwebers folk, som hadde demonstrert sin pålitelighet i krig og hatt 
forbindelse med NKVD. Helt tøvete var dette ikke. Han visste jo at det 
nye Fst Il og hans eget POT hadde rekruttert utfra liknende vurderinger. 
Han var selv et eksempel. Men han dro parallellen for langt. De inter
nasjonale forholdene var annerledes nå, likeledes de nasjonale, noe den 
ødeleggende partistriden i NKP i 1949 tydelig viste. Med hans store 
interesse for Wollwebers folk er det et paradoks hvor lite som kom ut av 
de helt åpenbart interessante sakene, som for eksempel søstrene Ragnhild 
og Gudrun Wiik. Ragnhild Wiik var Wollwebers første kone, og selvsagt 
godt orientert om både personer og begivenheter. Bargstadt antydet i sin 
forklaring at hun satt i Norge og ventet på initiativ fra Wollweber. Hen
nes personmappe inneholder imidlertid ingenting som kan belyse hvor
dan Bryhn forsøkte å nærme seg henne.365 Et av de første dokumentene 
som ble lagt i mappen var POTs oversikt fra 1947 over de sentrale med
lemmene av Wollwebers organisasjon.366 Så fulgte Biltvedts oversettelse 
av et avhør av Gudrun Wiik i Sverige i 1940, og en avskrift av notat fra 
20. oktober 1950 fra den samme anonyme tysteren som vi stadig støter på 
rapporter fra, og som hevdet å ha vært med i organisasjonen. 

Etter at Ragnhild Wiik ble gift med skipsmekler Rolf Biering, ble 
bare et par dokumenter lagt i mappen hennes. Denne mangelen på 
interesse er merkelig, sammenliknet med saken til Arne Lund, hvor for-

365 Personsaken på Ragnhild Wiik var opprinnelig nummerert 224, senere 7550, 
og endelig 10.212 etter hennes død. 
366 «Ad ISH», avd G, 21.2.47, P 10.212, OVS. 
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Ragnhild Wiik ble gift med Wollweber i 
Leningrad i 1935. Hun ble tatt av tyskerne 
i 1941 og ble fysisk og mentalt ødelagt 
etter tortur. Men etter krigen ble hun fort
satt mistenkt for sabotasje. 
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bindelsen til Wollweber var mer vag.367 Gudrun Wiik ble gått grun
digere etter i sømmene enn søsteren. Av de opprinnelige 27 dokumen
tene er kun syv tilbake, resten ble makulert i 1976, da ble som nevnt 
personmappene for de to søstrene slått sammen.368 For Gudrun finnes 
også personalskjemaet, og av dette framgår at en betydelig del av opp
lysningene fra tiden før 1940 egentlig handler om hennes søster.369 Poli
tiet blandet de to sammen. Samtlige dokumenter vedrørende hennes ak
tiviteter i Norge mellom 1946 og 1961 er makulert. Det ser ut til at hun 
figurerte på en navneliste som overvåkingen skaffet seg over aktive i en 
kelnerkonflikt i 1949. 

I begynnelsen av 1961 kom POT i forbindelse med en sanering av 
OVS-arkivet over en rapport fra Narvik politikammer i 1953, om en 

367 Heller ikke personskjema finnes i hennes sak. 
368 Personsak Gudrun Wiik var opprinnelig 199, senere 7568, og endelig 
10.212. 
369 Ifølge dette skjema ble Gudrun Wiik gift 1.12.36 med Martin Brendberg. 
p 10.212 , ovs. 
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foredragsturne som den sovjetiske landbruksforskeren Mikhail Dunin 
foretok i Nord-Norge det året. Reisen var i regi av Norsk-Sovjetrussisk 
samband, med ham reiste Gudrun Wiik som tolk. Saken var dengang 
blitt oversett av OVS, derfor ba Bryhn 13 . februar 1961 politikamrene i 
Nord-Norge om rapporter.370 Rapporter kom inn fra Troms og Sør-Va
ranger politikamre, men av dem framgikk ikke annet enn at reisen 
hadde skjedd ubemerket, og at de to antakelig hadde overnattet privat 
underveis. De bekreftet også at Dunin hadde holdt foredrag om jord
brukssaker.371 For øvrig var Gudrun Wiik registrert i forbindelse med 
artikler i Friheten, enkelte pengebidrag til forskjellige formål som også 
ble registrert gjennom Friheten, et besøk til Østersjø-uka i 1964 og di
verse andre reiser. 

Både Gudrun og Ragnhild Wiik var registrert i det amerikanske nota
tet fra 1967.372 De siste årene bodde de to søstrene sammen. Ragnhild 
døde 14. mars 1964 og Gudrun 6. september 1977. 

« ... en mann å holde øye med» 

Den 24 . april 1948 utarbeidet en tjenestemann ved POT et notat om 
den tyske flyktningen Wilhelm Dietrichkeit, som han mente det var 
«grunn til å holde øye med».373 Ifølge notatet var hans førkrigsbakgrunn 
i Tyskland uklar, og han ble beskrevet nærmest som en halvkriminell, 
med heleri, «politisk slagsmål» og konsentrasjonsleiropphold bak seg. 
Han skulle ha blitt løslatt mot løfte om å samarbeide med Gestapo, men 
gikk i stedet i dekning, og ble senere etterlyst i tilknytning til et attentat. 
Da Bargstiidt ble spurt om Dietrichkeit, opplyste han at etterlysningen 
hadde samband med et innbrudd i Hamburg. Han likte ikke Dietrich
keit, og ville ikke ha noe med ham å gjøre. 

Norske myndigheter visste mye om Dietrichkeit. I 1934 flyktet han til 
Danmark, hvor han ble straffet for dokumenttyveri, som han hevdet var 

370 Ifølge påtegning fra Nytrøen ble det kun lagt kopier på Dunin og Wollweber
saken i arkivet. P 10.212, OVS. 
371 Troms politikammer 18.5.61, Sør-Varanger politikammer 20.7 .61 , P 10.212, 
OVS. 
372 «Enclosure IV .. . », dokument 67 i P 10.231, OVS. 
373 Wilhelm Heinrich Adolf Dietrichkeit, f. 1906. Notat av L.Ø 24.4.48. 
P 10.000 (oppr. 93) , OVS. 
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politisk motivert. Han reiste videre til Norge og søkte asyl. I 1936 
meldte han seg til innsats for den spanske republikken, hvor han kjem
pet i de internasjonale brigadene. Etter sammenbruddet i Spania, ble 
han internert i en fransk fangeleir, som han klarte å flykte fra, og fort
satte til Norge. Under felttoget i Norge i 1940 meldte han seg frivillig og 
deltok i kampene ved Roa under 2. divisjons befalsskole, og var ved 
denne avdelingen til den kapitulerte i Vestre Gausdal. Derfra lyktes han 
å ta seg nordover, og til slutt sammen med generalmajor Carl G. Flei
scher, ombord på Fridtjof Nansen til England. I England ble han satt i 
fangeleir for tyske spioner på Isle of Man i 17 måneder; han ble løslatt 
l. desember 1941. Han følte seg glemt av de norske myndighetene han 
hadde satset livet for. Men den gamle utenriksministeren, Halvdan 
Koht, besøkte ham og forsøkte å hjelpe ham ut. Etter flere henvendelser 
lyktes det, Dietrichkeit fikk jobb som mekaniker og sjåfør i et bilfirma i 
London. Det var han fram til 19. februar 1943, da han mønstret på et 
norsk handelsfartøy for resten av krigen. Etter krigen hadde han hyre på 
Kong Sigurd i det Sønnenfjeldske Dampskibsselskap, som i 1948 hadde 
fast rute på Hamburg. 

Kombinasjonen kommunist og hyre på en regulær Tysklands-båt i 
1948 var nok til å bringe ham i søkelyset. Ved nærmere undersøkelser 
viste det seg at han hadde vært mange ganger i Sverige, Danmark, Eng
land og Tyskland i årene etter krigen. Kapteinen på Kong Sigurd fortalte 
politiet at han hadde vært imot å ha Dietrichkeit ombord, men det var 
stor mangel på dyktige fyrbøtere . Ombord var Dietrichkeit under daglig 
observasjon.374 Han var statsløs. Da uklarheter vedrørende hans ekte
skapelige status ga anledning til et avhør hos fremmedpolitiet i 1948, 
opplyste han at han søkte norsk statsborgerskap.375 Det var ikke første 
gang: han fikk avslag i 1942, 1943, 1946 og kom til å få det igjen i 
1949.376 Avhøret ble oversendt Bryhn, som supplerte med opplysninger 
fra interneringsleiren i England. Etter hans oppfatning, viste det at 
Dietrichkeit både beundret Stalin og hadde nær kontakt med nazistene 
i leiren.377 Den 17. juni kunne Bryhn supplere med opplysninger fra «en 

374 Notat 3.10.49 av 1220. 
375 Avhørt av overkonstabel Skotnes, Fremmedavdelingen 4.5.48. P 10.000, 
ovs. 
376 Statsborgersaker, 136, JD, 3006/48, NRA. 
377 Notat fra Bryhn 22.5.48, P 10.000, OVS. 
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kilde som i almindelighet har vært pålitelig» at Dietrichkeit var under 
«en viss kommunistisk innflytelse», og at han fra 1941 var «fanatisk 
kommunist og sterkt anti-britisk».378 I september fikk politiet melding 
fra Tyskland om at hans bror var lokalisert i Hamburg.379 

Dietrichkeits ekteskapelige status var merkelig, mente Bryhn, ikke 
helt uten grunn. Han var gift i Hamburg i 1930, og ble skilt fra sin tyske 
kone først i forbindelse med at han giftet seg i Norge i 1948, med Edel 
Hågensen. Men før det hadde han vært gift med Edel Hågensens søster, 
som han hadde truffet i Spania under borgerkrigen, der hun deltok som 
frivillig. Det ekteskapet gikk i stykker under krigen. Bryhn henvendte 
seg i oktober 1949 til politimesteren i Hammerfest, med spørsmål om 
de to kvinnenes og andre familiemedlemmers politiske innstilling. Den 
29. november bekreftet politiet at de var kommunister og hadde forbin
delse med Dietrichkeit.380 

Føringsoffiser for Sunde? 

Øyvind Eriksens verksted i Rødfyllgata 8 og 10 ble vel kjent for spa
nerne. Hva foregikk der? Var det illegal våpenproduksjon? Var det en 
russisk sambandsstasjon? En spionsentral? Produserte man bomber? At 
det var et beskjedent rørleggerverksted var vanskelig å akseptere når 
den hovedmistenkte, Asbjørn Sunde, hadde sitt daglige virke der. Diet
richkeit hadde jobb der i 1950. Var det et sammentreff at to høyst mis
tenkelige personer i perioder jobbet i det samme lokalet? Nei, mente 
Bryhn. Da den østtyske kommunistlederen Hermann Matern kom til 
Oslo i 1950, ble Dietrichkeit spanet intenst for å se om de to tok kon
takt. Skuffelsen var stor da det ikke skjedde.381 Dietrichkeit søkte noen 
måneder senere igjen forgjeves om statsborgerskap. Han møtte opp i 
Justisdepartementet og fortalte troskyldig at han var kommunist. De
partementet mente at det var vanskelig å begrunne avslaget rent poli
tisk, men lettere «hvis han f.eks. påviselig var 'Wollweber'». Saks-

378 Bryhn 17 .6.48, P 10.000, OVS. 
379 Notat 30.9.48, P 10.000, OVS. 
380 Vest-Finnmark politikammer 29.11.49 til Fremmedavdelingen, Oslo, P 
10.000, OVS. 
381 Spaningen gikk over de tre dagene 17.-19.2.50. Spaningsrapport fra 1780 og 
1700 20.2.50, p 10.000, ovs. 
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behandleren var i tvil om det hadde noen hensikt å avslå søknaden i det 
uendelige og bemerket at man «kan jo holde øye med ham selv om han 
er norsk».382 Men POT ga seg ikke. Politifullmektig Kaare Haavik ga 
beskjed om at man med god grunn hadde «sterk mistanke om at Die
trichkeit var 'Wollweber'».383 

Den 11. november 1952 sendte politiet i Hamburg et notat om Diet
richkeit-familiens politiske sympatier, som de hadde funnet var kommu
nistiske. De hadde registrert at sønnen fra tid til annen var på besøk når 
hans skip ankom Hamburg, uten at noe mistenkelig foregikk. Dietrich
keit hadde hatt forbindelse med Wollweber i Norge i 1937-40, og med 
Karl Bargstadt, skrev de.384 Bryhn hadde allerede fått opplysninger fra 
en norsk kilde om forbindelsen til Wollweber. Denne kilden mente at 
Dietrichkeit var holdt utenfor NKP før krigen, fordi han hadde spesial
oppdrag i tilknytning til Wollwebers sabotasjevirksomhet.385 Kombina
sjonen av disse opplysningene og stedet, Rødfyllgata 8 og 10, la grunn
lag for mistanke om at Dietrichkeit var langt viktigere enn man hadde 
trodd. 

Hvor sannsynlig er det at Bargstadt, som vi vet var Wollwebers høyre 
hånd i perioder, ikke oppfattet at en annen kommunist fra hjembyen 
også skulle ha vært sentral i samme organisasjon? Bargstadt kan selvføl
gelig ha ført Biltvedt bak lyset, men det er ikke sannsynlig. Dietrichkeit 
hadde brutt med de reglene for konspirativ opptreden som Wollweber 
krevde av sine folk, og den logiske forklaringen er da at han aldri hørte 
til blant dem. Mens Wollweber forbød sine folk å reise til Spania, gjorde 
Dietrichkeit det. Mens Wollweber advarte sine sabotører strengt mot 
kvinnehistorier, innledet Dietrichkeit et forhold i Spania, og giftet seg 
der. Mens Wollweber forbød sine folk å forlate Norge uten tillatelse, 
flyktet Dietrichkeit til England. Han fikk ingenting med motstandskam
pen hjemme å gjøre. Hans navn ble aldri nevnt av Wollweber-folk i Sve
rige eller Norge. Gestapo knyttet aldri hans navn til sabotørene, det 
gjorde heller ikke noen av Wollwebers eller Sundes veteraner. Det er i 
det hele tatt tvilsomt om Dietrichkeit kjente til Wollwebers organisa-

382 Påtegning 19.10.51 fra J.T., Jnr. 2796, 1951, JD, Statsborgersaker, 136, 
3006/ 48, NRA 
383 Påtegning 23.6.52, Jnr. 2796 1951, samme. 
384 Hamburg 11.11.52. Signaturen på rapporten er klippet velde 
385 Notat av 12.6.52 fra 1695, P 10.000, OVS. 
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sjon. Wollweber var svært nøye med hvem han rekrutterte og hvem han 
holdt på avstand. 

Spekulasjonene om at Dietrichkeit var en sentral føringsoffiser, plan
tet av KGB ved verkstedet for å lede Sundes spionasje, verserte i POT i 
mange år. Forfatteren Egil Ulateig skrev det i sin bok om Sunde.386 

Tofte kom etterhvert til at det var Dietrichkeit som var en av Sundes 
agenter, ikke motsatt.387 Det lar seg heller ikke bekrefte. 

Det er uklart hvordan hans navn først ble assosiert med Wollweber, 
det må ha skjedd etter krigen. At han ble knyttet til Sunde var han imid
lertid selv skyld i. Det skjedde i forbindelse med Osvaldgruppas spreng
ning av statspolitiets hovedkvarter i Oslo, 21. august 1942. Nyheten om 
aksjonen gikk verden over, Dietrichkeit leste entusiastisk om den i Daily 
Express 24. august. Inspirert skrev han til byråsjef E. Krogh-Hansen i 
UD i London at han kjente Asbjørn Sunde «meget godt» og sist møtte 
ham på LO-kongressen i 1939. Han var overbevist om at Sunde aldri 
ville bøye seg for okkupasjonsmakten, fortsatte han, og avsluttet med 
håp om «De kan gjøre naget for ham».388 Det ville UD langt fra. Tvert 
imot, UD sendte en avskrift av brevet til FDs E-kontor. Dietrichkeit ga 
seg ikke. Noen dager senere skrev han direkte til Trygve Lie om at 
Sunde var en bra mann og at regjeringen måtte støtte ham. I en påskrift 
anmerket Lie at han også kjente Sunde, «han gjør alt på ordre fra Sov
jet». En kopi gikk til Washington for å informere amerikanerne. Fra da 
av var man både i UD og FD oppmerksom på Dietrichkeit. Han hadde 
12. januar 1942 søkt om norsk statsborgerskap for første gang, og fått 
avslag etter anmodning fra riksadvokat Andreas Aulie. 

Under Sunde-sakens høydepunkt ble ryktene om den mystiske tyske
ren spredd gjennom pressen. En nabo av ham, som ivrig fulgte med i 
avisene, meldte til politiet om skumle forhold i leiligheten.389 Der kom 
og gikk det merkelige mennesker. Dietrichkeit hadde til og med sendt 
sine barn på ferie i fly til Øst-Tyskland. Bryhn tok henvendelsen alvor
lig. Den 2. desember 1955 kunne Kaleb Nytrøen studere Dietrichkeit 
på nært hold. En annonse i Aftenposten hadde kunngjort at en sovjetisk 

386 Ulateig, 1987, s. 234-235. 
387 Tofte 15.2.94. 
388 Dietrichkeit til Krogh-Hansen 1.9.42, UD 34.20/30. 
389 Notat av 28.10.55, sendt med i henvendelse fra Tønsberg politikammer til 
Bryhn samme dato, P 10.000, OVS. 
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etterretningsoberst, V. Kaledin, skulle holde foredrag om sovjetisk etter
retningsvirksomhet i Folkets Hus l. desember. Bare ti tilhørere troppet 
opp, av dem Nytrøen og tre til fra OVS, dessuten Dietrichkeit og hans 
nære venn Per Moen, som også hadde vært i Spania under borgerkri
gen. Etter foredraget var Nytrøen sterkt i villrede om ikke denne Kaie
din måtte være en sjarlatan, uten kjennskap til emnet. Men da var det 
rart at Dietrichkeit også var der, syntes han. Nytrøen gjorde noen 
undersøkelser omkring Kaledin, men ble ikke klokere av det.390 

I januar 1957 reiste så Dietrichkeit til Øst-Tyskland for godt. Han var 
nå klar over at hans søknad om norsk statsborgerskap aldri kom til å bli 
innvilget. Han hadde søkt igjen i 1953. Justisdepartementet avslo da 
fordi «man kan være i tvil om han vil være tro mot Norge under enhver 
utenrikspolitisk situasjon». Man henviste til tidligere uttalelser, og at 
ikke noe nytt var framkommet siden forrige søknadsavslag, «det neste 
måtte da være at det nå må ansees på det rene at søkeren ikke er 'Woll
weber', idet denne herre for tiden er regjeringsmedlem i Øst-Tyskland.» 
Departementet ba om at man sløyfet formuleringen «for tiden» i avsla
get, slik at man slapp nye søknader.391 På tross av det søkte Dietrichkeit 
enda en gang, i 1954. Politiet ga nå opp motstanden, og «frafalt sitt veto 
(på grunn av mistanke om virksomhet som 'Wollweber' -agent m.m.)». 
Jeg «antar at bevilgning nå bør gis. Så får politiet holde øye med ham 
som nordmann», skrev saksbehandleren i departementet. Men nå grep 
justisminister O.C. Gundersen personlig inn. I en begrunnelse for fort
satt avslag skrev han at «muligheten for utvisning vil antakelig avholde 
ham fra en mulig lyst til å eksponere seg».392 

Dietrichkeits kone og parets to barn fulgte etter til Øst-Tyskland på 
sommeren 1957, og ble der et år, før de reiste tilbake til Norge. Overvå
kingen av henne ble gjenopptatt. Mistanken om at mannen når som 
helst ville dukke opp igjen var sterk. Dessuten var hun selv aktiv kom
munist, og flere av hennes venner var aktive kommunister. Et notat ble 
sendt til tysk politi 2. mars 1959, uten nye opplysninger tilbake.393 Sær
lig var politiet opptatt av Moen, som flere ganger ble observert i hennes 

390 Referat nedtegnet 2.12.55, P 10.000, OVS. 
391 Statsborgersøknad Jnr. 7919/53 P.3, «ikke innvilges som før», 19.10.51, JD, 
Statsborgersaker, 136, 3006/48, NRA. 
392 Påskrift 30.11.54,Jnr. 8218/54, samme. 
393 Ov. 6/59 2.3.59, P 10.000, OVS. 
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leilighet på korte visitter. Politiet mente at han bragte beskjeder.394 Spa
uerne registrerte at hun hadde stadig kontakt med Fossen.395 

Fra juni 1959 ble familien observert daglig. Spanernes rapporter er 
fulle av detaljer om en alenemors strevsomme dagligliv, iblandet hals
brekkende forsøk på å tolke spionasjeaktiviteter inn i kolonialinnkjøp 
og barnepass.396 Trivielle brev og telegrammer mellom ektefellene ble 
skrevet av og fingransket. I mellomtiden ble nye undersøkelser gjort i 
Nord-Norge om hennes familie . Fra Hammerfest politikammer kom det 
rapporter om en rekke personer i familiekretsen, som var «innbitte 
kommunister». Også Dietrichkeits tidligere kone hadde etter kamme
rets oppfatning vært i «berøring» med Wollwebers organisasjon, mens 
han selv «utvilsomt var Wollwebers agent».397 En undersøkelse som Sør
Varanger politikammer foretok etter at kvinnen giftet seg igjen, tydet på 
at også den nye ektemannen var mistenkelig.398 

I august 1959 registrerte POT at kone og barn flyttet til mannen, som 
nå hadde bosatt seg i Stralsund. Den 17. november kom en melding fra 
Tyskland om at ytterligere undersøkelser var resultatløse.399 Men POT 
fortsatte å søke etter nye opplysninger om Dietrichkeit i årene som kom. 
Da han 25. mai 1961 sendte et fødselsdags telegram til en norsk sjø
mann, ble rederiet kontaktet og sjømannen nøye gransket. Han viste seg 
å være styrmann ombord på Polarvind. En serie dokumenter om identi
fiseringen av ham ble lagt i arkivet.400 Ennå i 1962 hadde man mistanke 
om en illegal forbindelse mellom Dietrichkeit i Stralsund og «kommu
nistiske illegalister i Oslo».401 Da en ungdom i Alta søkte medlemskap i 
NKP i slutten av 1963, ble han registert av POT og en personsak ble 
opprettet på ham i arkivet. Begrunnelsen var at han var sønn av en 
venninne av Dietrichkeits første kone.402 

Den 29. april 1964 døde Dietrichkeit, uten at POT var kommet til 

394 «Notat fra pålitelig kilde» 8.6.59 av EAA, P 10.000, OVS. 
395 Notat 4.3.59 av EAA, P 10.000, OVS. 
396 Spaningsrapport for 16.-22.6.59, P 10.000, OVS. 
397 Elvebakken 26.6.59, P 10.000, OVS. 
398 Brev av 20.8.59 fra Sør-Varanger, P 10.000, OVS. 
399 Antakelig fra CIAs kontor i Berlin 17.11.59, P 10.000, OVS. 
400 I P 10.000, OVS. 
401 Notat 9.1.62, P 10.000, OVS. 
402 Vest-Finnmark politikammer til Bryhn 29.11.63 , P 10.000, OVS. 
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bunns i saken. Men hans død ga en siste bekreftelse på at det måtte ha 
vært en illegal forbindelse mellom ham og Asbjørn Sunde, mente de. 
Den 20. mai fikk Rolf Sunde, Asbjørns sønn, høre om dødsfallet i en 
telefonsamtale med en venninne, som også kjente familien Dietrichkeit. 
I samtalen fortalte hun at nyheten kom fra Sigurd Mortensen og Georg 
Rosef. Rosef var NKPs ansvarlige for Østersjøuke-arrangementene. 
Samtalen ble tatt som bevis for at Asbjørn Sunde stod i kontakt med 
Øst-Tyskland. Det var «ifølge sikker kilde», hvilket betød en romavlyt
tet eller telefonavlyttet samtale. Familien Sunde ble avlyttet en rekke år 
etter domfellelsen av Sunde.403 

Etter at Dietrichkeit døde var Tofte fortsatt overbevist om at han 
hadde vært hemmelig spion og sabotør, og brukte dette i sin bok for å 
underbygge konklusjonen i Sunde-saken.404 Tofte skapte inntrykk av at 
Dietrichkeit hadde fortsatt med utstrakt spionasjevirksomhet mot 
Norge etter at han reiste til DDR: <<Vi vet at han ( ... ) var virksom i flere 
Østersjøhavner i Øst-Tyskland i forbindelse med skandinaviske båt
anløp.» Bak «flere (. . . ) havner» skjulte i virkeligheten bare det ene til
fellet med fødselsdagstelegrammet til den norske sjømannen seg. Men 
Tofte gikk videre og knyttet dette an til Wollweber: «Wollweber var på 
denne tid en mektig mann i Øst-Tyskland. I 1953 ble han sjef for innen
riksministeriets sikkerhetsavdeling. Før det har det vært sagt at han var 
i full sving med å bygge opp et kontaktnett for illegal virksomhet i Nor
den, nettopp med base i øst-tyske havner ved Østersjøen.» 

Her argumenterer Tofte i sirkel. Det han anser som et etablert fak
tum, Wollwebers nettverk, blir brukt til å forklare Dietrichkeits akti
vitet. Samtidig bruker han Dietrichkeits aktivitet, og som vi skal se også 
hans død, som bevis på Wollwebers nett. Men eksistensen av nettverket 
blir bare en påstand. Tofte må ha følt at hele hans troverdighet stod og 
falt på Dietrichkeits betydning. For å styrke denne anførte han: 

Hva vår tyske venn fra blikkenslagerverkstedet i Vaterland egentlig 
arbeidet med i Øst-Tyskland, vet vi ikke sikkert, men det må ha vært 
noe viktig. For da han døde for noen år siden, ble han begravet i Øst
Tyskland på statens bekostning og under full honnør. En slik begra
velse tilfaller bare betydningsfulle personer. 

403 «Notat Willi Dietrichkeit», 15.6.64 HK, P 10.000, OVS. 
404 Tofte, 1987, s. 32-33. 
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Begravelsen ble dermed det avgjørende beviset i Toftes slutnings
rekke. Dette har senere blitt brukt av andre for mer enn det er verdt.405 

For det første var det ikke gått «noen år» etter Dietrichkeits død da han 
skrev dette, men hele 23 år. Kanskje forvekslet Tofte tidsrommet med at 
Dietrichkeit døde «noen år» etter at han forlot Norge for siste gang, det 
var etter fire år. For det andre, Tofte oppgir ingen kilde til opplysningen 
om begravelsen i sin bok. Det foreligger ingen andre kontrollerbare kil
der, heller ikke i Dietrichkeits personmappe i OVS. Hvis Toftes opplys
ning var viktig, ville et notat blitt satt opp og lagt i mappen. Heller ikke 
i tilgjengelige norske media har det vært mulig å få dette bekreftet. 
Blant norske kommunister som hadde tilknytning til familien Dietrich
keit og østtyske Norges-kjennere er dette også ukjent. Hvor hadde Tofte 
denne opplysningen fra? 

Først etter ytterligere ni år ga Tofte forklaringen. Kilden var Dietrich
keits kone. Etter at mannen var død søkte hun om å få tilbake norsk 
statsborgerskap for seg og sine barn, og kom dermed igjen i kontakt 
med Tofte, som hadde overvåket henne i så mange år. Det var da hun 
fortalte at mannen hadde vært ansatt i et skipshandlerfirma i Stralsund 
og at han hadde fått statsbegravelse. Tofte spurte ikke hva hun mente 
med det. Han bekreftet at «full honnør», som for en betydningsfull per
son, ikke var hennes ord, men hans tolking av hva hun hadde sagt.406 

Rekruttert av MfS 

Etter oppløsningen av sovjetblokken i 1989 og den vesttyske innlem
mingen av DDR, ble deler av arkivene etter den østtyske sikkerhetstje
nesten Ministerium fur Staatssicherheit (MfS) bevart. Det gir mulighe
ter til å finne ut mer om Dietrichkeit. Etter mer enn fire års 
undersøkelser har de tyske arkivmyndighetene frigitt dokumenter i 
denne saken. Det gjør det mulig å beskrive skritt for skritt hva som 
skjedde med Dietrichkeit i DDR, og kaste lys over hans tid i Norge.407 

Beskrivelsen starter 25 . november 1958, da personalavdelingen i det 
utenlandseide Berlin-baserte firmaet VEB Kiihlautomat skulle ansette 

405 Ulateig, 1988, s. 236-239. 
406 Tofte 15.2.94. 
407 Min søknad av 28.10.96 om innsyn i 14 saker, resulterte først 1.2.01 i positivt 
svar. 
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ny maskintekniker i Stralsund-avdelingen. Av et notat framgår at den 
innstilte søkeren var Wilhelm Dietrichkeit.408 I en personalsamtale opp
lyste han at han hadde ønsket å komme til DDR allerede i 1949/50, men 
at det først ble mulig i begynnelsen av 1957 på grunn av de sovjetiske 
innreisebestemmelsene. Etterpå hadde han arbeidet ved elveskipsfarten, 
og som maskinist på et damanlegg ved Berlin. Nå søkte han seg til Stral
sund, fordi en lege hadde anbefalt familien å flytte til kysten av hensyn 
til barnas helse. Han forklarte at en bekjent av ham fra eksiltiden, Her
mann Matern, som nå var en kjent politiker i DDR, hadde anbefalt ham 
å slå seg ned i hjembyen Hamburg. Men det ønsket Dietrichkeit ikke. 
Grunnen, forklarte han, var at han var uriktig dømt i landretten i byen i 
1943 . Bedriftens inntrykk av Dietrichkeit var positivt, selv om det var 
registrert at han ikke var medlem av SED. Vedlagt søknaden var en lev
nedsbeskrivelse på to sider. Dietrichkeit fikk stillingen, og slik kom fa
milien til Stralsund. 

Første gang Dietrichkeit kom i kontakt med MfS var i 1960. Den 4. 
april skrev en tjenestemann i ministeriets havnegruppe på Volkswerft 
Stralsund at MfS ønsket å rekruttere Dietrichkeit som hemmelig infor
mant på verftet. Dietrichkeit var fortsatt ansatt i VEB Ki.ihlautomat, 
som hadde oppdrag der. Tjenestemannen opplyste at havnegruppen ble 
oppmerksom på Dietrichkeit gjennom en av hans bekjente, som også ar
beidet på havnen, og en byggeleder i Stralsund, begge partimedlemmer 
med MfS-tilknytning. 

Dagen etter ble Dietrichkeit oppsøkt av tjenestemannen i sitt hjem i 
Stralsund, fordi det var vanskelig å arrangere en fortrolig samtale på 
verftet.409 Mannen presenterte seg som representant for MfS, og ba om 
en samtale vedrørende forholdene i VEB Ki.ihlautomat, fordi selskapet 
som et såkalt «Fremdenfirma» hadde enkelte problemer som MfS inter
essert seg for. Han forklarte at MfS var klar over at Dietrichkeit ved 
flere anledninger hadde tatt opp feil og mangler i firmaet, uten at for
holdene var blitt rettet på. Særlig ønsket han å vite hva Dietrichkeit 
mente om en av bedriftslederne, en tidligere offiser i Wehrmacht, som 
endatil hadde latt seg velge som fagforeningsleder og hadde forsøkt å bli 
medlem av SED, det siste riktignok uten hell. 

408 «Einstellungsgesprach» fra Kaderabt. VEB Kiihleautomat 25.11.58, BStU, 
ASt. Rostock. 
409 «Bericht» av Rusch 6.4.60, BstU, ASt.U, R. 

www.larsborgersrud.no



160 

Dietrichkeit fortalte det han visste om mannen. Det bekreftet man
nens dårlige rykte hos MfS. Deretter ledet tjenestemannen samtalen 
over på de generelle forholdene ved verftet, og ba Dietrichkeit beskrive 
sin oppfatning av problemene i produksjonen, og om planene for den 
videre virksomheten. Dietrichkeit svarte at han var skeptisk til måten 
verftet var organisert på, han hadde ikke tiltro til den aktuelle bedrifts
lederens kompetanse. Etter at han hadde begrunnet dette, ville tjeneste
mannen vite hva Dietrichkeit mente om et omstridt investeringsprosjekt 
på verftet. 

Til slutt fortalte Dietrichkeit om sitt liv i eksil, tiden i Spania og i 
Norge. I løpet av samtalen fortalte han om sine erfaringer med den nye 
overborgermesteren i Berlin, Willy Brandt, som etter hans oppfatning 
hadde forrådt sine kamerater i sluttfasen av borgerkrigen i Spania. I 
rapporten fra samtalen oppsummerte sersjanten at Dietrichkeit var en 
ærlig og oppriktig kollega, som så positivt på hjemlandet. Han vekslet 
noen ord med hans kone, som han også fikk et sympatisk inntrykk av. 
Det ble avtalt at Dietrichkeit tre dager senere skulle møte til en samtale 
på havnegruppens kontor, medbringende en levnetsbeskrivelse med ut
fyllende opplysninger om tiden før han kom til DDR. 

Samtalen hadde forløpt positivt, etter sersjantens oppfatning. Tilbake 
på kontoret neste morgen satte han opp et fire siders «forslag til ver
ving» av Dietrichkeit som hemmelig informant.410 Takket være MfS' 
personalrutiner har vi her et dokument som er av særlig interesse for å 
kunne vurdere Dietrichkeits tidligere liv. Notatet opplyser og drøfter 
når og hvordan MfS ble kjent med Dietrichkeit, etterfulgt av biografiske 
data og en detaljert gjennomgang av hans livshistorie tilbake til tiden før 
1933. Så følger et avsnitt som refererer samtalen med ham og vurderer 
svarene, og deretter forslag til hvordan vervingen av ham kan gjennom
føres. Til sist drøfter notatet hvilke temaer man ønsket å samarbeide 
med Dietrichkeit om, og hvilke videre planer som kunne være aktuelle 
for ham. Det var de økonomiske og bedriftsmessige forholdene ved 
Volkswerft som MfS var spesielt opptatt av. De har mindre interesse her. 
Men man hadde notert seg at Dietrichkeit var spesielt språkkyndig, og 
behersket hele fem språk. I en påskrift ble det opplyst at han hadde ut
trykt ønske om at kontakten med ham skulle være konfidensiell. Det var 
også nedtegnet et spørsmål om hvorfor han ennå ikke hadde meldt seg 

410 Oberfeldwebel Rusch, Operativgruppe Volkswerft, 6.4.60, BSt.U, B.R. 
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inn i SED. Ellers var både lederen av havnegruppen og kretslederen po
sitive, og påtegnet sitt samtykke til rekrutteringen. 

Den 8. april undertegnet så Dietrichkeit sitt verveskjema som hem
melig informant på verftet, med dekknavnet «Arnold», som han valgte 
selv. Vedlagt skjemaet lå nok en detaljert levnetsbeskrivelse, datert av 
ham 6. april1960. Fem dager senere ble rekrutteringen registrert i MfS' 
kretskontor.411 Den 30. mai startet Dietrichkeit i ny jobb som sjauermes
ter i havnen Rostock-Petersdorf. I den forbindelse informerte kretslede
ren i Stralsund distriktsforvaltningen i Rostock om vervingen, med 
tanke på et mulig samarbeid som kunne utnytte Dietrichkeits språk
kunnskaper.412 Hva som kom ut av dette sier dokumentene ikke noe 
om. Men ved en anledning i begynnelsen av 1961 ble Dietrichkeit råd
spurt i forbindelse med personkontroll av 18 nordmenn. Han grupperte 
de aktuelle personene som «vennlige», «indifferente» eller «kamerater», 
og ga noen kommentarer til enkelte av dem. Halvdan Koht var en av 
dem. Dietrichkeit hadde ikke glemt at han var en av de få som hadde 
brydd seg med å besøke ham under hans 17 måneders fangenskap på 
Isle of Man. Koht var fortsatt tilhenger av norsk nøytralitet, skrev han. 

Det foreligger i denne dokumentasjonen ingen opplysninger som kan 
bekrefte at Dietrichkeit skulle ha hatt noen forbindelse med øst-tyske 
hemmelige tjenester før han kom til DDR. Tvert imot står det med rene 
ord at da MfS tar opp kontakten med ham finnes det ingen forutgående 
kontakter. I hans egne levnetsbeskrivelser er det ikke spor av tidligere 
kontakter. Wollweber, Bargstadt eller Sunde er ikke nevnt, og heller 
ingen andre kjente navn fra Wollwebers organisasjon. Selv om det ikke 
foreligger noen tilsvarende dokumentasjon fra sovjetiske tjenester, kan 
vi være sikre på at han ikke kan ha hatt slike kontakter. I så fall ville MfS 
ha fått seg forelagt en tjenestemessig, administrativ overføring fra den 
aktuelle organisasjonen, en praksis sovjetiske tjenester var nøye med å 
følge. 

Dietrichkeits skjebne innbyr til sammenlikning med Willy Brandts, to 
skjebner med flere ytre likheter og krysningspunkter. Sammenlikningen 
innbyr til refleksjon over forskjellene samfunnet bød de to: Arbeideren 
og kommunisten og den intellektuelle venstresosialisten søker begge om 

411 «Bericht iiber durchfiihrte Werbung eines geheimen lnformators», Kreis
dienststelle Stralsund 11.4.60, BSt.U, AR 8. 
412 Eickner til Bezirksverwaltung Rostock, Abt. Hafen 30.5.60, BSt.U, AR 8. 
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norsk statsborgerskap etter at de kommer seg ut av Nazi-Tyskland. 
Begge er i Spania under borgerkrigen, den ene som soldat, den andre 
som journalist. Begge er med i felttoget i Norge- også her er den ene 
soldat og den andre journalist - og begge flykter etterpå fra landet. 
Under resten av krigen slutter likheten. Kommunisten sitter 17 måneder 
i britisk fengsel, som takk for sin innsats. Etter et mellomspill som bilar
beider og sjåfør i bomberegnets London, setter han nok en gang livet på 
spill, som krigsseiler, mot sine landsmenns bomber og torpedoer. Den 
andre gjør stor lykke som journalist i det nøytrale Sverige etter en poli
tisk saltomortale. Hans venner sørger for at han lett får norsk statsbor
gerskap. Kommunisten får avslag. Etter krigen kommer begge tilbake til 
Norge, begge blir norsk gift. Den intellektuelle sosialdemokraten får 
militær tittel og sendes som etterretningsmann til Berlin. Han blir over
borgermester og kansler. Arbeideren og kommunisten er rettsløs og tra
kasseres av POT. Hans statsborgerskapssøknader, åtte i alt, kommer det 
aldri på tale å innfri. Til slutt gir han opp. Han reiser hjem, og kommer 
også for en tid i kontakt med hemmelige tjenester. To tyske skjebner i et 
fiendebildespill, den ene aktør, den andre offer. 
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- Kapittel 5 -

Wollweber i Rødfyllgata 

De fleste som har skrevet om Sunde-saken tidfester starten på overvå
kingen av ham til en samtale mellom Sunde og Bryhn på restaurant Cecil 
i Oslo 12. mars 1949. I samtalen, som vi skal gå nærmere inn på i dette 
kapitlet, skal Sunde ha forsøkt å verve Bryhn som spion. Men etterfor
skingen av Sunde startet tidligere. Tofte bekreftet at da han tidlig i 1949 
ble satt inn i saken hadde den allerede pågått en tid.413 At Cecil-samtalen 
ble oppfattet som starten kom av den oppbemanningen av POT som nå 
skjedde, nettopp på grunn av Sunde-saken, en kraftinnsats ble nå satt 
inn for endelig å oppklare Wollwebers mangeartede spindelvev. 

Amerikansk forspill 

Denne utsikten til gjennombrudd kom ennå mens USAs atomvåpen ut
gjorde en formidabel trussel mot Sovjet. Men i august 1949 sprengte 
Sovjet sin første atombombe og skapte internasjonal balanse. Det 
skjedde etter en intens økonomisk og teknisk satsing, hvor spionasje i 
USA spilte en viktig rolle. Amerikanerne kunne ikke hindre dette, fordi 
det vitenskapsmiljøet som utviklet teknologien selv var internasjonalt, 
og mente at teknologien, som var utviklet for å knuse nazismen, måtte 
spres også til Sovjet. 

Mange mottiltak ble lansert av FBI, noen som ledd i kontraspionasje, 
andre for å berolige opinionen. Inntil1949 var de praktisk talt uten re
sultater.414 I USA nøt sovjeterne fortsatt bred sympati etter den store 
krigsinnsatsen. McCarthy-tidens FBI med sine metoder fra gangsterkri
gen i Chicago, klarte ikke å avsløre spionasjen, selv om de klarte å kart
legge sitt eget lands borgere. I denne situasjonen kom teknikken ameri
kanerne til hjelp. Det de manglet i menneskekunnskap, kunne de ta 
igjen ved hjelp av teknologi. 

Den l. februar 1943 startet kryptoanalytikere i National Security 
Agency (NSA)s forløper US Army Signals Intelligence Service projektet 

413 Tofte, 1987, s. 30. 
414 Philby, s. 189. 
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«Venona», et av flere prosjekter for å dekode sovjetiske telegrammer fra 
diplomatiske stasjoner i USA til Moskva. Siden 1939 hadde slike tele
grammer vært samlet inn. I 1948 ble britene med i prosjektet, som etter
hvert omfattet omlag 2900 telegrammer til og fra sovjetiske diplomatiske 
stasjoner i 20 land fra tiden 1940-48, særlig mellom 1943 og 1946.415 De 
første årene gikk arbeidet svært sakte framover, men i perioden 1947-52 
økte innsatsen og det ble mulig å lese en del av telegrammene fra New 
York, også en del fra Washington.416 På 1970-tallet stoppet framgangen 
opp, prosjektet ble trappet ned og avsluttet i 1980. Det endelige resulta
tet var ujevnt. Det beste resultatet gjaldt sivile telegrammer New 
York-Moskva i 1944, av disse lot ca. 50 % seg lese, året før var det bare 
15 %, og i 1945 bare 1,5 %. Svært få av de militære telegrammene lot 
seg lese. Forøvrig var det få telegrammer som lot seg lese fullstendig. 

Sammen med rapporter fra avhoppere og annet etterretningsmateri
ale, gjorde Venona-meldingene likevel at det ble mulig å registrere 
mange agenter i USA, etterhvert også å identifisere noen av dem. Slik 
oppdaget FBI at det hadde eksistert en sovjetisk etterretningsgruppe i 
tilknytning til Manhattan-prosjektet, det amerikanske atombombepro
sjektet, under selve krigen. På samme bakgrunn kunne MI 5 i 1950 ar
restere den britiske atomforskeren dr. Klaus Fuchs. Han la alle kort på 
bordet. Det var hans omfattende tekniske beskrivelser fra prosjektet 
som utgjorde det viktigste spionasjematerialet, som allerede i 1945 var 
kommet til Sovjetunionen. Fuchs, som beskrev seg selv som internasjo
nalist, fortalte at spionasjen i selve USA ble trappet ned etter 1945. Han 
hadde fortsatt sin rapportering fra Storbritannia inntil1949. Da han ble 
arrestert, identifiserte han sin kurer som ledet sporene fra forskings
senteret i Los Alamos til ekteparet Julius og Ethel Rosenberg, som FBI 
hevdet hadde ledet en spionasjegruppe i New York. De nektet enhver 
befatning med saken, men endte sine liv i den elektriske stolen. Henret
telsene sjokkerte en hel verden og ble utnyttet av såvel vestlige som øst
lige hemmelige tjenester.417 

415 Friend, International Journal of Intelligence 13/3 1999, s. 381. 
416 Peake, Intelligence and National Security Vol. 12 No. 3, s. 21. 
417 Julius Rosenberg hadde kontakt med NKVD fra 1938. Sudoplatov hevder at 
hans medvirkning i atomspionasjen var ubetydelig og at hans kones var uten 
interesse. Sudoplatov, 1994, s. 237-241. Venona-meldinger bekrefter dette. Fri
end, International Journal o/Intelligence, Vol. 13 , No. 3, s. 382 . 
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FBI fulgte altså et spor fra New Mexico til New York, og ga uttrykk 
for at dokumentene måtte ha strømmet videre derfra over Atlanteren, 
med endestasjon i Moskva. Derfor passet Stavanger/jord og andre Atlan
terhavsskip som det polske Batory inn i bildet, et skip som Wollwebers 
organisasjon ironisk nok ved to anledninger i 1938 hadde anstiftet 
brann på. FBI orienterte avisene om trafikken på skipene, og koplet den 
til ekteparet Rosenbergs gruppe i New York; de hevdet at gruppen var 
revet opp, skipsmannskapene var under gransking og dokumentlekka
sjene var stoppet. Det ble fokus på bestemte skip og deres besetninger. 
En tid ser det ut til at FBI og NSA søkte i Venona-materialet etter be
stemte kodegrupper med informasjon fra skipsregistre, lister over las
ting og lossing, ankomst og avgang, tidevannstabeller og så videre for de 
datoene meldingene ble sendt.418 Det var dette som lå bak da de fire fra 
Stavanger/jord med Reinhardt Paulsen i spissen ble satt på land. Slike 
tiltak beroliget amerikansk opinion utover på 1950-tallet, men var selv
sagt mislykket som kontraspionasje. Atomdokumentene hadde gått i 
diplomatposten , etter alt å dømme direkte fra byer som Santa Fe, 
Mexico City og Washington D .C.419 

Dette amerikanske forspillet var lite kjent i Norge. Men på det tids
punktet amerikanerne kom med sine kurerteorier, var forventningene i 
POT modnet gjennom flere år, med blant annet Lund- og Holm-sakene, 
som hadde vært på tapetet i flere år. Amerikanernes tips som ledet til 
Stavanger/jord-saken bekreftet Wollweber-trusselen, mente Bryhn. Der
etter kom Sunde-saken nesten av seg selv, med mange nye muligheter. 
Først etter at det kom fart i etterforskingen mot Sunde, i annen halvdel 
av 1949, fikk Paulsen-saken prioritet. Egentlig var det samme sak. Det 
var med andre ord påvirkningen fra amerikanerne som førte POT i kon
flikt med egne Wollweber-teorier, allerede i 1949. 

Startet Sunde-saken med et amerikansk tips fra Venona-programmet? 
Historikeren Tore Pryser skriver at Sunde og norske kommunister ble 
«avslørt» gjennom Venona-prosjektet.420 Men hans referanse gir ikke 
dekning for annet enn at POT fikk kjennskap til Venona-meldinger om 
dette, ikke når det skjedde.421 Ingen slike meldinger var kjent før Tofte 

418 Wright, 1987, s. 185. 
4 19 Sudoplatov, 1994, s. 225 . 
420 Pryser, 2001, s. 76. 
421 Bergh/Eriksen, bd. l , s. 83-84. 
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offentliggjorde to tekster i 1987, som bevis for at spiondommen mot 
Sunde i 1954 var riktig.422 Tekstene i Toftes versjon gir ikke dekning for 
annet enn at Sunde, som leder av sabotasjeorganisasjonen i Norge, var 
kommet til Stockholm 16. februar 1945 og der hadde levert en rapport 
om demobiliseringen av organisasjonen. Det andre, som var datert 6. 
mars, refererte at han var bedt om å skaffe dekningsleiligheter med sikre 
dekningsverter i det okkuperte Norge. 

Jeg har tidligere undersøkt hvor telegrammene kom fra og om de var 
ekte.423 Tofte ga inntrykk av å ha skrevet ned tekstene etter hukom
melsen, originalene hadde han ikke, hevdet han. Det var lite troverdig, 
det lange tidsrommet tatt i betraktning. En annen teori var at telegram
mene kom i klartekst fra Vladimir og Evdokia Petrov, et ektepar med 
mange års tjeneste bak seg i NKGB, blant annet i Stockholm. I 1954 
hadde de hoppet av, til Australia. At de hadde bragt mange meldinger 
med seg ble først kjent offentlig i 1988 og senere supplert i 1990.424 Men 
Tofte innrømmet i et intervju at denne forklaringen nok var «konstruert 
for å dekke opp et litt pikant arrangement», nemlig at MI 6 fikk kopier 
direkte fra Sapo. Den sovjetiske ambassaden i Stockholm leverte i hen
hold til avtaler med svenske myndigheter, de kodede telegrammene til 
det svenske telegrafverket. Derfra ble de sendt til sovjetisk UD i Mos
kva. «På grunn av sine kunnskaper i signaletterretning og dechiffrering 
kunne så MI 6 tolke dem», fortalte Tofte.425 Han føyde til at POT anta
kelig fikk telegrammene fra MI 6, men de kunne også ha kommet di
rekte fra Sapo. Uansett hva som er sant her, ble det i 1995-96 klart at 
kilden måtte være Venona-projektet, som da ble avgradert og lagt ut på 
NSAs nettsted, inklusive fire telegrammer som omhandlet Sunde.426 

Det dreier seg i alt om fire telegrammer, eller rettere om fragmenter 
av fire telegrammer, om «Osvald». De er ufullstendig dekodet, kun 
deler av innholdet er lesbart. Det første er datert 16. februar 1945 og ar
beidet med dekodingen var avsluttet 17. juli 1963. Innledningen til tele
grammet er identisk med Toftes tekst av samme dato. Mesteparten av 
telegrammet lot seg imidlertid ikke dekode. Tolkingen er derfor usikker. 

422 Tofte, 1987, s. 59-60. 
423 Borgersrud, 1997 (WIN), s. 557-560. 
424 Wright, 1988, og Andrew/Gordievskij, 1990. 
425 Tofte 15.2.94. 
426 Warner/Benson, i Intelligence and National Security, Vol. 12, No. 3, 1997, s. 2. 
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NSA understreket i en note at Sunde var ledende medlem av den kom
munistiske motstandsbevegelsen under krigen. Det andre telegrammet 
er datert 4. mars. Tolkingen av det var også avsluttet 17. juli 1963. I tele
grammet refereres det til at «Osvald» ber om å få dekket sine kostnader 
i forbindelse med reisen til Stockholm og avslutningen av sin virksom
het. I en note poengterte NSA spesielt at tolkingen ikke måtte oppfattes 
som at den dokumenterte opprettholdelsen av en konspirativ agent. 
Omlag halvparten av telegrammet lot seg dekode. Det tredje telegram
met var datert 6. mars. DaNSA ga opp arbeidet med dekodingen 11. ja
nuar 1968, var ennå bare en liten del lesbart. Det ser ut til å inneholde 
et anslag over «Osvalds» utgifter. Det fjerde telegrammet er datert 8. 
mars og var avsluttet 17. juli 1963, bare enkelte deler lot seg dekode. 
Det kan se ut som en rapport fra en samtale med Sunde, hvor han blir 
bedt om å hjelpe til med å skaffe sikre dekkleiligheter og dekningsver
ter. Igjen poengterte NSAs kommentar at Sunde var motstandsleder i 
det okkuperte Norge. Telegrammene var altså ikke tilgjengelige før 
1963 og 1968, hvis de opplysninger som NSA har lagt ut på nettet er 
korrekte. De kunne følgelig ikke ha «avslørt» Sunde i 1948-49. De be
viser ikke at Sunde var spion etter 1945. De bekrefter kun at «Osvald»s 
virksomhet under okkupasjonen var ledet av NKVD/ NKGB, hvilket 
har vært kjent fra andre kilder allerede siden 1995. Tofte hadde glemt at 
motstandskampen mot okkupantene pågikk for fullt i Norge da tele
grammene ble skrevet og at Norge og Sovjet var allierte. 

Innledende etterforsking 

Under Den andre verdenskrig skilte sovjetiske tjenester skarpt mellom 
sine organisasjoner for etterretning og sabotasje. Som vi har vært inne 
på var dette ikke vanlig i POT, hvor oppfatningen var at kommunistene 
ville ødelegge samfunnet, på den ene eller den andre måten. Det tok 
flere år før POT nyanserte analysene av sovjetiske hemmelige tjenester. 
Under Sunde-saken er det gjennomgående at sabotasje og etterretning 
blandes sammen. Ved starten i 1948 ser vi tydelig at interessen for sabo
tøren Sunde var større enn for spionen. 

Den første rapporten i Sunde-saken kom fra Gjøvik politikammer i 
januar 1948, hvor en tjenestemann meldte at Sunde og omlag tyve mann 
fra Osvaldgruppa hadde vært på Eina siste søndag før jul 1947. De 
gjorde ingen hemmelighet av besøket, skrev han, og traff forskjellige be-

www.larsborgersrud.no



168 

kjente. Av rapporten framgikk at Sunde i lengre tid hadde pleiet «kon
takter» på Eina. Bakgrunnen var at Osvaldgruppa i 1943-44 hadde hatt 
sitt hovedkvarter i bygda. Politiet interesserte seg for hvem som hadde 
truffet Sunde, og spurte seg fore om disse hadde blitt med i en ny hem
melig organisasjon. En som kom i søkelyset var kjøpmann Rasmus 
Amlie, bror av Sundes forsyningssjef, Ivar Amlie, som ble skutt på Eina 
av tyskerne 30. mai 1944. I «alminnelighet» kom Sunde alene når han 
pleiet disse kontaktene, nå skjedde det helt åpenlyst, skrev tjenesteman
nen.427 I en mer utfyllende rapport fra midten av mars kunne politiet på 
Gjøvik utdype andre av Eina-kontaktene. Kjøpmann Anker Worren i 
Vardal, Hunndalen, hadde en «mistenkelig adferd». Worren drev skinn
handel og systuevirksomhet, og reiste mye, et opplagt dekke for hemme
lig kommunistisk virksomhet, slik politiet så det.428 Det talte heller ikke 
til hans fordel at han sammen med en annen av Sundes «kontakter», 
Gunnar Prøven, formann i NKP i Vardal, hadde vært i Oslo i forbin
delse med et besøk av den finske kommunistlederen Aina Kuusinen.429 

Den 19. mars 1948 summerte Biltvedt opp noen hovedtrekk i den 
kommunistiske trussel, slik han så den:430 Det fantes en kommunistisk 
Milorg, som han tidligere hadde levert en rapport om. Strengt adskilt 
fra denne fantes også et «etterretningssystem» lagt opp av «russerne». 
Systemet hadde «hovedceller» i Oslo, Bergen, Trondheim og Narvik, 
med mindre «celler» spredt utover. Nordmennene i systemet var hoved
sakelig sympatisører og medlemmer av den «illegale del av NKP». En 
russer ved handelsavdelingen i ambassaden var sjef. Den kommunis
tiske Milorg hadde en våpenavdeling og i den spilte Asbjørn Sunde en 
framtredende rolle. Via en kilde hadde Biltvedt fått tilgang til kartko
pier fra «etterretningssystemet». Kartene viste muligheter for mineleg
ging, hvor grovt skyts og luftvernartilleri kunne plasseres, hvordan inva
sjonsstyrker kunne sikres, hvordan landminer kunne plasseres. Det var 
også materiale om Norsk Hydro, særlig med tanke på jernbanemateriell, 

427 O .P.lO- 98/48 JM 28.1.48, P 443. P 443 består av to permer. Perm l består 
av dokumenter som er registrert før rettssaken, perm 2 av dokumenter som er 
registrert etter juli 1954. Uspesifiserte referanser til P 443 i dette kapittel er der
for fra perm l, OVS. 
428 Notat av 11.3.48, P 443 , OVS. 
429 «Rapport fra kilde», 16.3.48, P 443, OVS. 
430 Notat av Biltvedt av 19.3.48, P 443, OVS. 
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maskiner og produksjon, om sabotasje mot «kraftinntak», antakelig er 
det snakk om kraftverk, om veisperringer, og om mulighetene for fall
skjermslipp. 

Biltvedt skrev at han ikke ville bedømme sannhetsverdien av dette 
materialet, men la vekt på at materialet var framskaffet via en nær venn 
som han stolte på, som hadde deltatt i en kommunistisk gruppe under 
krigen. Denne vennen hadde selv en kommunistvenn fra krigens tid 
som arbeidet i «etterretningssystemet». Fra denne hadde Biltvedt alle
rede fått mange opplysninger om «NKPs Milorg», skrev han, og det var 
slik han nå hadde fått tilgang til kartkopiene av sabotasje- og sikringstil
takene han omtalte. Denne vennen av en venn hadde dagen før Biltvedt 
skrev sin analyse reist til Tyskland på oppdrag for russerne, fordi «det 
ventes å skje noe der i nær fremtid». Biltvedt beskrev altså dels et sovje
tisk etterretningsnett, dels et sovjetisk sabotasjeapparat. Det var i dette 
siste Asbjørn Sunde skulle spille en «fremtredende rolle». Biltvedts ut
legning var helt uten kontrollpunkter. 

Mens Biltvedt arbeidet med dette, kom det en ny rapport om situasjo
nen på Eina. En av Sundes folk fra krigen, som Sunde skulle ha bedt om 
å melde seg inn i NS for å få en stilling som postbud på Eina, var kom
met i søkelyset. Ved et par anledninger var han overhørt da han i beru
set tilstand skulle ha sagt at han hørte til en organisasjon som Sunde 
ledet. Rapporten kom på Biltvedts bord i slutten av april1948.43 1 Man
nen ble avhørt, men avviste uttalelsen som fyllerør. To andre som hadde 
vært til stede mente at han bare hadde forsøkt å gjøre seg interessant. 
Det var ikke noe hold i det han sa, ryktene var usanne, hevdet de.432 

Fra Hønefoss kom det inn en rapport om at «Osvald» to ganger i 
løpet av sommeren 1948 hadde oppholdt seg på en av hyttene i Bens
åsen. Der skulle han ha vært sammen med lokale kommunister, særlig 
brødrene Karl og Leif Kjemperud, som Biltvedt mente hadde vært med 
i Sundes organisasjon under krigen. Det er også riktig for Leif sin del, 
men stemmer neppe for Karl, som for øvrig var Leifs far, ikke bror. Kil
den rapporterte at «alle måtte være klar over hva disse karene drev på 
med». Rapportskriveren mente at kilden var «noe løs i munnen og sen
sasjonslysten». 433 

43 1 O.P.l0-537/ 48 av 30.4.48, P 443 , OVS. 
432 Avhør av Harald Furuseth 17.2.54 og Trygve Tøsse 19.2 .54, P 443, OVS. 
433 Notat O.P.lO- 525148 OB, P 443 , OVS. 
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POT lokaliserte personer i Sundes omgangskrets, kolleger av ham fra 
borgerkrigen i Spania, og medlemmer av Osvaldgruppa. Man konsul
terte Thielicke Karlsens rapport og merket seg Sundes forbindelse med 
Asvor Ottesen under krigen. En kilde med kontakter i kommunistmil
jøet skaffet opplysninger om tre personer man ikke hadde vært opp
merksom på tidligere, og som kunne være av interesse. Det var Ivar 
Magnus Søderlund, Arvid Haugene og Hans Mikael Andresen. De 
hadde vært med i Osvaldgruppa.434 POT klipte avisene hvor Sunde 
figurerte nå og da. De fikk med seg at overlege Jo han Scharffenberg 
hadde dratt i gang en polemikk mot Sunde i 1947, hvor han hudflettet 
Sunde som terrorist. Han var spesielt opptatt av likvidasjonene som var 
foretatt under krigen, hvor Sunde etter hans oppfatning hadde et særlig 
ansvar.435 Et annet oppslag som POT fant interessant, var i Friheten , fra 
september 1948, om avduking av en minnetavle over Håkon Eriksen, 
som ble skutt 8. september 1942. Ifølge avisen uttalte Sunde at hvis <<Vi 
hadde hatt 50.000 av din støpning i begynnelsen av krigen, så hadde 
ikke Norge stått der det står idag!».436 

Etterforsking rundt Sunde bekreftet, etter hvert som spaningsrappor
tene begynte å strømme inn på våren 1949, ikke annet enn at Sunde 
hadde omgang med venner fra krigen. Tofte skriver at da politifolkene 
ble sendt ut, fikk de kun sparsomme opplysninger om at Sunde «kunne 
forberede kommunistisk kupp i Norge», og at det kanskje foregikk «il
legal våpenproduksjon» på et blikkenslagerverksted på Vaterland, hvor 
Sunde arbeidet fra tid til annen etter august 1948. «Det var først lang 
tid senere jeg fikk rede på den virkelige grunnen til mistanken mot 
Sunde,» og at denne forelå allerede tidlig i etterforskingen, føyer han 
til.437 Hvorfor Bryhn skulle holde noe skjult overfor sine egne spanere er 
vanskelig å forstå, leseren kan få inntrykk av at Tofte fant på dette i 
1987. Men han gjorde ikke det. Det var sant at Bryhn holdt noe skjult 
under hele etterforskingen. Hva var det- og hvorfor? Savnet han lovlig 
grunnlag for overvåkingen? Det er usannsynlig, i 1948 brydde ikke 
POT seg om slikt. 

434 O.P.10- 1398/48 OB, P 443 , OVS. 
435 Dagbladet 18.10.47 og Morgenbladet 8.11.47 . Sunde svarte motvillig og 
knapp i Morgenbladet 7.10.47 . 
436 Friheten 9.9.48. 
437 Tofte, 1987, s. 30-31. 
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Forklaringen må søkes på et annet plan. Bryhn var i 1949 kommet 
under politisk press. Situasjonen var annerledes enn da han ble utnevnt 
to år tidligere. Regjeringen krevde at POT måtte på banen i sikkerhets
politikken. Nå skulle den kommunistiske trusselen mot landet både 
utenfra og innenfra synliggjøres og bekjempes på en helt annen måte 
enn før. Riktig nok hadde Bryhn og Biltvedt, som vi har sett, mange pro
sjekter på gang. Det manglet heller ikke på mistanker, mistenkte, teorier 
om nettverk og sabotasjeplaner. Men det avgjørende resultatet, spioner 
som kunne vises fram, dømmes og settes bak lås og slå, manglet likevel. 
I 1949 var det en klar forventning om resultater. Noe måtte gjøres. 
Noen klare mistanker om storspioner i det sentrale statsapparatet, sen
tralt i Forsvaret eller politiet, eller i de hemmelige tjenestene selv, hvor 
man måtte vente å finne dem, forelå knapt. Men det eksisterte som vi 
har sett gjennom flere enkeltsaker et fiendebilde, et rufsete landskap 
rundt Wollweber og hans folk, av hvalfangere, sjøfolk, bryggesjauere og 
illojale fagforeningsfolk, og midt inne i det, Sunde selvsagt, godt synlig. 

Den første observasjon av det POT beskrev som et «konspirativt» 
møte mellom Sunde og en sovjetisk diplomat skjedde 8. juni 1950, hele 
13 måneder etter at samtalen med Asbjørn Bryhn på restaurant Cecil 
fant sted. Først etter ytterligere fire må~eder, i august 1950, hadde POT 
funnet fram til noen personer som kunne ha forbindelse med Wollwe
bers kurerer. Det skjedde ved en tilfeldighet. En kelner ved restaurant 
Kaba i Oslo ble anmeldt av sin kone 6. juli 1950 for legemsfornær
melser.438 Hun påstod at han truet med å ta livet av henne med en pistol 
som han skulle få av bekjente på et verksted i Rødfyllgata. Han hadde 
truet med at en av dem het Asbjørn Sunde, som skulle være en håndfast 
kar. Da politiet avhørte kelneren, kunne han fortelle at han hadde vært 
kelner på Oslofjord, og at en annen av hans nære venner var en ikke 
ukjent kelner fra Stavanger/jord med navnet Reinhardt Paulsen.439 Paul
sen og kelneren arbeidet nå sammen på restaurant Kaba. Verkstedet i 
Rødfyllgata var eid av Øyvind Eriksen og en tysker som het Wilhelm Di
etrichkeit jobbet også der, opplyste han. Det var nesten for utrolig til å 
være sant: Her figurerte Paulsen-Sunde-Dietrichkeit i samme sak. Mis
tankene samlet seg i tid og rom rundt Sunde. Tofte fortalte at politiet på 
denne tiden, i 1950, hadde begynt å se et mønster i Sundes bevegelser. 

438 O .P. VI- 658/50 14.8.50 av 1431, P 443, OVS. 
439 Han oppga skipsnavnet Oslofjord, men det må være en forveksling. 
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Omtrent en gang i måneden forsvant han for spanerne. Hva han gjorde 
visste de ikke, men en mulighet var at han hadde møte med Wollweber, 
på månedlige, illegale snarvisitter til Norge.44° Forfatteren Egil Ulateig 
skriver at politiet på denne tiden forvekslet Dietrichkeit med Wollwe
ber.441 Hvis det er riktig, må de ha forestilt seg at møtene fant sted i Øy
vind Eriksens verksted i Rødfyllgata. Tofte trodde at det foregikk illegal 
våpenproduksjon der, men det klarte de aldri å konstatere.442 

«Bryhns short-story>> 

Under prosessen mot Sunde i 1954 ble lite om bakgrunnen for mistan
kene mot ham lagt fram for retten. Likevel flommet avisene over av spe
kulasjoner om Wollweber, Sundes krigsaktiviteter og beslektede emner. 
Det var som om alle som hatet Sunde, og det var mange, riktig tømte 
seg i avisspaltene. Bryhn kunne distansere seg fra rykteflommen. Vi vet 
nå at han kunne opptre slik nettopp fordi Rolf Gerhardsens etterret
ningsbyrå sluset ut den ene historien mer oppsiktsvekkende enn den 
andre gjennom A-pressen. På denne måten ble ikke POT hengt ut som 
aktør. 

En svært viktig historie, som på denne måten fant veien til avisene, 
var basert på et dokument som Bryhn la fram i retten i 1954, som han 
hevdet beviste at han helt siden mars 1949 hadde vært klar over at 
Sunde var Sovjet-spion. Det er dette Tofte siktet til da han skrev at 
«først lang tid senere fikk jeg rede på den virkelige grunnen til mistan
ken mot Sunde».443 Det var et referat av en av mange samtaler som 
Sunde hadde hatt med forskjellige politifolk, av bestemte grunner det 
eneste som kom til å bli brukt mot ham. Omstendighetene rundt refera
tet var at Sunde 12. mars 1949 ringte til Bryhn og spurte om han kunne 
møte ham på restaurant Cecil. De møttes, og snakket sammen over en 
pils i omtrent en time. Tilbake på kontoret ga Bryhn et muntlig referat 
for en førstebetjent, og skrev så ned «den nøyaktige ordlyd». Dette refe
ratet, og Bryhns muntlige kommentarer til det, er kilden til alt vi vet om 
samtalen. Elleve dager senere satte justisminister O .C. Gundersen sin 

440 Tofte, 1987, s. 33. 
44 1 Ulateig, 1989, s. 238. 
442 Tofte, 1987, s. 32-3 3. 
443 Tofte, 1987, s. 30-31. 
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signatur på.444 Bryhn opplyste i 1954 at «vi begge regnet med at den 
muligens kunne komme til å spille en rolle i en fremtidig sak».445 Han la 
det signerte referatet i en forseglet konvolutt og inn i sin safe. Der lå det 
i fem år, uten at noen andre visste at det fantes. I 1954 hevdet Bryhn at 
her var det udiskutable spionbeviset, med justisministeren som sann
hetsvitne. 

Men hvis det var slik, hvorfor tok han ikke umiddelbart affære i 
1949? Hvorfor ventet han elleve dager før han snakket med statsråden? 
Hvorfor orienterte han ikke andre i POT, og ikke minst Pst Il? Hvorfor 
oppdaterte han ikke spanerne? Vi må anta at sammenhengen var mer 
komplisert enn Bryhn forklarte i 1954. Kanskje hadde det med person
lige forhold å gjøre. Årene 1941--43 hadde brakt Bryhn og Sunde nær 
hverandre, og de delte tunge hemmeligheter. Bryhn hadde brukt Sunde 
til sprengninger, likvidasjoner og andre livsfarlige oppdrag. Sunde satte 
livet inn flere ganger, som da han reddet to av Bryhns kolleger ut fra 
Åkebergveien 22. juli 1942. Men Bryhn hadde også satt sin families sik
kerhet på spill for Sunde etter attentatet i Henrik Ibsensgate 21. august 
1942. Hva et slikt skjebnefellesskap innebærer kan være vanskelig å for
stå. Bryhn avbrøt ikke forbindelsen til Sunde etter krigen. De besøkte 
hverandre med familiene flere ganger, landets overvåkingssjef og landets 
mest suspekte kommunist. 

Det var altså personlige bånd som gjorde at de i 1949 kunne møtes 
midt i arbeidstiden på restaurant Cecil over en pils, og snakke åpenhjer
tig. Men var dette personlige forholdet sterkt nok til å forklare at Bryhn 
lot saken ligge? 

Under rettssaken fikk pressen kjennskap til at det fantes et referat, 
men de fikk ikke tilgang til teksten. Referatet har aldri tidligere vært of
fentliggjort i sin helhet. Den første som siterte fra det var Tofte i 1987, 
andre forfattere baserer seg på hans versjon.446 Utfra hemmelighets
kremmeriet omkring samtalen ville vi vente at Tofte forholdt seg pinlig 
nøyaktig til teksten, men hans versjon inneholder mindre enn halvpar
ten av originalen. Dessuten klippet han, slik at replikker som falt i for-

444 Referatet av samtalen som ble lagt fram for retten er påført «Sett. 23/3-49 
G». 
445 Rapport av Bryhn «Asbjørn Sunde - ulovlig etterretningsvirksomhet», Oslo 
29.3.54, R 2564 54, OVS. 
446 Tofte, 1987, s. 46-48, og R 2564 54, OVS. 
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skjellige sammenhenger ble koplet sammen. Et eksempel på det er at 
han utelot 35 linjer mellom 5. og 6. linje i Bryhns original. 11 av disse 
linjene hadde med en forutgående replikk å gjøre, mens de siste 24 lin
jene var knyttet til det etterfølgende temaet. Tofte bygget de to replik
kene sammen til en.447 Annet flyttet han på og noe la han til for egen 
regning.448 For å synliggjøre hvordan Tofte grep inn i teksten og for å få 
fram forskjellen mellom de to versjonene gjengis her de setningene som 
Tofte utelot kursiverte. De ordene og setninger han føyde til er gjengitt i 
<hakeparenteser>. Den øvrige teksten fra Bryhns original er gjengitt 
med vanlig skrift. 

RAPPORT til OSLO POLITIKAMMER 
fremmedavdelingen 

Avgitt av 
Politiinspektør A.J. Bryhn 

Oslo den 29. mars 1954 

Asbjørn Sunde - ulovlig 
etterretningsvirksomhet. 

I slutten av april eller begynnelsen av mai 1942 fikk jeg gjennom en il
legal gruppe forbindelse med Asbjørn Sunde, som på den tid benyttet 
dekknavnet «Pettersen». Hensikten med forbindelsen var at han skulle 
hjelpe en illegal politigruppe, som jeg da var medlem av, med forskjel
lige illegale oppdrag. Forbindelsen varte inntil Sunde etter spreng
ningen av Henrik Ibsensgate ble hjulpet med utstyr og midler for å gå 
i dekning et sted i Hemsedal, hvor han på sin side hadde visse illegale 
forbindelser til kommunistene. Jeg reiste til Sverige i begynnelsen av 
oktober 1942 og så ham ikke igjen før sommeren 1945, da han av for
muende venner ble hjulpet til en moderne leilighet i Frydenbergveien 
(Ola Narr) , hvor han bodde hele tiden siden. Han ble også hjulpet til 
en stilling som sjåfør i Østerlandske Petroleumscompagni, en stilling 
som han imidlertid mistet etter noen tid, fordi han ble anholdt under 
kjøring av en tankvogn i påvirket tilstand i Karl J ohansgate. 

447 Tofte, 1987, s. 48. 
448 Bryhns referat inneholdt 123 linjer. Av disse har Tofte utelatt 80 linjer, flyttet 
på 2 linjer og lagt til l linje for egen regning. 
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Restaurant Cecil hvor Norgeshistoriens mest omstridte «spionsamtale>>, mellom Asbjørn 
Sunde og Asbjørn Bryhn, fant sted 12. mars 1949. 

I løpet av årene fra 1945 til1949 traff jeg Sunde 3-4 ganger i for
bindelse med at han skrev en bok om sin virksomhet under krigen. 
Ved et tilfelle ba han også om å få låne ca. kr. 120,- til betaling av en 
vekselobligasjon eller lignende, som han også fikk. For øvrig var det 
rent vennskapelige samtaler, som dreiet seg om samarbeidet og erfa
ringene fra krigstiden, uten at det var noe som tydet på at Sunde var 
innblandet i noen ny form for illegal virksomhet. 

Omkring årsskiftet 1948/49 hadde det vært en del diskusjon i pres
sen om overvåkingslister som overvåkingstjenesten angivelig skulle 
holde på med utarbeidelsen av, og den 12. mars 1949 ringte Sunde og 
sa at han måtte treffe meg. Jeg sa at han kunde komme opp på kon
toret hvor jeg var tilstede, men han ønsket ikke å treffe meg der og 
spurte om jeg ville komme ned på Cecil. Jeg møtte ham så på Cecil kl. 
131 O samme dag og hadde en samtale med ham som jeg her skal refe
rere. Jeg ønsker å forutskikke den bemerkning at samtalen var av en 
slik art, at jeg fant det nødvendig omgående å skrive ned den nøy
aktige ordlyd av samtalen umiddelbart etter at jeg kom tilbake til 
kontoret fra møtet med ham. Dette skriftlige referat av hele samtalen 
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ble så kort tid etter forelagt for Justisministeren, som satte sin signa
tur på den, da vi begge regnet med at den muligens kunde komme til 
å spille en rolle i en eventuell fremtidig sak. 

Not at 
A. ringte til meg (B) den 12. mars 1949 og spurte om jeg kunde møte 
ham på Cecil. Jeg møtte ham der kl. 1310 og hadde en times samtale 
med ham over l glass pils. 

Samtalen ble innledet med utveksling av alminnelige bemerkninger 
om hvorledes det stod til med våre respektive koner og os selv, og A 
fortalte at han nå hadde fått pålegg fra 125 til135 kr. uka, men at det 
ikke var så greit med økonomien da han hadde en husleie på 
kr. 136,50. 

A: Man hører mangt og meget for tiden, og jeg er jo som du vet en 
som holder ørene vidt åpne. Jeg vet at du er «boss» for hele overvåk
ningen og at du har en liste over alle dem som skal arresteres dersom 
noe skulde hende, og nå spør jeg deg om jeg står på den lista! 
B: Der eksisterer ikke noen slik liste. 
A: Se meg nå fast i øynene! Du skjønner jeg vet saker og ting som du 
ikke ville tro at jeg kjente. Jeg vet at en slik liste finnes. Står mitt navn 
der? 
B: Eftersom du er så godt orientert er du selvfølgelig like kjent med at 
der over hele landet finnes uavhengige grupper av nordmenn som ar
beidet sammen under krigen, og som nå driver med etterretnings
arbeide, og som kan tenkes å registrere saker og ting som jeg vet 
det---
A: Nå- nå- ikke bakk! Jeg skulde gjerne ha sett på innholdet av 
safen din. 
B: Ja, innholdet av den er det visst ikke noe til hinder for at du kan få 
se. Noen slik liste, som du nevner, finnes iallefall ikke. Du må jo være 
klar over at hvis der skulde gås til noen aksjon med arrestasjoner fore
tatt av norsk politi måtte vi ha et grunnlag, nemlig i lovbestemmelser, 
og noen slike lovbestemmelser har vi ikke. 
A: Åh -viss-vass. Jeg vil med en gang si at jeg ikke er medlem av NKP, 
men jeg er selv av arbeidsfolk. Faren min var fisker, og mora mi var-
- ? - skyllerske, og jeg er kommunist. jeg vet også at du er av arbeids
folk---
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B: Ja det kan man vel si, for det er vesentlig skolefolk. 
A: Jeg vet at vi er på linje med hverandre. Under krigen da vi arbeidet 
sammen, tenkte du da noen gang på at vi skulde sitte her idag og dis
kutere politikk? 
B: Nei det har aldri falt meg inn med en tanke. Men når vi er inne på 
det så tror jeg heller ikke at uenigheten har noe med målene å gjøre, 
men derimot er uenigheten om midlene det vesentlige. 
A: Nå har jeg holdt øye med deg helt siden 1945, snart 4 år, og jeg har 
ikke funnet noe som tyder på at du er en kjeltring. Jeg har garantert 
deg- der er satt et stort pluss ved ditt navn. Jeg har garantert at du er 
positiv. <Jeg har lenge hatt i tankene at vi to skulle komme til åpen 
forståelse med hverandre.> 
B: Jeg er jo like klar over som du at du vilde treffe meg /or å pumpe 
meg, på samme måten som da du oppsøkte meg på kontoret /or et par år 
siden, og nå vil jeg bare forelegge deg et spørsmål- --- -
A: Hvis du heller vil så snakk i lignelser. 
B: Dersom du er med i en organisasjon som arbeider etter retningslinjer 
som stemmer med din ideologiske oppfatning, så er jeg overbevist om at 
der aldri vilde komme et ord over dine le ber. Dersom <J >jeg er blitt 
satt til å skjøtte et arbeide av lovlige myndigheter så er vel også <og> 
du <er> klar over at jeg som norsk embedsmann ikke vilde meddele 
noe om det til andre enn de myndigheter som har krav på åpenhet. 
A: Det er klart-- Husker du hvad vi snakket om da jeg besøkte deg i 
1945 i din brors leilighet hvor du bodde? 
B: Nei jeg kan ikke huske hvad vi snakket om. 
A: Jeg har lenge hatt i tankene at vi to skulle komme til åpen forståelse 
med hverandre. Der/or har jeg fulgt med deg. 
B: Ja jeg har også hele tiden hatt deg i tankene, men jeg mener at du 
kjenner meg så godt at det måtte bli deg som kom til meg og innledet. 
A: Jeg vil da først si at din telefon er avlyttet. Jeg liker ikke din om
gangskrets. 
B: Hvilken omgangskrets er det da du tenker på? 
A: Du har samlet en rekke personer omkring deg som ikke er modne 
ennå. Det er din fortjeneste- (velvillig smilende)- din kjeltring <at> 
<d>Det har ikke vært mulig å komme inn den veien. 
B: Det er jo artig å høre. 
A : På grunn av mitt kjennskap til deg så har jeg hatt vanskelig/or å tro 
at du skulde stå bak noe mot meg. 

www.larsborgersrud.no



178 

B: Jeg kan bare si at din person ikke har interessert meg en døyt, fordi 
jeg hele tiden har visst hvor jeg hadde deg. 
A: Der er falt en kollosal stein /ra mitt hjerte. Når jeg kommer hjem vil 
jeg fortelle kona at jeg har møtt deg, og da vil hun lyse opp og spørre 
hvorledes det står til med kona di. Hun har spurt hvor/or dere ikke er 
kommet opp til oss en kveld. 
B: Du vet det har jo ikke falt seg slik. 
A: Jeg arbeider for et system som vil varig fred over hele kloden, og 
som ikke vil medvirke til krig, men hvis det blir nødvendig vil vi selv 
trøkke på knappen når det skal bryte løs. 
B: Det er jo ikke tvil om at vi her i Norge bare vil leve i/red uten noen 
innblanding /ra noen kant. 
A: Men hvis noe galt skulde skje, og du blir arrestert, så vil det gå 
maksimum 36 timer, og du vil være ute, og det blir ordnet med fly for 
deg og kona så dere kommer til et trygt sted. Det vil si hvis ikke du 
selv begår noen streker, /or da har du deg selv å skylde på for at det 
ikke går slik. For å komme til saken. Kan du skaffe meg den lista? 
B: Du mener at jeg som norsk embedsmann skal søke å finne ut om 
noen slik liste finnes og levere den til deg? Du må jo skjønne at det 
kan jeg ikke ta på meg. Hvorhen går det flyet? 
A: Til Sovjet. Du blir garantert god stilling, enten i Sovjet eller i Tsjek
koslovakia, hvor du måtte ønske. Polen og Jugoslavia er ikke noe bra 
sted, men Tsjekkoslovakia er jævla bra. 
A: Du kan jo tenke over saken. Det vilde skape stor begeistring om 
du kunde ta med deg den lista. Jeg har en mann som jeg kan skaffe 
deg kontakt med. Det blir ingen som får vite om det, og vedkom
mende behøver ikke å kjenne ditt navn. Det blir bare meg. - Snakker 
du engelsk? 
B: Ja jeg har jo vært i England i 2 år. 
A: Snakker du tysk? 
B: Nei- nødig. 
A: (smiler) ja engelsk er O.K. Kan du skaffe oss inn i Forsvarsstaben? 
Vi skulle forbanna gjerne vært inne der. 
B: <Det kan du bare glemme.> Jeg har jo vært innom der et par 
ganger. 
A : (overrasket) Jaså. Ja det måtte ikke være gjennom noen som du kjen
ner. 
B: Det tror jeg er meget vanskelig. 
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A: Nå skal du høre. Jeg kan ikke bruke telefonen din, men du har ei 
postkasse i døra. Jeg kan slippe inn en lapp der, så kan vi treffes, og 
du tar med deg opplysninger. 
B: Nei jeg tror ikke jeg vil ta kontakt med noen. det er utelukket i min 
stilling. Forøvrig er det noen jævlie spørsmål du er kommet med. 
A: Nå kan du jo tenke over <dette> saken, og så kan vijo komme til
bake til saken. Nå har jeg vært helt åpen mot deg, så hvis jeg blir arres
tert når jeg kommer ut herfra- (ser seg omkring)- Har du folk plassert 
rundt i lokalet her? 
B: (Svarer smilende på en slik måte at det fremkommer som en tydelig 
benektelse) Har du? 
A: Ja jeg har noen her, men ikke for å passe på deg, men for at de skal 
se at jeg har forbindelse med deg. 
B: Jeg må vel se å komme avsted til kontoret. 
A : Du vet at jeg kjempet i Spania mot fascismen, og det gjorde jeg under 
krigen, og nå kjemper jeg mot en ny fascisme. Hvis noe skulde hende er 
det ikke tvil om at det bare er en som kommer hit, og hva vil du da 
gjøre? 
B: Det har du hørt av meg ]ør engang (Under en tidligere samtale var 
der enighet om at begge vilde slåss mot en okkupasjonsmakt.) Hvem er 
det som kunde tenkes å sette seg fast her efter din oppfatning? 
A: Amerikanerne. 
B: Jeg tror ikke det. Jeg anser det utelukket at amerikanerne vilde sette 
seg fast her. 
A: Det er «tæknisk»-' 
B: Kunde du tenke deg å ta en tur østover og studere forholdene der for 
din egen del før du tar noe standpunkt? 
A: Den var plump. 
B: Nei jeg tror du misforstår. Du mener jo at alt er bra der, og da måtte 
det være av interesse for deg å se forholdene som de er idag. Det kunde 
ikke falle meg inn å be deg reise dit for å drive noe etterretningsvirk
somhet. 
A: Jeg veit hvorledes det er der. Jeg kunde arrangere en slik reise 
imorra, men min plass er her. Du vet du spurte meg under krigen om 
jeg vilde reise til Sverige, og da gav jeg deg samme svar. 
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Nå tenker vi over dette her, og så er du oppmerksom på at hvis du gir 
meg opplysninger så sklir du over med begge beina samtidig. 
B: Ja selvfølgelig er jeg klar over det (smiler). 
A: Vi' kunde møtes på en hytte hvor jeg garanterer at vi ikke blir over
falt og prater rolig sammen om politikk over en flaske. 
B: Ja det kunde være interessant å snakke ut om de tingene i/red og ro 
en gang. 

Jeg dro, som tidligere nevnt, direkte tilbake fra kontoret, hvor jeg 
traff en av førstebetjentene som jeg refererte samtalen for, og satte 
den derefter direkte ned i form av et skriftlig referat, som jeg siden 
har oppbevart forseglet i min safe. 

Siden den tid har jeg en gang snakket med Sunde sammen med 
førstebetjent Konrad Hauge. Da denne var ute et øyeblikk, spurte 
Sunde om jeg kunde skaffe ham liste over polske flyktninger i Norge, 
hvortil jeg svarte at en slik samlet oppgave fantes ikke, og at det selv
sagt var utelukket å skaffe en slik liste til Sunde. 

Bortsett fra de personlige møtene som jeg her har nevnt, har Sunde 
ved enkelte anledninger senere ringt meg for å spørre om jeg hadde 
noen folk som overvåket ham, hvilket jeg bestemt benektet, og ved en 
anledning uttalte han da formodning om at de som var etter ham, 
måtte være folk fra «Arbeiderpartiet». En eller to ganger har han 
ringt og spurt om en bestemt bil var overvåkingstjenestens bil, og 
som jeg fikk forståelsen av han hadde observert i strøket omkring 
Trondhjemsveien hvor han bor, hvilket jeg også benektet. 

I løpet av de siste par år har jeg ikke hørt noe fra ham og har ikke 
hatt noen føling med ham, bortsett fra det som etter hvert er kommet 
fram i forbindelse med overvåkingstjenestens etterforsking i spion
saken. 

Så langt Bryhns referat. Under rettssaken avviste Sunde det som 
«Bryhns short-story». Men noen egen versjon ga han aldri. 

Det er bemerkelsesverdig at det var mulig for Bryhn å skrive ned et så 
nøyaktig referat av en hel times samtale, uten hjelpemidler av noe slag. I 
virkeligheten ville en replikkutveksling uten pauser i en time omfatte 
minst 5-6 ganger så mye tekst. Vi må anta at Bryhn hadde god hukom
melse. Likevel er det underlig at han ikke valgte en mer vitenskapelig, 
beskrivende form, som tok høyde for uteglemmelser, feil- og mistyd-
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FOTs leder, politiinspektør Asbjørn Bryhn, 1954. 
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ninger og ikke minst ulike tolkinger. I stedet gjenga han alt i klartekst, 
som om det var stenografisk nedskrevet på stedet, i form av ordrette re
plikker. Han understreket dette preget ved å utstyre replikkene med 
sceneanvisninger og forklaringer i parenteser. Han tok seg også umaken 
med å skrive replikkene i Oslos markerte øst- og vestkantmål. Ved hjelp 
av denne teknikken framstår referatet som autentisk, nærmest som en 
avskrift av et lydbåndopptak. Noe slikt kan vi nesten sikkert se bort fra. 
Det er ikke kjent at bærbart opptaksutstyr til å skjule i klærne fantes i 
1949. Det er heller ikke sannsynlig at lokalet var avlyttet. Det krevde 
forberedelser, som ikke kunne vært gjort fordi stedet ble avtalt på tele
fonen ti minutter før de møttes - på Sundes forslag. 

Men det som er vanskeligst å forklare er at Bryhn, etter alt arbeid med 
å skrive referatet ut, faktisk la det bort, uten å bruke det. Sett med 1954-
øyne var det nærmest å betrakte som en tjenesteforsømmelse. Likevel er 
det kanskje dette som kan gi nøkkelen til å forstå hva som foregikk. 

Bryhns frykt 

Mot slutten av samtalen lar Bryhn Sunde si at han <<har noen her» for å 
bevitne at han har forbindelse med Bryhn. Bryhn må ha festet seg ved 
det, siden han skrev det akkurat slik, enten Sunde sa det eller noe lik
nende. Det var en oppsiktsvekkende opplysning, og all logikk tilsier at 
overvåkingssjefen måtte følge opp ved å spørre hvem det var og hva det 
skulle bety. Men i stedet lar Bryhn seg selv si at han må tilbake på kon
toret! I stedet for å gå inn på dette, vil Bryhn ha oss til å tro at det ikke 
interesserer ham, enten fordi det bare er rør, eller fordi svarene er opp
lagte og dermed likegyldige. 

I 1954 var den åpenbare forklaringen på samtalen at Sunde ville re
kruttere Bryhn som spion og ønsket å ha et bevis liggende for at et møte 
hadde funnet sted. Det kunne brukes til å true Bryhn hvis det ble pro
blemer i samarbeidet. Denne forklaringen ble brukt i retten og i avisene. 
Men den har en avgjørende svakhet. Den er bare gyldig hvis Bryhn ikke 
vet at Sunde har vitner. Resonnementet blir ødelagt ved at Bryhn lar 
Sunde fortelle ham om sine vitner. Dermed kunne Bryhn gardere seg. 
Og det var nøyaktig det han gjorde ved å skrive referatet med bekref
telse fra justisministeren. 

Kanskje brukte Bryhn litt tid på å tenke, han visste at Sunde ikke var 
naiv. Hva var det som skjedde? Hadde Sunde forsnakket seg eller var 
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det en slags advarsel? Hvorfor advare mot noe han selv iscenesatte? 
Ville Sunde komme med slikt mot sin vilje? Neppe. Ble han brukt? 
Hvem kunne ellers ha interesse av å kompromittere ham med Sunde? 
Hva hvis det dukket opp fotografier i media eller i en samarbeidende 
tjeneste fra et «konspirativt» møte mellom landets overvåkingssjef og 
landets farligste mann? Hva hvis det dukket opp et lydbåndopptak? 
Det ville vært mulig å få til for den som bestemte møtestedet. Kunne 
hans posisjon som overvåkingssjef være målskiven? 

En logisk, men kanskje for enkel forklaring var at en sovjetisk tjeneste 
stod bak. Bryhns Clarte-affære og hans rolle i 1941-42 spøkte i bak
grunnen. Men det finnes en annen mulighet, som Bryhn kan ha vært 
mer opptatt av. For å forstå hvordan Bryhn kan ha tenkt, må vi se noe 
nærmere på forholdet mellom den militære etterretnings- og sikkerhets
tjeneste Fst Il og POT, og deres sjefer Evang og Bryhn. Forholdet var i 
perioder konfliktfylt, selv om det antakelig er en myte at det hadde sin 
opprinnelse tilbake til London-tiden, eller i 1945. I London så Bryhn og 
Evang lite til hverandre. Evang hadde ingen framtredende rolle. Anta
kelig så rikspolitisjef Aulie og Bryhn på ham som en betydningsløs brev
åpner.449 Etter krigen lærte Bryhn av erfaring at samarbeidet med 
Evangs etat var vanskelig, fordi opplysningene stort sett gikk en vei, og 
at etaten av og til beveget seg på områder som Bryhn mente lå under 
politiet. lnntil1952 oppfattet liaison-offiserene i Fst Il samarbeidet som 
problemfritt. Det var bare å ta kontakt med den man skulle snakke 
med, enten Nytrøen, Biltvedt eller Krokaas.450 Senere ble samarbeidet 
vanskelig. De militære beveget seg utenfor regelverket med en større 
selvfølgelighet enn Bryhn. De hadde større ressurser, et internasjonalt 
kontaktnett, og Evang kunne bruke sin tilgang til DNAs etterretnings
byrå uten konstitusjonelle sideblikk. Bryhn gjorde også det, men han 
likte det ikke. Han var først og fremst en lojal embetsmann, mens Evang 
så på seg selv som garantist for den Gerhardsenske statsskikk, som like
mann med Rolf Gerhardsen og Jens Christian Hauge. 

Personkonflikter mellom de to spilte nok også en viss rolle, selv om 
slike i første rekke avspeilte motsetninger mellom politi og militære, slik 
vi ser i alle vestlige land. Evang så trolig på Bryhn som en smalsporet 

449 Christensen 18.7 .94. 
450 l Andreas Lerheims liaisonperiode 1947--48 og Chr. Christensens i 1950-52. 
Samme. 
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embetsmann, med en ubendig kommunistfrykt som drivkraft. Bryhn ble 
aldri fortrolig med Evang. Den skepsis han hadde, delte han med 
mange i Evangs egen tjeneste, dels fordi Evang ikke hadde militær bak
grunn, dels fordi Evang kom fra Mot Dag, hvor han som nevnt hadde 
fungert som en slags sikkerhetssjef for Erling Falk. Hans bror hadde 
spilt en sentral rolle i Mot Dag. Hans kontakter til etterretningsmiljøet i 
London kom i stand sommeren 1940 på initiativ fra Johan Otto Ø grim, 
også han med Mot Dag-bakgrunn, senere XU-ledelsen.45 1 Øgrim visste 
at Evang hadde sans for det konspirative. I Bryhns øyne var Evangs stu
dentfortid en belastning. Bak Bryhns skepsis lå en mistanke om at 
Evang hadde etterretningskontakt til Sovjet. Det var det som lå under 
den såkalte Lygren-saken i 1965. Bryhn var overbevist om at Ingeborg 
Lygren, Evangs sekretær, var «snudd» av sovjetiske tjenester under et 
oppdrag i Moskva, og i en dramatisk aksjon ble hun arrestert av Bryhn 
og satt under press for å «tilstå». Det gjorde hun aldri. Aksjonen førte 
til både Bryhn og Evangs fall. 452 

Det var ubehagelig for Bryhn å leve med en slik mistanke i år etter år. 
Men han var ikke alene om det, Evang registrerte selv at den amerikan
ske militærattasjeen i 1948 betraktet han som kommunist. Gunnar Søn
steby forteller at han forsøkte å «klarere» Evang for amerikanerne.453 

Svein Blindheim opplevde så sent som i 1960, under et opphold i Fort 
Bragg, at en høytstående amerikansk tjenestemann fra ambassaden i 
Oslo omtalte Evang som kommunist. 454 Det er med denne sammenhen
gen for øye vi må tolke Bryhns referat fra samtalen med Sunde på Cecil 
12. mars 1949. 

Vi vender nå tilbake til Toftes gjengivelse av de replikkene fra Cecil
samtalen som omhandlet Fst Il. Sunde spurte om å få hjelp til å komme 
inn i Forsvarsstaben: «Vi skulle forbanna gjerne vært inne der.» Ifølge 

451 Sverre Midtkau kom på utenriksminister Kohts initiativ fra London til Oslo 
sommeren 1940, og henvendte seg til Øgrim for å få kontakt med norske sam
arbeidspartnere. Øgrim viste ham til Evang. Evang var svært begeistret over 
henvendelsen. Det er en myte at Evang hadde noe med XU å gjøre. Øgrim 
19.7.94. 
452 Christensen 18.7 .94. 
453 Riste/ Moland, 1997, s. 41 og 353. Hva som ga Sønsteby en slik autoritet vis 
a vis amerikanerne er ikke kjent. 
454 Blindheim 10.1.01. 
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Tofte svarte Bryhn entydig: «Det kan du bare glemme.» Men i Bryhns 
eget referat står ikke den setningen. Bryhn gikk derimot rett på neste 
setning, som var tvetydig: <<Jeg har jo vært innom der et par ganger.» 
Sunde hadde ventet en avvisning, og var overrasket: <<Jaså. Ja det måtte 
ikke være gjennom noen som du kjenner.» Igjen svarte Bryhn tvetydig: 
«Det tror jeg er meget vanskelig.» Sunde, som ikke oppfattet hva som 
var vanskelig, den spesielle framgangsmåten eller hele forslaget, spurte 
videre: «Er du persona grata der nede?» «Nei det vet jeg sandelig ikke», 
svarte Bryhn, og satte selv strek under vet. 

Det er mulig at Sunde og Bryhn kan ha snakket om Forsvarsstaben, 
men er det sannsynlig at Bryhn ville antyde at han ikke var velsett der? 
Understrekningen i referatet var ikke gjort for Sunde, som selvfølgelig 
ikke skulle lese det. Bryhn skrev det heller ikke for sine spanere, for de 
fikk ikke se det. Men for hvem? Det er sannsynlig at referatet var skrevet 
bare for justisminister Gundersen, og det er nærliggende at Bryhn ønsket 
å framheve dette punktet for ham, kanskje for å ha noe i bakhånd hvis 
det kom en aksjon mot ham. Gundersen leste notatet, snakket med 
Bryhn og sammen ble de enige om å legge det til side i påvente av det 
som senere kunne skje. Han satte sin signatur og skrivet ble lagt i safen. 
Under rettssaken mot Sunde fem år senere kom Bryhn med flere opplys
ninger som tyder på at hans «ordrette» referat fra 194 9 ikke bør tas for 
bokstavelig. Det skjedde 22. juni 1954, og i avisene dagen etter ble det 
referert at Sunde hadde spurt om Bryhn «kunne tenke seg å møte en per
son ved den russiske ambassaden som het Merkulov».455 Men Merkulov 
er ikke nevnt i det referatet som Gundersen satte sine initialer på i 1949. 

Vi må føye til at det i 1949 fantes et annet miljø som kunne tenkes å 
aksjonere mot Bryhn. Over hele landet hadde private vigilante-grupper 
blitt dannet i 1946-47, med overvåking, etterretning og diverse andre 
formål på tapetet. I realiteten var disse gruppene en hemmelig, privat 
hær, rettet mot venstresiden i Norge. De hadde ingen tillit til regjerings
partiet DNA, og bare motstrebende godtok de å underlegge seg myn
dighetene. Initiativtakerne var oberstløytnant Halvdan Haneborg Han
sen, sivilingeniør Jens Lien, direktørene Theodor Platou og Rolf Riise, 
sivilingeniør Aksel Taranger og høyesterettsadvokat Carsten Liitken. 
Haneborg Hansen var med i Milorg før han kom til Storbrittania som 
militærattache, og hadde før han flyktet hatt kontakt med Riise, Liitken, 

455 Arbeiderbladet 23.6.54. 
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Lien og Taranger. De to siste hadde vært med i etterretningsgruppen 
Zero. Platou hadde vært i Sverige og London, og var kjent som kritiker 
av regjeringen. Han var direktør i Frydenlund Bryggeri, Riise var gene
raldirektør i Norsk Philips og Taranger i Alcan.456 

Virksomheten ble kjent etter to oppslag i Vårt Land høsten 1946.457 

Utad lot viserikspolitisjef Olav Svendsen som om oppslagene baserte seg 
på en misforståelse. Innad ba rikspolitisjef Andreas Aulie Welhaven om å 
sette i gang etterforsking. Den ble gjennomført uten entusiasme og uten å 
avdekke nye fakta. 458 På forsommeren 1947 ble saken tatt opp igjen av 
Bryhn, etter flere møter i Det Militære Samfund i Oslo. Han forlangte at 
gruppene skulle oppløses. I slutten av 1947 ble det avholdt et møte 
mellom Evang, Bryhn og Lien, den siste som leder av gruppene, og 
Bryhn opptrådte temmelig bryskt. Hans reaksjon var konstitusjonelt kor
rekt, og lojal overfor de lovlige myndigheter, men han ble ikke populær i 
de næringslivskretsene som stod bak. Forsvarsministeren sørget nå for at 
aktiviteten ble lagt under Evangs ledelse. Den 11. mars 1948 beordret 
Hauge den hemmelige beredskapen styrket.459 I et direktiv av 25. oktober 
1948, opprettet han et «FO 4 beredskap» under ledelse av direktør i 
Narvesen, Jens Henrik Nordlie, høyesterettsadvokat Knut Blom og tre 
andre.460 I samarbeid med major Rolf Rynning Eriksen og to andre offise
rer, skulle disse utgjøre en egen seksjon under Evangs ledelse i Fst Il, som 
grunnstammen i en ny Stay-Behind organisasjon.461 Vi må anta at Bryhn 
visste at Nordlie hadde NS-bakgrunn før krigen, mens Eriksen hadde 
meldt seg inn i NS høsten 1940. Selv om dette ikke var offentlig kjent, 
kan det neppe ha stimulert samarbeidet.462 Nettopp på den tiden da 

456 Andersen, s. 165. 
457 Vårt Land 4.10. og 12.10.46. 
458 Andersen, 1992, s. 164. 
459 Hauge til Sjefen for Forsvarsstaben 11.3 .48, FD I 2/ TRM/941. 
460 Hauge til Berg 25.10.48, FD I 2/ TRM/941. De øvrige var Karl Steinum og 
Johs. Haraldsen, begge fra Heimestyrkenes ledelse (HS) ved slutten av krigen, 
samt Jan Baalsrud fra Kompani Linge. 
461 De to andre var Knut Haugland og Egil Halle. 
462 Nordlie hadde vært NS-stifter i 1933 og hirdleder i Oslo 1934-35, mens 
Eriksen hadde meldt seg inn i NS 25.10.40. Når de brøt med NS vet vi ikke. 
Begge var generalstabsoffiserer før 9.4.40, og hadde kontakt med Milorg fra 
1942. Borgersrud 1999, s. 179-190. 
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Sunde ble satt under overvåking, var disse i gang med planer for en ny 
hemmelig hær, som de uformelt kalte «Linge-erstatningen», og utarbei
det navnelister over upålitelige som det skulle gripes inn overfor hvis det 
ble innført unntakstilstand.463 Bryhn var innforstått med at Sunde og alle 
identifiserte Wollweber-sabotører av POT var plassert på den såkalte «A
listen» over personer som skulle tas først i en slik beredskapssituasjon.464 

Bryhn hadde altså fiender både i og utenfor F st Il i 194 9, men han var 
ikke så naiv at han mistenkte Sunde for å opptre på vegne av etterret
ningstjenesten. Han visste hvor han hadde Sunde politisk. Om Sunde 
hadde kontakter østover visste han derimot ikke, selv om det var sann
synlig. Bryhn fryktet neppe en direkte sovjetisk aksjon, for en slik hadde 
små muligheter for å lykkes. Men hvem visste hvor Evang hadde sine 
kilder? Kunne kompromitterende materiale om møtet - via russerne -
ende opp hos Evang? Kunne andre kunnskaper om Bryhns fortid gå 
samme vei? Som vi vet, fantes det langt bak en hemmelighet i Bryhns liv, 
hans medlemskap i den kommunistiske studentbevegelsen Clarte i 
1926-28.465 Mange måtte vite om det. 

En slik tolking av referatet fra Cecil kan forklare hvorfor Bryhn aldri 
tenkte på å bruke det, selv om han til slutt likevel hentet det fram. Sundes 
reaksjon på samtalen da han fikk innholdet referert i retten blir heller 
ikke så interessant. Det blir forståelig hvorfor Bryhn ikke informerte spa
nerne og ikke insisterte på at vervingsforsøket skulle legges inn i tiltalen, 
og hvorfor riksadvokaten ikke la noen vekt på referatet som bevis. En 
innvending står tilbake, Sundes advarsel til Bryhn. Hvorfor skrev Bryhn 
slik hvis dette ikke var i overensstemmelse med noe Sunde faktisk hadde 
sagt? Noe rimelig svar er vanskelig å finne. Det virker også noe søkt at 
Bryhn skal ha oss til å tro at Sunde både truet og lokket ham til å «skli 
over». Det er logisk å tro at et virkelig rekrutteringsforsøk måtte legge all 
vekt på en av disse strategiene, ikke begge samtidig. Det blir som om 
Sunde hadde sagt: Jeg skal ta deg hvis du ikke forstår at jeg er snill. 

Referatet var ikke tenkt brukt i retten i 1954. Det ble tatt fram av ak
toratet i en kritisk sluttfase. Sundes forsvarer, høyesterettsadvokat Knut 
Blom hadde lykkes i å redusere sakens innhold, og aktoratet hadde 
grunn til å være bekymret for utfallet. Det var behov for å få en fellende 

463 Lundkommisjonens innstilling (Dokument nr. 15), s. 455-6. 
464 Bergh/Eriksen, l, 1998 s. 393. 
465 Andersen, 1992, s. 23-24. 
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dom. Bryhn tok ingen risiko da han valgte å legge referatet fram. Hans 
stilling var betydelig sterkere enn i 1949, kommunistenes nederlag var 
sikret. Noen aksjon mot hans stilling var utenkelig. Var samtalen et for
søk på å rekruttere Bryhn? Tofte er ikke i tvil om det. Han skriver at 
Sunde også forsøkte å rekruttere andre i POT. En bokstavtro tolking 
kan gi ham rett i det. Det er likevel utrolig at landets største spion skulle 
forsøke å rekruttere sjefen for overvåkingen, midt oppe i etterfor
skingen? Major Chr. Christensen i Fst Il mente i 1994 at Sundes opp
drag må ha vært å tiltrekke seg oppmerksomhet ved å iscenesette Cecil
episoden.466 Det er iøyenfallende at de opplysningene som Sunde skal 
ha bedt Bryhn om å framskaffe, interneringslister, var omtalt i pressen, 
og vi vet nå at slike lister var under utarbeiding nettopp i de første må
nedene i 1949, noe Bryhn selvfølgelig kjente til. Her fikk han en bekref
telse på russernes interesse, også i denne saken. «Står jeg på lista?» 
spurte Sunde. Ifølge Bryhns logikk var interneringsobjektene de farlig
ste sovjetagentene i Norge. Referatet ga ham et slags bevis som kunne 
bli nyttig for å forsvare tjenesten. 

I forlengelsen av dette resonnementet ligger en siste innvending mot 
rekrutter~gsteorien. Hvorfor ville Sovjet ta sjansen på å eksponere sin 
antatt viktigste spion, bare for å framskaffe navn på venstreorientere 
nordmenn som skulle interneres? Hvilken interesse kunne russerne ha av 
det? For å finne ut av om noen av deres agenter stod på listene? Det 
høres nesten ut som om all sovjetisk oppmerksomhet konsentrerte seg 
om POT i lille Norge. De sovjetiske tjenestene må snarere ha antatt, som 
Lund-kommisjonen senere har bekreftet, at disse personene var irrele
vante som agenter. I et lite, etterretningsmessig lavt prioritert land som 
Norge, var forholdsvis knappe, sovjetiske etterretningsressurser rettet 
mot helt andre mål, sentrale politiske og militære beslutningstakere. 

Det var neppe stor likhet mellom den samtalen som faktisk fant sted 
på Cecil og det referatet Bryhn satte opp. Antakelig har hensikten fra 
Sundes side vært å fritte ut Bryhn om hvor han stod i den skjerpede po
litiske situasjonen. Han kastet fram først det ene, så det andre, og ga
ranterte bråkjekt for Bryhns sikkerhet med flukt til et østlig land i en 
forestående krigssituasjon. For øvrig har de vært innom mange ulike te
maer, som nok er berørt i referatet, men hvor faktorenes orden ikke er 
uten betydning for tolkingen. Samtalen ble antakelig oppfattet av Bryhn 

466 Christensen 18.7 .94. 
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som en ubeskjeden utfritting som han ikke la så stor vekt på. Men den 
kunne, som et bekreftet referat, i påkommende tilfelle utnyttes mot av
sløringer i pressen og for å gardere seg mot Evang. Vi kan selvfølgelig 
ikke se bort fra at Bryhn kan ha tenkt at referatet også kunne brukes 
mot Sunde. Men han visste godt at Sundes bruk av «Vi» ikke gjorde 
ham til spion. I Sundes verden var det bare plass for «OSS» og «dem». 

Lingeklubb og Osvaldklubb 

Det materialet som framkom under etterforskingen etter Sundes arre
stasjon 29. januar 1954 og fram til rettssakens avslutning utpå somme
ren, gir oss muligheten til å vurdere hva Sunde egentlig drev med etter 
krigen. En rekke av sakens nesten 70 vitner og 13 siktede ble gransket 
inngående om sitt forhold til Sunde. 

Sommeren 1950 kunne POT påvise det de oppfattet som en klar kon
spirativ forbindelse mellom Sunde og sovjetiske diplomater. Politiet 
brukte hyppig begrepet i spaningsrapportene. Mistenkelige hendelser 
såvel som hverdagslige gjøremål ble nitidig analysert for å få bekreftet 
konspirasjonen. For å komme Sunde tett inn på livet fikk POT rigget 
opp en arbeidsbrakke rett utenfor inngangen til Ola Narr 3 C, hvor fa
milien bodde, og utstyrt med fotoapparater, båndopptakere og notat
blokker, observerte spanerne de daglige begivenhetene i familiens liv. 
Familien kunne ikke unngå å oppfatte mye av dette, de måtte avfinne 
seg med å leve med spanerne tett innpå livet. 

Lundkommisjonen har bekreftet at det til grunn for POTs overvåking 
lå en lovtolking om at kommunismen i seg selv var ulovlig. Det følger av 
tankegangen fra før krigen om at POT var et politisk politi for å be
skytte staten. For revolusjonære som Sunde var det gammelt nytt. Slik 
ble de radikale også overvåket i unionstiden og planlagt knust av konge
makt og militære. For Sunde var det en bekreftelse på å bli tatt på alvor, 
selv om det kunne gå på nervene løs.467 

467 I sine erindringer omtalte Wollweber Sunde anonymt som Martin Hjelmens 
etterfølger: «Sein Nachfolger, ein nicht weniger harter und kampferischer 
Mensch, hat eine grosse Aufgabe erfullt, die unter Nennung seines Namens erst 
spater gewiirdigt werden kann; denn er leb): noch in Norwegen. Und bei der 
NATO-Zugehorigkeit Norwegens muss man damit rechnen, dass man ihn wei
teren Vervolgungen aussetzt.» Wollweber, 1964, s. 214. 
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Gjemmeleken med POT ble et rituale for ham. Flere av hans venner 
syntes det var latterlig.468 «Bli ferdig med krigen,» sa Ole Fossen.469 Men 
for Sunde var det umulig. Han gjorde merkelige krumspring for å riste 
av seg plageåndene, tok lange omveier, hoppet på trikk og buss i for
skjellige retninger, ja han kunne reise i timesvis rundt i Oslo bare for å 
forvirre politiet. På en reise fra Oslo til Horten en gang i 1953 lekte han 
katt og mus med spanerne. Men i Horten gikk han rett til en politimann 
han kjente, og klaget. Politimannen lyttet medfølende, og rapporterte 
det hele. Han kunne også ta det med godt mot. Det går en historie, 
kanskje usann, om at Sunde inviterte «sin» skygge på en pils, etter en 
anstrengende dag gjennom Oslos bakgater. På sommeren 1950 kunne 
spanerne av og til se at Sunde snakket med folk fra den sovjetiske ambas
saden, som han traff på gaten. Noen ganger plukket russerne ham opp 
med bil. Da mente spanerne at han gjorde ekstra mange krumspring. 
Sovjeterne, derimot, kjørte rett til møtestedet og brukte ambassadens bil. 

Sommeren 1945 reiste familien Sunde tilbake til Horten, hvor de 
hadde bodd før krigen, og ble der en tid. Sunde hadde fortsatt kontakt 
med enkelte av medlemmene fra Osvaldgruppa. Noen av dem traff han 
nærmest daglig fordi de hørte til kommunistmiljøet på hjemstedet. Andre 
traff han i Oslo, på Eina og andre steder. Han var blitt forholdsvis kjent 
og reiste rundt i landet og holdt kåserier om krigen. Av og til ble han in
vitert til å holde minnetaler ved minnesmerker og høytideligheter. Han 
oppsøkte også flere på rent kameratslig grunnlag. Ved disse anledningene 
ble det snakket løst om å opprettholde sosiale kontakter. Sunde var glad 
i å spille kort. Han begynte å spille bridge sammen med Ole Slåtten, Karl 
Sæland og Arvid Lund, som alle hadde vært i Osvaldgruppa. 

Det hadde da nettopp stått i avisene om at medlemmene av Kompani 
Linge hadde dannet en slags selskapsklubb som de kalte «Lingeklub
ben» og det ble snakk om at Osvaldgruppa kunne gjøre det samme. Et 
forsøk på å få i gang en slik klubb i Linge-miljøet var gjort i februar 
1946, men først et år senere var det ordnet med lokaler i restaurant Jus
tisen, og det ble regulær aktivitet , inspirert av Special Forces Club i 
London.470 Ideen tiltalte Sunde. På disse bridgekveldene ble de enige 

468 Nissen 12.3 .93. 
469 Fossen 3.3.89. 
470 Svein Blindheim var formann i 1946, og Jan Baalsrud i 1947. Jensen, 1972, 
s. 6, og Blindheim 26.1.01. 
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om å forsøke å få samlet alle som hadde vært med. På sommeren 1947 
innkalte Sunde til et møte i spisesalen til sporveisverkstedet på Torshov, 
like ved Lilleborg skole.471 Slåtten jobbet ved Oslo Sporveier og ordnet 
med lokalet. Det ble snakket om å lage en klubb, helst med fast lokale, 
hvor man kunne drikke kaffe, ha møter og spille kort. Det ble også 
snakket om å skrive en bok eller beretning om gruppens virksomhet, 
slik Ragnar Ulstein var i gang med for Kompani Linge. Bare 10-15 av 
gruppens medlemmer var til stede. Det var for få til å bestemme noe. Et 
par uker senere møttes man igjen, denne gang hjemme hos Cyril Becker 
på Høybråten. Det var kameratslig samvær med kaffe og kaker. Disku
sjonen gikk om klubben. Noe lokale hadde man ikke klart å få tak i. 
Sunde var selv ikke til stede. 

En siste samling var i kantinen på Østlandske Petroleumscompani på 
Sjursøya, Sundes arbeidsplass, ikke så lenge etter møtet hos Becker. 
Sunde holdt der en orientering om virksomheten under krigen, og man 
hadde en minnestund over de falne. Så fortsatte diskusjonen om klub
ben.472 Men bare 8-10 var til stede. Etter dette skjedde det ikke mer 
med denne ideen. Litt senere på høsten 1947 besøkte Sunde Cyril 
Becker og hans kone for første gang etter krigen, og de kom i snakk om 
den planlagte klubben. Sunde mente at guttene hadde begynt å trekke 
seg fra prosjektet. Noe hadde det likevel kommet ut av det. Sunde var 
begynt å arbeide med en bok om hendelsene under krigen. På denne 
tiden var han sykemeldt, økonomien i familien var skral, men han håpet 
at boken skulle gi litt inntekter. 

I forbindelse med arbeidet med boken reiste Sunde en del rundt og 
diskuterte krigserfaringer med sine gamle kolleger. En av dem var As
bjørn Bryhn, som fortalte at han traff Sunde 3-4 ganger i forbindelse 
med bokarbeidet. «For øvrig var det rent vennskapelige samtaler, som 
dreiet seg om samarbeide og erfaringene fra krigstiden, uten at det var 
noe som tydet på at Sunde var innblandet i noen ny form for illegal 
virksomhet.»473 Kanskje er det sant. Noen etterforsking av Sunde var 
iallfall ennå ikke i gang. Men kanskje var det disse samtalene som gjorde 
at Bryhn igjen begynte å interessere seg for sabotøren Sunde. 

47 1 Politiavhør av Cyril Becker 10.2.54, mappe Becker/ Knutsmoen, R 2564 54, 
ovs. 
472 Vitneavhør av Gunnar Carlsson 15.3.54, R 2654 54, mappe V, OVS. 
473 Rapport fra Bryhn til Oslo politikammer 29.3.54, R 2564 54, OVS. 
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Sunde ga altså opp forsøket på å få i gang en Osvaldklubb på høsten 
1947. Vi vet ikke helt sikkert hvorfor han ga opp. Kanskje var det flere 
grunner. Osvaldgruppa hadde vært politisk uensartet, og selv om mange 
helte i retning av NKP i slutten av krigen og det første etterkrigsåret, 
forandret dette seg. I motsetning til Linge- og Milorg-folkene, som fikk 
utmerkelser og dekorasjoner, anerkjennelse i avisene og stillinger i For
svaret, følte Sundes folk seg etterhvert mistenkeliggjort, uglesett og til 
og med trakassert av avisene. Etterhvert som Norge orienterte seg mot 
de vestallierte, ble kommunistiske motstandsfolk i sin alminnelighet 
mindre og mindre regnet som «ordentlige» motstandsfolk, men som 
eventyrere, halvgangstere og - selvfølgelig- «kommunister», som kjem
pet for Moskva, ikke Norge, underforstått Moskva, ikke London. «Vi 
stemples som tyver, ransmenn og kjeltringer,» skrev Sunde sint i et brev 
til Ragnar Solheim i januar 1946. Foranledningen var at ukebladet Mys

tikk hadde brakt et stort oppslag av «Karl Spanser», et psevdonym for 
landets mest kjente kriminaljournalist, Fridtjof Knutsen, som også var 
kriminalmedarbeider i Aftenposten . Sunde fant artikkelen dypt ære
krenkende.474 Knutsen kan ha skrevet artikkelen etter initiativ fra vise
rikspolitisjef Olav Svendsen, for at den skulle komme i Aftenposten. 
Formålet kan ha vært å blekne heltebildet av Sunde, sier avisens senere 
kriminalmedarbeider Bjørn Carling.475 

Hvorfor kunne ikke Osvald-karene danne sin klubb med like stor rett 
som Linge-karene? Det var flere likhetstrekk mellom gruppene. «Nor
wegian Independent Company No. l» (NORIC l) var startet av Secret 
Intelligence Service (SIS) og inngikk i Special Operations Executive 
(SOE). «Organisasjonen mot fascismen og til forsvar av Sovjetunionen» 
(Wollweber-organisasjonen) ble startet av Sovjetunionens sikkerhets
kommissariat (NKVD) og underlagt dets avdeling for spesielle operasjo
ner (KontorS). Begge var underlagt den øverste ledelse av de respektive 
britiske og sovjetiske hemmelige tjenestene, som hadde drevet virksom-

474 Slikt hendte i Norge, Nr. 12/ 1245, av «Karl Spanser», psev. for kriminalfor
fatteren Fridtjof Knutsen og den pensjonerte politimannen Olav S. Kvaalen, 
som utga en rekke kriminalbøker før, under og etter okkupasjonen. Artikkelen 
var antakeligvis refusert av Aftenposten, og dermed kom den i Mystikk, forlø
peren til Alle Menns Blad. 
475 Carling 5.6.01. Carling er selv kriminalforfatter, kriminallitteratur-historiker 
og tidligere mangeårig kriminalmedarbeider i Aftenposten. 
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het i Norge også før 9. april1940. Navnet Kompani Linge eksisterte rik
tig nok først etter krigen.476 Betegnelsen Osvaldgruppa var kjent fra 
1942. Begge var i prinsippet uavhengig av motstandsorganisasjonene i 
Norge, men inngikk i praksis samarbeid med disse . Begge omfattet 
omlag 200 aktive. Osvaldgruppa hadde startet sin krig mot Nazi-Tysk
land allerede 19. mars 1938, da den tyske motortankeren Claus Boge ble 
sabotert fra Oslo havn, på vei til Franco-Spania. Men den aksjonen 
kunne man ikke snakke om, den ga ingen prestisje. Navnet Wollweber 
var et tabuemne. I stedet skrev Sunde at «hans» gruppe hadde oppstått 
etter 9. april 1940. De eldste sabotørene visste selvfølgelig at det ikke 
var sant. Anker Thorsrud, som hadde vært med fra 1936, skrev i 1946 et 
bokmanuskript om sitt fangeliv under okkupasjonen, hvor han røpet 
sammenhengen. Men manuskriptet ble ikke utgitt, og ligger fortsatt i 
NKPs arkiv fra 1946.477 Sunde fortalte aldri hva som hadde foregått før 
9. april. 

Det fantes konflikter mellom Osvald-sabotørene også på grunn av 
krigshendelsene. Det hadde skjedd opprivende likvidasjoner. Det hadde 
vært uenigheter, og pressede situasjoner hadde satt karene opp mot 
hverandre. Blant de beslagene som politiet gjorde hjemme hos Sunde 
fantes også et par skarpe brev fra kolleger i Osvaldgruppa, som viser at 
konflikter fra avviklingen høsten 1944 var blitt vonde.478 Linge-karene 
hadde enda flere opprivende historier på samvittigheten. Men de var 
feid under teppet. Dessuten hadde de stått under såkalt ansvarlig britisk 
og norsk kommando, og alt ansvar kunne skyves oppover. Det fantes 
ingen enkeltperson i Kompani Linge som måtte ta alt ansvar, slik Sunde 
måtte gjøre. Linge-folkene kunne sole seg i dekorasjoner og utmer
kelser, og mange stod i nye stillinger i Forsvaret og i de nye hemmelige 
tjenestene. Lingeklubben hadde heller ikke kunnet bli til uten betydelig 
økonomisk og moralsk støtte, fra Forsvaret og myndighetene, goodwill 
fra kongehuset og den prestisjen som samarbeide med Special Forces 
Club ga. Lingeklubben ble et eksklusivt frimureri, som etter hvert også 
inkluderte medlemmer langt utenfor Kompani Linges opprinnelige 
rekker. 

476 Navnet «Kompani Linge» ble valgt for å hedre Martin Linge, da gruppen ble 
dimittert fra SOE i juni 1945 . 
477 Bokmanuset er på 256 sider. NKP, D 005, Saker 1946, 1-4, AA/0. 
478 Beslag, dok 2 og 7, I R 2564 54, OVS. 
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Det var altså flere grunner til at Sunde ga opp å lage en Osvaldklubb. 
I 1949 var han 40 år, med krigsmeritter som ga ham status langt utenfor 
arbeiderbevegelsen. Medlem av NKP ble han ikke. Likevel ble han sett 
på som en av de sentrale kommunistene i Norge. Om NKPs general
sekretær Peder Furubotn hadde han sterke meninger, som skrev seg fra 
bruddet mellom Osvaldgruppa og partiledelsen i mars 1944. Han var 
bekymret for hvor Furubotn-fraksjonen ville føre partiet hen i den 
skjerpede internasjonale situasjonen fra våren 1948. Blant politiets be
slag hjemme hos Sunde i 1954 var en tale av den sovjetiske partilederen 
Andreij Sjdanov fra september 1947. Sunde hadde streket under et av
snitt der Sjdanov la vekt på at den væpnede kampen mot imperialismen 
fortsetter, og fører til langvarige kolonikriger, særlig i Indonesia og In
dokina. Det var slik han selv tenkte. Nå begynte han å bekymre seg for 
om han skulle klare å skape en ny motstandsgruppe i tilfelle amerikansk 
okkupasjon av Norge. Hans første tanke var løselig å knytte til seg radi
kale, kampvillige ungdommer, uten at de nødvendigvis var medlemmer 
av NKP. Hjelp fra Furubotn til dette kunne han bare glemme. 

NKPs kontrollkomite hadde tatt initiativ til en gransking av bruddet 
mellom Furubotn og Osvaldgruppa i mars 1944, uten resultat. Da 
Sunde ble kontaktet av Asvor Ottesen om at «hans sak» skulle granskes, 
misforstod han først, og trodde at det var snakk om påtalemyndighe
tenes gransking av hans bankrøverier under krigen. I et brev ba Ragnar 
Solheim Sunde om å skrive en rapport til Ole Fossen om konfliktene, 
men det er uklart om han gjorde det.479 Ole Fossen var formann i kon
trollkomiteen, en reflektert mann med erfaring fra Wollwebers organisa
sjon. Noen bilegging av uenighetene skjedde imidlertid ikke. Partile
delsen lot være å sette dem på spissen, i håp om at fløyene etterhvert 
ville finne fram til enighet. Det var fåfengt . Under partioppgjøret i 1949 
kom konfliktene til overflaten med en voldsom kraft og bidro til den av
gjørende splittelsen av NKP. 

Kan russerne ha grepet inn og stoppet Osvaldklubben? Sundes gamle 
sabotør, Gunnar Arnfeldt Knudsen, ser ikke bort fra at de kan ha gitt 
råd, hvis Sunde hadde spurt, i så fall ville Sunde lyttet til rådet.480 Det er 
en viss logikk i det. En Osvaldklubb ville pådra seg publisitet, mens en 
ny sabotasjegruppe trengte anonymitet. Det er en helt annen grunn til at 

479 Solheim til Sunde 7.7 .46, Beslag, R 2564 54, OVS. 
480 Knudsen (G.A.) 27.4.94. 

www.larsborgersrud.no



195 

dette likevel neppe kan stemme. Etter at Wollweber hadde innsatt 
Sunde som leder av Osvaldgruppa i 1938, hadde han stått under 
NKVD/NKGBs ordre. Det tok slutt i 1945, etter oppløsningen av orga
nisasjonen. Den første kontakten med russerne vi kjenner til senere var 
i påsken 1948, lenge etter at Osvaldklubb-prosjektet var skrinlagt. Det 
er lite trolig at Sunde ville diskutert noe slikt med hvilken som helst rus
ser på en mottakelse i ambassaden. 

Forberedelser til krig 

Når begynte Sunde å ta de første skrittene for å bygge opp en ny 
gruppe? Hvilke oppgaver skulle den ha? En rekke av de impliserte i 
straffesaken mot Sunde ble spurt om det. De svarte at det skjedde i 
1948-49. Vi kan tidfeste oppstarten ganske nøyaktig. Ved årsskiftet 
1948/49 oppsøkte Sunde rørlegger Charles Jensen i dennes hjem i Bå
husveien 14 på Sinsen.481 Sunde presenterte seg pent, og Jensen følte seg 
beæret av et så celebert besøk. Han hadde selvfølgelig hørt mye om 
Sunde, men kjente ham ikke. Jensen hørte til de mange unge aktivistene 
fra de siste krigsårene som hadde søkt seg til NKP, særlig ut fra en frus 
trasjon over Milorgs passivitet. Han var ansatt i rørleggerfirmaet C.M. 
Mathiesen i Møllergata 9, hvor han også var klubbformann. Det var et 
stort firma, og NKP hadde en aktiv gruppe der. 

Sunde åpnet samtalen med å fortelle om situasjonen i NKP slik han 
så den og om striden med Furubotn.482 Han la ikke skjul på at han var 
bekymret. På den internasjonale himmel samlet skyene seg, og innad i 
partiet hadde man en sterk fraksjon som neppe var til å stole på. Jensen 
delte Sundes bekymring. Etter at de hadde snakket litt om dette, spurte 
Sunde om hva han og hans kamerater på jobben hadde gjort under kri
gen. Jensen fortalte at mange hadde vært aktive i Milorg, og at flere av 
dem hadde gått over til kommunistene i krigens sluttfase. Jens en for
talte at han regnet med at flere av hans kamerater delte hans oppfatning 
av partikonflikten. Samtalen endte med at Sunde ba Jensen om å velge 
ut en gruppe blant sine kamerater og diskutere igjennom den interna
sjonale situasjonen og situasjonen i partiet med dem. Gruppen burde 
være helt uavhengig av NKP, og han spurte om Jens en ville ta ansvaret 

481 Charles Aleksander Jensen, f. 1919. 
482 Politiavhør av Charles Jensen 15.2.54, Mappe VI, R 2564 54, OVS. 
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for å lede den, direkte under ham. Han understreket at de måtte være 
forberedt på at det fort kunne skje dramatiske internasjonale endringer, 
og at de hurtig kunne bli tvunget ut i illegalitet. Han ba om at ingen av 
deltakerne skulle vite at han var lederen. Samtlige burde melde seg ut av 
NKP. Sunde ønsket også at Jensen skulle skrive opp en del opplysninger 
om den enkelte som ble med, og levere det til ham. Før han gikk presi
serte han at ingen i Furubotns fraksjon måtte få noe kjennskap til dette. 

Noen dager senere sammenkalte Charles Jensen seks-syv av sine ka
merater til et møte om saken i kantinen i bedriftens lokaler i Møllergata 
9. Politiet klarte senere å identifisere fem av dem. Hvem de to siste var 
ble aldri fastslått med sikkerhet. Navnene på de fem framgikk av en 
navneliste som politiet beslagla hjemme hos Sunde. Den ble satt opp på 
slutten av møtet, på anmodning fra Sunde. Under straffesaken mot 
Sunde ble den lagt fram for retten som et bevis på at Sunde vervet spio
ner. På møtet hadde Charles Jensen ordet først. Han tok utgangspunkt i 
situasjonen i NKP. Det var i ferd med å bygge seg opp til en strid 
mellom Furu botn og sentralstyremedlem og stortingsmann Jo han 
Strand Joh ansen, og det var nødvendig å organisere en uoffisiell gruppe 
for å kunne gripe inn hvis det ble nødvendig, mente han. Så fortsatte 
han med å beskrive krigsfaren og den internasjonale situasjonen, som 
bekymret ham svært. Norge kom til å bli med i A-pakten, og det var 
stor sannsynlighet for at NKP ble forbudt. Hvis det skjedde, måtte 
gruppen på kort sikt være forberedt på å gå til aksjon. Han var særlig 
bekymret for partimedlemmenes sikkerhet, og mulighetene for å drive 
politisk virksomhet i en slik situasjon. 

Det ble så diskusjon om dette. En av Jensens kolleger mente i et se
nere politiavhør at det ble diskutert om hvordan kampen for kommu
nismen i en slik situasjon måtte føres videre med de midlene man hadde 
for hånden, uten at våpenbruk eller sabotasje ble direkte nevnt. Det ble 
snakket om bruk av illegale skrifter og propagandamateriell. Han kunne 
senere huske at flere understreket betydningen av å passe på Furubotns 
fraksjon i NKP. De fikk forståelsen av at deres gruppe bare var en av 
flere, og at de skulle tre i virksomhet enten i tilknytning til striden i 
NKP eller til et forbud mot partiet. Ingen var i tvil om at det var ameri
kansk okkupasjon Sunde var bekymret for. 

Mot de fem ble det fremmet tiltale etter straffelovens paragraf 94, for 
å ha dannet en gruppe som i tilfelle krig skulle drive femtekolonne-virk
somhet mot landets lovlige myndigheter. Men avhørene ga ingen indika-
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sjon på at Sunde eller Jensen hadde i tankene aktiviteter for en fremmed 
makt, heller ikke å danne noen femtekolonne ved et sovjetisk angrep 
mot Norge. For samtlige ble derfor tiltalen frafalt 21. oktober 1954. 
Etterforskningen bekreftet at Sunde var bekymret for forholdene innen 
NKP, og særlig faren for amerikansk okkupasjon i nær framtid. I de
sember 1948 hadde Sunde følt seg fram blant flere av sine tidligere 
kampfeller på Gjøvik og Eina, ganske sikkert for å finne ut hvem han 
kunne forsøke å trekke med, men ingen av dem ble spurt direkte. Fra 
Sundes side var det ikke nevnt at det var viktig om de hadde vært i 
Osvaldgruppa. Ingen i Jensens gruppe hadde det. De kom fra Milorg. 

Det ser ut til at Sunde, og de to sabotørveteranene Ole Slåtten og 
Arvid Lund, var en slags organisatorisk kjerne. Lund knyttet kontakt 
mellom Sunde og politimannen Ole Jørgen Knutsmoen. Sunde snakket 
med Knutsmoen på høsten 1948, og overbeviste ham om alvoret i situa
sjonen. Han fikk også beskjed om å holde seg klar til innsats, men noen 
direktiver fikk han ikke.483 Sunde instruerte ham i nødvendigheten av å 
opptre diskret og ikke tiltrekke seg oppmerksomhet, særlig var det 
unødvendig at Knutsmoen ga inntrykk av å kjenne Sunde hvis de skulle 
møtes. Oddvar Storm Berg, en av veteranene fra krigen, ble også spurt 
om å være med, og svarte positivt. Han oppfattet det slik at gruppen 
skulle være hvilende, og tre i aksjon først hvis situasjonen tilsa det.484 

Han hadde ikke hørt noe om at det kunne bli aktuelt å opptre i strid 
med Norges lovlige regjering. 

Hvor mange var med? På langt nær alle Sundes venner og kolleger 
fra krigstiden ble spurt. Noen ble også sjaltet ut i løpet av partioppgjø
ret, fordi de støttet Furubotn, som Charles Jensen, eller ikke tok stand
punkt i konflikten. Hvor mange registrerte POT? Det er et åpent spørs
mål om politiet i det hele tatt forstod forskjellen på Osvaldklubben, den 
nye organisasjonen og den senere, påståtte spionasjen. De blandet per
songalleriene i disse sakene sammen. Basert på ulike avhør og forkla
ringer kan det kan se ut som at 10-15 av sakens vitner eller mistenkte 
kan ha vært inne i bildet. Noen har sikkert unngått oppmerksomhet, 
men over 25-30 er det lite trolig at vi snakker om. Politiet fikk ikke full 
oversikt og hadde heller ikke oppdaget dem uten papirer som ble fun-

483 Politiavhør av Ole Jørgen Knutsmoen 5.2.54, mappe Becker/ Knutsmoen, R 
2564 54, ovs. 
484 Rettslig forhør av Oddvar Storm Berg 11.2.54, mappe VI, R 2564 54, OVS. 
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net hjemme hos Sunde. Antakelig hadde Sunde spurt et liknende antall 
av de gamle sabotørene, og noen sa seg villige, i alt snakker vi om 5-6 
grupper på til sammen kanskje 50 mann. 

Hadde de skaffet seg våpen? Mange hadde våpen og annet utstyr lig
gende fra krigens tid, men noe forsøk på å skaffe seg en oversikt over 
hvordan dette kunne utnyttes gjorde Sunde ikke. Han flyttet en 
stengun, noe ammunisjon og noen tidsblyanter485 hjemmefra til en gam
mel kontakt, han regnet nok med at hans egen kjellerbod kunne komme 
i søkelyset. Hjemme hos en i Jensens gruppe fant politiet fire tidsblyan
ter i et skatoll. Det var alt. 

Nokså kort tid etter at gruppene var dannet, forsøkte Sunde å skaffe 
seg oversikt over hva POT visste om dem. Som vi har sett, forsøkte han å 
pumpe Bryhn på Cecil, uten hell. Bryhn ville heller ikke fortelle noe om 
hvilke opplysninger som fantes i Forsvarsstaben. Sunde forsøkte å få poli
timannen Knutsmoen til å skaffe slike opplysninger, men Knutsmoen 
hadde ikke tilgang av interesse. En annen av Sundes veteraner ble overtalt 
til å forsøke å finne ut noe via en kontakt i kriminalpolitiet i Oslo, men det 
gikk heller ikke. Det er liten tvil om at Sunde benyttet alle muligheter for 
å finne ut hva de hemmelige tjenestene visste. Hvis det ble krig og Sundes 
folk måtte leve illegalt, ville det være en stor fordel å vite hvem av dem 
som var kjent for politiet. Sunde kunne oppklart denne bakgrunnen for 
Cecil-møtet i retten, men ikke uten å avsløre sin hvilende organisasjon. 

Foregikk det noen aktivitet? Sunde hadde ikke mer enn rukket for
beredelsene da det skjedde en overraskende vending i partikampen i 
NKP. Den 26. oktober 1949 troppet Sunde, Ragnar «Pelle» Sollie, leder 
av sabotasjegruppen med samme navn fra høsten 1944, Oslopartiets 
leder, Knut Willoch, Strand Johansen, samt noen av Sundes folk, opp 
på partikontorene i Klingenberggata 4, og kastet ut Furubotns tilheng
ere. Seks dager tidligere, 20. oktober, hadde Strand Johansen uventet 
satt i gang stormløpet mot Furubotn på et tillitsmannsmøte i Oslopar
tiet, med voldsomme anklager om fraksjonisme og for å ha opprettet en 
illegitim partiledelse, «det annet sentrum».486 I dagene som fulgte, fort
satte Strand Johansen angrepene på andre partimøter, og 25. oktober 

485 Britisk sabotasjemateriell fra krigstiden. 
486 Hølge Strand Johansen var oppgaven å «fullstendig likvidere det annet sen
trum og dets fraksjonelle avleggere innenfor det sentrale apparat (såvel) som i 
organisasjonene». Halvorsen, 1981, s. 25-26. 
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vedtok sentralstyret at anklagene skulle undersøkes og «forelegges 
internasjonalt», det vil si for Kominforms ledelse. I mellomtiden skulle 
alle de enkeltpersoner Strand Johansen hadde anklaget tre tilbake fra 
sine verv, og et nytt sentralstyre konstitueres. Etter at han 26. oktober 
med Sunde og Sollies hjelp fikk fjernet Furubotn-fløyen fra partikonto
rene, sørget han for at Furubotn ble ekskludert av et nykonstituert sen
tralstyre uten representanter fra Furubotns tilhengere. 

Møtet i Oslopartiet 20. oktober ble avholdt for å oppsummere NKPs 
katastrofale valgnederlag i stortingsvalget denne høsten. Partiet hadde 
mistet 70 000 stemmer og alle sine 11 stortingsrepresentanter. Det var 
åpenbart at en forandring måtte skje, både når det gjaldt ledelse og po
litikk. Partiets generalsekretær hadde spilt en merkelig tilbaketrukket 
rolle under valgkampen. I stedet for å bli et samlingspunkt for motstan
den mot endringene i norsk alliansepolitikk og sikkerhetspolitikk, 
hadde han tilbragt valgkampen blant en krets av tilhengere og venner 
på Ljansbruket ved Oslo. Derfra gikk det egne forbindelser ut i parti
apparatet. Det var Strand Johansen som var det organisatoriske kraft
senteret under valgkampen. 

Hvem planla aksjonen på partikontoret og hvem bestemte at den 
skulle settes i verk? Rent umiddelbart framstod Furubotn-fraksjonens 
folk som de mest Moskva-lojale i partiledelsen. De så på ingen måte Sta
lin eller sovjetlederne som motstandere. De mente at partikrisen var re
sultat av infiltrasjon. Først langt senere, etter at de hadde skjønt at de 
for godt var støtt ut av partiet og offentlig fordømt som fiender, kom de 
til den oppfatningen at møtene før den 26. og de påfølgende hendelsene 
var regissert av den sovjetiske ambassaden.487 

Det ser imidlertid ut til at sovjeterne holdt distanse til begivenhetene. 
En sentral kilde vitner om dette. Nikolai Danielsen, en norsk kommunist 
som var ansatt av den sovjetiske ambassaden, ble spurt av den sovjetiske 
militærattasjeen, Nikolai Petrenko, om å gå på Oslo-partiets møte 20. 
oktober, for å informere ham om hva som var i ferd med å skje.488 På 

487 Torgrim Titlestad hevder at Furubotns fall var iverksatt av sovjetiske hem
melige tjenester. Titlestad 197 5 og 1977. 
488 Nikolai Danielsen hadde før krigen vært tilknyttet den sovjetiske legasjonen, 
og hadde arbeidet for Furubotn under krigen. Nå var han bestyrer for Hotel 
Rose i Drammensveien 97, for den sovjetiske ambassade, som brukte hotellet 
som innkvarteringssted. Danielsen 17 .2.88. 
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møtet var det lett å se at Strand Johansen var ute av balanse, og Dani
elsen, som hadde en viss autoritet på grunn av sine nære forbindelser i 
ambassaden, ble bedt av en møtedeltaker om å forsøke å roe ham ned.489 

Før han rakk det forlot Strand Johansen møtet. Danielsen dro hjem til 
Sunde, i håp om at han visste noe om hva som foregikk. Denne kunne 
fortelle at Strand Johansen nettopp hadde vært innom og bedt om å få 
hjelp av folkene hans. Sunde var usikker på hva han skulle gjøre, fordi 
Strand Joh ansen virket så ubalansert. Derfor hadde han svart at han ikke 
hadde apparatet sitt i orden. Samme kveld fortalte Danielsen Petrenko 
hva som hadde skjedd. Petrenko ba Danielsen om å skrive en rapport til 
ham. I rapporten skrev han at Strand Johansen var syk. Han tolket dette 
slik at Petrenko ikke visste hva som foregikk og slett ikke trakk i trådene. 
Hvordan visste han så om møtet? Danielsen mente at han kunne ha det 
fra Christian Hilt eller Georg Stokke, begge partiveteraner som kjente 
Petrenko. Danielsen kunne ikke helt utelukke at det kom fra Sunde selv, 
men han trodde det ikke. 

Danielsen deltok på et møte hjemme hos Ragnar Sollie, antakelig et 
par dager etter aksjonen i Klingenberggata, og fikk bekreftet at Strand 
Johansen var syk.490 Det ser ut til at aksjonen på partikontoret hadde 
kommet overraskende også på andre sentralstyremedlemmer, selv om 
de ikke hørte til Furubotn-fløyen. Det gjaldt Arne Pettersen, formann i 
NKU, som ikke hadde fått noe forvarsel og heller ikke hadde fått lese 
Strand Johansens tale fra 20. oktober før den ble holdt. Det kan altså se 
ut som at det var Strand Jo han sen som satte igang hendelsene, i dyp 
skuffelse over det katastrofale nederlaget etter en kjempeinnsats under 
valgkampen.491 Hvordan han klarte å overtale Sunde til å bli med, tross 
dennes skepsis, er fortsatt uklart. 

489 Elna Nygård, som var bekymret for Strand Johansens sinnstilstand, og mente 
at Danielsen burde orientere sovjeterne. Danielsen 17 .2.88. 
490 Danielsen blandet sammen møtene før begivenheten 26.10. Han mente at 
møtet 20. oktober hadde funnet sted dagen før aksjonen, og at sammenkomsten 
hos Sollie derfor var samme natt. Hos Sollie hadde Strand Johansen kommet 
med voldsomme beskyldninger mot Danielsen. Formannen i NKU, Arne Pet
tersen, som også var til stede hos Sollie, hevder at dette skjedde et par dager 
etter aksjonen. Danielsen var antakelig til stede for å holde Petrenko orientert. 
Danielsen 17.2.88, Pettersen 16.7.94. 
491 Pettersen, 1999, s. 145 ff. 
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Etter at Furubotns folk var kastet ut ble kontorene gjennomsøkt etter 
kompromitterende materiale om Furubotn, og det ble etablert vakt i de 
følgende dagene for at ikke uønskede personer skulle få adgang. 
Gjennom denne aksjonen fikk Sunde status som en slags sikkerhetssjef 
for Strand Johansens fraksjon. I de påfølgende dagene ble forskjellige 
andre aksjoner diskutert. Strand Johansen ville at man skulle gjennom
søke leiligheten til Ove Varreng etter papirer- han var en av Furubotns 
nærmeste. Det ser også ut til at en slik gjennomsøking ble gjennomført. 
Strand ønsket også en aksjon mot Furubotns hjem på Ljansbruket, men 
det gikk ikke Sollie og Sunde med på. 

Begivenhetene førte altså til at Sunde brått fikk en ny rolle å spille. 
Under en fest som Oppsal NKU arrangerte i Oppsal velhus i Oslo, 18. 
februar 1950, dukket han opp med 3-4 folk. Han må ha hatt mistanke 
om at det var planlagt en markering fra Furubotn-fraksjonen, som stod 
sterkt i dette ungdomslaget. Sunde kastet dem ut av lokalet. Under par
tiets ekstraordinære landsmøte 12.-23. februar 1950 var Sundes folk i 
sving som møtevakter. Sundes engasjement mot Furubotn ble kommen
tert i pressen, det ble spekulert i at det var «Moskva» som stod bak. 
POT fulgte med, men uten å forstå hva som foregikk. Etterhvert hellet 
de til den samme teorien. 

Militærattasje Petrenko var i 1948 blitt observert på påskeferie sam
men med Sunde. Fordi sovjetiske militærattasjeer tradisjonelt ble an
sett for å være representanter for den militære etterretningstjenesten 
GRU, regnet man med at Petrenko måtte være GRU-resident i Norge. 
Slik ble Sunde for en tid antatt å ha tilknytning til GRU. Vi vet nå at i 
årene 1947-52 ble det organisert en felles ledelse for den sivile og mili
tære utenlandsetterretningen, under betegnelsen Informasjonskomi
teen (IK). Dermed kan påstanden ikke helt avvises.492 Men det er like 
sannsynlig at forbindelsen med Petrenko var tilfeldig fra Sundes side. 
Forvirringen om hvem Sunde arbeidet med ble først avklart da han be
gynte å ha faste møter med den sovjetiske attasje, Boris Mesjevitinov. 
POT var rimelig sikre på at han representerte NKVD/ NKGBs etterføl
ger MGB. 

492 Fellesorganet, kalt «<nformasjonskomiteen», overtok agentansvaret for både 
MGB og GRU i utlandet i perioden 1947-52, også med GRU-residenter som 
ansvarlige. I 1952 ble forsøket oppgitt. Sudoplatov, 1994, s. 257 ff., særlig 
260-261. 
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Som konklusjon kan det neppe være tvil om at Sunde i 1949 hadde 
gjort forberedelser til å opprette en ny organisasjon i tilfelle krig. Men 
han opererte ikke på oppdrag fra Wollweber eller andre, utenfor Norge. 
Prosjektet bærer Sundes stempel. Det var han som tok initiativet, hans 
vurderinger lå til grunn, han dirigerte de tre aksjonene vi kjenner til, 
under partioppgjøret. Var dette den samme organisasjonen som Sudo
platov fortalte om, som skulle slå til mot Bergen havn i tilfelle krig? Vi 
har ingen kunnskaper om det, men vi kan heller ikke se bort fra det. 
Uansett må vi anta at aksjonen på partikontorene i 1949 ikke kunne 
være i tråd med slike planer. Den eksponering av identiteter som her 
skjedde for åpen scene må ha truet forberedelsene til en så viktig og 
hemmelig operasjon.493 Som vi skal se var Sundes handlinger styrt av 
andre, nære og lett forståelige grunner. 

Sikkerhetssjefen 

Det var med krigsfaren som bakgrunn og partioppgjøret som ramme at 
Sunde spilte sin siste politiske rolle. Etter at aksjonene for å få Furu
botn-fløyen kastet ut var gjennomført, satt Sunde for en periode som en 
uoffisisell sikkerhetssjef for partiet. Det var uvant for en som ikke en
gang var medlem. Nå trengte han ikke lenger egne folk. Det ble belyst 
også for politiet, nærmest ved en tilfeldighet. 

I mai 1953 meldte en tidligere politimann seg med en betroelse på 
Larvik politikammer.494 Han hadde dårlig samvittighet for en feilaktig 
opplysning han hadde gitt i en politiforklaring høsten 1949, etter at 
han den gangen hadde gjort noe uhørt: Han hadde besøkt den sovje
tiske ambassaden. Nå forklarte han hva som egentlig hadde skjedd. 
Han hadde vært arbeidsløs i 1948 etter at han ble sagt opp ved Oslo 
politikammer. Han hadde ønsket sterkt å få ansettelse ved Forsvarssta
ben, og siden dette var vanskelig å oppnå, bestemt seg for å skaffe seg 
nødvendig kompetanse ved i tur og orden å henvende seg til den ame-

493 Terje Halvorsen har på grunnlag av arkivmateriale fra Kominternarkivet og 
fra SUKPs internasjonale avdeling ikke funnet noe materiale som kan belegge 
at oppgjøret med Furubotn-fløyen var regissert fra Moskva. Det må imidlertid 
understrekes at arkiver etter MGB, IK eller GRU ikke er tilgjengelige. Scandi
navian Journal of History, 18/1993, s. 149-161. 
494 Fra 7d-26.9.53 441, P 443, l, OVS. 
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rikanske og sovjetiske ambassade, NKU og NKP, for å falby sine tje
nester. Hva han egentlig hadde å tilby er uklart. Hos NKP hadde han 
en lengre samtale med Roald Halvorsen, som ba ham å komme tilbake 
senere. 

Da han så kom tilbake, viste det seg at Furubotn-tilhengerne var kas
tet ut fra partikontorene. I stedet ble han forhørt av Sunde, som, etter 
hva mannen hadde oppfattet, var blitt en slags «etterretningssjef» for 
NKP. Sunde hadde opptrådt strengt og bestemt, og hadde skremt ham 
ettertrykkelig, forklarte han til politiet. Noe særlig håp om å få hemme
lige oppdrag av Sunde, hadde han ikke. Det kom ingen oppfølging av 
dette møtet. I stedet avla han et besøk i den sovjetiske ambassaden, og 
da ble han arrestert av politiet. Politiet la saken til side. Men nå, fire år 
etter, forstod de at de kanskje hadde et vitne som kunne brukes til å be
vise at Sunde forsøkte å rekruttere spioner. Etter at Sunde var arrestert, 
satte de i gang med nye avhør av mannen. En politiforklaring ble tatt 
opp i vitners nærvær. Men nå mistet mannen motet og nektet å signere 
rapporten. Saken reiser spørsmål om Larvik politikammer forsøkte å 
iverksette infiltrasjon i NKP, eller å kompromittere Sunde? Eller var det 
bare et påfunn fra en mislykket stakkar? Vi vet ikke. Men vi vet gjen
nom saken at POT kjente til Sundes nye funksjon i NKP. 

Funksjonen som en slags sikkerhetssjef er viktig for å forstå den rol
len som Sunde i de tre neste årene forsøkte å fylle . Sovjet-ambassaden i 
Oslo hadde i årene etter krigen mange kontakter med kommunister og 
ikke-kommunister, og mange nordmenn var ansatt ved dens forskjellige 
legitime virksomheter. Slike kontakter med diplomatisk personell var 
normale lenge før krigen. Det dreide seg ikke bare om politiske spørs
mål og kontakt med politikere, en rekke forhold av rent praktisk art 
måtte løses for en ambassade og dens personell. Fra tiden rundt 1949 
ble situasjonen annerledes for øst-ambassader enn for andre diploma
tiske stasjoner. Nå ble det praktisk talt ensbetydende med spionasje å ha 
noen som helst kontakt med sovjeterne, og særlig ble det vanskelig å 
være ansatt der. Også NKP følte behov for en offisiell distanse. Sunde 
derimot, var hverken tillitsvalgt i partiet eller partimedlem og hadde 
mange kontakter utenfor NKP. I tillegg var han til å stole på. Sunde har 
aldri fortalt hvordan kontaktene ble opprettet, men det er sannsynlig at 
det nettopp var begivenhetene rundt 1949 som var utgangspunktet. Pe
trenkos henvendelse til Danielsen viser at ambassaden følte behov for å 
forstå hva som skjedde i NKP. Antakelig var det Danielsen som gjorde 
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Petrenko oppmerksom på Sundes rolle.495 Det var logisk at Petrenko 
henvendte seg til Sunde, som en utenforstående, som han i tillegg 
kjente, etter påskeferien i 1948. Danielsen var et menig partimedlem. 
Selv om han var ansatt av ambassaden og var betrodd der, visste han 
ikke hva som foregikk i de innerste partisirklene. Sunde, derimot, var av 
et annet format. 

Dessuten hadde krigen vist at Sunde var en prøvet og pålitelig Sovjet
venn, som uten nøling adlød ordre, selv om kontakten til Sudoplatovs 
stab i NKVD/NKGB hadde vært sporadisk og dårlig, ja nesten fravæ
rende, og ordren knusende, som da Sudoplatov i mai 1944 beordret 
oppløsning av Osvaldgruppa. Det var praktisk talt bare Sunde som 
kjente til disse gamle sovjetiske kontaktene. Kjente noen ved ambassa
den denne historien fra krigen? Vi vet ikke. Ingen av de sentrale perso
nene fra Kontor S var stasjonert i Oslo. Zoja Voskresenskaja Rybkina, 
som hadde ledet Osvaldgruppas virksomhet fra ambassaden i Stock
holm uner krigen, var på NKVDs Tysklands-desk i senteret i Moskva. 
Hennes mann, Boris Rybkin, var død i 1947 i Praha. 

Det ser ikke ut som at Norge var prioritert høyt i sovjetiske hemme
lige tjenester i årene etter krigen. Sudoplatov forteller at arbeidet med 
en ny sabotasjeorganisasjon i Norge først kom i gang i 1949-50. Det var 
etter at Sunde hadde engasjert seg i partikampene og Petrenko hadde 
søkt nyheter om partikrisen i NKP. Han kjente neppe til Sudoplatovs 
krigskontakter i Norge. To-tre år senere vet vi at Sunde var i aktivitet 
med en rekke gjøremål for ambassaden. Man kan nesten få inntrykk av 
at han drev en service-sentral for dem. 

Politiinspektør Tofte skrev trettifem år etter at «jeg vet at Asbjørn 
Sunde fikk et eget kapittel i KGBs historie da den ble skrevet for noen 
år siden. Han blir omtalt som en av de store og legendariske personlig
heter innen systemet».496 Formuleringen har betydd mye for oppfat
ningen av Sunde i de senere årene. Men er den sann? Det måtte her 
selvfølgelig dreie seg om en intern historie. Tofte oppga ikke kilde, og 
mente vel at leseren burde stole på hans erfaring og dømmekraft. Ytter
ligere syv år senere innrømmet Tofte i et intervju at kilden var den sov
jetiske avhopperen Oleg Gordijevskij.497 Han kom til Norge og ble 

495 Danielsen 18.2.88. 
496 Tofte, 1987, s. 60. 
497 Tofte 15.2.94. 
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intervjuet av personell fra POT, blant andre av Tofte. Referater fra inter
vjuene har ikke vært tilgjengelige, så også her er vi prisgitt Toftes hu
kommelse. Gordijevskij fortalte at han som junioroffiser i KGB rundt 
1978 fikk utlevert Sundes persondossier for å skrive et eget notat som 
utkast til et kapittel om ham til KGBs historie, og at han kjente detaljert 
til innholdet. 498 

Men dreide dette seg om Sundes virksomhet under eller etter krigen? 
Dette avgjørende spørsmål stilte ikke Tofte til Gordijevskij, antakelig 
fordi han ikke oppfattet problemstillingen som meningsfylt. Hvis Gor
dijevskij kjente detaljert til Sunde og det også stemte at Sunde var «en 
av de store og legendariske i systemet», er det ikke da merkelig at 
Gordijevskij ikke ga fakta om personen og virksomheten? Gordijevskij 
har sammen med den britiske etterretningshistorikeren Christopher An
drew utgitt et tobinds verk om KGB. Sunde er ikke nevnt blant nær
mere 1400 navn på sovjetagenter i boken. Der finnes heller ingen opp
lysning om en intern KGB-historie. Disse opplysningene kan heller ikke 
belegges i den øvrige, store internasjonale KGB-litteraturen. 

Ble Sunde behandlet som en av de virkelig «store» av sovjet-ambassa
dens folk? Her må vi dømme etter POTs materiale, som neppe gir annet 
enn indikasjoner. Men utfra dette er bildet at de kunne behandle ham 
nærmest skjødesløst, som en de kunne utnytte så lenge det var noe å 
hente. Spanerne så flere eksempler på at hans sovjetiske kontakter 
kjørte direkte fra ambassaden til møter med ham, i offisiell ambassade
bil, mens han selv hadde brukt timer til fots på å riste av seg sine skyg
ger. Derfor fant også politiet ut at den enkleste måten å overvåke Sun
des møter med kontaktene på, var å passe på ambassadens biler. Det 
rimer overhodet ikke med Toftes framstilling. 

Hva var det egentlig som kom fram om Sunde gjennom overvåkingen 
av ham mellom 1949 og 1954? I den første tiden ga spaningen et spri
kende inntrykk. Det er detaljerte rapporter om Sundes hverdagslige gjø
remål, noen private, andre politiske, noen mistenkelige, andre ikke. 
Han ble fulgt inn på kafeen når han tok seg en pils, og inn i møtesalen 
når han holdt foredrag. De han traff ble registrert og identifisert. Ob
servasjonene var såpass mange at politiet tidlig mistet evnen til å skille 
mellom trivielle og ikke-trivielle gjøremål. 

Flere politikamre ble engasjert. Da Biltvedt i september 1949 fikk en 

498 Intervju med Tofte 15.2.94. 
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rapport fra en kilde om at Sunde fortsatt hadde kontakter i Rukkedalen, 
og at han hadde en hytte der, ble Ringerike politikammer bedt om å 
undersøke saken nærmere.499 Denne kilden mente å vite at Høyres tidli
gere generalsekretær, byfogd Harald Gram, faren til den drepte Unge
sabotøren Gregers Gram, hadde tatt seg av Sunde etter krigen, og hjul
pet til med utgivelsen av Menn i mørket. Kilden mente at Sunde nå var i 
gang med en ny bok, og antydet en sensasjon med koplingen mellom 
Gram og Sunde.500 Ringerike politikammer sendte bare saken videre til 
Nes lensmannskontor, som etter noen tids undersøkelse konkluderte at 
det ikke fantes spor av kommunistisk virksomhet fra Sundes side i Ruk
kedalen.501 Riktig nok hadde Osvaldgruppa holdt til på forskjellige hyt
ter i Rukkedalsfjellene under krigen, meldte lensmannskontoret, og 
Sunde hadde hatt mye kontakt med kjøpmann Levor Huse og sønnen 
Erik Huse, som døde i 1948. Men Sunde hadde ikke vært der siden Erik 
Huses begravelse i oktober 1948. Sunde var så godt kjent av befolk
ningen i dalen, at det uten tvil ville blitt snakk om det hvis han hadde 
vært der. Lensmannskontoret så ingen grunn til å tvile på denne opplys
ningen, og føyde til at Sunde var kjent som «hensynsløs og hevngjerrig», 
så det ville være vanskelig å få opplysninger om hans tidligere virksom
het fra folk i dalen. 

Antydningen om at byfogd Gram kunne ha med Sunde å gjøre lot 
Bryhn ligge, uten nærmere undersøkelse. De to hadde hatt utallige kon
troverser under krigen. Bryhn mente at den romslige sjefen for flykt
ningekontoret ved legasjonen i Stockholm hadde latt seg misbruke av 
kommunistene, blant annet fordi han hadde sendt penger til deres mot
standsarbeid. Han mislikte dessuten Gram intenst, en følelse han fullt 
ut delte med sin sjef Olav Svendsen. Men Grams posisjon hadde vært 
sterk. Flere forsøk fra toneangivende AP-folk på å få ham fjernet hadde 
mislyktes . Bryhn visste at nye mistanker mot den mektige byfogden 
kunne slå tilbake på ham selv. Noe helt annet var det med Sunde og 
hans nære familie, arbeidsfolk uten innflytelse og posisjoner som kunne 

499 O.PlO -525/48 19.9.49 med påtegning av OB 30.9.49, P 443 , OVS. 
500 Flere av Sundes venner mente at romanen Stormen, som ble utgitt på Gyl
dendal i forlagssjef Hans Jacob Braarvigs navn, var skrevet av Sunde. Braarvig 
fortalte politiet at Sunde hadde vært konsulent for boken. Uansett hva som er 
sannheten om dette, kan det ikke være tvil om at den bærer preg av Sunde. 
501 Nes lensmannskontor 20.10.49, P 443 , OVS. 

www.larsborgersrud.no



207 

gi beskyttelse. I slutten av september 1948 ba Bryhn politimesteren i 
Horten om en detaljert rapport om Asbjørn og broren Oddvars liv i 
Horten. Oddvar Sunde var et ubeskrevet blad i denne sammenhengen, 
men etter at han ble observert i Oslo på et legebesøk hos Ole Fossen, 
kom han inn i interessefeltet, og ble gransket nøye.502 Under arbeidet 
med denne forespørselen oppdaget politiet i Horten at Sunde hadde 
meldt flytting til Oslo.503 Noe senere gikk en liknende forespørsel til 
politimesteren i Haugesund, for å få kartlagt familien Sunde i Kopervik. 
Svaret fra politimesteren i Haugesund kunne tyde på at han ikke var 
særlig begeistret for oppgaven. Han hadde funnet fram til noen slekt
ninger, men hadde ingen interessante opplysninger å bidra med.504 Poli
tiet fant ilt at Oddvar Sunde også flyttet til Oslo, hvor han senere, i 
1953-54, flere ganger ble dømt og bøtelagt for overtredelse av rusdrikk
loven og mindre kriminelle forhold, som førte ham i fengsel i kortere 
perioder. Men politiet fant ikke noe annet mistenkelig ved ham. 

Den 7. november 1950 ble Asbjørn Sunde observert i mottakelse i 
den sovjetiske ambassaden sammen med flere sentrale personer i NKP. 
En «Pelle» var også til stede, og politiet var usikker på om det var Rag
nar Sollie eller Per Moen.505 Høsten 1949 ble mye tid brukt på å følge 
med i de dramatiske hendelsene i NKP, som kom overraskende på poli
tiet. Materiale fra Horten og tystermateriale ble brukt til å danne seg et 
bilde av hvem som hadde deltatt i Sundes organisasjon under krigen. At 
dette var viktig skjønte man nå. En tysterrapport fra 1948 hadde brakt 
fram navn som var helt ukjente, i desember samme år dukket det opp 
enda flere navn.506 Bryhn fikk skaffet til veie rapporter fra krigstiden, og 
sirkulerte dem til kamrene for identifisering av enkeltpersoner.507 

Noe slikt materiale hadde Nytrøen og Biltvedt mottatt fra en tyster 
som Gjøvik politikammer, via et mellomledd, hadde opprettet kontakt 

502 Haarstad til politimester Sundet 30.9.49, P 443, OVS. 
503 Politibetjent Torleif Lund til politimester Sundet 21.10.49, P 443, OVS. 
504 Alf Reksten til politimesterE. Brinchmann i Bergen 15.2.50, P 443, OVS. 
5o5 OP 10-1266/49, P 443, OVS. 
506 En «pålitelig» kilde hadde trukket inn Ivar Magnus Søderlund, Arvid H au
gene og Hans Mikael Andresen i en rapport av 15.11.48 -OP 10-1398/ 48. I et 
notat av 17.12.49 kom ytterligere to ukjente navn, P 443, OVS. 
507 Haarstad til politimester Rynning-Tønnesen 28.1.50, for å få identifisert og 
avklart om personer fra Kristiansand fortsatt var aktive, P 443, OVS. 
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med på sommeren 1949. Kontakten hadde ført til møter med Nytrøen 
og Biltvedt og de ønsket å bruke tysteren videre.508 Mannen hevdet at 
han var blitt med i Sundes organisasjon omkring nyttår 1943-44. Da 
hadde gruppen hatt tre ruter til Sverige, over Fetsund for flyktninger, 
Elverum-Heradsbygd for ordonnanser, og Rena for politiske ledere. 
Rutene var fortsatt i bruk, påstod han. Tysteren hadde også hørt om en 
fjerde rute over Trysil. Man hadde radiokontakt til madame Kollontaj i 
Stockholm, og man hadde brukt en amerikansk sender med tre faste 
bølgelengder. Forbindelsen var imidlertid dårlig. 

Han var meget kritisk til Sundes ledelse under krigen. Egentlig var 
Sunde en feig leder, kunne han fortelle. Han terroriserte de som ikke 
var redd ham til å gå til aksjoner, så å si med «pistol i ryggen». Det mest 
oppsiktsvekkende ved tysterens fortelling var at han var sikker på at 
gruppen, som hadde en kjerne på 20-30 mann, fortsatt var i virksom
het. Allerede i 1945-46 var det gått ut parole om å samle så mye våpen 
som mulig. Han trodde at Sunde stod bak et våpentyveri på Grorud, 
hvor det dreide seg om tysk materiell som skulle tømmes i Oslofjorden. 
Tysteren var blitt spurt om å være med, men hadde funnet på en grunn 
til å få slippe. Det var underforstått at Moskva stod bak, og at Furubotn 
fortsatt var under Moskvas kommando, selv om han «hadde kjørt kom
munistpartiet i grøfta». 

Forsvarsstaben melder sin interesse 

Første halvår i 1950 ble overvåkingen trappet ytterligere opp. Sundes 
navn figurerte av og til i avisene, i tilknytning til skriverier om forsikring
soppgjør etter bankranene som Osvaldgruppa hadde foretatt under kri
gen, forskjellige andre rettssaker og hans virksomhet knyttet til oppgjøret 
i NKP. Politiet satte en rekke nye personer under observasjon. Det gjaldt 
Sundes familie og venner i Horten, det gjaldt noen av hans venner i 
Oppland, blant dem Gunnar Prøven og Anker Worren. I Oslo ble POT 
på denne tiden også opptatt av forbindelsen med Ole Slåtten og Gunvor 
Marka, begge med tilknytning til Osvaldgruppa under krigen. 

Forsvarsstaben ble også interessert. Den 25. mars 1950 fikk Bryhn 
spørsmål om å sende over et fotografi av Sunde.509 Bryhn drøyde tre 

508 Notat av Al Gjøvik 8.8.49, OP 10 -525/48, P 443 , OVS. 
509 Lerheim, Fst!II til Bryhn 23.3.50, P 443 , OVS. 
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uker før han gjorde det, sammen med en syrlig bemerkning om at bildet 
ikke måtte brukes utenfor Evangs kontor.510 Neste innspill fra Evang 
kom 26. april, da kaptein Lerheim etterlyste opplysninger i POT om 
Sundes organisasjon under krigen. Nå forelå svaret allerede samme dag, 
men like knapt som det forrige. «Det kan meddeles», opplyste Bryhn, 
«at man her ikke har satt opp noe eget register over de personer som til
hørte «Osvaldgruppa» under krigen på grunn av at ikke på langt nær 
alle var kommunister. Det vil derfor være et uforholdsmessig stort ar
beide å gå igjennom registrene og plukke ut de av gruppa som måtte fin
nes der av en annen grunn.»511 Det var langt fra sant. Man drev intenst 
med akkurat det. Bryhn forstod selvfølgelig at Evang hadde saklige 
grunner til å søke disse opplysningene, både i forbindelse med materiell
transportene og for å informere «Stay-Behind»-nettet. Noe annet var 
det hvis Evang drev en egen Sunde-undersøkelse, eller søkte å kartlegge 
hvor langt POT var kommet i saken. 

Den 10. mai kom en ny henvendelse fra Lerheim. Forsvarsstaben 
hadde fått opplyst at Sunde «for tiden» kjørte rundt i A-85, bilen til 
kommandør Neledin, den sovjetiske marineattache, og ønsket dette be
kreftet eller avkreftet . Bortsett fra opplysningen om Sundes påskeferie i 
1948 med Petrenko, tydet ikke mye i Bryhns etterhvert omfattende 
Sunde-arkiv på at Sunde arbeidet sammen med GRU, slik Lerheims 
brev antydet. Hvilket materiale satt Evang på, hvis noe overhodet? 
Bryhn svarte at opplysningen var helt ukjent i POT, og forøvrig lite 
sannsynlig. Men han tilbød seg å undersøke saken nærmere hvis han 
fikk vite når det skulle ha skjedd og fikk «eventuelle opplysninger» om 
kildens pålitelighet.512 Han ventet neppe noe svar. Utveksling av opplys
ninger om kilder var ikke skikk og bruk, selv mellom samarbeidende 
tjenester. Han fikk heller ikke noe svar. Om observasjonen av Sunde i 
Neledins bil ble bekreftet framgår ikke av dokumentasjonen. 

Den 20. oktober ble forbindelsen mellom Sunde og Wollweber 
understreket i et notat, og dermed også de litt større linjene.513 Slike 
perspektiver druknet lett i den store mengden rapporter og notater om 
detaljer fra sommeren 1950 og fram til arrestasjonene 29. januar 1954. 

510 Bryhn til Lerheirn 12.4.50, P 443 , OVS. 
511 Bryhn til Fst.II 26.4.50, P 443, OVS. 
5 12 Bryhn til Fst.II!Lerheirn 31.5.50, P 443 , OVS. 
513 Fra 1695 20.10.50, P 443 , OVS. 
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Det var nok av begivenheter å granske, dessuten hadde detaljene en ten
dens til å bli merkeligere og merkeligere etterhvert som de ble avdekket 
i nye lag. Sundes oppførsel forvirret, fordi han kombinerte en høyt ut
viklet konspirativ evne med løssluppent snakk. Her skal vi se mer på en 
episode fra 1950 hvor Sunde klagde på overvåking til overvåkeren selv, 
på Horten politikammer. 

Den 23. desember 1950 dukket Sunde opp på Horten politikammer 
og oppsøkte politibetjent Thorolf Lund. Lund og Sunde hadde hatt 
kontakt under krigen, og Sunde så på Lund som en gammel venn. Lund 
fikk inntrykk av at Sunde var plaget, og ikke klarte å komme fram med 
det han egentlig hadde på hjertet .514 Han prøvde å være vennlig, og 
spurte Sunde hva han jobbet med i byen. Sunde svarte at «det vet vel du 
som er kontaktmann». Lund forsvarte seg, og sa at han ikke forstod hva 
han mente. Sunde sa at han kjente til at det var tatt ut minst en mann 
ved hvert kammer for å overvåke kommunister. I Horten måtte det være 
overbetjent Solhøi, og derfra mente Sunde at han ikke hadde noe godt i 
vente. Solhøi hadde nemlig avhørt ham i forbindelse med en streik ved 
Horten meieri i 1936, som han ga Sunde ansvaret for. 

Uoppfordret fortalte Sunde at han ikke var medlem av NKP. En 
granskingssak mot ham fra krigen var til behandling av Høyesterett, og 
da skulle de ikke få det å anføre at han var partimedlem, sa han. Han el
sket ikke amerikanerne, sa han, men han ville forsvare sitt land uansett 
hvor angrepet kom fra, for å beskytte gode nordmenns liv. Når statsrå
dene Hauge og Lange kom hjem fra (et Nato-møte i) Brussel «Ville det 
bli skyting her». Han for sin del ville ikke bli sittende rolig og se på at 
5.000 tyskere kom tilbake bevæpnet på norsk jord, fortsatte han. 

Deretter spurte han om ikke Lund kunne sende ham navnene på de 
som stod på politiets lister i Horten. I så fall ville Lund hjelpe sitt eget 
land og sine landsmenn i en vanskelig tid. Hans tidligere venn Bryhn var 
nå blitt leder av den store «Hysj»-avdelingen i Oslo, og ville ikke lenger 
ha noe med ham å gjøre. Nå visste de begge hvor de hadde hverandre. 
Han var sikker på at hans telefon ble avlyttet og at hans post ble sensu
rert. Lund svarte at han selvsagt ikke kunne skaffe ham disse opplys
ningene. Men Sunde ga seg ikke og sa at han ville kontakte ham igjen. 

Politiet tolket samtalen som et rekrutteringsforsøk. Det er neppe kor
rekt . Sunde henvendte seg mange ganger til Lund, og alltid i samme 

514 Lund til politimesteren i Nord-Jarlsberg 11.1.51, P 443 , OVS. 
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personlige tone. På tross av at Lund hadde vondt av ham, følte han et 
press på å rapportere slike samtaler, for ikke selv å komme i søkelyset. 
En rapport to år senere belyser Sundes tanker i denne tiden.515 Den 25. 
januar 1953 ringte Sunde og spurte om Lund hadde tid til en prat. De 
møttes hjemme hos Lund. Med seg hadde Sunde en flaske brennevin og 
noen penger for å betale en veksel i Horten sparebank. Mens de pratet 
ringte politivakten og fortalte at to spanere hadde kommet fra Oslo ens 
ærend i hælene til Sunde. De ville snakke med Lund. Lund ba dem 
vente til han var ferdig med å snakke med Sunde, som hadde mer på 
hjertet. Han beskyldte overbetjent Solhøi for å forsøke å få ham i 
«fatet». Solhøi ville hevne seg fordi en slektning av ham i Oslo var blitt 
kommunist, mente han. Sunde sa at han var temmelig matt av å være 
overvåket natt og dag. «Jeg ser igjen de samme ansiktene overalt,» sa 
han. Han hadde tatt nummeret på en rekke biler som ble brukt for å 
skygge ham. «Alt i alt,» mente han, «var det nå fire forskjellige organer 
som skygget kommunistene. Det var politiet, Forsvaret, Justisdeparte
mentet og Det Norske Arbeiderparti.» De snakket mer om hvilke meto
der som var i bruk. «Selv gikk han aldri ut uten at han forsøkte å kon
statere om han ble skygget eller ei. På veien til eller fra et sted, pleide 
han å undersøke om han ble skygget,» fortalte han. Lund spurte om hva 
som var grunnen til at han ble skygget. Til dette svarte Sunde at det var 
fordi de gikk ut fra at han var «stor» kommunist. Men det var han ikke. 
Han var enig i ideologien, men ikke medlem av partiet. Lund spurte 
Sunde hva han jobbet med i Oslo, og Sunde fortalte. Så kom han inn på 
hva broren Oddvar drev med, og om kona Astris sykdom. 

Etter at de skiltes dro Lund til politivakten og ga de ventende spa
nerne fra Oslo et muntlig referat av samtalen med Sunde. 

En merkelig agent 

Odd Biltvedt ledet den operative spaningen. På de rutinemessige appel
lene han holdt hver uke, ble den siste ukens spaning gjennomgått og nye 
oppdrag delt ut.516 Han hjalp ikke spanerne mye med hvordan saken 
stod, analysearbeid forekom ikke. Datamengden vokste og ble ustruktu
rert og sprikende, Sunde fikk et forsprang på sine forfølgere, mente 

515 Lund til politimesteren i Nord-Jarlsberg 26.1.53, P 443 , OVS. 
516 Sigurd Andresen 1.3.93-15.8.93. 
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Tofte senere. Samlet innsats utfra spesielle spor ser ikke ut til å ha fore
kommet, bortsett fra den årvisse satsingen under familien Sundes jule
besøk i Horten. Da ble hvert skritt registrert, hvert besøk notert ned. 
Familien Sunde oppførte seg som familier flest i julehøytiden, og spa
nerne kunne nok ha tenkt seg en hyggeligere jul enn å stå og fryse i 
snøslapset utenfor Falkenstenveien 3, en juletradisjon for Horten politi
kammer. 

Etter som årene gikk ble kommunistmiljøet i Horten finsiktet. Spa
nerne kom over enkeltsaker med egne, endeløse forgreninger, hvor til
knytningen med Sunde kunne bli diffus. Her er noen eksempler: En 
lokal fotograf, som hadde tatt bilder i forbindelse med en militærøvelse, 
ble ansett som mistenkelig. Da politiet gransket ham nærmere, konsta
terte de at han hørte til det de betraktet som kommunistmiljøet i byen. 
Hele hans omgangskrets ble nøye gransket, uten sikre konklusjoner om 
spionasje. I desember 1953 oppdaget politiet at en av Sundes venner 
hadde jobb som fyrbøter inne på Forsvarets Forskningsinstitutt i Hor
ten. Det ble slått alarm. En politimann hadde et møte med forsknings
sjefen som hadde ansvaret for sikkerheten, og hevdet at institusjonen 
var infiltrert.517 Denne var imidlertid temmelig avvisende. Han viste til 
at Forsvarsstaben hadde ansvaret for sikkerheten, og at alle ansatte var 
gransket. Politiet, som nå luktet en medsammensvoren, ville ikke røpe 
hvem de var ute etter. Men forskningssjefen ga seg ikke. Politimannen 
måtte avslutte sin rapport uten resultat: «Asbjørn Sunde og hans forbin
delse ble under konferansen selvsagt ikke nevnt.» Saken ble hengende i 
luften, etter mye forgjeves arbeid. 

At det var en person full av kontraster som politiet jaktet på, ble be
lyst ved en anledning i 1950, da sønnen Rolf hadde fått låne en pistol, 
som han viste fram til en kamerat. Sunde hadde glemt å kontrollere at 
den ikke var ladd. Et skudd gikk av og traff sønnen i beinet. Pistolen ble 
beslaglagt av politiet. Sunde ønsket å få den tilbake, og henvendte seg til 
en tidligere politimann i Horten for å få hjelp av ham.518 De snakket om 
saken, og politimannen rådet Sunde til å ta kontakt med Bryhns avde
ling. Det hadde ikke Sunde lyst til, for han var ikke venn med Bryhn 
lenger, som han sa, for tiden forsøkte han å få en ung mann inn i Bryhns 
avdeling. Det hadde ikke gått i orden ennå, fortsatte han. Den tidligere 

5 17 7a Tønsberg politikammer 5.12.53 , P 443 , OVS. 
518 Notat fra 4- 140 Oslo 1.9.50, P 443, OVS. 
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politimannen skrev sporenstreks til Bryhn og røpet «hemmeligheten», 
et rent infiltrasjonsforsøk, etter hans oppfatning. Sundes ordvalg kan ha 
vært noe annerledes. 

Et annet eksempel på det politiet oppfattet som uvanlig oppførsel av en 
spionmistenkt var Sundes omgang med våpen. En gang glemte han igjen 
en veske med en pistol på trikken og ble innkalt til avhør om forholdet.519 

Sunde la ikke skjul på at han ofte gikk i byen med pistol, og insisterte på 
å få den tilbake. Politiet ønsket å foreta en ransaking hjemme hos ham i 
sakens anledning. Det hadde Sunde ingenting imot. Ikke noe kompromit
terende ble funnet . Sunde hadde rett: Det var slett ikke uvanlig blant 
Linge- og Osvald-karene å bære pistol de første årene etter krigen. 

Etterforskingen avdekket politiske konflikter som politiet ikke for
stod. Furubotn-tilhengerne, som senere kom til å framstille Sunde som 
Moskvas redskap under partioppgjøret, mente slett ikke det i 1950, 
ifølge politirapporter. Et notat fra Gjøvik politikammer fra slutten av 
1950 tyder på at Furubotns folk var overbevist om at Sunde egentlig ar
beidet for den britiske etterretningstjenesten, og at de kunne bevise 
dette. Bakgrunnen var at Kristian Wold, en av NKPs veteraner og ivrig 
Furubotn-tilhenger, i begynnelsen av desember hadde oppsøkt en av 
Sundes sabotører fra krigen, og bedt om «nøyaktige opplysninger om 
Asbjørn Sundes opptreden og disposisjoner under krigen», og særlig om 
han hadde «angitt til tyskerne noen av sine medarbeidere og kontakts
menn». Wold hadde sagt at «nettet holder på å snøre seg sammen om 
Sunde og hans folk», opplyste kilden, og føyd til at Furubotn-gruppen 
trodde at de om ikke så lenge kunne bevise at flere av «Sunde-klikken» 
var i tjeneste for «Secret Service». Materialet som skulle bevise dette var 
under innsamling.520 Teorien om Sunde som britisk agent, som lurte 
Moskva trill rundt, kjenner vi også fra Furubotn-fløyens dokumenter i 
partioppgjøret.521 Gjøvik politikammer avfeide heller ikke Secret Ser
vice-teorien, men skrev til Bryhn og ba om nærmere opplysninger om de 
kretser og navngitte personer i Furubotn-fløyen som stod bak den. 

Høsten 1953 kom en tyster med en rapport som ytterligere bekreftet 

519 Avhør av Asbjørn Sunde 30.5.51, P 443, OVS. 
52° Fra a 1 Gjøvik, 18.12.50, P 443 , OVS. 
52 1 Se notatet «Asbjørn Sunde» (tysk oversettelse, 11 s.), av Lars Nilsen, Charles 
Jensen, Aksel Wold og Eli Taraldsen, Furubotn-fløyens «Kontrollkomitee der 
NKP», Aksel Bull Njaas arkiv, ANO. 
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hvor komplisert den politiske situasjonen i NKPs ledelse var. Sentralsty
ret hadde diskutert hva man skulle gjøre med Strand Johansen, hans 
oppførsel kunne bli et problem i valgkampen. Lege Adam Egede Nissen 
hadde konstatert at han var mentalt syk. I en engere krets var det kom
met forslag om enten å få ham i «dekning» ute på landet, eller «ekspor
tert» til Sovjet. Egede Nissen skulle skaffe en bil til formålet, Sunde 
skulle skaffe folkene, som skulle evakuere ham med eller mot hans vilje. 
Sunde ville ikke selv delta, fordi han hadde vært med på den forrige af
færen med Strand Johansen. Det lot til at han mente det ville være mest 
praktisk å avlive Strand Joh ansen, men dette fant visstnok Adam Egede 
Nissen noe drøyt.522 

Kunne en mann som eksponerte seg slik være den norske Kim Philby? 
Rimet bildet med arbeidsmetodene til den beregnende, systematiske og 
usynlige Ernst Wollweber, som politiet hadde så stor respekt for? POT 
var i villrede. Underlige prosjekter fikk høy prioritet. Her er noen ek
sempler: De brukte tid og penger på å undersøke om en som hadde an
gitt Sunde til Gestapo i 1942 egentlig kunne være dobbelagent for 
Sunde. Da familien Sunde ved en anledning i 1951 fikk diare etter å ha 
spist dårlig hummer, ble det en sak for POT. Man fant ut at legen som 
hadde behandlet dem var mistenkelig. Han ble grundig gått etter i søm
mene.523 Da Sunde sammen med en bekjent i 1952 forsøkte å selge mine
ralvann for å sikre seg levebrød, endte alle detaljer på Bryhns bord.524 

Uvenner av Sunde ble av den grunn mistenkt for å være hans hemmelige 
agenter, for eksempel Linge-karen Johannes «Gulosten» Andersen i 
Horten. Sunde oppfattet ham som kriminell og «engelskvennlig», og 
ville ikke ha noe med ham å gjøre.525 Da sønnen Rolf skulle i mili
tærtjeneste høsten 1952, skrev POT til Evang for å sikre at han ble pas
set på.526 Det å være sønn av Sunde var tilstrekkelig for å bli overvåket i 
Forsvaret. I tillegg hadde han vært i Øst-Tyskland og var medlem av Øst
kanten Kommunistiske Ungdomslag i Oslo. Men hvor sannsynlig var det 
at en høyt prioritert hemmelig agent innvidde en unggutt i virksomhe
ten? Trådene sprikte i alle retninger, og politiet fulgte dem alle sammen. 

522 Notat fra D/Oslo 1903 19.9.53, P 443, OVS. 
523 Notat AB23711-51, P 443 , OVS. 
524 Politimester Sundet til Bryhn 29.9.51, P 443, OVS. 
525 Notat fra 7a 10.3.54, P 443, OVS. 
526 Haavik til Evang 14.8.52, P 443, OVS. 
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- Kapittel 6 -

Med «Wollweber» i bunkersen 

Før vi kommer til rettssaken mot Asbjørn Sunde i 1954, skal vi se på 
noen trekk ved den internasjonale situasjonen, mens saken var på etter
forskingsplanet i Norge. 

I 1951 begynte avisene over hele Vest-Europa igjen å skrive om Woll
weber, smugling, spionasje og sabotasje. I juli nådde nyhetene Oslo. I en 
artikkel i Arbeiderbladet ble Wollweber og en Karl Hoffmann utropt 
som sjefer for en ny illegal kommunistisk sjøfartsorganisasjon, som 
brukte østeuropeiske skip . Kilden til artikkelen var «den frie faglige 
internasjonales hovedkontor», SPDs Ostbiiro, må vi anta. Arbeider
bladet fortalte om et «JUG»-apparat under Kominform, ledet fra den 
polske byen Wrzeszcs via Danzig, med «kontaktpunkter» i Antwerpen 
og Rostock.527 I Rostock ble agenter, våpen, radioutstyr og propaganda
litteratur tatt ombord, for så å bli omlastet i Antwerpen. «Meldingene 
om dette agentnettet er oppsiktsvekkende og det skal ikke stor fantasi 
til for å skjønne at jernteppestatene her har et organisasjonsapparat som 
har sine kontakter i handelsflåten utenom jernteppestatene og mellom 
annet i den norske handelsflåte.» 

Det var en lite sannsynlig historie, som etter alt å dømme var plantet 
av en vestlig tjeneste. Tønsberg politikammer følte seg likevel så enga
sjert i saken at en tjenestemann utarbeidet et notat basert på artikkelen 
og sendte det til Bryhn og fire andre kamre.528 Den sabotasjeorganisa
sjonen som ble beskrevet skulle også drive med smugling av agenter og 
våpen, det var nytt. Ryktene om sabotasje hadde versert siden 1947. Fire 
måneder tidligere hadde Willy Brandt en artikkel i Arbeiderbladet, med 
tittelen « . .. så sees vi igjen i Argentina. Wollweber utdanner sabotasje
grupper. Har gode kontakter med de nordiske land.» Selv om Wollwe
ber nå var avansert til statssekretær i kommunikasjonsministeriet, måtte 
ingen la seg lure. Det var bare en dekkstilling. Hans egentlige virksom
het var den konspirative.529 Brandt fortsatte: 

527 «Oppsiktsvekkende utbygging av agentvirksomheten i handelsflåten», Arbei
derbladet 9.7.51, også i P 10.231, OVS. 
528 Hans Bjørnstad til Bryhn 12.7.51, P 10.231, OVS. 
529 Arbeiderbladet 24.3 .51. 
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En som kjenner forholdene, har nettopp gitt en del nye opplysninger 
i et lite hefte som kalles «Ost-Probleme» og som utgis av amerika
nerne. Vedkommende bekrefter at Wollweber fremdeles har hånd om 
utdanningen av sabotasjegrupper. Han har gode forbindelser over til 
Hamburg. Og han reiser ofte opp til den russisk-kontrollerte Øster
sjøkysten. Kontakter til de nordiske land er det nok ingen mangel på. 
Illegale våpentransporter synes å være blandt de løpende forret
ninger. 

Artikkelens overskrift henspeilte på en uttalelse ~~den kyniske» Wollwe
ber skulle ha kommet med hvis det «kunne 'gå galt' for kommunistene i 
sovjet-sonen». Den oppmerksomme leseren av Arbeiderbladet kunne se 
at de fantastiske opplysningene kom fra amerikanerne. Hvis dette skulle 
tas på alvor som noe annet enn svart propaganda, måtte noen undersøke 
hvor disse våpenmengdene ble av, ikke minst politiet. Men ingen tok det 
opp med POT, og ingen i POT stilte spørsmål ved om det var sant. 

Den 23. juni 1951 dukket en mer utbrodert versjon av historien opp i 
Miinchener Illustrierte, denne gang uten å vise til kilde. «SOS! Opera
tion Wollweber» var den prangende tittel i rødt og svart. Artikkelen 
henviste til Wollwebers gamle kollega Herbert Wehner, som etter sin 
overgang til SPD etter krigen hadde blitt forbundsdagsrepresentant og 
avansert til stillingen som formann i forbundsdagsutvalget for felles
tyske saker. Wehner hadde tatt til orde for å få slutt på «transport av 
krigsviktige materialer ved hjelp av vesttyske firmaer til Sovjet og satel
littstatene.» Spesielt hadde han angrepet rederiet Rickmers i Hamburg, 
som skulle ha samarbeidet med kommunistene i slik smugling. Rederi
ets skip Mai Rickmers var blitt oppbrakt av Taiwan-regimet på vei til 
Kina. «Hvilken rolle spiller Wollweber-organisasjonen i smuglingen til 
Kina?» spurte Wehner. Miinchener Illustrierte kunne nå offentliggjøre 
nye opplysninger om den i brede lag helt ukjente «Wollweber-organisa
sjonen» og dens bakmenn. Og det var mer. I det østtyske kommunika
sjonsministeriet fantes en avdeling for skipsfart, og under den to hem
melige avdelinger: en for våpensmugling og en for sabotasje. Siden 
Wollweber med rette er kjent som en kapasitet på begge områder, var 
det han som var sjef for skipsfartsavdelingen. 

På denne bakgrunn går artikkelen igjennom Wollwebers aktiviteter 
tilbake til 1918, ikke uten unøyaktigheter, og tar så for seg de siste 
årene: Allerede under krigen utdannet han en ny elitetropp av sabotører 
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i Sovjet, som ble sendt tilbake til sine hjemland, særlig Italia og Frank
rike. Middelhavet var nemlig et hovedområde for den nye organisasjo
nen. Så, etter det tyske nederlaget i Stalingrad, kom Wollweber til tyske 
fangeleire i Sovjet for å rekruttere «pålitelige menn» for spesielle opp
gaver. Deretter dukket han i 1946 opp som avdelingsleder i skipsfarts
direktoratet i sovjetsonen, kort etter som øverste sjef. I partiskolen i 
Klein-Machnow og i Greifswald ledet han personlig utdanningen av nye 
sabotørgrupper. En rekke sabotasjeaksjoner, særlig i Middelhavet, kan 
tilskrives ham. Nå beskjeftiger han seg ikke bare med å lede sabotasje
aksjoner. Han har også ansvaret for å opprette kontakt med vesttyske 
firmaer og handelsorganisasjoner, for å sikre «våpensmugling til Sovjet
Kina». 

Artikkelen tar et forbehold om at det ikke er bevist at han har hatt 
med tilfellet Mai Rickmers å gjøre. «l hvert fall vet man i Berlin at hans 
oppdragsgiver er like fornøyd med smugleren Wollweber som med sa
botøren. «Bei Wollweber muss es explodieren,» uttalte en av hans ivrig
ste elever fra Klein-Machnov1». Så langt Munchener Illustrierte. 

Mai Rickmers-affæren var blitt kommentert i svenske aviser allerede i 
slutten av mai. Stockholms Tidningens Christer Jaderlund lagde en re
portasje fra Hamburg, hvor han blant annet intervjuet Herbert Weh
ner.530 Wehner ville advare mot østsonens transitthandel via frihavnen i 
Hamburg, og pekte på de økonomiske interesser spedisjonsfirmaene i 
byen hadde av å opprettholde Hamburgs stilling som en av Øst-Tysk
lands største eksporthavner. Han så på transitten som undergraving av 
vesten: «Hele jattesmugglingen via hamnerna runt Ostersjon och Nord
sjon organiseras av den beryktade Wollweberorganisationen.» Han 
kunne føye til at det politiske politi i alle vestlige land var etter Wollwe
ber, men at denne kunne sitte trygt i Berlin og utdanne sabotasjegrup
per i partiskolene i Klein-Machnow og Greifswald. 

Jaderlund skriver at det for «bare noen måneder siden» var skjedd at
tentat mot britiske krigsskip, som «ennå i dag ikke har blitt oppklart». 
Hver uke kom det SOS-signaler fra fartøyer i åpen sjø, og alltid var det 
eksplosjoner i maskinrom eller brann i lasterom som var årsaken. Et for
søk på nøkternhet fra Hamburgs borgermester drukner fullstendig i ar
tikkelen. I en uttalelse til byens forretningsmenn forsøkte han å berolige 
med at det ikke fantes noe forslag om å stenge frihavnen. Dessuten var 

530 Stockholmstidningen 30.5 .51. 
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østhandelen over Hamburg betydelig mindre enn den britiske østhan
delen over Genova, Marseille og andre havner. Skulle man stoppe 
denne handelen, ville det være mer rettferdig å gjennomføre en fullsten
dig embargo, etter hans oppfatning. 

«Smugleren» Wollweber ble igjen avlagt en visitt i Aftenposten mot 
slutten av året: «Han skaffer Sovjet råstoffer fra vest.» Av artikkelen 
framgår det at initiativet opprinnelig kom fra den amerikanske høykom
missæren i Tyskland, som var misfornøyd med at «handelslekkasjen» 
ennå ikke hadde tatt slutt. Med det mente han blant annet Øst-Tysk
lands eksport på Elben, som måtte passere Hamburg på vei mot havet. 
Artikkelen illustrerer det saken egentlig dreide seg om, nemlig at ameri
kanerne ønsket å gjennomføre en full økonomisk blokade av såvel Øst
Tyskland som de øvrige øst-statene. Pågående handel ble definert som 
lekkasje, og «sabotøren» Wollweber stod bak, siden han ledet skips
fartsavdelingen i Samferdselsministeriet, og dermed var ansvarlig for 
trafikken på Elben. 

Høne med ris 

Neste utspill kom i Der Spiegel5. september 1951. Over fem sider ble 
Wollweber-organisasjonens virksomhet under og før krigen gjennom
gått. Mens artikkelen i Miinchener Illustrierte inneholdt en rekke feil og 
unøyaktigheter, var Der Spiegel forbausende korrekt, både hva gjaldt 
sentrale personer i organisasjoner, omstendighetene rundt starten i 
1935, Wollwebers tid i Sverige som fange, og forfølgelsen i tyske fengs
ler og straffeanstalter. Det må ha ligget betydelig arbeide bak analysen, 
med svenske, norske og tyske kilder, og forfatteren var åpenbart en per
son som kombinerte inngående historisk kunnskap med tilgang på de 
aller ferskeste nyhetene på etterretningsbørsen. 

Wollwebers viktigste problem, hevdet den anonyme artikkelforfatte
ren, var hvor han skulle hente sine nye sabotører fra. Av de gamle hadde 
Roland Freislers folkedomstol tatt 22 liv, og de øvrige var knekt 
gjennom livet i KZ-leire og straffanstalter. Noen få av Wollwebers gamle 
medarbeidere satt i Hamburg, men de var blitt lei av bombelivet. Så 
Wollweber måtte skaffe nye.531 Løsningen ble et nedlagt gods ved fly-

531 «Gamle medarbeidere» kan dreie seg om Karl Bargstadt, som ennå ikke var 
omtalt i pressen. 
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plassen Ladebow ved Greifswald, hvor «Fagskolen for Samferdselsmi
nisteriets skipsfartsavdeling» ble etablert, under ledelse av en «Dr. 
Konig». Kilden til Der Spiegel har åpenbart ikke selv vært på skolen, 
siden opplysningene er uklare. «Dr. Konig» skulle være balter, med bak
grunn i OKWs Abwehr Il, som utdannet skipssabotører for Hitler i kri
gens sluttfase. Elevene var utvalgte partifolk, men også utlendinger med 
«nordisk aksent», og underoffiserer fra Division Brandenburg. «Dr. 
Konig» hadde tatt flere av sine gamle sabotører opp som elever. Der Spi
egel siterte et brev fra en av elevene til en adresse i Vest-Tyskland, om 
forholdene ved skolen. «Vi bor i et herskapshus,» skrev han. «Forplei
ningen er utmerket, og betalingen er bra. Søndagsmiddagen er aldri 
dårligere enn høne og ris.» 

Hva kunne Der Spiegel fortelle om resultatene av skolens virksomhet? 
Etter at ovennevnte ble kjent, stod det, forsøkte overvåkingseksperter 
og kriminalspesialister i havner verden over å finne ut om Wollweber 
var ansvarlig for hyppige eksplosjoner i amerikanske transport- og for
syningsskip. Amerikanske skip fraktet nå våpen, ammunisjon og andre 
krigsforsyninger til havner i Korea og Vest-Europa. Situasjonen var lik 
den under starten av den spanske borgerkrig. Dengang var det tyske 
våpen og forsyninger som gikk fra havnene i Nord-Tyskland til Spania. 
Ikke lenge etter slo Wollweber-ligaen til, med eksplosjoner og branner 
og synkende skip som resultat. Nå var det samme i gang igjen. En rekke 
sabotasjeaksjoner hadde allerede skjedd. Det britiske hangarskipet Illus
trious fikk ødelagt kjeleventiler og andre viktige deler da det skulle løpe 
ut fra Devonport til Korea. Da skipet ble undersøkt, fant man eksplo
sive «lyspatroner» i kjelerommet. I Swansea hadde det brutt ut brann 
etter en eksplosjon i et tankskip som skulle til Korea. I britiske marine
arsenaler eksploderte plutselig store ammunisjonslagre kort før de 
skulle lastes ombord i transportskip, alt ifølge Der Spiegel. 

Materialet omkring disse påståtte sabotasjetilfellene er som man ser 
spinkelt og uklart. Kun i tilfellet i Devonport forelå data som kunne la 
seg kontrollere. Men Der Spiegel hadde mer på lager: Alarmmeldinger 
kom fra Skandinavia. På den danske østkysten kom hurtiggående båter 
av samme type som det øst-tyske Volkspolizei brukte, og satte i land 
agenter. Før dansk politi rakk fram, var båtene forsvunnet i havet og 
agentene i skogen. Svensk politi meldte at det i lengre tid hadde vært 
hektisk trafikk av utenlandske agenter fra polske handelsskip. Dansk 
politi hadde så tatt affære, og trukket inn Wollwebers gamle kamerat 
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Richard Jensen til forhør. Han ble spurt om han fortsatt hadde kontakt 
med Wollweber, og om denne hadde dukket opp i Skandinavia etter 
krigen. Jensen benektet ethvert kjennskap til dette. I Sverige krevde de 
konservative i Riksdagen at navnene på de «kommunistiske fremmed
legionærene» i Sverige skulle offentliggjøres, etter private anslag 160 
personer spredt rundt i landet. De brukte Sverige som operasjonsbasis, 
og derfra strålte organisasjonen via Norge og Danmark ut til de havnene 
hvor den amerikanske våpentransporten pågikk, for i størst mulig grad å 
redusere den med brannstz/telse og sprengningsanslag.532 Både eksilpolak
kene i Sverige og svenske deltakere på ungkommunistkonferanser i Ber
lin ble rekruttert til organisasjonen. Til slutt opplyste Der Spiegel at 
«Revolver-Harry-Soderman, den svenske mesterkriminalist», som for 
tiden var konsulent ved oppbyggingen av tysk politi, også hadde et 
hemmelig oppdrag i Tyskland. Det dreide seg om den store våpensmug
lingen som pågikk fra Polen og Sovjet over Skandinavia til den kommu
nistiske <<Undergrunnen» i Vest-Europa. Også her støter vi på navnet 
Wollweber, avsluttet Der Spiegel. 

Disse opplysningene er vel så usannsynlige som Gestapos teorier om 
internasjonale sammensvergelser mot Det tredje riket. Men den store 
detaljrikdommen tyder på grundige undersøkelser og kontakter i Øst
Tyskland. Muligens eksisterte det en slik fagskole, muligens drev den en 
form for sabotasjeopplæring? Men i tilfelle til hvilket formål? Var det 
offensiv sabotasje? Var det «stay behind»-forberedelser? Var denne «dr. 
Ki:inig» en virkelig person? Noen trekk ved beskrivelsen av ham kan 
minne om Richard Krebs ' omtale av Wollwebers kollega fra krigstiden, 
balteren Ernest Lambert.533 Krebs' bok var nettopp kommet i tysk over
settelse, og Krebs visste ikke at Lambert var tatt av Gestapo, dømt til 
døden og henrettet. Et utall av liknende spørsmål reiser seg i kjølvannet 
av dette veldige materialet. Ingen av dem ble forsøkt besvart dengang, 
så langt vi vet. 

Hvem var forfatteren? Det er nærliggende å anta at Org-Gehlen, i 
denne, som i andre saker, brukte Der Spiegel som talerør.534 Forbin-

532 LBs understrekning. 
533 Krebs, New York 1940, Berlin 1950. 
534 Samarbeidet med Der Spiegel var etablert i 1950, i forbindelse med den før
ste offentlige presentasjon av eks-nazigeneral Reinhard Gehlen. Hohne/Zolling, 
1972, s. 273 ff. 
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deisene var «eksellente» etter at en rekke tidligere SS-folk var blitt til
knyttet det nystartede nyhetsmagasinet.535 Men vi kan være mer presise. 
Forfatteren hadde inngående kjennskap til Gestapos bekjempelse av 
Wollwebers sabotører i Norge, Sverige og Danmark, mens detaljene om 
den påståtte sabotasjen i England derimot ikke er overbevisende. En 
sannsynlig forfatter er tidligere SS-Hauptsturmfi.ihrer Georg Wolff, som 
hadde vært sjef for det tyske sikkerhetspolitiets 3. avdeling i Oslo ved 
krigsslutt. Han hadde vært ved Sipo/ SD i Oslo under hele krigen, og 
hatt spesielt ansvar for å holde den tyske politiledelsen i Berlin orientert 
om hendelsene i Norge. Han var ansett for å være nøktern og velinfor
mert, og hadde tillit i de høyeste politikretsene.536 Willy Brandt, som vi 
må anta var orientert om Wolffs virksomhet i Oslo, brakte umiddelbart 
et sammendrag til Arbeiderbladets lesere, uten å filosofere over kilden.537 

Med dette Der Spiegel-oppslaget som kilde spredte artikler om Woll
weber seg nå hurtig over hele den vestlige verden. Fra å være en skandi
navisk og nord-europeisk Bosewitch ble han et skremmebilde som alle 
verdens konspirasjonsteorier kunne knyttes til. Da den enfoldige fantas
ten Fridtjof Enbom, i 1951 ble arrestert i Sverige, mistenkt for spiona
sje, ga Verdens Gang Wollweber skylden.538 Den 25. juni 1951 kunne en 
svensk avis opplyse at det var Wollweber som hadde fraktet de sovje
tiske etterretningsagentene Donald Maclean og Guy Burgess i trygghet 
bak jernteppet 25 . mai året før.539 Kilden var Ber lina visen Der Telegraf, 
som hadde konkludert slik i et oppslag: «Som edderkoppen i nettet sit
ter Wollweber og dirigerer kommuniststreiker og sabotasjeaksjoner 
over hele verden fra organisasjonens sentrum i Øst-Berlin».540 

535 Hachmeister, 1998, s. 327. 
536 Georg Fritz Theodor Wolff, 1914-96, medlem av SA 1933, NSDAP 1937. 
Under ledelse av Herbert Noot redigerte Wolff Meldungen aus Norwegen. I 
1945 var han SS-Hauptsturmfiihrer og leder av KdS/ III i Oslo. I 1948 kom han 
tilbake til Tyskland, hvor han i 1950 ble ansatt i Der Spiegel, fra 1952 som uten
landssjef. TAZ, die Tageszeitung, Nr. 5113 27.12.96, av Lutz Hachmeister. 
537 Arbeiderbladet 11.9.5 1. 
538 «Ernst Wollweber. Organisatoren av den kommunistiske spionasjen i de nor
diske land», Verdens Gang 22.2.52. 
539 En annen og rimelig forklaring på flukten til Burgess og Maclean er gitt av 
Andrews/Gordievskij , 1990, 2, s. 45, og Rositzke, 1981, s. 189-194. 
540 Arbetarbladet 25.6.52. 
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Vestfold i søkelyset 

Vi har sett at jakten i Sundes fotefar førte spanerne ut på mange sidespor, 
enkelte svært besyndelige. Vi skal her ta for oss noen slike Wollweber
linker. En keramiker i Tjølling som het Hans Peter Pfeifer, var mistenkt 
for å ha hemmelige kontakter med Wollweber.541 Særlig interesserte poli
tiet seg for en danske som hadde vært ansatt på hans verksted. Hans fag
lige dyktighet var ikke overbevisende. Det var mistanke om at hans kera
mikerpraksis bare var et dekke.542 Pfeifer kom i søkelyset etter et tips til 
politiet, en av flere løse tråder fra høsten 1952. Et annet tips kom fra Ber
lin og var like vanskelig å bedømme.543 En person med det utyske navnet 
«dr. Grynbaum» skulle være sjef for det påståtte sabotasjeinstituttet i 
Greifswald. En annen kilde hadde nevnt en «dr. Grynstein» fra Berlin, 
kanskje samme mann. Denne mannen hadde oppholdt seg i Spania 
under borgerkrigen og vært med på å organisere mordet på Trotskij. Se
nere ble han sendt til Sverige for å arbeide med Wollwebers gruppe for 
«diversjonsarbeide»,- «stab RA i avd.IV», under dekknavnet «Brun» og 
«Grynberg». Melderen har her antakelig forvansket sin kilde. Meningen 
må ha vært IV avdeling i Den røde hærs generalstab. Kanskje var det 
Richard Stahlmann? En tjenestemann mente åpenbart det, og skrev hans 
navn på notatet om tipset fra Berlin.544 Man undersøkte i fremmedpoli
tiets E-register og i hotellregisteret, men uten å finne noen av navnene. 
Et varselkort ble satt opp, hvilket betydde at man ville få melding fra 
hotellene hvis navnene dukket opp. 

Nok et tysk tips i midten av desember omtalte en Willi van Horste fra 
Bremen, som Wollwebers kontakt.545 H an fikk også sitt navn på et var-

541 «Notat. Ad Hans Peter Pfeifer, f.26.9.11.» Op VI- 3137/52 , Oslo 21.8.52, P 
10.231, ovs. 
542 Axel Johannes Christensen, f. 1895, Notat av 21.8.52. 
P 10.231 , OVS. 
543 «Notat. Fra en kilde hvis pålitelighet ikke kan bedømmes», av 1695 6.10.52, 
P 10.231, OVS. 
544 Den mystiske «Grunstein», eg. Herbert Griinstein, f. 1912, en sentral person 
bak oppbyggingen av Volkspolizei. Han vendte tilbake til Tyskland i 1948 og avan
serte før avviklingen av den sovjetiske besettelsessonen til vise-innenriksminister 
med rang av generalmajor i Volkspolizei. SBZ-Biographie, Bonn/Berlin 1961. 
545 Notat 6.10.52, P 10.231, OVS. 
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selkort. Samme kilde tipset om «Wollwebers hovedkontakt i Vest-Tysk
land», en Otto Karl Dietrich Wagner, også Bremen. Han var legalt i Sve
rige i 1950 og 1951, «og det er ingen tvil om at han hadde oppdrag fra 
Wollweber.» Wagner fikk følgelig sitt varselkort. Det fikk også Lothar 
Theodor Hoffmann, som i samme kildes øyne også «er Wollweber
mann». Hoffmann drev et firma i København, men «det er helt på det 
rene at Hoffmann ble plassert i København av Wollweber, det er grunn 
til å anta at også selve firmaet er suspekt, antakelig et dekke for illegal 
kommunistisk virksomhet i Norden».546 

Samme dag kom det nye opplysninger om Stahlmann, som korrigerte 
meldingen fra oktober om «Brun/ Grynstein». Stahlmann var sjef for 
agentavdelingen i den tyske østsonens etterretningstjeneste, og var ikke 
i noe konkurranseforhold til Wollweber, mente man. Men den ikke 
navngitte rapportskriveren kunne ikke dy seg: «Begge apparater,» skrev 
han, «skal omfatte minst hele Europa og være fullt utbygd.»547 

Ingen av disse meldingene førte et skritt nærmere lokalisering av 
noen sabotasjeorganisasjon, våpensmugling eller ulovlig etterretnings
virksomhet. Tipset om Pfeifer viste seg å være tøv. En ansatt i Pfeifers 
bedrift hadde «hørt» at Pfeifer var i slekt med en beryktet tysker som 
het Wollweber. Men de omfattende søkene etter Wollweber som ble 
iverksatt i distriktet lot seg i lengden ikke skjule, på en eller annen måte 
kom saken ut, og Tjølling formannskap fant det nødvendig å behandle 
den. En representant uttalte at hun så med skepsis på Pfeifers bedrift.548 

Søkingen etter hemmelige kurerer fortsatte, der og andre steder. I ja
nuar mente «en pålitelig kilde» at Olga Eltvig hadde reist til Øst-Berlin 
for å treffe Wollweber og Ulbricht.549 

I begynnelsen av mai 1953 leste politimester Magne Steinholt ved 
Narvik politikammer en overraskende nyhet i Dagens Nyheter. DN 
kunne opplyse fra Berlin at Wollweber hadde vært i Moskva 10.-24. 
april og fått nye ordre.550 Sabotasjeskolen skulle avvikles, stod det, og 

546 Samme. 
547 Notat om Ernst Wollweber og Richard Stahlmann, 1695 17 .12.52, P 10.231, 
ovs. 
548 Notat 26.1.53 , P 10.231, OVS. 
549 Notat av 15 12.1.53, P 10.231, OVS. 
550 «Wollwebers agenter i Sverige omskolas for Sovjets nya giv», Bo Jarborg, 
udatert, P 10.231 , OVS. 
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Wollwebers organisasjon skulle avvikle sabotasjevirksomheten til fordel 
for propaganda-arbeid. Hovedagentene i Skandinavia, åtte fra Danmark 
og Sverige, elleve fra Norge og seks fra England, hadde fått ordre om å 
komme til konferanse hos Wollweber. Omorganiseringen skulle være 
avsluttet l. august, skrev korrespondenten. Artikkelen var holdt i en 
strengt refererende form, som om den var basert på en pressemelding 
fra Wollweber selv. Steinholt klipte den ut og sendte den til OVS, med 
spørsmål om man skulle legge noen vekt på den, og om det var mulig å 
finne ut hvem de elleve nordmennene kunne være.551 

Noen dager senere svarte Gunnar Haarstad at OVS ikke hadde noen 
tro på meldingen. Også når det gjaldt de elleve nordmennene mente 
man at artikkelen var sterkt overdrevet og uriktig.552 Det var ukjent i 
POT at en rekke nordmenn var innkalt til omskolering hos Wollweber, 
og man anså det for å være usannsynlig. Det var ingen tegn til nedleg
ging av Wollwebers organisasjon, skrev Haarstad.,: 

Derimot antas det å være riktig at en ny organisasjon som tilsvarer 
Wollweber-organisasjonen fra før siste krig er under oppbygging eller 
kanskje riktigere er bygd opp i alle land. Det er likeledes sannsynlig at 
Wollweber står bakom organisasjonen som ganske sikkert bygges opp 
omkring Spania-kjempere og gamle Wollweber-folk. Forholdet er at 
Moskva, selv i de roligste fredsperioder, rundt i alle land har de så
kalte «aktivister», folk som dirigeres direkte fra Moskva når det gjel
der spesialoppdrag som organisering av ulovlige streiker, sabotasje og 
likvideringer. Disse «aktivister» arbeider isolert fra såvel det stedlige 
kommunistparti som Sovjet-Unionens representasjoner. Det er grunn 
til å tro at dette systemet nu under den spente verdenssituasjon er 
bygd ut videre slik at Moskva i alle land har et apparat som ligger 
klart til å settes inn for eksempel ved en sabotasje. 

Som det vil forstås, er et slikt apparat vanskelig å lokalisere så lenge 
det ligger passivt. Det anbefales å være oppmerksom på personer som 
enten deltok som frivillige på de rødes side i den spanske borgerkrig, 
som tilhørte Wollweber før siste krig eller som under siste krig deltok 
i kommunistenes sabotasjeapparat. Man har her erfaring for at slike 
personer fremdeles brukes av russerne, både når det gjelder etterret-

551 Narvik 9.5.53, P 10.231, OVS. 
552 Haarstad til Steinholt 15.5.53, P 10.231 , OVS. 

www.larsborgersrud.no



225 

ningsvirksomhet og når det gjelder organisering av «aktivist»grupper. 
En smule aktivitet vil man imidlertid også kunne spore hos «aktivis
tene» før de settes inn i full virksomhet, både i form av kommunise
ring seg imellom og i form av den rekognosering eller etterretnings
virksomhet som alltid må foretas før en sabotasjehandling kan 
iverksettes. Som kjent er aldri slike «aktivister» medlemmer av kom
munistpartiet, noe som for øvrig også gjelder for personer som er en
gasjert i russisk etterretningsvirksomhet. Man har her i den senere tid 
sett flere eksempler på at personer som er vervet til russisk virksom
het har skilt lag med kommunistpartiet, enten ved direkte å melde seg 
ut eller ved å undlate å betale kontingenten slik at de er blitt strøket 
som medlemmer. 

Skulde noe nytt komme frem angående slik virksomhet som foran 
nevnt, vil De selvfølgelig bli underrettet. 

Hvilke erfaringer kunne Haarstad vise til? Det var saken mot marine
løytnant Per Danielsen, den pågående Sunde-etterforskingen samt de 
ulike sporene i Wollweber-komplekset. I realiteten hadde man ennå 
ikke avdekket noe som helst om forberedt sabotasje og bare usikre tegn 
på spionasje i Norge. Noen småsaker hadde det vært, men det meste var 
rykter på den internasjonale etterretningsbørsen. Haarstads henvisning 
til at de aktuelle personene arbeidet isolert fra kommunistpartiet og 
Sovjets representasjon, var basert på det man visste om Wollwebers or
ganisasjon under krigen. Han festet seg ikke ved at de to viktigste sa
kene i etterkrigstiden, Danielsen- og Sunde-sakene, nettopp var oppda
get på grunn av kontakt med sovjetiske representanter. En pådømt sak 
fra Kristiansand i 1949 viste det samme: En norsk befalselev hadde for
søkt å levere militære opplysninger til Sovjet via den kjente kommunis
ten Christian Hilt, men Hilt tok i stedet kontakt med norske militære 
myndigheter, saken ble derved avslørt og pådømt i 1949.553 En pågå
ende sak fra Finnmark viste at russerne forsøkte å få kunnskaper om lo
kale militære forhold direkte fra egne kontakter og at stedets kommu
nister ikke var innblandet. 

553 Befalseleven Kjell H. Heggtveit hadde i 1948 samlet opplysninger om Rauer 
fort, hvor broren avtjente verneplikt. Han leverte materialet til Hilt for å få det 
videre til russerne. Hilt tok i stedet kontakt med norske militære myndigheter, 
saken ble derved avslørt og pådømt i 1949. Norsk Rettstidende 1949, s. 398. 
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Haarstad hevdet at «aktivistene» var styrt fra Moskva, og at «ulovlige 
streiker» var ledd i sovjetisk undergraving og krigsforberedelser. En slik 
manglende forståelse for at samfunnsforholdene også her skaper gro
bunn for kommunisme og «aktivister» er en ulempe for et overvåkings
politi som skal finne virkelige spioner, ikke konstruere dem. Når Haar
stad bruker sovjet-stempel på indre opposisjon, legitimerer han 
gransking av all samfunnsopposisjon, i prinsippet ikke ulikt det sovjet
systemet selv gjorde i de samme årene. Til Haarstads forsvar kan man si 
at det var i tråd med politiske signaler og tradisjonen fra før krigen. Po
litifaglig var det imidlertid ødeleggende, fordi det reduserte POT til en 
statistrolle i forhold til Rolf Gerhardsens etterretningsbyrå, hvor strate
gien ble lagt. 

Som vi har sett fantes det ennå ingen reell substans bak de mange 
oppslagene i media om Wollwebers organisasjon. Til grunn lå ubekref
tede rykter i politirapporter og meldinger, som kontinuerlig ble om
skapt og presentert som kjensgjerninger i pressen. Men noen ganger ble 
historiene for fantastiske også for POT. Et eksempel på det var da det 
velrenommerte amerikanske tidsskriftet Newsweek 29. juni 1953 skrev 
at Wollweber var sporet opp i svenske havner. Svenske myndigheter 
trodde at dette forklarte den bølgen av sabotasje i båter som man hadde 
hatt i den siste tid, stod det. 

I POT ble opplysningen tatt i mot med skepsis.554 Det var lite trolig at 
Wollweber ville forsøke å reise i Sverige. Han var dømt der to ganger 
under krigen, hadde sittet fire år i svenske fengsler og var deretter ut
vist. Han hadde vært Sveriges mest ettersøkte mann. Men saken ble 
ikke kontrollert med svensk politi. Svensk politi leste også Newsweek, 
og kunne bare fastslå at det var tøv. De hadde ikke sporet opp Wollwe
ber i svenske havner og hadde ingen forklaring på de antatte sabotasje
aksjonene. I en vurdering av Wollwebers forhold til Sverige som Sapo 
utarbeidet tre måneder etter Newsweeks oppslag, ble det slått fast: «En
ligt rykten har han återigen byggt upp en sabotageorganisation och det 
sags aven, att han i detta syfte illegalt skall ha besøkt Norden, bl.a. Sve
rige. Några bevis harfor har icke erhållits.»555 

Men Sapos skepsis var ikke i samsvar med oppslagene i svensk presse. 

554 Fra 5-15 20.7.53, P 10.231, OVS. 
555 «Kortfattad sammanstiillning rorande Wollwebers verksamhet och utvisning 
från Sverige», Lars Larson 9.9.53 , P 423 lop nr. 10, SNS. 
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Et kort utdrag av ett års Wollweber-oppslag fra sommeren 1952 til som
meren 1953 skulle vise det: Den 15. mai 1952 meldte Sydsvenska Dag
bladet at Wollweberligaen hadde 100 agenter gående løs i Sverige. Med 
chefsredaktor Henning Karlsson i Centralkommiten Folk ock Forsvar 
som kilde, ble det opplyst at agentene var utplassert i næringslivet, og at 
det nå var på tide å gripe inn mot «kommunismen, samhallskroppens 
kraftsjukdom». Goteborgs Handels och Sjo/artstidning og Svenska Dag
bladet meldte 30. mai med Reuter-Berlin som kilde, at Wollweber ledet 
en spionorganisasjon fra Lubeck til Cherbourg. Wollweber var dessuten 
ansvarlig for «så gott som alla kommunistiska sjofartstrejker och sabo
tagehandlingar i varlden». Den 31. juli kunne Stockholms Tidningen 
melde fra AEP-Berlin at Wollweber var blitt «Spionrektor» ved en 
internatskole for Volkspolizei i Wustrow, Mecklenburg. Den 14. januar 
1953 skrev en rekke aviser at Wollweber i egenskap av statssekretær i 
Samferdselsdepartementet i Øst-Tyskland i en artikkel i SEDs organ 
Neues Deutschland hadde anklaget den dårlige utnyttelsen av det øst
tyske jernbanenettet for å være et resultat av «bristfallig organisation» 
og «planmassigt sabotage från fientliga agenter».556 I et telegram fra 
DAP-Berlin, som var kilden til oppslagene, og ble gjengitt stort sett ord
rett, kunne man også lese at Wollweber ledet streiker og sabotasjeaksjo
ner rundt i hele verden fra sitt kontor i Øst-Berlin. Dagen etter hadde 
Willy Brandt en artikkel i den sosialdemokratiske pressen, hvor han 
spekulerte i at Wollweber stod for fall fordi han hadde fått «offentlig 
kritikk fordi han har vist seg udugelig som statssekretær i Samferdsels
departementet.»557 I en artikkel i Fria Ord 25. april om situasjonen i øst 
etter Stalins død, kan vi lese at Wollweber leder utdannelse av skipssa
botører i «sabotasjeskolene» «i Warin og Goldberg».558 Den 2. mai 
meldte Svenska Dagbladet nøkternt at Wollweber hadde fått en ny, fi
nere stilling som statssekretær i Sjøfartsdepartementet etter at Samferd
selsdepartementet var blitt oppløst. Den 26. juni meldte Dagens Nyheter 
at han var blitt regjeringsmedlem. 

Den 11. juli skrev Norrlå.ndska Socialdemokraten med Frank/urter 
Rundschau som kilde, at Wollweber illegalt hadde besøkt en rekke hav
ner i Sverige. Ifølge kilden var formålet med reisen å organisere sabota-

556 Norrlå'ndska Socialdemokraten 14.1.53. 
557 Morgon-Tidningen (tidl. Social-Demokraten), Stockholm, 15 .1.53. 
558 Artikkelen har tittelen «Sovjetrysk omvandelse». 
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sjekupp mot havnesteder i Skandinavia. NS tilføyde for egen regning at 
det var mer sannsynlig at besøket var for å sikre strategiske varer til øst
statene. Frank/urter Rundschau mente at reisen kunne settes i samband 
med observasjonen av en uidentifisert ubåt i Gavle-bukten 23. juni. 
Tidspunktet rimte bra med at Wollweber ble utnevnt til statssekretær i 
Sjøfartsdepartementet 26. juni, hevdet Rundschau, og føyde til: «Alt 
tyder på at ryktene om Wollwebers nye aksjon i Skandinavia ikke er løse 
antakelser, men har grunnlag i virkeligheten.» Stockholms Tidningen 
spekulerte 26. juli i om den østtyske meldingen om kritikken av Woll
weber for å være «udugelig» var offentliggjort for å avlede oppmerk
somheten fra hans «inspeksjonsreise» i Skandinavia. Den 24. og 25 . juli 
1953 brakte avisene meldingene om Wollwebers utnevnelse til ny sik
kerhetssjef. DN 25. juli har overskriften «Spionen Wollweber- osttysk 
polischef». 

Flere sabotasjetilfeller? 

Frykten for skipssabotasje smittet over på skipsrederne og skipsfartens 
organisasjoner. For å motvirke dette ble den unge Bergens-sakføreren 
Børre H. Sverdrup, på grunn av sitt nære forhold til Bryhn bedt om å 
overta som sikkerhetsansvarlig i NAF, og senere i Rederforbundet. Han 
fikk stilling som viseadministrerende direktør i Skipsfartens Arbeidsgi
verforening (SAP) og fikk i oppdrag å lede et hemmelig beredskapskon
tor med dette som hovedoppgave.559 Sverdrup var blitt oppmerksom på 
Wollweber første gang i 1945, da han fikk låne den danske utgaven av 
Krebs' bok Ud aj mørket av Bryhn.560 Saken ble toppaktuell i 1950, da 
han fikk inn 10-15 brev fra forskjellige skipsrederier. De nokså like 
brevene kom fra samme postkontoradresse i Vest-Berlin og ba om opp
lysninger om norske skip, byggeår, tonnasje, fart osv. Sverdrup for
talte:561 

559 Sverdrup var venn av Bryhn og LOs sjef Konrad Nordahl, «en enda større 
antikommunist enn meg.» Sverdrup 11.10.93 . 
560 Sverdrup lånte boken videre til Konrad Nordahl, som ble så begeistret at 
han ikke ville gi den fra seg igjen. Den påvirket ham på viktige områder. Sver
drup 11.10.93 . 
561 Sverdrup 11.10.93. 
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Jeg tok dette opp med Bryhn. Som vanlig var det møter på Bryhns 
kontor. Han fikk disse brevene. Etter en tid kunne han kontakte meg, 
og fortelle at adressen var en dekkadresse for et øst-tysk firma, som 
igjen ble ledet av Wollweber. Dette skulle bli mitt livs oppgave som 
viseadministrerende direktør i Rederforbundet. 

Et nitidig kontrollarbeid begynte.562 Sverdrup sendte ut brev til alle re
derne i landet hvor det ble gjort oppmerksom på sabotasjefaren, og 
bedt om samarbeid med POT om mottiltak. Sverdrup fikk liste over 
mistenkelige fra Bryhn, og han sirkulerte opplysningene videre til re
derne. Særlig var Sverdrup opptatt av telegrafistene ombord, som han 
mente var en høy risiko, fordi de kunne røpe skipenes posisjoner og 
gjøre dem tilgjengelige for sabotasje eller regulær kapring fra sovjetiske 
hemmelige tjenester. 

Et tilfelle hvor dette var inne i bildet var det forsvunnede skipet Far
nes, som vi allerede har vært inne på. Hustruen til en av mannskapet, en 
sykepleierske fra Sandefjord, meldte seg i april1952 til POT i Oslo med 
en historie som hun hadde våket over i nesten fire år. Hun trodde ikke 
skipet var forlist. Hun kunne fortelle at hun hadde seilt sammen med 
sin mann ombord i Farnes i 14 dager i november 1948. Hun hadde da 
fått mistanke til en bestemt person ombord. Farnes hadde vært i Stettin 
før siste reis, og hun hadde hørt at russiske offiserer ved den anledning 
hadde vist stor interesse for skipet. Det var nemlig et ombygd britisk 
marineskip. Hun var kommet til at det var sannsynlig at en person om
bord hadde forårsaket en maskinskade, og så hadde russerne «berget» 
skipet, det vil si at de hadde oppbrakt det og tatt det til en østhavn. Alt 
sammen måtte være avtalt fra Norge, trodde hun. 

Før kvinnen la saken fram for POT hadde hun allerede rettet en lik
nende henvendelse til kriminalpolitiet i København. Inspirert av mel
dinger i avisene om at et amerikansk fly var blitt skutt ned av russerne 
over Østersjøen, hadde hun også henvendt seg til den amerikanske am
bassaden, til UD og til det britiske konsulatet i Oslo. Hun var over
bevist om at skipet var blitt kapret av sovjetiske hemmelige tjenester. 
Hun trodde at hennes mann befant seg i fangenskap i Sovjet, og at de 

562 I Lund-kommisjonen figurerer Sverdrup bare som <<Viseadministrerende» i 

SAF, se avsnitt 8.5.4.6, s. 276, Dokument nr. 15- 1995-96, hvor ulike tiltak er 
omtalt. 
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som var funnet døde i sjøen var blitt drept fordi de hadde satt seg til 
motverge. 

Politiet tok kvinnen alvorlig. Hun ble grundig avhørt og en gransking 
av om forliset skyldtes sabotasje eller om det hadde blitt kapret ble satt 
i gang i 1952. POT fikk utlånt dokumentene om forliset fra Skipsfarts
departementet.563 Man skaffet til veie meteorologiske data. Bryhn tok 
saken opp med svensk politi. Den ble til en stor undersøkelse, uten 
resultat. 

I Sverige satt en kvinne i Trollhattan med en liknende tragedie. Hen
nes mann hadde vært skipper på det svenske frakteskipet Kinnekulle, 
som hadde forlatt den polske havnen Utska med en kullast 19. februar 
1948.564 To dager senere ble skipet funnet drivende ved danskekysten. 
Mannskapet var sporløst forsvunnet. Skipsforklaringen konkluderte 
med at skipet i nediset tilstand var kommet i brann, og at mannskapet 
hadde gått i livbåten. Denne hadde veltet i den tunge sjøen og mann
skapet druknet. Men kvinnen var skeptisk til forklaringen. Hun enga
sjerte advokat, henvendte seg til myndighetene, og søkte å innhente in
formasjoner i Polen. Pressen skrev om mysteriet. Etterhvert ble 
inntrykket at skipet var blitt kapret og at mannskapet fantes i live i sov
jetisk eller polsk fangenskap. 

En av grunnene til at denne forklaringen fikk feste seg var at hen
delsen så ut til å berøre viktige interesser for svenske myndigheter. Den 
svenske militære etterretningstjenesten hadde nemlig i rapporter til UD 
gitt inntrykk av at skipets besetning var bortført i rom sjø av to sovje
tiske ubåter.565 Bortførelsen skulle være et mottiltak fordi besetningen 
formidlet kontakter til en polsk undergrunnsbevegelse. Men noe bevis 
for dette finnes ikke. Kinnekulle var bare en av mange svenske kull
dragere som forliste i den uberegnelige Østersjøen i de første ti årene 
etter krigen. 

I 195 O registrerte POT to mistenkelige sabotasjehandlinger, som ru
tinemessig ble etterforsket. Karakteren til disse sakene illustrerer 

563 Saksnummer 7787/49, P-90:612 a, OVS. 
564 I Kinnekulle och andra mysterier, 1984, gir journalist Terje Fredh en 
gjennomgang av svenske skipsforlis. Kinne kulle er spesielt behandlet av Jan 
Sji:iberg i Mysteriet M/5 Kinnekulle i skuggan av det kalla kriget, D-uppsats ved 
Gi:iteborgs universitet, 2000. 
565 Thede Palm til Sven Grafstri:im 18.5.48. Sji:iberg, 2000, s. 15. 
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hvilke forventninger som fantes ute i POT-systemet. Det ene tilfellet 
var et motorhavari som POTs distriktssentral i Narvik etterforsket. Det 
var motorferjen Solfrid, eiet av Kristian Ravn, Narvik, som trafikkerte 
Tysfjorden mellom Skarberget og Bognes ved Narvik.566 Den 17. april 
1950 fikk skipet maskinskade i Bognes. For å finne ut av hva som 
hadde skjedd, ble ferjen undersøkt ved Pedersens Mekaniske Verksted 
i Lødingen. Der oppdaget man at årsaken til maskinhavariet var at 
noen hadde erstattet smørefett med slipepasta i et av smøreapparatene 
ombord. Saken ble anmeldt og etterforsket av Narvik politikammer. 
I avhør innrømmet maskinisten ombord at han hadde blandet inn 
slipepasta i smøreapparatet for å dekke over en maskinskade. Han var 
redd for at eieren skulle gi ham skylden for slurv og dårlig vedlike
hold. Saken ble innrapportert til Bryhn fra politimester Steinholt i 
Narvik. Bryhn henla den under påskriften «hærverk» på Solfrid, Tys
fjord.567 

Det andre tilfellet dreide seg om ferjen Nesoddtangen, eiet av Nesod
den-Bundefjord D/ S. Det var en av Nesodden-båtene som gikk i rute 
fra utstikker Bi Pipervika i Oslo til Nesodden. Den 9. november 1950 
fikk POT en anmodning fra Oslo politikammer om å se på en sak om 
«formodet sabotasje».568 Skipet var i løpet av natten blitt fylt med vann. 
Det viste seg at årsaken var lett å påvise. Båten var klargjort for maskin
bytte, og ved en misforståelse var en ventil for kjølevann ikke blitt 
stengt. Normalt var utløpet av ventilen over vannlinjen, men ved lav
vann hadde båten huket seg fast i kaia, og høyvannet hadde krenget 
båten slik at utløpet ble liggende under vannlinjen. Det tok bare noen få 
timer å pumpe båten lens. Politiet opptok avhør og konkluderte med at 
«det synes ikke å være noe motiv for sabotasje mot denne båten. Såvel 
vedkommende maskinist som fyrbøteren betegnes som pålitelige karer. 
Uhellet må vel derfor betegnes som 'hendelig'». 

I 1951 var det ingen slike saker, og i 1952 kun et tilfelle i oktober da 
noen gutter i syv-åtte års alderen fant noen signalpatroner i sjøen foran 
Oslofjord ved kai i Oslo. Saken ble oversendt overvåkingspolitet, men 
Biltvedt konkluderte at «en har ikke funnet det sannsynlig at det her 

566 Notat O.P.VI-586/50 10.8.50 av 1695, P 90: 612 a, OVS. 
567 Bryhn til Steinholt 11 .8.50, P 90: 612 a, OVS. 
568 «Formodet sabotasje på d/s «Nesoddtangen» tilh. Nesodden-Bundefjord 
DIS», O.P.VI-1068/50 av 1220 9.11.50, P 90: 612 a, OVS. 
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foreligger sabotasjeforsøk».569 Men i 1953, under oppkjøringen av 
Sunde-etterforskingen, så det ut til at POT skulle få bekreftet sine mis
tanker. 

«Djevelskap» i fyren 

Den 6. mai 1953 skrev en tjenestemann ved overvåkingen et notat med 
overskriften «Skibssabotasje?».570 Her opplyste han at en kilde med 
kontakter i shippingkretser kunne fortelle at det norske skipet Tora, 
Hauges Rederi NS, Tromøy, hadde lastet et parti på 250 tonn panser
stål i Hamburg. Da det viste seg at lasten skulle til Polen, nektet kaptei
nen å undertegne papirene, og forlangte skipet losset og erstatning til 
rederiet. Fra tysk hold ble det ytret at han skulle komme til å angre på 
dette. Skipet gikk så til en engelsk havn for å ta inn en kullast til Neder
land. Underveis til Swansea inntraff en eksplosjon, og skipet måtte re
pareres i 14 dager på et engelsk verksted. Kilden la til at engelsk politi 
satte eksplosjonen i forbindelse med episoden i Hamburg. 

Bryhn satte sitt navn under notatet og sendte det til Arendal politi
kammer, med spørsmål om alle detaljer i saken.571 Politimester Nils 
Onsrud kontaktet øyeblikkelig rederen, som gjorde rede for det som 
hadde skjedd.572 Det viste seg at historien var litt annerledes. Hans skip 
Tora IV var chartret for en tur fra Hamburg til Wismar eller Rostock. 
Befrakteren var et nederlandsk firma, «visstnok» på vegne av en fransk
mann. Da lasten på vel 1150 panserstålplater var vel ombord, ble den 
beslaglagt av det tyske tollvesenet som såkalt kontrabande, som ledd i 
den amerikanske handelsboikotten av Øst-Tyskland. Mistanken var at 
bak «franskmannen» sto østtyske myndigheter. For å komme ut av flo
ken, hadde befrakteren foreslått at skipperen skulle gå med på å endre 
destinasjonsstedet til Ålesund. Skipperen hadde kontaktet rederiet for å 
få en beslutning derfra. Men rederiet hadde nektet ham å underskrive 
de nye papirene. Grunnen var enkel. Selv om skipet ble omdirigert i 
sjøen, ville skipperen bli arrestert av vesttysk tollvesen, når skipet igjen 

569 «K» til Biltvedt av 30.10.52, med påskrift av 1220 10.2.53 og av Sv. Krokaas 
10.2.53, P 90: 612 a, OVS. 
570 1903 6.5.53 , P 90: 612 a, OVS. 
571 Bryhn til politimester Onsrud 11.5.53, P 90: 612 a, OVS. 
572 Onsrud til Bryhn av 15.5.53 , P 90: 612 a, OVS. 
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Tora, Hauges Rederi, Tromøy, hadde en kjeleeksplosjon i 1953. <<Wollweber står bak», skrev 
Arendal-politiet. På tross av tekniske undersøkelser, som også viste at politiet forvekslet to 
skip, insisterte POT på at det var sabotasje. Bakgrunnen for saken var at rederne fryktet hevn 
fra østtyskerne mot redere som deltok i handelsboikotten av Øst-Tyskland. 

kom til vesttysk havn. Alternativet hadde dermed vært å ta beslag i frak
ten, eller å losse for befrakters regning. Løsningen ble nå at skipet ble 
losset etter at bankgaranti var stilt. Rederen kjente ikke til noen trusler i 
saken. 

Etter å ha redegjort så langt, kunne Onsrud gå over til realitetene 
rundt eksplosjonen. Her dreide det seg ikke om Tora IV, men om et 
annet av rederiets skip, Tora. Eksplosjonen, som skjedde 2. april i åpen 
sjø, var etterforsket av engelsk politi og deres konklusjon var at det var 
kommet vann fra styremaskinen opp i en karbidbeholder. Vann blandet 
med karbid framkaller eksplosjon, et kjent fenomen på dampfartøy. 
«Det er således en naturlig forklaring på eksplosjonen ombord i Tora.» 
Rederiet og engelsk politi var enige om at det ikke dreide seg om sabo
tasje. «Dessuten,» avsluttet Onsrud i sin rapport, «er jo situasjonen 
endel anderledes enn antatt på forhånd, fordi det dreier seg om to for
skjellige skip, selv om dog begge tilhører samme rederi.» For sin egen 
del la han til at det eneste spørsmålet som kunne stå igjen, var om en av 
mannskapet hadde helt vann i karbiddunken med vilje. 

Med rapporten til Bryhn sendte Onsrud også bilag med engelske 
etterforskingspapirer og opplysninger om befraktningen av Tora IV. Et 
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par dager etter fulgte også en mannskapsliste for Tora for 2. april. Ons
rud kunne opplyse at politiet hadde undersøkt de av mannskapet som 
hørte hjemme i Arendals-området, og funnet ut at samtlige var «meget 
bra folk som ikke kan tenkes å ha nogen forbindelse med saken».573 Den 
engelske etterforskingen av eksplosjonen var grundig utført. En teknisk 
rapport som analyserte de fysiske og kjemiske funnene slo fast at acety
lengass, oppstått ved at vann fra styremaskinen kom i kontakt med kar
bid, hadde eksplodert. Andre funn ombord var også analysert og for
kastet som irrelevante.574 Dermed skulle en tro at saken var ute av 
verden. 

Men 11. mai, mens Tora var på vei fra Porsgrunn til Arkhangelsk, 
hvor det skulle laste trelast for England, fant fyrbøteren en pakke dyna
mitt i kullbunkersen. Det var bare så vidt han ikke hadde skuffet pak
ken inn i fyren med kullene. Pakken ble sendt til rederiet i Arendal da 
skipet ankom Hammerfest tre dager senere. Funnet satte de tidligere 
hendelsene i nytt lys. Nå ble skipet fulgt med argusøyne. 

Etter lasting i Arkhangelsk, satte Tora 27. mai kursen for Tayport i 
England. Da fyrbøteren dagen etter nesten hadde tømt kullbunkersen, 
fant han en utbrent bit av en tjærelunte, og rester av en fenghette .575 

Begge deler ble sendt rederiet fra Honningsvåg. Rederen overlot fun
nene til politikammeret i Arendal og ba om å få undersøkt hvor dyna
mitten kom fra, bunkringen hadde foregått i Barry. Politimester Onsrud 
sendte dynamitten og luntebiten med fenghetten, en jernkapsel, til 
sprengstoffinspeksjonen. Han ønsket i første omgang svar på om dyna
mitten kom fra en kullgruve, og var kommet ombord med bunkerskul
lene. Han var også interessert i å få vite om jernkapsler av den typen 
man hadde funnet var i bruk til fenghetter i England. Sprengstoffin
speksjonen svarte noen dager senere at sprengstoffet var produsert ved 
Nobels Explosives Company i Ardeer, ved Glasgow. I Norge ville det 
bli klassifisert som dynamitt, på grunn av der høye sprengoljeinnholdet. 
I Norge var sprengstoff av denne typen ikke tillatt brukt i kullgruver. 
Lunten var av helt vanlig type. Når det gjaldt spørsmålet om bruken av 

573 Onsrud til Bryhn 5.6.53, P 90: 612 a, OVS. 
574 Forensic Science Laboratory, Glamorgan Constabulary, Cardiff 29.4.53, til 
rederiets agent 6.5.53, rapp. i P 90: 612 a, OVS. 
575 Rapport fra fører Olaf Hansen av 14.5 og utdrag av maskindagbok for 
«Tora» av 1.6.55. P-90:612 a, OVS. 
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dynamitt og jernfenghetter i engelske kullgruver, hadde man satt i gang 
undersøkelser, men ikke fått noe svar. I et brev noen dager senere skrev 
Eilif Platou fra inspeksjonen at han hadde tatt saken opp med en britisk 
kollega, og nå ville han vite nøyaktig dato og havn for bunkringen av de 
aktuelle kullene. Onsrud skrev 27. juni tilbake at Tora hadde bunkret i 
Partington l. april og i Barry 23. april. Det var uvisst fra hvilke av disse 
ladningene de aktuelle kullene kom.576 

Den 27. juni skrev Onsrud en ny rapport til Bryhn. Han var nå ikke i 
tvil: «Meget tyder på at båten er etterstrebet ( ... ) det er vel all grunn for 
Dem til å ta opp saken med det engelske politi. Mannskapsliste vedlig
ger, og de mannskapene som er fra dette distrikt, er det intet å bemerke 
med, men det er flere fra andre distrikter, og frem for alt flere utlen
dinger.»577 Det gikk nå elleve uker uten at vi vet hva som foregikk. Av et 
skriv fra Bryhn til Onsrud 14. oktober framgår at han mistenker en per
son fra Manchester som kan ha besøkt skipet. Bryhn skrev at det var av 
betydning for «sabotasjeteorien» å få avklaring på hvem denne perso
nen var, besøket måtte ha noe å gjøre med at skipet skulle til Arkhang
elsk. «Det foregår jo saker og ting på disse båtene som kan lede tankene 
hen på et slikt besøk.» Bryhn ønsket nå at Onsrud skulle henvende seg 
direkte til engelsk politi, etter først å ha foretatt avhør av skipper og 
styrmann om det mystiske besøket ombord. Bryhn avsluttet med at «for 
øvrig er engelsk politi så sabotasjeminded at de ikke villa en slik sjanse 
gå fra seg, dersom de ikke var overbevist om det motsatte».578 

Hva som videre skjedde, vet vi ikke. I et resyme fra 1957 refererte 
POT til avhør av mannskapene, som mente at noen hadde kastet noe 
«djevelskap» i fyren , og ga følgende konklusjon:579 

I skriv av 12.6.1954, j.nr.U.B. 370/53, fra politimesteren i Arendal, 
O.P. VI-2173/54, fremholdes det at etter de undersøkelser Arendal 
politikammer har foretatt «må det være hevet over tvil at spreng
ningen ikke skyldes karbid». Det konkluderes med at det må være 
sabotasjehandling som er årsaken, og at det formentlig må være en 
organisasjon i Wollwebers regi som står bak. I skriv av 4.8.54 O.P VI-

576 Brev i P 90: 612 a, OVS. 
577 Onsrud til Bryhn 27.6.53, P 90: 612 a, OVS. 
578 Bryhn til Onsrud 14.10.53 O.P.VI- 3067/5 3/Br/BØ, brev nr. 23, H -4335. 
579 «Skipsbranner» s. 28-29, P 90: 612, OVS. 
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2173/54, til politimesteren i Arendal, meddeles det at Sprengstoff
inspektøren i en erklæring av 22.9.1953 uttaler seg enig i det britiske 
laboratoriums konklusjon. Sprengstoffinspektøren har avgitt denne 
uttalelse etter at de nevnte pakker høi-eksplosiver var funnet, mens 
britenes konklusjon framkom før eksplosivene ble funnet . Britene ble 
ikke underrettet på senere tidspunkt om eksplosivene. Arendal politi
kammer finner at det neppe er grunn til å mistenke noen av mann
skapet. Etterforskingsdokumentene er henlagt ved Arendal politi
kammer med bemerkning om at politiet antar sprengningen skyldes 
sabotasje, men er uoppklart. 

Det kan være nyttig å oppsummere sakens hovedtrekk: Det var en poli
tisk betont spekulasjon i rederkretser som skapte den i utgangspunktet, 
fortsettelsen var basert på en forveksling av to skip. Likevel lot POT 
saken gå videre. I strid med de tekniske analysene ble eksplosjonen på 
fyrdørken forklart som sabotasje. Bare en person ombord ville kunne 
kaste «djevelskap» inn i fyren i rom sjø, det la altså et selvmordsforsøk 
til grunn. En slik forklaring var unødvendig. Saken med Tora lot seg for
klare med de kjensgjerningene som forelå og som vi har vært inne på. 
Sprengstoffet og lunten var kommet ombord med bunkersen. 

Også et annet forhold gjør sabotasjeteorien umulig. Vanlig dynamitt 
eksploderer ikke ved antenning, men brenner rolig. Fyrkjelen hadde 
derfor ikke eksplodert hvis dynamitten var blitt lempet inn, det hadde 
ikke blitt registrert i det hele tatt. Hvis dynamitten skulle eksplodert, 
måtte den ha blitt satt av med en fenghette. Men fenghetten og lunten 
som ble funnet i bunkersen var begge brukt. I stedet for å avslutte, 
brukte Bryhn saken til å lansere en ny teori: Arkhangelsk-trafikken ble 
brukt til å frakte kurerer, spioner og spiondokumenter. Parallellen til 
Stavanger/jord-saken er åpenbar. At det nye perspektivet gjorde konklu
sjonen i den opprinnelige Tora-saken meningsløs, reflekterer han ikke 
over. Bryhn hadde hastverk, han hadde fått politiske signaler. 

www.larsborgersrud.no



-Kapittel 7-

Statsministeren ønsker en spionsak 

I månedene før Asbjørn Sunde ble arrestert i 1954 verserte spionasje
ryktene i Oslo, og forventningene om at noe ville skje var store. I Sve
rige hadde man allerede tatt en spion, men ifølge avisene var det en 
stakkarslig figur. Noe ganske annet med krigshelten Sunde, han var som 
skapt for skurkerollen. 

Ringvirkningen av en stor spionsak var vanskelig å kalkulere. Myn
dighetene kunne oppnå en knusende innenrikspolitisk seier, et høyde
punkt i deres strategi mot kommunistene. Fra første øyeblikk rullet A
pressen ut POTs historier om Sunde, og arkitekten var som tidligere 
Rolf Gerhardsen. Han fulgte rettssaken nøye med rapporter innad i par
tiapparatet og dekket den for Arbeiderbladet og A-pressen. 

Den 9. februar, ti dager etter arrestasjonen av Sunde, trykket Arbei
derbladet en bemerkelsesverdig artikkel med tittelen «Asbjørn Sunde, 
den norske leder av Wollwebers liga». Den var bemerkelsesverdig i to 
henseende: For det første la den beslag på store deler av avisen. For det 
andre ga den et historisk riss som forutsatte omfattende kunnskaper om 
emnet. Bak den anonyme forfatteren skjulte Rolf Gerhardsen seg. 
«Undergrunnsarbeidet for russerne, som politiet nå har avslørt,» skrev 
han, «begynte ikke igår, ikke etter frigjøringen heller. Det begynte for 
20-30 år siden.» Han fortsatte med å beskrive kommunistenes fagfore
ningsarbeid helt tilbake til 1920-tallet som spionasje og sabotasjevirk
somhet. Likt og ulikt ble blandet sammen med personer som ikke 
hadde hatt noe med tema å gjøre, som Jan Valtin, Arthur Samsing, 
Peder Furubotn og mange andre. Og over dem alle, Wollweber, «idag 
som sjef for sikkerhetspolitiet i Øst-Tyskland. Verden kan enda få høre 
mangt om eventyreren Ernst Wollweber», skrev Gerhardsen. 

På lederplass samme dag manet avisen til samling om POT mot spio
nasjen. Tråden ble fulgt opp i dagene som fulgte. Som en enslig protest 
kom 17. februar et innlegg fra Martin Hjelmens søster Agnes, som min
net om at Hjelmen og andre faktisk ofret livet i kampen mot nazismen. 
Hun beskyldte avisen for «ikke å sky noen ting for å skape sensasjon», 
og advarte mot å «hisse opp stemningen blant folk». Noen dager etter 
kom et sammendrag av artiklene den uken i et særtrykk med tittelen 
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«Norges Kommunistiske parti som rekrutteringsmark for spioner og sa
botører». Som tidligere var ingen forfatter oppgitt. Særtrykket ble 
spredd i store opplag gjennom partiapparatet og fagbevegelsen.580 

På tross av mange spørsmål og uklarheter som dukket opp under 
rettssaken, har historikerne beskrevet den som en opplagt spionsak. En 
av grunnene til denne ukritiske framstillingen er at det tidligere ikke har 
vært mulig å granske kildene etter saken i OVS-arkivet. POT prioriterte 
aldri selv en gjennomgang. 

En mystisk smører på Stavangerfjord 

POT hadde observert omlag førti møter mellom Sunde og sovjetiske 
tjenestemenn og diplomater fra 8. juni 1950 til arrestasjonen 29. januar 
1954, uten at noe hadde dukket opp om skipssabotasje eller Wollweber. 
Deretter ble han avhørt en rekke ganger om det samme, med like ma
gert resultat, selv om mye annet rart kom for dagen. POT måtte avgjøre 
hvilken teori man ville anbefale påtalemyndigheten å legge til grunn for 
tiltalen. Enten måtte man ta sjansen på en vidløftig tiltale om sabotasje 
for Wollweber, eller en ren spionsak, som kunne knyttes an til Stavang

erfjord-saken og Rosenberg-ekteparet i New York. Her hadde man 
imidlertid ingen bevis. Man måtte forvente at noe ulovlig hadde foregått 
i løpet av så mange møter. Påtalemyndigheten utformet derfor en tiltale 
som omfattet både forberedelser til sabotasje og spionasje, i håp om at 
rettsforhandlingene i det minste ville sannsynliggjøre at Sunde hadde 
gitt russerne hemmelige dokumenter. Saken lå altså i grenselandet 
mellom sabotasje og spionasje, eller var på vei fra det ene til det andre. 
Vi skal se hvordan dette skjedde. 

Politiet var innforstått med vanskelighetene ved å føre bevis for ulov
lig etterretningsvirksomhet etter frifinnelsen av vernepliktig marineløyt
nant og hydrograf ved Norges Sjøkartverk, Per Edvard Danielsen, som 
ble arrestert 17. april 1951, mistenkt for spionasje. Han var sønn av sje
fen for Sjøforsvaret, viseadmiral Edvard Danielsen, var kjent som en 
dristig MTB-sjef under krigen, og var blant de høyest dekorerte fra ma
rinen.581 Han la ikke skjul på at han var kommunist, og var brennende 

580 Gerhardsen fikk antakelig litt hjelp av Haakon Lie til å produsere særtrykket, 
ifølge Tofte 15 .2.94. Særtrykket er arkivert som 329(481)15 N81br 1954, ANO. 
581 Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. 
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Per Danielsen, Asvor Ottesen og statsadvokat Dorenfeldt under rettssaken mot Danielsen, 
1951. 

opptatt av marinespørsmål og en bekjent av den sovjetiske marineatta
cheen. Han brydde seg ikke om den uoffisielle boikotten av Sovjet
ambassaden i Oslo. Arrestasjonen kom etter at POT observerte at han 
hadde truffet marineattacheen tre ganger. Fst Il ble varslet et par dager 
i forveien. Evang var bortreist og Chr. Christensen var fungerende NK. 
Han informerte forsvarssjef Ole Berg, som i et forsøk på å forhindre ar
restasjonen ga ordre om å kontakte justisminister O.C. Gundersen. Fst 
Il så saken som et trekk i striden mellom forsvarsminister Jens Christian 
Hauge og offiserene, hvor viseadmiral Danielsen var den egentlige mål
skiven. Arrestasjonen kom på et svært uheldig tidspunkt. Samme dag 
skulle viseadmiral Danielsen ha et viktig møte med høye britiske 
NATO-offiserer. 

Kapteinene Christensen og Jakobsen traff justisministeren på hans 
kontor og orienterte om FOs syn. Christensen forteller: «Hans reaksjon 
var total taushet. Jeg oppfattet det dit hen at han ikke hadde oppfattet 
hva jeg hadde sagt. Jeg startet derfor opp om igjen. Han avbrøt meg, og 
sa at han hadde oppfattet hva jeg sa. Jeg husker han lå bakover i stolen. 
Så sa han bare en setning: 'Statsminister Einar Gerhardsen ønsker en 
spionasjesak på det nåværende tidspunkt.' Vi var temmelig rystet. Saken 
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J ustisrninister O. C. Gundersen, 
1951: «Statsminister Einar 
Gerhardsen ønsker en spionasje
sak.>> 

var jo uhyre tynn.»582 Danielsen forklarte at han hadde gitt den sovje
tiske marineattacheen fire forskjellige nummer av det offentlige militær
tidsskriftet Militær orientering, det første med en artikkel av Danielsen 
selv, og de tre øvrige med artikler om sovjetiske forhold, og ellers disku
tert marinespørsmål av felles interesse.583 Danielsen arbeidet med en 
større artikkel om marinekrigføring. Han hadde vært til stede ved to of
fentlige mottakelser i den sovjetiske ambassaden, begge ganger sammen 
med offisielle norske representanter. 

Saken kom brått på, også for påtalemyndigheten. Etter at tiltale var 
tatt ut, men før rettsforhandlingene, ble det bestemt at saken skulle be
handles som landssviksak.584 Ut fra Høyesteretts bestemmelse etter 
Heggtveit-saken, innebar det at saken skulle føres etter forenklede reg
ler, uten jury eller rettslig forundersøkelse.585 Danielsens jurist, Asvor 

582 Christensen 18.7 .94. 
583 Militær Orientering, nr. 23/24 1946, nr. 12 1947, nr. 13/14 1950 og nr. 7 1951 
(se litt.). Tidsskriftet ble utgitt av FD og var offentlig til salgs. 
584 Saken ble overført til landssvikavdelingen og saksnr. 69/1951 ble omregis
trert til L.nr. 3/1951. Domsregister, sak 69/1951, Domsregister, Eidsivating lag
mannsrett, SNO. 
585 I forbindelse med at Oslo Byretts kjennelse i Heggtveit-saken 7.12.48 etter ~ 
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Ottesen, påkjærte og hevdet at landssvikreglene bare kunne gjelde for 
saker fra siste krig. Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste hennes pro
test.586 Likevel ble Danielsen frikjent av lagmannsretten 8. september 
1951. 

Bryhn så på frifinnelsen som en tapt forpostfektning med KGB, og 
godtok aldri at Danielsen ikke var spion. Det ble nå et sterkt press på 
Bryhn for å få fremmet en ny sak. Heggtveit- og Danielsen-sakene 
hadde etablert presedens for å behandle «kommunistiske» spionsaker 
som landssviksaker, noe som må ses i lys av den pågående etterfors
kingen mot Sunde. Denne gangen ville Bryhn ta seg god tid, for å sikre 
et bevismateriale som kunne holde til en fellende dom.587 Likevel mistet 
han igjen kontrollen. En lekkasje til svensk presse utløste en dårlig plan
lagt arrestasjon av Sunde 29. januar 1954. Fra påtalemyndighetens side 
var saken ennå ikke moden for retten, men man måtte slå til for å unngå 
at alt ble spolert. 

Da Sunde ble arrestert befant ett av sakens hovedspor seg bokstavelig 
talt midt ute i Atlanteren. Det var smører på Stavanger/jord, Eilev Gra
num. Politiet ville anholde ham når skipet ankom Bergen, og håpet at 
han ikke var blitt advart, selv om man ikke helt kunne se bort fra det. 
Politiet regnet med å finne hemmelige spiondokumenter gjemt unna 
ombord. Stavanger/jord kom til Bergen først sent på kvelden 5. februar, 
og Granum ble arrestert. Skipet ble gjennomsøkt. Ingen dokumenter 
ble funnet. Dagen etter ble Granum ført til Oslo og avhørt av politiet.588 

Han innrømmet å kjenne Sunde, som han første gang etter krigen 

ordre fra Riksadvokaten ble anket, uttalte Høyesterett at selv om forarbeidene 
til provisorisk anordning om rettergangsregler ved landssvik av 26.2.43 tok 
sikte på den pågående krigen, begrenset de ikke reglene til den. Senere ble 
denne anordningen avløst av en ny den 16.2.45, og Lov om rettergang i lands
svikssaker av 21.2.47. Høyesteretts dom av 23.4.49la denne til grunn for at for
brytelser mot straffelovens kap. 8 og 9 begått etter frigjøringen kunne behand
les som landssvikssaker. Norsk Rettstidende, 1949, s. 398. 
586 Høyesteretts kjæremålsutvalg viste til Høyesteretts dom i Heggtveit-saken 
23.4.49, hvor lov av 21.2.47 om rettergang i landssvikssaker ble gitt anvendelse 
også i saker om forbrytelser mot straffelovens kap. 8 og 9 begått etter frigjø
ringen. Norsk Rettstidende, 1951, s. 681. 
587 Andersen, 1992, s. 216-228. 
588 Politiavhør av Eilev Granum 7 .2.54, mappe Granum, R 2564 54, OVS. 
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hadde truffet på et møte i Folkets Hus i 1948. Senere hadde de hatt 
vennskapelig kontakt over en øl når Granum hadde landlov. Siste gang 
var høsten 1952. Mer ville ikke Granum fortelle politiet. To dager senere 
ble han framstilt for forhørsretten , og fortalte om sine forbindelser med 
Sunde.589 Granum hadde reist til sjøs sommeren 1950. Før det hadde 
han truffet Sunde to-tre ganger etter krigen. I 1953 hadde de truffet 
hverandre i Folkets Hus på vinteren, og i mai hadde Granum besøkt 
familien hjemme på Ola Narr. Han hadde hatt med seg en flaske brenne
vin til Sunde og noen småsaker til kona hver gang. Sunde hadde sagt at 
det bare var hyggelig å få besøk, og Granum syntes på sin side at det var 
fint å treffe gamle venner på land. I den siste tiden hadde de truffet hver
andre på spise- og drikkesteder rundt i byen. Forhørsretten aksepterte 
ikke Granums påstand om at forholdet mellom han og Sunde bare 
hadde vært en kameratslig forlengelse av krigsvennskapet. I stedet god
tok de politiets begjæring om fengsling ut fra skjellig grunn til mistanke 
om brudd på lov om forsvarshemmeligheter av 18. august 1914. 

Politiet hadde lagt fram et dokument for forhørsretten som viste at 
Granum hadde møtt Sunde regelmessig når Stavanger/jord var i Oslo, 
og nesten alltid hadde Sunde hatt møter med kulturattachee Boris Me
sjevitinov enten dagen før eller dagen etter, eller begge deler.590 Det 
dreide seg om seksten møter mellom Sunde og Granum i tiden 5. mai 
og 21. desember 1953. Dette viste at Granum måtte være bindeleddet 
mellom en spionring i USA og sovjeterne i Oslo, og at Sunde formidlet 
denne kontakten, mente POT. Granum ble målløs da han ble forelagt 
dette, og enda mer himmelfallen da han ble fortalt at man visste at han 
leverte atomhemmeligheter til russerne.591 Overleveringen skulle skje i 
en park i New York, hvor Granum spilte sjakk når han var i land. 

Granum forlangte å få advokat Ragnar Solheim som forsvarer. Poli
tiet varslet Solheim om at de kom til å gjøre innsigelser mot dette, fordi 
Solheim selv var kommunist og engasjert av den sovjetiske ambassade 
som juridisk konsulent. Solheim protesterte mot denne argumentasjo
nen, men trakk seg likevel som forsvarer før politiet hadde rukket å 
reagere. Resultatet ble at Granum ikke fikk noen advokat, han bestemte 
seg da for å nekte å forklare seg. I mellomtiden hadde fire av hans kol-

589 Rettslig forhør av Eilev Granurn 8.2.54, mappe Granurn, R 2564 54, OVS. 
590 Dokument nr. 2 i mappe Granum, R 2654 54, OVS. 
591 Intervju med Eilev Granum 15.5.87. 
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Eilev Granum, 1985. Som 18-åring ble han sabotør i 1944. Etter krigen var han smører på 
Stavanger/jord og ble fengslet fordi POT mente han fraktet atom-dokumenter fra USA. I 1976 
var han en av streikelederne under Jøtul-streiken. 

leger fra Stavanger/jord blitt avhørt, og de ga alle et bilde av en eksem
plarisk ung maskinist. En av dem hadde vært med til sjakkparken i New 
York, uten å se noe til atomhemmeligheter eller spioner.592 

Det var viktig for politiet å oppnå en tilståelse fra Granum med en 
gang. De mente saken var opplagt. Han var altfor ung til å være kame
rat av Sunde. Sunde hadde vært sjefen hans under krigen, en durkdre
ven, hensynsløs og kynisk person som utnyttet sin stilling, mente de. 
Hvis Granum sprakk, ville resten av saken løse seg selv. For å få ham på 
gli, hentet politiet hans troppssjef fra politistyrkene i Sverige til et celle
besøk. Denne troppssjefen klappet Granum vennlig på skulderen og 
trøstet ham som en villfaren sønn, god på bunnen, men som nå fikk 
ordne opp slik at han kom seg ut. Tjenestemennene i POT var overbe
vist om at Sunde måtte ha et eller annet pressmiddel mot Granum, som 
tvang ham inn i spionasjen. 

592 Avhør av fyrbøter Oskar Ask, smører Osvald Heen, fyrbøter Otto Meyer og 
maskinist Einar Funnerud Madsen, mappe Granum, R 2564 54, OVS. 
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Politiet undervurderte Granum. Han stod på sitt, selv uten advokat, 
og politiet fikk sitt første nederlag etter arrestasjonene. Igjen var det 
dårlig politiarbeid som var den direkte årsaken. Det startet med at Gra
num blankt benektet at han hadde møtt Sunde så ofte som politiet hev
det. Det var besynderlig, all den stund politiet tilsynelatende hadde 
konkret bevismateriale for samtlige møter. Bedømmingen av dette mate
rialet var avgjørende for videre fengslingskjennelse.593 Politiet hadde 
ikke forutsett at materialet kunne bli gransket. Noen fikk mistanke, det 
kan ha vært påtalemyndigheten, ved statsadvokat Lauritz J. Dorenfeldt, 
om at alt ikke var i orden. En juridisk brist ble påpekt og politiet måtte 
trekke tilbake et viktig dokument. Tilbaketoget kom i en politirapport 
19. februar.594 

Fra sommeren 1953 var Asbjørn Sunde ekstra forsiktig når han opp
søkte sine kontakter. Med det begrensede antall tjenestemenn man 
hadde til å sette inn i skyggetjenesten, var det meget vanskelig å følge 
Sunde skritt for skritt. Når det i dok 2 er nevnt at Sunde til de nevnte 
tider har hatt møter med representanter for Sovjet-Samveldets Am
bassade i Oslo, mener man å kunne slutte seg til dette ut fra de er
faringer man hadde høstet om Sundes forberedelser i forbindelse 
med andre hemmelige møter og tidspunkt for disse. Disse har jevnlig 
funnet sted med månedlige mellomrom og Sunde har ved disse an
ledninger erfaringsmessig alltid kommet meget tidlig ut. Senere, i no
vember måned 1953, da man satte flere tjenestemenn inn i skyggetje
nesten, kunne man igjen følge Sunde helt fram til møtestedet. 

Bak disse formuleringene lå altså at forbindelsen mellom Granum og 
Mesjevitinov var basert på en antakelse og ikke på observasjon. Dermed 
falt tiltalen mot Granum sammen, men i stedet for å gi seg satte politiet 
i gang en ny gransking av spaningsrapportene. I begynnelsen av mars 
hadde POT klar en gjennomgang av samtlige seksten møter mellom 
Granum og Sunde, sammenliknet med observasjonene av Sunde og Me
sjevitinov. Det framgikk at det først var 25. november 1953 at Granum 
og Sunde igjen var observert sammen. I hele perioden etter 5. mai 1953 
var de observert i byen hver for seg. Politiet regnet med at de sikkert 

593 Dokument nr. 2, mappe Granum, R 2564 54, OVS. 
594 Avgitt av Arnulf Bye 19.2.54, mappe Granum, R 2564 54, OVS. 
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hadde hatt kontakt også ved disse anledninger - i klartekst dreide dette 
seg ikke om annet enn at de hver for seg var sett på byen. Politiet regnet 
med at de hadde møtt hverandre, fordi de hadde møtt hverandre forrige 
gang Stavanger/iord var i byen. 

I mellomtiden var Granums protest mot at han ikke fikk velge advo
kat oversendt riksadvokat Andreas Aulie, som sendte den tilbake til 
statsadvokatene uten å ta standpunkt. Bryhn nektet fortsatt å godta Sol
heim. Den 6. mars oppnevnte forhørsretten Harald Aarbakke som for
svarer. Han fraskrev seg vervet som følge av arbeidspress. Den 24. mars 
ba Granum om at Otto L. Johnsen ble oppnevnt på egen kostnad, og 
seks dager etter ble han oppnevnt. Den 3. april ble Granum løslatt, fra
tatt pass og sjøfartsbevis. Da hadde Tofte gjort to ytterligere forsøk på å 
få en tilståelse. Granum hadde ikke mer å si og henviste til forhørsrap
porten.595 For hans del var saken slutt med dette. I august fikk han 
besøk av Tofte, som hadde med seg passet og sjøfartsbeviset. Politiet 
hadde ikke noe imot at han tok seg hyre, opplyste han, og noen beslut
ning om tiltale var ikke fattet.596 Den 21. oktober ble saken rutinemessig 
henlagt sammen med de fleste andre tiltalene i Sunde-saken. 

Da Granum-saken smuldret opp, i likhet med mistanken mot Rei
nardt Paulsen, falt den internasjonale rammen bort. POT kunne ikke 
lenger sannsynliggjøre noe mellomledd for atomspionasjen . Tilbake 
stod enkeltobservasjoner. Sunde benektet at han hadde spionert, ellers 
sa han lite. Under saken var han for det meste taus. En rekke av hans 
kontakter hadde gitt forklaringer, og noen av dem hadde bekreftet at 
Sunde hadde spurt om militære opplysninger som sikkert kunne beskri
ves som spionasje. Skulle politiet ha håp om å få Sunde dømt, var det 
nødvendig å kunne føre bevis for at han ikke bare hadde samlet slike, 
men at de faktisk var blitt overlevert russerne. 

«Møter» og antakelser 

Vi har sett at Toftes viten om at Sunde var en av de store i KGB er ba
sert på en uttalelse fra avhopperen Gordijevskij som ikke kan kontrolle
res. I årenes løp har hundrevis av sovjetiske agenter hoppet av i Vesten, 
de har gitt mengder av opplysninger om sovjetiske agenter, som har blitt 

595 Rapport fra Tofte 1.4.54, mappe Granum, R 2564 54, OVS. 
596 Rapport fra Tofte 14.8.54, mappe Granum, R2564 54, OVS. 

www.larsborgersrud.no



246 

avslørt og tatt. Sundes navn har aldri vært nevnt i slike sammenhenger. 
Derfor er det ikke sannsynlig at hans navn er nevnt i dokumenter som 
de samme avhopperne har skrevet til de respektive tjenestene i vest. 

Kanskje Sunde var så «stor» at han bare var kjent blant svært be
trodde personer i KGBs ledelse? Det ville i så fall ikke beskyttet ham i 
dag. Identiteten til den kanskje mest kjente sovjetspion til alle tider, Kim 

Philby, var kjent og omtalt av en bred krets etter avsløringen av ham, på 
tross av at han hadde en helt sentral posisjon i MI 6. Han er beskrevet 
av en rekke avhoppere. En annen av de store, Richard Sorge, er oppført 
i nesten alle spionbøker. En tredje, Leopold Trepper, har fått flere titalls 
biografier bare i Vesten. Toftes forsøk på å sette Sunde i et slikt selskap 
faller på sin egen urimelighet. Det siste store verk i spiongenren er Vasi
lij Mitrokhins omfattende KGB-historie, og blant dens skare av agenter 
er Sunde fortsatt ikke nevnt.597 

Kan Sundes tjenester for russerne, slik de ble dokumentert under 
rettssaken, bekrefte at han var blant «de store i KGB»? Vi skal se på 
noen eksempler. I 1952 hadde han tatt opp igjen kontakten med 
Gunnar Arnfeldt Knudsen, som hadde vært en av hans sentrale sabotø
rer i siste halvdel av krigen. Sunde hadde spurt om han var villig til å 
starte igjen med «full fart forover». Knudsen antok at dette kunne dreie 
seg om illegal virksomhet hvis det ble krig. Noe bestemt oppdrag fikk 
han ikke, bortsett fra at Sunde hadde bedt ham om å holde seg unna en 
politimann som de hadde samarbeidet med under krigen, en fjern slekt
ning av Knudsen.598 Forholdet mellom Sunde og Knudsen hadde vært 
anstrengt siden krigen, men ble noe bedre nå. Sommeren 1952 fortalte 
Knudsen til Sunde at det var kommet et skip med ammunisjon til Oslo. 
Siden han var formann ved Oslo Havnelager, kjente han rutinemessig til 
slike transporter. På våren 1953 ba Sunde ham om å undersøke bak
grunnen til en norsk kvinne som var ansatt i den amerikanske ambassa
den. I juni spurte han om Knudsen kunne reise til Stavanger for å finne 
ut noe om to personer der. Det første av disse oppdragene ble lite vel
lykket, det andre fikk Knudsen delvis utført. På høsten 1953 spurte 

597 The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West, skrevet sammen 
med Christopher Andrew, som også førte Oleg Gordijevskijs verk i pennen, 
1990. 
598 Førstebetjent Johan Fredrik «Mattis» Myklebust. Avhør av G.A. Knudsen 
5.2.54, mappe Ill, R 2564 54, OVS. 
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Asbjørn Sunde, 1954. <<Hans innsats som Hjelmens etterfølger kan først senere bli riktig verd
satt. Man må nemlig regne med at han blir forfulgt, i og med Norges NATO-tilknytning,>> 
skrev Wollweber. 
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Sunde om han kunne sørge for å få trykket opp 100 blanketter for bo
stedsbevis og 100 for fødselsattester. Knudsen fant fram til en gammel 
bekjent som var trykker ved City-trykkeriet, Johannes Mortensen, og 
denne besørget jobben. Blankettene ble levert til Sunde. Sunde ønsket 
da å få trykket opp blanketter for vigselsattest, dåpsattest og vandels
attest på samme måte. Men Mortensen ville ikke ta jobben. 

Var disse blankettene til bruk for russerne? Tofte hevdet at Sunde ga 
dem til Mesjevitinov, og retten fant det bevist. Retten fant det også be
vist at Sunde hadde levert et pass til russeren. Politiet mente at russerne 
trengte blankettene for å kunne utstyre agenter med norske identifika
sjonspapirer, til bruk i andre land enn i Norge. Det var slik Wollwebers 
folk hadde operert før og under krigen. Det var derfor også nødvendig 
å skaffe norske pass som man kunne forfalske. Flere venner og bekjente 
av Sunde innrømmet etterhvert at Sunde hadde spurt om å få deres 
pass. At politiet satte disse i sammenheng med blankettene var logisk. 
Men det er rimeligere at Sunde kan ha sett det som nødvendig å skaffe 
en serie med identifikasjonspapirer ut fra egne behov. Hvis det ble krig, 
var det viktig å ha et stort antall identiteter på lager. Erfaringene fra ok
kupasjonen viste det. 

Denne siste forklaringen er mer sannsynlig enn den første . Sunde 
trengte blankettene mer enn sovjeterne. Man må undre seg om ikke 
Sovjet disponerte over trykkingsmuligheter og grafisk ekspertise 
hjemme. Det måtte fortone seg som latterlig å eksponere en viktig agent 
og to av hans kontakter for å produsere slike i Norge. Arrangementet 
for å skaffe blankettene, slik politiet så det, må ha lagt beslag på 3-4 
møter mellom Sunde og Mesjevitinov, og en rekke kontakter mellom 
Sunde, Knudsen og Mortensen. Bare denne enkle operasjonen måtte 
kreve flere ukers arbeid i Norge, mens den i Sovjet ville ha vært en liten 
grafisk jobb, utført på noen timer. 

Den alvorligste delen av Sundes spionasje var etter politiets og rettens 
oppfatning at han hadde overlevert opplysninger om IR 2s depoter og 
oppsetninger i Oslo til russerne. Opplysningene hadde han fått av Er
ling Nordby, som var våpensmed ved regimentet. Han hadde vært med 
i Osvaldgruppa. Et mindretall i retten trodde ikke at Nordby hadde 
medvirket.599 Det var sant at Sunde hadde truffet Mesjevitinov i samme 

599 Domsmann Sverre Handegård fant det «ikke bevist at Nordby forstod at det 
var voldt betydelig fare ved å røpe disse opplysninger til Sunde, og heller ikke [> 
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tidsrom som han og Nordby hadde snakket sammen om militære for
hold, blant annet om IR 2. Retten mente at militær interesse kombinert 
med russerkontakt måtte bety spionasje.600 Men Sunde hadde alltid vært 
opptatt av militære spørsmål. 

Statsadvokat Dorenfeldt beskrev forholdet mellom Sunde og Nordby 
som konspirativt. I virkeligheten var de kamerater, som møttes av og til, 
og tok en prat om løst og fast over en øl. De snakket selvfølgelig som 
gamle venner gjør, om ett eller annet som de hadde hørt på jobben, om 
det som interesserte dem begge mest: kommunismen, om faren for krig, 
om militære spørsmål, og annet. Med statsadvokatens ord ble slik sosial 
omgang forvandlet til «møter», hvor Sunde pumpet Nordby for militær 
informasjon, i Rolf Gerhardsens penn ble det ytterligere endret til at 
Sunde og hans kone hadde «konspirative møter med norske kvinner og 
menn» når de var på søndagsvisitt hos Nordby.601 

Nordby hadde respekt for Sunde, og var beæret av at den kjente mot
standslederen likte hans selskap. Han var imidlertid også lojal til job
ben. Det var hverken lett eller naturlig å la være å snakke med Sunde 
om det militære. Begge to visste hvor liten verdi IR 2 hadde hatt i 1940, 
og med sine krigserfaringer var det ikke rart at de trakk på smilebåndet 
over militært hemmelighetskremmeri. De mente at militær makt kunne 
bli et spørsmål om liv og død og at revolusjon og illegal kamp innebar 
militære utfordringer, ikke minst fra den militære styrken i hovedsta
den. Jægerkorpset, som skulle settes opp av IR 2, hadde sammen med 
H M Kongens Garde før krigen vært et nøkkelledd i beredskapen mot 
opprør i hovedstaden. 

Retten mente at Nordbys kone bekreftet at slike samtaler var skumle 

at hemmelighetene ville bli forrådt til en annen stat». Dissensen fikk ingen be
tydning for straffeutmålingen. Eidsivating lagmannsrett, dom mot Asbjørn 
Edvin Sunde og Erling Asbjørn Nordby 3.7.54, s. 21. 
600 Retten godtok hans interesse av opplysninger om forsvaret, samt at han «sys· 
let med planer om å ha en fullt ferdig organisasjon for det tilfelle at Norge igjen 
skulle komme opp i krigerske forviklinger med andre land eller ... det skulle 
bryte ut uroligheter i landet». Retten fant ikke bevist at Sunde hadde overlevert 
opplysninger om amerikanske våpen ved to depoter, om vaktholdet ved depo· 
tene, eller et nummer av In/anterinytt, som han hadde fått av Nordby. Eidsiva· 
ting lagmannsrett, dom 3.7.54, s. 25. 
601 Arbeiderbladet 23.6.54. 
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og ubehagelige. Det kunne ha en annen grunn: Av og til kom Sunde 
umeldt på en søndag, og han kunne bli sittende en stund. Etter noen øl 
kunne det ble til plage for henne, hun hadde andre planer for seg og 
mannen på ukens eneste fridag. 

Sunde fikk etterhvert kanskje vite en del om IR 2, men han innrøm
met aldri at han brakte slike kunnskaper videre til russerne. Hvis han 
hadde gjort det, kunne det kanskje ha hatt en viss interesse for utfor
mingen av en angrepsplan mot Oslo. Ellers ville det vært uinteressant. 
Adressen til depotene stod riktignok i telefonkatalogen, men ikke opp
lysninger om hvilke og hvor store avdelinger som skulle settes opp på 
det enkelte sted. Retten fant det juridisk «bevist» at han hadde over
levert disse opplysningene mot betaling, selv om både overleveringen og 
betalingen var rene antakelser.602 

Overraskelsen 

Sunde bidro selv ikke mye i retten om hva han gjorde for ambassaden. 
Vi vet at han utførte praktiske oppdrag for dem, som å sjekke persona
lia på personer som hadde søkt visum, og andre personer som kom i 
forbindelse med ambassaden. Mesjevitinov spurte også Sunde om han 
kjente noen andre som kunne hjelpe dem med slike «småjobber». Han 
snakket med to av sine bridge-kamerater, Ole Slåtten og Øyvind Erik
sen, og satte dem i kontakt med Mesjevitinov. Slåtten hjalp deretter med 
å undersøke omstendigheter rundt en ansatt i det sovjetiske presseby
rået Tass. Opplysninger om en annen liknende jobb dukket opp fordi 
politiet fant en liste med fire navn hjemme hos Sunde. De hadde søkt 
om sovjetisk visum. Russerne hadde bedt Sunde om å hjelpe til med 
opplysninger om dem. Sunde spurte Gunnar Arnfeldt Knudsen om å 
reise til Stavanger for å snakke med en av disse. Det var en merkelig 
form for «spionasje». Vi må ikke glemme at Sovjet-ambassadens mulig
het for å innhente opplysninger var sterkt innskrenket. I dag skaffes 
slike fra åpne kilder. 

Politiet hadde et eksempel til som overbeviste retten om at Sunde var 

602 Logiske eksempler fra dommen: Nordby fikk en flaske av Sunde. Sunde fikk 
en av Mesjevitinov, ergo ... (s. 18, 25) . Sunde hadde en dyr leilighet. Han var 
ofte på restaurant, ergo ... (s. 22). Sunde hadde dårlig råd. Sunde leide et rom, 
ergo ... (s. 23). 
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storspion. Sunde kjente en kvinne som vasket på kontoret til general
inspektøren for Heimevernet. Hun innrømmet at Sunde hadde spurt 
henne om å ta med innholdet i generalinspektørens papirkurv. Sunde 
forklarte retten at han var interessert i Heimevernet av samme grunn 
som han var interessert i IR 2 og alle militære spørsmål. Etter at Øyvind 
Eriksen var arrestert ble han spurt om russerne kjente denne kvinnen. 
Han innrømmet at Mesjevitinov en gang hadde spurt hvordan det stod 
til med henne. POT mente at russeren neppe kunne kjent henne fra 
noen annen enn Sunde, som måtte ha nevnt navnet hennes for ham. Slik 
kan det selvfølgelig ha vært. Men det er heller ikke urimelig at Mesjevi
tinov kan ha interessert seg for kvinnen, slik man er opptatt av venners 
venner. Han visste at hun var en nær bekjent av Sunde og Eriksen. Det 
var ikke noe bevis på spionasje. 

På tross av at siktelsene mot Eriksen og Nordby ble presentert i store 
oppslag i avisene, som ga prosessen troverdighet, var domsfellelsene i 
stor utstrekning basert på sannsynligheter. I Knudsens tilfelle var det 
annerledes. Det forelå en tilståelse for ulovlig trykking av «offentlige 
dokumenter», som blankettene ble beskrevet som. Men var det spiona
sje? Blankettene var tilgjengelig for publikum på offentlige kontorer. 
Knudsen kunne selv tatt dem der, hvis han hadde villet. De inneholdt 
ingen informasjon. Men de kunne få betydning i krig. Blanketter måtte 
til som bilag for falske legitimasjonsdokumenter og dupliserte pass. 
Sunde samlet inn pass fra de han kjente. Militære opplysninger om IR 2 
og Heimevernet kunne være nyttig for en ny sabotasjeorganisasjon. 
Kunnskaper om POT var viktig for å beskytte sine folk. Var det rus
serne som ba Sunde om hjelp eller var det omvendt? Var de oppdragene 
han tok for Mesjevitinov gjenytelse for hjelp han fikk? 

Uansett, etter en serie med slike spionbevis i retten, bestemte Sunde 
seg for å bryte sin selvpålagte taushet. Den 12. juni 1954, mot slutten av 
behandlingen i lagmannsretten, ba han overraskende om ordet, og for
talte at to pass og de trykte blankettene lå i en pakke sammen med 250 
kroner, gjemt i familieleiligheten. Han hadde selv plassert pakken der 
mellom jul og nyttår i 1953, og hadde informert sin forsvarer, høyeste
rettsadvokat Knut Blom, om dette 8. april, fortsatte han. I en påføl
gende husundersøkelse ble pakken funnet, og innholdet stemte med be
skrivelsen. Tilsynelatende var sakene aldri levert til russerne. 

Dagen etter funnet brakte politiet innholdet i pakken til politiets 
identifiseringssentral og derfra til Norges Banks seddeltrykkeri. Der ble 
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seddelnumrene kontrollert og det ble undersøkt når sedlene var satt i 
sirkulasjon. Den 14. juni kunne Norges Bank slå fast at minst fire av 
sedlene var satt i sirkulasjon etter Sundes arrestdato, selv om de var 
trykt i 1953. Politiet konkluderte med at pakken måtte ha blitt plassert i 
Sundes leilighet etter arrestasjonen, for å gi Sunde et alibi. «Dette er jo 
et bevis på at Sunde har hatt hjelpere som har lagt alt til rette for ham 
og plassert passene og pengene slik at de skulle være et godt alibi,» for
talte Rolf Gerhardsen LOs formann Konrad Nordahl.603 

Sunde hevdet at politiet måtte ha byttet ut disse sedlene. Han sann
synliggjorde dette med at politiet allerede hadde fusket med bevis: Blant 
beslagene hos Sunde hadde politiet funnet en falsk passerseddel til Ma
rinekommando Vest, pålydende navnet Jack Haug. Sunde hevdet at han 
aldri hadde sett denne før, og at den aldri hadde vært i hans eie. For å 
motbevise det, framskaffet politiet en fotokopi av dokumentet, med føl
gende påskrift fra politikonstabel Arnulf Harry Bye: «Pålitelig vitne 
opplyser at Asbjørn Sunde lørdag 26.1.52 hadde nedenstående doku
ment på bopel. Kilden tok foto av seddelen.»604 Bryhn forstod ikke at 
han ved å bruke dette fotografiet bekreftet at POT brukte ulovlige me
toder. Enten var dokumentet fotografert under et innbrudd i Sundes 
hjem, eventuelt plassert blant Sundes papirer ved samme anledning, 
eller så var det lagt inn blant beslagene etter arrestasjonen. 

For å få klarhet i dette forlangte Blom at retten skulle pålegge kon
stabel Bye å oppgi navnet på den som hadde tatt fotografiet i Sundes 
hjem i 1952. Utspillet satte Bryhn i forlegenhet, personen ville han ikke 
avsløre. H ans løsning ble å hevde at bildet var tatt av en av Sundes egne, 
som senere hadde gått til politiet. Det var en tynn forklaring. Hvorfor 
skulle en av Sundes folk tatt risikoen ved å fotografere hans papirer i 
hemmelighet, to år før spionsaken? Hvis en slik person fantes kunne 
Bryhn ha informert retten i fortrolighet . men det nektet han også, og 
lagretten ga ham medhold. Dermed mistet politiet en gyllen anledning 
til å bevise sin versjon en gang for alle. Sunde var overbevist om at per
sonen ikke fantes - fordi dokumentet var ukjent. Han resonnerte videre 
slik: Siden dette dokumentet var plantet, enten i leiligheten, før arresta
sjonen, eller blant beslagene, etterpå, var det ikke urimelig å vente at 
politiet også kunne plante nye sedler i pakken som ble funnet i hans lei-

603 Nordahl, 1991, s. 317. 
604 Eidsivating lagmannsrett, kjennelse 16.5 .54 , mappe VII, R 2564 54, OVS. 
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lighet, etter at den var fraktet til politistasjonen. En politiprovokasjon 
kunne på denne måte sannsynliggjøre en annen. 

Uten vitne 

Norges Banks analyse av pengenes sirkulasjonsdato ble et psykologisk 
vendepunkt i rettsaken. Både retten og avisene anså det som et gjennom
brudd for aktoratet. Her ble det vist for åpen scene at sovjetiske hemme
lige tjenester og deres norske medhjelpere var i aktivitet for å redde sin 
agent. Men under alt oppstusset ligger spørsmålene på rekke og rad. 

Den 12. juni gjorde identifiseringssentralen en fingeravtrykkundersø
kelse på skatollet hjemme hos Sunde. Målet var å finne fingeravtrykk fra 
Sundes antatte hjelpere. Merkelig nok ble det ikke funnet noen avtrykk 
etter Sunde selv. Det kunne kanskje forklares ved at skatollet stod på 
sønnen Rolfs rom. Men heller ikke hans avtrykk fantes. Skatollet måtte 
altså ha vært tørket nylig. Identifiseringssentralen lette deretter etter 
fingeravtrykk i pakken, uten å finne noen, ikke engang etter Gunnar 
Arnfeldt Knudsen eller Sunde. Kun på en blankett ble det funnet av
trykk, som ikke kunne identifiseres. Hvem hadde motiv for systematisk 
å fjerne alle avtrykk fra skatollet, pakken og pakkens innhold, unntatt 
på en blankett? Ifølge politiet hadde russernes hjelper plassert pakken 
under skatollet etter arrestasjonen. Vi kan forestille oss at russerne om
hyggelig hadde fjernet fingeravtrykk på hver eneste seddel og hver 
eneste blankett, og rett og slett glemt å tørke av en blankett. Kanskje 
kom de til å plassere uønskede fingeravtrykk på skatollet, som de derfor 
måtte tørke av da de innså tabben, etter først å ha tatt seg inn i Sundes 
plomberte leilighet uten å etterlate spor? 

Politiet kunne også ha motiv for å fjerne uønskede fingeravtrykk. Det 
hang sammen med en annen underlig omstendighet rundt funnet av 
pakken som kunne vært unngått, hvis politiet hadde ønsket det. Politiet 
tok seg nemlig ikke bryderiet med å registrere numrene på pengesed
lene på fun nstedet, på tross av at advokat Blom også var til stede for å 
være vitne under letingen etter pakken. Merkelig nok gjorde heller ikke 
Blom det. Det kunne ført til et entydig bevis. Numrene ble først notert 
av politifullmektig Kaare Haavik på egen hånd, 13. juni, før pengene ble 
levert til Norges Bank.605 Mens all oppmerksomhet dreide seg om hvor-

605 Rapport av Kaare Haavik 13 .6.54, mappe VII, R 2564 54, OVS. 
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vidt sedlene fra 1953 var satt i sirkulasjon før eller etter arrestasjonen av 
Sunde, kontrollerte hverken retten eller politiet om Haavik skrev opp 
de riktige numrene. Den 14. juni kom det en telefonisk melding fra ban
ken, som ble notert ned i en rapport.606 Men da bankens skriftlige svar 
kom dagen etter, viste det seg at sirkulasjonsdatoene ikke stemte med de 
som var notert i rapporten - var opplysningene i den telefoniske mel
dingen feil? Eller hadde banken endret konklusjonen? Ingen forklaring 
ble gitt. Ting skjedde nå i stor fart. Samme dag ble innholdet i bankens 
skriftlige svar lagt fram i retten. Haavik var klar over at det ikke fantes 
noen dokumentasjon på at det var de samme sedlene som var funnet 
under Rolf Sundes skatoll som Norges Bank hadde undersøkt. Han vis
ste også at banken hadde gitt to forskjellige opplysninger om sirkula
sjonsdatoene. Det ble forbigått i taushet og konklusjonen ble presentert 
som entydig og klar: Pengene var satt i sirkulasjon etter at Sunde ble 
arrestert. Det var ikke helt sant, selv om en seddel var tilstrekkelig.607 

Statsadvokat Dorenfeldt uttalte til avisene at politiet hadde avslørt 
Sundes «gemene knep». «Jeg skal gå i detaljer senere,» fortsatte han.608 

Men det gjorde han aldri. I politiets materiale foreligger to versjoner av 
hva som skulle ha foregått. Den ene stammer fra Biltvedt, som i et notat 
året etter skrev at «en kilde» i fengslet ved årskiftet 1954-55 fikk kjenn
skap til at fengselslegen ved Åkebergveien, Arne Halvorsen, hadde 
spurt en fange om å formidle brev til og fra Sunde. Halvorsen interes
serte seg «påfallende» for Sunde, mente kilden, som «antok» at Sunde 
hadde vært framstilt for legen, fordi han hadde fått nye lesebriller. Det 
var lett å etablere en «illegal» forbindelse mellom Sunde i Botsfengslet 
og Halvorsen i Åkebergveien, mente kilden.609 Stort mer enn at Biltvedt 
hadde fått en tyster til å spionere på Sunde i fengslet er vanskelig å lese 
av notatet. Forøvrig kjente Biltvedt godt til Arne Halvorsen fra Wollwe
ber-etterforskingen. Han figurerte som en av NKVDs hovedpersoner i 
Jan Valtins bok Out of the Night. Han hadde vært fengselslege i Oslo 
helt siden 30-tallet. 

606 Rapport til Oslo politikammer fra Arne Paulsen. 
607 Tofte hevder at pengesedlene ble satt i omløp flere måneder etter at Sunde 
var arrestert, det var å overdrive. De fire sedlene det gjaldt var satt i omløp noen 
uker etter. Tofte, 1987, s. 55 . 
608 Arbeiderbladet 23.6.54. 
609 Notat av Biltvedt 14.7.55, perm 2, P 443 OVS. 
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Den andre versjonen kom fra Tofte, som også hevdet at han fikk vite 
den «rette» sammenhengen først senere.610 Den gikk ut på at Sunde 
innenfra fengslet hadde ordnet med at «KGB» fikk levert tilbake pak
ken med penger, pass og skjemaer. Tofte mente at det var broren Odd
var som hadde hjulpet ham. Han sonet i Møllergata 19 i forbindelse 
med en rusdrikksak. Sunde kunne bevege seg fritt i hele fengslet, fordi 
han var ved biblioteket, og hadde «sikkert» kontakt med broren, mente 
Tofte.611 Da broren ble løslatt «smuglet» han brevet ut. «Ved hjelp av en 
person som stod ambassaden nær, ble så pakken plassert under skatol
let,» skrev Tofte. Ulateig antyder at denne personen var Asvor Ottesen, 
som «sat på tilhøyrarplass» under rettssaken.612 Fem år senere bekreftet 
Tofte Ulateigs opplysning. Ottesens rolle må ses i lys av at hennes mann, 
Just Lippe, var oberst i GRU, påstod han.613 Men Ottesen hevder at hun 
var i Paris under hele rettssaken.614 Både Tofte og Ulateig hadde glemt 
at ingen var til stede i retten, fordi saken, med unntak av åpningen og 
prosedyrene, samt opplesning av forklaringen til Astri Sunde, ble /ørt 
/or lukkede dører. Men det er en annen grunn til at Toftes forklaring 
ikke henger sammen. Domsprotokollene viser at Oddvar Sunde satt 
fengslet til 17. april1954, ni dager etter at Asbjørn Sunde hadde fortalt 
til Blom om pakken under skatollet.615 

Tofte hevdet at han hadde et tredje sannhetsvitne, Gunnar Arnfeldt 
Knudsen. Han skulle «senere» ha fortalt Tofte at han var blitt bedt om å 
medvirke til å plassere pengene, men avslo.616 Men Knudsens erindring 
om dette er annerledes. Han mener at Tofte flere ganger etter 1954 for
gjeves oppsøkte ham for å skaffe opplysninger og å få en slik teori be
kreftet. 617 Mens Biltvedts versjon kan sies å ha en grad av samtidighet, 
gjør Tofte sin indisiekjede fra 1954 avhengig av egen troverdighet, i 1987. 

610 Tofte, 1987, s. 55. 
611 Tofte 15.2.94. 
612 Ulateig, 1989, s. 252. 
613 Tofte 15.2.94. 
614 Ottesen 15.1.92. 
615 Oddvar Sunde satt inne 3.3-17.4 for overtredelse av rusdrikkloven m.v., 
samt ble igjen anholdt 10.7, 28.7. og 12.8.54 for samme. Oslo byrett, Forhør, 
domsprotokolll63-165, SA/O. 
616 Tofte 15.2.94. 
617 Knudsen 11.9.97. 
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De mange motstridende opplysningene viser at man ikke kom til 
bunns i affæren, selv om man var på sporet av alternative forklaringer. 
Tofte skriver at han var fullstendig klar over at «Sunde hadde fått an
skueliggjort sine eminente evner som en illegal operatør, og det var ikke 
hans skyld at statsadvokaten hadde fått et nytt godt kort på hånden».61 8 

Hvilken forklaring var den rette, statsadvokatens eller Sundes? Vi vet 
ikke. Nok et indisium på at politiet ikke fortalte hele sannheten var en 
detalj ved adgangskortet til Marinekommando Vest, som man ikke fes
tet seg ved. Kortet var ugyldig fordi det var utgått på dato. Det hadde 
altså ingen verdi for Sunde, selv hvis det var en forfalskning. Vi må 
undre oss over om Sunde ville beholde et så kompromitterende doku
ment, uten verdi. Antakelig trodde Blom på Sunde på dette punktet. 

Politiet hadde beregnet at . Sundes privatøkonomi hadde et under
skudd på mange tusen kroner. Han brukte mye mer enn han tjente. Dif
feransen kom fra russerne, mente de, og derfor måtte pengene i pakken 
under skatollet komme fra dem. Var det troverdig, spurte statsadvoka
ten, at Sunde, som alltid var i pengenød, gjemte penger unna? Nei, 
mente han, og det eneste svaret måtte være at pakken derfor var plassert 
der av KGB. Hvis vi antar at politiet hadde rett på dette punktet, kan vi 
likevel ikke se bort fra at rotet med numrene var resultat av et mottrekk. 
De kan ha forstått at numrene kunne torpedere hele saken. Så kan de ha 
byttet ut noen av de gamle sedlene med sedler som hadde vært i sirku
lasjon etter 29. januar. Merkelig nok var det også rot med størrelsen på 
beløpet, som ikke ble oppklart. Sunde hadde oppgitt 250 kroner. Rap
porten etter funnet viser at det var 230 kroner, mens avisene skrev 
240.619 

Rotet med numrene på pengesedlene ble aldri lagt fram for retten 
eller kjent for avisene, enn si kjent for Sunde og hans forsvarer, motivet 
for å holde det skjult var åpenbart. Pengebeviset var helt avhengig av 
politifullmektig Haaviks integritet, som ikke var til doms. 

Dom på svevende grunnlag 

Sunde og Nordby ble dømt i lagmannsretten 3. juli 1954, til henholdsvis 
åtte og tre års fengsel, som ble opprettholdt av Høyesterett 7. oktober 

618 Tofte, 1987, s. 55-56. 
619 Rapport fra undersøkelse hos Sunde 12.6.54, mappe VII, R 2564 54, OVS. 
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etter at begge hadde anket.620 De øvrige fikk korte, betingede straffer 
eller bøter, frifinnelse, eller sakene ble henlagt. Etter dommen, men føt: 
behandlingen i Høyesterett, skrev Blom direkte til Bryhn med spørsmål 
om politiet hadde identifisert noen av fingeravtrykkene på den ene blan
ketten. Dessuten ønsket han å vite om de hadde mottatt andre opplys
ninger eller andre papirer fra den mystiske tysteren som politiet påstod 
hadde tatt fotografiet av passerseddelen fra Marinekommando Vest.621 

To dager senere svarte Bryhn at fingeravtrykkene ikke stammet fra noen 
kjente personer i saken, heller ikke Mortensen, som hadde trykt dem. 

Når det gjaldt det andre spørsmålet henviste Bryhn til det han hadde 
sagt i retten, «nemlig at politiet hverken fra denne eller andre tystere har 
mottatt andre dokumenter i Sunde-saken enn den nevnte fotostatkopi.» 
Blom var ikke fornøyd med svaret, og dagen etter skrev han nok et brev 
med spørsmål om Bryhns svar betydde at det overhodet ikke var fore
tatt noen identifisering av fingeravtrykkene. Når det gjaldt tysteren som 
hadde fotografert passerseddelen fra Marinekommando Vest hjemme 
hos Sunde ba han Bryhn presisere om politiet hadde mottatt andre do
kumenter eller andre opplysninger i det hele tatt. Endelig ba han om å 
få bekreftet om det forelå andre dokumenter av betydning for saken i 
politiets besittelse, som ikke var sirkulert mellom påtalemyndighet og 
forsvarer. 

Bryhn svarte neste dag. Nå presiserte han at det ikke hadde forekom
met identifisering av noen personer ut fra fingeravtrykkene på blanket
ten. Henvendelser fra tystere hadde man mange av, fortsatte han, men 
ingen andre saker var lagt fram fordi de ikke hadde betydning for saken. 
Alle offisielle dokumenter i saken var sendt til Blom, forsikret han. Det 
var igjen et halvveis-svar. Bryhn hadde en lang rekke henvendelser fra 
tystere av relevans for saken. Vi vet at det ikke var betydningen av deres 
rapporter som var grunnen til at de ikke ble referert, men beskyttelsen 
av tysternes identitet. Blom ga seg med dette. At han selv hadde med
virket til å skape usikkerhet ved ikke å notere numrene på pengesedlene 
på funnstedet, gikk han forbi i stillhet. Hans ankeprosedyre for Høyes
terett, både vedrørende lovanvendelse og utmåling, førte ikke til en mil
dere dom. 

620 Norsk Rettstidende, 1954, s. 858-887. 
621 Blom til Bryhn 21.9.54, perm l, P 443, OVS. De følgende skriv i denne 
ekspedisjon ligger i samme perm. 
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Sunde-saken ble avsluttet med mange ubesvarte spørsmål. Sunde be
nektet resten av livet at han hadde spionert. Politiet avsluttet ikke arbei
det med saken selv om Sunde satt i fengsel. Miljøet rundt Sunde ble 
fortsatt gransket på leting etter resten av spiongruppen, det ser ut som 
at det i POT var en teori om at Sunde nå ledet den fra fengslet. Men 
den egentlige hovedpersonen, etter Bryhns oppfatning, var fortsatt 
Wollweber. Han var farligere enn noensinne. Han satt i Berlin som ny 
øst-tysk sikkerhetsminister. 

Astri Sunde ble fortsatt overvåket. Da hun og Rolf Sunde var på 
sopptur sammen med Ole og Gunvor Slåtten i Heggedal samme høst, 
ble de plaget av ukjente overvåkere. Hun skrev fortvilet til mannen om 
det som hadde skjedd, og han skrev til Blom: «De hadde med seg føl
gesvenner helt opp i brødpakken, hadde jeg nær sagt. Kan ikke de idio
tene skygge min kone slik at hun ikke merker det, eller er det meningen 
at hun skal drives inn på Dikemark?»622 Blom henvendte seg til Bryhn 
og ba om at overvåkingen av fru Sunde måtte bli opphevet eller «i hvert 
fall praktisert på en slik måte at hun ikke blir genert av det». For å 
understreke alvoret sendte han en kopi til Dorenfeldt. 

I over fem år hadde Astri Sunde fått privatlivet fingransket, hun 
hadde innsett at POT antakelig hadde gjort innbrudd hos dem. Mens 
hun satt arrestert hadde hun blitt kryssforhørt av politiet fem ganger, 
deretter tre ganger av forhørsretten, uten egentlig å kjenne saken og 
uten å forstå at hun som siktet kunne nekte å forklare seg. I paniske for
søk på å hjelpe mannen hadde hun uttalt seg uklart og motstridende. 
Da hun endelig fikk juridisk råd, nektet hun å forklare seg. Likevel be
stemte lagmannsretten å lese opp forklaringene hennes. Blom påkjærte 
til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Men kjæremålsutvalget henviste til at 
saken var en landssvikssak, og derfor gjaldt rettsreglene for landssviks
saker fra 194 7. Disse hadde en særregel om adgang til opplesning av 
forklaringer og erklæringer.623 Avhørene ble lest opp, til stor belastning 
for henne. Etter at dommen mot mannen var falt , ble saken mot henne 
henlagt. 

622 Blom til Bryhn 14.9.54, perm l, P 443, OVS. 
623 Kjennelse fra Høyesteretts kjæremålsutvalg 9.6.54, Norsk Rettstidende, 1954, 
s. 573. Utvalgets flertall viste også til at hun, etter den alminnelige straffepro
sesslov, måtte forklare seg som vitne i saken mot mannen, ikke som siktet i egen 
sak. 
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Samme dag som Bryhn mottok Bloms brev ringte han til advokaten 
og forsikret om at det var utelukket at overvåkingen hadde skjedd fra 
POTs side.624 Det er ikke mulig å bekrefte om det var sant, fordi bare 
deler av spaningsmaterialet fra saken er tilgjengelig. Men noen var det, 
og mulighetene var i praksis bare tre: POT, Arbeiderpartiets etterret
ningsapparat, eller Forsvarsstaben. POT avsluttet ikke saken, etter at 
dom var falt, men utarbeidet en oppdatering til «belæring for de som 
har interesse av det», oversatte den til engelsk og sendte den til samar
beidende tjenester.625 Selve dokumentet ser ikke ut til å finnes lenger i 
OVS-arkivet. Det er derfor uklart hvilke nye perspektiver som var aktu
elle. Det er imidlertid på det rene at det nå ble satt i gang et nytt forsøk 
på å skaffe til veie et bredere materiale om Sundes organisasjon under 
krigen, i håp om å blottlegge et større persongalleri. Noe materiale 
framkom fra Tønsberg overvåkings distrikt. Kammeret hadde kontakt 
med en tyster fra miljøet rundt Sunde, som selv påstod at han hadde 
oppholdt seg i Sund es forlegning på Sollia våren 1944. I et notat til 
Bryhn av betjent Eivind Odd Luten, som arbeidet med tysteren, hadde 
man klart å identifisere enkelte i en indre krets av Sundes medarbeidere 
fra våren 1944.626 Det dreide seg om syv personer, med dekknavnene 
«Vildno», «Max», «Moland», «Vikstrøm», «Skive», «Frank» og «Paul
sen». «Vildno» var fra Drammen og hadde vært Sundes nestkomman
derende. 627 «Max» var Monthey Røse, som tysteren hadde oppfattet 
som en nervesterk harding, som også hadde hatt oppdrag som livvakt 
for Furubotn. «Max» hadde ledet gjennombruddet da sabotørene kom 
seg gjennom de tyske styrkene som omringet Sollia l. juni 1944, og der
med banet vei for de andre. Tysteren ville ikke være forbauset om 
«Max» hadde samarbeidet med Sunde om spionasjen. Han var helt sik
ker på identifiseringen av ham, fordi han hadde truffet ham tilfeldigvis 
på gata i Tønsberg etter krigen. «Moland» var Erland Hovde. «Vik
strøm» visste han ikke hvem var628, men «Skive» mente han måtte være 

624 Påskrift på Bloms brev, datert 15.9.54. 
625 Notat av Biltvedt 29.7.54, perm 2, P 443 , OVS. 
626 Notat av EOL til Bryhn om identifisering av dekknavnet «Max», fra 71 
29.3.55 , perm 2, P 443 , OVS. 
627 Reidar Øen. Det var Gunnar Arnfeldt Knudsen som var Sundes nestkom
manderende i denne periode. 
628 Ole Evan Torgersen. 
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en baker fra Skien.629 «Frank» ble identifisert ved hjelp av et bilde, som 
Luten viste tysteren, som Rolf Andersen, og «Paulsen» som Einar Balle
stad. Tysteren ga også opplysninger om en ukjent politimann, en rømt 
russisk krigsfange, og en tysker som ble likvidert som provokatør.630 

Denne identifiseringen av «Max» dannet grunnlaget for nærmere 
undersøkelser om avleggere av spionasjen til Moss, hvor Monthey Røse 
hadde slått seg ned. Det ble imidlertid med rene spekulasjoner. Et par 
rapporter fra den norske legasjonen i Stockholm fra 1943 angående 
Sundes aksjon mot arbeidskontoret i Pilestredet ble også hentet fram 
igjen og sett nærmere på, de inneholdt sparsomt med navn. Liknende 
undersøkelser ble gjort andre steder i landet. På en lapp man mente å 
ha funnet i Sundes leilighet stod to navn fra Nittedal oppført: Rolf og 
Karl Midsem. Lillestrøm politikammer ble i slutten av 1955 bedt av 
Bryhn om å finne ut det som var å vite om de to.631 Det ble etterhvert 
påvist at de hadde hatt oppdrag for Sunde under krigen, og at Rolf 
Midsem i denne sammenheng skulle forsøke å infiltrere NS. Forsøket 
hadde vært mislykket, og Sunde hadde deretter beordret ham til Sve
rige.632 Ingen av dem kunne mistenkes for å ha noe med Sundes virk
somhet for russerne å gjøre, det var ren høyttenking i POT. 

Bryhn hadde håp om at Sundes kontakter skulle ta opp igjen forbin
delsen med Sunde, Botsfengslet rapporterte fortløpende besøkende til 
POT. Den l. juni 1956 meldte Wilhelm Dietrichkeit seg for vakten og 
ba om å få besøke Sunde. Politifullmektig Kaare Haavik ble varslet og 
kom til, før Dietrichkeit fikk adgang.633 Haavik ble ikke klokere av be
søket. Det ble han heller ikke av Sundes brevveksling med venner og 
slektninger, selv om brevene ble finlest . Men 25 . april1958 kom det en 
interessant rapport fra Drammen politikammer om Sunde. En av hans 
sabotører fra krigen, russeren Ivan «Nils» Daazenko, hadde troppet 
opp på kammeret, temmelig beruset, og fortalt at han var overbevist om 
at Sunde ville «begynne igjen», men at han gikk ut fra at det hemmelige 
politiet ville begrense hans virksomhet. «Sunde er en uhyre flink kar på 

629 Karl Seland. 
630 David Leonid Daazenko («Nils») og Giinther Scheskat («Gunnar»). 
631 Bryhn til politimester D. Stuart 15.12.55 , perm l , P 443, OVS. 
632 Rolf Holm Midsem, f. 1913 , ankom Sverige 3.11.41. Hans bror, Karl Johan 
Midsem, f. 1918, ankom 15.11.41. 
633 Botsfengselet til Haavik 1.6.56, P 443, OVS. 
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sitt område. Han kan sine ting, og han kan ikke noe annet. Han har 
dessuten mange av sine folk intakte.»634 Sunde-saken hadde da i realite
ten vært lagt bort i nærmere ett år, på grunn av politiske hendinger i 
Øst-Tyskland. 

De politiske virkningene av Sunde-saken kan knapt overvurderes. 
Men som spionsak var de reelle resultatene små. I en brevveksling med 
MI 5 i slutten av 1955 ble POT konfrontert med spørsmål som gikk rett 
inn til kjernen av saken, og belyser hvor lite sikker kunnskap man egent
lig hadde. MI 5 var orientert gjennom et «very valuable material which 
you have made available to us», men ønsket særlig å få avklart hva som 
var faktiske kjensgjerninger vedrørende sakens illegale sider.635 POT 
forsøkte så godt det lot seg gjøre å svare. 636 I POTs tidligere orientering 
til MI 5 fra desember 1954 var det opplyst at Øyvind Eriksen fikk di
rekte kontakt med Mesjevitinov, uten at Sunde visste om det. Eriksen 
hadde fått beskjed om å ta kontakt med Mesjevitinov i et brev han fikk 
av Sunde. MI 5 var opptatt av eksakt hvilke instrukser Eriksen hadde 
fått av Mesjevitinov, for å kunne se om det var forberedelser for en ille
gal resident. POT hadde ikke annet svar enn at Eriksen ble bedt om å 
holde seg unna Sunde. Ellers var MI 5 særlig opptatt av Slåtten og Gra
nums rolle. POT svarte at det var innlysende at Granum spilte en viktig 
rolle. Når Sunde hadde seilingslistene for Stavangerfjord, så var det for å 
vite når han skulle avtale neste møte med Mesjevitinov. 

Visste POT om såkalte «døde postkasser» ble brukt av Sunde og 
hans kontakter, gjemmesteder som hadde den fordelen at ting kunne 
overleveres uten å møtes? Her innrømmet POT at de aldri fikk sikkert 
bekreftet at slike metoder ble brukt. Tofte hevdet det motsatte i sin bok, 
og ga mange eksempler. Britene ønsket å vite mer om russernes bruk av 
biler i saken. POT kunne bekrefte at kun tre biler ble brukt for å holde 
kontakten, samtlige registrert på den sovjetiske ambassaden, to av dem 
med CD-skilt. Det var en gjennomsiktig og lite dreven måte å gjøre det 
på, når formålet var å operere illegalt. Vi må føye til at det rimet med 

634 Notat fra RHO 28.4.58, brev nr. 62, 29.4 fra Drammen politikammer, P 443, 
OVS. Daazenkos skjebne er beskrevet av Abraham, 1999, hovedoppgave i his
torie, UiB (se litt.). 
635 «Memorandum. The Sunde Case», MI 5, perm 2, P 443, OVS. 
636 Spørsmålene var formulert i «Minute 298», og svarene datert 8.10.55, perm 
2, p 443, ovs. 

www.larsborgersrud.no



262 

det man ellers visste om hvordan kontakten ble opprettholdt, som at 
Sunde av og til ringte direkte til Mesjevitinov, på tross av at han var klar 
over at ambassadens telefoner ble avlyttet. 

De harde dommene til tross, en usikkerhet var knyttet til vurderingen 
av elementære fakta i saken, og en uklarhet var til stede med hensyn til 
hvilke rammer den skulle forstås innenfor. Det er typisk at Tofte starter 
og avslutter sin omtale av Sunde med tilknytningen til Wollwebers orga
nisasjon, men når denne startet eller sluttet aner han fortsatt ikke. Kop
lingen mellom Wollweber og Sunde er ikke mulig å bekrefte, den var 
konstruert. Saken lar seg bedre forstå som løsningen på et amerikansk 
problem, som startet i Los Alamos i New Mexico og sluttet i New York. 
En slik oppfatning delte ikke Sundes forsvarer, advokat Blom, han 
mente at Sunde var en «hare», en person som KGB brukte for å til
trekke seg oppmerksomhet for at de virkelige spionene skulle få være i 
fred. Teorien fikk tilslutning fra de som ikke fikk seg til å tro at Sunde 
kunne samarbeide med KGB. Antakelig så ikke Sunde det slik at han 
arbeidet med KGB, men med ambassaden. Hareteorien er intrikat, 
Sunde trodde ikke på den. 

I 1995 fikk vi nye opplysninger om Bloms rolle, som gjør det aktuelt 
å stille spørsmålet om hvem som lurte hvem. FD offentliggjorde da at 
Blom siden slutten av 1948 hadde hørt til ledelsen i Fst lis Stay Behind
organisasjon, og dermed hadde, i det minste et overordnet ansvar for 
planene om internering av sin senere klient i en «beredskapssituasjon». 
Vi kan forestille oss hvordan Sunde hadde stilt seg til å ha en forsvarer 
med slik bakgrunn hvis han hadde visst dette. Ikke noe tyder på at Blom 
anså seg for å være inhabil, han hadde vel heller ikke lov ut fra sin mili
tære taushetsplikt til å ytre seg om dette. Blom er død og kan ikke be
lyse om han tok dette opp på andre måter, eller hvordan han i det hele 
tatt vurderte spørsmålet. Hans daværende advokatfullmektig, høyeste
rettsadvokat Andreas Arntzen mener at det var uvanlig at habilitets
spørsmål ble reist på denne tiden, og at Blom neppe kan ha sett på det 
som noe problem.637 

Vi kan bare konkludere at Sunde var utmanøvrert av sine motstan
dere, til og med hans forsvarer seilte under falskt flagg. Om Blom re
flekterte noe over de etiske sidene ved det, vet vi ikke. 

637 Arntzen 17 .9.01. 
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- Kapittel 8 -

Svinestien skal jeg nok renske 

Under Korea-krigens siste fase vinteren 1952-53 og særlig etter Stalins 
død 5. mars 1953 kom det ulike sovjetiske avspenningsfølere overfor 
Vesten. Men opprørsforsøket i Berlin 17 . juni 1953 og urolighetene i da
gene etterpå overbeviste sovjetlederne om at håp om forsoning i den 
kalde krigen var basert på illusjoner. Den sovjetiske besettelsesmakten i 
DDR måtte til slutt gripe inn. De påfølgende granskingene av hen
delsene viste at DDRs sikkerhetstjeneste ikke hadde evnet å hindre 
hemmelige vesttyske tjenester og ulike politiske grupper å operere fra 
vest. Dette var bakgrunnen for DDR-sikkerhetsminister Wilhelm Zais
sers fall, og en rekke dramatiske hendelser i kampen mellom de vestlige 
og de østlige hemmelige tjenestene i Tyskland høsten 1953 og vinteren 
1954. 

Zaisser hadde vært minister siden Ministerium fur Staatssicherheit 
(MfS) ble opprettet tidlig i 1950, med Erich Mielke som statssekretær. 
Som følge av urolighetene ble MfS i juli 1953 redusert til en avdeling av 
innenriksdepartementet, med Wollweber som statssekretær og Zaissers 
reelle etterfølger. Wollweber var fra juli 1953 til november 1955 også 
stedfortredende innenriksminister, og da MfS ble gjenopprettet som 
eget departement i 1955 , ble han dets minister. Denne stillingen hadde 
han til han ble tvunget til å gå av i 1957.638 

I perioden mellom Stalins død 5. mars 1953 og arrestasjonen av 
NKVD/ KGBs gamle sjef Lavrentij Berija 26. juni skjedde en oppmyk
ning av sovjetisk innenrikspolitikk, blant annet med rehabilitering av de 
siste ofrene for utrenskinger og prosesser. Endringene kom etter nye 
signaler i Tysklands-politikken. Hovedelementet var at sovjetiske inter
esser var bedre tjent med et forent , nøytralt og kapitalistisk Tyskland, 
enn et ustabilt, sosialistisk DDR, som måtte basere seg på støtte fra Sov
jet for å overleve.639 De nye signalene ble møtt med innvendinger fra 
den øst-tyske partiledelsen under Walter Ulbricht og førte til splittelse i 

638 Hohne/ Zolling, 1972, s. 241, Bundesministerium fiir gesamtdeutsche Fragen 

1961, s. 387. 
639 Sudoplatov, 1994, s. 394. 
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det sosialistiske enhetspartiet SED. Sudoplatov forteller at Wollweber 
ble innkalt til en konferanse i Moskva i mai 1953, hvor han orienterte 
om sitt syn på de ulike vurderingene i den østtyske ledelse. Ulbricht 
hadde kommet med et overraskende utspill om innføring av proletaria
tets diktatur i DDR på en partikonferanse i SED 9 -12. juli 1952, uten 
at det på forhånd var diskutert i partiledelsen. <<Jeg var matt over denne 
måten å gå fram på, som var så typisk for ham,» skrev Wollweber.640 

Wollweber fortalte også om stigende sosial og økonomisk uro og hand
lingslammelse i regjeringsbyråkratiet. Som ledd i disse sonderingene ble 
også Ulbricht og hans nærmeste invitert til diskusjoner i Moskva, og 
forelagt den nye Tysklands-politikken. I møtene med den tyske delega
sjon kom det fram at Ulbricht stod på sitt, og «Berija, Malenkov og 
Krusjtsjov bestemte seg for å fjerne ham».641 

Stalins død utløste umiddelbart en styrking av de hemmelige tjenes
tene. Allerede 6. mars ble det sovjetiske innenriksdepartementet (tidli
gere MVD) og departementet for statens sikkerhet (MGB) slått sammen 
i et nytt forstørret innenriksdepartement under betegnelsen MVD. 
Denne sikkerhetsstrukturen ble maktbasis for Berija-administrasjonens 
kortvarige regime. Sudoplatovs Kontor for spesielle operasjoner ble ut
videt til niende avdeling i MVD. De nærmeste ukene ble det lagt planer 
for oppgradering av avdelingens prosjekter ved internasjonale krise
situasjoner. Nå ble spesialstyrker, blant annet kommandoenheter fra 
hæren, enheter fra marinen og fra flyvåpenet knyttet til. «Forberedelsen 
av sabotasjeoperasjoner forutsatte en utvidelse av virksomheten i en 
målestokk vi aldri hadde sett tidligere,» skriver Sudoplatov.642 Det er 
her ideen om «Spetsnatz»-tropper dukker opp, riktignok uten å bli re
alisert. Det skjedde først senere, som mottrekk til president John F. 
Kennedys «Green Berets».643 KGB Spetsnatz - også kalt «Alfa-grup
pen» - ble første gang satt inn ved stormingen av presidentpalasset i 
Kabul i 1979, aksjonen som innvarslet den sovjetiske invasjonen og på
følgende krigen i Afganistan. 

De sovjetiske forsoningsfølerne overfor Vesten etter Stalins død gikk 

640 «lch war platt ... iiber diese fur ihn typische Art, an die Aufgabe heranzu
gehen», Wollweber, 1990, s. 357. 
641 Sudoplatov, 1994, s. 394-395. 
642 Sudoplatov, 1994, s. 391. 
643 Sudoplatov, 1994, s. 446. 
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i graven da opprørsfanen ble heist i Berlin. Selv om oppstanden hadde 
sine sosiale og økonomiske årsaker, og var stimulert av aktivitetene til de 
vestlige hemmelige tjenestene, kan man ikke se bort fra at Ulbricht-regi
met nå hadde interesser i at situasjonen kom ut av sovjetisk kontroll. 
Det er på det rene at Ulbricht personlig var delaktig i den enkelthen
delsen som utløste oppstanden, avslag på et lønnskrav fra arbeiderne i 
Berlin.644 Urolighetene kan også ha blitt stimulert av en illusjon om at 
Sovjetunionen ikke ville gripe inn. 

At Berija-regimets nye internasjonale signaler var basert på en feilvur
dering av Vesten, ble klart med henrettelsene av ekteparet Rosenberg 
19. juni 1953. Med Berlin-oppstanden kom omslaget. I DDR ble Woll
weber satt inn som ny sikkerhetssjef, og med ham kom en ny politise
rende og aggressiv sikkerhetspolitikk. I løpet av kort tid høsten 1953 og 
våren 1954 tilføyde hans initiativ vesttyske og allierte hemmelige tjenes
ter en serie med knusende slag. På vår hjemlige scene ble spaningen av 
Sunde opprioritert, og den godt synlige Sunde arrestert 29. januar 1954. 
I dette perspektivet ble Sunde-sakens siste fase en norsk avlegger av 
økende spenning mellom Øst- og Vest-Tyskland. 

Wollweber rydder opp 

~~svinestien skal jeg nok få rensket,» skal Wollweber ha uttalt da han 
vendte tilbake fra Moskva der han hadde vært i konferanser i begyn
nelsen av august 1953.645 I motsetning til Zaisser ble han fra første dag 
en høyt profilert sikkerhetssjef, som var lett synlig i massemedia både i 
øst og i vest. Han gjorde sikkerhetsspørsmålet for Øst-Tyskland til et 
spørsmål for vanlige mennesker ved politisk mobilisering. Derfor ble 
hans hverdag preget av agitasjon på arbeidsplasser, universiteter og fol
kemøter. For tilhengerne av den tradisjonelle delingen mellom parti, 
stat og forvaltning skapte han dermed usikkerhet og uklare grenser, for 
Organisation Gehlen og SPDs Ostbiiro ble han en katastrofe. 

I slutten av august og i september skrev avisene i vest og i Norden om 
masseinnsmugling av kommunister til Vest-Tyskland foran valgene til 
forbundsdagen. Flere tusen hemmelige agitatorer skulle være sendt inn 
for å påvirke utfallet. Kort tid etter kom det meldinger om at de av 

644 Sudoplatov, 1994, s. 395. 
645 Svenska Dagbladet 14.8.53 . 
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Ernst Wollweber, ca 1950, i Norge og i vesten selve personifiseringen av det kommunistiske fi
endebildet. Men innad i øst-tysk politikk var han opposisjonell, han ble fratatt sine politiske 
verv og gjort til en <<ikke-person>>. 
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agentene som hadde lyktes, nå skulle settes inn i agitasjon i de store be
driftene i øst. Disse nye agentene skulle være grunnstammen i Wollwe
bers nye sikkerhetstjeneste, mens det blant de gamle ble gjennomført 
utrenskninger.646 Den amerikanske okkupasjonsmaktens avis Neue Zei
tung meldte 12. september at Wollweber var i full gang med å holde 
møter i bedriftene, utrenske sikkerhetstjenesten, samt å forberede en ny 
infiltrasjon i vest. 647 

Til da var få detaljer om agentkrigen kjent i vest. Svært få tyskere var 
i det hele tatt klar over eksistensen av Organisation Gehlen. Men noen 
aviser meldte i slutten av november om omfattende arrestasjoner av 
vest-agenter i Øst-Tyskland. Den 29. oktober hadde en av Gehlens Ber
lin-agenter, Hans Joachim Geyer, flyktet til øst, og med seg brakte han 
et omfattende materiale om Gehlens etterretningsnett i øst. Geyer 
(«Grell») hadde infiltrert Gehlens lokalavdeling «X/9592» i Vest-Berlin 
i 1952.648 Et førtitalls personer, mange av dem allerede under observa
sjon, ble arrestert den påfølgende natten.649 I dagene etter falt Gehlens 
etterretningsnett i Øst-Tyskland sammen. Geyer og andre angrende 
vest-agenter ble eksponert på pressekonferanser av en seierssikker Woll
weber, Geyer 9. november 1953, hvor han formelt overleverte en 
mengde dokumenter, som han hadde tatt med seg fra Gehlens avdeling 
i Berlin. 650 Det var slik vestlig media ble oppmerksom på denne organi
sasjonen, som var skapt av etterretningsoffiserer fra Wehrmacht, under 
amerikansk overoppsyn og med amerikanske midler, installert i Pullack 
utenfor Munchen, med nære forbindelser til Konrad Adenauers kanselli 
i Bonn. 

Alle agenter i øst ble selvfølgelig ikke tatt. En slik som er omtalt i lit
teraturen var Walter Gramsch, avdelingsleder i Wollwebers statssekre
tariat, som hadde kontor like ved Wollweber. Journalisten Heinz Hohne 
forteller at Gramsch under dekknavnet «Brutus» rapporterte detaljert 
om Wollwebers bevegelser, hans politiske aktivitet, hans privatliv, hans 
adresser og reiser. En av Gramsch' kolleger forteller at Gramsch en dag 
holdt en flammende tale i bedriftsforsamlingen om betydningen av av-

646 Sydsvenska Dagbladet 6.9.53. 
647 Goteborgsposten 12.9.53. 
648 Hohne/ Zolling, 1972, s. 252 ff. 
649 Hohne/ Zolling, 1972, s. 248-251. 
650 Hohne/ Zolling, 1972, s. 236-254. 
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delingens oppgaver, for så samme kveld å sette seg på toget til vestsonen 
i Berlin, og derfra videre til Hamburg.651 Gramsch er kilden til mange 
dokumenter om Wollweber som også kom til tjenestene i Norden. Han 
er kilden til teoriene om den nye sabotasjeorganisasjonen under Woll
webers ledelse, skriver Hohne. Hohne var ikke kritisk til Gramsch' opp
lysninger, ikke engang hans overdrivelser når det gjelder Wollwebers sa
botasje i forbindelse med Den andre verdenskrigen, reagerte han på. Om 
Hohnes gjengivelse av Gramsch' rapportering er autentisk, kan ventelig 
BNDs arkiver i Pullack oppklare, men så langt har de ikke ønsket å 
medvirke til det.652 Det har heller ikke de arkivmyndighetene som besty
rer Stasi-arkivene medvirket til.653 Det fulle omfanget av Gramsch' virk
somhet kjenner vi derfor ikke.654 Forfatterne Michael F. Scholz og Jan 
von Flocken, som i 1994 kom med en Wollweber-biografi, lot mulighe
ten til å finne ut mer om dette ligge ubenyttet. Det samme gjorde David 
Childs og Richard Popplewell, i deres bok om Stasi fra 1996. De begren
set seg til å gjenta Hohnes over tyve år gamle antakelser.655 

Ny skipssabotasje? 

Den 7. januar 1954 meldte Svenska Dagbladets korrespondent i London 
at det var kommet opplysninger fra Berlin om at «den kommunistiske 
erkesabotøren» Wollweber var mistenkt for å stå bak en brann ombord 
i det kanadiskregistrerte skipet Empress o/ Canada av rederiet Canadian 
Pacific. Brannen skulle ha skjedd i januar 1953 på havnen i Liverpool.656 

Det var rederiets advokat som hevdet dette i forbindelse med undersø
kelsen av brannen. Antakelig var aksjonen utført av britiske sjøfolk som 
hadde vært på kurs på Wollwebers hemmelige sabotasjeskoler, mente 
avisen. Den 20. januar brakte Morgenbladet en fyldig omtale.657 Av den 

651 Erika Wollweber: Einige Bemerkungen zum Tite!: Flocken/Scholz «Ernst 
Wollweber ... », geschienen im Aufbau-Verlag, Berlin 1994. 
652 Lausitz, BND, til LB 25.10.91. 
653 Stasi-arkivet skriver at de ikke kan gjøre undersøkelser om Walter Gramsch 
fordi man ikke kjenner hans fødselsdato, jf. Miiller til LB 1.2.01. 
654 Om Gramsch, Hohne/ Zolling, 1972, s. 124-126, 130-132, 253 . 
655 Flocken/Scholz, 1994, s. 131-134, og Childs/Popplewell, 1996, s. 116. 
656 Svenska Dagbladet 8.1.54. 
657 «Ernst Wollweber som mesterspion igjen.» 
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framgikk det at en britisk undersøkelseskommisjon hadde levert en rap
port fra sjøforklaringen. Under sjøforklaringen hadde representantene 
for skipets eiere brakt Wollwebers navn på bane. Imidlertid hadde sjefs
inspektøren med ansvaret for etterforskingen etter brannen ikke kunnet 
bekrefte noen av ryktene. Brannen hadde ødelagt alle spor etter brann
årsaken. 

Morgenbladets korrespondent satte også en lignende brann på det 
danske skipet Kronprins Fredrik i Harwich i forbindelse med Wollwe
ber. Skipet skulle ha sunket etter brannen. Avisen ga ikke noen nærmere 
tidfesting av denne brannen. Noen uker senere kunne en svensk avis av
sløre hvordan det hang sammen.658 En organisasjon i Bonn med navnet 
«Freiheit- Aktion der Jugend» var den opprinnelige kilden, med utgi
velsen av brosjyren «Vom Hollenmaschinisten zum Staatssekretar». 
Brosjyren, som var viet Wollwebers liv og levnet, opplyste at 

Som bakgrunn gis innledningsvis en oversikt over de mordbrander 
som i begynnelsen av 1953 utbrøt på de store britiske passasjerfartøy
ene Empress of Canada, Queen Elizabeth og Queen Mary, sabotasjen 
på britiske hangarskip , brannene på det svenske fartøyet Antarctic 
Ocean i Hamburg og det danske passasjerfarøyet Kronprins Fredrik i 
Harwich, den store brannen hos Orenstein & Koppel i Lubeck etc. 

Videre ble det hevdet at sabotørene hadde kommet fra Wollwebers sa
botasjeskoler i Ladebow, Warin og Goldberg, som i 1953 skulle ha ut
eksaminert over hundre sabotører. I november 1952 skulle en kontin
gent britiske sjøfolk ha vendt hjem fra Goldberg, hvor de hadde hatt en 
Ernst Brundert som sjef. På skolen var det visstnok en rekke modeller 
av skip og havner, og disse ble brukt i planleggingen av aksjonene. 

Den britiske forfatteren E.H. Cookridge har i sin bok om Gehlen for
klart hvor disse opplysningene stammet fra. 659 Han skrev at Gehlen 

658 Sydsvenska Dagbladet 13.3 .54. Tittelen var «Wollweber ligger bakom forra 
årets stora båtbrander». 
659 Cookridge, 1971, s. 277-278. E.H. Cookridge, journalist i Daily Telegraph , 
eg. Edward Spiro, radikal journalist og aktivist i Wien. Etter fengselsopphold i 
Dachau i 1938, kom han til England. Under krigen var han i Ministry of Eco
nomic Warfare. Han hadde gode kontakter i hemmelige britiske tjenester. West, 
1993, s. 6--7, 134-135, 168,355 og 360. 
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hadde blitt spurt om å hjelpe amerikanerne med å undersøke saken, og 
hadde lyktes med å plassere en agent i Wollwebers direktorat. Agenten 
rapporterte en rekke detaljer tilbake. En rapport fra Gehlen til CIA ble 
overlevert til MI 5 i november 1952. Rapporten inneholdt opplysninger 
om at 96 sjøfolk og 16 havnearbeidere, alle fra Storbritannia og det bri
tiske samveldet, hadde vendt hjem med farlige oppdrag etter å ha blitt 
skolert av Wollweber. Da hadde allerede mye skjedd. I 1947 og 1948 
hadde 30 skip blitt utsatt for sabotasje i britiske havner, med en skade
verdi på over ti millioner pund, blant disse var passasjerskipet Monarch 
of Bermuda. Det var tolv mistenkelige branner i Clyde. I løpet av 1950 
hadde brannstiftelser gjort betydelige skader på britisk skipsfart. Det 
var en stor eksplosjon i Pembroke Docks, og på ammunisjonsfabrikken 
Kingswood Ordnance eksploderte ammunisjon i ett døgn. Skipet Indian 
Enterprise som fraktet ammunisjon til de britiske styrker i Midt-Østen 
eksploderte. Marinens hangarskip Vengeance, Thesus og Glory var ska
det etter sabotasjehandlinger. Alle var på vei til Korea. Forsyningsskipet 
Bedenham ble sprengt i luften i Gibraltar. Destroyeren Cavendish ble ut
satt for maskinsabotasje i Rosyth, og ubåten Tabard fikk ødelagt kabler 
på Malta. 

På tross av at Gehlens advarsel førte til fordoblet innsats fra britisk 
politi og sikkerhetstjeneste, fortsatte sabotasjen mot britiske skip i 1952 
og 1953. Empress of Canada ble ødelagt etter en brann i Liverpool. Tre 
dager etter ble Queen Elisabeth stygt ramponert etter brann i Sout
hampton, og Ribera kom i brann i Hull. Store skader oppsto i hangar
skipene Indomitable, Centaur, Warrior og Triumph, og i destroyeren Du
chess, og en rekke andre skip. Likedan ble flere Nato-skip skadet, blant 
annet det amerikanske hangarskipet Bennington, som måtte tas ut av 
tjeneste i flere måneder. «Sabotasje ble særlig rettet mot britiske, dan
ske, norske, italienske og tyrkiske skip som stod under Nato-kom
mando,» avsluttet Cookridge. 

Cookridges liste over sabotasjeaktivitet er så omfattende at begrepet 
kald krig er lite treffende. Når det gjelder kilder viser han til dokumen
ter som ikke kan identifiseres eller vurderes. Men han skrev også om 
Wollwebers aktiviteter før krigen og her lar hans opplysninger seg kon
trollere.660 Han har fått med seg sprengningen av det japanske Tajima
maru, selv om han tidfester aksjonen feil og heller ikke har oppfattet 

66° Cookridge, 1971, s. 273-275. 
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navnet på skipet korrekt.661 Forøvrig lister han opp ti franske, to tyske, 
to amerikanske, et japansk, tre britiske og to nederlandske skip, og refe
rerer til en hel serie andre, samtlige ukjente i vitenskapelig litteratur. 
Ingen av dem er knyttet til Wollwebers organisasjon eller annen sabota
sje i noen kjent politikilde.662 

Cookridges opplysninger om Wollweber-organisasjonens innsats 
under krigen har også lite grunnlag i virkeligheten. Knapt en eneste av 
hans aksjonsbeskrivelser er korrekte, framstillingen er preget av til dels 
fantastiske overdrivelser. Han hevder for eksempel at Wollweber i de 
første krigsårene hadde senket minst 70 skip fra aksemaktene, og skadet 
over 100. I tillegg kom en rekke skip fra nøytrale land, og «talløse hav
neinstallasjoner, dokker, skipsverft og jernbanelinjer».663 Disse opplys
ningene er så i strid med kontrollerbare fakta at de reiser alvorlig tvil 
om Cookridges seriøsitet. 

Utover i 1954 skrev avisene stadig om agentkrigen mellom Wollweber 
og Gehlen. I Norge ble Asbjørn Sunde framstilt som partisan i Wollwe
bers nye hær. Fra tid til annen kom det også nye rykter om sabotasje
virksomhet i vest, men det ble aldri til noe mer enn rykter. Den 2. sep
tember hadde Svenska Dagbladet igjen et oppslag om «Sabotageskole 
for sjømenn fra Norden». Biltvedt la vekt på artikkelen, antakelig fordi 
den omtalte et kurs som ennå ikke var ferdig. Det kunne tyde på en 
interessant kilde. Denne gang dreide det seg om en gruppe på seks eller 
syv skandinaver, som var på sabotasjekurs på et avsperret området på 
marinebasen i Wustrow. Alle opptrådte under falskt navn. Den 15. sep
tember 1954 skulle de være ferdige. Kilden var et oppslag i Verdens 
Gang, «som sier seg å ha fått opplysningene på velunderrettet hold i 
Vest-Tyskland.»664 

661 Cookridge tidfester sprengningen av Ta;ima-maru upresist til1930-33. Den 
virkelige sprengningen fant sted i Bremen 2.3.38 og den forutgående sabotasjen 
i Rotterdam, se Borgersrud, (NI) 1997, s. 63 ff. 
662 «In all these cases sabotage was established as the cause and in most officials 
of the MI 5 and Naval Intelligence, and the French Surete found debris of time 
bombs», Cookridge, 1971 s. 274. Det finnes ikke spor av dette i tilgjengelig 
politimateriale som er gjennomgått under arbeidet med Wollweberorganisasjo
nen i Norge, Borgersrud 1996. 
663 Cookridge, 1971, s. 277. 
664 Notat J.nr. 003306/ 1954 av Biltvedt, 21.9.54, P 10.231, OVS. 
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Biltvedt summerte i et eget notat 21. september at det var kommet 
materiale om utdanning av spionasje- og sabotasjeagenter til Skandina
via i Øst-Tyskland og Polen.665 Han viste til at avisene hadde brakt for
skjellige opplysninger om hvor det skulle foregå. Eberswalde utenfor 
Berlin var nevnt, likeledes Forst Zinna i Lausitz. Den seneste opplys
ningen stammet fra januar 1954, «og kommer fra en kilde som skal være 
fullt pålitelig», skrev Biltvedt, nemlig den tidligere ministeraldirektøren 
og sjef for flåten og havnene i Øst-Tyskland. Han ga ingen nærmere for
klaring på hvem dette var. Vi må anta at kilden var Walter Gramsch.666 

Kilden kunne fortelle at Wollwebers organisasjon fortsatt eksisterte. 
Den var til og med blitt betraktelig utvidet etter 1945, og lå direkte 
under Den røde hær og det russiske kommunistpartiets politbyrå. I 
traktene rundt Kaiserslautern fantes det organisasjonsgrupper, som den 
faglige verdensføderasjonen spilte en avgjørende rolle for oppsetningen 
av. Sabotørene blir i de fleste tilfeller utdannet i Ladebow ved Greifs
wald, og i Niederbowritz ved Pillnitz i Sachsen. Lederne blir utdannet 
ved det russiske militærakademi, avsluttet Biltvedt. 

Det er vanskelig å forstå at en erfaren politimann som Biltvedt ikke 
ble mistenksom til en påstand om at russerne blandet sammen sabotasje 
og fagforeningsarbeid. Noe slikt ville neppe forekomme og er nok til å 
avskrive kildens troverdighet. 

Politiet var ikke ukjent med at saker med stor mediadekning tiltrek
ker seg fantaster og kriminelle. Det klassiske eksempelet var forsvarsmi
nister Quislings smuglerberetninger under den såkalte Quisling-saken i 
Stortinget i 1932, som skulle avsløre revolusjonsforberedelser fra arbei
derbevegelsens side. Da var det Oslos politimester Kristian Welhaven 
som påviste at smuglerberetningene kom fra kriminelle. 

Etter Sunde-sakens store mediadekning gjentok denne historien seg. 
I juli 1954 fikk en tjenestemann ved overvåkingen besøk av den tidligere 
NS-mannen Svein Witt.667 Han kunne fortelle at en gren av Wollwebers 
organisasjon var i virksomhet i Norge og at endel tidligere frontkjem
pere var involvert. Noen navn ville han ennå ikke oppgi, men han visste 

665 J.nr. 003304/ 1954 av Biltvedt, 21.9.54, P 10.231, OVS. 
666 Gramsch skal ha vært ministeraldirektør i Sachsen-Anhalt, ifølge Childs/ 
Popplewell, 1996, s. 116. 
667 Witt var tidl. journalist i Hirdmannen. «Notat. Gjelder: Wollweber- ev. org 
i Norge», 1370 12.7.54, P 10.231 , OVS. 
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at de hadde omgang med sovjetisk ambassadepersonell. Bakgrunnen for 
henvendelsen var at mannen skulle reise til Tyskland for å oppsøke tid
ligere Hauptsturmfiihrer Richard Dehn, for å finne ut hvilke nordmenn 
som hadde gjennomgått spesialkurs som sabotører og agenter ved SS 
Fiihrerschule Bad Tolz. Det var disse som var i virksomhet, etter hans 
oppfatning. For sin egen referanse oppga han oberstløytnant Ola Fritz
ner, major Wilhelm Due og advokat Robert Meinich. 

Tjenestemannen ved overvåkingen visste ikke hva han skulle tro. De 
to offiserene var begge kjente for sine gode kontakter med tyskerne 
under krigen, og var på grunn av NS-medlemskap omstridte i Forsvaret. 
Rykter om at russerne rekrutterte tidligere «Silberfuchs»-sabotører var 
heller ikke nye, og figurerte i avisene fra tid til annen. POT hadde mot
tatt liknende informasjon fra Tyskland. Spørsmålet var om Witt hadde 
noe å fare med, eller om han bare var en fantast eller provokatør. 

Senere er forbindelsen mellom Due og Witt bekreftet, likeledes at 
Witt hadde forbindelse med Dehn i Tyskland. Dehn hadde vært leder 
av SIPO/ SDs Ill N i Oslo, og stedfortreder for Georg Wolff, sjefen for 
KdS Ill, i Oslo. Det var der Meldungen aus Norwegen ble produsert. 
Han hadde altså hatt muligheten til å være en slags «Wollweber-ek
spert», som Wolff. I 1945 kom Dehn seg ut av Norge med Edvard Salas 
35 signalspanere fra Lillehammer, og til Frankfurt hvor han gikk inn i 
OSS. Om han senere ble overført til Org. Gehlen er ikke kjent. Det er 
imidlertid kjent at Bad Tolz-skolen på 1950-tallet var i bruk av US Spe
cia! Forces. Witt hevdet at Dehn hadde etablert seg med en sportsbu
tikk i vestsonen. Dehn dukket opp i Norge flere ganger etter krigen, og 
Due har bekreftet at han fikk besøk av Dehn og Witt , og dermed sann
synliggjort at det kunne være noe i historien. Men rekruttering av tidli
gere tyske agenter for Wollweber var helt ukjent for Due.668 POT gjorde 
ingenting for å undersøke om kontakten mellom Dehn og de to offise
rene medførte riktighet. Det var en sak for Evang. Hva han kom fram til 
vet vi ikke. 

Wollweber illegalt i Norge? 

Sporene fra Wollweber-visitter dukket av og til opp, særlig etter 1950, 
da spanerne observerte at Sunde forsvant fra dem med jevne mellom-

668 Due 20.7.94 . 
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rom. Når de så traff på ham igjen, var han avslappet og hadde rikelig 
med penger, det ble antatt at han hadde truffet Wollweber.669 Liknende 
observasjoner angikk Wilhelm Dietrichkeit og Øyvind Eriksen. Men 
Biltvedt la ikke vekt på at sporene fra Sunde også ledet til sentrale per
soner i NKP. Det tydet på at han beveget seg uten regler, i alle fall pas
set det ikke inn i antakelsen om at spioner skulle holde seg unna parti
kontakter. Selv lenge etter at spanerne observerte at det var russere fra 
ambassaden Sunde møtte, mente Tofte at Wollweber i hemmelighet be
søkte Norge. Forestillingen om at Wollweber kunne dukke opp i Vest
Tyskland, i Sverige, Danmark eller i Norge holdt seg i mange år. Det var 
en vandremyte, fra krigstiden, da Gestapo ofte famlet i blinde etter inn
bilte og virkelige motstandere, eller fra tidligere tiders konspirasjonshis
torie. 

Den 9. november 1955 ble nordmannen Fridtjof Lund arrestert i 
Stockholm for svindel, underslag og hotellbedrageri. Da han ble avhørt 
av politiet fortalte han at han den 28. oktober hadde møtt Wollweber i 
København. Kontakten hadde kommet i stand fordi Lund hadde truffet 
en mystisk hollender på et hotell i København. Lund ble 12. november 
transportert til Norge, og med ham kom en henvendelse fra svensk 
statspoliti med spørsmål om hva man i Norge mente om hans historie. 
Biltvedt ble tilkalt av kriminalpolitiet, og avhørte Lund 23 . november. 
Lund fastholdt sin historie, og broderte også ut enkelte detaljer. Biltvedt 
ble ikke overbevist og noterte at Lund var en typisk bedragertype. For 
sikkerhets skyld la han kopier av avhørene i Wollwebers person
mappe.67o 

Så ble det stille om Wollweber i OVS i vel ett år. I Larvik fortsatte 
imidlertid politikammeret å etterforske Hans Peter Pfeifer, og ryktet om 
hans kontakter med Wollweber. I slutten av november 1956 mottok 
OVS et foreløpig notat om hva man hadde funnet ut.671 Politiet hadde 
klart å få kontakt med en tyster som vanket i samme miljø som stor
tingsmann Strand Johansen, som hadde en hytte i Sandefjord.672 Han 

669 Tofte, 1987, s. 33. 
670 Avhør av Lund 11.11.55, P 10.231, OVS. 
671 Larvik 20.11.56, P 110.231, OVS. 
672 Johan Strand Johansen falt ut som stortingsmann ved det katastrofale valg
nederlaget for NKP i 1949, men ble valgt inn igjen i 1953, med Henry Hoff som 
vararepresentant. 
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hadde notert seg en rekke detaljer fra dette miljøet tilbake til 1952. 
«l den nærmeste krets» rundt Strand Johansen vanket en Reidar Otte
sen, og denne hadde plutselig fått jobb på keramikkverkstedet til Hans 
Peter Pfeifer i Tjølling. Tysteren mente at Ottesen måtte være kurer 
mellom Strand Johansen og Pfeifer, og at «kretsen» rundt Strand Johan
sen førte en høyst mistenkelig oppførsel med fyllefester, konebytte og et 
pengeforbruk langt ut over deres inntekter, bare i brennevin. 

Larvikpolitiet gjorde i sin rapport oppmerksom på at Pfeifers lokaler 
ikke var særlig egnet til keramikervirksomhet, og at det måtte være 
andre grunner enn dette til beliggenheten. De hadde festet seg ved at 
stedet under krigen var brukt i tilknytning til en flyktningerute til Sve
rige. Det var mistenkelig. Politiet hadde klart å få kontakt med en 
kvinne som arbeidet hos Pfeifer og som etterhvert var blitt en god venn
inne med fru Pfeifer. En dag stod det et bilde av Wollweber i avisene, i 
forbindelse med hans utnevnelse i Øst-Tyskland. Fru Pfeifer sa da at 
han var en venn av hennes mann, og at han hadde vært på besøk der, og 
igjen ville komme på besøk til dem i Kjerringvik. Kilden kunne opplyse 
at en «fanatisk» dansk kommunist med navn Eilert Martin Jensen kom 
til stedet og begynte i bedriften i 1952. Særlig denne opplysningen 
mente Larvik-politiet bekreftet fru Pfeifers utsagn, og var grunn nok til 
å be OVS om å skaffe til veie opplysninger om Pfeifer i Vest-Tyskland. 

Larvik og Sandefjord politikammer fortsatte å jobbe med saken. I en 
rapport til Bryhn fra august 1958 forelå en oversikt over ytterligere to 
års observasjoner, spaning og andre undersøkelser.673 Hans Peter Pfeifer 
var nå gått grundig etter i sømmene. Han var kommet til Norge første 
gang i 1935, men vendte så tilbake til Tyskland. Like før krigsutbruddet 
i 1939 kom han seg ut av Tyskland til Amerika, og ble statsborger av El 
Salvador. I 1941 søkte han om opptak ved flyskolen i Canada, men ble 
avvist. I 1946 kom han tilbake til Norge som representant for et mas
kinfirma i Milwaukee, og fikk oppholdstillatelse fra 15. august. Han bo
satte seg i Kjerringvik, og giftet seg med den finske statsborgeren Maja 
Liise Aaltonen i 1947. Politiet hadde funnet ut at hennes far i USA var 
kommunist. I 1952 reiste Pfeifer tilbake til El Salvador for å bestyre et 

673 Distriktssentralen, Tønsberg politimesterembete, til Bryhn 18.8.58, med 
bilag. Saken var fortsatt til observasjon. Den følgende framstilling av den skjøre 
tråden mellom Pfeifer og Wollweber i Vestfold bygger på denne rapporten, 
p 10.231, ovs 
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kraftverk, ekteparet ble separert, og konen flyttet til Finland. I 1955 
vendte begge tilbake og gjenopptok samlivet. De bosatte seg på Snarøya 
i Oslo, og Pfeifer fikk ansettelse som konsulent i NS Årdal og Sunda! 
Verk i Oslo. Politiet var i kontakt med flere i hans omgangskrets, som 
omtalte ham som en typisk antinazist. Men politiet luktet en fordekt 
kommunist. 

I april 1958 opplyste en kilde til Larvik politikammer at Wollweber 
hadde vært på besøk to ganger i Norge siden 1945, siste gang i 1951. Da 
skulle han ha hatt opphold hos en Peder Dreyer i Sandefjord. Dreyer 
var en aktiv kommunist, som nå hadde meldt seg ut av NKP, mente po
litiet. Den 8. august 1958 ble Dreyer observert på scooter fra Kjerring
vik mot Sandefjord, samtidig som POT spanet etter en sovjetisk ambas
sadebillike ved. I Kjerringvik lå Pfeifers gamle keramikkverksted, som 
nå ikke lenger var i bruk. Observasjonen var påfallende, mente POT, 
selv om CD-bilen og Dreyer ikke hadde hatt kontakt, og heller ingen 
andre kommunister som statistisk sett også måtte antas å ha bodd i om
rådet hadde dukket opp. Det var Dreyers sammenkopling med Wollwe
ber som var sakens kjerne, observasjonens betydning var helt avhengig 
av denne tvilsomme påstanden. 

POT hadde også en annen Wollweber-observasjon i området. Woll
weber hadde vært observert sammen med en lokal Larvik-kommunist, 
Odd Kristensen, påstod politiet. Kristensen ble ansett av politiet som 
den ledende kommunisten i Larvik, og hadde besøkt Sovjet. Den 2. au
gust 1958 ble en CD-bil med Tass-korrespondentJuri G. Beljajev obser
vert i Larvik, og politiet mente at de to hadde hatt kontakt. Her var altså 
en mulig kontaktlinje avdekket. Politiet reflekterte ikke over hvorfor 
Wollweber personlig skulle ta bryderiet med å reise illegalt helt til 
Norge for å bruke en nordmann til å holde kontakt med sovjeterne. 
Han hadde jo selv kontor like ved det sovjetiske hovedkvarteret i Berlin. 

Men saken ble tatt med det største alvor av politiet i distriktet, hvor 
saken lå til observasjon. Ni andre politikamre ble tilskrevet, og OVS, 
hvor Dreyer, Pfeifer, Aaltonen, Aaltonens far, professor og billedhugger 
Vaino Aaltonen, Kristensen foruten Beljajev hadde sine personmapper, 
ble orientert. 674 

Forestillingene om Wollwebers sabotasjeskoler og sprengninger av 
vestlige skip fikk stadig næring utover på 1950-tallet. I 1957 kom John 

674 P 25 .904, P 25.351, P 25 .352, P 25.354, P 2191 og P 21.534, OVS. 
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Baker Whites bok Sabotage is suspected, som ga detaljerte opplysninger 
om hva som skulle foregå på Wollwebers «sabotasjeskole», og til og 
med navnga opplæringslederen der, en «Paul Werner», «en av Wollwe
bers mest betrodde og dyktige løytnanter».675 I denne og sin neste bok 
om temaet navnga White 15 skip som Wollweber skulle ha sprengt.676 

Kun ett av dem hadde noe med Wollweber å gjøre, i 1938. Det var Ta
;ima-maru, som White i likhet med Hohne feildaterte til1935 . 

Samtidig startet en mer akademisk tilpasset litteratur om Wollweber, 
som ikke desto mindre ukritisk formidlet de samme sabotasjehistoriene 
og fiendebildet. Det startet med David J. Dallin i 1955 og fortsatte med 
Giinther Nollau i 1961. Gjennom de siste årtiene har en rekke akade
miske framstillinger gjentatt historiene, sist som vi har vært inne på Jan 
van Flocken og Michael Scholz i 1994 og David Childs og Richard 
Popplewell i 1996. I denne akademiske tradisjonen, hvor kontroll av 
politikilder ikke forekommer, skriver forfatterne av hverandres framstil
linger og feil. Childs og Popplewell bruker Toftes bok fra 1987 som 
kilde og blander sammen løst og fast fra Krebs til Flocken/ Scholz. POT 
klarte aldri å få noe på Sunde i 1954, skriver de. I stedet reiste han til 
Øst-Tyskland hvor han må ha spilt en viktig rolle, fordi han fikk statsbe
gravelse.677 Her har forfatterne åpenbart brukt Toftes bok, men forveks
let Sunde og Dietrichkeit. 

Slutten -i Kairo? 

I slutten av februar 1958 hadde POT mottatt en inngående rapport fra 
Den norske militærmisjonen i Berlin om utfallet av SEDs sentralkomite
møte 3-6. februar.678 På møtet ble Wollweber og Karl Schirdewan fra
tatt alle sine sentrale tillitsverv og utstøtt av sentralkomiteen. Utfallet av 
møtet var som ventet, etter at Wollweber i oktober 1957 ble fjernet som 
minister for statssikkerhetstjenesten. 

En analyse av den politiske bakgrunnen for oppgjøret faller utenfor 
vårt anliggende her. Det kan imidlertid være av interesse å notere at mi
litærmisjonen hadde registrert «fra pålitelig hold» at den nye stats-

675 White, 1957, s. 187. 
676 White, 1970. 
677 Childs/Popplewell, 1996, s. 117. 
678 G.F.C. Collin 24.2.58, OP VI-1362/58, P 10.231, OVS. 
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sikkerhetsminister Erich Mielke og statssekretær Marcus Wolf hadde 
vært i Moskva, og fått beskjed om at russerne ikke ville ha noen volds
handlinger eller råskap . Wollweber holdt fortsatt til i det sovjetiske mili
tære hovedkvarteret i Karlshorst, ble det påstått. Kilden - vi må anta 
BND - hadde også fått med seg at da folkekammeret strødde sand på 
beslutningene fra sentralkomitemøtet 10. og 11. februar, ble Wollweber 
kjørt til og fra nasjonalforsamlingens bygning av russerne. Det kunne 
derfor se ut til at de sovjetiske militære holdt sin hånd over ham, på 
tross av Ulbrichts forræderianklager. Militærmisjonens slutning var at 
russerne neppe var begeistret for oppgjøret, men at de måtte beholde 
Ulbricht. 

I mars 1958 meldte Dagbladets Bonn-korrespondent, Jon-Hjalmar 
Smith, med Vest-Berlin-avisen Telegraf som kilde, at Wollweber hadde 
flyktet til Moskva.679 Det var bare tøv. Selv om han var fratatt all makt 
fulgte vestpressen ham fortsatt. Bare i DDR ble det nå absolutt stillhet 
om hans navn. I de nordiske land kom etterhvert mer historisk moti
verte artikler på trykk. Statsstipendiat Sverre Hartmann skrev i august 
1965 den første bredt anlagte historiske analyse av Wollwebers liv på 
trykk i norsk presse. 680 

Det gikk ennå et par år før Wollweber-saken ble lagt til side av POT, 
tross partioppgjøret i DDR. Grunnen var nok at mange i tjenesten så på 
politiske oppgjør av denne typen som iscenesatt, for å forvirre Vesten. 
Dessuten hadde distriktssentralene forskjellige prosjekter i gang. Et slikt 
var da den gamle kommunisten Karl Raddatz kom til Norge på besøk i 
pinsen 1960. Et stort opplegg var i gang fra Kristiansand politikammer 
for å overvåke ham. Raddatz hadde i mange år vært mistenkt for å høre 
til Wollwebers organisasjon. Hans offisielle grunn til å reise til Norge 
var politiet skeptisk til. Han var generalsekretær i Vereinigung der Ver
folgten des Naziregimes, og arbeidet med å oppspore tyske krigsforbry
tere. Nå var han med i et prosjekt for å gjøre Sachsenhausen til et min
nesmerke. Norge var tildelt 70 kvadratmeter for en egen stand, og 
Raddatz skulle sikre de praktiske avtalene om denne, blant annet arki
tektonisk utforming. Han hadde sittet i Sachsenhausen under krigen, og 
blitt kjent med flere nordmenn, som han nå ville engasjere i dette. Men 
det var noe annet ved Raddatz som POT var mer opptatt av. Han var 

679 Dagbladet 17.3 .58. 
680 Verdens Gang 27.8.65 . 
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nemlig også nabo med Wollweber, som nå tilbrakte sin pensjonisttilvæ
relse utenfor Berlin. Spanerne noterte, uten å oppgi kilde, at Raddatz 
hadde nevnt for Wollweber at han skulle til Norge. Wollweber svarte at 
han gjerne skulle vært med. Vi må anta at Raddatz nevnte dette med et 
smil for noen av sine overvåkede venner i Norge. POT tok ingen sjan
ser. Raddatz ble fulgt, hans kontakter ble nøye notert.681 

Året etter var politiet i Vardø i gang med å kartlegge Wollwebers rei
ser i Nord-Norge før krigen, antakelig for å se nærmere på lokale kon
takter han kunne ha hatt.682 I 1961 ba POT som vi allerede har vært 
inne på, dette og andre kamre om en ny vurdering av Dunin-saken fra 
1953, og særlig Gudrun Wiiks rolle i den. Hva som kom ut av det vet vi 
ikke.683 

Wollweber, en myte siden 1938, ble en myte også i nederlaget, etter at 
han ble en utstøtt i DDR 1957-58 ble han i vest rapportert som en bit
ter og innesluttet pensjonist i det sovjetiske hovedkvarteret i Berlin-Karl
horst, også det var en myte. Selv om hans sovjetiske venner nok forsik
ret seg om at han ikke ble satt i fengsel eller ble henrettet, unngikk de 
nå enhver kontakt med ham, for ikke å skape problemer i samarbeidet 
med MfS nye leder Erich Mielke.684 Men på tross av at hans tilværelse 
var isolert, og uten noen form for politisk aktivitet, var ikke mulighetene 
for å utnytte restene av hans rykte helt uttømt i vestlig presse. Det bri
tiske tidskriftet The Economist kunne i sin konfidensielle nyhetsbulletin 
Foreign Report 10. desember 1964, med henvisning til Bas/er Nach
richten, opplyse at Wollweber var observert i Kairo, i full gang med å 
rekruttere tyske nazi-vitenskapsmenn i tjeneste hos Nasser. Hans opp
dragsgiver var det sovjetiske etterretningsvesenet. Vestlig og israelsk 
etterretning hadde i noen tid rapportert til media at en rekke eks-nazis
ter hadde dukket opp i Egypt, for å føre kampen mot jødene videre. 
Etter det britiske tilbaketoget i kjølvannet av Suez-krisen i 1956, hadde 
dette innslaget i britisk propaganda mot Nasser vist seg å gjøre inntrykk 
i Vesten. Foreign Report trodde ikke på historien om Wollweber i Kairo. 

681 «Notat. Øst-tysk borger Karl Raddatz» 13.6.60, P 10.231, OVS. 
682 Fjernskriv til fremmedpolitiet Oslo 14.1.61, samt svar samme dag, P 10.231, 
ovs. 
683 Bryhn til Haarstad 13.2.61, P 10.231, OVS. 
684 Jevgenij P. Pitovranov, sjef for KGB Berlin-Karlhorst, til Staffan Lamm, des. 
1995. Lamm 21.3.96. 
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Noe uavhengig bevis for at han hadde vært der fantes ikke, etter bulleti
nens oppfatning. Ifølge ryktene var han kjent igjen av østtyske kommu
nister, men ingen kunne angi presist av hvem. Det var heller ikke sann
synlig at han var en person som russerne ville gitt et slikt oppdrag, ei 
heller at Nasser ville latt ham «stjele» sine verdifulle nazi-assistenter. 
«London sources are inclined to smell an Israeli plant,» konkluderte 
nyhetsbulletinen. 685 

Det er vanskelig å forstå hvordan den virkelige Wollweber, som fort
satt levde i DDR, fortsatt kunne brukes som fiendebilde i Vesten. Han 
var fratatt alle sine verv og sin innflytelse under utrenskningsbølgen i 
1957-58, den siste i DDRs korte historie. Ulbricht og hans allierte 
hadde fjernet indre opposisjon og lansert et personlig styre med person
kultus etter sovjetisk modell, som fortsatte under Erich Honecker fra 
1971. En ny generasjon partibyråkrater kom til makten i 1957-58, og 
beholdt den uten avbrudd til slutten i 1989. MfS, som Wollweber hadde 
bygd opp for å bekjempe de vestlige tjenestenes undergraving i DDR, 
fikk i stedet i oppgave å passe på DDRs egne innbyggere. Berlin-muren 
var reist. Wollweber var tvangspensjonert og gjort til «unperson», i 
gammelromersk tradisjon for behandling av personer i unåde. 

Hans navn var fjernet og skulle ikke nevnes. Hans artikler og skrifter 
var ikke tilgjengelige, han var retusjert fra fotografier. All omtale av hans 
innsats var fjernet fra partihistorien og fra historiebøkene om krigstiden. 
Det var bittert for en som gang på gang hadde satt sitt liv på spill i elleve 
års illegal kamp mot fascismen, mens Ulbricts krigsinnsats, i trygghet 
bak fronten i Sovjet, ble hevet til skyene. Hans nærmeste følte seg 
tvunget til å avbryte forbindelsen, de eneste han hadde kontakt med var 
Karl Schirdewan og enkelte andre av de opposisjonelle fra 1957-58. 

Noen korte hendelser fra Wollwebers siste år kan nevnes. Ved et til
felle traff han en kollega fra tiden i Generaldirektion Schiffart, Erika 
Kiihn, i 1960 giftet de seg.686 Da var hans første kone, Ragnhild Wiik, 
for lengst gift på nytt i Norge og hans samboer, Clare Vater, hadde for
latt ham. Han begynte å skrive sine Lebenserinnerungen, et stort og van
skelig arbeid uten adgang til arkiver. I 1964 dikterte han et 55-siders 
manuskript som Erika Wollweber stenograferte, mens de spaserte i par-

685 Setningen var satt i kursiv for å understreke at dette ikke var hvilken som 
helst «London source», men MI 6. 
686 Erika Helene Erna Kiihn, f. Mandtke 1925, i Frankfurt/Oder. 
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kene. Innendørs kunne det ikke skje, der ble de avlyttet. Manuskriptet 
var ment som siste del av hans Lebenserinnerungen, et politisk testa
mente med en sterkt kritisk analyse av Walter Ulbricht og situasjonen i 
DDR, med tittelen Aus Erinnerungen. Ein Portrå't Walter Ulbrichts. Ma
nuskriptet inneholdt politisk sprengstoff, og ble pakket inn i oljepapir 
og gravd ned, slik at det ikke kunne bli funnet av MfS. Da Wollwebers 
siste sykdom utviklet seg, ba han sin kone om å vokte over manuskrip
tet til en ny situasjon i partiet og en ny partiledelse gjorde det mulig å 
publisere det. 

Som følge av sukkersyke og hjerteproblemer døde Wollweber 3. mai 
1967, 68 år gammel. Fire år senere falt Ulbricht. Erika Wollweber 
gravde manuskriptet opp igjen, renskrev teksten og overleverte den 
samlete originalen av Lebenserinnerungen til Erich Honnecker 15. au
gust 1974, i håp om utgivelse. Honecher leste verket og leverte det vi
dere til Erich Mielke. Deretter forsvant manuskriptet for godt, antakelig 
inne i Mielkes panserskap, på Wollwebers gamle kontor. Det ble aldri 
senere gjenfunnet. Erika Wollweber hadde imidlertid sørget for å ta en 
kopi. Først 23 år etter Wollwebers død, lyktes hun å få kapitlet om Ul
bricht på trykk.687 Resten av Lebenserinnerungen har det ennå ikke vært 
mulig å publisere i det nye Tyskland, tross flere forsøk. Kontrasten 
mellom det virkelighetsbilde som Wollweber selv tegner og det fiende
bildet som ble skapt av ham i vest er grell. I dag kjenner de færreste 
noen annen Wollweber enn fiendebildet. 688 

687 «Aus Erinnerungen. Ein Portrat Walter Ulbrichts», BZG 3/ 1990, s. 350-378. 
688 Inspirert av Scholz/ Flocken, 1994, har nettstedet Hannoversch-Miinden 
presentert sitt bysbarn som terrorist. 
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- Kapittel 9 -

Fiendebilde i glemsel 

Jeg skrev i første kapittel at et fiendebilde kan være sant eller usant, og 
det kan være vanskelig å avgjøre om det er skapt i en bestemt hensikt 
eller ikke. Slike spørsmål kan bare besvares ut fra en historisk undersø
kelse av det samlede materialet fiendebildet bygger på, som vi har gjort 
her. Fiendebilde Wollweber ble skapt for å spre frykt og passivitet i en 
tid da krig truet, derfor fikk det karakter av et terrorbilde. Det er ikke et 
nytt fenomen. Urett og motstand, undertrykkelse og opprør, krig og 
konspirasjon, terror og mot-terror formidles til oss gjennom fiendebil
det. Fiendebildet av terroristen har forbilder, som Hasan Ibn Sabbahs 
assasinersekt på 1100-tallet, Ku-Klux-Klan i tiden etter den amerikan
ske borgerkrigen, eller Andreas Baders og Ulrike Meinhofs Rote Arme 
Fraktion på 1970-tallet, og skapes av såvel makthavere som av maktes
løse når forholdene ligger til rette for det. Men denne studien viser at 
det som presenteres som et sant fiendebilde kan være et skinn, et dekke 
for noe helt annet. Vi slipper ikke unna å analysere det, og en slik ana
lyse er i sitt vesen først empirisk så politisk. 

Materialet viser at de som skapte Fiendebilde Wollweber gjorde det 
bevisst. De kan ikke frikjennes av bona fide, den gode troen. De var ikke 
særlig opptatt av hva som var sant, de etterprøvde ikke sitt materiale, 
det var ikke behov for falsifisering eller verifisering. De leverte et pro
dukt som makthaverne hadde behov for; statsministeren trenger en spi
onsak, som justisminister O.C. Gundersen sa. Da det hele var over gikk 
de bare videre til andre arbeidsoppgaver. Sett i denne sammenhengen 
var Fiendebilde Wollweber beslektet med svart-propagandaen fra krigs
tiden. Rolf Gerhardsen var arkitekten bak, metodene han brukte 
kjennetegner en regulær etterretnings- og propagandaoperasjon, og red
skapet var et etterretningsbyrå under hans og partiets kommando.689 

Vi har sett hvordan operasjonen hurtig ble en del av en mer generell 
jakt på opposisjonelle, som ganske sikkert ville pågått uten denne tyske 

689 Den virksomheten som DNAs etterretningsbyrå drev gjennom fagbevegelsen 
er vel kjent, men kommandolinjene og aktivitetene for øvrig er lite beskrevet. 
Her er det nødvendig med mer forsking. 
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Bosewicht. Slik var Fiendebilde Wollweber bare en episode i omleg
gingen av norsk utenrikspolitikk. 

Det er sjelden et fiendebilde kan beskrives så fullstendig som det har 
vært mulig å gjøre her. Vi har sett på ulike kilder etter operasjonen: de 
skrevne rapportene, notatene og brevene fra de hemmelige tjenestene, 
presseutspillene i avisene og i andre media, samtidig og nesten samtidig 
litteratur og den nære ettertidens memoar- og historikerprosa. Endelig 
har vi undersøkt utvalgte eksempler på skipssabotasje. Vi har derimot 
ikke gitt en fullstendig gjennomgang av all påstått sabotasje, og innen 
det er gjort kan vi ikke konkludere med visshet at ingen sabotasje /ant 
sted. Vi skal derfor nå returnere til en systematisk, men summarisk 
undersøkelse av forekomsten av forlis , ulykker og branner i norsk skips
fart i denne tidsperioden. 

Forlis, ulykker og branner i skipsfarten 

Norsk skipsfart deltok i all internasjonal fraktfart, og var selvfølgelig 
tungt inne i våpen- og ammunisjonsfarten fra USA, både til Europa, 
Japan og Korea. I den omfattende sabotasjen som er beskrevet i littera
turen, er sabotasje mot norske skip en viktig del. En mengde sabotasje
mistanker ble faktisk etterforsket av ulike politikamre, med assistanse 
fra OVS. Det ga verdifulle kilder, fordi saksbehandlerne i OVS måtte 
forholde seg til ytre etater, andre offentlige etater, rederikontorer og be
drifter, som stilte krav til behandlingen. Saksbehandlerne ble mer for
siktige med å sette rykter på papiret enn de gjorde i interne notater, 
motsigelser og uklarheter kommer bedre fram. 

Et stort antall saker hang sammen med at Norge tross betydelige 
krigstap hadde en stor handelsflåte, og i årene fram til midten av 1950-
tallet vokste flåten betydelig.690 I 1945 bestod den av 4142 skip over 100 
bruttotonn, mens den i 1955 var øket til 6106 skip. Tonnasjen økte i 
samme tidsrom fra 3 028 000 til 7 766 000 bruttotonn. Samtidig ble 
skipsfarten sterkt modernisert. Mange av de gammeldagse dampskipene 
ble erstattet av dampturbinskip og motorskip. I 1945 hadde man fort
satt 1078 dampskip på sammenlagt 892 000 bruttotonn, hvorav mange 
var eldre dampskip. Slike skip ble ikke bygget etter krigen. I perioden 
1945-55 skjedde det derfor ikke bare en sterk øking av skipsfarten, men 

690 NOS XII 291 s. 376, tabell181, Skip og tonnasje, Statistisk sentralbyrå, 1978. 
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også overgang til mer komplisert teknologi, som stilte større krav til or
ganisering, kunnskaper og utdanning. I disse årene økte ulykker og ska
der i skipsfarten, og tilfeller av eksplosjoner, brann, havarier og store 
skader ble innrapportert til POT som startet etterforsking. 

Fra Skoghaugs forlis i 1947 til Tora-saken i 1953 var de politiske moti
vene klare i etterforskingen, og POT mente de fant «Wollweber-sabota
sje» bak. Etter 1954 ble disse undertonene svakere. Sabotasjen ble nå 
sjeldnere omtalt som «kommunistisk». Men skadene forsvant ikke, som 
vi skal se. Noen hovedtall for skipsforlis i perioden 1946-55 viser om
fanget. I 1946 forliste 20 skip med en gjennomsnittlig tonnasje på 809 
nettotonn. I 1955 forliste 18 skip med en gjennomsnittlig tonnasje på 
294 nettotonn. Toppåret var 1949 med 33 skip, bunnåret 1954 med 10 
skip. Fra 1955 til1962 pendlet det årlige antall forlis rundt 20, fra 1963 
var tendensen økende med et toppår i 1966 med 38 tilfeller. I 1968 var 
det igjen nede på 20.691 

Noen enkelttilfeller viser hvordan skadene ble beskrevet. Den 2. sep
tember 1951 hadde Mosvold Shippings Mosbay blitt dokksatt i San 
Pedro, og umiddelbart før dokken ble fylt ble bunnventilene funnet 
åpne. Resultatet ble vannskader i maskinrommet anslått til50.000 dol
lars. Det var mistanke om sabotasje, skrev avisene. Om POT etterfor
sket saken er uklart. Men en avisartikkel om saken ble klippet ut og tatt 
vare på. Da denne «sabotasje-saken» kom for retten i mai 1954, ble den 
av Aftenposten omtalt som en «høyst vidløftig sak hvor en rekke mo
menter er tilstede og som krever en langvarig behandling».692 Sabotasje 
var det likevel ikke. 

I september 1956 ble POT koplet inn i en sak med mistanke om sa
botasje ombord i motorskipet Tamesis i Brisbane, Australia, 26. juni 
samme år. Det var funnet knust glass i bærelageret i en generator om
bord, og senere samme dag, sand i et annet lager. Det australske politiet 
ble koplet inn, og da skipet kom til Norge overtok POT saken.693 Poli
tiet forhørte seg blant mannskapet om det kunne dreie seg om sabotasje 
utfra personlige eller andre årsaker. Ryktene hadde gått ombord. Flere 
antydet muligheten for sabotasje. En annen mulighet var om uvedkom-

691 NOS XII 291, s. 381 , tabell186, Forliste skip, ikke medregnet krigsforlis, Sta
tistisk sentralbyrå, 1978. 
692 Aftenposten 14.5.54. 
693 Rapporter fra Strøm og Krokaas 19.5.56 i Fredrikstad, P 90: 612 a, OVS. 
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roende kunne ha vært ombord i skipet, men det viste seg lite sannsynlig. 
Sporene pekte i retning av en motormann med et personlig motiv. Men 
politiet forhørte seg også om hans politiske ståsted, uten å få dette bragt 
på det rene. Saken ble ikke oppklart. 

En annen sak var «sabotasjeforsøk» i maskinen ombord i motorskipet 
Vita , under et opphold i Dunedin, New Zealand, 20. mars 1955, og 
mange tilfeller av branner og skadeverk i 1955 og 1956.694 Det dreide 
seg om Hammersborg 13. januar 1955 i Aruba, Ringstein 8. juni 1955 i 
Antwerpen, Evita 8. september 1955 i Barry, Stamsund 24. august 1954, 
Mildred l. august 1954, ]ulian 5. juni 1955, Snar 8. april1955, Fru Inger 
28. juli 1955, Elin Horn 25. september 1955, Haukefjell to tilfeller i fe
bruar 1956, Stella Størmer 26. januar 1956, Høegh Belle 29. mars 1956 i 
Hamburg, Avenir 24. april 1956 i Vera Cruz, Reinholt i august 1956 i 
sjøen mellom Japan og Nauru. I samtlige av disse tilfellene gransket 
POT mannskapslistene og kontrollerte mannskapene mot registrene i 
fremmedavdelingen og overvåkingssentralen. Noen av sakene endte 
med sivile dommer og avskjedigelse, etter at det var påvist forsett eller 
grove forsømmelser. Ellers var det snakk om ulykker. Ikke i et eneste til
felle ble det påvist politiske over- eller undertoner.695 

På foråret 1959 ble det foretatt skadeverk ved to anledninger mot sty
remaskinen ombord på Sandefjord-båten Thorstar. En konstabel fra 
Sandefjord politikammer ble sendt ombord, og etterforsket saken som 
meget alvorlige tilfeller av sabotasje. Etter forhør tilstod en av mannska
pet skadeverket, som hadde foregått under påvirkning av alkohol. I et 
fjernskrivtelegram om saken og i presseoppslag ble nå «sabotasje» 
brukt, uten politiske undertoner, omtrent som «skadeværk».696 I en sak 
om tømming av brannslukkingsapparater ombord på motortankeren 
Pepita i 1961 og 1962 brukte man det verdinøytrale «hærverk». Det 
dreide seg om rene guttestreker. Men fortsatt var denne og liknende 
saker innom POT, og det var Bryhn som tok initiativet til etterfor
skingen. 697 

I 1957 ble det satt opp en oversikt over skipsbranner som forekom i 
årene 1946-57 som det fantes dokumentasjon på i OVS. Den bygger på 

694 Henvisning til H-4335 i sak 43.709, P 90: 612 a, OVS. 
695 Samtlige saker i P 90: 612 Il, OVS. 
696 Aftenposten 2.5.59. Fjernskriv i P 90: 612 a, OVS. 
697 Ekspedisjon i P 90: 612 a, OVS. 
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innrapporterte og etterforskede tilfeller i POT og i andre politimyndig
heter, innmeldte tilfeller til skipsfartsmyndighetene samt diverse artikler 
fra pressen. Oversikten er neppe komplett, siden ikke samtlige av disse 
sakene kom til POT. Men den inneholder de mest relevante tilfellene, 
som hadde interesse i sabotasjesammenheng. Oversikten inneholdt også 
tilfeller av eksplosjoner og andre tilfeller som ikke hadde med brann å 
gjøre.69s 

I 1946 var det ett registrert tilfelle, med brann i last ombord i Tarv i 
sjøen mellom Santa Cruz og Cape Town. Brannårsaken ble ikke fast
slått. 

I 1947 var det i alt 15 tilfeller. Årsakene var: Ukjent/ikke angitt: 4, 
uforsiktighet: 4, selvantennelse: 3, andre tekniske forhold: 3. I kun ett 
tilfelle var det mistanke om brannstiftelse. Det var en lugarbrann om
bord i Herbrand, tilhørende Sigurd Herlofsen & Co i Oslo, 13 . de
sember i sjøen mellom Buenos Aires og Curacao. Saken ble henlagt av 
politiet. 

I 1948 var det i alt 12 tilfeller. Av disse var årsakene: Ukjent/ ikke an
gitt: 2, uforsiktighet: 2, selvantennelse: l , og tilfeller andre tekniske for
hold: 7. 

I 1949 var det i alt 28 tilfeller. Årsakene var: ukjent årsak: 7, uforsik
tighet: 4, selvantennelse: 4, andre tekniske forhold: 11, hendelig uhell: 2. 
I det minste ett av tilfellene med ukjent årsak var totaltap. Det var Poly
karp tilhørende Einar Rasmussens rederi i Kristiansand, som ble total
vrak etter brann i Puerto Calbello l. oktober. 

I 1950 var det i alt 30 tilfeller. Årsakene var: Ukjent/ikke angitt: 11, 
uforsiktighet: 4, selvantennelse: 6, andre tekniske årsaker: 8, mistanke 
om påsettelse: l. Den 29. januar dette år ble hurtigruteskipet Kong Ha
rald utsatt for mindre eksplosjoner. I undersøkelsen av saken opplyste 
direktøren for Store Norske Kullkompani i Oslo at både lunter og feng
hetter forekom i kullene fra bedriften. Saken hadde paralelle trekk med 
Tora-saken fra 1953. 

I 1951 var det i alt 9 tilfeller. Årsakene var: Ukjent/ikke angitt : 3, 
uforsiktighet: 2, selvantennelse: 2, andre tekniske årsaker: l, hendelig 
uhell: l. 

I 1952 var det i alt 5 tilfeller. Årsakene var: Ukjent/ikke oppgitt: 3, 
uforsiktighet: l, andre tekniske forhold: l. 

698 «Skipsbranner», P 90: 612 l. 
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I 1953 var det i alt 4 tilfeller. Årsakene var: Tekniske forhold: 2, mis
tanke om sabotasje: 2. Den ene av disse var Tora-saken, som er behand
let over. Den andre var motorskipet Black Falcon av Sigurd Herlofsons 
rederi. Den 2. november brøt det ut brann ombord i Boston, og 8 ame
rikanske lossearbeidere skal ha omkommet. Det ble nedsatt en kommi
sjon for å undersøke om sabotasje var årsaken, men ingen opplysninger 
om at dette ble bekreftet foreligger. 699 

I 1954 var det i alt 24 tilfeller. Årsakene var: Ukjent/ikke oppgitt: 5, 
uforsiktighet: 5, selvantennelse: 2, andre tekniske forhold: 8, mistanke 
om sabotasje: 4. I den siste gruppen var motorskipet Fernplant av 
Fearnley & Eger, som fikk brann i en bomullslast i Yokohama 28. de
sember. Det forelå et skriv i saken fra Sjøfartskontoret og et skriv i over
våkingspolitiet.700 Ifølge disse mente politiet i] ap an at brannen skyldtes 
kommunistisk sabotasje, mens skipsinspektøren mente årsaken var feil i 
det tekniske anlegget. Det andre tilfellet var motorskipet Fo/ga, til
hørende Ludvig Mowinckels Rederi i Bergen. Folga var forlist etter en 
eksplosjon l. november. Det forelå ett skriv om saken i POT.701 Ifølge 
dette hadde man mottatt et skriv fra Bergen som hevdet at en hollandsk 
pressemelding slo fast at det dreide seg om sabotasje, ikke minespreng
ing. Rederiet kunne imidlertid ikke fastslå grunnen til forliset. Ytterli
gere opplysninger foreligger ikke. Til sist dreide det seg om dampskipet 
Mildred, tilhørende Bachke & Co i Trondheim, og motorskipet Stam
sund, tilhørende Vesterålens Dampskipsselskap i Stokmarknes, som 
henholdsvis l. og 24. august var utsatt for maskinbrann i Nordsjøen. 
Mildred ble totalskadd. En rekke skriv om sakene forelå .7°2 Fordi begge 
skip kom fra samme distrikt, og fordi det forelå uttalelser om at bran
nene måtte skyldes sabotasje, etterforsket politiet begge med henblikk 
på dette. Noen bekreftelse på at dette ble fastslått foreligger imidlertid 
ikke. 

I 1955 var det i alt 15 tilfeller. Årsakene var: Ukjent/ikke angitt: 2, 
uforsiktighet: l, selvantennelse: 4, andre tekniske forhold: 8. 

699 Arbeiderbladet 4 .11.5 3. 
700 I.D.Sjøf.ktr. j.nr. 16658/55, og O .P. VI-3064/55, OVS. 
701 O .P. 3805/54. 
702 Mildred: Trondheim og Strinda politikammer j.nr. 873/54, og O.P. VI-
3068/54 (3185/54 og 4215/54). Stamsund: Trondheim og Strinda politikammer 
j.nr. 873/54, Statspolisen nr. S 537/54, og O.P. VI-4524/54 og 3986/54. 
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I 1956 var det kun 3 tilfeller, fordelt på ukjent/ ikke angitt, selvanten
nelse og brannstiftelse, og i 1957 5 tilfeller, fordelt med 3 ukjent/ ikke 
angitt, l tilfelle av hærverk på en styremaskin - altså ikke brann i det 
hele tatt - samt ett tilfelle av brannstiftelse. 

I alt inneholdt oversikten 150 tilfeller. Kun i ett tilfelle fastholdt poli
tiet, i strid med de tekniske faginstansene, at det forelå en forbindelse 
med Wollweber, og det var tilfellet med Tora fra 1953. Formuleringer 
fra politietterforskere om liknende mistanker i andre saker er å betrakte 
som løse betraktninger. Det gjennomgåtte materialet - POTs eget arkiv
materiale om dette - viser at det ikke forekom et eneste tilfelle av p o li
tisk motivert sabotasje mot norske skip i den undersøkte perioden, fra 
verdenskrigens slutt til 1957. 

En sammenlikning mellom antallet forlis med antallet mistenkelige og 
etterforskede branner for perioden 1947-57 ser slik ut:703 

År Forlis Branner (ink.eksplosjoner) 

1947 29 15 
1948 23 12 
1949 33 28 
1950 20 30 
1951 21 9 
1952 24 5 
1953 21 4 
1954 lO 24 
1955 18 15 
1956 19 3 
1957 22 5 

Tilsammen: 240 150 

Toppåret for forlis , 1949, korresponderer med et høyt antall branner, 
men bunnåret for forlis, 1954, korresponderer ikke med et lavt antall. I 
gjennomsnittsårene for forlis, 1950-1953 og 1955-1957, er antallet 
branner mindre. Det er vanskelig å se noen sammenheng mellom disse 
størrelsene. 

Hva var da årsakene til skader og ulykker i skipsfarten? Et fullgodt 

703 Etterforsket eller gransket med tanke på sabotasje. 
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svar faller utenfor denne boken. Noen stikkord kan imidlertid gis. For
klaringene i de etterforskede sakene viser at menneskelige feil oftest var 
resultat av utilsiktede handlinger. Fordi det var etterforskernes oppgave 
å påvise forsett, kan vi ikke utelukke en overrepresentasjon av det. I til
legg til politiske motiver var etterforskerne særlig opptatt av om alko
holbruk, røyking, bajaseri og slurv var årsaker til branner og ulykker. 
Slike forklaringsmodeller har lite for seg når materialet studeres kritisk 
med vår tids erfaringsbakgrunn. Det overveiende antallet hadde åpen
bart sammenheng med at sjømannen rett og slett hadde et svært farlig 
yrke. Det var vanskelig å gardere seg mot farlig last og farlig arbeids
miljø. Katastrofale skipsforlis med store tap av menneskeliv forekom 
hvert år. 

Her kan det være nødvendig å utvide perspektivet og resonnementet. 
Så lenge moderne skipsfart har eksistert har sikkerhetsforholdene til 
sjøs vært mer ekstreme enn på landjorden. Selve motivasjonen bak har 
alltid vært å frakte så store verdier som mulig på en så liten og billig kjøl 
som mulig, hvor små vurderingsfeil betyr forskjell på rikdom eller ruin, 
liv eller død. Fra gammelt av var livet ombord derfor styrt av streng kus
tus, og forholdene var ofte elendige. Under Den andre verdenskrigen 
fikk skipsfarten en betydning langt utover den enkelte reders profitt
ønsker. Moderne samfunnstenking entret skipene, ikke bare i form av 
tekniske endringer, men også med et nytt syn på arbeidsmiljø, tiltak mot 
ulykker og skader, og ikke minst lønns- og arbeidsforhold, som dro mye 
annet med seg. Likevel gikk det mange år før dagens syn på systematisk 
ulykkes- og farehåndtering fikk gjennombrudd. Det kom først på slut
ten av 1960-tallet og 70-tallet. 

Generell kriminalitetsutvikling i samfunnet må også ha gjort seg gjel
dende til sjøs. Antallet sysselsatte i utenriksfart økte fra 1947 til1957 fra 
23 257 til47 760.l04 Blant så mange mennesker må man forvente krimi
nalitet i et omfang som på landjorden. I tillegg er det å vente at særegne 
former for kriminalitet vil oppstå i forbindelse med selve transportvirk
somheten mellom land og kontinenter, og fordi sjømannsyrket fortsatt 
var ekstremt i mange henseender. 

Det var altså mange grunner til ulykker og skader, men sabotasje fra 

704 I 1950-51 ble tonnasjegrensen for statistikken redusert fra 500 br.t. til 100 
br.t. Forandringen medførte at bemanningen økte med 866 personer. Statistisk 
sentralbyrå, NOS XII 291, tabell46, 1978. 
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Wollweber eller andre kommunister forekom ikke. Dette var også kon
klusjonen som Rederforbundet trakk, etter å ha stått i forbindelse med 
POT under etterforskingen. 

Viseadministrerende direktør Børre Sverdrup bekreftet at det ikke 
forekom i hans tid eller tidligere.705 «Dette var rykter, som ikke var ba
sert på realiteter,» understreket han. Sverdrup kunne imidlertid opplyse 
at han på et nordisk redermøte sent i 1950-årene fikk høre om et par 
slike tilfeller i Sverige, uten at de heller var verifisert. 

Det forsvant en rekke svenske skip i de første etterkrigsårene. Vi har 
sett hvordan Forsvarsstaben i 1948 satte ut et rykte om at mannskapet 
på Kinnekulle var tatt av russerne som ledd i hemmelige operasjoner 
mot en polsk undergrunnsbevegelse. Tilfellet minner sterkt om Farnes' 
forlis i 1952. I den svenske litteraturen er 22 skipsforlis eller forsvin
ninger i perioden fra Den andre verdenskrigen til 1968 beskrevet. 
Mange av dem har forklaringer som likner de vi kjenner fra det norske 
materialet. Sabotasje ble aldri påvist.706 

Glemsel 

Professor Nils Johan Lavik har skrevet om fiendebildet, og peker på at 
selv om de spiller en betydelig rolle i den politiske kampen, kan bruken 
av dem straffe seg i det lange løp. Det kan skje ved tap av troverdighet 
for de som står bak. Det kan også skje ved at fiendebildet, etter at det 
først er skapt og har utspilt sin rolle, ikke lenger er så lett å bli kvitt.707 

Fiendebildet har en tendens til å overleve sine skapere. 
Fiendebilde Wollweber hadde konkrete mål: å kriminalisere kommu

nistene i skipsfarten etter verdenskrigen, å sikre etableringen av de mill
tære beredskapstiltakene, å sikre materielltransportene fra USA og mer 
generelt å skape en almen nervøsitet og frykt hos myndighetene for for
holdene i skipsfarten, som nødvendiggjorde en skjerpet kontroll. For
målet var kortsiktig, det rammet spesielt de som var utpekt som de nye 
«Wollweber'e», krigstidens sabotører i Osvaldgruppa, den norske sek
sjonen av Wollwebers sabotasjeorganisasjon mot aksemaktene, og de 
som kunne mistenkes for kontakt med disse. De stod på den såkalte A
listen over interneringsobjekter, som de første som skulle pågripes i en 

705 Sverdrup 11.10.93. 
706 Fredh, 1984, s. 17-56. 
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«beredskapssituasjon». For dem utgjorde det fare for jobb og økonomi 
å vedstå seg å ha vært sabotør under krigen, kanskje også fare for liv og 
helse. Som ren beskyttelse av seg og sine familier sluttet de å fortelle om 
sine krigsopplevelser. Deres innsats ble etterhvert usynlig, deres mot
standshistorie forsvant som kilde. Slik ble de også usynlige for histori
kerne, som forsøkte å forklare hvordan den aktive motstanden på slut
ten av okkupasjonen hadde oppstått. Fiendebilde Wollweber fikk altså 
indirekte den effekten at motstandshistorien ble retusjert. Myter ble i 
stedet skapt for å fylle opp det motstandshistoriske tomrommet.7°8 

Andre fikk medaljene. Slik bidro Fiendebilde Wollweber indirekte til 
å prege den senere etterkrigstidens motstandshistorie, ikke minst for
midlet gjennom institusjoner som Norges Hjemmefrontmuseum, etter 
åpningen i 1970. I museets utstilling er Wollwebers og Osvalds sabotø
rer praktisk talt ikke nevnt. Den britiske sabotasjen gjennom Kompani 
Linge beskrives som norsk, Milorg, som under nesten hele krigen hadde 
forbud mot sabotasje, beskrives som en sabotasjeorganisasjon. At en
kelte ledere fra Milorg deltok aktivt i denne historieretusjeringen for
bauser ikke, ettersom de hadde nær tilknytning til de hemmelige tjenes
tene. At enkelte også hadde NS-bakgrunn, ennå mens Wollwebers 
sabotører sprengte Hitlers skip, var derimot en hemmelighet.709 Slik ble 
motstandshistorien bit for bit omskrevet av den kalde krigen, skurker 
ble til helter og helter ble til skurker. 

De fleste av Wollwebers sabotører ble tause. Men det var noen som 
ikke ga opp med å søke rettferdighet. Vi har sett hvordan erstatnings
kravene mot den svenske stat som ansvarlig for de første arrestasjonene 
etter Martin Hjelmens utlevering til Gestapo, som UD stoppet i 1948 av 
politiske grunner, hadde forstummet. Det var ennå mens Wollweber
spøkelset var nytt og levende i POT. Det ble ingen erstatning fra Sve
rige, unntatt for Hjelmens mor. 

Så gikk årene inntil Wollweber var styrtet. To av sabotørene, Yngvar 
Jensen og Anker Thorsrud, fant i 1958 tiden inne til å prøve å få UD til 
å støtte kravet om erstatning fra Tyskland.710 De hadde en sterk sak. De 

707 Professor emeritus Nils Johan Lavik: «Fiendebilder og politisk retorikk», 
Aftenposten, kronikk 10.6.01. 
708 En bred analyse av krigstidens myter er gitt av Eriksen, 1995. 
709 Rolf Rynning Eriksen og Jens Nordlie. Borgersrud, 1999, s. 182-189. 
710 UD 28.116 F Erstatningssak Anker Thorsrud og Yngvar Jensen. 
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var blitt frikjent av den tyske folkedomstolen, men satt tross det inne til 
krigsslutt. Det gjaldt flere av Wollwebers folk. Men det gjaldt også 
mange fra andre motstandsgrupper, og til og med personer som ikke 
hadde d_reyet motstandj det hele tatt, men som av en eller annen grlinn 
var kommet i veien for den tys~ krigsmaskinen. 

Historien om erstatningskravene som ble reist mot Tyskland er lang 
og kronglete, og faller utenfor vår sammenheng. Den endte med inngå
elsen av en fangeer-statningsavtale i 1960 mellom Norge og Forbundsre
publikken, som fordelte 60 millioner tyske mark til ofre for nazistisk 
forfølgelse. 711 Slik denne betingelsen var formulert fra tysk side, ble 
langt de fleste gruppene av fanger utelukket. UD hadde akseptert be
tingelsene, men det kom kraftige protester fra krigsveteranene. For å få 
slutt på striden overlot vest-tysk UD til Norge å fordele erstatningen, 
som deretter foregikk etter andre prinsipper. Alle fanger fikk erstatning, 
utregnet etter hvor lenge de hadde sittet fengslet. Den kom også Woll
webers folk til del. De individuelle søksmålene som Thorsrud og Jensen 
hadde fremmet, førte imidlertid aldri fram, og fikk heller ikke særlig 
støtte i UD. Det er rimelig å anta at politiske grunner fortsatt lå under, 
selv om dette ikke framkommer direkte i dokumentene. Det er ingen 
grunn til å anta at UD ønsket å sette en slik sak på spissen i forholdet 
mellom våre to land. Tvert imot støttet Norge svært aktivt Forbunds
republikken, ikke minst viste det seg i boikotten av Wollwebers Øst
Tyskland, som blant annet medførte at norsk UD avstod fra å kreve 
barnebidrag på vegne av norske mødre fra østtyske barnefedre fra 
okkupasjonstiden.712 

Fra midten av 1950-tallet var det alment godtatt at det pågikk kom
munistisk skipssabotasje, selv om selve fiendebildet knyttet til Wollwe
ber begynte å falme da han ble styrtet. Fortsatt ble det skrevet om Woll
weber i avisene på 1960- og 1970-tallet. Inspirert av den danske 
forfatteren Erik Nørgaard, som i 1975 startet en bokserie om Wollwe
ber og hendelsene som ble forbundet med ham, skrev Leif Vetlesen to 
artikler i Dagbladet i 1978 og senere i A/tenposten.113 Disse bøkene og 
artiklene stimulerte en mer kritisk interesse, men var samtidig betydelig 

711 Erstatningssaken 1959--60 er beskrevet i Borgersrud/Borge: Fiendens barn? 
NFR 1999, s. 25-43 . 
712 Borgersrud/Borge: Fiendens barn? NFR 1997, s. 45 ff. 
713 Dagbladet 14. og 21.1.78, Aftenposten (A-magasinet) 13. og 20.6.87. 
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preget av fiendebildet selv. Nytrøens beretning i begynnelsen av 1980-
tallet og Toftes og Ulateigs bøker på slutten av ti-året må ses som rene 
produkter av det. Da Stortinget på 1990-tallet nedsatte Lund-kommi
sjonen for å granske de hemmelige tjenestene, og Justisdepartementet 
og Forsvarsdepartementet engasjerte egne forskere til motrapporter, ble 
de femti år gamle sabotasjehistoriene nesten ikke nevnt, og ikke analy
sert.714 Fiendebilde Wollweber var gått i glemmeboken. 

Også blant de gamle kommunistene var det mange som nokså hurtig 
lot glemselens slør senke seg. Takket være den allestedsnærværende 
overvåkingen har vi fått et enestående vitneprov på hvor uklart Fiende
bilde Wollweber var blitt på slutten av sekstitallet. Anledningen var da 
to sentrale personer i NKP kom inn på disse spørsmålene under en til
feldig samtale. Den ene ledet solidaritetsarbeidet med DDR og hadde et 
eget lokale på partikontoret til NKP, den andre satt i sentralstyret og 
hadde en lederstilling i kommunen.715 Samtalen ble avlyttet av POT. Av
lytterne, som ikke selv forstod hva den dreide seg om, noterte likevel 
ned ord for ord. Vi må tenke oss at scenen var at de to rullet en røyk 
over en kopp kaffe, kanskje på restaurant Stratos på toppen av Folke
teaterbygningen i Oslo, en januar-dag i 1969, mens følgende replikker 
falt .716 

- Anker Thorsrud var oppe en tur, og han hadde med han Albertz; eller 
hva han heter, fra den danske Søefyrbødernes forening eller noe sånt. 
-Ja, den matros- og /orbryter/oreningen, der var han Leif Foss også, og 
slike karer som var ute og seilte. 
-Ja, og Fossen også. 
-Og Richard Jensen, og en fyr som Wollweber og hva han heter /or noe, 
og han som ble skutt, han Martin Hjelmen, var med på det, og så en mann 
hvis navn begynner på S. som var med i denne gruppen, de hadde sitt ille
gale kontor nede på Vaterland. 
-Ja, de arbeidet for flyktningene, Rote Hilfe, /ra Tyskland. - Stemmer 
det, er det Semming han heter eller noe sånt? Disse kara gikk ombord og 

714 Riste/Moland, 1997 og Bergh/Eiksen, 1998. 
715 Georg Rosef, som arbeidet med Østersjøukene og vennskapssambandet med 
DDR, og Sigurd Mortensen, til daglig statistikksjef i Oslo kommune. 
716 Rosef snakket først. «Alberti»- Wollweberorganisasjonen, 4.1.69, dok. 68, i 
P 10.231 Ernst Wollweber, OVS. 
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kasta folk til sjøs når det var streik og sånn, de kasta dem overbord så de 
druknet.' 

For de to var det blitt uklare minner. Men i OVS på Victoria Terrasse 
fungerte rutinene som før: Etter at spanerne hadde skrevet ut rapporten 
og levert den inn til vaktlederen og de aktuelle personopplysningene var 
funnet fram i arkivet, ble navnene og kontrollert og korrigert. Alle var 
gamle kjenninger av POT, også Arthur Samsing, som de to hadde glemt 
det korrekte navnet på. Ingen reagerte på det merkelige innholdet i 
samtalen. Det var ikke uvanlig med løst snakk i rapporter. Man hadde 
rett og slett ikke tid til å fjerne slikt. Det var ikke vanlig med analyser av 
rapporter i det hele tatt. Notatet var i realiteten skrevet for arkivet. Etter 
vanlig rutine ble det skrevet av med tilstrekkelig antall gjennomslag, og 
fordelt på de aktuelle person- og emnesakene.717 Da dette var ferdig og 
notatet var arkivert korrekt, var det gått fire måneder siden samtalen 
fant sted, og ingen innad i tjenesten hadde engang bemerket at det var 
noe kuriøst ved den. 

I Bergen hadde en annen av denne bokens hovedpersoner, tidligere 
overvåkingssjef Asbjørn Bryhn, vært politimester allerede i to år da sam
talen fant sted. Han hadde vært en sentral medspiller i den svarte pro
paganda-operasjonen. Til slutt var han blitt felt etter en konflikt med 
etterretningssjefen, Evang, som han hadde hatt kontroverser med siden 
den første etterkrigstiden. Bryhn klarte aldri å fri seg for mistanke om at 
det hadde vært en aksjon for å få ham fjernet, som KGB på en eller 
annen måte var involvert i. Noe likrlende hadde han hatt mistanke om 
tyve år tidligere, etter den berømmelige samtalen med Asbjørn Sunde 
på restaurant Cecil i 1949. Under sitt opphold i Bergen ble Bryhn besatt 
av tanken om å skrive en bok om Wollweber, som i så mange år hadde 
vært målet for hans politiarbeide. Kanskje var det Wollwebers død 
samme år som Bryhn overtok i Bergen, som utløste interessen for å for
telle sannheten om hva denne spøkelsesaktige figuren egentlig hadde 
bedrevet. Bryhn trodde fortsatt på det tyve år gamle fiendebildet. Men 
noen bok fikk han aldri skrevet, for mye annet kom i veien. Og så fikk 
han slag, prosjektet ble umulig. Stafettpinnen gikk over til to av hans 
kolleger, først til Nytrøen, deretter til Tofte. Nytrøen startet med å 
skrive, men ble syk. Tofte kom med en bok. Den ble neppe slik Bryhn 

717 Rosef, Mortensen, «Alberti» og Wollweberorganisasjonen. 
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hadde ønsket. Tofte ønsket nok som Bryhn å rettferdiggjøre seg, men 
han var ikke lenger helt sikker på om alt ved det fiendebildet han hadde 
vært med på å skape var sant. 

Fiendebilde Wollweber, en svart propaganda-operasjon, kanskje den 
største i etterkrigstiden, gikk sakte i glemmeboken. Den hadde grepet 
dypt inn i både krigshistorien og i etterkrigshistorien. Ennå under 50-
års jubileet etter Den andre verdenskrigens slutt i 1995 var den mot
standsorganisasjonen og de veteranene den hadde illegalisert fortsatt 
uønsket i offentlige parader og markeringer. Den første offentlige mar
keringen overhodet, avdukingen av minneplaten over Osvaldgruppas 
falne ved den gamle stasjonsbygningen Oslo Østbanestasjon 30. mai 
1995, var det fagbevegelsen som tok initiativ til. 
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