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Forord
Da jeg arbeidet med boka Fiendebilde Wollweber i 2000 kom jeg over dette
manuskriptet. Det lå blant papirer som Norges Kommunistiske Parti noen
år tidligere hadde levert til Arbeiderbevegelsens arkiv i Oslo.' Jeg ble forbauset da jeg så hvem forfatteren var. Det var helt ukj ent for meg at Anker
Thorsrud hadde skrevet noe slikt. Jeg undersøkte blant fangeveteraner som
kjenner litteraturen godt, men heller ikke blant dem var manuset kjent.
I og for seg var det ikke så uvanlig at Tysklandsfanger skrev om fangelivet. Flere fikk bearbeidet sine opplevelser på den måten. Slike beretninger
var gjerne skrevet for familien og manglet ofte litterære kvaliteter, men
noen ble utgitt. Ut fra slike tanker hadde Thorsrud all grunn til å skrive, han
hadde sett døden på nært hold. Det finnes likevel visse historiske grunner til
at det er uventet å finne et manus av Thorsrud.

H vern var Anker Thorsrud?
Anker Solfred Thorsrud ble født 7. desember 1912, på Strømsø i Drammen,
i en vanlig arbeiderfamilie. Mora var sydame og faren tømmermann. Som
de fleste unger fra trange kår på 1920-tallet måtte han tidlig ut for å bidra.
Drammen hadde lite å by fattigfolks ungdommer. Allerede som 14-åring
finner vi han i Oslo. En eldre bror tok seg av ham de første åra og hjalp ham
til rette. Livet i storbyen var ingen dans på roser. Han flyttet rundt som
hjelpegutt og løsarbeider, seinere ble han sjåfør. Fra 1930 ble det vanskeligere i Oslo, i den verste tiden etter at depresjonen kom var omlag halvparten
av arbeids tyrken uten jobb i Oslo. Først etter mange år klarte han å oppnå
fast arbeid, det var i laste- og lossegjengen på Oslo havn. Det hadde vært en
rotløs tilværelse i Oslo. Så forandret alt seg brått, han traff han ei jente fra
Romerike. De giftet seg i 1933, året etter fikk de ei jente. Han fikk fast jobb
på brygga, som sjauerbas.
Depresjonen hadde skjerpet den politiske kampen i arbeiderbevegelsen.
Bryggearbeiderne ble mer radikale, Thorsrud ble kommunist. Han ble aktiv
i bryggeforeningen, deltok på møter og gikk i demonstrasjoner. Han hadde
kontakt med en gruppe som kalte seg «Den røde fagopposisjonen», hvor
sjømennene Arthur Samsing og Martin Hjelmen var toneangivende. Samsing hadde hatt mange tillitsverv i Sjømannsforbundet, blant annet som representant i London og Hamburg, nå var han avsatt og ekskludert. Hjelmen
dukket opp i 1932, han hadde vært uteseiler i over ti år. Han kom fra Australia. Begge var dyktige organisasjonsfolk. Sammen med Leif O. Foss star-
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tet de «Den internasjonale sjømannsklubben», som hadde kontakt med "International U ni on of Seamen and Harbour Workers", ISH, et revolusjonært
motsvar til det internasjonale transportarbeiderforbundet ITF. Klubben lå i
1932-33 i Karl Johans gate 2, i 1934 i Rødfyllgata 12 og deretter en kort tid
i Ny gata 6. I dette miljøet fant Thorsrud seg til rette, her knyttet han kontakter og fikk venner, også Hjelmen.
Etter Hitlers maktovertakelse i 1933 ble det slutt med åpent politisk arbeid i Tyskland. Det smittet over landegrensene. Det ble farlig å tone flagg
i internasjonalt fagforeningsarbeid, Gestapo forsøkte også å infiltrere ISH
og ITF og samarbeidet med norsk overvåkingspoliti. Aktiviteten i klubben
sank, til slutt ble den stengt. Samsing, som var ettersøkt etter en demonstrasjon mot den tyske legasjonen i Oslo i forbindelse med Hitlers maktovertakelse, reiste til Leningrad, Hjelmen seilte ut og de mistet kontakten. Samtidig hadde DNA sitt politiske gjennombrudd her hjemme. Kommunistene var
frustrerte.
For Thorsrud kom den politiske motgangen sammen med en privat. Han
mislyktes i rollen som familiefar. Det ble familiekrise og samlivsbrudd.
Han etterlot seg en bitter kone. Først etter krigen ble de formelt skilt. Datteren kom aldri til å lære sin far å kjenne.

Wollweber-organisasjonen
En kveld i 1936 dukket Hjelmen plutselig opp, fra utlandet. Han var her
i et alvorlig ærend, forklarte han. Hitler var i gang med å forberede invasjon
i Sovjet, verden sto overfor en storkrig. Norge kunne også bli angrepet,
mente han. Når den politiske opposisjonen mot slike planer ikke lenger var
mulig, sto bare militær motstand igjen. Den måtte være konspirativ. Han
spurte om Thorsrud ville bli med på det. Det kunne koste ham livet, føyde
Hjelmen til.
Thorsrud brukte ikke lang tid på å samtykke. Hjelmen betrodde ham
deretter i fortrolighet at han var en av lederne for "Organisasjonen til kamp
mot fascismen og til forsvar for Sovjetunionen", den formelle betegnelsen
på det vi kjenner som "Wollweber-organisasjonen". Den skulle settes inn
mot Tysklands mest sårbare punkt: landets få skip som var store nok for
militære formål. Det var ikke mange etter at de allierte hadde tatt flåten i
1918. Hjelmen fortalte at hans oppdragsgiver var den tyske kommunisten
Ernst Wollweber, som sto i kontakt med høyeste hold i Sovjet. Der mente de
at de vestlige stormaktene antakelig ville støtte et tysk angrep på Sovjet
eller være passive.
Slik ble Thorsrud trukket med til sitt livs innsats. Han var ikke den eneste
Hjelmen spurte. Bare på havna i Oslo kjenner vi til åtte mann som ble med,
langt flere ble nok spurt. Det var Yngvar Jensen , Einar Martinsen, Harald
8
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Braathen, Alv Torbjørnsen, Osvald Abrahamsen, Birger Augland og Carl
Johan Jacobsen. I tillegg må vi regne Reidar Kristoffersen og Alf Kristiansen, selv om de ikke arbeidet på selve havna. Det kan stemme med at Thorsrud i et intervju etter krigen opplyste at havnegruppa i Oslo besto av ti
personer. 2 Liknende grupper fikk Hjelmen i gang i Bergen og Narvik, senere også i Luleå, Kiruna, Stockholm og Goteborg. For å holde det hele
sammen bygde han opp et sambandsapparat, hvor Wollwebers kone Ragnhild Wiik og hennes søster Gudrun spilte viktige roller.
Alle fikk beskjed om å bryte forbindelsen med NKP. Hjelmen og
Wollweber så på partiet som en sikkerhetsrisiko. Selv brukte Hjelmen dekknavnet "Osvald", fordi han tok i mot post til organisasjonen i postkassen til
broren til Yngvar Jensen, Osvald Jensen. Slik fikk Wollwebers sabotasjeorganisasjon i Norge navnet «Osvald-gruppa», Hjelmen ble den første
"Osvald", senere overtok Asbjørn Sunde denne funksjonen og også dette
dekknavnet, som under hans ledelse skulle komme på alles lepper. Wollweber
selv og Wiik tok opphold i Oslo i 1936, derfra ledet de oppbyggingen av
organisasjonen i de nordiske landene, Tyskland, de baltiske statene, Belgia
og Nederland. 3
Sabotasjeaksjonene startet i slutten av 1937. Innen verdenskrigen startet
i 1939 var minst 21 skip sabotert, inkludert noen japanske, spanske og italienske, samt et polsk. Motorskipet Claus Boge ble sprengt på vei fra Oslo og
sank vest for Jylland 19. mars 1938, det skulle til Franco-Spania. Verken
Gestapo eller norsk politi klarte å oppklare sprengningen, men etter alt å
dømme var Thorsrud med på denne aksjonen, sammen med Martin Hjelmen og andre fra havnegruppa i Oslo. Thorsrud og en av kvinnene i organisasjonens sambandsapparat, Olga Eltvig, fortalte dette etter krigen. Thorsrud hadde vært med i lossegjengen ombord, da skipet la ut på siste reis og
hadde kastet trossene kunne han ikke dy seg men ropte fra kaia med knyttet
neve: "Rot Front!". Eltvig hadde vært i vaskegjengen i messa under oppholdet, og hadde gjort seg bemerket i et øyeblikk hun trodde seg ubevoktet,
hun hadde holdt hånden formet som en pistol mot et Hitler-fotografi. 4
Asbjørn Sunde overtok ledelsen for organisasjonen i Norge i 1938, da
han kom hjem fra den spanske borgerkrigen. Hjelmen fikk oppdrag om å
bygge opp virksomheten i Sverige. Under felttoget i Norge, i dagene 9.
april - 7. juni 1940 meldte flere av organisasjonens medlemmer seg som
frivillige og deltok i kampene, etter at de om morgenen 10. april var sendt ut
i byen av Wollweber for å spre ryktet om bombing. Slik forårsaket de Panikkdagen. Thorsrud gir glimt av dette, da han skriver at han ble konfrontert av
Gestapo med anklagene om franktirørvirksomhet i Oslo 9. april, sammen
med Hjelmen. Det var faktisk de samme anklagene Oslos politimester Kristian Welhaven og tyske myndigheter kom med i avisene 10. april. Men et-
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terforskerne kom ingen vei. Senere var Thorsrud med på flere av aksjonene
høsten 1941 og vinteren 1941-42, før han ble arrestert.
Wollweber og andre tyske medlemmer ble fraktet gjennom de tyske linjene til Sverige, hvor Wollweber selv ble fengslet av svensk politi, mens
andre kom seg videre til Sovjet. Hjelmen var allerede arrestert av svensk
politi før 9. april, etter et samarbeide mellom Gestapo og de nordiske politietatene som hadde pågått siden sommeren 1938. 20. januar 1941 ble Hjelmen overlevert til Gestapo i Norge og etter en tid sendt til Tyskland sammen
med Ragnhild Wiik, som også var arrestert. Hun ble tatt i april 1941. Etter
de opplysningene som nå framkom i forhør i Hamburg og som tidligere var
framkommet etter at politiet hadde lyktes med å infiltrere organisasjonen i
Danmark, Sverige og i Belgia, startet opprullingene i Norge. Noen var tatt
på høsten 1941, den gruppen Thorsrud tilhørte ble tatt i april og juni 1942.
De første i april 1942 var Harald Braathen, Einar Martinsen, Carl Johan
Jacobsen og Osvald Abrahamsen. Den 22. juni ble så Thorsrud tatt, dagen
etter hans kamerat Alv Thorbjørnsen. Her starter hans beretning.

Beretningen og sannheten
Et spørsmål for leseren er hvor mye Thorsrud selv visste om Wollwebers
sabotasjeorganisasjon. Det er sjelden overensstemmelse mellom hva fanger
faktisk ble tvunget til å fortelle og hva de senere innrømmet å ha fortalt. De
fleste var skrekkslagne og sprakk. Sprakk Thorsrud? Det er vanskelig å
avgjøre, for i 1946, mens Thorsrud skrev sin beretning, hadde han et problem i tillegg: Han kunne ikke skrive alt han visste, hvis han ville ha beretningen utgitt. Han var klar over at ikke alt var politisk fordøyelig. Fangelivet i seg selv var greit nok, men ikke sannheten om den organisasjonen
han hadde tilhørt.
I dag kan vi vurdere disse forholdene ganske godt, fordi det finnes flere
samtidige kilder både fra Thorsrud og andre om hva som skjedde. Særlig
dreier det seg om rapporter og annet politimateriale som ble sam let sammen
i Justisdepartementet i 1947, men også Gestapo-materiale fra Berlin og
Moskva. Av dette samlede materialet ser det ut til at Thorsrud visste forbausende mye, tross Wollwebers strenge konspirative regler. Det er imidlertid ikke like lett å avgjøre hva han visste før han ble arrestert, hva han
fikk vite i fangenskap og ikke minst i 1945, da han kom hjem. Det ser ikke
ut til at han sprakk i forhørene. Han ble nemlig til slutt frikjent av den tyske
folkedomstolens første senat, i seg selv en sterk indikator på at han aldri
erkjente å ha vært med i sabotasjeorganisasjonen. Gestapo hadde forsøkt å
få ham viklet inn i selvmotsigelser, det hadde han avvist, han hadde nektet
blankt for alt. Det reddet han livet på. Domstolen hadde ikke noe å bygge på.
I denne beretningen kommer Thorsrud inn på mange av Wollweber-or10
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ganisasjonens aktiviteter, i lett kamuflerte vendinger. Han refererer de tyske
anklagene under beskrivelsene av forhør og tortur, men istedenfor å kommentere realitetene bak dem, er hans fokus rettet mot fangenes evne til å
overleve. Han omskriver, forenkler og sjonglerer med enkeltheter. Men hvis
leseren orienterer seg i den virkelige historien er det lett å tolke de opplysningene han gir, og korrigere avvikende opplysninger, som om hans egen
arrestasjonsdato og liknende detaljer. I boka heter han altså "Bjørn Pedersen", og han starter med å opplyse at han ble arrestert tidlig om våren 1942,
omlag et halvt år etter at hans to kamerater, "Ove Olsen" og "Roy Mathiesen"
ble tatt. Her omskriver han: født i 1915 istedenfor 1912, at han hadde kjæresten "Else", ikke kone og barn, osv. Thorsrud ("Bjørn") ble tatt 22. juni
1942, mens "Ove", Martin Hjelmen, ble arrestert av svensk politi i Stockholm 10. januar 1940, og utlevert til Gestapo i Norge 20. januar 1941, deretter ble Hjelmen sendt til Tyskland sammen med Ragnhild Wiik, forøvrig
blant de ytterst få fanger fra Norge som ble fraktet med spesialfly til Berlin.
"Roy", som i virkeligheten var havnearbeideren Harald Braathen, ble tatt
13. april 1942. Det var hans sammenbrudd og tilståelse som førte til at
Thorsrud ble tatt. Noen personer beskriver Thorsrud ganske nøyaktig, det
gjelder hans nærmeste venn Alv Thorbjørnsen, "Alf', som ikke kom til å
overleve fangenskapet.
Thorsrud forsøker med enkle grep å gjøre Wollweber-organisasjonen mer
oversiktlig for leserne enn den virkelig var. Han skriver at tre av dem ble
sendt til en øy i den engelske kanal til festningsbygging. Det er forsåvidt
sant, dette foregikk på kanaløya Alderney. Men i virkeligheten var omlag
femten personer med tilknytning til saken på "Festungsbau" på Alderney.
Han omtaler også møte med deltakere i den belgiske delen av Wollwebers
organisasjon, uten å bruke selve betegnelsen. I hans framstilling av den
siste rettsaken ved den tyske folkedomstolens første senat, i Berlin i januar
1944, nevner han bare fire navn. I virkeligheten var det åtte som ble tiltalt
der, det var ikke bare Martin Hjelmen som ble dømt til døden og halshogd,
men også Barly Pettersen fra gruppen i Narvik. Dommen over "Roy", Harald Braathen, på ti års fengsel, beskriver han korrekt. Braathen overlevde
likevel ikke, han døde 5. januar 1945 i Brandenburg. Men det var to som ble
frikjent i tillegg til Thorsrud selv, nemlig Yngvar Jensen fra Oslo, som
Thorsrud kaller "Jens Vrå", og Frederik Nissen fra Narvik, den siste nevner
han ikke. Han nevner heller ingen av de mange kvinnene fra organisasjonen, som satt i Ravensbriick og andre steder. Det var altså flere som var med
og også flere som døde enn de Thorsrud nevner, men de som døde i hans
nærhet beskriver han korrekt. Det var Osvald Abrahamsen, som han kaller
"Kåre", som døde i Sachsenhausen 7. oktober 1942, og Frank Hagbarth
Nilsen, "Leif'. Han hørte til gruppa i Bergen, og døde i Diisseldorf 10.
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desember 1942. Alv Thorbjørnsen, "Alf' døde i Sachsenhausen 8. januar
1943.

Planen om en propaganda-rettssak
Thorsrud forteller at en av de tyske etterforskere fra Hamburg snakket dansk.
Dette kan høres merkelig ut, men er sant nok. Gestapos Hamburg-avdeling
hadde fått i oppdrag av den tyske politiledelsen i Berlin å lede den sentrale
etterforskingen i Wollweber-saken. Det var Kriminalrat Peter Kraus som
ledet arbeidet fra Hamburg. Han hadde også ansvaret for etterforskingen i
Belgia, Nederland og Danmark, etter hvert som disse landene gjennom okkupasjon ble tilgjengelige for tysk etterforsking. Imens forsøkte Kraus å
organisere søket etter Wollwebers sabotører i Norge via telegrammer til
Gestapo i Oslo, men dette var vanskelig å gjennomføre. De to etterforskerne
John Fock og H. Christiansen ble derfor sendt til Norge, hvor de foretok
anestasjoner i Oslo, Bergen, Narvik og Tromsø. Christiansen snakket dansk,
han var såkalt "volksdeutsch", fra det tidligere danske Flensburg.
I Oslo kom denne tilreisende politikommandoen i konflikt med den lokale Gestapo-ledelsen under Kriminalrat Georg Preiss og hans etterforsker
Gustav Barschdorf, som selv etterforsket sabotasjen. Kraus ønsket å få de
arresterte til Tyskland. Det ønsket ikke Gestapo i Oslo, de hadde egen prestisje å ivareta. Politiledelsen hadde imidlertid en plan om å samle Wollweberfolkene fra ulike land i leire og fengsler nær Berlin, for å gjennomføre en
samlet propaganda-rettssak for Folkedomstolen, helst i løpet av 1943. Politiledelsen hadde erfaringer med denne typen mediautspill i tilknytning til
krigsutbruddet i 1939 og angrepet på Sovjetunionen i 1941. For å oppnå
ønsket effekt, måtte man imidlertid få tak i hovedmannen, Wollweber. Han
ble krevd utlevert fra svensk fengsel. Etter diplomatisk press vedtok den
svenske regjering å etterkomme kravet. For å sikre at vedtaket ble iverksatt
sørget politiledelsen for at to svenske statsborgere som satt arrestert i Norge
og i Danmark ble dømt til døden og proklamert som bytteobjekter.
Men denne planen var ikke det eneste som styrte Wollweber-fangenes
skjebne. Vanskene med å administrere det tungrodde fangeapparatet var store.
Millioner var til stadighet på transport som følge av endrede krigsbehov og
høy dødelighet. Industrien presset på og offentlige institusjoner krevde at
fangene var produktive. Særlig viktige var de for å få ryddet opp i bomberuiner over hele Tyskland. Det ble for vanskelig rent administrativt å holde
Wollweber-fangene fra ulike land samlet i måned etter måned, i påvente av
en enkelt rettssak. Ved Folkedomstolen var det dessuten oppstått store køer
av saker for pådømming.
Også andre grunner tilsa at det ikke hadde noen hensikt å holde
Wollweber-fangene samlet. Sabotasjeaksjonene i Norge tok ingen ende, hver
12

www.larsborgersrud.no

uke ble nye rapportert inn gjennom Meldungen aus Norwegen, organisasjonen var altså ikke revet opp. Det krevde nye avhør og nye forklaringer, som
for raske dommer og henrettelser ville avskjære. Det gjaldt særlig å få tatt
den etterhvert myteomspunnede "Osvald". Uten det kunne man ikke avslutte saken og oppnå propagandaeffekten. Så kom det tyske nederlaget ved
Kursk, sommeren 1943, da den strategiske likevekten i storkrigen etter Stalingrad definitivt tippet over i tysk tilbaketog. Nå ble svenskene mer uvillige
til å utlevere Wollweber. Endelig ble politihovedkvarteret i Berlin bombet,
en rekke av dokumentene i saken ble ødelagt og måtte rekonstrueres. Det
tok tid.
Til slutt måtte politiledelsen finne seg i at fangene ble spredd. Noe forsøk på gjenopplive planen kom ikke, krigsutviklingen gjorde det uaktuelt.

Den aktive motstandslinja
Her hjemme stoppet altså ikke sabotasjen i 1942, tross arrestasjonene. Nye
aksjoner mot jernbaner, broer og bedrifter ble gjennomført i samarbeid med
politigruppa og 2 A, etter hvert også med Milorg og XU. Slik oppstod den
såkalte aktive motstandslinjen, særlig etter sprengningen av Statspolitiets
hovedkvarter i Oslo 21. august 1942. Aksjonen ble fordømt av myndighetene i London og "Kretsen" i Norge. Men nå ble den aktive linja en motor i
motstandskampen med virkning langt ut over det Wollweber kunne ha håpet på.
Thorsrud og hans kamerater la grunnlaget for denne aktive motstanden,
men de satt fengslet da den i 1943 fikk sitt gjennombrudd med kampen mot
Arbeidstjenesten (AT) og i 1944 forvandlet den okkuperte nasjonen til den
kjempende, allierte nasjonen. Litt forenklet var utviklingen et resultat av
tre faktorer: en motstand som ikke søkte kompromiss, en stadig søken om
allianser og at det kom et skifte i storkrigen.
Sunde hadde forsøkt å få til et samarbeid med Furubotn tidlig i 1942,
etter at denne ved årsskiftet 1941/42 hadde overtatt som generalsekretær i
NKP. Men først i oktober 1942 bestemte partiet seg for å støtte sabotasjelinjen og det ble et nærmere samarbeid. Furubotn utnevnte Sunde til NKPs
sabotasjeleder og fikk i gjengjeld et militært vaktmannskap som skulle beskytte partiledelsen mot overfall. Samarbeidet varte fram til februar 1944.
Da forlangte Furubotn å ta over ledelsen av sabotasjen. Det kunne ikke
Sunde godta og han brøt samarbeidet. De opprinnelige gruppene hadde da
vokst betydelig og nye grupper var spredd over Sør-Norge. De fleste av de
første medlemmene fra 1936-38 var tatt av Gestapo.
På sovjetisk side var det den hemmelige tjenesten NKVDs "Kontor for
spesielle operasjoner" som skulle holde kontakten med sabotørene. Forbindelsen gikk via den sovjetiske ambassaden i Stockholm og var nokså løs.
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I juni 1944, etter at norske London-myndigheter en rekke ganger hadde
klaget til Moskva over sabotasjen i Norge og krigen på kontinentet nærmet
seg sin avslutning, fikk Sunde ordre fra Moskva om å oppløse organisasjonen. Utover høsten og vinteren dro sabotørene hjem til sitt eller gikk inn i
andre motstandsgrupper. Mange kom til Sverige. Da hadde over 110 aksjoner blitt gjennomført og 35 av de om lag 200 norske medlemmene falt.

Forfatteren og aktivisten
Thorsrud kom hjem med de hvite bussene. Det er ikke klart når han begynte
å skrive, antakelig var det nokså kort tid etter. Det ser ut til å ha vært ferdig
før 1947, da Sundes bok Menn i mørket kom, det ser ikke ut som at han har
lest den. Sikkert er det iallfall at da Thorsrud døde i 1982 fant hans datter et
gjennomslag av manuset i hans dødsbo. Hun ønsket at det skulle sendes til
Falken forlag, og kontaktet en bekjent som hadde kontakt med forlaget for
å hjelpe til med det. Hva som videre skjedde med dette gjennomslaget av
manuset er uklart.
Hva som hadde skjedd med det originale manuskriptet har det heller
ikke lyktes å finne ut. Trolig har Thorsrud sendt det til NKP. Det er vanskelig å tenke seg at det kunne bli utgitt de første årene etter krigen. Wollwebers
organisasjon snakket man ikke om. I den offisielle krigshistorien til NKP
var det ikke plass for den. Thorsrud skriver ikke om partiet. Han var ikke
partimedlem, men hørte til Sundes og Wollwebers drabanter, som Furubotns nærmeste så med skepsis på, enkelte gikk så langt som å spre rykter
om at Sunde egentlig var agent for den britiske etterretningstjenesten. 5 Her
er vi med en gang midt inne i grunner til at en beretningen har krav på
interesse.
Samtidig som Thorsrud skrev tok han sammen med andre initiativet til
at myndighetene måtte granske hva som hadde skjedd med Hjelmen og
konsekvensene av utleveringen av ham til Gestapo. Fra sommeren 1945
satte Justisdepartementet og Utenriksdepartementet i gang en undersøkelse,
etter flere artikler i pressen og direkte henvendelser. Fungerende rikspolitisjef Olav Svendsen ledet selv utredningen. Han var rette mann til det, han
hadde hatt ansvar for overvåkingen ved Den norske legasjons rettskontor i
Stockholm under okkupasjonen. Hans rapport var først ferdig 15. juli 1947
og hadde 51 person bilag. Blant disse bilagene fantes intervjuer, tyske fangedokumenter, rapporter fra leger og psykologer, om 22 arresterte som kunne
knyttes til utleveringen av Hjelmen. 6 De fleste av disse ble tatt i Norge på
grunn av informasjoner mellom Gestapo og det svenske sikkerhetspolitiet.
Svendsen konkluderte med at svensk politi var ansvarlig. Men en juridisk
vurdering etterlot ikke tro på at den svenske stat ville beklage eller betale
erstatninger. Det beste man kunne ha håp om var billighetserstatninger fra
14
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svenske myndigheter, noe annet ville ikke UD legge sin tyngde bak. Resultatet ble til slutt at Martin Hjelmens mor fikk utbetalt en billighetserstatning fra den svenske stat på 7.000 svenske kroner og et like stort beløp 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».7 UD instruerte den norske legasjonen i Stockholm om å
håndtere saken «mest mulig i stillhet», fordi den «har vakt oppsikt i visse
kretser i Norge», skrev fungerende utenriksminister Einar Gerhardsen. 8
Erstatningskravene mot den svenske stat ble altså i realiteten stoppet av
norsk UD. I mellomtiden var Thorsrud blitt en sentral person i krigsveteranmiljøet, hvor han gikk inn for å reise erstatningskrav mot tyske myndigheter. Men Forbundsrepublikken avviste alle krav. Så gikk årene inntil han
og Yngvar Jensen i 1958 bestemte seg for å prøve en ny taktikk. Kanskje
kunne de få UD til å støtte krav om individuell erstatning. 9 Personlig hadde
de to en sterk sak, ettersom de var blitt frikjent av den· tyske folkedomstolen, men likevel ikke slapp fri. Det samme gjaldt Fredrik Nissen. Men UD
hadde bare lunken støtte å gi. Etter hvert antok de to at det eneste alternativet de hadde var å fremme private søksmål mot den tyske stat. Det var
imidlertid umulig uten støtte fra myndighetene. Her spilte politiske grunner
inn. UD ønsket ikke å la en slik sak sette forholdet til Forbundsrepublikken
på spissen. I UD så man på de stadige erstatningskravene som utslag av en
kommunistisk kampanje.
Men krigsveteranene hadde også lagt press på UD om å kreve erstatning
for nazistisk forfølgelse. Forhandlingene pågikk en rekke år og endte med
inngåelsen av en fangeerstatningsavtale i 1960 mellom Norge og Forbundsrepublikken, som fordelte 60 millioner tyske mark til norske ofre. 10 Slik
denne betingelsen var formulert fra tysk side, var langt de fleste gruppene
av fanger utelukket. UD hadde akseptert betingelsene, men etter heftige
protester fra krigsveteranene overlot tyskerne til Norge å fordele erstatningen, som deretter foregikk etter hvor lang tid de enkelte hadde sittet i fangenskap, uansett årsak. Den kom også Wollwebers folk til del, inklusive Thorsrud og Jensen. Erstatning for tvangsarbeid fikk de aldri oppleve, den kom
først i 2000.

En aktiv opposisjonell
Ved 60-årsdagen i 1972 var Thorsrud formann i Oslo og omlands krigsinvalideforening, leder av krigsinvalidenes dagsenter i Munkedamsveien
92 og styremedlem i Krigsinvalideforbundet. Han kunne se tilbake på aktivt
arbeide for rekreasjonssentrene på Solhøgda og Bæreia. Han hadde da i
mange år også vært danske krigsinvaliders viktigste kontakt i Norge, noe
som gjorde at disse også kunne få glede av de norske rekreasjonssentrene.
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En viktig grunn til at nettopp han fikk så gode forbindelser med de danske
foreningene var at flere av medlemmene i den danske seksjonen av
Wollweber-organisasjonen hadde aktivisert seg i dette arbeidet, akkurat som
Thorsrud og Yngvar Jensen i Norge. Særlig gjaldt det Alberti Hansen, som
Thorsrud hadde kjent siden sabotasjeaksjonene startet i 1938. Hansen var
flere ganger på besøk hos krigsinvalideforeningen i Oslo. Da fulgte også
overvåkingspolitiet med. En dag i januar i 1969 avlyttet de en samtale som
to sentrale NKP-ledere hadde om Thorsrud 11 :

-Anker Thorsrud var oppe en tur, og han hadde med han Alberti, eller
hva han heter, fra den danske Søfyrbøternes forening eller noe sånt.
-Ja, den matros- og forbryterforeningen, 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 for 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 illegale kontor nede på Vaterland.
- Ja, de arbeidet for flyktningene, Rote Hilfe, fra Tyskland. - Stemmer
det, er det Semming han heter eller noe sånt? Disse kara gikk ombord og
kasta folk til sjøs når det var streik og sånn, de kasta dem overbord så de
druknet!
Selv om vi må ta mange forbehold for hvor korrekt overvåkerne siterte,
var ikke dette noe uvanlig syn på Wollweber-folkene i NKP rundt 1970. Her
får vi Thorsrud plassert sammen med Wollweber og skumle personer, som
Alberti Hansen og Richard Jensen, den siste tidligere formann i det danske
Søfyrbøderforbundet, og Leif O. Foss, faglig leder av NKP på 1930-tallet.
Ingen av de to siste hadde vært med i Wollwebers organisasjon. Men legen
Ole Fossen hadde vært med. "Semming" var Arthur Samsing. Han var aldri
med i Wollwebers organisasjon, men ble mistenkt for det og satt som Foss
fengslet av tyskerne det meste av krigstiden. Han døde rett etter krigen, i
1945.
Men det var ikke noe skummelt med Thorsrud. Selv la han ikke skjul på
at han hadde vært med i Wollwebers organisasjon. Det var ikke ham, men
de politiske forholdene i landet under den kalde krigen som gjorde hans
motstandshistorie så skummel. For de som ble satt til å skrive om motstandskampen for det offisielle Norge passet hans historie ikke inn i bildet. Thorsrud var kommunist, men passet heller ikke inn i NKP. Han var patriot, men
politiet mistenkte han for å være landsforræder. Han var patriot, men en
praktisk internasjonalist, som danske krigsinvalide fikk merke nytten av.
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Da han fyllte 60 år i 1972 var det også den danske signaturen «Rud» som
skrev en sang til hans ære. I ett av versene het det:
Der står et NORGE hugget i dit hjerte,
du gikk til kamp, da landet blev besat,
hvad modstand nu betød, du hurtig lærte,
Wollwebergruppen tog dog stadigt fat.

Anker Thorsrud døde i 1982, 70 år gammel.

Lars Borgersrud
Oslo l. april 2002
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