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<<Spillet i det negative rom>> 
· var ikke tanken om mot-

BØKER f stand som manglet i Ber
gen. 

Arnfinn Haga 
Da Stein-organisasjonen 
biesprengt 
Cappelen 1987 

KRlSTIAN Stein var post
funksjonær i Bergen i 1940. 
Det var også Ole Agdeste
en, Thorolf Thorstensen og 
Bernhard Dahle. Sammen 
bygde de opp en stor hem
melig motstandsorganisa
sjon fra høsten 1940 av. Om 
denne orga,nisasonen har 
Arnfinn Haga skr evet boka 
«Da Stein-organisasjonen 
ble sprengt». Det er ei lære
rik historie, og ei god bok. 
Litt om bakgrunnen først. 

Bergen har alltid hatt si
ne elskere og hatere. Det er 
ikke noe nytt idag. Det hen
ger nøye sammen med 
byens politiske og sosiolo
giske historie. Slik blei det 
også under krigen. Mot
standsbevegelsen utvikla 
seg etter helt andre møns
tre enn f.eks. i Oslo og andre 
større byer østpå. I mellom
krigstida var byen på 
samme tid landets mest ra
dikale og mest reaksjonære 
by. I arbeiderbevegelsen 
dominerte kommunistene 
og radikale sosialdemokra
ter. På motsatt side i poli
tikken var det høyreradika
le handelsborgere med 
gode Englandskontakter 
som slo an tonen. Våren og 
sommeren 1940 kom disse 
særprega klart til syne: 
Mens finansen og industri
herrene i Oslo dro igang 
samarbeide med okkupan
tene gjennom Administra
sjonsrådet, gjennom 
politiet, gjennom Oslo kom
munes organer og gjennom 
militære ennå mens norske 
styrker sloss noen få mil 
nord for byen, lykkes ikke 
tyskerne tilsvarende i Ber
gen. Tanken om motstand 
slo fortere rot og blei til vir
kelighet i et helt annet 
omfang enn østpå. 

En kort repltisjon: Alle
rede under interneringa av 
de norske krigsfangene i 
siste fase av felttoget på vå
ren 1940 blei grunnlaget til 
den bergenske eksportorga
nisasjonen lagt. Seinere 
utvikla denne organisasjo
nen seg til å bli en av landets 
mest effektive reisebyråer 
til E ngland, med så og si 
monopol på området mel
lom Stad i nord og Skude
neshavn i sør. Hovedveiene 
gikk over Lindås og Brem
nes. Initiativtakerne for 
eksportgruppa var i kon
takt med skolestyreren ved 

Arnfinn Haga har skrivi ei lærerik bok fra motstandskampen under krigen i Bergen. 

Bergens Sjømannskole. 
Ved denne skolen utvikla 
detsegetaktivtmiljøsærlig 
på radiolinja, og da elevene 
på denne linja kom i kontakt 
med folk som hadde gjemt 
unna våpen fra Skarvøy fort 
i mai 1940 oppsto «Alvær
gruppa». 

Al vær-gruppa ble sprengt 
ved infiltrasjon våren 1941, 
og var en av de første større 
motstandssakene som blei 
rullet opp av tyskerne. I til

·legg var det også i ferd med 
å danne seg ei motstands
gruppe rundt idrettsmiljøet 
i Laksevåg. Noen offiserer 

følte seg fram for å bygge 
opp militære grupper. Kom
munistene var også i ferd 
med å organisere illegale 
grupper. Reine etterret
ningsgrupper var også på 
gang. 

Alle disse initiativene 
dukket_ OPJ> høsten 1940. Det 

Dette breie motstands
mlljøet i Bergen var det 
som bar fram og gjorde 
Stein-organisasjonen mulig 
i 1941. Kristan Stein og hans 
medsammensvorne bygde i 
løpet av kort tid en organi
sasjon med ca. 1500 mann, 
som syslet med etterret
ning, englandstransport, 
aviser og annen propagan
da, våpenopplæring og 
militærgrupper. Cellene 
grodde opp over hele byen 
som paddehatter. I ledelsen 
sto et apparat som Stein 
personlig styrte med. Her 
mangelt verken kontorer 
med «ansatte», medlems
arkiver sirlig ordnet eller 
våpenlagre. Ledelsen kun
ne se framover med optim
isme for planlagte aksjo
ner, særlig i tilknytning til 
den engelske invasjonen, 
som alle venta på. Planen 
var at det var det rette tids
punktet å slå til mot okkup
anten. 

Så dukket plutselig en 
ålesunder ved navn Marino 
Nilsson opp. Han presenter
te seg som aktiv motstands
mann, og ville gjerne «være 
med». Det fikk han, om enn 
nølende. Resultatet ble ka
tastrofalt. Det blei et skole
eksempel på det Gestapo 
kalte «spillet i det negative 
rom». Marino Nilsson infilt
rerte organisasjonen, og la 
den åpen for Gestapo. Etter 
ei tid fulgte ei knusende opp
rulling. Kristan Stein og 
mange av hans medarbei
dere endte sine liv i Tysk
land. Marino Nilsson blei 
seinere likvidert av Gesta 
po, antakelig s,orp takk for 
andre «tjenester». 

Stein-organisasjonen 
hadde grodd fort opp, på en 
bølge av motstand, og ble 
tilsvarende fort knust. Sik
kerhetstiltak som var gjort 
var halvhjertede, og hadde 
alltid fått lavere prioritet 
enn effektivitet og mer kort
siktige resultater. 

Erfaringene med illegali
tet var små i Norge i 1941. 
Det ser også ut at Kristian 
Stein og andre i ledelsen blei 
handlingslammede og re
signerte da mistanken om 
infiltrasjon dukketopp. Inn
stendige råd om å likvidere 
Nilsson blei ikke fulgt. Det 
gikk som det måtte gå. 

Boka til Haga har store 
interesse for kommunister 
og andre som er opptatt av 
illegalitetens .problem og 
«spillet i det negative rom». 
her er et vell av erfaringer å 
høste. 

LARSBORGERSRUD 


