
leire. Herved var trykkforholdene kommet ut av balanse, og 
de har funnet at just fra denne kanten hadde raset begynt. Det 
kan synes som denne arsaken er liten nar vi ser pa f0lgene, 
men det skal iblant ikke mer enn en drape til for a f a begeret 
til a flyte over. Bombinga som arsak finner de sakkyndige ikke 
a kunne legge noen vekt pa da det ligger over 8 maneder mel
lorn de to hendingene. Arsaken til det andre raset val' at det 
f0rste raset brakte trykkforhoidet ytterligere ut av balanse. 

For a skape balanse i trykkforholdet og derved unnga nye 
undergrunnsglidninger er na raskantene skavet av og jevnet 
utover. Hen imot 10,000 kb.m jord er pa denne mate flyttet. 

SIVILORGANISASJONEN (Sivilorg.). 

Da krigen br0t inn over landet vart den 9. april 1940, kom 
den som et mektig stormst0t fra fjellet. Hurtig og overmate 
farlig. Det var ikke krig i aiminnelig forstand, det var et over
fall bakfra, like mye rettet mot siviIfolket som mot vart mili
here forsvar. - Her oppe kom krigen sj0vegen, til lands og 
luftvegen, fra alle kanter med sikte pa a bryte all motstand 
ned pa kort tid. Det hette at de var kommet for a ta hand 
om oss og forsvare oss mot engelskmennene, og de demon
strerte sine hensikter ved a bombe og brenne norske byer og 
ved a skyte med maskingevrer fra sine fly pa, sivile mennesker 
pa landevegene - ogsa pa kvinner og barn. 

Overfallet var forberedt ved hemmelige kontakter som de 
hadde skaffet seg pa forhand, f0rst og fremst tyskere som 
bodde her i Iandet, eller tysk innstilte «nordmenll», politiske 
lykkejegere og forbrytertyper som na kunne boltre seg. Det 
norske folket skulle ein-zwei-drei gj0res til «germaner» etter 
tysk oppskrift, og den gamle tanke om et pangermansk for
bund skulle na bli gjennomf0rt. 

Dette skapte hos det norske folk angstfyit spenning. 
Vi ble pa kort tid m0rklagt ved falske meidinger og 10gn

propaganda. Vi kunne ikke apent si fra eller protestere. Dette 
ville i tilfeHe f0re til fengsel eller konsentrasjonsleir eller til 
noe enda verre. Det matte bli en hemmelig andens kamp mot 
en overmektig militrer verdensmakt, en liten David med slynge 
mot en kjempe med slagsverd. 

Tyskerne hadde sa a si seiren her alt i sine hender. At det 
i tilvreret fantes en makt som kunne finne fram til et riktig for-
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hold mellom forbrytelse og straff, det visste ikke den nazistiske 
viten, men vi hapet det, ja trodde det. 

Idette hapet begynte en derfor a danne en motstandsfront 
som ut gjennom ara fikk mange og overmate vanskelige opp
gaver, en front som matte ha sin indre ledelse og na utover sa 
langt som mUlig. Her ble det Trondheim og de to trondelags
fylker som matte arbeide sammen, og som da forst matte ar
beides sammen. 

Allerede hosten 1940 ble det dannet en illegal organisasjon 
av advokat (na fylkesmann) Cappelen, domprost (na biskop) 
Fjellbu, riksmeglingsmann h .r.advokat Claussen, advokat (na 
statsadvokat) Lyng og ordforer Skjanes .. 

Arbeidet hadde da en mer spredt og tilfeldig karakter. Der 
var ogsa samband med Oslo, men ogsa dette var tilfeldig. 

Hosten 1941 var dr. MaIm og pastor Bonnevie-Svendsen i 
Trondheim for a fa et fast samarbeide mellom Oslo og Tron
delag. Det ble da dannet et lite utvalg som skulle representere 
og lede Sivilorg. for Trondheim og Trondelag. Valgt ble Cap
pelen, Fjellbu, lektor Ullman, Lyng og lrerer (na overlrerer) 
Saltnessand. Fjellbu fikk bI. a. den viktige oppgave a organi
sere prestefronten, og Saltnessand den like viktige oppgave a 
organisere lrererfronten her oppe. 

Leder for sivilorg. ble ikke valgt, men lederarbeidet sam let 
seg hurtig hos fylkesmann Cappelen. Lyng overtok en funk
sjon som ble kalt hovedkontakt (h. k.) og hadde den daglige 
ledning av heile det tekniske apparat, likesa korrespondansen 
med Oslo og spredning av skrifter rundt i distriktet (byen og 
de to fylkene). Ved sida av dette utvalget ble oppnevnt 13 
yrkeskontakter som bare Cappelen og Lyng kjente navnene 
pa og sto i kontakt med. Allerede i 1942 ble det farlige tider. 
Fra 20. mars begynte massearrestasjon av lrerere, og fra 6. 
oktober til 10. oktober ble det unntakelsestilstand da 10 kjente 
menn fra byen og distriktet ble skutt. I februar-mars 1943 
ble det enn videre en rekke arrestasjoner i Trondheim og om
land. Bade CappeIen og Ullmann bIe arrestert. Fjellbu var tid
ligere forvist fra byen, og domprost Fjrer ble tatt inn i stedet 
for Fjellbu. Oberstloytnant Bockmann organiserte militreror
ganisasjonen (mil.org.) og hadde en viss kontakt med Cappe-
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len. B0ckmann ble ogsa arrestert i denne tida. Lyng matte 
go. i dekning og fikk fra Cappelen som var fengslet, ordre om 
a reise ut av landet. Han reiste i begynnelsen av mars via 
Steinkjrer og gjennom Ogndalen. 

Arne T0mmeraS (sammen med ingeni0r Normann,), konser
vat~r H0eg og lektor (nO. rektor) J0rgensen f ikk i oppdrag a, 
rekonstruere motstandsapparatet. I mai 1943 overtok direkt0r 
Jemtland og Arne T0mmeraas funksjonen som hovedkontakt. 
Cappelen som var f0rt over til Innherreds sykehus, Levanger, 
hadde framleis ei ledende hand med i laget. Etter tilrading fra 
Oslo ble dannet et indre rad, og her ble prestenes tillitsmann 
domprost Fjrer tatt med. 

Det var ingen lett sak a komme sammen til m0ter uten at 
det vakte mistanke. Som eksempel po. hvordan en fant utvei, 
kan nevnes at i Jemtlands og T0mmeraS' funksjonstid gikk de 
til danning av et «Teknikkens hus» med lokale i sentrum av 
byen, og her ferdedes byggherrer, entrepren0rer, konsulenter, 
finanseksperter etc. Utf0rlig protokoll ble f0rt, og bygget kom 
langt po. veg, men tomtesp0rsmalet gikk de heilt forbi. Det 
heile var kamuflasje for illegalt arbeid. 

T0mmeraS ble arrestert 20. oktober 1944. Det ble seinere 
spredt ut det rykte at han var d0d, hadde hengt seg i fengslet. 
Ei tid f0r var ei liste over de fleste ordf0rere som skulle overta 
i Tr0ndelagsbygdene etter krigens slutt, kommet po. avveger 
i Oslo. Blant disse var ogsa mange av organisasjonens tillits
menn utover i distriktene, og da det ikke var godt a vite om 
gestapistene kunne klare a pine opplysninger ut av T0mmeraS, 
fant en det riktigst at disse s0kte dekning eller kom seg ut av 
landet. - Men nO. da T0mmeras var borte, (d0dsattest var ut
stedt og hans urne var sendt til familien) ble det klart at det 
fra den kant intet var a frykte. Mange av de som hadde s0kt 
dekning, kom da fram i dagen igjen. Da var det vi i desember 
1944 fikk harde slag fra fienden med delvis opprulling. 

Heile historien T0mmeraS' d0d var et listig spill for a narre 
gode nordmenn ut po. glattisen. Det var nemlig asken av en 
serber som ble sendt til familien T0mmeraS. T0mmeraS ble 
seinere av Rokstad framstilt i ei stor forsamling til stor for
bauselse for aile. 
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Den 16. november matte Jemtland reise ut av landet. Som 
sekretrerer rykte da inn disponent O. Schjetlein og kjemi
ingeni0r F 0rland. 

Da Jemtland matte reise, og «Teknikkens hus» ble nedlagt, 
ble en vesentlig del av arbeidet vedkommende den praktiske 
ledelse av distriktet samlet pa prestekontoret. Da sa ogsa Fjrer 
matte trekke seg ut, var det prestene Godal og Winsnes som 
overtok arbeidet der. - Inn i hovedledelsen kom i kort tid 
konservator (na professor) Ove Arbo H0eg, men sa matte ogsa 
han reise, og arkitekt T. Castberg overtok lederstillingen pa 
henvendelse fra pastor Godal. Herr Castberg ble staende til 
krigens slutt. Som formann i Arkitektforeningen og som for
mann i teatrets styre hadde han allerede f0r utsatte poster. 

Foruten den sentrale ledelse var det en mengde ledende 
krefter i byen og i Tr0ndelag. Samtidig med at det indre ap
paratet ble bygd opp h0sten - 1941, ble 13 yrkeskontakter 
som bare Cappelen og Lyng kjente navn pa, utpekt. Disse skulle 
sa igjen skaffe seg medarbeidere sa heile apparatet var atskil
lig forgrenet. Men det heile var bygd opp sa at den enkelte 
skulle vite minst mulig om «hvem var hvem». Dette sj0lsagt 
av omsyn til sikkerheten. Spesielt matte det ikke bli gitt opp
lysning om de 0vre deler av apparatet sa det ikke skulle bli 
rullet opp nedafra. 

Det er sj0lsagt at sekretariatet for en sa omfattende orga
nisasjon fikk hendene fulle og mer enn det. Reisesekretrerene 
likesa. Det var saledes ingen lett sak a finne de rette kontakter 
overalt. Direkt0r Jemtland som kunne reise i embets medf0r, 
fikk ordnet med mange slike, og dessuten hadde han god hjelp 
av Cappelen, advokat frk. Varmbo, fylkesagronom Have i Selbu 
og ikke minst pastor (na kst. sokneprest) Winsnes og pastor 
Skollerud. Til slutt hadde en da kontaktpunkter i hver bygd i 
heile Tr0ndelag. En stor del av ordf0rere i begge fylker fun
gerte som kontaktpunkter. -- Direkt0r Jemtland ble av Cap
pelen oppnevnt som form ann i en illegal !yZkesarbeidsnevnd 
sammen med direkt0r Karlsen, professor Lyse, forretnings
f0rer Hamsas og overlege Stubb. 

Oppgavene for organisasjonen var bade mange og van
skelige, men overmate viktige. F0rst skal vi da nevne opplys-
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ningsarbeidet som i seg sj01 ogsa var mangeartet. Skulle en na 
noe ved motstanden, matte heile folket sa vidt mulig sta sam
men - i en samlet front. F0lgelig matte en ha visse ting a 
samle seg om, og det fikk en da i de sakalte paroler. 

Disse ble sendt ut fra Oslo. Til Trondheim kom de i ett eks
emplar til sekretariatet. De ble sa mangfoldiggjort, til deis som 
fotografiske kopier, og tildeis ble stensilene skrevet pa en 
heilt spesiell skrivemaskin og deretter mangfoldiggjort pa 
rotaprintmaskin. Herfra gikk de til h. k. og videre til yrkes
kontaktene eller ved reisesekretrerene til fylke~kontaktene. 

Denne spredningsmaten ble brukt fra januar 1945 i stedet for 
a sende dem gjennom avisens spredningsappart hvor de kunne 
finnes av nazistene ved apning av postpakker. 

Forbindelsen med Oslo ble opprettholdt ved faste kurerer. 
Brev skrevet med synlig blekk ble Ievert til en postmann pa 
Dovrebanen. Fra januar 1945 ble ved sida av kurerforbindeise 
brukt post restanteforbindeiser. Brevene ble da adressert til 
et fingert navn. Postkontakten s0rget for at brevet ble tatt ut 
og sendt videre til h. k. Disse brev kunne vrere vanlige for
retningsbrev, takkebrev m. v. Men det riktige brevet kom fram 
pa baksida nar det var behandlet kjemisk. 

Foruten parolen matte ogsa skaffes til veie aviser til rett
leiing for sa mange som mUlig. Allerede h0sten 1940 ble av 
den f0rste komite startet en avis «Tr0ndelag under nazistyret». 
Den kom til a begynne med noe uregelmessig med et nr. hver 
eller hver annen uke. Seinere gikk den over til en slags tre
manedlig historikk over de lokale hendinger i Tr0ndelag. Avisa 
ble redigert av Lyng. Det var ikke vanskelig a fa nyheter. Her 
var et stort tall radioer. 

En ny avis var startet og redigert av professor dr. Arne 
Bergsgard. Den kom ut i 1300-1500 eksemplarer som 14-dag
Iig avis. En del stoff kom fra Oslo, og dette ble supplert med 
lokalt a.ktuelt krigsnytt. Stoffet fra Oslo gikk gjennom sekre
trer 1 og h. k. til redakt0ren. Stoffet fra London gikk gjennom 
«postkasse» til red. som hadde kontakt med to darner som 
skrev stensiler. Stoff som kom en dag, var i 10pet av natta fer
dig til utsending neste dag. Utsendinga utabys gikk i stor ut
strekning gjennom posten, lagt i postkasse utafor byen for a 
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unnga sensur. Det ble gjerne brukt konvolutter patrykt f. eks. 
Strinda Forsyningsnemnd eller Telegrafverkets stempel. 

Samband med Sverige ble av h. k. holdt oppe ved hjelp av 3 
ultra kortbalgesendere, en pa Ranheim, en pa Skansen i Selbu 
og en ved Storlia som hadde telefonsamband med Stockholm. 
Meldingene gikk gjennom «postkasse. til sekretrel' 1 og h. k. 

«Postkasse» val' et srerskilt sikringssystem, og det merkelige 
er at det val' en dame pa 83 ar sam hadde denne stillingen. De 
fleste av dem som leverte viktige saker til «postkassen», og 
andre som hentet de samme sakene del', visste sam regel ikke 
am hverandre sa spar som kanskje kunne f01ges til «post
kasse», ble borte del'. 

Underhold: Det ekonomiske underst0ttelsesarbeid val' di
rekte lagt under h. k., men hadde sin egen organisasjon med 
kontakt gjennom sekretrer 1. Opplysninger om famiJier med 
akonomiske vansker ble gitt til en akonomisjef, og en rekke 
damer foretok utdelingen av pengene med bel0p skjannsmessig 
i hvert enkelt tilfelle. Pengene ble skaffet fra Oslo og gjen
nom lokale organisasjoner, og det ble betalt ut atskillige ti
tusener Pl'. mnd. i Trondheim og Sar- og Nord-Trandelag. 

Eksportapparatet val' en ordning med hjelp til dem som 
ville komme ut av landet. Dette apparatet val' lagt under sek
retrer 2 med kontakt opptatt til h. k. og til reisesekretrerene. 
De eventuelle flyktningers data og postfoto ble av sekretreren 
overlatt til eksportsjefen og i samrad disponerte de sa de for
skjellige ruter. Eksportsjefen hadde en eksportsekretrer med 
forbindelse til forsyningssjef som skulle s0rge for klrer og 
utstyr og videre for pl'oviant til depoter ved l'utene, til utste
del' av illegale pass og reisetillatelse og legitimasjonskol't. 
Denne utstedel' hadde igjen forbindelse med politikontakt som 
kunne skaffe skjemaer, legale papirer hvis man fant dette ned
vendig m. V. Utstederne av pass etc. radde over en sterre sam
ling av politi- og lensmannsstempler som val' samlet gjennom 
politikontakter og delvis fra Sverige. Videre hadde eksport
sekretreren samarbeid med en gruppe som s0rget for flytting 
og oppbevaring av det som h0rte flyktningene til. Nal' aile pa
pirene val' ordnet, s0rget eksportsjefen for at flyktningene ble 
sendt etter nrermere konferanse med rutesjefene. - Det val' 
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bygd opp 5 ruter: Meraker, Levanger, R0ra, Steinkjer og Halt
dalen. Rutesjefene sto i gjensidig kontakt med losene, men 
skulle de fram til eksportsjefen, matte de gjennom . postkasse» 
for a na fram. - Eksportapparatet ble i f0rste rekke bygd opp 
med tanke pa organisasjonens egne medlemrner, og det rna sies 
9.t de fikk bruk for det etter hvert. Blant sekretariatets egne 
folk var det bare noen fa som ble n0dt til a reise; men flere av 
yrkeskontaktene reddet seg unna pa de oppsatte ruter vinteren 
1944-1945. Rutene ble dessuten brukt av mange utafor sj01ve 
organisasjonen, b!. a. tok en seg av mange studenter da H0g
skolen ble oppgitt, studentene s0kte over til Sverige. Eksport
ap'paratet klarte seg ogsa gjennom opprullingsperioder ide
sember 1944, og etter innsetting av noen nye kontakter sto 
savel eksportapparatet som heile det tekniske apparat for 0vrig 
klart til aksjon da Rokstad i talen sin den 10. januar 1945 
proklamerte heimefrontens endelige opprulling og avsl0ring. 
Trafikken pa rutene var tildels stor utover vinteren som f01ge 
av utskriving til arbeidstjeneste og som f01ge av uheldige f0re
forhold til fjells pa flere av rutene. Eksporten matte konsen
treres over Meraker, R0ra og Levanger. Disse eksportferdene 
ble gjennomf0rt aile uten uhel!. 

Nedlegging av N. T. H0gskole ble heilt overlatt til h. k. Etter 
tyskernes overgrep mot Universitetet kom sp0rsmalet stadig 
opp om det var forsvarlig av studentene ved H0gskolen a fort
sette arbeidet sitt. Opprullingen av milorg. pa H0gskolen jula 
1943 gjorde stillingen enna mere kritisk. Da arbeidsmobilise
ringen kom i mai 1944, fikk studentene sin srerskilte parole 
med en henstilling om a forlate skolen og s0ke ut av byen. 
Dette ble stort sett gjort. I begynnelsen av august sendte h. k. 
studentene en orientering om risikoen ved astarte h0stse
mesteret 15. august og henstilte til dem ikke a vende tilbake 
f0r de fikk nrermere melding, og 25. aug.ust kom sa parolen 
om a legge arbeidet ved H0gskolen ned. Parolen ble stort sett 
fulgt, og studentene forsvant i 10pet av en viss tid. 

Sivilorg. arbeidde ut en liste over angivere, og denne ble 
spredt utover blant tillitsmennene. Politiet varslet i mange til
felle nar det var aksjon i gjrere. 

Siadderen var en av de verste fiender for heimefrontens folk. 

158 



Det var sa a si umulig for de mer kjente menn innen organi
sasjonen a ga i dekning uten at en eller annen snakket om det, 
og sa fl0Y det ut over. 

For a vise noen av de vansker sivilorg. og motstandsfronten 
i det heile hadde a kjempe med, rna vi ha med litt om de for' 
bryterske elementer som tyskerne trakk til seg som hjelpere, 
og !itt om de midler de brukte i sin kamp. Vi rna da nevne noe 
om Henry Rinnan og hans stab, den sakalte Rinnanbande. 

Rinnan val' tmnder og han omga seg med en flokk for
bryterske individer, menn og kvinner. Ved rettsoppgj0ret etter 
krigen var 45 av disse samtidig under rettsforf01ging og 11 
ble d0mt til d0den, derav 1 kvinne. - 2 ble imidlertid benadet 
og fikk livsvarig fengsel, den ene av disse var kvinnen. 9 ble 
siUedes henrettet. Rettsoppgj0ret med Rinnanbanden er vel den 
uhyggeligste i norsk rettspraksis. 

Denne banden hadde sitt hovedkvarter pa Strinda og hadde 
torturkammer i kjelleren hvor of rene skulle pines for a fa 
dem til a gi opplysninger om folk som h0rte til i den aktive 
motstandsfront. 

Banden skaffet seg kontakter, ikke bare i Tmndelag, men 
videre bade S0r- og nordover, og den var ute pit ekspedisjoner 
for a fange inn gode nordmenn. Disse kontaktene val' dels sa
kalte positive nar vedkommende kontakt visste at de gikk inn 
for tyskernes sak, dels val' det «negative kontakter» som var 
f0rt bak Iyset sa de trodde at de tjente norske interesser nar 
de ga opplysninger, men derved f0rte ulykke over mostands
frontens folk. Som eksempel kan nevnes at det hendte at Henry 
Rinnan hjalp folk over grensa til Sverige, og Rinnan vant der
ved tiltro og skaffet seg pa den mitten opplysninger som han 
etterpa brukte, og kunne fange gode nordmenn inn i sitt spinn. 
Slik ble det i stor utstrekning arbeidet, og det var ingen lett 
sak for sivilorg. og motstandsfronten i det heile a baute seg 
fram mellom sa mange skjrer og blindskjrer. 

De som ble fanget inn av Rinnanbanden kom gjerne under 
forh0r og tortur og fikk iblant Sa umenneskelig behandling at 
de d0de av det. I Tinghusets kjeller i Trondheim er bl. a. sam
let torturredskaper i det sakalte kriminalmuseum. Vi tar med 
et bilde som viser et lite utvalg av torturredskaper. Nr. 1 pit 
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Torturredskaper. 
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bildet viser en tang som tyskerne brukte til a trekke ut negJer 
med. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 14 og 15 var brukt av Rinnan og hans 
folk i «Bandeklosteret». Nr. 2 er en totenschHiger, og nr. 3 en 
gardinstokk der treet delvis er fjernet . Begge disse var brukt 
til asia med. Nr. 4 er et brennjern. Nr. 5, 6, 7 og 8 var slag
redskaper. Nr. 10 er en tysk neglklemme. Nr. 12 er en ben
klemme som var brukt bade av tyskerne og av Rinnan. Nr. 
14 (to bilder) er «oksepeis» til a sill. med. Nr. 15 er en jern
stang som var brukt i samband med «Rinnans gynge». Denne 
gynge ble brukt saledes: Hendene ble bundet sammen og 
knrerne trukket opp mellom de sammenbundne hender. Stanga 
ble sa stukket under knrerne sa hendene kom under og knrerne 
over stanga. Stanga ble sa I"'ftet opp, og offeret kunne settes 
i svingende rersle og ble samstundes tildelt slag. 

Intet under at mange flyktet over grensa til . Sverige eller 
kom seg bort pa annen mate nar de visste at de var i fare
sonen. 

MILITlERORGANISASJONEN (Milorg.). 
AV OBERSTL0YTNANT B0CKMAN 

Ett ledd i den organiserte motstandsbevegelse var Mil.org. 
Det ligger i sakens natur, at de oppgaver Mil.org. kunne stille 
seg var meget begrenset. Under de vanskelige forhold som or
ganisasjonen matte arbeide, kunne der ikke organiseres styrker 
av noen virkelig kampverdi . Dertil var mUlighetene for vapen, 
utrustning og framfor alt 0velser alt for begrenset. Fors0k i 
den retning ville i lengden ikke kunne holdes skjult. Overalt var 
man, srerlig i Trendelag som tyskerne ansa som militrert sa 
overordentlig viktig, omspent av okkupantens politi og vakt
styrker. Man matte ogsa ta hensyn til de elementer av norsk 
befolkning som 10p okkupantens erender, og enna mer matte 
man ta hensyn til den mentalitet, som vel de fleste husker var 
sa fremtredende blant befolkningen i den tid. Aile ville sa 
gjerne gj0re noe, og i tankel0s og bla0yet troskyldighet hadde 
de sa vanskelig for a tie stille med hva de gjorde, hva de visste, 
og det verste av alt, hva de trodde a vite. Vi var ikke vant til a 
leve omgitt av spioner, og vi var enna mindre vant til a bli 
tvunget til gjennom tortur a si ting vi ikke 0nsket a si . Man 

Srrinda Ilradobok - 11 
161 


	152.jpg
	153.jpg
	154.jpg
	155.jpg
	156.jpg
	157.jpg
	158.jpg
	159.jpg
	160.jpg
	161.jpg

