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1942 Blant de anonyme fra Falstad
Det er fredag ettermiddag den 14. oktober 1942 på Falstad, fangeleieren på Ekne. Fange nr.
121 Thomas Nytrø fra Stjørdal blir hentet av en tysk vaktsoldat og tatt med til vaktrommet.
Etter en stund kommer Betz inn (han var ifølge Nytrø NK på Falstad en stund). Det blir satt
fram kaffe og kaker. Thomas er forvirret. Han hadde hørt rykter om at flere hadde blitt skutt
de siste dagene, ja, sågar at tyskerne hadde iverksatt spesielle prosesser, det som senere ble
kjent som unntakstilstanden. Betz ber Thomas forsyne seg. Var dette det siste måltidet? Hva
skjer? Tankene surret febrilsk i hodet. ”Eine sigarette”? Nå var han sikker på at dette var
begynnelsen til slutten. Han erindret Ljuban dagene før som kun hadde pekt på sitt hode og
sagt: ”bang, bang” - da de så en del i sivile klær ble ført bort. De hadde hørt skudd den
morgenen fra skogen vest av leieren. Minuttene sneglet seg av sted. Vaktbytte fant sted, og
brått står en annen soldat foran Thomas med en bunke med klær. Han ser straks at det er hans
egne klær, de han ankom Falstad med. Han fikk beskjed om å skifte. Og så ble han sittende å
vente - og vente og vente gjennom natta til den 15. oktober. Ei seigpining. Thomas var sikker
i sin sak. Det var hans tur. Kl 0830 om morgen kom Betz tilbake, tok Thomas i hånda og sa
”takk for nå”. Dette var den siste bekreftelsen på at nå gikk det rett vest i dobbelt forstand. To
andre også i sivilt hadde kommet til, blant annet en Jørgensen fra Møre. Og da de tre ble
oppropt ved navn, var liksom skjebnen forseglet for Thomas. Der og da gav han opp livet.
På denne måten møter vi Thomas Nytrø, gjennom hans verste natt i sitt 88-årige liv hittil.
”Da var jeg ikke mange mark, nei….”, forteller Thomas en vårdag Helge Holm og
undertegnede har inviterte oss selv for å høre litt om hans nervepirrende dager i 1942, blant
annet som fange på Falstad. ”Den natta var jeg helt sikker på at jeg ville bli skutt om
morgenen”, fortsetter Thomas.
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Men la oss begynne med begynnelsen. Thomas Nytrø, f. 6. oktober 1922, representerer en av
disse anonyme, en av de som også var med, en av de som bidro - sikret vår fred og fremtid,

men som ikke fikk noen heltestatus, knapt nevnt. Thomas var av de som lyttet, ikke snakket.
Thomas er en av de få som har skjønt at vi mennesker er utrustet for å lytte. Det er derfor vi
har to ører, men kun en munn. Det var dette som både i begynnelsen og ved slutten reddet
hans liv. Familien til Thomas kom opprinnelig fra Selbu. Hans oldefar var den kjente Oliver
Slengen, en original, en slags bygdedoktor som holdt til bak BP. Oliver Slengen kunne stoppe
blødninger ble det sagt. Han brukte visstnok igler.
Fra han var liten av kunne Thomas sitte helt stille rundt de voksne og observere og lytte.
Mens de andre ungene plapret, bråkte og sladret, fikk alltid Thomas være der. Han ble aldri
jaget ut når det ble for mye bråk når ”gutta” spilte Whist og løste verdensproblemer. Thomas
lyttet og ”fotograferte” det som de snakket om.

Helge Holm og Thomas Nytrø en maidag i 2010

Under oppveksten tok Thomas seg småjobber og havearbeid hos Marit Flønes, (Gunnar
Larsen), Pettersson, lensmann Rygh og hos tannlege Kvingedal. Ellers var han mye med far
sin. Faren var sagmester. Han hadde vært uheldig og kappet av seg fingre på høyrehånda, og
trengte litt hjelp. Faren kjøpte opp skog, og dro fra gård til gård med et lite mobilt sagbruk.
Thomas fikk i oppdrag å levere bakved til Bladet. Ett av sine beste minner fra oppveksten
skjedde da han var 16 år gammel. Det hadde seg slik at svogeren var agent for motorsykler og
biler i byen. En dag fikk Thomas i oppdrag fra Torstein Lerfall å dra til Parrow i byen og
hente en motorsykkel av typen Zundap 250 cc 1936-modell. Da han kom tilbake til Stjørdal
kjørte han sakte og demonstrativt opp gata. ”Du kan tro jeg følte meg som litt av en kar da”,
forteller Thomas. Deretter kjørte han sykkelen opp til Torstein på Ree gård. For dette fikk han
25 kroner. Det var mye penger den gangen. Thomas husker veldig godt at han hørte lyden fra
rekognoseringsflyene tyskerne sendt mot Værnes straks før krigsutbruddet. Han erindrer
avisene som henvende seg til Tyskland og lurte på om det var tyskere som var på spionferd.
Dagstøtt var han ved Thesalongen øverst i gata. Der var det også ei pølsebu. Her foregikk det
store diskusjoner. Men Thomas kun lyttet.
Da krigen kom var Thomas Nytrø 17 ½ år. Han var vitne til at den tyske løytnanten
Thriumfheller kom for å hilse på Holtermann den 10. april. Etterpå traff Thomas og svogeren
Sverre Eggan på lensmann Rygh. Lensmannen sa til Eggan: ”Ta med deg Thomas og kjør til

Rinnleiret”. Etter å ha fått en passerseddel, fikk de hver sin lapp
de skulle levere på Rinnleiret. ”Blir dere tatt, spiser dere opp
lappen”, sa Rygh. Klokken 2200 dro de av gårde. De ble kun
stanset av norske tropper på Åsen og ved broa nord av Levanger.
Alt gikk bra. De utførte sitt oppdrag. Da de kom kjørende
tilbake, var klokken 0345 da de rundet Kvithammersgjerdan. De
stanset. Det var så vakkert. Foran seg lå Stjørdal badet i
kjempeflott måneskinn. ”Jeg hadde en trist og vond følelsen av
at vi kunne miste dette”, forteller Thomas. Sverre brøt stillheten
etter en stund. ”Ka’ska vi gjøra, Thomas - kjør heim og legg oss,
ell ska’vi fårå an’steds”? Thomas husker den dag i dag nøyaktig
hva han svarte: ”De’ser så rolig ut - æ trur vi fær heimatt”. Det
var virkelig rolig. En skulle ikke tro at det var krig og at Stjørdal
nettopp var okkupert. Det var så uvirkelig. På et vis så tafatt! Så
kjørte de over Medbroa og hjem og la seg. Det er nok mange i
ettertid som har lurt på hvorfor de 296 tyskerne som tok Stjørdal
ikke ble hivd på sjøen!

Thomas Nytrø, som ung mann

I de nærmeste dager stod ofte Thomas bak brannstasjonen på Minde og tittet inn på aktiviteten
på Værnes. Han så blant annet flere fly som tok bort i ”vollan”, som de kalte haugene inne på
det militære området, skled ut, av sted og fikk ødelagt understellet eller andre komponenter.
Da høsten kom hadde Thomas Nytrø søkt seg på yrkeskolen. Han ville på jern & metall, men
havnet på snekkerlinja, som den gangen var på låven på Sandstad. Tyskerne hadde beslaglagt
”gamlehjemmet”. Hva som skjedde disse vintermånedene kan i og for seg være det samme,
men Thomas ble brått sendt på straffarbeid til Glomfjord i Nordland for ”oppvigleri”. Hans
samarbeid, eller mangel på så dann, med enkelte såkalte NS-lærere - gikk ikke upåaktet hen.
Flere ble den vinteren sendt til Glomfjord som en mild forvisning for obsternasighet.
Tyskerne trengte arbeidskraft til metallvirksomheten. Glomfjord i seg selv var som et naturlig
fengsel den gangen, ganske så innelåst med havet på den ene siden og Svartisen på den andre.
Å flykte var mest umulig. All transport forgikk med hurtigruta. Thomas kom tilbake til
Stjørdal høsten 1941.
Som såkalt arbeidsledig ungdom kom Nytrø nå inn i det de kalte for Arbeidstjenesten. Først
til Inderøy, deretter Værnes og Ytteråsen. Den 4. juli 1942 klokken 1030 blir han arrestert på
Ytteråsen, igjen anklaget for liten samarbeidsvilje med okkupanten. Det skjedde enkelte
hendelser som gjorde tyskerne med rette mistenksomme, blant annet inne på Værnes. Nok
med det. Han ble anbrakt først Værnes for overnatting. Dagen derpå ble han kjørt til Vollan
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fengsel, som lå litt overfor Studentersamfunnet. Her ble han underlagt flere forhør. Den 11.
juli ble han i lag med 7 andre sendt til Falstad.
Falstad på Ekne er et navn/begrep som
ikke lyder særlig bra verken i freds- eller
krigstid. Tyskerne benyttet Falstad som
Strafgefangenlager fra 1941 til freden
kom den 8. mai 1945. Sett fra et norsk
synspunkt ble leiren brukt ovenfor
kulturelle og politiske motstandere. I
løpet av denne tiden satt i overkant av
4 000 fanger på Falstad, hvorav ca.
3 500 nordmenn. I 1942 var det omlag
300 fanger på Falstad. På det meste var
det mellom 700 og 1 000 fanger (1944).
Da krigen sluttet var det ca. 660 fanger i
leiren. De faglærde er ikke helt enige om
Bøddelen
Josef Schlossmacher
Gerhard Flesch
hvor mange som ble henrettet, men
diverse kilder sier: 38 nordmenn, 66
jugoslaver og 98 russere, totalt 202. Andre kilder sier 43 nordmenn, og mener at tallet totalt
ligger mellom 224 og 300. Det hevdes at det fortsatt er flere uidentifiserte graver i
Falstadskogen. Ansvarlige for leiren ble tatt og dømt etter krigen, blant annet Gerhard Flesch,
som ble dømt til døden den 2. desember 1946 og henrettet den 28. februar 1948. Av
personellet som hadde sitt daglige virke, synes svært få - om ingen å ha blitt dømt etter krigen.
Blant disse er Gneist, Scharnschmidt og Nietzche i Schutzpolizei. De ble aldri stilt for retten
verken i Norge eller i Tyskland. Bøddelen Josef Schlossmacher ble sendt tilbake til Tyskland
uten dom. Ja, sågar Hans Roth (NK på Falstad), som fikk 15 år, ble merkverdig nok frikjent
hva gjaldt punktet om Falstad. Han ble benådet i 1950. Oscar Hans, som hevdes å ha tatt flere
liv i Falstadskogen, ble dømt til døden, men omgjort, og sendt til Tyskland den 10. desember
1947. Henry Rinnan var aldri på Falstad.
Fangene hadde sine tillitsmenn, som de kalte Capo (fra det tyske Kameradschaftpolizei eller
italienske capo = boss, leder). Den første, og hovedcapo, var Jørgen Vogt, redaktør i
Ny Tid. På en måte var det to partier blant de aktive fangene:
kommunistene og offiserene/advokatene. Alle andre var mer
passive. De to fangevokterne som Thomas Nytrø husker best, og
som var blant de mest forhatte, var ”Kaukasus” (Joseph Braun) og
”Gråbein”. Sistnevnte var Wachtmeister Hans Lamprecht fra
München. ”Han var en født sadist”, forteller Nytrø. ”Gråbein” falt
senere for ei russisk kule på Østfronten. Den mest kjente
medfangen, og på et vis et lite symbol / ikon på Falstad, var
jugoslaven Ljuban Vukovic fra Sokolac i Bosnia. Han kom til
Falstad den 24. juni 1942, og ble kjent som leirens fast graver. Han
var meget sentral under påvisningen av gravene etter krigen.
Thomas Nytrø og Ljuban ble meget gode venner. Ljuban var
overbevist om at han ville bli skutt før tyskerne forlot Falstad. Han
Ljuban Vukovic
(foto: Oscar Johansen)
visste for mye. Det siste døgnet før freden gjemte han seg bort.
På Falstad var det ulike fanger, norske og utenlandske. Til å begynne med fikk nyankomne
ikke noe soverom. De flyttet rundt fra rom til rom. Det ble mye arbeid og straffeeksersis for
de nyankomne. ”Rolle fortfahren, liege, sitze”. Det han husker best var den evige krypingen

rundt bjørka hvor de måtte spise løv. Han ble selvsagt lei bjørka, og lovet seg selv at ble det
fred noen gang skulle han sage ned bjørka. Ut over det synes han ikke dansen rundt bjørka var
det verste, slik Julius Paltiel i ettertid beskrev hendelsen med bjørka - som det mest
ydmykende han noen gang hadde opplevd, inkludert senere erfaringer fra Auschwitz og
Buchenwald. Dette forundrer Thomas.

Etter tre dager kom en lastebil med 5 - 6 nye fanger. Da ble det roligere. Thomas Nytrø ble for
det meste satt til å sage ved i lag med Ljuban Vukovic. Sistnevnte var som nevnt med og grov
graver. Han hadde derfor en viss oversikt. Boka om Falstad fra 2008 av Trond Risto Nilssen
og Jon Reitan kaster en viss skygge over nevnte Ljuban. Han og capo Arnold Mathisen blir
omtalt lite smigrende for sine handlinger. Da Falstad straks etter freden i mai 1945 ble
omgjort til landssvikfengsel, var rollene byttet om. Nå var det Ljuban og Arnold som var
fangevoktere, og i henhold til landssviksfangene var de ikke stort bedre enn sine
”forgjengere” på Falstad. Hukommelse, smerte, hevn og tilgivelse er ord som ofte kan være
vanskelig å forholde seg til.
Nytrø fikk ikke være med utekommandoen. Han kom aldri ut av leiren
på arbeid. Den 10. juli ble han sendt til Trondheim, først Vollan og
deretter til Misjonshotellet, hvor han tilbrakte to lange dager med forhør.
Så tilbake til Falstad. Thomas husker hvor lyst han hadde til å se Stjørdal
på tilbaketuren. Ukene sneglet seg videre. En dag ble det plutselig veldig
oppstyr. Ljuban fortalte at lastbiler med fanger skulle ankomme. Det var
den såkalte Blomstergjengen (32 stk), som hadde blitt arrestert for å ha
båret kongeblomsten den 3. august. Flere av disse fikk gjennomgå. En
dag Nytrø og en medfange som het Gudbrandsen, skulle over det de
kalte for pølseloftet - hvor de tørket pølser fra en kjøttransport som
hadde blitt senket utenfor Ørland, så de en fyr som lå der i sitt eget blod.

Alfred Sletvold

”Tror det er sognepresten i Stjørdal”, ble det sagt, men det var det ikke. Thomas Nytrø kjente
presten. Vedkommende som lå der som en bylt, var Alfred Sletvold, som bodde ved
Mælebrua på Stjørdal. Han ble nesten slått i hjel på Falstad. Omsider ble han overflyttet til
Levanger sykehus, hvor Dr. Johansen reddet ham. Men han ble aldri seg selv igjen, og ble
”gående i gata”, - knust av oppholdet på Falstad.
Tre fra Meråker var med i
blomstergjengen. En av disse var en fin
kar med svart frakk, svart hatt og hvite
hansker. Han hadde visstnok litt penger,
slik flere fra Meråker hadde ut i fra at
mange meråkbygg hadde fast arbeid på
den tiden. Blomstergjengen var for det
meste på onnarbeid, men en dag ble
enkelte av dem plukket ut til å ta opp
røtter i skogen samt skaffe tømmer til
bunkere. Vanligvis var det ca. 40 mann
pr. telje. Den litt forfina meråkbyggen
ønsket ikke å bli satt til slikt simpelt
arbeid, og forsøkte å lure seg litt unna
ved å gå løs på ei mindre telje. Men det
fikk han svi for. Han ble herset med til
alle kunstens regler, måtte bære den lille
telja opp og ned i skogen, krype over en
bekk att og fram og var nok ikke lenger
finere enn andre.
Sist i august måtte Nytrø igjen til Vollan og Misjonshotellet. Forhørene var i og for seg ikke
så ille. Det ble noen spark, slag og øretever. ”Nei, jeg var ikke så engstelig for det fysiske”,
forteller Thomas - ”det var mye verre med det psykiske”. Da han denne gangen kom til
Vollan, ba han om å få gå på do. Der møtte han en mann som så rent skrøpelig ut. Thomas
hadde sett ham forrige gangen på Misjonshotellet. Vedkommende sa bare:” Det her går ikke
lenger……”, så skiltes de der. Mannen hivde seg ut av vinduet påfølgende natt og berøvet sitt
eget liv. Det var for vedkommende heller ikke det fysiske, men den psykiske smerten som ble
for stor.
Nytrø slet seg gjennom september. Den 28. september gikk turen til Vollan og Misjonshotellet
for fjerde gangen. Denne gangen var både Gråbein og Kaukasus der. Kanskje var det de som
tok seg av en tysker Thomas traff på i kjelleren. Soldaten hadde mistet sin pistol, og som
straff var nå alle neglene borte. Et stygt syn. Det ble sagt etter krigen at han ble skutt på
festningen.
Natt til 1. oktober 1942 kom Thomas
tilbake til Falstad. Noen dager senere
dukket det opp folk i svarte uniformer
(Gestapo) på Falstad, ”5 - 6 harde typer i
ridebukser, en av de var visstnok en
storkar”, forteller Thomas. Natt til den
6. oktober blir en del serbere dratt ut i
gården. På morgenkvisten marsjerte de

ut. Det ble hørt skyting fra skogen, og Ljuban bare pekte på Serberloftet og sa ”bang - bang”.
Det var nå den såkalte unntakstilstanden inntrådte, uten at Nytrø og de andre fangene visste
det da. En episode ved Majavatnet utløste en hevneaksjon fra tysk hold. Resultatet var blant
annet at flere nordmenn ble skutt, de 10 første var såkalte sonofre, det vil si skutt for
sabotasjeaksjoner andre hadde utført. De ble skutt den 7. oktober. 8 oktober ble 15 menn av
Majagjengen henrettet, dagen derpå ytterligere 8 + 1 motstandsmann fra Trondheim.
Da Thomas Nytrø hadde sonet og
sluppet ut av Falstad, stod han på
Prinsenhjørnet i Trondheim. Her
traff han en kjenning som ga ham
kr 3, 50 til billett, og før dagen var
omme var han tilbake på Stjørdal,
hvor foreldre og alle andre hadde
levd i uvisse de siste månedene hva
gjaldt hans skjebne. Thomas Nytrø
fikk ikke mer arbeid på Værnes.
Han fikk ikke lenger
Arbeidstjeneste. Men han fikk et
oppdrag hos Kvingedal. Thomas
ble sendt til Hattfjelldal for å være
med å sprenge en hangar nære
svenskegrensen. Også denne turen kom han heldig fra. Han gjentar at han aldri snakket i gata.
Det var rett nok heller ikke de som snakket, som ble tatt. De gikk fri - de var nyttige idioter
for okkupantmakta.
Thomas Nytrø fikk seg jobb på Dora hos Trondheim Jernstøperi. Og så kom freden omsider.
Den dagen stod Thomas vakt ved russerleiren. En glede og lettelse, selvsagt, - men også med
en viss bismak. ”Det var ikke bare forholdet til de stripete, men sannelig dukket det opp
mange merkverdige helter”, forteller Thomas. Hvor skillelinjene hadde gått eller plutselig
gikk da freden kom, var ikke like lett å forholde seg til, og så legger Nytrø ut om de som
dukket opp og kalte seg Polarbears. Injurieloven og åndsverkloven tilsier at jeg ikke bør
trykke det Nytrø forteller om Polarbears. Thomas ble av disse avvæpnet og ”fikk sparken”.
”Polarbears var noen……”, og så legger han ut om en gjeng han ikke setter særlig høyt.
Thomas har heller ikke så mye pent å si om engelskmennenes oppførsel fredsvåren her på
Stjørdal. ”Tenk på all redskapen og utstyret de destruerte eller grov ned. Klinka nytt til store
verdier. Det var som om engelskmennene i overført betydning sa at Norge skulle kjøpe
oppbyggingen av landet igjen fra dem”.
Jeg vil benytte sjansen til å nevne en annen av de mer anonyme
som også var innom Falstad, hentet delvis fra Verdalsboka. Det
var Johan Skavhaug, fange nr. 3439, som i dag bor på Stokmoen,
Stjørdal, tidligere flygeleder på Værnes. Han er en av de som
rusler i vår gate mest daglig, og bærer nok på en del
hemmeligheter og tanker. Johan Skavhaug var på slutten av
krigen aktiv innenfor flere illegale grupper. Johan tilhørte disse
som tok med flyktninger hjem og holdt de i skjul der til de var
klare for videre transport. Dermed ble fort foreldre innblandet.
For dem ble det en psykisk belastning. I april 1945 begynte nettet
å snøre seg rundt flere aktivister i Verdalsområdet, og Johan
Johan Skavhaug, juli 2010

bestemte seg for å ta visse forholdsregler. Han visste at Gestapo vanligvis slo til om natta.
Derfor pakket han en ryggsekk, sovepose, skiutstyr og dro ut i skogen om kveldene og
tilbrakte nettene under ei gran. Det var ufyselig vær på den tiden, og etter hvert ble hans
allmenntilstand temmelig redusert. Han hadde en avtale med foreldrene om at de skulle henge
ut et hvitt laken på klesnora dersom det hadde vært folk fra Gestapo eller Rinnanbanden og
spurt etter ham. I slutten av april snødde det så mye at det ble verre for Skavhaug å ligge ute,
og han tok sjansen på et par netter hjemme.
Klokken 5 om morgen den 1. mai slo tyskerne til.
Det dundret kraftig på døra. Alt farlig utstyr var
gjemt unna, visse tiltak var gjort med tanke på en
slik situasjon – så her var det bare å komme seg ut
av boligen de kalte for Fagerhøy på Stiklestad. Han
lå i andre etasje, og måtte hoppe ut av vinduet. Det
ble ikke tid til å få på seg klær. Uheldig for Johan
hadde tyskerne plassert en soldat i hagen, slik at han
ble oppdaget da han hoppet ut i den dype snøen og
la på sprang mot skogen 30-40 m unna. Tyskeren
begynte å skyte. Det alarmerte de andre, og snart
Fra 2. etg her hoppet J. Skavhaug ut
hadde han fullt av forfølgere med maskinpistoler.
Johan var barfot og gled da han skulle hoppe over ei grøft. Det førte til at han viklet foten.
Samtidig kom det opp tyskere fra nabogården Hegstad, så på et vis var han allerede omringet,
og med sin påførte skade hadde han ingen mulighet for å unnslippe. Han rakte hendene i
været, og håpet på det beste. Skytingen stoppet, men da de første kom frem til ham - fikk han
seg en kraftig kilevink så han ramlet om kull. Han ble så tatt med til Grennes hotell på Øra.
Der stod det flere busser med Gestapofolk og inne var flere fra Rinnanbanden som satt
sammen med høyere offiserer fra Gestapo på Misjonshotellet i Trondheim. Rinnan selv var
også der. Han kjente nok Skavhaug fra den tiden Johan gikk på skole på Levanger. Da Rinnan
så Skavhaug stå der barfot, i bare underbuksa, våt og møkkete utbrøt han: ”Nei, der har vi jo
Skavhaug også”. Johan ble ført inn i et annet rom. Der på gulvet satt alle de andre som hadde
blitt tatt den natta. Skavhaug kjente de alle sammen, og skjønte at motstandsbevegelsen i
Verdal var knekt. I mellomtiden hadde far til Johan kommet til Øra med klær til ham. At faren
ikke ble tatt, viste tydelig at Rinnan ikke visste alt om virksomheten på Stiklestad. Kort tid
etterpå ble Johan og de andre fraktet til Falstad. Johan Skavhaug
var blant de aller siste som kom til leiren. I boka om Falstad
(Nilssen/Reitan 2008) finnes kun to andre med høyere/senere
nummer (Peder Sende og Arne Ward), og de ble trolig tatt
samme dag som Skavhaug.
La oss så vende tilbake til lørdagsmorgen den 15. oktober 1942,
og innledningen til dette kapittelet. Thomas Nytrø var som nevnt
sikker på at han skulle skytes den dagen - den siste ukas tragiske
begivenheter hadde selvsagt forsterket det inntrykket. Rett nok
var ordet ”unntakstilstand” og kjennskap til de faktiske forhold
ukjente på dette tidspunktet, men diverse rykter ga klare
indikasjoner på hva som hadde skjedd og hva som kunne komme
til å skje. Ljuban hadde en viss oversikt. - Thomas og hans to
medfanger i sivilt, ble satt på en lastebil. Det ble ikke sagt et ord.
Da lastebilen kjørte ut av Falstad, satt de og stirret ned i gulvet og
tenkte vel sitt. Hvor var siste endestasjon? Livet passerte i revy.

Thomas Nytrø, juli 2010
(foto: Helge Holm)

Etter et par timer stanset lastebilen. Den hadde kommet til jernbanestasjonen i Trondheim.
Her kom det to tyskere og tok de med opp til Misjonshotellet. Usikkerheten og spenningen
var like stor. På Misjonshotellet ble de forelagt noen papirer de måtte undertegne, og sekunder
etterpå står Thomas Nytrø på Prinsenhjørnet, fullstendig forvirret. ”De sekunder glemmer jeg
ikke”, forteller Thomas. ”Var jeg virkelig fri”? ”Hva tenkte du da”, spør jeg. ”Jo, det skal jeg
si deg”, fortsetter Thomas. ”Jeg tenkte på hvor mye verre og mer smertelig det psykiske var
enn det fysiske, og jeg tenkte på han som ikke klarte presset, men hoppet ut fra 4. etasje”. Det
blir en lang pause. ”Hvorfor jeg slapp så lett unna i forhold til mange andre, kan jeg ikke
svare på, - trolig var jeg bare heldig og hadde flaks”, sier Thomas - ”men igjen: kunsten er å
holde kjeft”, og det furebitte ansiktet vrir seg litt i ettertanke.

