
1942  Shetlands-Larsen  
 

Da Shetlands-Larsen skulle forklare hva som drev han og hans kamerater til stadige farefulle 

oppdrag over Nordsjøen svarte han: ”Vi kjempet for det vi trodde på, og det gav livet mening”. 

Nordsjøtrafikken kom i stand av seg selv, som et resultat av at noen ungdommer stakk til sjøs 

i hensikt å nå England og melde seg til tjeneste. Etter hvert ble det flere som tok sjansen, og 

noen vendte hjem for å hente flere. Våren 1940 kom ca. 30 fiskefartøyer til Shetland med over 

200 ”passasjerer” og 100 britiske soldater. Slik utviklet virksomheten seg som snart skulle gå 

under fellesbegrepet ”Nordsjøtrafikken”.  

 

I november 1940 ankommer armémajor L.H.Mitchell til Shetland for å organisere turene. 

Bak dette lå et ønske om å få til et opplegg hvis hensikt var å etablere noen ”ruter” for 

kurerer, sabotører, instruktører, telegrafister og motstandsfolk. Til å begynne med var dette på 

en måte en ren sivil irregulær gruppe med base på Lunna Voe. I 1942 flyttet ”operatørene” til 

Scalloway på grunn av bedre slipp- og verkstedsfasiliteter. Denne var eid av Jack Moore, som 

snart døpte hele slippen til ”Prince Olav Slipway”. Jack Moore var til stor hjelp, ja - mest 

uunnværlig, og ble på sin 90-års dag slått til Ridder av St.Olavs Orden. 

 

Tyskerne avslørte etter hvert virksomheten, godt hjulpet av norske nazister som innfiltrerte 

skutene. I løpet av 1942 - 43 gikk 10 fartøyer tapt, med 44 besetningsmedlemmer og mer enn 

60 ”passasjerer” - enten på grunn av tyske angrep eller skutene forliste i uvær. Fiskefartøyene 

viste seg uegnet for slik overfart, og trafikken ble stanset. Men admiralitetet så potensialet, og 

det ble gjort en henvendelse helt opp til president Roosvelt. Amerikanerne ga derfor 3 

ubåtjagere til Norge. Disse kom under norsk kommando den 23.oktober 1943, og fikk 

navnene: ”Vigra”,  

”Hessa” og ”Hitra”. Fartøyene var 

konstruerte som små kystubåtjagere 

med betegnelsen SC (Submarine 

Chaser). De kunne holde en fart på 

16-20 knop og hadde kanon fremme 

og bak, pluss et Colt maskingevær 

på hver brovinge.- Til sammen ble 

det frem til mai 1945 gjennomført 

114 turer mellom Shetland og 

Norge, hvorav 98 var vellykket. 

Ingen menneskeliv gikk tapt. 

 

Nordsjøfarten generelt ivaretok 5 800 personer, hvorav ”englandsfarerne” med sivile fartøy 

fraktet ca. 3 300 personer fordelt på ca. 300 farkoster. Bare fra Hordaland og Sogn- og 

Fjordane var det 112 båter over Nordsjøen. Fra vårt land var de aller fleste unge menn, 

fiskere, sjøfolk og studenter som ønsket å verve seg. Det blir derfor feil å bruke begrepet 

”flyktninger”, slik mange artikler og bøker gjør. Ca. 10 % var kvinner og familier med barn. 

Svært mange av turene, spesielt i begynnelsen, bar preg av improvisasjon og impulsivitet.  

Når sterke personligheter dro av sted, iverksatte det ofte en kjedereaksjon. Fra Vigra var det 

nærmere 80 stk ut av 1 200 beboere som dro over. Fra Televåg på Sotra var det 40 av 400 

innbyggere. Nordsjøtrafikken ble etter hvert et viktig ledd innenfor organisert 

motstandskamp, og ble brikker innenfor britisk etterretningsvirksomhet som SOE og SIS.  

 

SOE: Special Operation Executive ble opprettet for å utøve sabotasje, radiosamband og 

undergravingsvirksomhet. Denne økte sterkt fra 1941 da Martin Linge ble leder for 
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rekrutteringen. I 1945 hadde de hele 64 radiostasjoner i Norge med kontakt til London. Totalt 

tjenestegjorde 530 mann i kompani Linge, - 51 av disse falt, 2 ble drept ved ulykker, 4 

omkom under trening og 4 ble tatt til fange av tyskerne. 

 

SIS: Sercret Intellegence Service fikk en egen norsk avdeling med Eric Welsh som sjef. 

Hovedoppgaven var å opprette hemmelige radiostasjoner langs kysten for å melde om 

skipstrafikk og tyske krigsskip. Til sammen hadde dette nettet 200 agenter med ca. 100 

radiostasjoner. 26 av agentene falt. Også 9 medhjelpere mistet livet. 

 

Shetlandsgjengen er navnet på de fiskere og sjøfolk som fra sommeren 1940, og på oppdrag 

fra engelskmennene (SOS og SIS) gikk med agenter og ustyr fra Shetland til kysten av Norge. 

Sommeren 1942 gikk de under navnet Norwegian Independent Naval Unit, og disponerte 14 

fiskefartøy. I 1943 gikk de inn i den Norske Konglige Marine: RNNSU: Royal Norwegian 

Naval Special Unit. 

 

Fremfor noen annen er Lars Andreas Larsen’s navn knyttet til 

Nordsjøtrafikken, og da under navnet ”Shetlands-Larsen”. 

Han ble født i Bergen den 9.januar 1906. Allerede som 16 

åring dro han til sjøs, og da krigen kom hadde han seilt på alle 

verdens hav. Vinteren 1940 deltar han på finsk side i 

vinterkrigen mot russerne. Den 8.juni var han visstnok i 

Stjørdal. Han kom over Tydal og Sonvatna på vei til 

Trondheim for å delta i kampene på Østlandet inntil disse 

opphørte 3.mai. Han skjønte at han måtte komme seg til 

England, og kom seg over til Shetland med motorbåten 

”Motig 1” eid av Thomas Turøy i Fjell. Fra Shetland gikk 

turen til London, hvor han ganske umiddelbart ble sendt 

tilbake til Shetland. Lite ante han på det tidspunktet at han i 

løpet av krigen skulle gjennomføre hele 52 farlige turer til 

Norge. Han ble skipper på flere skuter, og holdt på å forlise i 

november 1941. Fra 1943 var han sjef på ubåtjageren ”Vigra”. Med denne båten ble det 36 

turer over Nordsjøen. 

 

Det var ikke bare tyskerne i seg selv som utgjorde en trussel i form av fly og skip, men den 

stadige infiltrasjonen hvor tyskerne hadde håp om å få sine egne agenter over til England, 

samt rulle opp andre støtteorganisasjoner og bakmenn - gjorde det hele til et meget farlig spill. 

Virksomheten var ikke alltid underlagt rene militære operasjoner, det var en gråsone - som 

ikke hadde særlig ”Entschuldigung und Gnade” hos tyskerne. Der gjorde de kort prosess. Den 

26.september 1941 innførte Josef Terboven dødsstraff for forsøk på å reise til England. 

Men Shetlands-Larsen hadde spesielle lederegenskaper. Han ble da også valgt til skipper av 

de menn som hadde seilt sammen med ham tidligere. Hans innsats ga seg utslag i følgende 

utmerkelser: Conspicuous Gallantry Medal, Distinguished Service Medal and Bar, 

Distinguised Service Cross og Distinguised Service Order, Krigsskorset med sverd og stjerne, 

St.Olavsmedaljen med eikegren, krigsmedaljen, deltagermedaljen med rosett og Håkon VII’s 

70 års minnemedalje. Shetlands-Larsen er den mest dekorerte norske marinesoldaten i andre 

verdenskrig. Marineledelsen i London hadde meget stor respekt for Shetlands-Larsen. De 

kalte ham kun for ”The Larsen”. 

 

Om lag 10 % mistet livet mellom Norge og Shetland, - altså ca. 320 personer ble drept av 

tyskerne eller omkom på havet. Den verste hendelsen fant sted i november 1941 med skuta 
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”Blia” fra Bremnes. 35 ”passasjerer” og et mannskap på 7 forsvant sporløst. De fleste av disse 

var ungdommer fra Bergen og Vestlandet som var ettersøkte av Gestapo. Fra 1941 til mai 

1945 hentet ”Shetlandsbussene” - som trafikken også ble kalt - 373 ”passasjerer”, samt satte i 

land 192 agenter og 383 tonn militært utstyr. 

 

Shetlands-Larsen mot Tirpitz 

 

For oss i Trøndelag er nok Shetlands-Larsen mest kjent for sitt forsøk på å sette selveste 

Tirpitz ut av drift. Vi skriver våren 1942. Shetlands-Larsen var nettopp vendt tilbake fra en tur 

til Kristiandsund-området. Nå ble han innkalt til den engelske marineledelsen, og det ble 

diskutert en mulighet for å komme Tirpitz til livs. Russerne hadde brukt en torpedo mot 

kolossen i Barentshavet, og engelskmennene hadde foretatt noen kostbare, og derigjennom 

mislykkede angrep mot Tirpitz i Fættenfjorden. Se Stjørdalens krønike bind 3. Disse samtaler 

var nok mer en sondering, hvor Admiralitetet ville ”teste” Shetlands-Larsen. Faktisk ble det 

ikke noe ut av ”planene”, og bergenseren hadde vel mer eller mindre glemt hele samtalen.  

 

I løpet av sommeren ble basen flyttet til Scalloway, et lite sted på halvøya tvert ovenfor 

Lerwick. Med sine 300-400 mennesker var det en fredlig plass. Her ble en større bygning 

innredet til forlegning og basekontor. Bygningen ble etter hvert kalt for Norway House. 

Straks etter etableringen i Scalloway, ble Shetlands-Larsen kalt inn til major Mitchell. I korte 

ordlag ble Larsen satt inn i noen store linjer fra Admiralitetet vedrørende et potensielt angrep 

på Tirpitz, og spørsmålet var: ”Will you do the job?” Spørsmålet var enkelt og beint fram, 

ikke noe utenomsnakk og betenkningstid. Men Shetlands-Larsen var nettopp en enkel mann - 

som ikke kjente til ordet ”tvil”, så han svarte raskt og konsist: ”Yes, I will”. Dagen derpå ble 

han fløyet til London for å motta sine instruksjoner. Slik begynte det som skulle gå under 

kodebenevnelsen operation Title (tittel, navn).     

 

De nærmeste ukene ble planene lagt, og 

treningen iverksatt. Shetlands-Larsen 

ville selv avgjøre de to viktigste 

grunnpilarene, nemlig båten og 

mannskapet. Det ble skuta ”Arthur”. Og 

omhyggelig valgte han følgende: 

Palmer Bjørnøy fra Gamlem, som var 

tilliten selv og hadde vært med på alt. 

Johannes Kalve fra Austevoll, som også 

hadde vært en del av Larsens mannskap 

tidligere. Pluss Roald Strand fra 

Laupstad i Lofoten. Han var utdannet 

radiotelegrafist, og skulle betjene 

senderen om bord. Ingen av mannskapet 

ble satt inn i oppdraget, de fikk kun 

beskjed om at ekspedisjonen var meget 

farlig og at de ikke måtte regne med å 

vende tilbake. Det skal sterke nerver og 

stor motivering til for å stille opp under slike forutsetninger. 

 

Planen var å medbringe to miniubåter, som skulle festes til ”Arthur” under skuta. De skulle 

være på dekk til ”Arthur” nådde norskekysten. Så skulle de løftes av skuta og synkes 

nedunder båten. Ute i Trondheimsfjorden skulle de frigjøres, og 2 trenede marinejegere skulle 

       ”Arthur” 



bemanne miniubåtene som en slags levende torpedo. For å kunne medbringe to miniubåter 

som veide 2 tonn hver, måtte skuta bygges litt om, løftemekanisme etableres og sist, men ikke 

minst - så måtte skuta på en tørrdokk for å muliggjøre feste av wire. Denne festeanordningen 

var det kritiske punktet. Ikke bare skulle ubåtene henge med, men de måtte ”gå sjøen” på en 

slik måte at de ikke ble synlige, ikke hindret fremdriften og ikke skadet seg selv eller 

fiskefartøyet. Shetlands-Larsen ledet selv dette meget hemmelige arbeidet ute i en fjordarm på 

fjær sjø. 

 

I begynnelsen av oktober var ”Arthur” ferdig og de fikk ordre om å gå til Loch Broom, en 

fjordarm på nordvestsiden av Skottland. Her skulle selve treningen foregå mot slagskipet 

”Rodney”. Alt foregikk under ledelse av commander ”Tiny” Fell og commander Sladen. 

Selve øverstkommanderende for det britiske ubåtvåpen, admiral Barry, kom nordover for å 

godkjenne treningen. Treningen var å nærme seg slagskipet, frigjøre ubåtene og ta seg inntil 

skipet uten å bli oppdaget, samt klippe seg igjennom undervannsnett. Dette pågikk hver natt. 

Det engelske mannskapet som skulle være ”gjester” i Arthur - og utøve selve angrepet var 

følgende: Percy Brewster, som skulle føre den ene ubåten. Robert Evans skulle føre den 

andre. Hjelpemannskap (2.piloter) var 

Billy Tebb og ”Shorty” Craig. ”Slim” 

Brown og Gadsen var med som 

mekanikere. - Brewster var en ung, 

alvorlig skotte, utdannet 

marineoffiser. Graig var ”able 

seaman” (fullbefaren matros). Evans 

var en 22 år gammel lang og ulenkelig 

engelskmann, og Tebb var cockney 

og det fødte muntrasjonsråd. 

 

Etter tre uker med trening, forflyttet de seg tilbake til Shetland. Det var ikke bare selve 

treningen som krevde sitt, men en nitidig planlegging og utarbeidelse av dokumenter. Agenter 

og båter som kom over fra Norge brakte med seg forskjellig papirer, manifester, fakturaer, 

fraktbrev, papirer underskrevet av tyske kontrollposter etc. Hvert tall og navn måtte stemme. 

Tyskerne var meget nøye. Planen var å medbringe brenntorv. Lasten skulle ”bli tatt om bord” 

på Edøy ved Smøla.    

 

Og like viktig var retretten. Det ble opprettet kontakt med motstandsfolk i Stjørdalen, 

konsulatet i Stockholm og andre viktige brikker som skulle bistå ”flukten”. De fire på ubåtene 

skulle etter gjennomført angrep på Tirpitz ta seg i land ”innenfor Saltøya”. ”Arthur” skulle 

senkes, og de fire nordmennene og de to engelskmennene skulle ro i lettbåt til Vikhammer. 

Derfra var det ordnet transport et stykke oppover Stjørdalen, hvorpå de selv skulle ta seg over 

grensen til Sverige.     

 

I uka før avreise kom kronprins Olav og general Hansteen til Shetland for å ønske lykke til, 

skjønt de visste trolig ikke noe om operasjonen. Den 25.oktober 1942, dagen etter at 

Montgomery startet sin offensiv ved El Alamein, var de reiseklare. Natta før ble det oppdaget 

”feil” i fraktbrevet, så Larsen måtte sitte oppe hele natta å gjøre forandringer. Formen og 

kreftene var derfor trolig ikke helt på topp hos lederen da de stevnet ut Lunna-bukta. Og det 

skulle ikke bli så mye bedre for engelskmennene om bord. De var ikke vante til stampesjø, og 

ble temmelige syke etter hvert. 

 

       Trening 



Det tok sin tid over Nordsjøen denne gangen. Tirsdag ettermiddag den 27.oktober ser de 

fjellene ved Bud innafor Hustadvika. De gled i løpet av kvelden og natta innover mot Edøy, 

hvor ”torva skulle om bord”, og la seg i sundet mellom Høgøyene. Der skulle ubåtene tas på 

slep. Det var nå den nye heisemekanismen skulle komme til sin rett. Et tysk fly kom i løpet av 

formiddagen på ”inspeksjonstur”. Dette ble nervepirrende, og da flyet ble liggende straks 

bortenfor å utøve stuptrening i flere timer, ble planen forsinket. Men omsider kunne de få 

festet patenttaljen på bommen, og ubåtene og krigshodet ble heist over bord. Senere beveget 

de seg til et annet sund, mens arbeidet med 

klargjøringen foregikk. Her fikk de besøk av 

en innpåslitende gammel fisker, som 

”oppdaget” hva som foregikk. Det ble mye 

att og fram, og Larsen ble redd for at hele 

operasjonen skulle ”gå i fisken” bokstavelig 

talt. Han skiftet taktikk og skremte gamlingen 

avsted på ekte tysk manér, og håpet at han 

gikk i fella og tok de for tyskervennlige i tysk 

oppdrag. Tiden ville vise. 

 

Og spenningen lå i lufta hele tiden. Og det 

ble ikke mindre anspent da motoren begynte å fuske. Heldigvis hadde de en kontakt, nemlig 

handelsmann ”Hestøy” (Nils Strøm) i Hestvik på nordøstsiden av Hitra. De rodde i land, fikk 

kontakt og motoren ble reparert. Men tiden gikk. Etter mye om og men kom de sigende 

innover mot det kritiske punktet, nemlig kontrollen på Agdenes. Og det var med nød og neppe 

at de kom seg igjennom. Da de nærmet seg kontrollfartøyet, ble det av en eller annen grunn 

plutselig helt vindstille, ikke et vindpust som kruste sjøen. Dette var en stygg strek i 

regningen. Nå ville ubåtene bli oppdaget, tenke karene om bord. Spenningen var stor. De 

kjente etter at pistolene under jakkene var der. 

 

Farten gjorde at ubåtene ble hengende som to klokkelodd under skuta. Vaktbåten lå høyere i 

vannet enn ”Arthur”. De måtte bli avslørt. Den unge matrosen som skal ta imot tauet, 

oppdager trolig ubåtene, han skal til å si noe, men er usikker - bøyer seg fremover for å få 

bekreftet sin antagelse. Hele hans reaksjonsmønster avslører at ”nå kommer det”. Dette 

oppdager Kalve, og han hiver tauet mot unggutten på en slik måte at tauet kveiler seg rundt 

halsen på matrosen. Det utløser en komisk situasjon og mye latter fra de andre tyskerne. 

Ungdommen rødmer, vil ikke dumme seg ut - han blir stående forsteinet. Det går et trassig 

drag over ansiktet, og med krenket stolthet slenger han linen til en annen matros og går ned. I 

samme øyeblikk har ”Arthur” sklidd inntil vaktbåten, og ubåten på relatert side blir skjult. 

Offiseren som inspiserer skuta, var en pratsom kar - og da han oppdager i papirene at 

”Arthur” hadde vært på steder han selv kjente godt til, ble det plutselig mindre inspeksjon og 

mer utveksling av ”felles kjente”. På denne måten kom Shetlands-Larsen seg forbi sin 

”aciles” ytterst i Trondheimsfjorden. Nå kunne de bare kruse mot målet. Men slik skulle det 

ikke gå. 

 

Det var mørkt da ”Arthur” passerte Rauberget fyr og svingte forbi Stadsbygd. Men så 

innhentet skjebnen skuta og mannskapet. Det tar til å blåse. Shetlands-Larsen setter ned 

farten. Midt mellom Rauberget og Åsenfjorden blåste det opp til full storm. Motoren var svak 

etter reparasjonen ute i Hestvik. Og britene kunne når som helst igjen bli sjøsyke. Dette hadde 

de ikke tatt med i betraktningen. Skuta kjemper seg fremover, og de nærmer seg det første 

ubåtnettet. Plutselig går det et rykk gjennom hele skuta. Så ett til. Med det samme er det noe 

som slår mot propellen så motoren holder på å stanse. En fryktelig antagelse faller inn over 



Larsen. Han slår over til sakte fart, men det er ikke motoren som fusker. Så setter han full fart, 

gjør en sving til styrbord, så en til babord. Det er ingen tvil. Ubåtene har slitt seg! Så nære på, 

knapt en ”svømmelengde” igjen til målet. Det var for jævelig!  

 

Alt var bortkastet. Planen kunne ikke følges. Hva nå? Ikke kunne de dra mot Malvik. Ikke 

tilbake forbi Agdenes en gang til. Papirene stemte ikke. Larsen foreslo at de skulle ta seg inn 

på nordsiden av Frosta, senke ”Arthur” - og ta seg til Sverige. Kursen ble lagt mot Tautra. 

På vei innover måtte de kvitte seg med torvsekkene, ellers ville de kunne holde skuta flytende 

ved forestående senking. Plutselig ble det vindstille. Stormen la seg like fort som den kom. 

Skjebnens ironi. - Utenfor Breidvika på Frosta ville de senke skuta og gå i land. Men før det 

ble gjort tok Robert Evans på seg dykkerdrakten og lot seg falle over bord. Larsen ville 

nemlig vite hva som var ”grunnen” til at ubåtene slet seg, da det ville ha betydning for mulige 

senere ekspedisjoner, og han ville heller ikke gå glipp av den fordelen det lå i å ha britiske 

vitner. Han kunne nemlig ikke tro at han selv hadde gjort for dårlig jobb med 

festeanordningene. Og helt rett. Det var boltene i krigshodet som ikke hadde tålt 

påkjenningen; de hadde knekket av, og ”øynene” hang igjen i stålwirene. Festet som Larsen 

laget i kjølen hadde holdt. Karene gikk i land. Larsen førte skuta et stykke utpå. Så ble 

bunnventilene åpnet. Han hadde en gang ført ”Arthur” fra Norge, nå ga han den tilbake.  

 

Så begynte marsjen mot Sverige. Britene gikk i sine uniformer. De andre i dongeribukser og 

sivile jakker. De tok seg innover land, forbi et par gårder. De fleste var uvante med å gå i skog 

og fjell i mørke, hvilket er meget krevende og ikke direkte ufarlig med tanke på skader 

(vikling av foten). De var sjøfolk. De datt og datt. Ja, det var en sørgelig marsj. Kreftene 

avtok, og de skjønte snart at de måtte hvile. Da det lysnet av dag, slo de seg ned i et lite 

skogholt. Det var lørdag 31.oktober. Det var vått og ufyselig. Her kunne de ikke bli for lenge. 

Larsen tok frem kartene. De måtte forsøke å komme seg gjennom de tettgrendte områdene 

mellom Stjørdal og Verdal, så opp i fjellet og mot Sverige i retning Sandvika. 

 

De tok seg oppover på sørsiden av Liavatnet, og kom etter et par timer frem til Hojem. Fra 

Hojemskammen så de ned mot Lofjorden, hvor ”Scharnhorts” lå. Videre gikk de på nordsiden 

av Hovdalsvatnet. De så stadig folk, og var engstelige for å bli oppdaget. En så stor gruppe 

som ti personer ville vekke mistanke. De ble derfor enige om å splitte lag. Shetlands-Larsen 

tok ledelsen for ei gruppe bestående av Kalve, Evans, Tebb og Craig. Gruppens plan var å gå 

nordover, deretter østover og så svinge i sørlig retning. Brewster, som var offiser, skulle lede 

den andre gruppen. Palmer Bjørnøy 

var ikke særlig fjellvant, men skulle 

være nestkommanderende. 

Gruppen, som da for øvrig bestod 

av Strand, Gadsen og Brown - 

skulle legge kursen rett østover mot 

Markabygda. 

 

Seint på lørdagskvelden passerte 

Larsen og hans gruppe Markhusan. 

Det var steinmørkt, regnet silte ned. 

De var gjennomvåte og frosne. Det 

heter seg i tradisjonsfortellingen at 

Asbjørn Markus hadde registrert at 

noen tok seg forbi gården på 

innsiden mot bergknausene. 

       Marta og Per Sannan viser hvor Shetlands-Larsen og 

hans gruppe passerte Markhusan og tok fatt på 

oppstigningen til Miga  



Terrenget på sørsida av Byavatnet er 

bergfullt, og det er med undring at de fant 

frem og kom seg opp fjellsiden som fra 

avstand synes ufremkommelig. Trolig hadde 

de kommet inn på kløvstien oppover fra 

Markhus. Ut mot midtnatt kom de frem til 

Miga, som på den tiden vel kan regnes som 

en liten fjellgård. Folket her hadde i 1888 

utvandret til Amerika, og siden hadde andre 

for kortere eller lengre tid slått seg til der 

oppe. På gården var de denne lørdagskvelden i ferd med å gå til ro. Larsen og hans menn kom 

inn på tunet, og tok peiling på uthuset med tanke på å komme under tak, få av seg de våte 

klærne og hvile ut. Det gikk bra til midt utpå tunet. Da snublet Evans og tråkket på en 

tørrkvist med et smell. Karene stanset og lyttet. Og rett, ja - det gikk straks etterpå i døra. 

Naturfolk lar seg ikke overliste. Bonden følte nok på seg at det var kommet folk til gårds. 

Smellet fra tørrkvisten gikk ham heller ikke forbi. Slik gikk det altså til at Shetlands-Larsen 

ble reddet, av et bondepar inne på en fjellgård med det betegnede navnet Miga. Miga heter 

bekken som renn ut i Byavatnet, og vi kjenner så vel ordet fra barndommen da vi skulle ”ut å 

mige” (tisse en liten stråle). Gården ga nok heller ikke store utbytte, men de karet seg fast og 

levde i og med naturen. Og om de ikke hadde innedo, men måtte ut å mige, så hadde de i alle 

fall hjerterom. Det er liten tvil om at nettopp Miga reddet mennene til Shetlands-Larsen den 

gangen. Karene var grunnet været helt utkjørte, uvante med skog og fjell, og hadde fått 

”dødsstøtet” i form av å være gjennombløte til skinnet ei kald høstnatt. Hadde de ikke fått 

varme, tørket seg - men fortsatt videre i bløt tilstand uten sikring (holde seg tørre) - ville 

naturens farligste våpen, regnværet – sakte, men sikkert knekket uvante engelskmenn. 

 

På Miga denne oktoberkvelden, bodde Ivar Langås og kona Iris med et lite barn, som hadde 

lagt seg. Dessuten var en gammel mann fra Ekne kommet på besøk. Han satt ved 

kjøkkenbordet med snadden da bonden førte de forkomne mennene inn i varmen. Borte ved 

komfyren stod Iris. Soldatene fikk raskt av seg de våte fillene. Det ble lagt mer ved på ovnen, 

mat ble satt fram på bordet og det ble kokt vann til å bade beina i. Shetlands-Larsen måtte 

”hvitlyge” til den hjelpsomme bondefamilien. Han fortalte at de opprinnelig kom fra Stjørdal, 

                  Miga 



og hadde hentet engelske flygere som hadde blitt skutt ned på Frosta, og som de nå skulle 

hjelpe over til Sverige.            

 

Etter mat og drikke, fikk de varmt tøy og 

liggeplasser. De kunne sove trygt den 

natta. Klokken seks om morgenen den 

1.november dro de videre, nå på frossen 

mark. Det ble lett å gå. Uværet hadde gitt 

seg. Det var kommet et betydelig 

kjøligere drag i været, et vitne på at 

dersom ikke folket på Miga hadde tatt 

vare på karene - ville dette værdraget ha 

gjort det, men med motsatt fortegn. 

 

Ivar Langås på Miga hadde gitt råd og opplysninger. De visste hvor de skulle gå. De kunne 

holde høyt tempo, og ønsket å komme lengst mulig før dagslyset brøt igjennom. De fulgte 

stien langs Høgåsen, kom forbi Skillbreia - og tok veien fatt ved Kjølstad. Etter hvert kom det 

ut bønder som skulle gjøre fjøsstellet. Da hoppet de inn i busker og kratt. De klarte å ta seg 

usett forbi Jørås, kom frem til Holte, tok en sørlig retning mot Tuv og Moen, og slo seg til ro 

for dagen i et skogholt ved Holtås mellom jernbanen og riksvei 50. Lite ante de at bare en 

kilometer lengre sørøst, ved Granås hos Alfred Veimo - var den andre gruppen gått til ro. 

 

Samtidig som dette skjer, ankommer Ole P.Sannan, født 1896 - far til Marta og Per, til Miga. 

Da hadde den gamle nettopp forlatt gården. Ole P.Sannan skulle snakke med Ivar Langås om 

noe grøftingsarbeid som skulle gjøres. Det ble ikke nevnt noe om ”flyktningene”, men bonden 

på Miga skulle ha sagt følgende: ”det fær så my rart om kveldan”.   

 

I følge Rolf Trøite (d 1996) sine antagelser i noen særnotater utgitt i 1993 mener Trøite at 

Shetlands-Larsen ikke overnattet på Miga, men tok seg frem fra skogholtet på Frosta utpå 

ettermiddagen, da det begynte å mørkne - og direkte og helt frem til familien Alfred Veimo på 

gården Granås i Ronglan. For undertegnede synes dette umulig da det i luftlinje fra Liavatnet 

             Miga i oktober 2003 



frem til Granås er over 2 mil, og i ulent terreng i mørke blir det dobbelt så langt. Hvem kan 

klare det på noen få timer i mørke? I alle fall ikke slitne, forkomne og uvante engelskmenn. 

Her tyder mye på en sammenblanding mellom Shetlands-Larsen si gruppe og den andre 

gruppa ledet av Brewster - som kanskje hvilte ut på Granås, for senere da det ble mørkt, å ta 

seg frem til familien Martin Svendgård på gården Krågstad i Markabygd. Trøite viser til at 

Shetlands-Larsen nevner Ronglan i sin bok. At Shetlands-Larsen skriver at de seint på 

kvelden den 31.oktober kom frem til en gård i nærheten av Ronglan, betyr ikke annet enn 

hans relative kartreferanse er benevnt slik. For ham var også Miga i nærheten av Ronglan. Og 

når Larsen skriver: ”Gården de kom til lå noe avsides…”, så er vel fjellgården Miga å betrakte 

som noe mer avsides enn gården Granås. Skulle de ha vært over på Granås, slik Trøite hevder 

- ville det vært underlig at Holte er nevnt i boka som 

stedet de passerte etter å ha forlatt ”gården”, og hvor 

det står at de slo seg ned ”for dagen” i noe småskog. 

Da måtte de ha gått vestover igjen. Og i henhold til 

Shetlands-Larsens bok, tok de seg utpå ettermiddagen i 

ly av mørket - fra dette skogholtet over til Skjerve - og 

så videre gjennom Markabygd direkte til Trettlia, 

underforstått forbi Granås.  At de lå i dette skogholtet 

mellom jernbanelinjen og riksveien, husker Johannes 

Kalve godt, der han erindrer til meg over telefon en 

høstdag i 2003. Han bekrefter også at det som står i 

Shetlands-Larsens bok er korrekt. Blant annet henvises det i boka til tallerken som Marta og 

Per Sannan viser på bildet. Opplysningene vedrørende gården Granås i Skognboka - i relasjon 

til Shetlands-Larsen personlig, synes derfor noe uklare for undertegnede.  

 

Begge de to gruppene holdt seg altså i ro den 

søndagen. Utpå ettermiddagen ledet Shetlands-

Larsen gruppen forbi Skjerve og Voll, og videre 

opp mot Finne, - hvilket igjen kartmessig ikke var 

bortom Granås. På denne tiden tar Brewster’s 

gruppe seg til Krågstad. Gjennom Markabygd gikk 

det i og for seg lett, men Craig og Evans begynte å 

sakke etter. Føttene var hovne. I grålysningen 

dagen derpå kom de frem til Trettlia, midt mellom 

Stjørdal og Verdal. Her fikk de mat, varme og 

hvile i hele fire timer. Bonden ga råd om veivalget, 

og en av sønnene, Gudmund Tretli, fulgte karene et 

stykke på veien mot Hårskallen.  Senere gikk de 

mot Haugsvola og Storfossen, hvor de ”brøt” seg 

inn på ei lita seterbu. 

 

Her skal jeg forlate Shetlands-Larsen’s slitsomme vandring gjennom de norske fjell, men det 

var så vidt det stod om livet forbi Hermanssnåsa. 

 

Vi hopper frem til Shetlands-Larsen velger en ny kurs. De måtte komme seg ned i dalen. 

Spesielt engelskmennene var klare til å falle når som helst. Å dra ned i bygda ville gi dem et 

psykisk løft. De setter retning mot Risvatnet og Brenna. Klokken sju om morgenen går de 

over Inna, og når første gården. Men her ville ikke bonden ha noe med dem å gjøre. Det var 

ikke likere på neste gård, hvor de kom ut for ei riktig kjeftsmelle av ei kjerring. Men i hus 

måtte de, skulle de klare seg videre og inn i Sverige. Men så skjer det. 

  Kalve (t.v) og Shetlands-Larsen i 1987 



 

De hadde rundet en sving, utmattede og derav ukonsentrerte. Så smalt det imot dem: ”Holdt”. 

Det ble noe munnhuggeri, det ene tok det andre. Mørke skapte tvil, men det var trolig en 

tysker og en nordmann. Senere viste det seg å være to såkalte 

tyskvennlige ”politimenn”. Shetlands-Larsen reagerte lynkjapt. Han 

ligger strak i lufta, driver med seg de to ut til siden. Billy får frem 

pistolen og skyter den ene, som blir såret. Den andre derimot får 

avfyrt en salve før han ruller utfor kanten, og forsvinner i mørket. 

Robert Evans ligger på veien. Ei kule fra automatgeværet hadde 

rammet han i høyre leggen og revet den stygt opp. De hadde ikke noe 

valg. Snart ville tyskerne være der. De måtte la Evans ligge og 

komme seg over grensa. Evans var i uniform og skulle - med tanke på 

et slikt tilfelle - bli behandlet som krigsfange. 

 

På veien mot Sverige møter de en kar med hest. Det var Arne Karlgård - som ga de tips om 

hvor de burde krysse grensa. Onsdag 4.november om morgenen tar de seg inn i Sverige. Da 

hadde de gått fra Storfossen til Skalstugan i ett sett på 24 timer. Etter hvert kom de seg 

sørover til Stockholm. Andre gruppen hadde kommet forbi Feren og over grensa ved 

Storsjøen. Det hadde vært like slitsomt. Palmer Bjørnøy måtte amputere flere tær, og ble 

liggende på sykehus i 9 måneder. 

  

Hvordan gikk det så med Evans? Han ble tatt til fange av tyskerne, som brakte han til sykehus 

og pleide ham. Da de hadde fått ham frisk igjen, tok de han med ut i Trandumskogen ved 

Gardermoen den 26.januar 1943, og skjøt ham sammen med en del commandosoldater fra et 

av glideflyene som måtte nødlande under aksjonen mot tungtvannsanlegget på Rjukan. I 

rettsaken mot admiral Dönitz i Nürnberg var drapet på Robert Evans et av 

hovedanklagepunktene. Dönitz fikk 10 år. 

 

At Evans ble henrettet var en tragedie i seg selv, men gir samtidig en 

indikasjon på at i ettertid var det kanskje bra at ikke Shetlands-Larsen 

lyktes - med tanke på eventuelle represalier. Ref. hendelsen på 

Telavåg ved Bergen hvor 31 uskyldige personer umiddelbart ble sendt 

til Sachsenhausen hvor de døde. 

 

På Trøitesand i Hegra lytter lensmannsbetjent Rolf Trøite på radioen. 

Han var Milorgs hovedkontakt i Stjørdalen, og hadde også ledelsen av 

26 Milorg-menn i Hegra. Torsdag kveld 29.oktober kommer det inn 

en særmelding. Angrepet på Tirpitz skal foregå neste natt. Klokken 

0200 på natta blir Rolf vekket av Kjell Sørli fra Trondheim. De måtte 

komme seg til byen. Med lånt bil av Jorulf Nielsen (V-2447) dro de 

av sted. I Trondheim fikk Rolf Trøite sine ordrer. Fredagskvelden den 

30.oktober hadde en del folk samlet seg i kirkestallen. Her blir det 

smurt mat under ledelse av Nils Trøite og Reidar Fordal. Termoser 

blir fylt med varm drikke. Fra Meråker kommer en lastebil kjørende. 

Det er Gustav Slungård. Han drev sagbruk og hadde derfor rett på 

tildeling av drivstoff og gyldig kjøretillatelse. Fluktruten over 

Stordalen sør av Meråker var klar. Her ventet Mauritz Stokke og John 

Stenøien. Alle nevnte personer var Milorg-menn. Slungård og Trøite 

hadde fått beskjed om å plukke opp to ungdommer i Stjørdal. På 

jernbanestasjonen på Stjørdal står en høgskolegutt og venter. En 

       Robert Evans 

   Rolf Trøite 

Gustav Slungård 



ungdom til skal være med, men han hadde fått et uhell med sykkelen før Gevingåsen. Han 

begynner å gå. Rolf Trøite og Gustav Slungård skjønner at noe er skjedd og henter ham med 

bil. Tiden begynner å bli knapp. De to ungdommene er ukjente for de andre Milorg-mennene. 

Deres navn er Harald Dalen og Knut Berge. De er studenter ved NTH, og skal nå bli fraktet til 

Sve-skjæret hvor ubåtfolkene er ventet i land. Ungdommene ble sluppet av ved avkjørselen til 

Forbordgårdene. De skulle ta seg videre til Sve-skjæret under påskudd av å være ute på 

hamstringstur. De hadde med seg en del smør og lignende som bevis på det. Slungård og 

Trøite kjører opp til Ole S. Forbord på Skatval. Her blir det lastet på en del høyballer, men 

midt i lasset blir det laget til et lite rom. Det var nok litt betenkelig med høylast på denne tiden 

da formangelen gjorde seg gjeldende vanligvis om våren. Men noen sjanser måtte man ta. Alt 

begynner å bli klart. Tiden går. Omsider er det bare å vente. De skulle møte ubåtmannskapet 

ved krysset der gårdsveien til Sve tar av fra riksvei 50. I Hegra ligger matpakkene og venter. 

De venter på engelskmennene som skal ta seg opp på Sve-skjæret, og de venter på Sheltlands-

Larsen og de øvrige soldatene som skal ta seg til land i Malvik. Ventinga blir lang.  

 

Herluf Nygaard, som var kontaktperson ovenfor Milorggruppen i Hegra, kom syklende fra 

Trondheim. Han sykler bortom Tirpitz. Hun ligger der uskadd. Nygaard sykler i følge Trøite 

så til byen (sprek fyr), avgir rapport til England og kommer tilbake til Skatval og gir beskjed 

om at aksjonen er avlyst. Harald Dalen og Knut Berge hadde ordre om å vente til klokken 2. 

På Sve-skjæret fikk de først ved 4-tiden om morgenen varsel om at noe var hendt. Noen fra 

Stjørdal hentet de. Nygård hadde ei lommebok med falske pass og papirer. Den mistet han 

ved Stjørdal stasjon. Det kunne blitt skjebnesvangert. Den ble nok funnet av pålitelige 

nordmenn.    

 

          Sve-skjæret sett mot øst. Saltøya bak. Tirpitz lå bakenfor der igjen. 


