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1944 Operasjon Lapwing
Han hadde holdt et jevnt tempo, og var meget klar over at han måtte bevege seg i åssiden,
ikke bli en silhuett oppe på topper og åskammer. Kunsten var å oppdage andre før de
oppdaget ham. Alt dette visste han så inderlig vel. Likevel gikk han i fella, ble litt
ukonsentrert og plutselig fortalte vardøgeret ham at han ble iakttatt. Han så dem ikke, men
visste at han straks kom til å bli forfulgt. Han stanset opp, analyserte situasjonen og tok ut nytt
veivalg. Nå når han likevel var oppdaget, måtte han søke en trasé som ga fart, og han la
kursen opp mot høyden for å få solid skareføre. Frykten for å falle igjennom og vasse i løssnø,
var stor og måtte for all del unngås. Men han kjente terrenget og stolte på sine
lokalkunnskaper, samt han visste at kondisjonen og formen var der. Nå måtte han rett og slett
riste av seg forfølgerne, og påse at de aldri kom innenfor skuddhold. Han så de dukket opp
bak noen mindre koller, ganske langt bak, klokken fem. Terrenget der de kom, var kupert med
en del løssnø mellom knausene. Det ga ham en fordel. Han var kommet opp i en rande som
var slipt hard med skare og litt silkesnø oppå. Nå måtte han utnytte fordelen. Det ville ta en
stund før forfølgerne, som han anså å være en liten skipatrulje bestående av ordinære tyske
vaktmannskap, ville komme seg opp mot fastere føre. Det kunne heldigvis ikke være
østerrikere fra Gebirgsregiment. De ville ha valgt en annen linje i terrenget. Kort tid etterpå
merket han at avstanden hadde økt. En time senere skjønte han at forfølgerne hadde gitt opp.
Men denne flukten oppe i høyden, hvor det var lite skygger, skulle få sin pris. Sola laget
skarpe reflekser. Plutselig kjenner han at det svir i øynene, og med ett skjønner han at han var
i ferd med å bli snøblind. Terrenget skifter samtidig karakter, og han erfarer "whiteout", faller
flere ganger hvor manglende konturer narrer ham. Det blir vanskelig å ta seg fremover.
Snøblindheten gjør til slutt at han mest stanser opp. Det berømte vardøgeret varsler ham på
nytt. Noe forteller ham at det er farlig å gå videre. Han stanser helt opp og blir stående
omtrent som sementert.

Slik møter vi løytnant Reidar Kvaal fra Stjørdal en vårdag i 1944. Stedet er grensefjellene ved
Røros, hvor han slipper unna en tysk skipatrulje. Reidar Kvaal er på vei til Sverige og
Stockholm. Akkurat nå står han noen centimeter fra et stup og den sikre død, - dersom han
hadde gått en halv meter til. Her ble han værende, og her ble han funnet av noen samer som
tok vare på ham.
Men la oss begynne med begynnelsen, som det heter. En
oktoberdag i 1943 tar skipper Per Hysing-Dahl av med sin
Halifax fra Tempsfiord i Bedfordshire i England.
Flyplassen var trolig den mest hemmelige i hele 2.
verdenskrig. Det var basen for Special Duties Squadrons,
som droppet SOE agenter (Special Operations Executive)
og deres utstyr i okkuperte områder. 161-skvadronen ved
flyplassen var ikke bare spesialister på leveranse, men
også landing og pickup av agenter og andre fra fiendelig
grunn. Per Hysing-Dahl mottok for sin innsats under
krigen Krigskorset m/sverd. Han ble senere politiker,
innvalgt på Stortinget og stortingspresident. Han døde i
1989. Denne oktoberdagen i 1943 hadde den 23-årige
Hysing-Dahl med fire agenter fra kompani Linge ledet av
Per Hysing-Dahl som ung flyger
løytnant Reidar Kvaal. De skulle på hemmelig oppdrag i
øvre delen av Gauldalen. Med i gruppen var foruten Kvaal: løytnant Sigurd Haugen fra
Narvik, fenrik Inge Foseide fra Hegra og korporal Rolf Arnesen fra Sarpsborg.

Reidar Kvaal

Sigurd Haugen

Inge Foseide

Rolf Arnesen

(Reidar Kvaal og hans familie ønsket ikke å bli avbildet!)
Kodeordet for oppdraget var Lapwing (vipe). Formålet var å iverksette tiltak mot Rørosbanen
og sette den ut av spill for å hindre transporten til tyskerne ("Ishavsarmeen") og tving dem til
å benytte sjøveien, hvor de ville bli langt mer sårbare, en begrunnelse som vel avtok etter
hvert. Sekundært skulle Lapwing lære opp undergrupper blant lokalbefolkningen til tjeneste
innenfor Milorg, som i sin tur skulle operere lokalt i Orkdalen og Gauldalen. Lapwings plan lå
tilbake til 1942, da fenrik Kvaal og høyesterettsadvokat Peder Meland i Sverige laget en
ideskisse for baseområder i fjell- og skogområdene begrenset av Stjørdal i nord og Gauldalen
i sør. Etter å ha gjennomgått en rekke kurser i England, ble Kvaal våren 1943 forelagt sin
egen ideskisse av professor Leif Tronstad (ref. Vemorksabotasjen/Tungtvann). Operasjon
Lapwing ble planlagt.

Per Hysing-Dahl måtte slite med været på hele turen fra England, og han skjønte tidlig at det
ikke ville nytte å få droppet agentene. De måtte derfor gjøre vendereise. Halvannet døgn
senere, natten til 11. oktober 1943, er de på nytt på vei. Været var fortsatt på grensen til det
uforsvarlige hva gjaldt dropp av fallskjermsoldater. Det blåste ganske så kraftig.
Kanselleringen av forrige slipp, samt en ny strevsom flytur, presset dem ekstra. Reidar Kvaal
var den første som hoppet da det grønne signalet kom på, deretter fulgte Inge Foseide
umiddelbart. De skjønte straks at de hadde tøyet noen meteorologiske og fysiske grenser.
Reidar Kvaal ble kastet som en ulldott hit og dit, fullstendig ukontrollert og havnet i temmelig
steinet terreng. Da han tok bakken, var vinden så kraftig at fallskjermen ble til et meget
effektivt seil som dro Kvaal i høyt tempo gjennom ei lang steinur. Reidar Kvaal fikk enorm
juling av medfarten, forslått, men delvis skadefri. Da gikk det verre med sambygdingen Inge
Foseide. Ved uthoppet fra flyet fikk han trolig et slag i ansiktet av snora fra Kvaal foran seg,
og ble sterkt skadet. Men da han landet, var det nettopp den kraftige vinden som reddet livet
hans. Han landet nemlig langt ute på et vann. Men vinden tok et godt tak i fallskjermen og
Inge ble skysset på land igjen. Det kan vel sies at han hadde flaks. For dagen før feilnavigerte
et annet fly under dropp og havnet over Rambergsjøen i Rørosområdet. Tre menn fra kompani
Linge druknet: Torbjørn Hoff, Jens Beck og Henning Løkken.

Soveposen til Rolf Arnesen og noe av utstyret han brukte

Da de fire agentene hadde samlet seg ved Holtsjøhøgda etter såkalt "blind drop", måtte de
først lappe sammen Inge Foseide, som nok var mer skadet enn de likte. Men de hadde ikke
noe valg. Foseide måtte bli med videre. Så var det å finne utstyret/containere som var droppet.
Og allerede her møtte de sitt første kritiske problem, som skulle gjøre den kommende tiden
helt annerledes enn de hadde planlagt. Så nesten før Operasjon Lapwing var kommet i gang,
ble den teknisk stanset. Radiosenderen som ble droppet var nemlig borte. Gruppen tok seg
frem til hytta til banksjef Breida, hvor de "brøt seg inn". Dette var nøye gjennomtenkt på
forhånd, slik at de hadde med spesialverktøy, som skulle ivareta et enkelt og lite synlig
"innbrudd". Under de nærmeste måneder skulle dette komme til nytte. Ei hytte eller en
setervoll ble inntatt og forlatt mest uten at noen kunne oppdage at det hadde vært "innbrudd".
Et avgjørende grep for at de skulle kunne lykkes med Operasjon Lapwing.
Dagen derpå måtte de ut på leting etter den vitale radiosenderen, selve nøkkelen til hele
operasjonen. De fant den. Senderen hadde landet i et tjern og nå drevet i land, men dessverre
ødelagt av vann. Hele operasjonen var i ferd med å gå i vasken. Men Reidar Kvaal var ikke
den som ga seg gjennom litt motstandsvei. Han sendte derfor Sverre Haugen og Rolf Arnesen

til Sverige etter ny sender. Dette høres så enkelt ut, men det var selvsagt ikke som å ta seg en
tur på Coop'n. De ble borte i ukevis. I mellomtiden rekognoserte de to stjørdalingene Kvaal
og Foseide området og fjellene i Øvre Gauldalen, sjekket potensielle oppholdssteder,
alternative ruter og retrettmuligheter. De visste de måtte flytte basecamp mellom ulike hytter
og setervoller.
Det gikk ikke lenge før proviantbehovet ble kritisk. De holdt da til på Ramlovollen sør av
Aunegrenda i Haltdalen. På en jakttur 12. desember klarte de å skyte en rein. På denne turen
møtte de det første menneske etter at de kom til området i oktober. Det var Birger Nysetvold
fra Aunegenda. Han skulle bli den viktigste kontakten med bygda, og klarte å få tak i noen
varer hos handelsmann Bjarne Tronsaune.
På selve julekvelden kom Haugen og Arnesen tilbake. Gleden var stor og optimismen tilbake.
Men den skulle bli kortvarig. Allerede ved første forsøket på å bruke radiosenderen, røk ei
pære/lampe. Tilsvarende del fra den ødelagte radiosenderen de hadde med fra England, var
ikke kompatibel, og Birger Nysetvold fortalte at det ikke var sendere i hele Gauldalen. De var
like langt, for ikke å si like kort. Vanlig mennesker ville nå ha gitt opp og avblåst hele
operasjonen. Men ikke stjørdalingen Reidar Kvaal. Han var en harding, en leder som ikke
hadde hørt om begrepet "å gi opp". Han bestemte at de måtte til Sverige en gang til. Denne
gangen ble det Rolf Arnesen og Inge Foseide som dro avsted. Planen var at de ved ankomst
Stockholm skulle avtale med London om dropp av radiosender, proviant, våpen og annet
nødvendig utstyr. Den norske overkommandoen i London skulle så i sin tur varsle over vanlig
radio med en kode når droppet skulle komme. Koden var: "Mellom bakkar og berg" .
Så var det for Kvaal og Haugen bare å vente og forsøke å overleve så godt en kunne.
Operasjon Lapwing var i utgangspunktet beregnet til tre måneder. Men slik skulle det faktisk
ikke gå. Uker og måneder gikk. Foseide og Arnesen kom ikke tilbake fra Stockholm, og ikke
hørte de en lyd fra London, der de hver kveld satt foran "radioen" og lyttet på "stemmen fra
London": Toralv Øksnevad (1891-1975). En nysgjerrig ålbygg hadde kommet "på besøk". Det
var Olaf Grønset. Dermed hadde Kvaal to kontakter nede i bygda.
Det gikk utrolig lang tid, påsken nærmet seg. Ikke kom kameratene tilbake fra Sverige og ikke
hørte de noe fra stemmen i London. Kvaal og Haugen dro fra setervoll til setervoll. Men så en
kveld hørte de på radioen: "Mellom bakker og berg". Kaptein Halle kom med sin Halifax og
droppet nødvendig utstyr, inklusivt en radiosender. En skulle tro de var berget. Men så enkelt
var det ikke, de manglet nemlig telegrafist. Han var fortsatt ikke kommet tilbake fra
Stockholm.

Nils Uhlin Hansen

Presten Amund Bentzen

17. april 1944 kom det to personer til inn i området. Det var Nils
Uhlin Hansen og Knut Brodtkorb Danielsen. De kom opprinnelig
fra Trondheim, men kom nå opp fra Stockholm. De tilhørte Milorg,
og var sendt nordover for å etablere mindre grupper i Gauldalen.
Knut Brodtkorb Danielsen tok straks kontakt med presten Amund
Bentzen i Haltdalen. Opprinnelig var han avsatt av okkupanten i
1942. Men det brydde Bentzen seg ikke noe om og fortsatte sin
gjerning. Sammen klarte Danielsen og Bentzen å overtale den 55årige Bernt Hovstad til å danne undergrupper, såkalte
"hagebrukslag". Rett nok visste Reidar Kvaal om planene for å
Aksel Mære
infiltrere lokalsamfunnet med grupper som skulle få opplæring, men
han likte dårlig at han ikke ble informert tjenestevei, men fikk høre
om dette via kontaktmenn i bygda. Det var foruroligende. "Hva kunne bli det neste de snakke
om…..". På denne tiden hadde "snekker Antonsen" kommet til Singsås og Haltdalen. Det var
Aksel Mære, NS-mann og provokatør. Faren for å bli oppdaget ble overhengende. Det har
blitt sagt i ettertid at det som muligens reddet situasjonen direkte overfor operasjon Lapwing
var at Aksel Mære kom på kant med selveste Henry Rinnan. Aksel Mære var født i Sparbu 26.
november 1897. Han ble henrettet 12. juli 1947. Og oppe i alt dette var proviantsituasjonen
veldig kritisk. Birger Nysetvold måtte dra to turer til Trondheim for å skaffe til veie
rasjoneringskort, slik at de kunne ta ut matvarer.
Mens alt dette skjer sitter altså Reidar Kvaal på en setervoll og undres på hvor det ble av
Foseide og Arnesen, sistnevnte telegrafisten som de nå var helt avhengig av. Selvsagt hadde
de kommet seg fram til Stockholm, i og med at "Mellom bakkar og berg" kom på lufta. Men
hadde de blitt tatt av tyskerne på veien tilbake? Dermed er vi tilbake til innledningen av dette
kapitlet. Reidar Kvaal kunne ikke vente lengere. Han valgte derfor egenhendig å dra til
Stockholm. Han spente på seg skiene og tok fatt på turen, som grunnet våren og smeltingen
gjorde snøen mer råtten og strevsom. Tilbake satt Sigurd Haugen i en hytte ved Langen,
kompisen som hadde vært sammen med Kvaal under opplæringen i England.
Utpå våren var de alle samlet igjen i fjellene rundt Gauldalen. Kontakten med London var
etablert og flyene kom med nødvendig proviant og utstyr. Gruppa mottok blant annet store
mengder våpen til over 400 mann. Halvparten ble
imidlertid senere tatt av tyskerne, men 200 mann ble
utrustet i forbindelse med frigjøringen med våpen
skjult av Reidar Kvaal og hans gruppe. Nils Reiten, d.
2014 (se Stjørdalens krønike, bind 5, side 156) har
fortalt at han fikk beskjed fra Bernt Hovstad om å ta
en tur innpå Storlihøydene for å treffe to karer som
hadde våpenlager. Møtestedet var Haftorslia bak
Storlifjellet. For at det ikke skulle vekke oppsikt, dro
kun to stykker av sted. Det var Nils og hans bror Per.
Hjemme hadde de sagt at de ville ta en tur til
Storlivollen for å se om alt var i orden. Da de kom til
Haftorslia traff de to karer der. Kodeord var
spørsmålet: "Er det Johan?" Det var i orden. Johan
var nemlig Reidar Kvaal for flere kontakter fra bygda.
"Johan" (Reidar Kvaal) oppsøkte Nils Reiten hjemme
i Brenna. Alt måtte holdes hemmelig. Han fulgte med
Nils Reiten i 2005
Nils innomhus. Etter mange uker med opphold i skog

og fjell så han ikke særlig velkledd ut, og luktet vel deretter. Nils ba kona Anne om å lage et
måltid mat til dem. Hun gjorde det noe motvillig. Til dekning for lasaronen sa Nils at "Johan"
var på tur oppover dalen til Røros-bygdene og at han ikke kunne bruke verken veien eller
jernbanen. For senere kontakt avtalte Nils med Reidar Kvaal et spesielt signal. Ei steinvåg
skulle ligge på skrå over ei steinrøys. Ble våga lagt skrå andre veien, så var karene i skogen
like i nærheten.
Det gikk mot lysere tider på flere måter. Avtalene om dropp gikk greit, og flyene kom
regelmessig. Ikke noe merkverdig i det. Men Reidar Kvaal har selv gitt uttrykk for en viss
undring over at okkupanten var så passiv. Enhver måtte jo oppdage en økt flyaktivitet, og
enkelte av droppene ble selvsagt observert. Det måtte da skape en viss mistanke hos
okkupanten. Noe måtte foregå inne på fjellet! Det bygdefolket forstod, burde også tyskerne
forstå. Fraværet av tyske patruljer var pussig. Myggen i juli var definitivt en større plage.
Hvorfor var tyskerne så passive? Hvor ble de av?
I august fikk Lapwing forsterkninger. Da sluttet Helge Langholen og Jarne Sagløkken fra
Elverum seg til Kvaals gruppe. Mens Kvaal ventet på klarsignal fra London, foregikk det
utover høsten en stillefarende opplæring av mindre Milorggrupper. Folk fra dalføret kom opp
på fjellet for å få skytetrening og annen instruksjon. Koordineringsmessig var dette meget
krevende og risikabelt.

Dagfinn Brattås og Jon Drøyli på Stormuren ved Tamlagtunnelen

nelen viser hvor linjen ble sprengt ed TamArnfinn Odd Husby
I november får Reidar Kvaal "go" fra London. Rørosbanen skulle sprenges, ett år "forsinket".
Samtidig skader Nils Uhlin Hansen seg stygt i form av vådeskudd da han skyter seg selv i
foten på Ramlovollen. Han ble medisinert ved hjelp av tabletter etter professor Leif Kreybergs
oppskrift. Gruppen som var klar, ble brått ikke helt klar likevel. Det ble gitt beskjed til
London, og ny mann skulle sendes. Men de kunne ikke lengre utsette aksjonen. De forflyttet

hovedkvarteret til en setervoll ved Langen, og derfra skulle de ta seg frem til Moavollen (
Moensetra i Drøydalen) med "target" å sprenge Stormuren ved Tamlagtunnelen i Svølgja. I
sju-åtte minusgrader tok de seg natt til 10. desember ned til Tamlagtunnelen. Gruppen bestod
av Kvaal, Haugen, Foseide, Langholen, Sagløkken og Danielsen. Ei stikkrenne pekte seg ut
som ypperlig ladningspunkt. Dette hadde Kvaal og Brodtkorb Danielsen bestemt ved en
tidligere rekognosering. Men renna var ganske så vid og stor, så de medbrakte dyner/puter fra
Moensetra. Renna hadde stålis med rennende vann over. Reidar Kvaal krøp likevel inn i det
som måtte fortone seg som en fryseboks, og fikk festet ladningen. Sprengningen forårsaket en
bruddlengde på 14 m og en dybde på fire-fem meter. Dette til tross ble det ingen stor suksess.
Okkupanten klarte via noen lange stålbjelker å reparere Rørosbanen i løpet av noen få dager.
Ei heller denne gangen ble det noen stor aktivitet sett fra tyskerne sin side, forunderlig nok.
Lapwinggutta forflyttet seg mellom setervollene, og planla allerede en ny aksjon. Etter
aksjonen ble det lagt igjen ("mistet") penger og annet av engelsk opprinnelse både ved
Stormuren og inne på Moensetra.
Mot jul setter det inn med styggvær. Det ble lange dager innesperret.
Ingen kunne bevege seg ute, trodde de. Likevel, i et forrykende uvær,
banker det plutselig på døra 22. desember. Kvaal roper: "Hvem der?"
Utenfra hører de en pipende stemme: ”Tyttebær trives under snøen”.
Det var den avtalte koden for tilførsel av personell. Utenfor står den
22-årige kjente kombinertløperen Odd Husby fra Byåsen. En helt
utrolig prestasjon. Ingen kan i ettertid si hvordan han kunne klare å ta
seg frem i stormen midtvinters i øde fjellområder. Prisen skulle bli høy
for Odd Husby noen uker senere, dessverre.

Odd Husby

De nærmeste dager ble det nå diskutert hvordan en mer effektivt kunne sprenge Rørosbanen.
Nils Uhlin Hansen fremmer forslag om å sprenge kun i skjøtene, og dermed sikre at en lang
strekning ble ødelagt gjennom flere sprengninger. Gruppen på åtte personer ble delt inn i tre
lag, som alle skulle starte presis kl 0000, natt til 30. desember. De siste timene hvilte de ut på
Gronsesvollen sør av Aunegrenda. De delte seg i tre grupper: Haugen, Uhlin-Hansen og
Husby skulle ta strekningen Holda bro - Haltdalen stasjon. Disse skulle etter aksjonen trekke
seg tilbake over Gaula og til Ledalen, og videre til Singsås. Den neste gruppen besto av Kvaal
og Langholen, som skulle ødelegge strekningen Drøya - Stormuren. Den siste gruppen var
Foseide, Arnesen og Sagløkken, som skulle ta for seg strekningen Tamlagstunnelen - Stensli.
De to siste gruppene skulle trekke seg tilbake via Moensetra, hvor de skulle forenes, og så ta
seg via omveier til Bringentraktene. Arbeidet med sprengladningene tok tid. Julekvelden var
de alle samlet i en hytte ved Store Nålsjø, hvor mesterkokken Foseide tilberedet en flott
julesteik. Etter selve julehelga tok to av gruppene seg til Moensetra, mens gruppen til Haugen
dro til Gronsesvollen. Den fysiske formen til mennene var ypperlig.
Selve sabotasjeaksjonen tok flere timer, inklusiv sprenging av stålbjelkene ved Stormuren.
Strekningen som ble tilintetgjort gikk fra broa over Holda ved Gåre-grenda og opp til Stensli
stasjon, en strekning på nærmere to mil. 820 skinner ble sprengt. Før de forlot området satte
de opp en plakat som fortalte at området ved Tamlagtunnelen var minelagt. Så trakk de seg
tilbake til Moavollen. Den største jernbanesabotasjen under krigen var gjennomført, hevdes
det - men her er ikke alle enige. Men hvor var tyskerne? Alle i bygda hørte det smalt i tre
timer til ende. Til og med tyskerne ved Reitan stasjon måtte høre og forstå hva som foregikk.
Riktignok kom det noen tyske bilpatruljer på veien, som kjørte litt att og fram, muligens noe
forvirret. Trodde de kanskje det var en enorm styrke de stod overfor, siden det smalt over en
så lang strekning? Men okkupanten kom sterkere tilbake senere, og prisen skulle sannelig bli

høy. Da Kvaal og hans menn trakk seg tilbake fra Moensetra gikk de over Storsvenhuken til
Nordaunevollen. Etter et måltid mat der, holdt de på å gå seg på en tysk skipatrulje som kom
opp fra Reitan. Nå begynte det å blåse opp. I kraftig snøfokk klarte sabotasjegjengen å ta seg
over Skjelåfjellet og ned til ei fiskebu ved Trælsåfjellene. Her sov de ut, og "feiret" nyttår. Så
gikk turen vestover Bukkhammeren til Bringen. Gruppen til Sverre Haugen hadde kommet
seg til Singsås. Siste kontakten mellom Haugen og Kvaal gikk via London 4. januar. Haugen
og hans to kamerater hadde da kun ei uke igjen å leve.

Selv om Lapwing hadde lykkes, ble målet raskt reparert igjen med skinner fra et sidespor på
Røros stasjon. Men tyske ingeniører klart det ikke helt. Kun lettere tog kunne to uker senere
passere. Under reparasjonene, ble en tysker drept av "Booby trap" (felle). Selve ladningen
inne i Tamlagstunnelen, som Foseide hadde gjort klar, gikk ikke av, og ble fjernet først etter
frigjøringen i mai. Som kuriositet kan nevnes at general Gubbins i England, som var sjef for
all vestlig geriljavirksomhet, sendte ut en melding om Lapwings metode for masseødeleggelse
av jernbaner. Fremgangsmåten ble derfor senere også brukte av en gruppe på Snåsa.
Lapwing ble ikke der og da oppløst. De fortsatte med opplæring av lokale grupper innen
Milorg. Etter ti dager reagerte okkupanten gjennom "Aktion Hengst". Ikke bare hadde
beredskapen økt betraktelig, men nå begynte en mer aggressiv patruljering. Dette hemmet
folk i ulike undergrupper innen Milorg i å fortsette treningen til fjells. Koden som ble brukt
mellom Lapwing og folk som skulle trenes, var ”Reven ligger på lur”. Noen av sabotørene
befinner seg 11. januar 1945 på Bruunhytta ved Forsetmoen. Disse er: Sverre Haugen, Odd
Husby og Nils Uhlin Hansen. Den dagen var det forventet at "reven ligger på lur", men ingen
dukket opp. Odd Husby tar seg derfor ned i bygda for å undersøke. Han blir rutinemessig
stoppet av en tysk skipatrulje nede i selve sentrum. Han hadde alle falske papirer i orden.
Tradisjonsfortellingen vil nå ha det til at Odd Husby hadde sagt til lederen av den tyske
patruljen at han skulle på tømmerhogst, men at underoffiseren hadde fattet mistanke i og med
at Husby ikke hadde med særlig mat. Tyskeren fant det uvanlig for en tømmerhogger.
Tyskerne fulgte visstnok derfor etter Odd Husby, som muligens var litt ukonsentrert. På denne
måten ble tyskerne "ledet" opp til Bruunhytta. Der oppstod det skyting, og de tre
nordmennene ble drept, blant annet en når han hoppet ut av et vindu i 2. etasje. Det har blitt
sagt at årsaken til denne tragiske hendelsen kunne ligge i det faktum at Lapwing mistet noe av

sin mobilitet gjennom manglende matdepot. Kvaal hadde forsøkt å fortelle London at de
måtte få mer mat for lagring i tettere depoter. Da London omsider skjønte dette, og sendte fly
- var det for sent.

Hendelsen ved Bruunhytta den 11. januar 1945

Etter denne tragiske episoden, skjønte nok Obersturmbannführer Gerhard Friedrich Ernst
Flesch i Gestapo i Trondheim, at det kunne være flere sabotører i området og at de måtte ha
hatt hjelp fra lokalbefolkningen. Tyskerne intensiverte sine rassia med flere arrestasjoner. Den
4. februar blir presten Bentzen og noen andre arrestert og brakt til Vollan og senere
Misjonshotellet. To dager senere skjer en
ny tragisk hendelse i Gauldalen. Gerhard
Flesch hadde gitt ordre om likvidasjon av
lærer Ole Kvernrød og
bonde/bankkasserer Ingar Tronøyen
i Singsås. Disse ble nok valgt gjennom tips
om sitt lederskap i "hagebrukslag". Den 6.
februar kommer den beryktede Dragas til
Gauldalen med sine bødler (se Stjørdalens
krønike, bind 5, side 89). Otto Friedrich
Weiss drepte Tronøyen mens kona og
sønnen sto og så på. Weiss, f. 1900 i AltMarsau, var ved kapitulasjonen SSHauptscharführer. Han ble i Frostating
etter krigen dømt til 18 års tvangsarbeid.
Høgsterett satte senere ned straffen til ni
år. Otto Weiss ble benådet i 1950 og utvist
fra Norge 16. juni. Hans Roth drepte Kvernrød. Roth tilhørte Waffen-SS og kom til Norge i
1940. Han tjenestegjorde i lengre tid på Falstad. Hans Roth fikk 15 års straffarbeid , ble
benådet og utvist også 16. juni 1950. Vanskelig å forstå. Muligens kom begrepet "fulgte en

ordre" inn som "formildende omstendighet". Dette har jeg verken dekning for eller forstår, jeg
stiller meg bare undrende! Flesch ble henrettet på Kristiansten festning i Trondheim 28.
februar 1948 og Dragas likedan 10. juli samme året, samme sted.
14. februar 1945 skjer det massearrestasjoner i øvre
Gauldalen. Killingdal gruver og ingeniør Ludvig
Larsen kommer under lupen. Reidar Kvaal trekker
sine menn ut av fjellheimen 1. mars og de kommer
seg over til Sverige. Her venter nye oppdrag, og det
går ikke lenge før flere av dem er tilbake i Norge.
Birger Nysetvold dro til England. Langholen og
Sagløkken krysser på nytt grensen 19. mars og er
tilbake i Haltdalen. Reidar Kvaal skulle selv lede
operasjon Landrail sammen med Foseide og
Flesch
Dragas
Arnesen. Dette førte ham inn i miljøet rundt NTH,
og 7. mai, dagen før frigjøringen, er han hjemme på Stjørdal. Han hadde sammen med
Foseide og Arnesen krysset grensen ved Skalstugan to dager tidligere, for så å ta seg i et
forferdelig sørpeføre over Sillermoen, krysset flommende sidebekker til Forra, og om kvelden
6. mai kom de seg inn på Almlisetra.
Noen dager senere, 17. mai, er Reidar Kvaal tilbake i Gauldalen. Han plukker en bukett
Heggblomster. Ved Singsås kirkegård ber han sjåføren stanse og vente. Kvaal ville oppsøke
gravene til sine tre medsoldater. De var lette å finne i og med at det var samlet en større
mengde mennesker rundt et trekors. Folk går til sides og gir ham plass. Reidar Kvaal legger
Heggblomstene på grava, gjør militær honnør og går tilbake til bilen. De kjente ham ikke, og
ser litt forundret på denne mannen i en ukjent uniform. De skulle bare ha visst! De hadde
nettopp møtte en som omtrent hadde bodd som fredløs blant dem - og som sammen med noen
kamerater hadde kjempet seg gjennom to nerveslitne vintere i Holtålens fjell, en prestasjon
som kun de sterkeste av de sterke, og de beste av de beste kunne klare. Reidar Kvaal og hans
menn var nok satt sammen av unike byggeklosser med spesielle gen. Å forstå det
militærstrategiske og taktiske, er vanskelig nok, for ikke å si spenningen og farene knyttet opp
mot å bli oppdaget, men å forstå hva det vil si å tilbringe to vintere i en naken og ugjestmild
natur, er mest umulig. Nervene kan lett komme ut av kontroll, en slites, ikke nødvendigvis av
frykt, men gjennom rotløshet og ensomhet, stadig på vandring mellom voller eller innelåst
grunnet storm og 40 kuldegrader. Faktorer som mat, varme og det hygieniske totalt
avgjørende, og vanskelig å fatte. Kampen mot naturkreftene var en ting, kampen med seg selv
en annen.
De mest sentral under operasjon Lapwing:
Reidar Kvaal ble født på Stjørdal 4. februar 1916. Sønn av Ottar Larsen Kvaal og Guri
Olsdatter Gjære. Reidar ble gift og fikk en datter. Senere giftet han seg i Skottland med Ivy
Hunter Gordon, født 21. august 1919 i Skottland, død 7. september 2000 på Stjørdal. Bodde
en periode i Strinda. Reidar Kvaal var i kompani Linge under 2. verdenskrig. I 1940
tjenestegjorde han i de norske styrkene i Sør-Norge, blant annet var han med i slaget ved
Bagn den 18. april, hvor han som 24-åring og nestkommanderende under kaptein Flood
stanset de tyske fremrykningene i Valdres. Etter 2. verdenskrig var major Reidar Kvaal
stabssjef i Tysklandsbrigaden, Brig 511. Han ble i 1970 utnevnt til generalmajor og sjef for
Distriktskommando Nord-Norge. I 1972 ble han forfremmet til generalløytnant og beordret
som øverstkommanderende i samme landsdel. En kortere periode var han også forsvarssjef for

Norge. General Reidar Kvaal har mottatt Kommandørkorset av Den kongelige Sankt Olavs
orden. I sine yngre dager, og under hans militære utdannelse, ba han med seg ei jente fra
Hegra på ball. Hun måtte, slik det var vanlig på den tiden, ha tillatelse fra sine far for å gå på
ball. Den fikk hun, og Reidar Kvaal ble hennes kavaler den kvelden. Hun stilte i flott kjole og
hadde en mørk pannelugg. Da Reidar Kvaal kom tilbake til Stjørdal på sine eldre dager, ble
han mest nabo med denne "jenta". En dag ringte Kvaal til henne og sa uten å presentere seg:
"Har du fortsatt mørk pannelugg?" Hun skjønte med en gang hvem det var som ringte. Jenta
han hadde bedt ut for ca. 70 år siden, er mor til Svein Belsvik på Stjørdal. Hun døde 96 år
gammel i 2014.

18. juni 2016.
Jørund Herresklibred er en ung og
meget dyktig lokalhistoriker i Singsås.
Her viser han kaffekverna på
Bruunhytta som ble truffet under den
dramatiske og fatale skuddvekslingen
den 11. januar 1945

Sigurd Ingolf Haugen ble født 6. januar 1916 i Narvik. Sønn av Barbra Marie Haukeland og
Richard Haugen. I 1940 ble han gift med Laura Camilla Haaland fra Sarpsborg. De fikk ett
barn. Etter befalsskolen begynte Haugen på krigskolen 1. mars 1940. Dro til Sverige i 1941
og videre til England hvor han ble tatt opp i kompani Linge. Ble drept ved Bruunhytta 11.
januar 1945. Sigurd Haugen er gravlagt i Narvik. Etter at Sigurd ble skutt, ble det selvsagt
tungt for Laura, som satt tilbake med deres lille gutt. Som enke giftet Laura seg senere på
nytt, og sammen med hennes nye mann drev de et åndssvakehjem, Gullhaug skole i

Laura Camilla og Sigurd Ingolf Haugen

Sønnen Richard Haugen

Skiptvet i Østfold. Men Laura fikk det ikke så godt i sitt nye forhold, og hun valgte å gjøre
slutt på livet sitt etter noen år med slit og problemer. Richard, sønnen hun hadde med
krigshelten Sigurd Haugen, tok pedagogisk embetseksamen (Cand. Paed.) ved UiO i 1975,
senere Dr. Philos, Univ. i Oslo i 1993. Nå bor han i Tromsø, hvor han avsluttet sin
yrkeskarriere i 2011 som professor i spesialpedagogikk ved UiT. Som professor emeritus er
han mer opptatt enn noensinne. Richard Haugen har en imponerende liste av så vel empiriske
arbeider som teoretiske arbeider med flere bøker innen utviklingspsykologi,
spesialpedagogikk og forskning innen læring og utvikling overfor unger med lærevansker.
Han har tre sønner.
Inge Foseide fra Hegra, ble født i 1918, sønn av Oline og John Foseide. John døde i 1918 av
"Spanska". John Foseide kom fra Rindalen trolig i 1908 og tok over som bestyrer av Hegra
Handelsforening etter Mikal Eystensen Kulseth, som trolig satt i stillingen kun ett år etter at
Handelsforeningen ble etablert. Vedrørende skjebnen til Kulseth, se Stjørdalens krønike, bind
8, side 85. John Olsen Foseide hadde eksamen fra 5. brigades underoffisersskole i 1900. Ble
sersjant, deretter secondløytnant ved I.R 12 i noen år. Han giftet seg som offiser 1. november
1909 med Oline Pedersdatter Hyldbakk, f. 1880 i Stangvik. Inge Foseide hadde to brødre:
Olav, f. 1910 og Bjarne f. 1916, samt ei søster som muligens het Borghild, f. 1912. Hun døde
trolig som barn. Oline Foseide var muligens ved Lykkens prøve (Samvirkelaget) etter at
mannen døde. Senere ble hun bestyrer av kantinen på Værnes før krigen, likeså på
marketenteriet på Kleivplassen, som var en liten "militærleir" nedenfor Hegra festning, som
hadde blitt kjøpt fra Ingstad vestre i 1910. Her var det etablert et feltbatteri med fem
standplasser. Det ble bygd to befalsbrakker og en soldatbrakke, kjøkkenbygning og altså et
marketenteri. Muligens var Oline også på marketenteriet på Hegra festning etter at det ble
flyttet dit opp, og nyttiggjort under øvelser. 9. april 1940 forlot Oline marketenteriet på
Værnes. Den 13. var hun tilbake for å hente noen personlige saker. Hun oppdaget da at det
hadde vært innbrudd og at det hadde forsvunnet sigaretter og sjokolade.

Oline Foseide

Brudebildet av Oline og John Foseide

Da hun kom tilbake 4. mai for å hente resten av sine eiendeler, var døra slått inn og det var
romstert i alle rom. Hennes eiendeler var enten knust eller forsvunnet. Mor til søstrene (d.
1968) på bildet nedenfor her, kom til Hegra for å jobbe hos Oline på marketenteriet. Der
møtte hun da Olav, sønnen til Oline - og ble gift med ham i 1945. Oline døde på Hegra
sykehjem i 1942.
I 1937 søkte Inge Foseide seg inn på 5. divisjons befalskole i Trondheim. Resultatene etter
opptaksprøvene var så jevne at det til slutt måtte loddtrekning til mellom Inge og hans gode
kamerat, Aksel Hembre. Inge trakk det lengste strået, kom derfor inn, ble offiser, og havnet i
kompani Linge, mens Aksel Hembre ble frontkjemper. Et lite strå avgjorde …….!
31. oktober 1946 fikk løytnant Inge Foseide tildelt St. Olavsmedaljen m/ekegren for personlig
innsats for Norge under krigen. Inge Foseide var gift tre ganger. Første ekteskap var et
hasteekteskap som han ble frarådet, uten at han hørte på det. Ekteskapet varte bare noen
måneder. Kone nr. 2 het Herborg. Inge traff henne i England der hun visstnok tjenestegjorde
som lotte under krigen. Hun var pen og livsglad og skal visstnok ha hatt øye for flere kjekke
menn enn Inge. Da dette kom ham for øret ble det bråstopp også i det forholdet. Tredje kone
var Andrea Eppeland, som han traff under et opphold på Kristiansand sykehus. Hennes
familie eide gård og grunn, men det var ikke snakk om noen rikdom. Viktigst rent økonomisk
var at Andrea fikk utdannelse som operasjonssykepleier. Inge Foseide tjenestegjorde i FNtroppene i Gaza sept 1959 - mai 1960 (Bn. VII Coy Rese). Da han kom hjem, hadde han med
fint kjolestoff. Konfirmasjonskjolen til niesen Sølvi i 1960 ble sydd av dette stoffet.
Etter tips fra Svein Belsvik (FN-veteran på Stjørdal) kom undertegnede i kontakt med Nils
Egelien (84), en oppegående og vital forteller fra ulike tjenester. Han tjenestegjorde allerede i
Koreakrigen, som den eneste fra sitt kull på Befalsskolen. Egelien, som har et langt liv bak
seg som yrkesmilitær, blant annet i Garden, forteller meg
på telefon fra Drammen at han husker tilbake på tiden i
Gaza i lag med Foseide som en sammenhengende
"feriekoloni". Det tok helt av, bare liv og moro. Som
troppsbefal i 1.tropp/Coy Rese var det rene ferieturen.
Den militære disiplinen kom helt ut av kontroll, "og
leiren så ut som en blanding mellom en ferieutflukt og ei
røverbule", humrer Nils på telefonen. Det var ikke mye
heltestatus der i gården! Plutselig en dag ble de grepet av
panikk, da en gjeng med generaler og politikere, under
ledelse av en FN-general fra Pakistan, kom på uventet
inspeksjon. Det var da Inge Foseide reddet situasjonen og
viste hvor dyktig han var til å avlede oppmerksomheten,
en meget viktig militær egenskap. Foseide etablert på
Nils O. Egelien
noen få minutter en skilpaddefarm, bestående av åtte
skilpadder. Mens generalen nærmet seg den miserable
feriekolonien med stormskritt, og troppsbefalet så for seg en ydmykende avsløring og parole,
sågar satt på første fly hjem igjen….. fikk Foseide ikledd skilpaddene med FN-merker og
farger. Da toget med øvrigheta kom, avskar Foseide frekt og freidig kommanderende general
og spurte om han ville se det siste tilskuddet på ankomne hjelpemidler. Generalen brøt brått til
høyre og med et stort haleheng ankom de raskt til skilpaddefarmen, hvor de åtte skilpaddene
var satt opp på en linje i beste stramme "Giv akt". Generalen ble så betatt, at da Foseide
forklarte og løy generalen full om skillpaddenes betydning som miljøskapende tiltak for
stressede og overarbeide offiserer, glemte generalen hele inspeksjonen. Minuttene gikk raskt,

og smånervøse adjutanter kremtet diskret for å holde programmet. Men generalen var så
fasinert at han glemte hele inspeksjonen. Han lå på kne og studerte dette hemmelige våpenet,
skilpaddene til Inge Foseide. Om ikke skilpaddene av naturlige hensyn løp løpsk, så gjorde
tiden det, og generalen kommanderte halehenget inn i bilene igjen. Det ble altså ingen
inspeksjon, ingen pinlige avsløreringer og reprimander, bare godord. "Feriekolonien" var
berget, takk være Inge Foseide.

Inge Foseide

Andrea Eppeland

Inge Foseide hadde ingen barn. Det hadde ikke hans bror, Bjarne, heller. Nærmeste
slektninger til Inge nå er barna til hans eldre bror Olav: Randi Lærdal, som bor i Sandnes,
Solfrid Foseide bor i Stavanger, Sølvi Foseide som bor i Oslo og Kirsten Foseide Pedersen,
som også bor i Stavanger. Solfrid og Kirsten er tvillinger. Deres far tjenestegjorde på Madla.
Inge Foseide bodde og er gravlagt i Kristiansand. Det skal nevnes at den hodeskaden Inge
Foseide fikk i forbindelse med fallskjermhoppet oktoberdagen i 1943, plaget ham resten av
livet med stadige hodepiner. Kilde: Sølvi Foseide, niese til Inge. Sølvi er pensjonist etter å ha
vært forlagsredaktør og journalist, blant annet i NRK radio i 24 år.

Niesene til Inge Foseide: f.v Randi, Solfrid, Sølvi og Kirsten

Rolf Arnesen, ble født på Hafslundsøy i
Tune utenfor Sarpsborg 9. august 1919. Han
var sønn av Aagot Konstanse Bergersen
(1891-1928) og Hartvig Alfred Arnesen
(1896-1976). Rolf kom seg med som
ekstramannskap på Newton, en av
Kvarstadbåtene, til England. Etter krigen
fikk han St. Olavs orden m/ekegren av kong
Haakon VII. Rolf Arnesen giftet seg med
Anne-Marie ("Annis") Koniakowski, f. 1915
i Lappland, Sverige. De fikk to sønner. Jan
Michael ("Mick") Arnesen, f. 13. april 1949 i
Stockholm og Lars Gunnar ("Lasse")
Arnesen, født 1. april 1954. Lasse er gift
med Ing-Britt Eckersberg, og har dattera
Johanna Maria Arnesen, f. 11. desember
1978 på Borås lasarett. De to brødrene i
Sverige har søskenbarna: Henning og
Synnøve i Norge, som bor med sine familier
i henholdsvis Skjeberg og Fredrikstad. Etter
krigen dro Arnesen til Sverige hvor han fikk
jobb hos LME (Ericsson). I sitt daglige virke
hos LME jobbet han på avdelingen i
Midtsommarkransen, en virksomhet som var
rettet mot salg overfor Sør-Amerika, som
igjen førte til at han fikk turer dit. Forøvrig
levde han et relativt tilbaketrukket liv
sammen med sin familie. Familien kjøpte et
lite småbruk på Väddö i Roslagen hvor
familien tilbrakte nesten hver eneste helg i
Anne-Marie og Rolf Arnesen
21 år. Rolf likte å stelle med den lille jordlappen og
dyrket grønnsaker og poteter. Spesielt likte han å holde på i skogen som tilhørte bruket. Det
var en god avveksling fra arbeidet i byen. Han var meget flink til å bruke naturen, plukket
sopp og bær. Midt på 80-tallet solgte Arnesen Väddö og kjøpte et lite feriestedsted på
Torekov på Bjärehalvön i Skåne. Hit på besøk kom Reidar Kvaal og hans frue flere ganger.

Sønnene til Rolf Arnesen
Jan Michael Arnesen

Lars Arnesen

På 70-tallet: Rolf og Ann-Mari Arnesen fikk besøk i Sverige av Reidar og Ivy Kvaal

Nils Uhlin Hansen ble født i Trondheim 6. mai 1919, sønn av Agnes Kristina, f. Collin og
Haakon Hansen. Etter artium og studier kom han med i motstandbevegelsen. I England fikk
han opplæring innen sabotasje og undergrunnsarbeid, og var med på flere vellykkede aksjoner
i Norge. Ble drept ved Bruunhytta den 11. januar 1945. Han fikk tildelt, post mortem:
Deltagermedaljen med rosett og Krigsmedaljen med stjerne.

Nils Uhlin Hansen

Odd Husby

Odd Husby ble født 10. juni 1922 i Orkdal. Sønn av Johanne Brobak og Arne Husby. I 1941
dro han til Sverige og gikk befalskurs. Sersjant. Han deltok på flere sabotasjehandlinger i
Norge. Han var en meget habil skiløper. Ble drept ved Bruunhytta 11. januar 1945. Han er
gravlagt i Trondheim. Odd Husby har fått en gate oppkalt etter seg.

Paula og Jarne Sagløkken

Inger Christine Evjen og hennes mor Lillian
Sagløkken den 20. august 2016

Jarne Sagløkken ble født den 5. mai 1918, og vokste oppe opp på gården Jømna i Elverum
som en av åtte søsken. Han var delaktig på gården hjemme frem til han i 38/39 gikk en toårig
Landbruksskole. Deretter ble det militærtjeneste. Og han rakk så vidt å jobbe litt på en større
nabogård, før krigen brøt ut og han ble utkommandert. Han var med under bombingen på
Elverum og Midtskogen, før han kom seg oppover i Østerdalen og så over til
Gudbrandsdalen. Sommeren 1942 kom han hjem til Jømna, men dro kort tid etterpå til fots
gjennom skogen til Sverige for der å utdanne seg innenfor det militæret, spesielt med tanke på
å komme seg over til Skottland og inn i sabotasjevirksomhet. "Det var en "beintøff" trening",
forteller hans datter Lillian. Jarne Sagløkken bestod prøvene, ble godkjent og sendt over til
Skottland. Der ble han tatt ut til fallskjermtroppen, og høsten 1944 sluppet i fallskjerm over
Haltdalsfjellene, hvor han altså kom under ledelse av Reidar Kvaal. Etter krigens slutt, fikk
han i oppdrag å lede oppryddingen i Rørosområde, Brekken og inn mot svenskegrensen. I
Haltdalen møtte han Paula (1922-2005). De giftet seg i 1948, og fikk datteren Lillian den 27.
juni 1951. Jarne Sagløkken døde nyttårsaften 2002. Lillian Sagløkken fikk to barn: Jan Sturla
(1970-2010) og Inger Christine født 29. mars 1988. Pr. september 2016 lever Jarnes søster på
93 år i Elverum.
Epilog:
Undertegnede har en blandet erfaring med de kilder som forefinnes vedrørende Lapwing.
Familien Kvaals tilbakeholdenhet er ikke mitt anliggende. Min versjon her hva gjelder
Lapwing har sitt grunnlag i boka av Asbjørn Øksendal (1973), som igjen bygger på samtaler
med de impliserte. Det er ikke skrevet så veldig mye om Lapwing, og hendelsen/sabotasjen er
ikke så kjent som noen kanskje tror. Det har med stor sannsynlighet sin årsak i at det er
vanskelig å se hvilken hensikt og resultat sabotasjeaksjonen hadde eller fikk. I 1942 og våren
1943 var det nok en viss mening og strategisk betydning bak planen, men så forsvant på et vis
hensikten. Det som hendte underveis med Lapwing blir vanskelig å forstå. Prestasjonen i form
av underbringelse og overlevelse i fjellet to vintere på rad, var meget imponerende, men
krigsmessig av liten betydning. At det lå noen sjeler rundt om på setervoller i 1944 brydde
okkupanten seg lite om. Ja, ikke engang selve sprengningen synes å ha noen virkning på
tyskerne. Aksjonene hadde på det tidspunktet trolig ingen betydning, selv om enkelte hevder
at det stanset tyskernes planer vedrørende tilbaketrekningen. Jfr. Operasjon Rype, side 139.

Påstanden er nok diskuterbar, likeså om dette var krigens største sabotasje mot et
samferdselsmiddel på norsk jord. Reidar Kvaal uttrykte selv etter hvert undring over
hensikten. Det hele blir vanskelig å forstå når vi vet at aksjonen i romjula 1944 foregikk med
kraftige smell i mer enn tre timer sammenhengende oppover halve bygda. Tyskerne gjorde
ikke antydning til mottrekk eller engang orket å undersøke hva som foregikk. Logisk sett ville
okkupantens soldater vært opp på jernbanelinjen i løpet av noen få minutter. De kom aldri!
Die Wehrmacht brydde seg lite. Men derimot ga det kraftig næring til de samfunnspolitiske
ulver, med Flesch i spissen. Gestapo satte kreftene inn mot de sivile. Det kostet to
singsåsbygg livet, som vel regelrett ble utplukket som sonoffer og henrettet. Var det resultatet
av Lapwing? Når jeg har lest om Lapwing sitter jeg igjen med en blandet smak i munnen.
Burde ikke Lapwing etter ett år vært avblåst? Kunne da fem menneskeliv vært spart? Dette er
selvsagt en vanskelig problemstilling, fremkommet i ren etterpåklokskap. Diskusjonen om
represalier er håpløs. En kan ikke la være å kjempe fordi en er redd for represalier.
For meg er faktisk ikke Lapwing så mye det militærtaktiske og strategiske. Ikke engang selve
sabotasjen, men det å overleve i 1 1/2 år, gjennom to vintere i høgfjellet. Det er en prestasjon
det står respekt av. Det krever sin mann. Det var ingen vanlig hyttetur i påsken. Det var en
rekke hytteturer samtidig i kamuflasje, i form av stadige forflytninger, etableringer av ny
basecamp, - i en årstid hvor erfarne fjellfolk og bygdefolk finner det utilrådelig å dra til fjells.
Her skulle de holde seg skjult, omtrent for bygdefolket også. Det er mest umulig. Her skulle
de tilbringe hvert minutt i konstant frykt for å bli oppdaget, og muligens likvidert. Overfor
sabotører viste tyskerne liten nåde. Krigstjeneste var en ting, indretjenesten noe annet. Forsøk
selv å bo over tregrensen på primitive hytter eller jaktbuer gjennom en vinter. Passivitet og
ensomhet knekker de fleste. Nervene var på høykant. Spenningen slet dem sakte, men sikkert
i filler. Og hva med det hygieniske? Den problematikken er det aldri noen som nevner. Det er
denne underbringelsen, og i lys av sin status som sabotører, som gjør Lapwing til noe spesielt,
og som gjør at de fortjener sin medalje og sitt høyverdige minne. Det militærstrategiske
ansvaret lå over Lapwinggutta. Trolig sviktet London igjen. I mine mange samtaler med
Reidar Kvaal de siste 10 årene, kom det stadig frem hans egen forundring over både hensikten
sett fra London, slik det hele utviklet seg - og tyskernes likegyldighet. ”Mest irriterende”, sa
Kvaal til meg, og så fortalte han om forhold og ting jeg ikke fikk skrive. Til slutt oppnådde
jeg ikke mer dialog med Kvaal. Diplomatisk sett får jeg si det slik: ”Jeg er usikker på hvorfor,
men har mine mistanker.” Jeg kom godt overens med Reidar Kvaal, men han var ikke alltid
enkel å ha med å gjøre. Jeg sitter med en sterk følelse av at han ikke ville at alt skulle komme
ut, spesielt på det personlige plan. Det har det heller ikke gjort her. Reidar Kvaal døde 12. juni
2016, 100 år gammel.

