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Brukte skoeske til skje
Før russerne skulle inspisere gravene til sine døde soldater,
snek korporal Fjerdingstad seg ut for å plukke benbiter.

S
ommeren 1952 ble 8000 russere
som døde i fangenskap i Norge
under den annen verdenskrig,
flyttet fra 93 gravplasser i Nord-

Norge til krigskirkegården på Tjøtta ved
Sandnessjøen. En av dem som leste ar
tikkelen i A-magasinet nr. 15 om denne
kontroversielle likflyttingen, var nå 81
år gamle Knut Claudi Fjerdingstad.

Sommeren 1952 er Fjerdingstad ver
nepliktig korporal - og sjåfør på en av
Hærens representasjonsbiler. I begyn
nelsen av juli får han beskjed om å kjøre
til Nord-Norge som sjåfør for feltprest
Finn Guttormsen og hans russisk-kyn
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dige hustru og tolk. Med på turen er
også etterretningsoffiser Christian
Christensen, den senere kjente re
dalctør CC i Morgenbladet.

De fire utgjør den norske delen av
Den norsk-sovjetiske gravkommisjon.
I bilen bak følger den sovjetiske delen
av kommisjonen - med bagasjerom
met fullt av vodka. Det skal bli en
drøy, 3200 kilometer lang tur - stort
sett på smale grusveier.

Den sovjetiske delen av kommisjo
nen ledes av militærattaché og oberst
Tarasov. Han er Helt av Sovjetunionen
og veteran fra slaget om Stalingrad.

- Han var en tøffing som krevde
eksportøl til frokost hver dag. Men
dersom hotellet ikke kunne skaffe
det, tok han til takke med rødbrus,
husker Fjerdingstad.

I likhet med nordmennene har
russerne med en etterretningsoffi
ser. Han snakker flytende norsk og
er fra NKVD, forløperen til det fryk
tede KGB.

Det går radig unna nordover, men å
inspisere alle de 93 tidligere gravste
dene er uoverkommelig. Isteden tar
de stildcprøver. Fjerdingstad regner
med at de besøkte 10-15 steder. I til-
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i Oslo. Her passerer den russiske delen av kommisjonen polarsirkelen. FISKELYKKE: Oberst Tarasov hadde slåss mot tyskerne
i Stalingrad og var Helt av Sovjetunionen, men fisk
hadde han aldri fått for.
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legg reiser icommisjonen videre nord
over med sjøfly. I sin bolc Av hensyn til
rikets sikkerhet skriver Christensen at
de flyr helt til Alta. De tar også båt ut
til Engeløya, gravplassen A-magasinet
hadde reportasje fra.

LIKRESTER LA IGJEN. Gravplassene
er lett å finne, fordi de tydelig bærer
preg av å ha vært gravd opp året før.
Gravene er fylt igjen, og områdene
planert. Under oppgravingen året før
kom det mye kritiklc fordi graverne
gjorde dårlig jobb og lot likrester
ligge igjen etter seg.

GRAV
KOMMISJONEN
Etter at 8000
russiske krigsllk
ble gravd opp
i Nord-Norge,
inspiserte en
norsk-russisk
kommisjon grav
plassene.

Den norske delen av kommisjonen
føler seg ikke trygg på at alt er i orden
nå heller. Når de har muligheten, lu
rer de seg derfor opp klokken to nat
ten før inspeksjonene for å saumfare
gravplassene: I den lyse nordnorslce
sommernatten går de manngard frem
og tilbake. De finner noen dødsmer
ker som de gir til russerne. Men skje
lettrestene samler Fjerdingstad i en
skoeske han har bak i bilen. Det er
småben fra tær og fingre. Russerne
vet ikke noe om denne esken. Restene
blir senere begravd.

- Om de oppdaget at vi var ute om

Fikk ikke
gravfred

Faksimile fra A-magasinet 12. april
2013

nettene, vet jeg ikke, forteller Fjer
dingstad.

Etterretningsoffiser Christian Chris
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tensens oppgave er å sørge for at den
russiske delen av kommisjonen ikke
bruker inspeksjonsreisen dl å spio
nere, og at de får minst mulig kontakt
med befolkningen. Derfor kjører den
norske bilen først og leder russerne
unna militære anlegg.

I sin bok skriver Christensen at
han var på flere slike turer, men på
akkurat denne turen hadde de med
en «særdeles oppvakt korporal som
sjåfør». Han utnevner da også Fjer
dingstad til sin assisterende etterret
ningsoffiser.

I Mo i Rana er det viktig at russerne
ser minst mulig av jernverket. Her og
andre steder følger de to nordmenne
ne etter på avstand når russerne forla
ter hotellet på kveldstid. Christensen
foridarer Fjerdingstad at de må være
to i tilfelle russerne skiller lag.

Den kalde krigen foregår også over
restaurantbordet. Enkelte kvelder
er det harde politiske sammenstøt
mellom nordmennene og russerne.
Fjerdingstad husker at feltprest Gut
tormsen gikk til frontalangrep på sov-

MINNER: Knut Claudi Fjerdingstad
husker mange detaljer fra gravkom
misjonens ferd.

jetstaten. NKVD-mannen sa at staten
var som den var fordi folket ville ha
det sånn. «Hvordan kan dere vite det?
Dere har jo ikke frie valg», svarte Gut
tormsen.

PROMILLEKJØRING. En morgen uten
for hotellet byr den russiske sjåføren
Fjerdingstad på vodka. Han takker
nei, men selv fyller russeren et tann
glass fullt som han heller i seg. Så kjø
rer de. Fjerdingstad får ordre om å gi
på for fullt, de skal rekke en ferge. Det
går så grusen spruter på de dårlige og
svingete veiene.

- Jeg var litt bekymret, men russe
ren hang på, selv om han altså hadde
et fullt glass vodka innenbords, hus
ker Fjerdingstad.

Christensen skriver i sin bok at rus
seme etterpå var rasende over tem
poet Fjerdingstad hadde holdt.

-l Dunderlandsdalen holdt det på
å gå galt. Et steinras gikk 20 meter
foran bilen. Da var det bare å gå ut
og begynne å rydde. Etter hvert fikk
vi hjelp av noen folk fra Veivesenet,
forteller Fjerdingstad.

- Vi kom oss videre, men der kunne
reisen til Den norsk-sovjetiske grav
kommisjon fått en brå slutt. Ei

lars.kluge@aftenposten.no
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STEINRAS: I Dunderlandsdalen var gravinspeksjonen nær ved å få en brå slutt. Et steinras gikk rett foran bilen Fjerdingstad kjørte.
Kommisjonens medlemmer gikk straks i gang med å rydde veien, og fikk etter hvert hjelp av folk fra Veivesenet.
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