
Detrci lskgtupp?n wn ble he reuet ar Lyskern. den {12 l94l.fidwnslrc:Joha Midtuot, ølvnd"ll.og
,Tndreds Be nes. (Fota. Jotcf llarul^en! minnealblm )

notsetning til Quislings hird. Den lokåle initra-
tivtaeeren var Knut Lier. Han tok kontakt med
er del av denl har kiente i det borgerlige miljøet
i byen, bl.a. Bjarne Støtvig, Abraham Hagtvedi
og Paul Næss. Støtvigble leder for gruppe n. Det
sicr mvc om hvor lilc ulbyggel molslandsappa-
rntct var på dcnnc lidcn, 11 dc 10 l-arvikgrup-
pcnc ikkc kjcnlc til hvcrandrc. Mcn dcltc bclyr
og.i i,r !ll(rh(l.rutrn(l( rkl. l n \r \.ur.i
vorsr, selv om de trle mye bedre etter hvert som
notstaDdsbevegelsen kon] til :i høste dyrekjøpte
erfaringer.

ASKgIUPP!'n

-Ho.r. 1o,10 l,'rn L,ulirik" .,,bcl A.t irn i

min forretring og ville ha meg til ii hgc cn
radioserder som han mente ii sette opp cr dcd
i Kodal tor å drive spionasje mot tyskerne og
scndc mcldirger ril London." Slik skiidrer Oli-
vor Bingcn, innchavcr av Bingens Elektromåga-
sin i Sandcfjord, sin lbrste kontakt rncd Ask-
gruppen. BiDgon ncklct å lågc radioscndcrcn
lordi han sl,ntcs det var for risikabelr. Men han
lcvcrtc dclcr lil cn scndcrsom medisinerstude!-
tcn Andrca! Bc11nc! sa11c sammcn. ogplasserte
i( rh!lle reLlGug,io i s:,nJ ,r Bflrn(\\-r i\rig

Både Øylird 
^sk 

og Andrers Berines haddc
vært mcd ispciderbcvegelsen i Sandetjord, og
kjente hvorandrc gjcnnon1 dcn. Ask hadde dess-

uren L'el,l\,1"1!r H rn r.. "n.att .om politi-
herjenr \e,l sJll,1e.'orLl Pohril.rn,T(. rlgri
Brcdo I Iaraldsen, et annet medlen avgmppen.
var bcfulsutdanncl og hådde vært speiderleder.
Til daglig arboidot han som adjurkt ved Sande-
lor.' ho)ere .kule I illc!! \Jt "in.'m:r.l nr.r
vecl Verdensteateret. Thor Nicolay Dcvik, la-
brikkarbeider Sigurd Giisholt, lcknisk konsu

leDt Johan Midttun, gymnasiasl Svcrrc Vclling
og prokurist Arne Skau Olscn mcd i gruppcn.
Møtene ble ofte holdt på Spcidcrhusct. hvor
øyvnrd Ask hadde lciljshct.

Ettcrctning blc gruppens viktigste arbeid.
Det gjaldt å registrcrc så rnlre som muiig av
tyskernes militære virksomhet. og dernest få
brakt opplysnhgeDe til vårc ållierte. Det var
lcttere sagt enn gjort. ED sak var åha er serder,
noe ganske anner var å få mdiokonlrkt mcd dc
rcttc lblkene i England. lor ncstcD ållc dc
l.l,,lc m^r'rlnJ.gflrtlrene 'orn JuLl,(r ,'t'n i

Jerrne liLl.r. rrr J(l cr frol'1. m dl Je [rnrlel ..,
mye i blinde. Og dit gjaldt ikkc bare kontakten
med England. Dot var ct cnda større problem
åt de hverken kom i kontakt lncd andre sonr
drev nnnsL:Lndsarbeid. eller med en scntral lc
delsefd dettc rrbcidct. OddvarMoen. som var
nrcd i NasjonalgardcD, føltc åt organisasionen
<hrng i lutta' den første tidon.a Dct var clet nok
mangc andre som også folte.

Det sier derfor myc om Askgruppens vilje til
å oppnå bredere kontakt, og gruppcns evne til
handlirg, at de i februar 19,11 lcndte to mann
ovcr til Englånd - Hugo Haraldscn og Einar
Nord Stcncrscn - ned detaljer om lendotidcrog
bølgclengdcr 1il scndcrer ved Goksiø. Lttcr
hvert opprettct dc også cllerreiningkortaktcr
åndre steder i Vcstibld. (iruppen oppniidde
de.'uren J r" kullr''l'r nrJJ I iL rr,/ \JnJ. 'nm p I

denne tiden deltok i oppbyggingen åv den
størs1c cllcrrctningsgruppen i Norgc XtJ.r

Hvordrn kontakte med Sard k(nn i stand.
vet vi ikke, men vi vct at politiets illegale rppa
rat ble bygget opp på dcnnc tiden, og at Sard
hadde kontåkter inncnlbr politiet. Øyvind Ask
kån ha vært en av dissc. l- uritz Sand omtrler
idllclall Ask som <...sir vcnn og kampfelle".
Sånd konscntrerte mye av virksoDhclcn sir om
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å Iå kårtlagt den tyske militære virksomhetel,
skallc opplysniryer om tyske skip og skip sonr
grlk i r\\k rteneste.6 Derrr linn( \i igie i

Askgruppens virksomhct. Ask skal ha levert
ulike typer kart til sin kontakt i Oslo.

IngeIiør og radrodnr.rlor Will) Srmnn.cn i

Oslo arbeidet 1br SaDd. Simonsen hcvdcr at
Sand \puflc hrn o-n hrn lunnc hrul( .ille
kontakter iTclcvcrkct til å skaffe rckniske opp
lysninger om JyllaDdkabelen. OpplysniDgene
skullc lil Bertnes i Sandefjord, ble han Iortalt.
.lvllandkabelen var en tclckommunikrsjoN-
kabol som tyskerne la på cttersommeren 19:10

fra telebygget i Sandcljord til Asnes, og dcrrrr
til Fredrikshåvn. Gjcnnom den gikk den lyskc
telefon-, telegrål og fjernskrivcrtrafikken.
Simonsen hevdcr ar haD skaffer SaDd opplys-
ningene. Hvordan dc1 v ere gikk nred opplys-
ningene, vcl har ikke.7 Hensik 1cn har antagelig
vær1 å åvlvtte kabelerr, og scnde opplysningene
over til England.3 Vi vel ogsii at Øyvind Ask
h,rddckontakt med.låcob Dybwad Sømne, sonl
på deDne tiden var cn av lederne for oppbyg
gingcn av Milorg.' Dct cr altså ingen tvilorn a1

Askgruppen haddc kontakt med dc scntrale
motstandsorganisasjonene som ble bygget opp
på denne tidcn.

Hva likk Askgruppen utrcttct? I den tyske
tiltalebcslutniDgen berer det at Befines den 2.,
3.. ,1. ellcr Gkal antagelig værc og) 9., 10. og 1l.
mars l94l kl. 16 sendte dcDne meldirgen lil
Engtand: <Vi har ikkc hørt fra dere, gilyd på 23
nrctcrbåndet hvcr dag kl. 2 / kl. 14". Dct ser
altså ut til a1 Bcrtnes regnet rncd at Hugo
Haraldsen og Einar Nord Stenerscn hadde fått
avlevert de1 dc lkulle, og at han vcntet utålmo-
dig på a1 London skulle gi lyd fra seg. I dag vc1
vi at ftckvcnlene og kodcnc kom ril London.
Hugo Ilar ldsen og EinarNord Srenersen reirtc
lra Bergen med flyktningebåten "Lindcsnes"J(n ll. IeL,ruJr l04l. De kom 'il l(rwick på
Shotland, og rcislc derfra til London. Hugo
Haraldser forlcller:

(l London kom ieg relalivl raskt i kontakr
med Hrrcn! Overkomnrando v/daværendc
Major Nagel i E-avd. Kontakt med Briftenc om
radioforbindelsen blc ordnet av Nagcl ogjcg var
.cl! ien ko|lte'åa\( .,rn,le e. M. n rl(t tul Jn
tid. I mellomlidon bie jeg ovcrført ti1 Den
Norske Brigadcn i Scotland, mcns Srenersen
ble i&jen i London ,10

Detle lyder på at Bcrlnc! ikke hadde opp
nådd kontakt da arreslåsjonen kom. I liltalcn
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heter det da også at Bertnes ikkc fikk kontakr
noen av dagene. Disse opplysningene kan
stammc fr n Bertnes egen lbrklaring, og behøycr
nalurligvis ikke være riktigc. Men selv om h D

skulle ha fåti kontakt. kan de1 ikkc ha værr
marge sendingcr han fikk avgårdc før gruppen
ble arrestert i midten av nars l94l. Antagelig
var kontaktcn til Laurirz Sand i Oslo av storre
betydning.

Abwehr infiltrercr
D( ,nsrreng( l.cnc ,um r!\kcrnc {urJe tor :r

ruue opp 
^skgruppen, 

og dc ltruffene som
gruppens mcdlcmmer fikk, lydcr på at virksonr-
heten blc sctt på med storl alvor av okkupantcn.
Der \år Alr$ehr ion,, u Jer ledel.c.,v utTii(
rcnc Schdnherr og I-icblrart, som stod bak opp,
rullingen De till be'kie(l .rn c,kgruppen .

Icbruår 1941, og satte en av sinc bclte asenter
på saken. Raymond Kolberg. Dcn 1. mals 19,11

r eiste hrn tilSandefjord.
Her tok han kontakt mcd Oliver tsingen -

radioforhåndleren. Han urga seg for å v:crc
hjemmclronrsmann fra Ollo, og ville ha Binser
Ll: l-g( cn r:,Jro,end.r l.r en nror.rånds.rg,ai
sasjon i Oslo som han sa han var Dcd i. Til
&icngjeld tilbød han Bingen så rnange våpen og
.i mr e arnmunr.rnn .om lrJn \ rl c hJ \(nerepr
dagcn traff Kolbcrg både Ask, Berrnes, Devik
og Midttun, og la ftenl det såmne tilbudet. Tii
politiet sa Bingcn i 19,15 a1 han fattet mistanke
til Kolbcrg, og at han dcffor nekrer å lagc en
sendcr til ham. Han underrettet også Ask om
sin mistanke. Ask reislc til Oslo for å skatre seg
inlbrnasion om Kolberg, men da Ask kom tit-
bake med beskjcd om at Kolbcrg var i orden,
gikk Bnrgen n1cd på å lage scndcrcn likevet.

Fredag 7. rnar oppsøklc Kolberg, og en kar
som han presenterte som Pettersen. rådiobutik
ker til Bingen for å sc på senderen han haddc
byggct. Dagen etter gikk Trygve Andcr scn. son]
hadde kontåkt rncd gruppen, 1it jcrnbanesra-
sjoncr og levertc scnderen til Kolbc.g på toget.
Lørdag 15. mars stengte tvskc loldater alle
veiene ut lia Sardefiord, og ccstapo arresterte
Ask, Midttur. Devik, Bingcn, cåsholdt og
Berlncs. sistuevnte i sin sølters bryltup. Søndag
ble ITåraldsen arrestcrt, og mandag koln turen
til Vcfling og Skåu Olscn. Senere på dasen ble
allc ni kjørt tilMøllcrgr. 19 i Oslo. Gcstapo fanr
også senderen i hytten ved Goksjo.

Etter en tid p;i Møllersaten blc Øyvind 
^sk
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Stor politirazzia i Rcttssak og dom
Rettssakcn åpnet så ugunstig som mulig for deSandefiord :lll***it"ti""l;,lt*f:;l*t

Arrestert under bryllups-
middagcn

Det meides {ra Norge at poLitiet i
midten av mars Joretok en større
razzia i Sandefjord. Omlag 25 per-
soner ble arlestert. Noen av dem
ble løslatt etter noen få timer euer
dager, mens andre ble sendt til Oslo,
blant dem AndJeas Bertnes, student,
Sverre Vcfling, g]'rnnasiasr, Ask,
politikonsrabel, Haraldsen, Iærer,
Leif Olsen Bingen, senior, Bingen
junior. og Devik. Ingen grrton ble
girt for lffestasjonene. Andrees
Bertnes og hans far ble irrrestert
mens de satt og spiste middag i et
bryllups-selskap hos noen venner'
Faren ble snart løslatt, men sønnen
likk 1,o\.. til å g,i hjem. eskortert av
SS for i ta av seg selskapsklærne.
Noen r.rnge gurtcr jom samtidig ble
Mrescert ble løslatt noen dagcr se-
Ilere etter lange forhør. De ble
anklaget for å ha hatt planer om å
reise til England. Man antar at
lokale N.S, medlemmer har opp-
t!ådt som angivere.

.Slik blc dt6ta\jo øt: omtdlt i rcs|cti ssoryand
''Norsli Tidtnl i London der 6. naj 194t. Unol
ukti{h?loe vrn btlonnet | lekn?n tisct htot
tu sk?lir tulvt.i l.i ut h.L rtiLit?liqc applrsni set
liu Norye pa fu ne 1den.

og 
^rne 

Skau OlsenlastinDpå Ullevål Strkehus.
IIcr lurte LauritzSand seg irnlil Ask. Dette var
i scplcmbcr 1941. Like etter trlc Sand sch, arre-
stert cttcr å ha bli1l angitt av dcn kvinnclige
Abwehrasentcn "Maria" fra 1ønsbers. I likhcl
nred Kolberg arlroidct også hun for Liebhart.'l
I bcgynnelsen av novenbcr 1911 ble alle de
rrlJlr. nv. rrl\rrer ril lents.(l.r r Akrherg\eie r i

Oslo. ogden 13. isamme måred blc de lremstilt
for tlsk kriglrctl i ()slo linghus. De tyskc dom'
merne reistc rundt i alle de okkupertc land og
donte i slike og ligncndc såker.1r

somt tempo for å ra igjen dc1 tapte. Første dag
pågikk forhandlingeDc fra kl. 9 til over kl. 19,

mcd cn pause på ti minuttcr, hvor de hverken
fikk snråke vått eller tøn. En av de norske
forsvårcrnc merket også at hoveddommeren var
klart forutinntatt. Dommeren mentc a1 de til-
ralre.kull( ., lli.'c \eg.l)ldig i.pionå'j( or,'i
der ,om unød\cndrg rrd..prlle llar Je b<E]nlc:
forklare seg. 3 Dct cndte med at Ask, Bertnes
og Midtlun ble dømt til døden. Gåsholdt og
Skau Olsen fikk åtte års tukthus- Tukthus fikk
også Bingen, Devik og Vcfling. De to først tre
år sishcvnte 1o iir. Haraklscn blc lrilunnet.

Etlcr al benådningssøknadcnc varavslått, ble
de trc dødsdømte skuft den 4. desembcr 19,11.

SL,u Ol{n lrkk under teng.elsoppholdcr på

Akershus akutt blindtarmbetennelse, og ble
i.1nlrgr f': I llerrl. tn lid lor h:rn.kulle 'endes
til Tyskland, fikk han en nøkkcl av cn av syke-
pleierskcnc. Han toksegutav sykehuscl, og ble
tatt hånd om av ukjente som plasscic ham i en

dekkleilighet i Oslo. Deretter gikk ferden mcd
bil til svenskegrcnscn. Siden ble han sendt lned
1l) lrl FIgl,llJ. \r\\rnoL 'om en ar Je tursr( i

Europa sonl var blitt dømtved tysk krigsrett, og
hadde klart å rømme. Hvcm som arrangerte
lluktcn. vet vi ikke. Men vi vct at sentrale folk
i XU og Milorg klarte å ta ut flerc av sine folk
fra Ullevål i dcnne tiden.La Det er sannrynlig at
Skau OlseD blc rcddet av noen av disse. Dcvik.
Gåsholdt, Bingen og Vefling ble sendt til Tysk
land. Devik døde i fcngsclct i Hamburgallerede
dcn 30. jånuar 1942, mcns (iåsholdt døde på et
lasarctt i byen den 3. mai 19,{3.rj De to ardre

Brcdo Flaraldsen opplevde at dc1 ikkc var
problenfritt å være den eneste som blc frikjcnt.
Folk som kjeDtc ham mener at han merkct c1

visst folkesnakkr "Kunne det være noe muffsrs
vcd frikjennelseD?,. Mcn de1 linnes ikke aDtyd
ningcr om slikt, hverken i sakens dokumenter
eller lrå dem som overlevdc.I rcttssaken ble det
bare lagt frcm svake indisierpå at Haraldsen var
delaktig i, cllcr kjente til, illegal virksomhci.
B.lde ror n,r'r(1 og Arne Sk"u Ol.<I er d'ttnt
ikke i tvil om at frilinnclsen skyldtes at dissc
indisicne ble kraftig svckkct åiennom forkla
ringcn til Andreås Bertncs i retten. Det er då
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også der eneste forklaringcn på liilinnelscn som
gir mening.

Når saken etterlot et visst folkcsn ak k skyldtcs
dct at dette grunnleggende spørsnålet aldri blc
tresvart: Hvordan kom Abwelu på sporet av
gruppeD? Dct cr ikke sikkert det var så vanske
lig, for gruppcns virksomhet hådde foregått
temmelig åpcnlysl. Dette er et kjent trekk fra
rnotstandsarbcidcls lørstc tid. Abwehrågenten
- Raynond Kolberg kan dcrfor halt lett spill
nht- å skaffe seg de opplysningcnc han trcnglc-
Mcn dette-vet vi ikke. fordi haD aldri ble avhørt
i sakcn. En stund etter opprullilgen ble han
nemlig likvidcrl i Oslo åv Johannes S. Ander-
seD, også kalt Guloslen, på oppdråg fra hiem

Hvordan kom Abwchr på sporet?
Mcn var det tilfeldig at det var Abwchr som stod
båk opprullhgenl Vi vet jo at Abwchr hadde
f:itt fotfcstc i byen &jennom Fritz ADgermeicrs
virksonrhct (se s. 11,1). Dcn 31. mai 191'1, om
trent et år lør han onkonl ier ul,\,kke i den
svenske skjærgård. blc Einar Sørensen - stor
smugleren og flykt ngcloscn lra Sandefjord -
avhør1i Stockholm (sc s. l33l). Han fotaltc da

at Ask hadcle kontaktet håm i begynnelsen av
19,11. Ask ville ha ham til å dra til Ergl rd mcd
cn kodc. Dc11e kunne ikke Sørenlcn. Islcdcnga
ban Ask opplysninger om at det gikk båtcr i.,
Vcstlandct som brakte tyske agenter, utstyrl
som flyktDingcr. til England. Sørensen fortaltc
ar Ask ble sværr begeistrc! lor opplysningene,
og at han etter en reise til Oslo kunnc lbrtelle åt
England hadde fiitt beskied om spionbåicne.
Hån fbrtaltc også Ask at h haddc konlakl
lned eD sandcljording som var hienme på pcr
lnisjon fra spion asjcarbeid på den franske kanal
Ir.ren. ug rr h,UF grrnlc .mug'enenn frir/
Angermeier hadde forsøkt å vcrvc ham som
Abwehragent (sc s. I33f).

Sdrensen hevdet i avhøret at Ask n]cnle at
håns lorbindelse med Angerneier ga gode
mulighclcr lbr kortraspionasie, og at Ask dcr'
for oppfordrcl ham 1il å ta kontakt med ADgcr
meier og si at h n kunnc skafte ham båter og
månnskap. Sørensen hevdct a1hån gjorde dette.
Bålsålgble det ikke. menvervirgcn åv Abwehr-
agoDtcr j sandefjordområdet gikk godt. En
Abwchrnånn - Thielen - kom til SrDdcfjord tra
Frankrikc 1br å lbrtclle om den virksomhctcn
.onr hl< Jr(\(r lr.r lJn"lk).ren. lhielen luk in

på hotell Atlantic, hadde samtalermed sin kon
takhann Einar Sørensen, som igjen satte ham
i konlakt med fylkesføreren i NS,Iver Elieson.
Mcd Elicsons hjelp skal det så ha blitt veflet 16

Abweluagentcr i Sandctjord og Tønsberg.
At vervingsmøtet faDt sted, cr sikkcrt nok.r7

Men at det var et dobbeltspill som Ask tok
initiativet til. har vi bare Sørensens ord for.
Ingcn andre kilder - skiftlige eller muntlige
kan bckrelte hans fremstilling. Den er sannsyn

ligvis rjktig likevel. Den tyskc c1lcrrclningsoffi-
seren Willy Laqua Ge s. 118), var sammcn ned
Fritz Angcrmcicr påsker 19,11. De snakkcl om
ven rng:,r .nruSl('( r il Al'wehrarbeiJ. trrer LI i

gen rofl"lre I JqJr drrr. .,m \onrlrlen: -. D(ri
mo1 hadde det ikkc lykkes Angermeier å leNe
S(rrcnsen (admiralcD) os den kje te finske stor
smugler Nisk.r. Angerneier kjente til at Søren'
sen arbeidet for dc allicrte. men han ville ikke
angi ham på grunn av dcrcs kjennskap til hver-
andre fra smugle iden."

Dette var altså påskcn 1 941 , like etter opprul-
lingen, og tre år før Sorcnscn begynte som flykt
ningelos. Det er dedor sannsynlig å1 Anger-
meier siklet til forbindelscn mcllom Sørcnsen
og Askgruppen når han hevdet at Sørenscn
arbeidcl tor de allierte. Istedenfor å avslørc
Angcrftcicrs og Abwehrs virksomhet, kaD det
se ut til at dobbcltspillet slo andre veier, og
rørre lil opprullr.1gcn J! A'kgruppen. Fn
Abwehragent i Oslo sorn kjente provokatøren
Itaymond Kolberg godt. hcvdct etter krigen at
lorbindelsen melloD Sørenscn og Askgruppen
1ør1c 1il opprullingen. En slik forklaring gjør dc!
også ibrslåclig åt det var Abwehr og ikkc
Gestapo som stod ior opprullingen.

At Abwehr slod lbr opprullingen, gjorde a1

polirier nri.renLr( l!lk(.1ø'rrr n rNs. l!er I Ie-
son, for å være tunblandet, bl.a. fordi Eliesons
bror - Peter - var Abwehragcnl i Oslo, og vår
dcn pcrsoner sofll Kolberg hadde med seg til
Sandcfjord da han moftok senderen. Under
etterforskningcn kom det ogsi frenl at Peter
Lie,on \ (J J(nnc :rnlcJnrngen be'økre 'in bror
i Jernbaneall6eD i Sandctjord, og at brødrene
samme dag var lned Raylnond Kolbetg på hotell
Allåntic. Elieson benektct dctlc lil å bcgynne
lned. mcn innrømmet likevel etter flere lbrhør
at bror€n på c11 cller arnet tidspunkt hadde vært
hjemne hos ham, og at han sanme dag preseD

rufl e hrnr ror (n ullcrr nånn nå norell A rla nr ic.
Men noen befatDing lncd argiveriet blånektet
han for. Både Ask, Sørcnscn og Kolberg var
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døde, dermed var det vanskclig for potiricr å
komme viderc. Med dette stoppet etterlbrsk
ningen i Asksaken-

Nasjonalgarden og Hortensgjengenr8
Fra tysk side blc det berrakict som alvorlig

når det ble avslørt en motsrandsgnppe soD
hJdJe radio.cnd(r. og,om hJdJe \endr kur(r'r
til England. Men straffenc ble nok også harde
f"r d v'rkc Jr\krekkendc og kvete den o.grni.
serte motstaDden i fødsclen. Av såmDe grunn
ble døJiommer ^g lrnge tuktnusnrulter og\å
åvsagt over molstandsfolk i Haugesrnd, Srå-
vanger, Bergen. Svolvær, Farsund, Ålesund.
Oslo, Arendal og mange andrc steder i landct i

Men strallcnc kom largl på vei til å virkcmot
.in hrn.ikr. De hrør rllc n(d morsr,nd'viljen.
men styrket den. Bredo Haraldsen hadde alle-
rede i februar 1941 tatt kontakt rncd lektor og
løytnant, Ragnar Saugestad, sarnt vernepliktig
offiscr O.C. Pindslc, med tankc på å b]'gge opp
en gcriljaorganisasjon. Etter liikjeDnelsen blc
kontnkten med Pindsle rattoppigjen. Medpoli
libetjent Asbjørn @stby son meltomDann
Iupler hJn PinJ,le m. d Hr,rrlLl Mnl. \.m r:,r i

gang m(J:r L,lgge otp cn mor.rJnd.gruppe I

områdel. Deretter trakk Haraldsen scg tilbake
frå molstandsarbeidct. Han føltc scg skl'gger av
Geslapo, ogville ikkc at den nye orgaDisasjoncn
startct med en sikkcrhetsrisiko som lik i låsren.

Den motståndsgruppen som Harald Mocbyg,
get opp i sandefjordsområdet. og som Pindsle
ni likk konrrlr med. !år cn:r\legger J\ \r.io-
Dalgarden i Larvik. cjcnnorr Edvin t-indhsver-
vingsarbcid var Nasjonalgarden i gang med å
bygge ut ct kontakrnctt både 

' 
Hcdrum. Sando

fjord, Stokke, Tønsberg, Nøltcrøy, Hotme-
strand og Drammen. Lindh oppsøkrc lokate
lonlukrllenn. \.Dr Leks. ll,rrlJ Moc. !L'm så
overtok den videre utbyggingen. Iløper av
\aren l04) \rr rlermed cn Ji.lrikt\.'grnisafon
for det militære morslandsarbeider i ferd med å
vokse lrcm fra sørfylkct.

I Hon(n h"ddr C(urg I k.h( S ug bruk.(icr
Carstcn Lunde Schmidt på Falkensren uav,
hcngig av hverandre - kontakti Oslo mcd ledere
ior den militære morståndcn. De to likk hver tbr
scg i oppdrag å såmlc de motsrandsgruppenc
som fantc! i byen. Av disse var Westeraasgrup
pen den største og mest vcldrevne. Da Ekcbers
og Schmidt koln i kontakt med hverandrc. likk
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oppbyggingen av en samlet motstandsorganisa-
sjon iHorten lbr.ivorvindi seilene.I den førsre
tidcn ble cltcrretringsvirksomhet prioritert
høyt. Det ble samlet opplysDinger om nazisrene
i Hortensområdet og skisser og bcskdvelser åv
kanonslilliDgene på Torås fort på Tjøme. En
som arbcidet på en olj€forsyringsbåt ga dess
uten opplvsninger om tyske anlcgg fra Horten
til Kragerø. Dissc opplysningcnc ble sendt
vidcre til Oslo.

Efter hvert blc løytnant Thor Eriksen og fen-
rik Johan Storm Austad kny(cltil morstandsar
beidet, og høsten 1941 urarbeidet de en milirær
organjsåsjonsplan. Fra da av ble det arbeidet{or
å stjlle på bena fire kompanier i HorteD, fiverr
på hun,I( mrnn. Dcnne hø.rcn hle Jer og.:
opprcllct kontakt mcd Stokke &jcmomLars M.
Ingebrctsen, som var fra Horlcn. men som av
private grunner oppholdt seg i Stokke på dcnDe
liden. lngebrctsen fikk kontakt med ADders
Meyer og Andon Kongstcien, som allcrcde var
i gang mcd å organiscrc en morsrandsgruppe
med Urg:rng,uunkr r cn det \rncn.S rmrnunF
sjon som dc hadde ratl tia Melsornvik opplags-
havn i aprildagene 19:10. Høsten 1941 ble ver,
vingcn av mannskaper i Stokke påskl,ndet. cn
I'cc!nllende oreJni.efl g r l:rr ug IopFr I ',rr i

gang, sarntidig som lngcbrctsen fungcrre som
bindeleddct nellom HorteD og Stokkc.zil

IngeLrrelscn skriver vidcre i sin rapporr: (En
tid sencrc kom der cn fra Sandcfjord for å lå
kontakt Dred gruppcn, efter gjcntatte forsøk og
eftcr våre undc*økelser blc vi enige om at det
kunne være bra og ha to vcicr og kortåk tcn lned
Sandefiord ble sluttet.' Det må værc Haratd
Moe og hans vcNingsarbcid forNasjonatgarder
IDgebretscn her beskrivcr. Dermed hadde or8d
niseringsfremstøtet lia sørrylker mittt organrsc
ringstrcmstøtet frå nordl,lkel. Men Horlcns
gjcngen ga seg ikke med dcfte. Virksomheren
hl. i løne' J\ v;ren lu42 utvidcr rrl o8.J i
omfatte Nvkirke, Holmcstrand og Sande. Pi
sistrevrtc stcd b1e konlakten knyrlc t med fenrik
Tormod Tandberg, som siden vinteren 1941
hadde lcdet en motstandsgruppc som ha.lde
ført cn temmelig isolert tilværclse.

Motstandsårbeidet i Florten kunnc attså dra
lbr deler av hyer som militærbase. både ved ar
lnilitært nratcriell og .rnnet viktig utsrvr blc
smuglet utfra Verftcr, ogved ar militære ekspcr
ter var forholdsvis lett rilgjcngelige. Knut
Møycr var HorlcDsgjengen! konrakrmann til
Milorgs sentrallcdelse i Osio. SolnmcrcD 1942
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