
Nr.l-81 
JANUAR 

SPILEHJULET 
BUDSTIKKEN MED DE DEKK-ENDE REPORTAGER 
FRA STAVANGER OG OMLiGGENDE DISTRIKT 

STAVANGER OG OMLAND CLUB FOR J\UTOMOBIL & MOTORCYKKELINTERESSERTE 



GAMMELBILENS VENNER 
-

STAVANGER OG OMLAND CLUB FOR AUTOMOBIL & MOTORCYKKELINTERESSERTE 

2 

Postboks 3512 Tjensvoll - 4001 Stavanger 

FORMANN 
NESTFORMANN: 
SEKRETÆR 
KASSERER 
LØEMESTER 
LØEASS. 
REDAKTØR 

SIGURD FRØLAND 
Valkyriegt.43 

MAGNUS DAHLE 
Knausen 5 

EINAR UELAND 
Vibeveien 11 

SYNNØVE GARBORG 
Reevegen 

INGVAR ESPEDAL 
Solliveien 6 

ANDREAS AUESTAD 
Sørbø 

FRODE GARBORG 
Oddahagen 6 

STYREMEnLEM: JAN o.FRIEsTAD 

STYREMEDLEM: OVE HELGE VOLD 

STYREMEDLEM: HENRIK LUNDE 
Byretten,Tinghuset 
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4000 Stavanger 

Tlf:04/6202 71 
4300 Sandnes 

Tlf:04/430492 
4360 Varhaug 
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4340 Bryne 
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Tlf:04 / 437456 
4362 Vigrestad 

Tlf:04 /58 0788 
4000 Stavanger 

SIGURD 

MAGNUS EINAR 

INGVAR -
STYRET 1986 

OVE HELGE 
ANDREAS 

HENRIK JA N ODDVAR 
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REDAKTØREN'S BORD'-

AKK JA,SÅ ER DET PÅ 1 N IGJEN. 1987,ET NYTT ÅR.FORHÅPENTLIG
VIS MED MANGE "NYE" DONINGER PÅ VEIEN.MANGE HYGGELIGE ARR
ANGEMENT OG MASSE BLIDE FJES. 

SKJØNT.NOE BLIR VED DET GAMLE,-VÅRE KJØRETØY BLIR JO - HEL
DIGVIS - BARE ELDRE OG ELDRE.OG DET SAMME GJØR VI - DESSVERRE -
MEN HOBBYEN HAR VI FOR ALLTID.NOE NYTT VERKTØY.NYE TEKNIKKER, 
DUKKER OPP FRA TID TIL ANNEN.MEN ELLERS VIL NOK INTERESSEN OG 
GLEDEN OVER DE KJÆRE GAMLE SYKLENE/BILENE BESTÅ. 

OG VÅR GLEDE ER ANDRES GLEDE.MANGE ER DE SOM GLEDER SEG OVER 
Å OVERVÆRE ET VETERAN-TREFF.JA.EN 'ENKELT "DUNK-DUNK"-SYKKEL 
ELLER EN "TØFF-TØFF"-BIL GJØR MANG EN GAMMEL MANN BLANK I ØYNENE. 
"-JØSS,EIN SÅDDEN HADDE EG FOR MANGE ÅR SJÅ!-" OGSÅ KOMMER DE 
GJERNE BORT OG SLÅR AV EN PRAT.DET ER EN ALLE TIDERS HOBBY VI 
HAR,-PASS GODT PÅ DEN.FOLKENS!! 

( NESTE 

-'e du på vei 
te'by'n,ole?-

FRODE GARBORG (RED.) 

MEDLEMSMØTE : ] 

Nei,eg ska' på møde på Lura. 
Oss med alle di gamle syklane 
og bilane,vett du! 

JANUAR: 
LURA TURISTHEIM 

TIRSDAG 27/1 KL. 19.30 
1 0ELELAGERET FRA 18.QQ 

FEBRUAR: 
LURA TURISTHEIM 

TIRSDAG 24/2 Kl, 19.30 
DELELAGERET FRA 18.QQ 
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BERGJ NG AV CA. 1930 DODGE 
ffN vAJ 1:-;v 

Dykkerne hadde noen 

harse timer i vannet. 

Her under en pause,i 

prat med Andreas. 

Andreas Auestad fraktet 

bergingsutstyret til enden 

av Ragsvatnet,hvor Dodgen 

skulle taues på land. 

Heve-blåsene er festet 

og luft pumpes inn.Per 

Nygaard er "skipper" på 

"taubåten" og venter på å 

starte slepingen til enden 

av vatnet. 



Dodgen er nå hevet fra ca.10-12 meters dyp,og henger 

etter bakakselen ca.2-3 meter under overflaten."taubåten" 

har startet slepingen mot grunnere farvann. 

Dykkerne gjør seg klar for å 

gå ut og feste slepewire. 

Ilandtauingen starter.Andreas er klar 

til å rulle inn vinsjen på sin kraftige 

militær-Dodge. 
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"Stopp-nytt tak!" 

Per Nysted dirigerer 

vinsjen.Dykkerne er 

fortsatt i vannet,for 

å styre bilen unna 

hindringer. 

Noe dukker opp,og 

spenningen stiger.Per 

Nygaard håper ennå det 

er noe restaurerbart. 

Nå er sirkuset i gang . 

strammes og sakte 

trekkes 

innover . 



Et hjul kommer til syne. 

"Fantastisk,det triller!!" 

Men ellers ser det fælt ut 

Dodgen er på tørt land,for første gang 

Bare ti meter til 

nå,så. 

på 20 år!Den kan tas nærmere i øyensyn,i 

all sin grusomme prakt.På dette tidspunkt 

er det 

vil ha 

Per Nygaard roper:"'E der någen 

'an?" 

0 sa 



Neppe restaurerbar,nei! 

Endel b r ukbare deler var 

de t ,som dørhåndtak,instr

umentpanelet,ratt o.l. 

Vannpumpa trillet lett og 

lystig som om den kom rett 

fra delelageret,-til og med 

motor,gearboks og styresnekke 

dreibar. 

Navkoppene var 

forbausende fine, 

og sikkert en 

sjelden vare. 

Hjulene så også 

tilsynelatende bra 

ut,men tre-eikene 

var nok helst råtne. 



ØNSKES 

ØNSKES 

SELGES 

SELGES 

SELGES 

' 
DELER-HELST MOTORDELER-TIL MAICO 175cc . 
DELER-ALLE TYPER-TIL DUCATI 175 S 
DELER-ALLE TYPER-TILNSU SUPER Fox 125cc 

SIGMUND FINNESTAD, 
HØYEBAKKEN 20,4000 STAVANGER 
TLF:04.542527 

TIL BUICK SPECIAL, 1937 .STØTDEMPERE,STIG
TRINN O.A. 

LEIF I.NESHEIM, 
TLF:541262 

MEGET GODT RESTAURERT BIL ,PLYMOUTH 1947. 
REGISTRERT,MYE FINT EKSTRAUTSTYR.CA 60000 . - . 

GRETHE LURA, 
LERKEV.28,4300 SANDNES 

TLF 04.678393(PRIV)EL.576833(ARB.) 

OPEL 0LYMPIA , 1952.DEMONTERT MEN KOMPLETT,FERDIG 
SVEISET. 

KARLSEN,TLF 04.587389 . 

REST. PUCH 175 SV, 1961.KOMPLETT OG ORIGINAL.GAMMEL 
FRODE GARBORG,TLF 04.575957 

'DØQnetdenQ'~ ' - Stqv. 
ql), 
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. (fel'J6 For 50 år siden - 22. Januar 1937 ,, ,,, 'lq(/ 

Tretten lag /il Jtf onte Carlodøpet . . 
1 fonri.iddag ei: det Mon te 9ar!<rkjørerne gg.J?.il~n~ cleres_s9m.., 

har dominert på Skagenkaien. Utenfor Tollboden har_f~lk flok
ket sig om kjørerne og bilene, kikket, diskutert ?g kritisert. 

Det er en fargeglad samling av biler som skal til Mon te Carlo. 
Det stod 13 av dem og ventet på å bli fortollet im~rges. Det skar 
i rødt, i blått, i grått og andre fagre farg~r. 2 av bilene kom med 
«Jupiter» i natt og resten med «Leda• 1 morges. To_ av de en
gelske kjørerne forteller at det har vært en forferdelig tur over 
Nordsjøen. De andre engelske deltagerne ~om skulde ha vært 
med båten, foretrakk å vente til •Venus• gikk, på et lag nær. 
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Rogaland Fellessalg har fått seg 
ny bil,og noen har vært så omtenk
som åta bilde av den,men hvem 
eier de to,uregistrerte bilene som 
står foran hangaren?Den mørke,til 
høyre på bildet,er en Morris Com 
mercial,men hva med den andre,og 
hva med den til R.F.?De to sistnev 
nte ser nokså like ut,men de er ikke 
like.En av dem er antagelig en Morris 
Commercial også!?Kanskje begge er 
Morris,eller kan den ene være en 
Commer????Noen som vet????? 



IINTRENN 
for 

11am 09 llenne 

1920-1910 

Forskjellige 
aften-antrekk 
1923 . 

-
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Av_FRODE_GARBORG 

1925,middags
antrekk. 

• ~\ .... t,., 

· .. r.,: a t ter fra s 1 u t ten ~-
, "" ·"" 

av tyve-åra. 111 :i 
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Po rm e ll e a f t e n- a n t r ekk 
fra tyve-åre n e . 

~ En spasertur o m mo r ge n e n .... 

... . ell e r sener e 

p å d agen , 1926 



Hatt, j um pe r 
en fanc y nån~~es k e 
1926 • 

Fritid for d e o g s k ole-antrekk 
y n gre .1920- 30 . 

0 192 9' 
All-round 
L a n g t h a l s ~~trekk . 
o g to-f a nd ,armbånd 

ar ve d e s ko 



Und e rtø y . 

P o stranden 
a d 

eller ve 

n g e t, o a b a s se d ve - a r 
Ve -tre i t y 

·t gummiH v i 
badehett e 
c a .1930 

de r-del g un o , Over-o med g lide l a s. adskilt 
1 935. 

1 9 20 -25. . e n del, 
k t e r i 

b ade dr a d bel t e . . rn e me g J e 



Antrekk f ord' 1.verse a t1.viteter sportslige k . 

Golfspi lleren 

193 7 

1932 

~ 
1926 I-:'::,{ , 

Tennis,1938 

Rytteren 
1925 

På ski 

1936 

/ 



~~~derte jakker 
i aften-antrekk 

1938 et, 

~verdagsantrekk 
i tredve-åra 

Hatten skulle 
helst bæres 
litt på skrå. 

Og slik ble minst -
mann dr e esset opp t . 1 
den kald o i e arstid,1939. 



Hollywood-inspirerte 
selskapsantrekk 

1935 

~ 
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· . . . / // 
Et typisk : . ,·_ :/ ' 
hageselskaps- :.- . . - '· 
antrekk,1934. · ··· · 

Denne formen ble 
regnet som noe av 
d et mest elegan te 
inn en selskaps / ball 
kjoler pJ slutten 
av tredve-tallet. 

Aftenantrekk 
me d jakke,1935. 
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Utgitt av $tavangerQ1At/tenblad 1985 



Under sine mange oppdrag i Rogaland og andre steder i Norge under krigen hadde Harald Sem syv forskjellige 
pass og legitimasjonspapirer. Til tross for sine mange farefulle oppdrag ble han bare kontrollert en eneste 
gang. (Foto: Jonas Friestad.) 

Sem verves 

Garmann Granfoss og Åke .Jensen hadde klart å 
komme seg til Sverige under den store arresta
sjonsbølgen sommeren og høsten 1942. 

I begynnelsen av 1943 vender de tilbake til 
Stavanger. De skal legge forholdene til rette for 
en ny etterretningstjeneste, XU som skal drive 
innsamling av opplysninger og avstå fra all 
annen virksomhet. 

De kommer tilbake til en by de1 det p0Etisk~ 
klimaet er blitt hardere, eg :ler frykten etter 
arrestasjonene noen måneder t idligere ennå sit
ter dypt i folk. 

Begge er ettersøkte og må gå forsiktig fram. 

Garmann Granfoss vende, seg til Harald Sem. 
Sem blir vervet til fotografering og en lang 
rekke andre konkrete oppgaver. Ali informasjon 
Sem samler, skal legges i en «postkasse», et skju
lested. 

Det er betegnende for forholdene i Stavanger 
på det tidspunktet at «postkassen» ikke ble tømt. 
Det lyktes ikke Garmann Granfoss å finne på
litelige folk til en :3!_ik jobb. Stav:mger var langt 
på vei lar1islått 

Men ikke alle var grepet ;.;. ,; frykt . Tina Åne
stad, bestyrer på St. Petr i daghjem, fryktet 
ingen annen enn Vår Herre. Daghjemmet lå visa 

17 



----------- $tavangerQ);,4{tenblad ------------

vis Døves Hus, og Jensen og Granfoss hadde 
hatt kontakt med henne mens de drev illegalt ar
beid fra nødhjelpstasjonen der. Ett av rommene 
på daghjemmet ble ryddet og overlatt de to som 
operasjonsbase for XU. 

Ennå før Granfoss og Jensen kom tilbake til 
Norge, hadde XUs ledelse i Stockholm trolig 
pekt ut lederen for operasjonene i Rogaland. 

Mannen som var utvalgt, hadde et bunnsolid 
ry. Han var kjent for å være flink til å samle 
opplysninger, hadde en stor kontaktflate og 
holdt seg informert om det meste av det som 
skjedde av illegal virksomhet i den sørvestlige 
delen av Norge. 

Plutselig trekker han seg fra oppgaven. Ha
rald Sem blir spurt om å overta ledelsen av XU. 

Sems motspørsmål er typisk for ham: 
Hvor mange vet at jeg eventuelt går inn som 

XU s leder? Klok av skade etter de mange arres
tasjonene , vil han ha oversikt. 

Bare to personer kjenner til forespørselen: 
Granfoss og Jensen. Sem slår til. 

Han blir nå leder for XUs arbeid i ett av de 
strategisk sett viktigste områdene i Norge. Han 
er ikke alene. Helt fram til frigjøringen satt en 
annen, ukjent XU-medarbeider i Stavanger. Han 
fulgte nøye med i arbeidet og sendte uavhengig 
av alle andre rapporter til XU-hovedkvarteret i 
Oslo. 

- Fra Oslo fikk jeg tidlig på våren 1943 be
skjed om å se etter en bestemt bytteannonse i 

et foldeskjørt tils. kr. 35 byttes i · som· 
mer• eller ·ullkjoler samme alder. 
Musegata · 15 I . . 

Et par så godt som n:)'e d.sko nr. 40. 
kr. 35, b • o nr. 38, gml. 

,Et par barnesko nr. 19 kr. 5, og et par 
nysålte dame.sko nr. 36 kr. 15, ønske;; 
byttet i et par pene silkestrømper. 
Eksp. anv. 18. 

i brukt robåt. Mellomlag. 
Ebeltoft, Buøy. 

G.laidcsko nr. 20, kr • . 10, ønskes-byttet 
i sko nr. 23 eller 24 . . Eksp. anviser 20. 

Et N,r bru11e sem,skefsko nr. 38, kr. 25, 
ønskes ·by.ttet i svarte sko nr. 38, silke
kjole til 15 år kr. 30 ønskes byttet i ull· 
kjole til 15 år. Misjonsvegen 55 II. 

Et par barnesko byttes i silkestrømper - det var an
nonsen som Harald Sem skulle svare på. På den 
måten fikk han kontakt med XUs grå emminens i 
Rogaland. 

18 

Stavanger Avis, og svare på annonsen, forteller 
Sem. - Jeg fulgte ordren og fikk deretter kon
takt med en Stavanger-mann som jeg tidligere 
aldri hadde sett. Hans oppdrag var bare å følge 
med som en slags inspektør. 

Den ukjente hadde enveiskommunikasjon med 
Sem. Han kunne ta kontakt med Sem, men Sem 
aldri med ham. 

Denne grå eminensen sto helt utenfor det dag
lige etterretningsarbeidet og blandet seg aldri 
opp i Sems virksomhet. 

Sems viktigste oppgave blir å bygge opp en ra
diosender og legge forholdene til rette for en 
telegrafist som skal komme fra England. 

I all hast bygger Granfoss og Jensen opp en ny 
etterretningsgruppe som skal levere informa
sjoner til den nye senderen. Harald Sem får seg 
presentert en liste på ca. ti personer med nøyak
tig fordelte oppgaveområder og uten kjennskap 
til hverandre. Deretter forsvinner Granfoss og 
Jensen. Oppdrag utført, trodde de. 

Gruppens sammensetning ser lovende ut: «Ja
kob» hadde ansvaret for tyske feltpostnummer 
og nummer på tyske kjøretøy, «Kurt» skulle 
samle opplysninger om alt som rørte seg på Sola, 
Forus og i tyske forlegninger, «Marie» var satt 
på de tyske militære anleggene i Stavanger, 
«Fugleburet» skulle holde de tyske militære sta
sjonene på Jæren under oppsyn , «Olav» konsen
trerte seg om tyske sjøbefestninger, «Egil», som 
arbeidet på Grand hotell, Stavanger-hotellet 
som ble beslaglagt og brukt av tyskerne, skulle 
føre fortegnelse over høyere tyske offiserers 
ankomst og avreise. Han skulle også sikre seg 
innholdet i papirkurvene. «Leif» skulle regis
trere havnetrafikken i Stavanger, «Aslaug» 
bygge opp en selvstendig gruppe i Haugesund og 
«Idar» en tilsvarende i Sauda. 

Det så perfekt ut på papiret, men det ble ikke 
så mye av arbeidet. Bare fra noen få kom det re
gelmessige rapporter, andre ga ikke livstegn fra 
seg. 

I en rapport til XU i Stockholm på den tiden 
skriver Harald Sem: «Der satt jeg uten forbin
delse med «Kurt», «Marie» og «Idar». « Egil» 
lekte Nick Carter, «Fugleburet» viste seg å være 
ubrukbar, motorbåten var i stykker og «Leif» 
brydde seg søren i hele havnetrafikken». 

Sem gjør samtidig oppmerksom på at han fra 
nå av bygger opp en organisasjon etter sitt eget 
hode og med sine egne spilleregler. 

Han anser St. Petri daghjem for å være en 
trygg plass og innretter sitt kontor der med full 
støtte fra Tina Ånestad. Hun kjente ingen detal
jer. Illegalt arbeid var begrunnelse god nok for 
henne. 

Sem har fått en startkapital på 20 000 kroner 
fra XU i Stockholm, et meget betydelig beløp 
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Utvendig har ikke St. Petri daghjem endret seg mye fra den tiden da det var Harald Sems kontor og etterret
ningssentral. (Foto: Jonas Friestad.) 

19 
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Det var et viktig, men tidkrevende arbeid å sette meldingene om til tallkoder. Bildet viser utsnitt fra kodeboken. 
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Aud Hansen ble vervet som Sems kodeløser. Hun var 
26 år gammel og til da ikke «belastet» i illegalt arbeid. 

etter den tids forhold, og har en romslig øko
nomi. 

En viktig og tidkrevende del av arbeidet blir å 
sette meldingene om til tallkoder, før de skal 

sendes fra den hemmelige radiostasjonen, som 
skal bygges opp. 

Det er et omstendelig arbeid å skrive meldin
gene om til tall, ordnet i kolonner på fem og fem 
tall. Nøkkelen til kombinasjonene finnes i en 
tallbok, som det bare eksisterer to eksemplarer 
av. Den ene boken befinner seg i London og den 
andre hos senderen. I tillegg sender Sem sine 
egne meldinger til Stockholm. 

Harald Sem får sin egen chiffre-ekspert: Aud 
Hansen. Den 26 år gamle jenta er en nær venn
inne av Solveig Bergslien, og det er Solveig som 
verver henne til dette arbeidet. 

. I det nye nettet som Harald Sem spinner, spil
ler Solveig Bergslien en stadig viktigere rolle. 
Hun vervet ikke bare en medarbeider i Aud 
Hansen - som skulle vise seg å bli nesten uer
stattelig - men mange av de opplysningene som 
hun samlet ved politikammeret, var uhyre verdi
fulle. 

Aud Hansen vakte atskillig oppsikt i Norge 
før krigen ved å være den første kvinne som ble 
utlært murersvenn. Senere arbeidet hun ved et 
arkitektkontor. Sem kjente den gangen ikke 
hennes identitet, men fikk forsikringer om at 
hun tidligere ikke hadde vært innblandet i ille
galt arbeid. For Sem hadde hun dermed et 
«plettfritt rulleblad». 

Senderen på Hovlandstølen 

- Vi visste at telegrafisten til den nye senderen 
skulle komme i april 1943. Vi trengte derfor en 
rolig, uforstyrret plass, langt borte fra folk, der 
ingen interesserte seg for oss. 

Valget falt på Hovlandstølen i Bjerkreim. Pås
ken året før hadde Sem og familie tilbrakt noen 
dager der og for ham var det et ideelt sted. Fra 
gården Hovland og opp til stølen var det 45 mi
nutters gange. 

- Jeg oppsøkte bonden, Anton Nedrebø, og 
meddelte ham at stølen og hele området rundt 
var beslaglagt av den norske regjering i London. 
Det innebar at vi ikke ville se turister i nærheten 
og at Anton Nedrebø fikk hjelpe til med å holde 
uvedkommende borte. 

Anton Nedrebø og hans familie var bare vel
vilje, og de bidro på sin måte til at senderen på 

stølen skulle bli en av de mest effektive i hele 
Norge. 

Sem fikk strukket en kobberledning fra går
den og opp til stølen, slik at folkene der både 
fikk telefonforbindelse og elektrisitet til å lade 
opp batteriene til senderen. 

I mai kom telegrafisten: Otto Olsen. I Stavan
ger var Otto Olsen allerede blitt en nesten legen
darisk figur, som sto høyt oppe på Gestapos et
tersøkningsliste. 

Før krigen var han ansatt på kontoret til olje
selskapet Shell. Han var aktivt med i idrettslaget 
Skjalg. Han hadde altså en god bakgrunn i idret
ten, og den gjorde ham godt rustet til illegal 
virksomhet. 

Otto Olsen deltok i kampene i Dirdal i april 
1940 og kom deretter nokså umiddelbart inn i 
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Magne Bakka (til venstre) og Ernst Askildsen ble ver
vet til arbeidet på Hovlandstølen. 

Telegrafisten på Hovlandstølen ble Otto Olsen. I 
I 943 hadde han allerede samlet adskillig erfaring i 
det illegale arbeidet. 
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motstandsgruppen til Ola Horve og Leiv Lea, 
begge nøkkelfigurer i etterretningsarbeidet i 
den aller første krigstiden. Senere var han med å 
utgi den illegale avisen «Patrioten», der John 
Evertsen spilte en avgjørende rolle. 

Sommeren 1942 begynte Otto Olsen sammen 
med blant andre Solveig Bergslien og John 
Evertsen den første illegale senderen i Rogaland 
som fikk kontakt med den britiske admiralitets 
mottakerstasjon. 

Da Gestapos opprulling av motstandsarbeidet 
skjøt fart sommeren og høsten 1942, var Otto 
Olsen blant dem som tyskerne ettersøkte. Han 
kom seg til Oslo og i midten av desember 1942 til 
Sverige. Der hadde man store planer med ham. 

Otto Olsen ville tilbake til det illegale arbeidet 
i Rogaland. Derfor ble han i februar 1943 sendt 
med fly til England og ble i løpet av et par må
neder utdannet til radiotelegrafist. I tillegg 
gjennomgikk han en hard militær trening. 

I mai 1943 forlot han England med ubåt og ble 
satt i land i Sulen i Sogn. Han reiste alene og 
med stor bagasje: en radiosender med spesialut
styr og våpen. 

Otto Olsen var en handlingens mann. Overlatt 
til seg selv i Sulen pakket han senderen og utsty
ret i en fisketønne og «foret» med et par garn. 
Tønnen ekspederte han direkte til Stavanger. 
Selv kom han seg til Bergen og dro derfra med 
nattruten til Stavanger. 

Gjennom Solveig Bergslien får Otto Olsen 
straks kontakt med Harald Sem. Otto Olsen er 
på mange måter den typen medarbeider Sem 
ønsker seg. Han har mange kontakter i Stavan
ger og Egersund. Ulempen er at han er en vel
kjent mann. Men jobben hans var å ligge i ro på 
Hovlandsstølen, melde fra om skipstrafikken 
rundt Jæren og betjene stasjonen. Sannsynlig
heten for at han skulle bli oppdaget der, varme
get liten. 

Like før Otto Olsens ankomst til Stavanger 
dukker det opp to andre kjente motstandsfolk, 
Knut Aksnes og Winther Lædre, den siste fra 
Egersund. Lædre vil delta i arbeidet med opp
byggingen av stasjonen og eventuelt fungere 
som kurer eller informant. 

Harald Sem sier nei. Ut fra evner, mot og på
gangsvilje kunne han sikkert gjøre en utmerket 
jobb, men for Sem er han «brent», altfor kjent 
og i Gestapos søkelys. 

- I stedet ba jeg Knut Aksnes skaffe meg en 
medarbeider som kunne fungere som kurer, en 
som tidligere ikke hadde vært engasjert i mot
standsarbeid, forteller Sem: Jeg trengte folk 
som kunne bevege seg fritt . 

Knut Aksnes ' valg falt på Ernst Askildsen, 21 
år gammel i 1943. 

Harald Sem benyttet sin egen metode for å 

finne ut om kandidaten egnet seg til illegalt ar
beid. Askildsen fikk beskjed om å stille seg opp 
på hjørnet av Hillevågsveien og Mølleveien på et 
bestemt tidspunkt St. Hansaften. Der skulle han 
bare stå og vente. 

Harald Sem lot den unge gutten stå i en time. 
- Det er en god prøve for å se hva slags stoff 

folk er laget av, sier Sem. 
Har man ventet på et gatehjørne en times tid 

og vet at man sannsynligvis blir iakttatt fra tid 
til annen, så blir man gjerne nervøs eller rastløs. 

Ernst Askildsen ventet rolig og uten tegn på 
usikkerhet. Han besto prøven med glans. 

21 åringen ble ansatt som kurer. En uke senere 
fikk han blindtarmbetennelse og måtte opereres. 

Igjen henvender Harald Sem seg til Knut Aks
nes, som denne gangen verver Magne Bakka, 22 
år gammel. Heller ikke han har til da foretatt 
seg noe som Sem oppfatter som belastende. 
Magne Bakka blir bedt om å ta rutebåten fra 
Stavanger til Dirdal og tilbake. Også han vet at 
han på denne turen blir iakttatt av en eller flere 
av de andre reisende. Heller ikke hos ham er det 
noe tegn til nervøsitet. 

- På veien tilbake fra Dirdal til Stavanger tok 
jeg kontakt med ham, sier Sem. 

Det nye nettet tar form. Informasjonene blir 
samlet av Karleif Kvia, Solveig Bergslien og 
flere andre pålitelige meldere. Meldingene blir 
lagt bak noen løse bord på et offentlig toalett. 

Der blir de hentet av nye kurerer. Det er brød
rene Viljen og Knut Vassbø som har rutebilene 
mellom Stavanger og Bjerkreim og mellom Eger
sund og Bjerkreim. De aner ikke hvem det er 
som legger rapportene i «postkassen», og de vet 
heller ikke hvem det er som tømmer «postkas
sen» på deres avleveringssted innenfor Vikeså 
på vei mot Hovlandsgården. Den jobben tar 
Ernst Askildsen eller Magne Bakka seg av. Den 
ene av dem er alltid sammen med Otto Olsen 
oppe på stølen. 

Parallelt med meldingene fra Stavanger-om
rådet kommer en jevn strøm av informasjon fra 
Egersund-distriktet, en av de viktigste basene 
for den sjømilitære etterretningen. 

Der er det Odd Knutsen som leder arbeidet 
sammen med Jan Larsen, Rolf Kjos Hansen, Ei
lif Strøm, Øystein Kristiansen og Torleif Tollef
sen. 

Et godt stykke på vei er gjengen på stølen selv
forsynt med informasjon. Ørnefjell ovenfor 
stølen er en meget god utkikkspost med utsyn 
fra Egersund til Karmøy. Derfra kan en se til 
Feisteinholmen. Holmen er nøyaktig 200 meter 
lang. Når båtene passerer i konvoi, blir Feistein
holmen brukt som mål for å se hvor lange båtene 
er. 

- På den måten kunne vi gi temmelig nøyak
tige opplysninger, sier Sem. 
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Verdens første bombefly ARADO Av 234 B Blitz. Tyskene fikk tidlig under krigen jetfly på vingene. Jetflyene 
var stadig på Sola og ble nøye registrert av etterretningen. (Kilde: Leif H . Endsjø.) 

Det fantes en annen gruppe informanter som 
bare de færreste visste om: tyske soldater. 

Harald Sem hadde på denne tiden et spesielt 
godt forhold til et par av soldatene i Kvaleberg
leiren. 

- Den ene av dem rev i stykker et Hitler-bilde 
foran øynene på oss en ettermiddag han var 
innom. De fortalte villig vekk om alt som rørte 
seg, ga rapporter om stemning og moral, planer 
om forflytninger og besøk av høye offiserer. Alt 
ble notert og forvandlet til tallkolonner av Aud 
Hansen. 

I Madlaleiren, en annen tysk militærforleg
ning, hadde en tysk menig soldat ansvaret for 
alt skotøy til de tyske troppene. Han fikk inn 
store mengder med sko. Og sammen med skoene 
kom feltnummerne. Dermed fikk gruppen en 
meget nøyaktig oversikt over antall soldater på 
de enkelte befestningene, styrker som ble sendt 
fra Stavanger-distriktet til andre deler av landet 
og styrker som kom hit fra andre frontavsnitt i 
Europa. 

Den beste melderen var en Gestapo-mann. 
Han gikk under tilnavnet «mannen med de 
brune øynene», og var Harald Sems best bevarte 
hemmelighet. 

Gestapo-mannen var forlovet med en norsk 
sykepleier. Helt bevisst varslet han XU-medar
beiderne om forestående arrestasjoner, Gestapo
sjef Hcnlschers etterforskning og planer. Han ga 
meldingene til sin forlovede, som brakte dem vi-
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dere til et uskyldig og flittig benyttet kontakt
sted, kolonialforretningen til ekteparet Falkeid 
på hjørnet av Hjelmelandsgaten og Sandeid
gaten i Stavanger. Ekteparet Falkeid gjorde en 
stor og viktig innsats som mottakssentral for in
formasjon. 

Meldinger kom også langveis fra . En tysk 
motstandsgruppe i nærheten av Rostock ved 
Østersjøen sendte regelmessige meldinger med 
styrmann og senere kaptein Karl Guldbrandsen i 
Stavangerske, som hadde fast rute på Øster
sjøen. 

Det var betydningsfulle informasjoner som 
kom denne veien. I Tsjekkoslovakia uteksperi
menterte tyske forskere nye deler t il ubåter. 
Ubåtdelene ble deretter utprøvd i havnebassen
get ved Rostock. Her var tyske motstandsfolk 
som ga nøyaktige beskrivelser av forsøkene. Og 
herfra kom de første meldingene om at tyskerne 
var i ferd med å uteksperimentere en ny type ra
ketter, V 1. 

Harald Sem har aldri fått vite hvem det var 
som skrev disse rapportene på tysk. Det eneste 
han vet, er at meldingene kom med styrmann Karl 
Guldbrandsen og havnet i Stavanger, før de ble 
sendt videre til England. Guldbrandsen ble senere 
under krigen arrestert av tyskerne i Oslo. 
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Når en i ettertid ser tilbake på meldernettet som 
ble bygd opp, så fører sporene ofte tilbake til 
Stavanger politikammer og Solveig Bergslien. 

- Det står meget stor respekt av hennes inn
sats, sier Sem. Solveig Bergsliens sjef på politi
kammeret var en aktiv nazist, men han røpet 
mange verdifulle opplysninger til henne. Kan
skje spilte han på to hester. Det virket som om 
han ante at hun samarbeidet med motstandsbe
vegelsen, og at han ville tilkjennegi at han var 
med, sier Sem. 

Det var denne nazisten som første gang gjorde 
Solveig Bergslien oppmerksom på at det måtte 
finnes en telegrafisender et sted i området Eger
sund-Bjerkreim. Det ble slått full alarm til 
stølen og sendingene innstilt en ukes tid. 

Det ble registrert av tyskerne. 
Det var merkelig så fort den senderen ble 

taus, bemerket sjefen til Solveig Bergslien. En 
uke senere kunne han fortelle at sendingene 
gikk for fullt igjen. 

Britene hadde på forhånd fortalt at det var 
nærmest umulig å peile inn en sender av den ty
pen som ble brukt på stølen. Angivelig skulle 
senderen ha kort spredning og lang rekkevidde. 
Det stemte altså ikke. 

-

Det viste seg etter krigen at tyske radiolytte
stasjoner både i Konstanz ved Bodensjøen i Sør
Tyskland og i Wien hadde registrert senderen. 
Med krysspeilinger ble den plassert i Sør-Norge. 
En tysk stasjon i Oslo begynte med nærpeiling 
og mente at senderen måtte ligge et sted på Jæ
ren eller ved Egersund. Fjellstrukturen og for
masjonene rundt Hovlandstølen gjorde det vans
kelig å plassere senderen helt nøyaktig. 

- Bare en gang holdt vi på å bli oppdaget, for
teller Harald Sem. Tyskerne hadde sendt opp et 
lite fly av typen Fieseler Storck, som ofte ble 
brukt til peileoppdrag. Når flyet nærmer seg hø
res det ut som en motorsykkel som kommer gjen
nom luften. Derfor ble det oppdaget i tide av 
Otto og meg på ca. 100 meters avstand. Flyet 
forlot området rundt Hovlandstølen med mel
ding om at senderen nok måtte ligge et annet 
sted. 

Nettet var etablert. Senderen var i gang. Egent
lig var mitt oppdrag utført, sier Sem. Men stadig 
kom det meldinger fra stølen til «kontoret» i St. 
Petri daghjem om at det var svikt i senderen. Det 

Torget i Egersund med tyske soldater. Egersund ble et meget viktig område for etterretningen. (Kilde: Egil Lorentzen.) 
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var feil med krystallene og problemer med re
gulatorstangen. Temmelig ofte måtte jeg opp til 
stølen for å reparere anlegget. 

Oftest tok Sem buss til Bjerkreim og syklet 
derfra til Hov landsgården. Deretter var det en 
snau time opp de bratte skråningene til stølen. 
Om kvelden syklet han tilbake over Dirdal, over
nattet i en sjøbu og tok båten til Stavanger neste 
morgen. 

- I byen skulle folk ikke merke at jeg var 
borte. Dessuten hadde jeg gjort det til leveregel 
at jeg aldri benyttet samme vei to ganger etter 
hverandre. Det kunne vekke oppsikt. 

Solveig Bergsliens innsats i etterretningsarbeidet kan 
ikke vurderes høyt nok. Hun tappet Stavanger politi
kammer for viktige opplysninger. 

Oslo-turene 

Senderen på stølen trengte nye deler og ekstra
utstyr. Sommeren 1943 tok Harald Sem seg to 
turer til Oslo. På første tur hadde han med seg 
en lang bestillingsliste til «Martin» , Sems kon
taktmann i Oslo. «Martin» benyttet seg av Sigrid 
Undsets leilighet i Mariesgate på Majorstuen . På 
denne turen møtte Sem også en av organisa
sjonens ledere i Norge, bare kjent som «Ulf». 

Sem fikk bekreftet at opplysningene fra Ro
galandsavsnittet var av meget stor verdi og 
hadde topprioritet. Det behøvde ikke å gå mer 
enn et par timer fra meldinger om konvoier ble 
sendt fra Hovlandstølen til britiske fly eller 
ubåter var informert om antall, fart og retning. 
«Martin» som senere ble drept i en skuddveks
ling med tyskerne i Bygdøy Alle, lover å besørge 
det nødvendige utstyret, men trenger et par uker 
på seg. Tidspunkt og møtested blir avtalt. 

Ved neste besøk i Oslo sommeren 1943 møter 
Sem «Martin» igjen i leiligheten til Sigrid Und
set, men han føler seg ikke trygg der. Senere 
får han erfare at Gestapo holdt flere av dekk
leilighetene under oppsikt, men de foretok sjel
den razziaer. De registrerte i stedet hvem som 
brukte leilighetene og plukket dem opp etter 
hvert 
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Fra tidligere tider var Harald Sem godt kjent 
med familien Nørholm, som holdt til i et stort, 
herskapelig hus i Tingstuveien 5 på Skøyen. 

Huset hadde de bekvemlighetene Harald Sem 
den gangen søkte: et brukbart utvalg flukt
muligheter om tyskerne skulle slå til. Huset var 
omgitt av skog og lå nær Bestumkilen. Mannen i 
huset drev firmaet Triangel-film, som hadde 
distribusjonen av tysk film i Norge. Det var et 
glimrende I dekke for den virksomheten som ble 
drevet i det store huset. 

Familiefar av den gamle skolen var Ludvig 
Nørholm, den gang nesten 80 år gammel, og med 
liv og sjel en støttespiller for motstandsfolkene . 
Sin største glede hadde han når han kunne gå ut 
i lysthuset og se ungdommer rulle «pølser» av 
plastikksprengstoff. Nørholm skulle ved flere 
anledninger bli redningen for Sem. 

Da han kom til Oslo annen gang for å hente 
det tekniske utstyret til senderen på Hov landstø
len, var avtalen at materialet skulle overleveres 
Sem av en av «Martin»s kurerer på hjørnet av 
Akersgaten og Stortingsgaten kl. 1900. Båten til 
Stavanger gikk kl. 2000, og det var presis av
gang. 

Først kl. 2015 kom kureren med en stor kof-
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fert og en pakke, satte bagasjen fra seg på hjør
net og forsvant. 

Der står Sem med viktige deler til sendeanleg
get, fire Sweetheart radiomottakere, tre smale 
sveitsiske skrivemaskiner, ammunisjon, en Zeiss 
langkikkert og fem Smith and Wesson kort
løpede 38 kaliber revolvere. Dessuten har han 
sin faste reiseutrustning, ryggsekken og en pis
tol på baklommen. 

-Jeg hadde ikke noe annet valg ennå få ba
gasjen til Nørholm. Ved Nationaltheateret kom
mer Skøyen-trikken. Den er nesten full og jeg 
har vansker med å komme på med all min baga
sje. Da ser jeg hånden til en tysk offiser, en løyt
nant, gripe kofferten. Han hjelper meg på trik
ken. Vi står klemt inntil hverandre og jeg er redd 
han skal kjenne konturene av pistolen i baklom
men. 

Jeg skal av på Skøyen. Det samme skal løyt-

nanten. Han hjelper meg av med bagasjen og tar 
kofferten. Vi skal samme vei, han til en forleg
ning før Nørholms hus. Han er pratsom, glad og 
fornøyd over å være i Norge. Alt er så grønt her, 
svermer han. 

Mens de to går langs Hoffsveien, møter de en 
nazipatrulje, to nordmenn med hund. De er ute 
for å kontrollere nettopp folk som meg, som 
drar rundt med mye bagasje. Det er løytnanten 
som redder meg. De hilser stramt og går videre. 

Omsider kommer offiseren fram til sin for
legning. Han ønsker meg en god tur videre. 
Hadde han visst hva han bar på, ville han blitt 
forfremmet til major . .. 

Harald Sem kom seg helskinnet tilbake til 
Tingstuveien og ventet noen dager på ny båt
skyss til Stavanger. Resten av turen gikk uten 
episoder. 

Man måtte alltid være forberedt på kontroll i Oslo. Bildet er tatt under en razzia ved Kirkeristen. Det var bare 
så vidt Harald Sem unngikk kontroll under sitt besøk i Oslo. 
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