
Vedlegg: 

Motstandskampens broderier 

 

En familiekrønike fra 2. verdenskrig 

Da er boka mi, «MOTSTANDSKAMPENS BRODERIER», kommet fra trykkeriet. 

Jeg utbroderer hva familien min gjorde under krigen. Familiekrøniken er som 

en spenningsroman, men her er ikke noe diktning. Virkeligheta overgår 

fantasiene. Med å ta utgangspunkt i mine to bestemødre, får jeg vist hva de og 

barna deres sto for. Da de var mødre for til sammen 14 barn, dekker denne 

motstandskampen et vidt spekter både i aktivitet og geografi. 

Broderi kommer av ordet brodd. Det er nåla som er brodden. Mine bestemødre 

broderte, og hele slekta drev med forskjellige nålestikk mot okkupanten.  



 

Geriljabroderi laget av forfatteren.  

Geriljabroderi viser teksten som motstandsbevegelsen malte på Ringeriksveien 

ved Utøya i 1941. Mottoet ble et kamprop. Det er fra dette området far min 

rømte fra AT-leiren for å gi beskjed til Bergen at Sollia var stormet våren 1944. 

Gulstripa på vegen har jeg bøyd til en binders som var symbol-nåla for gode 

nordmenn. Og under ser vi armbandet til en sersjant. Onkel måtte bruke 

armbind fordi de ikke hadde uniform 8 mai 1945. Navnene står for min mormor 

Lilly T. Johnsen og farmor Alida T. Gullaksen.  

 

 

Min datter Solveig har laget dette bildet av mine bestemødre. Ansiktet 

symboliserer at de gikk under radaren til tyskerne. Ellers er de faktisk slik jeg 



husker dem. De begge var selv aktive i motstandskampen og de la grunnlaget 

for at barna deres kunne sloss mot tyskerne. 

Terskelen for å få et manus godtatt av et forlag, er stor for en ukjent forfatter. 

Så det ble til at jeg fikk den trykket på eget forlag. Og bokhandlerne skal ha 40% 

provisjon av salget. Derfor ser jeg meg nødt til å selge boka over Internett. 

Dette er gjerne den nye trenden når forfatterne ikke er rikskjendis.  

Egentlig er dette et viktig demokratispørsmål. Hvem får fortelle historien og får 

vi høre historia nedenfra? For å få flere røster enn bare rikskjendisene og 

bestselgerne, må vi ha idealister som satser med egne penger for å få gitt ut 

historiske bøker. Dette gjelder særlig historier som er kritisk til Jens Christian 

Hauge, Einar Gerhardsen, Otto Ruge med flere.  

Ulempen når en satser sparepengene på et slikt bokprosjekt, er at opplaget 

ikke blir så stort. Det er begrensa hvor bredt en når ut når boka ikke tas med i 

innkjøpsordningene og heller ikke selges gjennom forhandlere.  

Boka er på 400 sider med noen svart/hvit-bilder. Du kan få boka fritt tilsendt 

for kr. 400,-. Bare send en e-post til meg eller en sms. Hvis du vegrer deg fra å 

tilkjennegi navn og adresse, så gå på biblioteket i Bergen eller Harstad og lån 

boka. Min intensjon for å gi ut boka er at vi ikke skal glemme krigen og den 

flotte innsatsen mange gjorde.  

 

Adresse/kontakt: 

Frode Bygdnes 

St. Olavsgt. 31, 

9405 Harstad 

tlf: 97534982 

bygdnes@online.no  

www.polartinget.no   

https://www.facebook.com/frode.bygdnes  
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