
Av YNGVE lBi KVISTAD 
Ble torturisten . 
og landssvike- I:' 
ren Henry Oliver 
Rinnan likevel ikke henrettet 1. 
februar 19471 Både motstands
mannen Knut Løfsnes (75) og 
Rinnans yngste bror har sine tvil. 
Denne spekulasjonen blir ct hoved
spørsmål i .. en ny bok Tor Ingar Rlnnan 
(67) nå jobber med om brorens siste da
ger. Noen av spørsmålene han stiller er: 
• lIadde lIenry Klnnan en avtale med 
alliert etterretning ("Ilk han selv hard
nakket hevdet) om å kjøpe seg Irl mot 
opplysninger om norske og skandina
viske kommunister? 
• Hvor ble det av Rinnans omfattende 
kommunist-kartotek eiter krigen? (I føl
ge en rapport av 22. juni 1945 til etterret
ningsorganisasjonen Office of strategi c 
scrvices. OSS, var amerikanske agenter 
i full gang med å samle data urn norske 
kommunister umiddelbart etter kapitu
lasjonen. I boken ((Bak fasaden)) hevder 
Kari Engholm al kilden her var en som 
var ugodt kjent med kOIDlnunistenes 
aktiviterer i Norge) •. 
• Hvorfor fikk ikke den norske eUern·t
ningsmannen Knut Løfsnes, som hadde 
hovedansvaret for Kinnan under rettsa· 
ken, være til stede undt:r henrettelsen? 
• Hvorfor ble liket av Rinnan umiddel
bart kremert -- ettcr ordrc fra statsad~ 
vokat John Lyng? 
• Hvem var den kortvokstp mannen 
som ble ført mellom to allierte offisprer 
inn i et sjøfly ved havna i Hommelvik -
noen thner f!ttcr henrettelsen på Kristi~ 
(tusten'? En rekke vitner - som aldri ble 
taU seriøst - har svergct at d(~t var 
Henry IUnnan de sa. ~ 
• Hvelu sendte brev og pahkcr til Rin
nan-fanlilien i årene etter krigen i Hen~ 
rys navn? Var det en dårlig spøk - eller 
har disse forsendelsene bare vokst frem 
i rykteflommen, og aldri eksistert? 
• Hvorfor ble ltinnans kone, SOIn kUll 
hadd(~ b(~søkt sin dødsdørnh' mann på 
('('Ila to g'UlI.!,«·r på halva,IlIu't :år, tllkalt 
åttt' dag-t'r hu' ht'lIl'dh·h.4'U o~ t .... n·Ut·l· 
b('(H om å hoJd4~ St'~ i I)('rt'deskap'~ 
• Hvordan klarte Hinnan - Nurges best 
bcvoktc(h'~ fange etter at Quisling ble 
skutt i oktober å romme fra sitt fan
genskap i Misjonshotellet i Trondheim 
julaften lrJ45? Og hvorfor oppsøkte han 
ikke da noen a v naziskne i Trondheim 
han kj(~nte men Øystein Johnsen, ell 
av byens mest kjente kommunister'? 
Var «flukten>! kun en provokasjon'? 
• Hvor[or tok hriti~ke offisercr det for
nH"lh~ allsvart't for vaktholdet av Rin
nan'! 

Viktig 
Arene går. Det {~r viktig at alt kom

mer fra.In før det er for sent - uansett 
hvilken side man befant seg på. Jeg er 
villig til li ta en debatt om delte og ha
p\!r ogsa andre vager å kOlnme med det 
de måtte mene å vite, sier Tor Ingar 
Rinnan til VG. 

I 1982 skrev han «I skyggen 
av Henry Rinnanu sammen 
Bl,cd journalist Tore Sluberg. 
Han hevder at ny infornlasjon 
oru broren og hemmelighets- O 
kremmeriel omkring henl'et~ (3 
tclscn tilfløt ham etter denne :! 
bol{u. Z 

TenuLCt kommer neste år, l') 

etter det VG har grunn til å .. ~~. 
tro, også opp i NRKs omfatten- ~ 
de TV-dokumentar som jour~ 
nalisten vg forfatteren Bjurn o 
Nilsen lager om Rinnan-ban- .E 
den og krigen i Midl~Norge. 

!fulge den offisielle historien ble HCIlH 

ry Rinn"ln 5kutt på Kristiansten klokken 
04.05 om nlOrgcnen 1. februar 1947. 
Hvorfor måtte liket kremeres så hastig'? 
undrer Løfsncs og Tor Ingar Rinnan. 

I allt, år sidt'll hal' rykh>t ~ ... l.u om at 
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Ilen ry mnnan ble overtalt av brltl.k Ol; 

anlerikansk etterretningstjeof'ste, bok
stavelig talt på retterstedet, for å bistå l 
den videre jakt på kommunister o~ 
sympatisører på ytre ven8tre filt}·. 

Omfangsrikt 

C> pa. A.inna.ns død 

Det var kjent at den fryktede angive
ren skulle ha et omfangsrikt lwmmu
nistkartotek - en detaljert oversikt ove-r 
venstreslden i norsk politikk, spd;, kl"t 
med Rinnans egne karaktcri:stilt:b>r av 
den enkelte. Som også ettf'rretning.ti
mannen Løfsnes skriver i Hin huk "Mol· 
!:itandsmann og politiker", var Rinllilll 
overbevist om at han hadde en avtale 
med navngitte nøkkelpersoner onl å 
slippe unna eksekusjonspelotongen. 

D.en kjente politikeren var Rinnans 
frClnste tnotstandcr under krigen og ble 
under rettsoppgjøret oppnevnt som silk
kyndig nled spesielt ansvar for Henry 
Oliver. De snakket sammen nesten hver 
d<.tg de to årene Rinnan satt i fangPil
skap. 

DØMT TIL DØDEN: Anyiveren og torturisten Henry Ril/nan lilc offisielt 
dømt lil doden oy henrettet på. Kri...,·tia/"l8lcn fl sit/iny i f .. :vru(J./' 1947. MC",~ 
Rinna.ns yngste bror, Tor inyar (inn/elt t.v.), dder 1fwt8tand.'iUUtnnt.7t Knut 
fAJj...,·i/C."'·' (innfelt (-11-) ihl: Ulv Ilei/ry Ri/Ill/Ol, !I('nlliy sJ,ltU der 0!l lirt! 

På grunn av sykdom ønsket Løfsncs i 
går ikke å kommentere saken ytterhge
re overfor VG, men i et intervju med 
Trønder-Avisa for noen dager siden sa 
han at Rinnan lenge før henrettelsen på
sto at han (Løfsnes) ville bli styrt unnu 
dersom et skuespill skulle iscenesettes. 
Da skuddene falt, var Løfsoes i Oslo -
enda avtalen var at han skulle være li! 
stede idet dødsdommen ble eksekver l. 

Sådde en tvil 
- Akkurat det sådde en tvill meg som 

ennå ikke er borte. Jeg vet ikke hva jeg 
skal tro. Jeg hørte så mye. Jeg uteluk
ker ingenting, sier han til avisa. 

I mange år svirret ryktene om at Kin
nan var sett i et sjøfly få tilner eU(>r 
henrettelsen_ Løfsnes bekrefter at han 
hørte sna.kk onl dette på et tidliA tid:-,
punkt. Han kjenner også til ryktpIlt' onl 
at slektninger a v Jl.innan skulle ha Inot· 
tatt brev og pakker der avdødt.' tilkjt'll
nega at han var i live. 

._: Akkurat det har jeg ingen kjf>nn
skap tiL Men familien er stor, ug jeg har 
ilt.kc snakket lued alle om d(~tk t~nnil, 
sier Tor Ingar Rinnan til VG. ~dv hal' 
han flyttct fra. hjCITlbygda og for It'llg!it 
CIH!I'd Ijjt t beluHl<:fic Ctlt:l'Uil VII. 

Ingen l:uå heller V.iCn~ i tvil O!1l at 11.,\1} 
tar avstand fra brorens ugjl'l'Uill;"1·J· i 
krigsårene. Etter IU'igen ble han dumt 
til ct halvt år::;) fengsel for' sine tell<i ~ 
rings!:iynder, mcn har ifølg-c eget utsagn 
fatt sone et helt liv for at han var lille
broren til Henry Oli vel' Rinnan. 

D(~t var i går kveld ikke mulig: .1 ri,
njørn Nilsens konlmentar til '1'\' -pro
sj"ktet. 

DETTE ER 
• Henry o~!!'JNAN 
fWhlst» - \lar :~nan - alios "Olov 
fryktede menn. Han aV·kkkri.gens mest 
jeneste o v gl I tyskern O> 

etterretnjng~aka~ ansvarlig for fl es 
at d Sjoner s ore 
• Rnor menn gikk i d ~m endte med 

Innan var født' 0 en. 
i;øhndelag i 1915'/::':.nger iNOrd_ 
va an seg Som bilsel ngen ~I~nær_ 
kardagene i 1940 ger og s,ofør. , 
d mpene mot ty k deltok han . 
.o/ag. / juni samSm er~e I NOrd_ Trøn -' 

:'kk virksomhet fore ~r begynte han 
, k godt betalt o k aZlStene. Han 

ta t med det tY~k!! . Om j nær kon_ 
~~. PrOVokasjon og sl.k~rrhetsPOjjti_ 
dnnans varemerke In J 'rasjon ble 

en negative sek'~ °b9 «spillet i 
j;ep . » le et be - '. 

Ved rettsop . 
~g ni av hans pg,ør<:, ble Rinnan 
td døden o medh,e/pere dø 

har det gått st ~ henrettet. , ol/e '!lt 
lInns/ap d er e rykter Om ar 
knt(~ hadde ~~~~fmnhen fordi d~t ~/rn 

Hysj-tjenesten fjernet sine spor 
.01 t~tok. Rinnans Or b ans kommunjs:~ 

:jonsr?c/otongcn) ha ~d'~r lekseku_ 
R~lJr, I tvjJ om at d r,midiertid aldri 

,nnan o e Dvrettet H 
- Det Knut Løfsnes sier, er interessant. 
Men i likhet med flere av disse aktørene 
Ira den tiden tror jeg han vet mer enn 
han vil ut med, sier Tor Ingar Rinnan. 

.F'orfattcrcil Dag Skoghcim ((}7) som 
selv har jobbet mye med l{rigshistori
en er langt på vei enig: 

- Noe av d(~t m.c~t typisk(~ Incd dt~ 
hemmelige tj4--nesh~r under og eth-r 
krig('n var at n'v;issør(~lw !-.yst(·ntatisk 
elitllillerte alle spor. I !ille!:/,: kUlllmer 
tilb;a:;p(~ktl.~t. Men nlytcnc lever vide
f(~, sit~r Skoghehn. 

- Slik blir det når rykteflommen 
får vokse fordi de som vet noe velger 

a tie, eller benektcr faktiske forhuld. 
Å jobbe med denne delen av krigshi
storien Cl' som [l famle i bliudc i en 
Illork natt. Og det er en sanl1l1cnheng 
her: Ai. faghistorikere blir a.vvist hu::; 
Ri1{sarkivd. sum Dagsrevyen n~eldlc 
i gtu', Cl' nok d (;ksl!mpel i sa l"Iliite, 
mener Skogheim. 

Han Sallllll(:nfaltcr Rinnan-sporf:i
måld ::;lik: 

IIvol' my" visst .. Upnry ltinnau om 
kOJlllHuuistiskc ol'gani~asjlJHf'l' i 
Skandiua.via'~ Var han like \'(>rdifull 
for cngf'bk og anlcrikansk eU(:l'l'ct
ning (~Uer krigen sQln for Gestapo un
der krigen'~ Hvis svaret er ja på dette 

~bh' !-.iHjr~nlå.let ka.n det be
t v a.t Rilluan ovt~rl<"vde ~in 
t·~~(·1l ht'lll'dtebc i 19,17, sier 
hall. 

194/ m morgenen l L "nry 
. . rebruar 

Aldri i tvil 
1\l(:dlcmmene av eksekusjonspdo

l(Jl"lg(;l) pA Kri.stiansLcn har ilnidh.:rtid 
aldri vært i tvil 0111 at de avrettet 
Henry Rinni.lll l. februar i -i7. Opp
di.lhnLtllllen Kjell SorU har forlal\. t.il 
Adl'('SH(·;t vis('11 hvordilll hans Ila a vdo· 
dl' bro l' Odd .satte det siste pi::;tulskud
<id l H.irlllall::> hudt!, Noen av Sørlis 
detaljopplysninger skal likevel bryte 
nH~J. olJticrvasjoncr andre nlencr å vi-

te om 
fra 8elve reHcrstedet, 
som igjen hal~ gitt ny næring til sJH~· 
kulasjonene mll at ting iklw foregikk 
som den offisielle historien hevder. 

Vi vet jo at fremmed etterretning 
~il{I'(:t seg nyttige G(~stapoHfolk t~ltc·r· 

krigpn, Det el' Jo slik denne vll'l[~"1ll 
heten drives. Og hvis lnan nlCute H.iu
nan var viktig Cl' det god grunn til å 
tro at han ble reddet på et eller annet 
vis, sier Skogheim. 
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