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Knappe to månader før krigen var over, lokaliserte  
den tyske okkupasjonsmakta den ulovlege radio-
stasjonen Roska. 93 år gamle Svanhild Halnes frå 

Vågsøy fekk sjå konsekvensane på nært hald.

VED DENNE GARDEN LÅG STASJONEN SOM FORA DEI ALLIERTE MED OPPLYSNINGAR

Radioen som stilna
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SER TILBAKE PÅ STERKE OPPLEVINGAR: Svanhild Halnes var tenestejente på garden Breivika ved Botnane i Flora kommune under andre verdskrigen. Der vart ho vitne til at 
Gestapo avslørte radiostasjonen Roska i ein av krigens siste månader. Svanhild og familien hadde flytta frå Måløy til Svelgen nokre år etter at ho vart fødd i 1926. Der 
fekk ho sin oppvekst og skulegang. Så vart ho tenestejente, og i 1949 flytta ho og mannen Asbjørn til Halnes der ho fortsatt bur i sitt 94. år. FOTO: KJELL ASKELAND
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Svanhild Halnes 
(93) er det siste 
augnevitnet frå 
garden der tyske 
soldater kom og 
fann Roska, radio-
stasjonen i Breivi-
ka ved Botnane.

– Vi var fire kvinnfolk på gar-
den 13. mars 1945 då tyskarane 
kom på land og leita opp radio-
stasjonen, fortel Svanhild frå 
sofaen heime i Halneset like 
utanfor Måløy.

I ein samtale kjem ho heilt 
tilfeldig inn på nærkontakta 
med Gestapo i mars 1945, i siste 
fase av krigen. 

– Soldatane kom ned frå fjel-
let leidande på bergensaren 
Fredrik Persen og slengde han 
inn på kjøkengolvet i huset der 
eg var tenestejente. Persen var 
radiotelegrafist. Dei skubba 
han inn døra, inn på kjøkkenet 
og slengde han bortover golvet, 
minnest Svanhild: 

– Eg såg kor dei slo han, men 
kan ikkje hugse om dei hadde 
noko i nevane å slå med. Persen 
snakka lågt og roleg heile tida. 
Han sat på golvet, såg på oss og 
sa «Eg har måtte sagt det.» 

Vart tenestejente
Foranledninga til Svanhild si 
skremande oppleving kom 
midt i krigen. Familien til Svan-
hild, Hestdal-familien, hadde 
flytt frå Måløy til Svelgen etter 

at faren hadde fått arbeid på 
verket. Seinare fekk ei litt eldre 
syster av Svanhild, Edit, spørs-
mål om å reise til Breivika som 
tenestejente. 

– Men mor mi fann at det var 
best at eg reiste, fortel Svan-
hild. 

Ho var då 16-17 år. I to og eit 
halvt år vart ho verande på gar-
den som ligg mellom Botnane 
og Årebrot, utmot Husefest. 

Der dreiv syskjenparet Isak 
og Kristin Bredvik eit småbruk 
med kyr og sauder saman med 
mor si. 

Bruket deira låg høgst oppe, 
nærast fjellet. Arbeidet bestod i 
alt som vedkom gardsarbeid, 
ute og inne. Kyr og sauer. Mykje 
kararbeid som kravde musklar. 

Utpå hausten 1944 la Svan-
hild merke til små hendingar 
som ho lurte på.

Til vanleg var det hennar 
oppgåve å styre krøtera og 
melke i fjøsen. Så hende det at 
Kristin sende Svanhild utpå 
markane for å arbeide der i fjøs-
tida, og gjekk sjølv og melka. 
trass i at ho hadde ein dårleg fot 
som var henne mykje til meins. 

Svanhild er usikker på om ho 
hadde amputert. Desse uregel-
messige skifta i arbeidet fann 
ho merkeleg. Kva kunne grun-
nen vere for at Kristin, trass 
sine helseplager, nokre dagar 
tok fjøsstellet?

Ein kveld gjekk Svanhild frå 
arbeidet på markene og bort til 
lada. I det ho runda nova på 
lada såg ho glimt av ein kar som 
bykste inn i låven. Ho såg berre 
føtene i farten. I fjøsen sat Kris-
tin og melka då Svanhild kom 
ned.

«Eg er sikker på at der er folk 
i lada», sa ho til Kristin. Ho 

berre bles av alt som fantasi.

– Var midt opp i det
– Utover hausten 1944 forundra 
det meg at maten forsvant frå 
spisskammerset. Eg hadde laga 
sursild og forskjellig. Men det 
berre forsvant. Eg spurde Kris-
tin kvar maten vart av, ettersom 
ho var sjefen i huset. «Det er 
ikkje noko å bry seg med», var 
svaret, seier Svanhild. 

Det skulle imidlertid vise seg 
at ho hadde rett i at ikkje alt var 
som det skulle. 

Telegrafistane Atle Svardal 
frå Florø og nemde Persen 
budde nemleg i lada utan at 
Svanhild oppdaga dei. Om kvel-
dane kom dei to karane inn i 
huset og snakka med Isak og 
Kristin når ho var gått til ro.

Seinare bygde dei hytte oppe 
i fjellet og fekk sitt tilhold der. 
Frå hytta si oppe i fjellsida ob-
serverte radiotelegrafistane 
skipstrafikken og varsla Lon-
don over radio. 

Rapportane frå Roska-senda-
ren vart avgjerande for mange 
vellukka flyangrep mot tyske 
konvoiar mot slutten av krigen.

Dei to telegrafistane våga om-
sider å møte Svanhild, og snak-
ka med henne. Dei kom godt på 
talefot, og ho vart informert om 
deira geskjeft. 

– Ein kveld kom Svardal og 
sette seg på låvbrua. Eg ser han 
føre meg endå. «Har ikkje du ei 
syster som reiste England?», 
spurde han. Eg bekrefta det. Så 
fortsette han: «Ikkje eit ord må 
komme ut om at vi er her.» Kort 
etter møtte eg også Persen, og 
fekk helse på han, minnest 
Svanhild.

Ho vart involvert i denne ille-
gale geskjeften ved at ho varsla 

dei to karane om det ho såg av 
skip som farta ut og inn fjorden. 

– Så eg var midt opp i det, 
fortel Svanhild.

Dei to radiotelegrafistane 
hadde med forsyningar frå Eng-
land av meir sjeldne godsaker 
som sukker, rosiner, kaffi. 

Det hende også at dei gav fol-
ket på garden pengar, mellom 
anna til Svanhild og til Sigrid, ei 
jente som Isak var onkel til, og 
som kom til heimen av og til. 
Pengane til Svanhild gøymde 
Isak i utmark, i urder og i møka-
dungen. 

Fekk sjå torturen
Roska-sendaren vart altså eta-
blert i ei hytte oppe i fjellsida. 
Stasjonen var bygt slik at den 
var vanskeleg å oppdage frå sjø-
sida. 

Sjølv gjekk Svanhild oppe i 
dette området fleire gonger når 
dei skar lyng til sauefor. Men 
aldri bort til hytta, eller skuret, 
der sendaren stod.

Der dreiv dei to karane sitt 
fårefulle arbeid motivert av tan-
ken om fridom frå tysk herre-
dømme.

– Fleire gonger sa Svardal så 
eg høyrde: «Kjem Gestapo over 
oss, så brukar eg denne»!», og 
heldt fram revolvaren sin. Og 
akkurat det skjedde då Gesta-
po-soldater fann hytta, forkla-
rar Svanhild.

Resultatet av varslingane 
London fekk frå vestlandskys-
ten om tyske konvoiar, vakte 
nemleg tysk etterretning til ak-
sjon. 

Etter jul 1944 sette tyskarane 
inn tre moderne peilefarty for å 
avsløre desse stasjonane langs 
kysten.

13. mars vart Roska lo-

Svanhild  
hamna midt i 

Roska-avsløringa
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kalisert og omringa. Atle 
Svardal tok til våpen, og 

Gestapo besvarte elden, og 
skaut gjennom hytteveggen. 

Svardal vart drepen, medan 
Fredrik Persen vart teken til 
fange og ført ned frå fjellet og 
inn på garden i Breivika foran 
sjokkerte vitne.

Gestapo skubba han føre seg 
innpå kjøkengolvet. Det som 
vidare hende stå nagla i minnet 
til Svanhild. 

– Der vart han slengd ned, og 
dei gauv laus og slo og banka 
han. Medan han sat på golvet, i 
ein pause av prylinga, fekk han 
kviskre: «Eg måtte berre fortel-
je det!». Vi tykte det var frykte-
leg å sjå når dei torturerte han, 
seier Svanhild og legg til:  

– Vi som var inne i huset 
merka ingen ting av det som 
hende før dei kom inn med Per-
sen. Seinare fekk vi greie på at 
folk på den andre garden såg 
tyskarane sitje opp på fjellkan-

ten og rulle steinar ned på hytta 
før dei omringa den.

Gestapo kom tilbake
På same garden var ein dreng 

frå Sørbotten. Denne dagen ar-
beidde han ned med sjøen. 
Straks han oppfatta skotveks-
ling i fjellet ved radiohytta, kom 
han opp i tunet og varsla at 

hytta var under angrep. 
Deretter stakk han av til Bot-

nane og kom seg i dekning der. 
Dette hindra arrestasjon, og 
han levde i fridom fram til fre-
den som kom i mai.

Verre var det med bonden på 
garden:

– Isak var vekke då Gestapo 
kom og leita etter karane på ra-
diostasjonen. Han var ein tur til 
Dyrstad den dagen. Eg har 
tenkt at den turen hadde med 
motstandsarbeidet å gjere, 
men eg fekk aldri vite meir om 
det, seier Svanhild og fortel vi-
dare: 

– Isak kunne stukke av, men 
ville ikkje sleppe oss kvinnfolka 
åleine med tyskarane. Han ville 
spare oss for å ta støyten og for-
telje om sabotørane. Så han 
vart arrestert av Gestapo med 
ein gong. Dei for med han og 
Persen til Bergen.

– Vi kvinnfolka på garden 
kom ikkje under forhøyr, eller 

TEK VARE PÅ HISTORIA: Huset til Isak og Kristin i dag. Hus og gard vart skøytte over til slektningane Rune Fromreide (nede) og Magnar Skrede 
(i døropninga). I feriane tek dei turen frå Oslo og Sogndal attende til Breivika, og nyttar dagane til å holde eigedomen i stand. - Isak var onkel 
til mor mi. Gjennom heile barndommen og i ungdomsåra var eg her og hjelpte til i slåtten og med forefallande gardsarbeid. Så eg vart godt 
kjend med Isak gjennom felles arbeid her. Men han snakka aldri om arrestasjonen og tida som tysk fange, fortel Rune. FOTO: KJELL ASKELAND

FAMILIEN HESDAL: Svanhild står heilt til venstre ved sida av faren 
Rudolf. Josefine som set til høgre er mor til alle borna. I dag  
lever Svanhild og systra Edit, heilt til høgre. FOTO: PRIVAT
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opplevde noko vanskar. Men vi 
vart overvåka, det såg vi. På 
garden var utedo, og når vi 
skulle dit, fylgde vaktene med 
revolver. Det var Isak og dei to 
radiotelegrafistane som var in-
teressante.

Det gjekk nokre dagar, og 
kvinnene på garden var svært 
spente på kva som vidare ville 
skje. Så kom Gestapo attende til 
Breivika. Isak var med som fan-
ge. Han måtte leite opp alt fol-
ket hadde fått frå dei to karane 
i radiohytta. 

– Pengane mine i møkadun-
gen vart gravne fram, og der for 
dei, alt eg hadde fått. Eg hugsar 
så godt ho gamla, mora til Isak 
og Kristin levde då. Ho tok eit 
krus og fylte med fersk melk og 
sprang etter Isak så han fekk 
drikke. For han var so voldsomt 
glad i søtmelk. Gestapo hindra 
henne ikkje i det. Så Isak fekk 
med seg ein god slurk før han 
på nytt for i fangenskap. Eg ser 

henne føre meg, ho sprang på 
fjøsvegen med ei krus melk så 
Isak fekk drikke. 

Var forsiktige
Svanhild deler sine levande 
minne frå ei dramatisk tid.

– Same året skulle yngste 
bror min konfirmerast i Svel-
gen. Og det var ikkje råd å få 
fatt i noko i dei dage. For fyrste 
gong på to år fekk eg reise heim 
til Svelgen. Kristin baka ei stor 
kringle eg skulle ta med heim til 
festen. Til den brukte ho kveite-
mjøl sabotørane forsynte oss 
med. Mjølet ville sjølvsagt mor 
vite opphavet til. Dette skulle 
eg berre forklare med at det 
vart dyrka kveite på garden i 
Breivika. 

Eit døme på kor forsiktige dei 
var med alt som kunne skape 
spørsmål og mistanke. Det var 
ein dagleg del av det store spe-
let under okkupasjonen. Alltid 
utrygg på kven som kunne in-

formere fienden.
Så kom 8. mai og jubelen 

over eit fritt Norge.
– Den dagen freden kom var 

ein kar frå Svelgen, Melcior 
Kjølberg, innover frå Årebrot. 
Han kom springande langs med 
fjæra. Vi høyrde berre klaprin-
ga av treskona. Han skulle for-
telje oss at krigen  var slutt. 
Seinare på dagen kom båtar ut 
fjorden frå Svelgen. Om bord 
var heimefrontkarar som skulle 
til Flora. Der var nemlig sam-
ling og organisering av mann-
skapa for å handtere tyskarane 
som kapitulerte.

Epilog
Nokre kilometer aust for Brei-
vika ligg Øvrebotten. Der bur 
Oline Øvrebotten, som fylte 
100 år i februar i år. Ho minnest 
at kista med Atle Svardal vart 
henta frå fjellhylla der Roska 
var plassert og ned til garden i 
Breivika.

Dotter til Oline og Abraham 
Øvrebotten, Vigdis, reiste til 
Tyskland mange år etter freden 
i 1945. Der kom ho tilfeldig i 
snakk med ein tysk mann. 

Då ho sa ho kom frå Norge og 
Bremanger, vart han bleik. Han 
fortalde så at han hadde tilhald 
på fjellet der under krigen. 

Vigdis fortalde vidare om ra-
diostasjonen Roska, som låg 
nær ved heimen hennar. Kort 
føre kapitulasjonen lokalisert 
av Gestapo. Og om Atle Svardal 
som då vart skoten: 

«Det var eg som peila han 
inn», opplyste tyskaren.

– Verda er ikkje store, konsta-
terer Oline.
KJELL ASKELAND
fjt@fjt.no

UTSIKT: Dette var den del av den indre kystleia som radiotelegra-
fistane Persen og Svardal såg og observerte dag og natt. Og til 
desse to fortalde Svanhild Halnes det ho såg. FOTO: KJELL ASKELAND

FANGA: Gjennom denne kjøkendøra slengde Gestapo radiotelegra-
fisten Fredrik Persen. Svanhild Halnes  vart augnevitne til  
barsk behandling av motstandsmannen. FOTO: KJELL ASKELAND

HER LÅG RADIOSTASJONEN: Minneplata på fjellveggen vart oppsett 
ved ei stor markering for motstandsmannen og telegrafisten Atle 
Svardal frå Florø i 2009. FOTO: KJELL ASKELAND


