
Hej Hans! 

Under karantänen har jag på nätet forskat om en norsk motståndsman, Lyder Hassel, 
som 1942-43 bodde i mitt föräldrahem i Backe. Hur det kom sig att han blev inne-
boende hos mina föräldrar har jag ingen aning om. Inte heller vet jag vad han syss-
ade med under sin tid i Backe mer än att han målade tavlor. I Backe stannade han tills 
i början av 1943 då han åkte till England för utbildning till radiooperatör. 

Efter sin utbildning erhöll han graden fänrik och tjänstgjorde som telegrafist. I 
oktober 1943 blev han släppt med fallskärm över Fosenhalvön i en del av ”Operation 
Apollo”. Hans uppgift var att skaffa information om det tyska försvaret i 
Trondheimsfjorden och speciellt slagskeppet Tirpitz som låg i Åsenfjorden. 

Efter hoppet är han försvunnen och många har spekulerats i vad som hände honom. 
Bland annat har man hittat delar av hans fallskärm, radiosändaren och ett metallrör 
med pengar.  Det har gått rykten om att han begått självmord, att han senare omkom-
mit vid en olycka alternativt att han har dödats av någon person med kännedom om 
hans uppgift.  

 På 1960-talet blev, för att försöka bringa klarhet om vad som hänt honom, hans grav 
uppgrävd i Verran som ligger i Nord-Tröndelag. Hans kista blev dock aldrig öppnad. 
Saken har rönt stor uppmärksamhet i Norska medier och så sent som 2011 genomför-
des en sökning med metalldetektorer i ett område kring Verrafjella. Dock utan något 
nytt framkom. 

Lyder Hassels familj mottog efter kriget Krigsmedaljen och Frihetsmedaljen av den 
norske kungen Haakon VII för Lyder Hassels hjältemodiga insats i kampen för 
Norges frihet och tackmedalj av den brittiske kungen Georg VI.   

Några gånger hände det att Lyder Hassel, för mat och husrum, betalade mina föräld-
rar med en tavla. Min mamma träffade vid ett tillfälle efter kriget några släktingar till 
Hassel och hon överlämnade då några av hans tavlor till dem. Mina systrar och jag 
har också fått ärva en tavla var. Det är min tavla som du ser på på bilden som jag 
bifogat.  

På nätet finns mycket att läsa om Lyder Hassel. 

Hälsningar  
Bertil 

  

 

 


