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Jørstad synes det er viktig å
spre kunnskap om de
trønderske kommunistenes
utsatte posisjon under
okkupasjonen, og ser det som
positivt at Ukeadressa (sist
lørdag) omtaler Gestapos
brutale aksjoner mot
NKP-miljøet i landsdelen.
Hun registrer at Berit Rusten,

datter av en av de arresterte
NKP-erne, ber museer, bibliotek
og arkiv om å gjøre denne delen
av den norske krigshistorien let-
tere tilgjengelig for publikum.
– Vi vet mye om kommunis-

tene og flere av de andre fange-
gruppene sombefant seg på Fal-
stad under krigen. Fremtre-
dende NKP-medlemmer var
blant de første fangene som ble
sperret inne i leiren. Flere av
dem satt i lange perioder i vik-
tige tillitsverv. Mange av NKP-
erne ble også værende fram til
1945, og kom slik i stor grad til å
pregemiljøet, sier Jørstad.

Underslår ingenting
Opplysninger om enkeltfanger
ogulike fangegrupper er tilgjen-
gelig i senterets arkiv, men ar-
kivmaterialet er ikke søkbart via
nettet.Direktøren ber derfor alle
som er interessert i denne typen
stoff om å kontakte senteret di-
rekte.
– Da vil de få hjelp til å finne

fram til relevante opplysninger,
sier Jørstad, somunderstreker at
kommunistenes historie på Fal-
stad ansees som svært viktig del
av hele fangeleirens historie.
Derfor er også kommunistene
bredt omtalt i undervisnings-
materiell og andre publikasjo-
ner, samt i utstillingene.
Førstekonservator Jon Reitan

(bildet) ved Falstadsenteret
mener at kom-
munistenes
skjebne og frem-
tredende rolle i
fangemiljøet på
ingen måter blir
underslått. Men
egne utstillinger omkommunis-
tene er ennå ikke laget.
– Kommunistenes historie

blir i dag presentert på linjemed
historiene til de andre fange-
gruppene som preget Falstad.
Fangemiljøet var flerkulturelt
og mangefasettert. 15 ulike nas-
jonaliteter var representert. Vi
har sett det som viktig å fortelle
omhele dettemiljøet, sier han.

Stemplet som kommunist
Reitan understreker også at den
enkelte fangens historie er vik-
tige pedagogiske virkemidler
når livet i fangeleiren skal
skildres. Derfor blir beretnin-
gene til sentrale NKP-ere som
Jørgen Vogt og Odd Hilt trukket
fram sammenmed historiene til
andre samtidige tidsvitner for å
gjøre presentasjonen mest mu-
lig levende.
– Vi vet ikke sikkert hvor

mange kommunister som satt
fengslet på Falstad fra 1941 til
1945. Den tyske leirledelsen var
kjapp til å stemple enkeltfanger
som kommunister. Å synge «In-
ternasjonalen» i fellesskap med
andre kunne ofte være nok. Å
telle alle kartotekkort som er på-
ført ekstraopplysningen «kom-
munist», blir neppe korrekt, sier
Reitan.
Han er ellers enig med andre

historikere som antyder at den
kalde krigen kan ha påvirket
norsk historieforskning etter
krigen.
– Det er mye vi ennå ikke vet

om kommunistenes viktige rolle
i motstandskampen. Kunnska-
pen om kommunistenes tap, og
om overvåkningen av partimed-
lemmene etter krigen, kan også
helt sikkert bedres, sier han.

Max Manus feilaktig æret
Anders Kirkhusmo (bildet),
pensjonert førsteamanuensis
ved historisk institutt ved
NTNU, har lenge forarget seg

over usynligg-
jøringen av de
norske kommu-
nistenes innsats
og store tap un-
der andre ver-
denskrig. Opp-

reisningen som ble gitt til gjen-
levende medlemmer i Osvald-
og Pelle-gruppa nå i høst, kom
etter hansmening lovlig seint.
– Max Manus fikk tidlig æren

for sabotasjeaksjoner som med-
lemmer av disse gruppene ut-
førte. Historikere som prøvde å
korrigere dette bildet har ikke
blitt tatt helt på alvor, sier Kirk-
husmo.Også han er enig i at den
kalde krigen kan ha påvirket
retningen på norsk historie-
forskning etter1945.
Kirkhusmo vil ellers minne

om at de trønderske kommunis-
ter ble ekstra hardt rammet.
– De mange arrestasjonene,

torturen og henrettelsene står
ikke i forhold til omfanget av
motstandsarbeidet de utførte.
Henry Rinnans metoder kostet
mange kommunister livet, fast-
slår han.

Anerkjennelse til flere?
Adresseavisen har rettet en hen-
vendelse til Forsvarsdeparte-
mentet med spørsmål om ikke
også kommunistenes trøn-
derske motstandsgrupper for-
tjener oppreisning og takk på
linjemedOsvald- og Pelle-grup-
pa i Oslo-området, og har fått
følgende svar fra spesialrådgi-
ver Birgitte Frisch:
– Først når et helhetlig bilde

av motstandsarbeidet er på
plass ved utløpet av 2014, vil det
være mulig å identifisere grup-
per og enkeltpersoner som ikke
har fått den anerkjennelse de
fortjener, sier hun
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NKP-ere påFalstad
– Berit Rusten har sikkert rett i at vi
kunne ha gjort mer for å synliggjøre
kommunistenes historie. Mange av dem
satt på Falstad, sier direktør Tone
Jørstad ved Falstadsenteret.

Sterk historie: Direktør Tone Jørstad ser at Falstadsenteret kan bli enda flinkere til å fomidle historien
til kommunistene og de andre fangegruppene som var innesperret på Falstad fra1941-45.
Foto: KJELL A. OLSEN

Falstad-
senteret
GI dag nasjonalt senter for krigens
fangehistorie og menneskeret-
tigheter.
GHovedbygningen ble oppført i
1921som skolehjem, men ble i
1941omgjort til «SS Strafgefange-
nenlager Falstad».
GCa 4500 personer fra16 land var
innesperret i perioden1941–45.
Flertallet var norske politiske
fanger.
GFor mange, også jøder, var Fal-
stad en mellomstasjon før Grini
eller konsentrasjonsleirer i Tysk-
land.

FAKTA

I Trøndelag var også kommunis-
tene aktivt med i motstands-
kampen.MenHenry Oliver Rin-
nan og hans medhjelpere infil-

trerte miljøet og mange ble tatt.
18 medlemmer av Thingstad-
gruppa og Wærdahl-gruppa ble
dømt til døden, og 17 ble henret-
tet på Kristiansten festning i
1943. Mange andre ble torturert
og dømt til lange fengseslstraff-
er. Til sammen mistet 36 trøn-
derske kommunister livet i mot-
standskampen.
Sist lørdag fortalte RuthWær-

dahl Wesenlund Ukeadressas
lesere om sin families krigshis-
torie.Både faren og to onkler ble
henrettet på festningen.

NKP-motstand
Denne høsten har
gjenlevende medlemmer av
Osvald-gruppa og
Pelle-gruppa,
kommunistenes viktigste
sabotasjegrupper i
Oslo-området under krigen,
omsider fått offentlig
oppreisning og takk for sin
krigsinnsats.


