
Fryser råkene igjen til is, men på et annet vis?
Berit Rusten scenekunstner og faglitterær forfatter, mars 2015

Jeg leste Frode Færøys uttalelser i Klassekampen 21/3 2015 og tenkte: "Dette er jo et ekko av det 

Arnfinn Moland sa 17. november 2014!"

Videre funderte jeg på: "Hvorfor benekter Frode Færøy og Arnfinn Moland at kommunistenes 

innsats under andre verdenskrig har vært underkommunisert i den etablerte historiefortellingen i 70 

år? Og hvorfor nedtones det at det faktisk fantes ulike holdninger til hvordan motstandskampen 

burde føres?

Min bakgrunn for undring

Jeg har arbeidet med et materiale om kommunistenes innsats i motstandskampen i Trondheim/

Trøndelag over flere år. Motstandsnetteverket det er snakk om, er Thingstad/Wærdahlgruppene. Det  

har resultert i en mastergrad i faglitterær skriving "Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene" (juni 

2014), i en trilogi, med samme navn, iscenesatt på Teaterhuset Avant Garden (høst 2014), et 

minnearrangement som hedret Thingstad/Wærdahlgruppene 17. november 2014 (71 år etter at 8 

kamerater fra dette motstandsnettverket ble skutt) og et prosjekt som foreløpig er på 

førprosjekteringsstadiet, "Den røde Flyktningruten" (april 2016).  

Mye av materialet jeg har samlet ligger på siden "Den røde fyrbøteren", se https://

motstandskamp.wordpress.com/

Fraværende eller vanskelig tilgjengelig 

I mitt reseacharbeid har jeg opplevd at det har vært vanskelig å finne mye om Thingstad/

Wærdahlgruppene. På henvendelse til Hjemmefrontsmuseet fikk jeg f.eks kun H. Thingstads 

avskjedbrev, som han skrev før han ble skutt 19.mai 1943. Mitt viktigste kildematerialet har vært 

tidsvitneintervjuer som John Atle Krogstad gjorde i forbindelse med sin hovedfagsoppgave om 

NKPs motstandskamp i Trondheim/Trøndelag. Både hovedoppgaven og tidsvitneintervjuene var 

relativt vanskelig å finne, men viste seg med en del leting å ligge klemt inne i et privatarkiv på 

Dora. 

Råk i isen

I perioden mens jeg har drevet mitt resarcharbeid, kom scenekunstgruppa De utvalgte med radio og 

sceneutgave av "Almenrausch", som fortalte om kommunisten Peder Furubotn. Han ledet NKPS 
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illegale kamp fra 31. desember 1941. Øystein Rakkenes og Morten Conradi  presenterte "Det siste 

vitne".  Begge prosjektene understreket at dette var fortellinger som har ligget gjemt. (Ut fra min 

tolkning, i isen, som et resultat av den kalde krigen) Disse arbeidene ga håp om at en annen 

fortelling om motstandskampen var på veg frem.

Et øyeblikk fløt fortellingene opp.

17.november 2014 var det en stor minnemarkering ved Frihetsbautaen utenfor Nidarosdomen og i 

Fane og Minnehallen i Rustkammeret (Trondheims Hjemmefrontsmuseum). Den dagen gikk folk av 

huse for  å hedre innsatsen til de kommunistisk ledede Thingstad/Wærahlgruppene. I invitasjonen 

til arrangementet sto det: "Som Osvald- og Pellegruppen har deres innsats i alle år vært underkjent". 

Kommandant Morten Henriksen sa ved en stilig markering ved Frihetsbautaen: "19 av i alt 23 

patrioter som ble skutt, var fra Thingstad/Wærdahlgruppene. Det faktum at så mange tilhørte de 

kommunistiske gruppene, sier noe om den innsatsen de la ned. Det har nå gått 71 år og det er 

selvsagt alt for lang tid. Situasjonen etter 2. verdenskrigen og den kalde krigen må ta noe av skylda 

for dette. Det er likevel en skam at det har gått så lang tid før denne delen av vår hjemmefront får 

den oppmerksomhet og heder den fortjener."

I Rustkammeret den dagen var det mange taler og kulturinnslag som berørte og gjorde godt. Men, 

talen til lederen for Hjemmefrontsmuseet, Arnfinn Moland, var noe merkelig. Han sa: "Denne delen 

av motstandshistorien er godt beskrevet i vår krigshistorie. John Atle Krogstad er en av historikerne 

som har bidratt til dette. I bind 6 av "Norge i krig", som kom ut i 1987, behandler vi kommunistenes 

motstandsstrategi i en av åtte kapitler. Og, det er flere oppslag om Osvald, altså  Asbjørn Sunde, enn 

f.eks av Max Manus. Filmen om Pellegruppa, "Det siste vitne" er også et eksempel på at NKPs 

innsats er godt beskrevet. Men, i innbydelsen til dette minnearrangementet står det sitert fra NRK i 

forbindelse med vising av filmen: "Likevel fikk ikke gruppa plass i historiebøkene". 

"Heldigvis så er ikke dette riktig", avsluttet Arnfinn Moland.

Utdrag fra Arnfinn Molands tale. Se: https://www.youtube.com/watch?v=XbxLP2tiMK4

De aller fleste som hørte AM, opplevde det han sa som skurr. 350 mennesker (tre ganger  så mye 

som Fane og Minnehalen egentlig kunne romme) hadde møtt opp, nettopp fordi vi opplever at 
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innsatsen til familie og bekjente som deltok i motstandskampen i Thingstad/Wærdahlgruppene har 

blitt underkjent i alle år. Det fysiske nærværet til de fleste av oss talte imot det AM sa. Det fysiske 

nærværet uttrykte et sterkt ønske om at fortidde helter endelig måtte få sin heder.

Om fortielsen benektes, hva skjer med issmeltingen?

Frode Færøy derimot, i Klassekampen 21/3 2015, i artikkelen "Sammen i motstanden", støtter opp 

om Arnfinn Moland. Han har akkurat disputert på doktoravhandlingen "Fiende eller forbundsfelle? 

Norske hjemmefront og eksilorganers forhold til den kommunistiske motstandsbevegelsen 

1942-1945". (Han er ansatt på Hjemmefrontsmuseet). I artikkelen skrives det at Færøy reagerer på 

forestillingen om at kommunistenes innsats under andre verdenskrig skulle ha blitt fortiet og 

tabuisert. Han sier: "Det stemmer ikke med virkeligheten. Det har blitt skrevet mye om dette 

gjennom mange år, og Norges Hjemmefrontmuseum har aktivt støttet forskning og studier av denne 

delen av motstandsbevegelsen." 

Om å gjøre alle katter grå

I følge Frode Færøy ble hjemmefrontens syn på motstandspolitikken gradvis mer lik NKPS 

aksjonisme og hjemmefronten adopterte  etterhvert kommunistenes oppfatning av at sabotasje var 

det mest hensiktsmessige for å ramme den tyske rustningsindustrien.

Her presenterer Frode Færøy et bilde som jeg tror min generasjon er oppvokst med. Et tilnærmet 

konsensusbilde, der alle var enige om hvordan motstandskampen skulle føres og de store vi bidro 

som helter. Gutta på skauen, som fortjente å bli avbildet sammen med Kongen. Dette bilde har slått 

sprekker mens jeg har drevet mitt researcharbeid og spesielt mye har jeg lært av Lars Borgersrud og 

tidsvitneintervjuene som John Atle Krogstad gjorde. Noe av det jeg har blitt bevisst, er det Lars 

Borgersrud understreker i et tilsvar til Frode Færøy i Klassekampen 21/3. Det eksisterte klare linjer 

i motstandskampen frem til seint 1944. Før den tid var det forbud mot sabotasje i Milorg og den 

borgerlige hjemmefronten. Dette uttrykkes i følgende; Osvaldgruppen hadde gjennomført 110 

sabotasjeaksjoner frem til sommeren 1944. Milorg ingen. 

Kommunistenes aktive motstandslinje ble ansett som ulovlig av makthaverne i London. Ut fra 

informasjon jeg har funnet, ble den også snakket ned og motarbeidet under hele krigen. (Her er 

Stockholmslegasjonen rolle betent og uutforsket). Konsekvensene av at Milorg og hjemmefronten 

ikke bedrev aktiv sabotasje mot industri og infrastruktur før utgangen av 1944, kan man lese om i 



Helge Krogs underkjente artikkel "6te Kolonne", utgitt på Radikalt forlag i 1946 og publisert i 

NKPs illegale avis "Alt for Norge" i 1944. Se: https://motstandskamp.wordpress.com/category/

helge-krog-6-kollonne/ 

Frode Færøy ramser opp hendelser som understreker den konsensusen han ønsker å få frem. 

Eksemplene stemmer nok. Det forgikk samarbeid, men i stor grad på grunnplanet. F.eks har jeg 

informasjon om samarbeid mellom Thingstad/Wærdahlgruppene, som var kommunistisk ledede 

nettverk i Trondheim/Trøndelag og XU, mellom lokale militære ansvarlige i Thingstad/

Wærdahlgruppene og Lingekompaniet og mellom Thingstad/Wærdahlgruppenes avdeling på Verdal 

og hjemmefronten.  Men, dette samarbeidet har blitt underkjent frem til i dag, og kommunistenes 

innsats i disse samarbeidslinkene er gjort utydelige.

Å løfte frem dette samarbeidet som det etablerte bildet, blir å underkjenne at det eksisterte to linjer. 

Den konsensustegninga bidrar til  å viske bort kommunistenes innsats frem til høsten 1944, som de 

som sto for den aktive innsatsen. Om man ikke tar inn at det var to etablerte linjer i 

motstandskampen når man leser et materiale fra krigen, vil alle katter forbli grå og det historiesynet 

som har dominert i 70 år, vil bestå.

Nye strategier for historieskriving over samme lest

At alle kattene males grå og at den røde stjerna ikke får et eget rom for heder, opplever jeg som om 

den etablerte historien som har vært  skrevet og gnudd på i 70 år, skrives igjen, bare med en noe 

annen strategi.
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