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Prolog
I denne fagartikkelen tar jeg for meg min egen prosess i arbeidet med å løfte frem fortellingene om 

de norske kommunistenes motstandskamp mot fascismen og nazismen i Trondheim/Trøndelag, i 

Thingstad/Wærdahlgruppene. Det overskyggende spørsmålet i prosessen har vært: «Hvordan tine et 

nedfryst materiale som det knapt nok finnes spor etter?» 

Hvorfor isen har lagt seg så tykk rundt kommunistenes motstandskamp har mange 

årsaksforklaringer. At seierherrene skriver historien og perspektivet med Macchartyismen, ville 

vært nærliggende å se nærmere på. Jeg har valgt å ikke gjøre det i denne artikkelen. Istedet prøver 

jeg å vise hvordan jeg har «angrepet» materialet.

Utgangspunktet mitt i masteroppgaven Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene (Rusten, 2014b) 

og på hjemmesiden Den røde fyrbøteren (Rusten, 2014a) har vært å løfte frem fortellingene om 

kommunistenes motstandsarbeid i Trondheim/Trøndelag, slik de sjøl ikke har fått fortalt det utenfor 

egne kretser. Oppgaven er  strukturert i tolv kapitler. De kan ansees som forslag til scener, da 

oppgaven er tenkt som en manusskisse for en iscenesettelse. 

En annen form for materialitet enn tekstens
Formuttrykket forandrer seg noe, fra kapittel til kapittel, avhengig av hvilket arkivmateriale jeg har 

hatt til disposisjon. Iver B. Neumann sier:

 Videre går arkivet som handlingsbetingelse på systematisk sosial adgang til og distribusjon 
 av arkivet. Og det er vel et eller annet sted her man skifter til å snakke om en annen form for 
 materialitet enn tekstens. (Neumann, 2000, pp. 28-29)

Noen er skrevet ut som scener med korte scenehenvisninger, roller og replikker, andre er mer åpne 

refleksjoner eller forsøk på hypoteser, der min stemme høres tydelig. I noen kapitler spiller 

videoene jeg har skapt i researchprosessen1 en rolle. Manusskissen, slik jeg skriver den, er 

montasjepreget, og er et performancemanus, der malen ikke er en klassisk aristotelisk dramaturgi, 

med replikkene og sceneanvisningene som er tydelige og rendyrkede. Kapitlene er utgangspunkt for 

tekster som skal prøves ut, skrelles bort eller omskapes til replikker, lydbilder, bruk av objekter, 
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symboler, musikk o.s.v. Et performancemanus,2 som ikke er ferdig før etter en lang prøveperiode på 

gulvet og langt inn i spilleperioden.  

Jeg har laget en skisse i form av en video, Den røde fyrbøteren og et talekor (Rusten, 2014a, p. 

Video),3 for å vise  hvordan tekster kan fremstå som noe annet i en iscenesatt form. Her kombinerer 

jeg tre tekster, en tekst skrevet inn som et talekor, et dikt av Inger Hagerup og en sang. I en 

iscenesettelse kan dette tenkes gjort med talekor, en sanger og en skuespiller på scenen. 

Is-hjerter 
Avtrykkene av ideene og praksisen til motstandskjemperne i Thingstad/Wærdahlgruppene, som 

hadde partisankamp som et forbilde, er utydelige. De er nedfryste. Den røde fyrbøteren og 

partisanbroderiene er et forsøk på å tine opp isen. J.C.Cooper skriver om symbolet is:

 Isen representerar de orena och fadda vattnen här på jorden i motsats till paradisets friska 
 och levande källsprång. Den står också för hjärtats hårdhet och kärlekslöshet. Isen som 
 smältar är följaktligen en bild för det hårda hjärtet som mjuknar. (Cooper, 1993, p. 87)

Jeg har gått mange runder. Med et hardt hjerte! I ferd med å mykne? Videoen, Hannah Ryggen, 

laget jeg på oppfordring fra min veileder Merete M. Andersen. I videoen sier jeg: 

 Jeg tror kanskje at det er dette bildet jeg identifiserte meg mest med. Det er noe utrolig 
 depressivt med barnet klamrer seg til farens hånd/.../ Jeg trodde bare det var et bilde som 
 hadde noe med kommunistiske familier å  gjøre. (Rusten, 2014a, p. Video)

Jeg er, i kraft av min bakgrunn, spunnet inn i kommunistenes motstandshistorie, i Hannah Ryggens 

tepper. Når kameraet fanget bildet, som jeg i videoen hevder er et uttrykk for en kommunistfamilie, 

er det som Hannah Ryggens kunst gir et formløst sinne form, uttrykt som en svart depresjon. 

I prosessen har jeg funnet krefter hos de som døde, de som ofret så mye, eller som det uttrykkes i 

siste vers i et dikt av Franco Fortini, Langs broens brystvern:

 Men vi har lest i øynene til de døde

4

2 Manustekster i en performancetradisjon har ikke de konvensjonelle litterære kvaliteter som fenger en leser. Dette kom 
til uttrykk da Dramatikerforbundet i anledning sitt 75-årsjubileum skulle liste opp norske dramakanoner. Juryen tok for 
seg norsk dramatikk fra ca. 1890 til 2000, i spennet mellom Henrik Ibsen og Jon Fosse. Kriteriene som; tekstens unike 
kvaliteter, tekstens varige betydning, tekstens samtidige betydning og tekstens representative kvaliteter, lå til grunn. 
Ingen tekster mellom Jens Bjørneboe og Jon Fosse ble kanonisert. Ingen tekster i et performancelandskap, der blant 
annet Cecilie Løveid var frontfigur. Kanskje fordi manus i en performancetradisjon ofte ikke er lesverdig som annet enn 
en skisse for scenisk utprøving? ("Norsk Dramatisk Kanon," 2013)

3 http://motstandskamp.wordpress.com/category/videoer/



 Og jorden skal vi befri
 Men hardt i hendene knuger de døde
 Den rettferd som en dag skal bli. (Eco, 2000, p. 50)

Denne kraften er en arv jeg bærer med meg fra min pappa, Harald L. Rusten. Han overlevde reisen i 

konsentrasjonsleirene, ble hentet av De hvite bussene og kom tilbake til Trondheim 27. mai 1945. 

Noe av det første han gjorde var å skrive nekrologer over sine døde kamerater i Ny Tid.4 I en 

nekrolog han skrev over Reidar Wærdahl, en av lederne i Wærdahlgruppa, avslutter han: 

 I hellig overbevisning om at din kamp var vår kamp, lover vi å kjempe i sosialismens ånd til 
 seieren er vunnet. ("Nekrolog," 1945)

I nekrologen er det ikke omstendighetene rundt Reidar Wærdahls tragiske død som nevnes. Ikke 

lidelsen, ikke torturen, men kampen mot nazismen, kampen for sosialismen. Det er denne kampen 

som er nedfrosset.

En overlevelsesmotor
Jeg har alltid tidligere følt det truende å snakke, lese og forholde meg til fortellingene om alt det 

min pappa og hans kamerater ofret. Erfaringene med tortur. Vennene i Thingstad/

Wærdahlgruppene, som ble skutt. De grufulle opplevelsene på reisen i konsentrasjonsleirene. 

I performancen Reisen i fangenskap- Cirkus Konzentrazani 5 kunne jeg takle nærkontakt med dette 

lidelsematerialet, mye fordi jeg oppdaget drivstoffet i kommunistenes overlevelsesmotor. 

Solidaritet. Kameratskap. Kultur. Stolthet. Tro på at alt er mulig, midt i lidelsen. 

Perspektivendringen, bort fra lidelsen og over til å se styrken i hva Thingstad/Wærdahlgruppene 

faktisk gjorde, har blitt forsterket i arbeidet med denne oppgaven. Jeg hadde aldri, med så stor 

sikkerhet, kunne ha vektlagt selve motstandsarbeidet om jeg ikke hadde vært gjennom denne 

prosessen. Da hadde jeg sannsynligvis latt meg manipulere inn i lidelsehistoriene, som datter av 

min pappa. Lidelseaspektet er det kommunistene har blitt anerkjent for, i etterkrigstidens 

historieskriving. De ble anerkjent som motstandskampens offerlam. Min pappa var en slags helt i 

Trondheim fordi han var et offer. Kommunistenes lidelse eller offer i Trondheim/Trøndelag er det 

5

6 Fra 1932 var Ny Tid en avis for NKP i Trondheim/Trøndelag. Den  markerte seg på 30-tallet som kompromissløs 
motstander av nazismen og fascismen. I mars 1939 tapte Ny Tid kampen mot Arbeider-Avisen som arbeiderklassens 
talerør i Midt-Norge og ble lagt ned. Den gjenoppstod i juli 1945, men ble lagt ned for andre gang i mai 1947. 

5 Iscenesatt i 2011, i regi av Panter Tanter Produksjoner. En profesjonell scenekunstgruppe der jeg er daglig leder. I
Reisen i fangenskap- Cirkus Konzentrazani hadde jeg manus og var eneste aktør.



temaet som det finnes mest skriftlig kildematerialet på, 6 og som det er skrevet en del om. Min 

isbrøyting har fått frem flak, mellom råkene, av en styrke. 

Sorg i råkene
En råk kan se ut som en slags elv i isen, eller ei elv av isgrøt. 

 En råk er en kraftig sprekk i isdekket over vann. Råken kan oppstå ved at isområdene driver 
 fra hverandre eller presses sammen. I det førstnevnte tilfellet oppstår det et isfritt område 
 som kan fryse til igjen og bli attraktivt /.../ men også farlig å komme ut for.7 

En isbryter kan selv bli sittende fast i isen og det kan være farlig. Jeg har flere ganger underveis 

tenkt at dette vil jeg ikke gå inn i, at det er for risikofylt, at det koster for mye eller ligger langt 

utenfor min kompetanse. Det være seg forholdet mellom kommunistene og Hjemmefronten/Milorg,8 

den norske legasjons rolle i Stockholm, spørsmålet om å være bibeltro i betydningen «å følge Stalin 

blindt» eller spørsmål om anger, spørsmål om hvem som har høstet æren av kommunistenes innsats 

i Trondheim/Trøndelagsområdet. 

Det kan også skje at isen kan fryse inn en isbryter, slik at den blir som en pakke i en fryseboks, slik 

kommunistenes motstandskamp har vært nedpakket. Der ligger den store sorgen. Sorgen har vært 

nedfryst. Is tar større plass enn vann. Dette har gjort arbeidet med prosjektet tyngre enn besøkene 

inn til de åpenbare lidelsene. Sorgen har sammenheng med å bli fratatt ære. Den er vevd inn i 

Hannah Ryggens bilde av en depressiv kommunistfamilie.

Isbryterens konstruksjon
Kanskje er det slik at kommunistens rolle ikke er skrevet inn i historiebøkene fordi de i hovedsak 

kom fra underklassen, fra folket? 

6

6 Fra Rinnanrettssaken

7Wikipedia

8 Milorg (en forkortelse for en militær organisasjon) var navnet på en militær motstands-organisasjon som ble bygget 
opp i Norge i løpet av andre verdenskrig. Hjemmefronten er brukt som betegnelse både på organisert 
(Hjemmestyrkene med Milorg og Sivorg) og på uorganisert, generell motstand i Norge mot den tyske okkupasjonen 
under andre verdenskrig. 
Kommunistene ble holdt utenfor disse betegnelsene.

http://no.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A6r
http://no.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A6r
http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_motstandsbevegelse_under_andre_verdenskrig
http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_motstandsbevegelse_under_andre_verdenskrig
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig_i_Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig_i_Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Hjemmestyrkene
http://no.wikipedia.org/wiki/Hjemmestyrkene
http://no.wikipedia.org/wiki/Milorg
http://no.wikipedia.org/wiki/Milorg
http://no.wikipedia.org/wiki/Sivorg
http://no.wikipedia.org/wiki/Sivorg
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig


Folkets historie
 På 1970-tallet gjorde jeg som historiestudent opprør, sammen med mange, mot et historiesyn der 

folkets perspektiv ble utelatt. Vi leste diktet En lesende arbeiders spørsmål av Berthold Brecht og 

ønsket å skrive folkets historie. Jeg hadde illusjoner om at tradisjonen med å skrive historien 

nedenfra, var etablert i Norge anno 2014. Men i presentasjonen av Howard Zinns bok USA. Folkets 

historie, sies det at boka er banebrytende, fordi:

 Howard Zinn inkorporerer stemmene til de som ofte er blitt undertrykket politisk og 
 økonomisk: svarte, kvinner, indianere, krigsmotstandere og fattige arbeidere av alle 
 nasjonaliteter. Han viser at mange av USAs viktigste slag/.../ble utkjempet på grasrotnivå, 
 og peker slik på folkets evne til «motstand, samhold og seier». (Zinn, 2007, p. Forord)

Er det å skrive folkets historie fortsatt banebrytende? Har opplevelsen av å bryte seg gjennom isen 

sammenheng med dette? Eller, er det fordi det er mer komplisert å skrive historien ut fra et 

kollektivt perspektiv? Jeg skriver om en marginalisert politisk gruppering i folket. Det kompliserte 

har jeg opplevd i stadig nye møter med tidsvitner (Rusten, 2014b, p. 110). De presenterer 

perspektiver jeg tidligere aldri har lest om, som f.eks. Møllersen-saken (Rusten, 2014a, p. Annet 

arkivmaterialet). De gir nye tråder til broderiet mitt. Dette kommer spesielt til uttrykk på 

hjemmesiden, der jeg stadig plasserer nytt materiale, eller i møtet med private arkiv, som Carsten 

Wærdahls, fra NGU,9 om  aktivitet under krigen (Rusten, 2014a, p. Annet arkivmaterialet). Da jeg 

fikk fremvist dette arkivet, innså jeg at det manglet et viktig kapittel i min masteroppgave- kapitlet 

om NGU-arbeidet som et uttrykk for et sosialt engasjement og en genial strategi i 

motstandskampen.

Et åpnere arkivbegrep
Arkivbegrepet er etterhvert blitt mer åpent. Allerede i 1998 og 1999 publiserte History of the 

Human Sciences ("Archive,") femten essayer av forskere innen ulike humanistiske og sosiale 

disipliner. De tok for seg arkivenes mening og rolle, både innen vitenskap og på det politiske feltet. 

Disse essayene brukte termer som «social archive», «the raw archive», «the imperial archive», «the 

postcolonial archive», «the popular archive», «the ethnographic archive», «the geographical 

archive», «the liberal archive», «archival reason»,  «archival consciousness», «archive cancer», 

«visual archive» og «the poetics of the archive». De ulike betegnelsene sier noe om en mangfoldig 

diskurs rundt arkivbegrepet og uttrykker problemstillinger rundt kunnskap innen spesifikke fagfelt, 

kunstige grenser mellom ulike fagområder og tverrfaglige muligheter (Manoff, p. 11). Jeg plasserer 
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meg som en som arbeider med et nedfrosset arkiv. Jeg tar i bruk min kompetanse som datter, 

scenekunstner og faglitterær forfatter. Fletter sammen løse tråder, lager mønster, monterer, ofte 

kreativt, mange ganger intuitivt. Jeg forsøker å få frem et brodert bilde av hva konkret denne viljen 

til å bedrive en partisankamp mot nazistene i Trondheim/Trøndelag handlet om og hvordan den 

fungerte i praksis. Jeg kobler materialet sammen på en tverrfaglig måte, slik en historiker ikke kan 

tillate seg. I isen må man ta kreative midler i bruk for å komme igjennom. Jeg er tro mot kildene jeg 

har har til rådighet. Slik kan Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene sees som en 

dokumentasjon på kommunistenes motstandskamp. De kreative grepene har jeg tatt der jeg har 

skrevet inn tydelige scener og i videoene jeg har laget. I scenene bruker jeg bearbeidede utsagn fra 

de 70 tidsvitneintervjuene (Krogstad, 1972-1975), nye tidsvitnefortellinger og mitt posisjon som 

datter (Kjeldsen, 2009). 

Jeg henviser til Michel Foucault (Foucault, 1969) og Jacques Derrida (Derrida, 1995), som begge 

hevder at arkivet ikke er dokumentene selv, men grensene og formene for det usigelige, for 

minnene, for rearkivering.

Kilder
Egil Fossum skriver:

 Kildemateriale, og dermed kilder, er ikke noe i seg selv. De er definert ved at vi kan bruke 
 dem til noe. De er kilder og kildemateriale i forhold til en bestemt problemstilling, en idé, 
 noen spørsmål vi vil ha svar på. Dette kalles et funksjonelt kildesyn. (Fossum, 1996, p. 23)

Kildematerialet i dette prosjektet er i hovedsak ikke primærkilder.10 Jeg har søkt i arkivene: 

Hjemmefrontmuseet, Rustkammeret, Gunnererusbibliotektet, Holocaustsenteret, Falstadsenteret, 

Dora, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. 

Jeg har ikke funnet mye. Da jeg henvendte meg til Hjemmefrontmuseet i Oslo, som har oversikt 

over det meste av arkivmateriale fra hele motstandskampen i Norge, var Henry Thingstads 

avskjedsbrev (Rusten, 2014a, p. Annet arkivmaterialet) det eneste jeg fikk. Ved henvendelse til 

Rustkammeret,11 viste det seg at det ikke finnes noen kartotekførte gjenstander fra Thingstad/

Wærdahlgruppene der. Se forøvrig videoen Senderen (Rusten, 2014a, p. Video). Det jeg har funnet, 

kan sies å ligge innklemt, i mellomrommene. Et arkivmateriale om Thingstad/Wærdahlgruppene 

kan man ikke klikke seg inn på. 

8

10 Unntaket er det private arkivet fra Carstein Wærdahl, som jeg fikk anledning til å bla igjennom 21/3 2014.

11 Trondheims svar på Hjemmefrontsmuseet



Den viktigste delen av mitt kildemateriale består av 70 tidsvitneintervjuer med folk som var 

tilknyttet det kommunistiske motstandsapparatet i Trondheim/Trøndelag. Intervjuene ble gjort i 

perioden 1972-1975 av John Atle Krogstad, i forbindelse med hans hovedfagsoppgave i 1975 

(Krogstad, 1995). Harald L. Rusten, min pappa, var den som presenterte John Atle Krogstad for de 

fleste av disse 70 tidsvitnene. Historikeren Knut Kjeldstadli har en gang uttalt, fritt gjengitt, at 

utsagn fra et tidsvitne kan sammenlignes med fjæra som blir til fem høns. I min master gjør jeg som 

kjerringa mot strømmen og gir tidsvitneintervjuene vekt som fem høns, til tross for at det jeg har av 

håndfast materiale, sett fra en historikers synspunkt, er lett som en fjær.

En motvekt til et skriftlig kildemateriale produsert av torturister
Jeg knytter argumentasjonen for denne kildebruken til Arne Nystrøms reaksjon i Rinnanrettssaken, 

slik hans sønn, Johan A. Nystrøm (Rusten, 2014a, p. Nye tidsvitner), forteller om det. Arne 

Nystrøm reagerte kraftig på i hvor liten grad de som hadde vært utsatt for tortur av Rinnanbanden, 

hadde rettbeskyttelse i rettsaken mot bandens medlemmer. Han opplevde at informasjon som kom 

frem i forhør, under tortur, ble brukt av H. O. Rinnan, i rettssalen, til å latterliggjøre, lyve og 

bagatellisere den innsatsen han og andre fra venstresida bidro med. 

 Påtalemakt og domstol hjalp ham (H.O. Rinnan, min anmerkning) til det. I bytte fikk de det 
 Anders Jansen oppfattet som nærmest en politisk prosess - rettet mot de døde og levende 
 venner, «kommunistene», som hadde latt seg lure av Rinnan». (Calmeyer, 1997)

Om H. O. Rinnans utsagn og informasjon i etterkant leses som pålitelig, vil dette gi et svært usant 

bilde av hva Thingstad/Wærdahlgruppene og deres samarbeidspartnere egentlig utførte av 

motstandskamp. O. Rinnan formidlet informasjon han hevdet å ha fått mens han torturerte 

motstandsfolkene eller som han mente å ha fra sitt infiltrasjonsarbeid. Den informasjonen han ga 

behøver ikke stemme. H. O. Rinnan breiet seg for å komme i best mulig lys. Han var tross alt nr. 1 i 

rettsalen under Rinnanrettssaken. 

Fortellingen om Arne Nystrøms reaksjon kan plasseres inn i en aktuell diskurs. I Klassekampen 

12/4 og 24/2 er det oppslag om Lars Borgersrud og hvordan han har blitt skviset fra et prosjekt der 

det forskes på Saborg, kommunistenes motstandsorganisasjon i Bergen. I begge oppslagene 

understrekes en uenighet om kildebruk og synet på det kommunistiske motstandsarbeidet. Lars 

Borgersrud  forteller at han og Ole-Jacob Abraham (ansatt ved Museum vest) har ulikt syn på bruk 

av kilder. Han sier om kildematerialet:

9



 Det spesielle her er at vi har skaffet fram et unikt kildemateriale fra Gestapos 
 etterforskningsarbeid i Bergen. Det består blant annet av lange referat fra avhør, som i stor 
 grad er gjort under tortur. (Klassekampen, 2014)

Lars Borgersrud utdyper uenigheten i en kronikk:

 Saken er nemlig at vi tilbake til 2012 har hatt en diskusjon hvor Abraham har vist at han var 
 fristet til lettbente slutninger med lange avskrifter av Gestapo-avhør i sine tekster. Min 
 oppfatning er at torturavhør, og generelt politikilder, må behandles spesielt kritisk.
 (Borgersrud, 2014)

Det skriftlige materialet om Thingstad/Wærdahlgruppene finnes i hovedsak i rettsprotokollene fra 

Rinnanrettssaken, der torturistene fikk «breie» seg og/eller i bøker, som til dels baserer seg på dette 

kildematerialet. Jeg har valgt å løfte frem tidsvitnenes egne utsagn, for på den måten å utvikle en 

annen type skriftlig materiale, som en slags motvekt. 

Art based research
I mangel på materiale i arkivene, dro jeg til aktuelle steder, med kameraet i hånd, oppsøkte 

autentiske personer og jaktet på noe som var forsvunnet, som en del av researcharbeidet. Jeg tok i 

bruk «Art based research» for å tette hull. Definisjoner på «Art based research» kan være:

 /.../is an effort to extend beyond the limiting contrains of discursive communication in order 
 to express meanings that otherwise would be ineffable.
 (Barone, 2012, p. 1)
Eller

 Art based research emphasizes the generation of forms of feeling that have something to do 
 with  understanding some person, place, or situation. It is not simply a quantitative 
 disclosure of an array of variables. It is the conscious pursuit of expressive form in the 
 service of understanding. (Barone, 2012, p. 7)

I min scenekunst har jeg tidligere anvendt video som en del av det estetiske uttrykket, når dette har 

vært nødvendig for å gi et materiale nok plass. Fordi jeg har anvendt video/dokumentarsjangeren 

som et del av mitt kunstuttrykk, mener jeg at videosnuttene, som jeg har laget som en del av min 

master, kan sees som kunstuttrykk som anvendes som research-verktøy. Følgelig kan jeg plassere 

dem inn i et «Art based research»-konsept. (Rusten, 2014a, p. Video). Gjennom måten jeg har 

redigert videoene på, har jeg gitt min egen stemme et rom. Her ligger noe av egenskapene med å 

bruke video som et «Art based research»verktøy. De grepene jeg bruker uttrykker også min 

stemme, slik B. Nichols sier:

 The idea of photogénie and editing, or montage, allowed the filmmaker´s voice to take 
 center stage. (Nichols, 2010, p. 130)

10



Å definere videoene inn som en researchmetode har sammenheng med behovet for å ta kroppen i 

bruk for å komme på baksiden av det som allerede er. Intuitivt har drivkraften vært et ønsket om det 

Jacques Ranciére kaller «politisk subjektivering». Begrepet innebærer at nye subjekter kan komme 

til orde på den politiske scenen. 

 /.../det finnes ikke noe politisk liv, bare en politisk scene». 

 (Rancière & Maurseth, 2012, p. 75) 

Det som festes på en videotape er en form for iscenesettelse, noe som i sin tur skaper nye relasjoner 

til materialet. Jacques Ranciére sier at man må:

 se, høre, føle, fornemme og delta i verden på en annen måte enn man er vant til, og slik kan 
 nye stemmer komme til uttrykk. Følgelig handler politikk om å skape nye relasjoner til det 
 som kan sanses, og dermed om å redefinere det som er felles i fellesskapet.
 (Rancière & Maurseth, 2012, p. 75)

I dialog med videoene har jeg fått ny lærdom og mot til å prøve ut og utfordre motstanden mot å 

nevne kommunistene i ulike historiske caser. Dette gjelder spesielt fortellingene om episoder der 

jeg, ut fra tidsvitnefortellinger, har fått vite at kommunistene var involvert, men der de ikke blir 

nevnt eksplisitt i et skriftlig materiale. Gjennom å lytte og se på de videoene jeg har skapt, har jeg 

funnet tråder jeg ellers ikke ville ha sett. Disse trådene omhandler; sorgen som ligger i det nedfryste 

motstandsarbeidet, innsatsen rundt kurérvirksomhet, rapportering til London, samarbeid mellom 

ulike motstandsorganisasjoner, flyktningrutenes omfang osv.

Det er som om fortellingene jeg selv har skapt i videoene, gir mer distanse. Avstanden gir luft og 

rom til å tenke at historien som er skrevet ikke behøver å gi et permanent bilde av hva som har 

skjedd. Dialogen har skapt erkjennelser eller tankespinn som gir meg mot til å leke med den 

informasjonen jeg har. Jeg er ikke bundet til kun å lage fortellinger av de eksakte opplysningene 

som er hentet frem fra arkivene, men våger å søke i det som er ubeskrivelig eller uhåndterlig. Jeg 

har ikke lenger et autoritært forhold til historien som er skrevet. I dette legger jeg at jeg ikke tror at 

historiefaget presenterer absolutte sannheter. 

Hjemmesiden Den røde fyrbøteren
Etter råd fra Merete M. Andersen opprettet jeg etter hvert, som en del av mitt masterarbeid, 

hjemmesiden Den Røde fyrbøteren (Rusten, 2014a). Der har jeg lagt ut de delene av det innsamlede 
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materialet som ikke har fått plass i masteroppgaven. Jeg legger stadig ut ny informasjon. 

Hjemmesiden er blitt en  del av mitt masterprosjekt. Det har hjulpet meg å gi slipp på et stort 

tekstmateriale som jeg har samlet og ikke vil slippe. Årsaken til denne «hamstringshangen» har noe 

med en redsel for at det materialet jeg møysommelig har funnet, skal forsvinne. Redselen er ikke 

blitt borte, til tross for  min nettpublisering. Det henger sammen med perspektiver som Anne 

Mangen, førsteamanuensis ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, presenterer: 

 Flere undersøkelser med ungdommer viser at de både forventer og opplever å lese raskere på 
 skjerm enn på papir. Hastigheten kan innvirke på selve leseprosessen, og det kan gå utover 
 forståelsen av det de har lest/.../(Mangen, 2013)

Kanskje forsvinner mine funn, kanskje blir de spist av nettets raske lesetempo? Eller vil de 

forsvinne i mangel på forståelse fordi jeg ikke har ressurser eller kompetanse på å lage en 

oversiktlig nok hjemmeside? Eller forsvinner funnene på grunn av manglende kroppslig 

tilstedeværelse og sanselighet? Å sette kroppens tilstedeværelse opp mot en digital kommunikasjon, 

synes å være på kollisjonskurs med Jacques Rancière, som i boka Le partage du sensible. 

Esthètique et politique (2000) skriver at «den tekniske revolusjonen (kommer) etter den estetiske». 

Han mener at litteraturen og kunsten er i forkant av den teknologiske utviklingen. Hans K. Rustad 

skriver om Ranciére:

 Han påpeker estetikkens politiske dimensjon ved å vise hvordan for eksempel litteratur gjør 
 noe tilgjengelig for sansingen som ikke tidligere har vært sanselig tilgjengelig på samme 
 måte. Det vil si at det er estetikken selv som er ansvarlig for, og drivkraften bak, at noe blir 
 synlig (eller hørlig), altså tilgjengelig for sansning. (Rustad, 2012, p. 96)

Hans K. Rustad mener at Ranciére sitt syn på estetikken er interessant fordi det å overkomme 

sosiale ordener, og løfte fram det/den og de ekskluderte, kan innebære å skape nye sjangrer og nye 

medier. Slik jeg oppfatter begge (Hans K Rustad og Ranciére), betyr ikke estetikken i digitale 

uttrykk at man mister det sanselige, snarere tvert imot. Her får de støtte av Jon Hoem.

 De nye medienes dialogiske egenskaper utgjør et omfattende semantisk potensial, og 
 interaktive og dynamiske elementer representerer vesentlige affordanser. Sammenlignet med 
 konvensjonelle medier kan de åpne tankeskapende opplysningsrom og sansende 
 opplevelsesrom og slik invitere til nye refleksjoner og erkjennelser.
 (Hoem & Schwebs, 2010, p. 33)

Å etablere et nettsted, kombinert med en master, gir et multimodalt rom. En enkel definisjon av 

multimodalitet, som jeg attraheres av, er: 

 Multimodale tekster kombinerer enheter som skaper mening på forskjellig måte/.../Det kan 
 for eksempel handle om kombinasjonen av ord som vi forstår fordi vi kjenner det 
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 verbalspråklige systemet og fotografi som vi forstår fordi vi synes det ligner på noe virkelig. 
 Man kan skape mening på uendelig mange måter. Stemmekvalitet og kroppsspråk kan 
 fortelle mye om den intensjonen en språkbruker har med en ytring. Farger, musikk, 
 typografi, scenografi, grafikk og klær kan gi andre bidrag til meningsdannelsen. Når man 
 kombinerer flere slike uttrykksmåter i en multimodal tekst, er det som å legge flere 
 transparente meningslag over hverandre. Ingen lag blir forstått isolert, men spiller 
 sammen. (Løvland, 2010, p. 1)

Det relasjonelle
Det relasjonelle forbinder jeg med «relasjonell estetikk». Det er et begrep som ble introdusert av 

Nicolas Bourriaud på 90-tallet. I begrepet ligger en tendens, en praksis, der kunstverket gjøres til en 

mellommenneskelig hverdagssituasjon. Nicolas Bourriaud presenterer relasjonell estetikk som en 

teori som består i å bedømme kunstverkene i funksjon av de mellommenneskelige relasjoner de 

forestiller, produserer og fremkaller. Kunstverket er ikke identisk med produktet. Verket er ikke 

lenger et objekt, men en sosial og eksistensiell relasjon. Det relasjonelle i mitt arbeid er en 

konsekvens av mitt kunstneriske ståsted. Det kretser rundt behovet for å iscenesette det som måtte 

mangle, det usynliggjorte, det være seg som performance/forestillinger, sosiale hendelser eller riter. 

De sosiale og eksistensielle relasjonene blir en følge og effekt av sjangeren jeg har valgt for min 

master, En manusskisse med en nydokumentarisk ramme. Mitt empatiske engasjement for de 

menneskene jeg møter i researchprosessen har sammenheng med synet på representasjon innen 

sjangeren. Jeg bestreber meg på å se aktørene som subjekter, som mennesker, samtidig som jeg 

prøver å skape rom for deres stemmer og behov for å uttrykke seg. 

 Når vi ser at teaterkunstnere begynner å plassere ikke-skuespillere på scenen/.../må vi på 
 nytt begynne å diskutere temaet og stille oss selv spørsmålet: Hva betyr det å representere i 
 teatret? (Baldersheim, 2012; Rusten, 2014c, p. 13)

Bakgrunnen for å bruke tid og krefter på relasjonelle iscenesettelser har sammenheng med 

opplevelsen av en personlig forpliktelse og begrepet «Urgency». Dette begrepet er synonymt med; 

anliggende, nødvendighet, noe viktig og en inntrengende forespørsel. Derfor er jeg initiativtaker til 

et minnearrangement, som vil arrangeres 17. november 2014. 71 år etter at ni ungdommer fra 

Wærdahlgruppa ble skutt på Kristiansten Festning. Arrangementet vil avvikles med FAKT,12 ved 

Viggo Melhus og Steinar Hervik fra Rustkammeret som arrangører, og Panter Tanter 

Produksjoner,13 NKP og Trondheim Kommune som medarrangør. En slik minnehøytidelighet kan 

karakteriseres som et slags rite.

13

12 Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

13 Scenekunstgruppen jeg er daglig leder for



 /.../den symbolske virkningsfullhet innstiftelsesritene har, det vil si den makten de har til å 
 virke på virkeligheten gjennom å virke på framstillingen av virkeligheten. For eksempel 
 utøver innsettelsen en helt reell symbolsk virkning idet den faktisk forvandler den vigslede 
 personen;  For det første forvandles andres forestilling om personen, og kanskje særlig 
 deres oppførsel i forhold til denne personen (den mest synlige av disse forvandlingene ligger 
 i at en titulerer vedkommende på måter som skal vise respekt, og i at vedkommende faktisk 
 respekteres i samsvar med titlene. For det andre forvandles personens egen forestilling om 
 seg selv/.../ (Bourdieu & Prieur, 1996, pp. 29-30)

Det er mitt håp at minnehøytideligheten kan gi tilbake noe av æren som har blitt frarøvet dem som 

gjorde en innsats i Thingstad/Wærdahlgruppene!

Den røde flyktningruten er et annet av mine relasjonelle initiativ. På en samling 30/11 2013, for 

prosjektet «North Cultitude 6263»14,«pitchet» jeg ideen om Den røde flyktningruten, fysisk og på 

nett. I dette prosjektet ønsker jeg at fokus settes på det omfattende flyktningarbeidet kommunistene 

bidro med i Trøndelagsdistriktene. Det ser ut som om Den røde flyktningruten kan bli et «North 

Cultitude 6263» prosjekt i 2015. Da vil fortellingene kanskje utspilles på et tog, med stopp på 

spesielle steder, fra Trondheim til Østersund. Fortellingene i Den røde flyktningruten vil bli en 

revitalisering gjennom interaktive, visuelle opplevelser med tablåer. Den røde flyktningruten kan bli 

en lang, estetisk og etisk samtale, på en togtur med stopp fra Norge til Sverige. På denne måten vil 

Jon M. Lunds ønske bli realisert: 

 Det hadde vore veldig så gildt at nokre har kome og vi har fått ein lang samtale om det som 
 gjekk føre seg. (Lund, 1990)

Den tredje hendelsen som har klare relasjonelle aspekter er min egen rolle i oppslag på 12 sider, i 

Adresseavisen 7/12 2013, Trondheims eneste dagsavis, med et opplag 89 000. Om Thingstad/

Wærdahlgruppene. Overskriften er «Rinnan tok faren hennes». Med liten skrift, over et helsides 

bilde av Ruth Wærdahl, som er den det fortelles om, som mistet sin far, står det: «Anerkjennelse 

kommunistiske motstandsgrupper». Jeg er også avbildet, over en hel side, med en mengde togspor 

som bakgrunn. Jeg får spalteplass til blant annet å si:

 Jernbanen var viktig i motstandsarbeidet i Trøndelag, både flyktninger og strategisk 
 informasjon ble fraktet med toget, særlig med Meråkerbanen, over grensa til Storlien.
 (Nergård, 2013b)

14

14 North Cultitude 6263 opererar organisatoriskt med pågående projekt och kulturinstitutioner och organisationer
/.../North Cultitude 6263 långsiktiga mål att skapa aktiva nätverk längs breddgraderna med och utanför de nordiska 
länderna.



En hel side vies den kommende markeringen 17. november 2014. På en egen side står Thingstad og 

Wærdahlgruppa rubrisert, sammen med Osvald og Pellegruppene. Og, i Adresseavisen 9/12 2013 

følges ønsket om synliggjøring av kommunistenes kamp opp, i artikkelen «NKPere på Falstad»: 

 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.
 (Nergård, 2013a)

At jeg på denne måten får sagt noe til 89 000 mennesker om det jeg prøver å løfte frem i min 

masteroppgave, sier noe om relasjonelle effekter. Oppslaget i Adresseavisen ledet meg blant annet 

til Reidun Fallan Småvik, hvis mor, Solveig Fallan, var enke etter Carsten Wærdahl. Solveig hadde 

tatt vare på Carsten Wærdahls arkiv over NGUs virksomhet før og under krigen, frem til han ble 

henrettet. Dette arkivet ga meg de første primærkilder med relevans til kommunistenes 

motstandskamp i Trondheim/Trøndelag, i NGU. Ettersom mange tidsvitner fremhever NGU som et 

svært viktig nettverk i motstandskampen, og fordi navnene som kommer frem i dette 

arkivmaterialet går igjen i fortellingene om Thingstad/Wærdahlgruppene, ble det mulig og 

nødvendig å skrive inn et nytt kapittel i masteroppgaven. Et legalt nettverk som ga rom for det 

illegale motstandsarbeidet.

Isfjell og råk
Når Ruth Wærdahl forteller (Nergård, 2013b) om den ærerike begravelsen 6. oktober i 1945, der 

medlemmer av Thingstad/Wærdahl-gruppene ble gravlagt sammen med andre av krigens falne ved 

inngangspartiet til Nidarosdomen, og hennes mor trassig insisterer på at «no går vi» og får alle de 

andre sørgende med seg ut, rett etter kronprinsparet, da legger jeg merke til hvem som er avbildet 

sammen med de kongelige. Det er Gunnar Sønsterby eller Kjakan,15 kronprinsens adjutant. Ut fra 

bildet oppfatter jeg det som om kommunistene allerede er «skviset» som motstandshelter. Jeg 

fornemmer det som øyet ikke ser, som et isfjell, der 90% av isens volum ligger under overflaten. 

Når jeg senere blir fortalt, av Ruth Wærdahl,16 at kommunistene og deres etterlatte i første omgang 

ikke engang ble invitert til dette offisielle arrangementet, men «kranglet seg med», blir det nok en 

bekreftelse på at isfjellmetaforen har noe for seg.

15

15 Han opererte sammen med Max Manus og var med i kompani Linge. I følge Wikipedia mottok han utnevnelser som: 
Krigskorset med tresverd, kommandør av St. Olavs orden, Politiets hederskors, Forsvarets hederskors, Forsvarsmedalje  
med laubærgren, Distinguish Service Order, Frihetsmedaljen med sølvpalme, Special Operations Command Medal
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Mitt manglende etos 

 Den innledende («initiale») ethos er den ethos en taler tildeles før han begynner å tale.
 (Kjeldsen, 2009, p. 125)

I en retorisk sammenheng er etos knyttet opp mot talerens troverdighet. Jeg oppfatter å ha et 

manglende eller svekket etos. Denne mangelen har sammenheng med arven, når jeg som datter av 

en kommunist prøver å løfte frem den innsatsen kommunistene gjorde i kampen mot fascismen og 

nazismen, plasseres i den samme vanærede bås som dem. Det er en bås der mistilliten er så stor at 

kommunistene er utradert i enhver offentlig diskurs. Selv har jeg aldri bifalt NKPs hodestupse 

beundring for USSR som et sosialistisk land, som Utopia. Tvert i mot har jeg, fra jeg var fem eller 

seks år, vært fremmed for en slik identifisering (Rusten, 2012). Jeg kvier meg og er redd for å bli 

satt i bås med NKP, «gammelkommunistene». I videoen, Flyktningerute Meråker (Rusten, 2014a, p. 

Video), som ble laget som en del av mitt researcharbeid, er hovedmusikken en nepalsk melodi. Den 

valgte jeg kanskje fordi Nepal er et land der en stor del av befolkningen ønsker å bygge et 

kommunistisk Utopia. Men, jeg har også lagt på en norsk folkemelodi. Den er ordløs. Sangene kan 

vanskelig henges på en spesiell formidling. Fram kamerater-fram mot krigerånden av K.O. 

Thornæs, kunne vært en aktuell sang å bruke. Da hadde det lyst rødt lang veg. Det er som om jeg 

må nedkjempe veggene i den båsen der jeg umiddelbart blir plassert for i det hele tatt å kunne 

formidle disse fortellingene. 

 

En relevant case som Jens E. Kjeldsen trekker frem, som understreker hvilke konsekvenser  

mottakerens oppfattelse av avsenderens innledende etos har i kommunikasjonen, er en undersøkelse 

fra 1951, presentert av Carl I. Hovland og Walter  Weiss.17 Aristoteles mener at et slik innledende 

etos er et ikkeretorisk bevismiddel. Den er istedet en forutsetning for det retoriske etos taleren 

skaper under en tale, og forhåndsinnstillingen eller forutinntatthet er avgjørende for hvordan 

budskapet og taleren blir fortolket. I dette prosjektet har jeg tatt i bruk min kompetanse, som datter, 

scenekunstner og faglitterær forfatter. For å unngå stemplet, båssettingen eller forutinntattheten, 

krysser jeg fingrene for at datterkompetansen ikke leses som avgjørende for min formidling.

16

17 En likelydende artikkel ble presentert for to representative grupper. Artikkelen handlet om det på dette tidspunktet var 
mulig å bygge en atomdrevet ubåt. Den ene gruppen fikk oppgitt at kilden var den anerkjente forskeren J. Robert 
Oppenheimer. Mannen som ledet gruppen som utviklet atombombene som ble sluppet over Nagasaki og Hiroschima 
høsten 1945. En kilde med høy troverdighet på dette tidspunktet. Den andre gruppen fikk oppgitt at kilden var Pravda, 
det russiske kommunistpartiets hovedorgan og på denne tida regnet som en lite troverdig kilde. Av de som fikk oppgitt 
Oppenheimer som kilde, endret  36% holdning i retning artikkelens utsagn. Blant de som fikk opplyst Pravda, endret 
ingen holdning. Avsenderens etos eller troverdighet var forskjellig.



Et språk som fanger Utopia
I prosessen med å å løfte frem det nedfryste materialet, har jeg lett etter språket eller formen som 

kan uttrykke og romme det jeg ønsker å løfte frem. Et språk for det som var så intenst, som jeg kun 

har tredjehånds kjennskap til, og som nå har vært borte eller usynliggjort i 60 år. Materialet jeg 

befatter meg med, utspant seg i de store fortellingenes tidsalder. Utopienes og modernitetens 

tidsalder. 

 Nesten alle moderne fantasier om «en god verden» var innerst inne antimoderne fordi de så 
 for seg slutten på historien, forstått som forandringsprosess. Walter Benjamin sa om 
 moderniteten at den var født under selvmordets tegn; Sigmund Freud foreslo at den var 
 drevet av Thanatos-dødsdriften. Moderne utopier var alle enige i at «den fullkomne verden» 
 alltid var identisk med seg selv, en verden hvor den visdom som læres i dag er vis i morgen 
 og i overmorgen, og hvor livsferdighetene en har oppnådd vil være nyttige for bestandig. 
 Den verden som ble skildret i utopiene var også, som ventet, en gjennomsiktig verden/.../en 
 verden hvor intet ødela harmonien/.../(Bauman, 2005, p. 29)

Kommunistenes motstandskamp hadde denne rammen, drømmen om Utopia, deres sak som den 

eneste sanne. Man «kjemper til døden for den», slik det uttrykkes i Rudolf Nilsens dikt 

Revolusjonens Røst, som ofte ble fremført på kommunistene sine arrangement før krigen og som 

viskende ble resitert i konsentrasjonsleirene og på illegale møter under krigen. Jeg bærer språket 

som var typisk for denne tidsepoken i meg, som en arv. «Gi meg de rene og ranke» fra samme 

Revolusjonens Røst, har fortsatt resonans i meg. Når jeg uttrykker meg med dette språket 

karakteriseres jeg som politisk, i betydningen «firkantet». Mitt språk har vokst og utviklet seg i 

postmodernismens æra. Mitt språk er farget av den tida jeg lever i og de erfaringene jeg har gjort. 

Jeg har prøvd å bryte stemplet som politisk ved å uttrykke meg i poetiske, absurde og surrealistiske 

formspråk og strittet i mot den aristoteliske dramaturgien.18 Med hensikt har jeg vært vag.

I min masteroppgave har jeg ikke samme ønske om å være utydelig eller objektiv. Tiden er 

overmoden for å gi et rom for fortellingene til aktørene i Thingstad/Wærdahlgruppene, som gir dem 

en mulighet til å forsvare sin ære. Umberto Eco forteller i essayet «Den evige fascismen» om den 

lokale partisanlederen, Mimo, som i april 1945 holdt en tale i byen der Umberto bodde. Det eneste 

Mimo sa var: «Borgere, venner. Etter så mye lidelse...her er vi. Ære være dem som har falt for 

friheten» (Eco, 2000, p. 30). Ære. Jeg tror det er dette Ivar Wiggen lengter etter. Ivar Wiggen hadde 

en tvillingbror, Kolbjørn Wiggen, som ble skutt av nazistene 17. november 1943. Ivar Wiggen 
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18 Aristoteles beskrev en modell for fortellerteknikk der dramaet beskrives som etterligning av et fullstendig 
handlingsforløp med et klart definert omfang og en konflikt som driver fortellingen framover. Dramaturgien betegnes 
som en lineære dramaturgi og en effektiv modell for formidling.



«slapp» med opphold i ulike konsentrasjonsleire i Tyskland, Frankrike og Polen, og med mareritt 

hver natt etter at han kom hjem, inntil denne dato. Han er i dag en av de få gjenlevende fra de 

kommunistiske motstandsgruppene i Trondheim/Trøndelag. Hver 17. november siden frigjøringen 

har han slått opp i Adresseavisen, i håp om at det skulle stå noen minneord om broren og den 

innsats han døde for. Dette er mitt logos, min argumentasjon, for ikke å bruke mye plass til 

motforestillingene. De er passé. Peter Elbow skriver:

 But objectivity is passé. Few academics now believe that they can achieve objectivity-or that 
 this from  everywhere-and-nowhere is even a desirable goal. Everyone seems to agree that 
 we can never write anything except from a situated and interested point of view. 
 (Elbow, 1999, p. 279)

Et ikke-objektivt språk for en alternativ versjon
NKPere ble kneblet i TV-debatter da de enda fikk plass i valgkampsendinger på NRK. En gang var 

min pappa med i en slik sending. Forventningene var store. Han var kjent som en som klart og 

tydelig fremmet konkrete saker, relevante for mange. I TV-sendingen måtte han igjen og igjen svare 

for Stalins terrorhandlinger og fikk aldri løftet frem det han brant for. Slik har en slags 

«objektivitetsnorm» blitt benyttet. Motforestillingene skulle alltid frem, i form av et Stalinspøkelse. 

På den måten bidro dette til å kneble «promotering» av saker kommunistene sto for, og plassere 

dem i fryseboksen. Jeg ønsker ikke at Thingstad/Wærdahlgruppenes innsats forblir der. Samtidig 

håper jeg at en leser av Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene skal oppfatte at materialet er 

presentert av en uavhengig og intellektuell kunstner. I boka Den intellektuelles ansvar tar Edward 

Said sosiologen C.Wright Mills til sitt bryst. Mills uttrykker:

 Den uavhengige kunstneren og intellektuelle er blant de få gjenværende personligheter som 
 er utstyrt for å gjøre motstand og kjempe mot klisjeene og de genuint levende tingenes derav 
 følgende død.

Edward Said tilføyer:

 Intelektuelle tilhører sin tid og blir drevet med av fremstillingenes massepolitikk som 
 levendegjøres/.../noe de bare klarer å motstå ved å bestride de bildene, offisielle 
 fortellingene og rettferdiggjørelsene av makten som settes i omløp/.../av hele tanketrender 
 som opprettholder status quo/.../ Dette kan de intellektuelle bare motstå ved å gjøre det Mills 
 kaller å rive av masken eller fremlegge alternative versjoner/.../
 (Said & Jensen, 1996, pp. 35-36)

Å formidle kommunistenes motstandshistorie innebærer å kjempe mot klisjéene og fremlegge 

alternative versjoner. Deres versjon. Jeg har kjent på smerten med å ikke å kunne formidle det jeg 

tror var deres Utopia. Jeg tar Zigmunt Baumans ord til mine:
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 Det gikk opp for meg  at jeg ikke egentlig forsto det som var hendt i «den verden som ikke 
 var min». Det som var skjedd var altfor komplisert i forhold til det enkle og intellektuelt 
 beroligende jeg hadde tenkt meg som tilstrekkelig. (Bauman, 2005, p. 14)

Å formidle «den verden som ikke var min» innebærer å forholde seg til et språk, som Walter 

Benjamin skriver om som språket «før fallet». I det språket finnes ingen misforståelser, ingen 

feilbenevnelser. Det krever ingen oversettelse fordi hvert ord er umiddelbart den tingen som 

uttrykkes.  Walter Benjamin skriver også om tiden «etter fallet». Den, sier han, er som en allegori 

over opplevelsen av moderniteten som en fortelling, som lot oss trå ut av det lukkede systemet og 

inn i en uoverskuelig verden. Han går videre på denne tankegangen om det uoversiktlige språket i 

teksten «Erfaringer og fattigdom», som ble skrevet i 1933. Her snakker han om generasjonserfaring 

av radikal desillusjonering. Før kunne man overføre erfaringer fra generasjon til generasjon. Der de 

eldre underviste de yngre. Erfaringsfattigdommen er et uttrykk for at forestillingen om erfaringen er 

forsvunnet og er i siste instans uttrykk for en krise i selve vår forestillingsverden. (Benjamin & 

Madsen, 1998)

Språket før og etter fallet
Om jeg tar utgangspunkt i at språket «før og etter fallet» hadde/har ulike kvaliteter, burde dette 

komme til uttrykk språklig i min masteroppgave. Jeg starter mine fortellinger om det 

kommunistiske motstandsarbeidet i 1924. Det året da min pappa ble med i Unge Pionerer. Det var 

ei tid med økonomisk krise og mye kamp, men som også var preget av troen på at fremtiden tilhørte 

kommunistene. Dette formidler jeg i videoen Vi er unge Verden venter (Rusten, 2014a, p. Video). 

Min pappa og hans kamerater trodde at de kunne skape en annen, en bedre verden. Dette er en 

tydelig fortellinger fra «før fallet». Men hvor starter «etter fallet»? Kanskje slo drømmen sprekker 

allerede med Moskvaprosessen og Vinterkrigen? Eller var det i slutten av 1942 eller tidlig 1943, da 

kommunistene oppdaget at ledelsen i Hjemmefronten/Milorg definitivt ikke ønsket å samarbeide og 

gi dem våpen? Betyr «etter fallet» tiden etter at ti kamerater ble skutt på Kristiansten Festning 19. 

mai 1943?  Da åtte nye ble skutt 17. november 1943? Kom «etter fallet» først med 

Furubotnoppgjøret  i 1949-1950,  da Johan Strand Johansen m.fl. anklaget Peder Furubotn og hans 

tilhengere for titoisme19 og trotskisme20. I det oppgjøret ble mange ekskludert; Asbjørn Osvald 

19

19 Titoisme var en variant av kommunismen som ble utviklet i Jugoslavia, under ledelse Josip Broz Tito. Begrepet ble 
brukt som et skjellsord av stalinistene.

20 Ideologisk representerer trotskisme et brudd med den ortotokse Moskva-kommunismen, særlig dens byråkratiske og 
autoritære trekk.
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Sunde, Ragnar Pelle Solli, min pappa og mange av de som hadde vært mest aktive i 

motstandskampen. Kanskje oppfattet min pappa og hans kamerater aldri at de var en del av «et 

fall»? Til tross for tallenes tale,21 beholdt de troen på «den dialektiske og historiske materialismen», 

som messet at kommunistene tilhørte en bevegelse som gikk på skinner mot fremtiden og at 

fremtiden tilhørte dem.

 Derfor stiller menneskeheten seg alltid bare oppgaver som den kan løse, for nøyere betraktet 
 vil det alltid være slik at oppgaven selv bare oppstår når de materielle betingelser for å løse 
 den alt er til stede, eller i det minste befinner seg i sin emningsprosess. Slik er den 
 marxistiske materialisme når en anvender den på samfunnslivet og på samfunnets historie. 
 Slik er grunntrekkene i den dialektiske og historiske materialisme. (Stalin, 1971, p. 27)
 

Kommunistene trodde at fremtiden tilhørte dem, at kapitalismen måtte vike og at den 

kommunistiske linja, også i motstandskampen, ville seire. Denne seiersviljen uttrykkes i nekrologen 

over Carsten Wærdahl, skrevet av min pappa:

	
 Så kom den dagen da spørsmålet om du var villig til å ofre din kostbare tid  til aktiv arbeid 
	
 mot naziveldets mørkemenn. Svaret var gitt. Med ungdommelig begeistring og glød gikk du 
	
 inn for å løse oppgaven som ble pålagt deg. Og du ga ikke opp. Du kjempet til siste 
	
 åndedrag. Etter å ha mottatt dødsdommen uttalte du i retten: Vi tapte denne gangen, men vår 
	
 ides seier er sikret-vi seirer til slutt. ("Nekrolog," 1945)

Emma Wærdahl, en 90 år gammel kvinne som var gift med en tredje av Wærdahlbrødrene,22 sa: 

 De var så naive. De trodde de kunne sette seg opp mot overmakten. De visste jo ikke hva 
 krig var! De trodde de kunne klare alt. At de var uovervinnelige.23

Ungkommunistene i Trondheim og Trøndelag, deriblant min pappa, som var formann, var kanskje 

naive? De spiste av et eple som ut fra deres stilling og stand ikke var tilrådelig å røre. De fikk 

kjenne på konsekvensene av å røre forbudt frukt, uansett om frukten ble forbudt dem av NKP-

ledelsen, av okkupasjonsmakta eller av den borgerlige ledelsen i Hjemmefronten/Milorg.

Dette er det jeg strever med; en erfaring som er forsvunnet, «et fall» som jeg ikke vet om Thingstad/

Wærdahlgruppene selv opplevde og som jeg følgelig ikke har et tydelig språk for å beskrive. 

Gjennom ulike uttrykk hentet fra scenekunsten; montasje, det nydokumentariske, det relasjonelle, 

det narrative, videoene og hjemmesiden, gir det meg biter av språk som kan si noe om 

20

21 NKP ble  redusert til et mikroparti 

22 Reidar og Carsten Wærdahl ble skutt 17. november 1943. Den tredje, Odd Wærdahl, var den som måtte identifisere 
de to etter krigen. Det var Emmas mann.

23 Samtale på Jernbanestasjonen en dag i februar 2013



kommunistenes motstandskamp. Materialet trenger kanskje dette fasetterte for å bli frigjort fra 

fastlåste posisjoner?

 The pragmatic and immediately benefificial use or funcion of art history/.../the construction 
 of a past that could be effectiviely placed under systematic observation for use in staging 
 and politically transforming-that is, peforming- the present. A past that could be imagined as 
 bearing a causative relation to the present/.../ «independent» of the analytic gaze of the 
 present. (Preziosi, 1999, p. 31)

Etos
 Etos blir av Aristoteles knyttet til tre egenskaper: Areté (moralsk kvalitet), phronesis (sunn 
 fornuft) og eunoia (velvilje)/.../Etos er i mange sammenhenger tett knyttet til persona. 
 (Grue)

Jeg besitter flere komponenter, som datter av Harald L. Rusten, som kan forbindes med etos eller 

snarere autentisk troverdighet. 

 Anders Johansen beskriver autentisitet som en av de mest moderne troverdighetsverdier/.../ 
 Det er endog mulig at autentisitet bør regnes som en ubeskrevet og selvstendig ethos-
 dimensjon, som den empirisk-eksperimentelle forskningen24 ennå ikke har lokalisert og 
 definert. (Kjeldsen, 2009, pp. 122-123) 

Selv om min pappa ikke fortalte så mye til meg, eller jeg ikke lyttet nok, har jeg fått mange 

tidsvitnefortellinger fra han, direkte og indirekte. Direkte gjennom fortellinger han fortalte, som jeg 

kun husker fragmenter av, og gjennom de før nevnte 70 tidsvitneintervjuene. Indirekte består denne 

komponenten av følelser, bøker og nettverk som jeg har arvet. Følelsene har jeg allerede skrevet 

noe om. Min pappa har etterlatt mange bøker og hefter om krigen og tiden før krigen, ofte signert 

av forfatterne og kanskje godkjent av han selv, med hans eget stempel, Harald Rusten. Stempelet 

jeg her snakker om, er ikke et stempel i overført betydning. Det er et konkret objekt, et stempel, 

som min pappa brukte for å underskrive/stemple brev og som han også brukte til å markere 

eiendomforhold til sine bøker. De bøkene og heftene han har stemplet, har jeg valgt å lese inn som 

mikrofonstativ som uttrykker noe viktig om hans og de andre kameratenes ståsted i 

motstandsarbeidet. 
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24 Empirisk forskning er forskning basert på erfaring om, og iakttakelser, av fenomener og hendelsesforløp – gjerne i 
form av eksperimenter. Tankegangen om empirisme som basis for sikker viten hadde sitt høydepunkt fra ca. midten av 
1800-tallet og fram mot den andre verdenskrigen, med basis i engelsk filosofi. (Wikipedia)
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Svært mange fra min pappas nettverk har vist seg å ha tilknytning til den kommunistiske 

motstandskampen. Disse menneskene bodde/bor på steder der det kommunistiske 

motstandsarbeidet sto sterkt. Dette er steder min pappa lot oss25 oppsøke, og mennesker han bevisst 

ønsket vi skulle møte, for å lære, alt fra «enhetsfront-tankegang»26 til revolusjonære sanger. Dette 

har gitt viktige spor i researcharbeidet, for eksempel i videoen Flyktningerute Meråker og kapitlet 

Militær aktivitet, kurervirksomhet og flyktningtrafikk i min master. Min posisjon som datter har 

gjort det mulig å få innpass hos nye tidsvitner.

Min autentisitet har også sammenheng med mitt virke som scenekunstner. Jeg besitter ulike verktøy, 

estetiske uttrykk og tilnærmingsmetoder, som alle er måter å søke kimen eller nye aspekter ved et 

materiale på. Å finne et estetisk uttrykk som kan gi troverdighet, er en viktig del av min 

kompetanse. Dette kan oppleves som noe paradoksalt, fordi troverdighet står som en motsats til det 

iscenesatte. Dette skriver Jens E. Kjeldsen om: 

 For det første gjelder det  å ikke fremstå som iscenesatt, trenet eller på annen måte retorisk 
 forberedt. I stedet må du fremstå som spontan, ekte og naturlig. (Kjeldsen, 2009, p. 123)

Min kompetanse er fra det frie scenekunstfeltet, fra en tradisjon der begrepet «non-acting» løftes 

frem. Dette innebærer at man ikke skal «spille på scenen» eller forestille seg. Det man gjør skal 

oppleves som «ikke-iscenesatt». Formspråket for en iscenesettelse endrer seg nettopp for å oppnå 

denne intensjonen. Å finne et språk for min masteroppgave har hatt dette som en drivkraft. Jeg har 

prøvd å unngå at trønderkommunistene blir objekter i min representasjon, at de fremstår som 

iscenesatt. Istedet har jeg søkt å skape et rom i teksten, slik at de kan representerer seg selv.

 Language-or any comparable apparatus or recognition-is the legal filter for groupings of 
 presented multiples. It is interposed between presentation and representation. 
 (Badiou & Feltham, 2007, p. 303)

Biografisk tekst?
I begynnelsen av denne prosessen prøvde jeg å bygge opp en biografisk tekst, basert på 

kildematerialet, som skulle følge min pappas spor fra A til Å. Dette grepet gjorde at jeg nesten 

druknet i en slags arkivarfeber, og en insistering på at det var min pappas, Harald L. Rustens, 

fortellerstemme som skulle høres. Et ideal som er hentet fra den positivistiske biografien, med røtter 

til 1800-tallet, der man mente man kunne gi en helstøpt og integrerende skildring av et menneskeliv. 
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25 Oss er i denne sammenhengen en eller flere i min nærmeste familie

26 Ideen om Enhetsfronten, slik G. Dimitrov formulerte den



 Den kronologiske framstillinga er sjølve grunnproblemet ved biografien. Den kronologiske 
 narrative strukturen er falsk, fordi han legg opptil en kontekstualisering som det opplevde 
 livet ikkje byd på, skapar sammenhengar av lausrivne fakta og hendingar som slett ikkje 
 nødvendigvis utgjer samanhengar, og legg opp til ein tvilsom kausalitet der det som kjem 
 føre, ufråvikeleg får skulda for det som kjem etter: Post hoc ergo proper hoc.
 (Walton, 2009, p. 61)

Jeg så etterhvert at min pappas fortelling måtte være en del av manges. De manges fortelling er 

også hans. De mange er min hovedkilde. Tekstene i tidsvitneintervjuene er korte, fragmenterte og 

kan betegnes som som life-writing.

 Det som særmerkjer dei svært korte biografiske tekstene (som etter dei operative 
 biografidefinisjonene uansett er life-writing og ikkje biografi), er at dei er kollektive.
 (Walton, 2009, p. 262)

I følge S.J. Walton plasseres ikke life-writing inn i biografisjangeren. Jeg tenker at korte biografiske 

tekster, om de blir mange nok, vil kunne ha biografisk vekt, fordi de representerer en felles 

livsfortelling. 

De 70 tidsvitneintervjuene utgjør et puslespill av fragmentarisk informasjon om Thingstad/

Wærdahlgruppene. I intervjuene tegner de intervjuede selvportretter av egen deltakelse i 

motstandskampen, slik de husker det. 

 Selvportrettet er assosiativt, ikke-lineært og gjør ingen krav på sannferdig representasjon. 
 (Melberg, Hetland, & Hetland, 2007, p. 10)

Det fragmentariske inntrykket kan kanskje sees som en del av en fremtidig biografidefinisjon.

 Om vi går utover de operative biografidefinisjonene og inn i fremtida, vil alt materiale som 
 er/blir tilgjengelig på nettet tvinge frem nye sjangre for biografiske tekster, hevder David 
 Oels og Stephan Porombka, som ser for seg sjangeroverskridelser. Sjangeroverskridelser vil 
 gi stadig flere patchwork-biografier. Lappeteppe-biografier. En type biografiske tekster som 
 består av løsrevne informasjonssplinter, som ikke følger en bestemt retning, men heller er 
 «situert i eit ope rom av mogeligheiter». (Melberg et al., 2007, p. 136)

Jakt og sakningsmodellen  er en betegnelse som Davif Oels og Stephan Porombka bruker om  

Lappeteppe-biografier. Her kan leseren av den biografiske teksten selv følge sporene videre på 

nettet. Akkurat som man stadig kan klikke seg inn på  http://motstandskamp.wordpress.com/ og 

finne nye spor. 
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Manusskisse med et site specific ramme
Jeg er ingen biograf. Jeg er scenekunstner. Sommeren 2012 laget jeg en første manusskisse ut fra 

materialet jeg da hadde til disposisjon. Den var skrevet som en performance på fem timer. Publikum 

skulle busses til ulike steder, der det hadde foregått viktige hendelser i kommunistene sitt 

motstandsarbeid i Trondheim. Det manuset ble skrevet inn i en «site specific»27ramme. Det betyr at 

iscenesettelsen var tenkt å foregå på steder som i seg selv gir en del av fortellingen. Det var 

konkrete hus i byen, der handlinger i motstandsarbeidet hadde foregått. En adresse i Bergsligata, der 

Osvald hadde møte med lederne i Thingstad/Wærdahlgruppene og der sabotasjehandlinger ble 

planlagt. Sandgata 17, der familien Wærdahl bodde og dit H. O. Rinnan, med dekknavn Fiskvik, var 

på besøk. Ilsvikøra 1, der kommunistene hadde en sender, som ble flittig brukt. Kafe Solfeng, som 

nå er en skole for adventistene, der ungkommunistene la planer for det illegale arbeidet 8. april 

1940. Å oppsøkte disse stedene opplevdes som om historien ble virkelig i nuet. 

 There are events uniquely in situations which presents at least one site. The event is 
 attached, in its very definition, to the place, to the point, in which the historicity of the 
 situation is concentrated. Every event has a site which can be singularizied in a historical 
 situation. (Badiou & Feltham, 2007, p. 188)

Å skrive en manusskisse i en «site specific»-ramme gjør den nærmest uleselig som tekst. Denne 

type iscenesettelse kan ikke realiseres på en scene eller på et annet sted enn der hendelsen har 

utfoldet seg. Å være tilstede på stedet der hendelsene har foregått, er en viktig del av formidlingen. 

Om fortellingen taes bort fra stedet, vil formidlingslag gå tapt. Jeg har likevel valgt å skrive inn 

flere av stedene, som korte scenehenvisninger, i masteroppgaven.

Min sjanger
Jeg har endt opp med en sjanger som jeg kaller En manusskisse med en nydokumentarisk ramme. 

Dokumentarteatertradisjonen går tilbake til Erwin Piscators anvendelse av realitetsfragmenter i 

episke, modernistiske stykker.  Med nydokumentarismen går man bort fra at materialet presenteres 

av skuespillere som representerer protagonisten.28 I stedet fremstiller aktørene på scenen seg selv. 
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27 Site-specific art is artwork created to exist in a certain place. Typically, the artist takes the location into account 
while planning and creating the artwork/.../The work of art was created in the site and could only exist and in such 
circumstances - it can not be moved or changed. (Wikipedia)

28 Protagonist (fra gresk protos, «første» og agonistes, «kampdeltaker») var opprinnelig den som hadde hovedrollen i 
et gresk drama. Protagonisten er helten i historien. (Fra Wikipedia)
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De formidler sine fortellinger, som eksperter, eksperter på livet, «life experts» eller som Kjersti 

Hustvedt betegner dem, som hverdagseksperter. (Hustvedt, 2011) 

Jeg lar de 70 som ble tidsvitneintervjuet av John Atle Krogstad komme til orde. Noen ganger blir 

intervjufragmenter omskrevet som direkte tale i dialoger og noen ganger som sitater. De blir sitert, 

bokstavelig eller omskrevet, ut fra det de dokumentert har sagt eller ut fra det de sannsynligvis kan 

ha uttalt. På den måten bringes disse tidsvitnene frem på scenen, som hverdagseksperter. De har 

hovedrollen. Det er flere spørsmålstegn knyttet til dette. En orkestrering eller dramatisering av et 

materialet er i seg selv et fiksjonelt grep. Det fiksjonelle er alltid diskutabelt i et 

troverdighetsperspektiv. Det kan også stilles spørsmålstegn ved å bruke så mye plass på å gi rom for 

tidsvitneintervjuene. Det er et bevisst valg. Gjennom å løfte frem deres egne utsagn, orkestrere dem 

og skrive dem inn i dette prosjektet, mener jeg å bidra til å gi kommunistenes motstandskamp i 

Trondheim/Trøndelag et tydeligere arkivmateriale. 

 Når vi ikke anskuer performance som det, der forsvinder (sådan som arkivet forventer), men 
 som selve den handling at bestå og som et middel til at komme tilsyne igen og til at deltage 
 igen/.../ så tvinges vi næsten omgående til at indrømme, at rester ikke behøver at isoleres til 
 dokumentet, til objektet, til knoglerne versus kødet. Her bliver kroppen/.../en slags arkiv og 
 vært for en kollektiv erindring /.../ der lægger sig i forlængelse af Freud, som de 
 tvangsmæssige gentagelser av en kollektiv traume, eller, med Foucault, der legger sig i 
 forlængelse av Nietzsche, som «mod-erindring»-det kropslige, læst gennom genealogier af 
 indflydelse. som det der altid er performativt/.../ I dette lys kan performance bestemt tænkes 
 både som den bestående handling og som et middel til tilsynkomst. (Müller-Schôll, 2010)

I den nydokumentariske tradisjonen finnes flere retninger, der hverdagsekspertene har ulike rom og 

funksjoner. Volker Lösch er kjent for å orkestrere talekor. Talekor av hverdagseksperter, som ofte 

representerer en marginalisert, homogen gruppe. Han kobler disse talekorene til iscenesettelser av 

klassiske stykker, hvor han anvender profesjonelle skuespillere. Talekorene gir autentisitet relatert 

til hverdagsekspertenes liv. I mitt materiale har jeg skrevet lengre tekstbrokker inn som talekor. 

En annen fremtredende representant for denne nydokumentariske retningen er Clemens Bechtel. 

Hans hverdagseksperter er også ofte en relativt homogen gruppe. De fungerer som tidsvitner og 

forteller om sine individuelle erfaringer. Fordi gruppen er homogen, tilbys publikum i liten grad 

ulike perspektiver på temaet. Clemens Bechtel bruker profesjonelle skuespillere til å fremføre et 

dokumentarisk materiale som er researchet frem, ofte gjennom intervjuer, og som så 

fremimproviseres til dramatiske tekster. Strategien min, med bearbeidingen av materialet, kan ligne 

på denne modellen. Men, fordi masteren er å betrakte som en manusskisse, har ikke det 
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dokumentariske materiale blitt  «bakt» på gulvet av profesjonelle skuespillere, og følgelig ikke fått 

en endelig dramatisk form. 

I mitt forsøk på å orkestrere mitt researchmateriale til en manusskisse, plasserer jeg meg et sted 

mellom Clemens Bechtel og Volker Lösch. 

Vær varsom
Bruk av hverdageksperter krever en bevissthet i forhold til Vær varsom plakaten.29De etiske 

retningslinjene fra den er ikke pålagt forfattere i den faglittære sjangeren jeg skriver i. Å anvende 

hverdagseksperter betyr en balansegang mellom hensynet til de medvirkende og presentasjon av 

noe autentisk og interessant for et publikum. Gjennom bruk av hverdagseksperter i en iscenesettelse 

oppleves en sannhetsgranti, hverdagsekspertene blir sannhetsvitner. Navn på tidsvitneintervjuene 

fra John Atle Krogstads hovedfagsoppgave. Navn på noen av dem som ble skutt i 1943, som deltok 

aktivt i motstandskampen i Trondheim/Trøndelag. Jeg bruker disse navnene for å få konkretisert 

kommunistens motstandskamp og hendelsene rundt den.

 /.../ a ´subject` is not an abstract operator, any individual may form part of such a subject by 
 their principle actions subsequent to an event. (Badiou & Feltham, 2007, p. xxxii)

Jeg støtter meg på Alain Badiou, som forfekter rollen bruken av navn har, for å kunne se 

hendelsene.

 The essential character of the names, the names of the subject-language, is itself tied to the 
 subjective capacity to anticipate, by forcing, what will have been veridical from the 
 standpoint of a supposed truth. (Badiou & Feltham, 2007, p. 456)

Jeg har ikke spurt om navnene kan stå på rollelisten! 

Noen av de som bidro i Thingstad/Wærdahlgruppene har aldri fortalt om sin innsats. For noen 

familier har det vært forbundet med skam å vite at en eller flere i familien var involvert i det 

kommunistiske motstandsarbeidet. Jeg kjenner til familier som fortsatt har verdifullt materiale fra 

kommunistenes motstandskamp gjemt bort, i kofferter, på et loft. Noen vedkjenner seg ikke å ha 

bidratt i et kommunistisk nettverk. Kanskje var de sosialdemokrater både før og etter krigen? 

Kanskje ville de bare sloss? I møtet med navnene håper jeg at alle de som ga verdifull støtte til 
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29 Vær Varsom-plakaten er et sett selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner i 
Norge. Plakaten ble første gang vedtatt i 1936 og er siden revidert i 1956, 1966, 1975, 1987, 1989, 1990, 1994, 2001, 
2005, 2007 og 2013 av Medie-Norges fellesorgan Norsk Presseforbund, fra Wikipedia.

http://no.wikipedia.org/wiki/Etikk
http://no.wikipedia.org/wiki/Etikk
http://no.wikipedia.org/wiki/Radio
http://no.wikipedia.org/wiki/Radio
http://no.wikipedia.org/wiki/Fjernsyn
http://no.wikipedia.org/wiki/Fjernsyn
http://no.wikipedia.org/wiki/Internettet
http://no.wikipedia.org/wiki/Internettet
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/1936
http://no.wikipedia.org/wiki/1936
http://no.wikipedia.org/wiki/1956
http://no.wikipedia.org/wiki/1956
http://no.wikipedia.org/wiki/1966
http://no.wikipedia.org/wiki/1966
http://no.wikipedia.org/wiki/1975
http://no.wikipedia.org/wiki/1975
http://no.wikipedia.org/wiki/1987
http://no.wikipedia.org/wiki/1987
http://no.wikipedia.org/wiki/1989
http://no.wikipedia.org/wiki/1989
http://no.wikipedia.org/wiki/1990
http://no.wikipedia.org/wiki/1990
http://no.wikipedia.org/wiki/1994
http://no.wikipedia.org/wiki/1994
http://no.wikipedia.org/wiki/2001
http://no.wikipedia.org/wiki/2001
http://no.wikipedia.org/wiki/2005
http://no.wikipedia.org/wiki/2005
http://no.wikipedia.org/wiki/2007
http://no.wikipedia.org/wiki/2007
http://no.wikipedia.org/wiki/2013
http://no.wikipedia.org/wiki/2013
http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Presseforbund
http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Presseforbund


motstandskampen i løpet av krigen, deres familier og alle andre, kan få mulighet til å revurdere 

innsatsen til Thingstad/Wærdahlgruppene. 

Epilog
Jeg  benevner min egen rolle, i prosessen med å løfte frem materialet i masteroppgaven, som en 

isbryter. Jeg opplever at jeg, som isbryter, har kommet fri fra isen. Nå anser jeg meg mer som en 

isfisker, en som kan fiske opp det som har kommet og fortsatt kommer til overflaten. Som isfisker 

kan jeg studere materialet jeg har fått frem. Lyset bryter isflatene og skaper alle regnbuens farger, i 

stadig nye valører, om jeg ser dypt nok. Det er lenge til jeg kommer til bunns i fortellingene. Jeg er 

rede til å bore flere hull, der det flyter opp materiale til iscenesettelser, materiale som stadig bygger 

ut hjemmesiden Den røde fyrbøteren, innlegg, bøker og kanskje en plass for Thingstad/

Wærdahlgruppene på Rustkammeret. Alt er mulig. I og med at jeg ferdigstiller denne masteren, lar 

jeg stikka, som en isfisker bruker, hvile. Jeg har tatt den fangsten jeg på dette tidspunkt er i stand til 

å få opp. 
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