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NKP og den tapte krigen 
KANSKJE DET er riktige
re å si at NKP vant krigen 
og tapte freden? Ett er sik
kert: NKP og kommunister 
i og utafor partiet tok ( sam
men med jødene) den 
tyngste børa. Langt det vik
tigste av mntstandsaktivi
teter av betydning hadde 
sitt opphav i NKP. Men 
NKP hadde hatt større vy
er. 

Etter at kamplinja hadde 
seiret offisielt i partiet og 
Furubotn var valgt til ny ge
neralsekretær nyttårsaften 
1941/42, hadde kommunis
tene tatt mål av seg til å 
reise en frigjøringskrig et
ter mønster fra Sovjet og 
Balkan. Formålet var at og
så i Norge skulle tyskerne 
angripes. Norge skulle ikke 
være noe rekrasjonsom
råde for Wermacht. Plan
messig skulle partisanstri
den bygges opp. 
Sentralledelsen blei gjemt 
bort i skogen på Østlandet 
og i fjellheimen, alltid på 
vakt og ofte i bevegelse. Et
terhvert utstyrt med et lite 
antall geriljakrigere som 
livvakter. folkekrigen skul
le begynne med holdnings
kampanjer, aviser og 
organisasjonsarbeide. Mye 
av dette fant sted i 1942-43. 
Så skulle sabotasjeaksjoner 
settes i gang over hele lan
det. Sabotasjen skulle vars
le overgangen til åpne 
militær partisanstrid. 

Asbjørn Sunde blei «ut
nevnt» til leder av sabotas
jevirksomheten, og ei tid så 
det lovende ut. Mens for
beredelsene til dette blei 
lagt organisatorisk, hen
vendte NKP seg til regjerin
ga i London og etterhvert til 
borgerlige hjemmefront~
grupper (blant annet Mi
lorg og «Kretsen») for å 
opprette enhetsfront. 

Problemen begynte å 
komme. Skepsisen til kom
munistene satt djupt på 
grunn av NKPs oppførsel i 
tida 9. april og utover. Sjøl
sagt også på grunn av den 
voldsomme hetskampanja 
som hadde vært drivi under 
Finlandskrigen 1989-40. 
Kretsen lanserte det ene 
voldsomme angrepet etter 
det andre, i ordelag som lå 
tett opp til Gestapo. Dessu
ten var partiet kadermessig 
svært lite. 

Den politiske situasjonen 
i landet gjorde det umulig 
for Furubotn å lansere sin 
partisankrig, hvor mye han 
enn ønsket det. Ressursene 
var små, stemningen hos 
mange fientlig. Fienden var 
sterk, og hadde mange alli
erte. NKP fikk også et annet 
problem: Etter valget av 
Furubotn i 1941/42 lykkes 
det ikke lenger å holde for
bindelsen til Moskva. Etter
hvert virket det som at 
Moskva hadde brutt kon
takten. Oppløsningen av 
Komintern i 1943 kom som 
en veldig lettelse på Furu
botn. Likevel må det ha blitt 
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Tyskerne og nazistene taP.te krigen. Men 
NKP vant den heller ikke. Assen går det an 
å si at et parti som gikk fra promilleparti i 
1939 til å få 18 prosent i gjennomsnitt i bye
ne i valget i 1945 og 12 prosent i gjennom
snitt i hele landet, at et parti som ga ut 
«Friheten» i over 100 ·ooo eksemplarer dag
lig sommeren 1945, at et parti representert 
i sjølve regjeringa, - at et slikt parti tapte 
krigen? 

plagsomt klart for mange 
kommunister at Sovjet ikke 
støttet NKPs nye ledelse, 
snarere tvertimot. Proble
men blei akutte da Asbjørn 
Sunde proklamerte bruddet 
med Furubotn. Med ett gikk 
hele opptrappingsplanene 
for partisankrigen i oppløs
ning. Et nytt sabotasjeap
parat måtte møysommelig 
bygges opp. ragnar «Pelle» 
Sollie fikk den jobben. Men 
også Sollie følte seg nødt til 
å rive seg løs fra NKPs or
ganisasjon høsten 1944, -
som «Osvald» hadde gjort 
ett årfør. 

Det blei tidlig klart for le
delsen i partiet at den 
kontakten med Moskva som 
de aldri hadde klart å eta
blere, - den hadde «Os
vald>>. Under dette lå det at 
Moskva hadde sterk mistil
lit til Furubotns ledelse av 
NKP, og viste akkurat det 
til alle blant kommunistene 
som var interessert. 

Den politiske situasjonen 
for NKP var derfor vanske
lig. Ikke lykkes forsøkene 
på allianser utad. Innad 
rådde mistanker og mistil
lit, særlig knytta til Furu
botns person og Moskvas 
holdning til han og det han 
sto for. 

Vi veit åssen det gikk. Sa
botasjen som blei utført 
kom til å få betydning for 
motstandskampen, men ik
ke fordi den førte til opp
trapping til partisanstrid. 
NKPs ledelse og Furubotn 
våget aldri å ta skrittet til 
åpen strid, slik Tito hadde 
gjort det i Jugoslavia. Iste
det blei det Milorg som tok 
imot den store kadertil
strømminga som blei resul
tat av sabotasjeaktiviteten 
og andre motstandstiltak. 
Milorg kunne støtte seg på 
autoriteten fra de vestalli
erte. Våpen, materiell og 
annet utstyr (ikke å for
glemme sjokolade, tobakk 
og brennevin) kom i store 
mengder fra England. NKP 
hadde ikke noe tilbud til alle 
de folkene som i 1944 og 1945 
fylte opp Milorgs ruller, og 
som første av alt ville sloss. 
Sabotasjegruppene var av 
naturlige grunner så kon
spirativt organisert at bare 
et ytterst lite og høyt kvalifi
sert personell kunne bru
kes. Massene strømmet 
sjølsagt til andre deler av 
NKps·apparat, som aviser, 
eksportvirksomhet osv. 
Men det var ikke så for
skjellig fra de borgerlige 
gruppenes. 

Åpen militær folkekrig 
blei det ikke, sjøl om ut
gangspunktet hadde vært 
en plan om det. Sentralle
delsen var etablert på 
landsbygda. Den var profe
sjonell, dvs. i full illegalitet, 
og levde på krigsfot. Hjem
mefrontens ledelse i Milorg 
og Kretsen derimot levde i 
byene, og hadde sin daglige 
dont som legale borgere de 
fleste av dem. Det ga dem 
korte kommunikasjonslin
jer og enkel forsyningssi
tuasjon. for sentralledelsen 
i NKP gikk mesteparten av 
tida med til å overleve reint 
fysisk. Milorg kunne la sin 
folkehær bli bygget opp i 
trygg forvi,ssing om at den 
aldri ville bli brukt. NKP 
tok aldri skrittet til å gjøre 
det samme. 

Hvorfor NKPs krigspoli
tikk brøt sammen er ikke 
behandla skikkelig histo
risk verken av partiet sjøl 
eller historikere. Det finns 
en del memoarlitteratur 
(F.eks. Torgrim Titlestad: 
«Furubotn» 1-3. Torolv Sol
heims sjølbiografi ) som 
kan gi pekepinn. det er 
imidlertid helt åpnbart at 
forklaringen ligger i indre 
forhold i partiet, og i Furu
botns vurdering av den 
politiske utviklinga i landet .. 
Almene fraser om å utvikle 
parisanstriden etter møns
ter fra Sovjet og Balkan ( på 
landsbygda) lykkes det ik
ke å følge opp med praki:isk 
politikk. De almene tesene 
viste seg å ha mindre betyd
ning, evne til å analysere og 
ta konkrete initiativ viste 
seg som så ofte ellers å ha 
avgjørende betydning. 

LARSBORGERSRUD 



Feil bilde, 
feil tekst 
I KLASSEkampen har re
daksjonen ·utstyrt min ar
tikkel «NKP og den tapte 
krigen» med et bilde av ei 
ødelagt bru med følgende 
tekst: «Under krigen skulle 
NKPs sabotasjeaksjoner 
være begynnelsen til en par
tisankrig, men den politiske 
situasjonen i landet gjorde 
en slik krig umulig. Den. 
sprengte Langenes bru er et 
eksempel på en slik sabo
tasjeaksjon.» 

For det første: At en slik 
krig skulle vise seg å være 
umulig å få istand for Furu
botn, betyr ikke det samme 
som at en slik krig var umu
lig i det hele tatt. For det 
andre: Hvorfor blande inn 
Langenes bru i dette? Lan
genes bru blei sprengt av 
norske s tyrker 12. april 1940 
for å hindre tyske styrker i å 
krysse Glomma. Tyskerne 
ønsket å krysse Glomma for 
å sprenge den norske styr
ken som lå på østbredden. 
,Det klarte de også. Men det 
har ingenting med den sa
botasjen som fant sted 
seinere under krigen å gjø
r e. Og enda mindre med 
NKP! 

LÅRS BORGERSRUD 
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