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' . ' KULTUR KLASSEKAMPEN 

Klassen og nasjonen 
BØKER 

Tore Pryser: 
Klassen og nasjonen 
Arbeiderbevegelsens histo
rie i Norge, bind 4 
Tiden 

T 
i?i:lag h!;.0~t~ 
et stort løft 
med å utgi «Ar
b eiderbevege l
sens historie i 
Norge». Tid

lige re bind e r omtalt i 
Klassekampen. Tot'e F ry
ser har skrevet bind 4, 
«Klassen og nasjonen», som 
handler om tida 1935-46. 
Forfatteren Tore Pryser er 
a m a nuensis ve d Oppla nd 
Dist r ikshgskole. 

De t e r skrevet m ye då rlig 
om a rbeiderbevegelsen. La 
oss slå fast det. Tidligere 
har bå de Ousland og Skar 
skrevet fagbevegelseshi
storie som omhandler den 
samme perioden, med blan
det resultat. Kampen mel
lom kommunis tene og 
sosialde mokratene lå som 
en kla m hånd rundt histori
kerne. Når jeg s kriver 
«bla ndet» mener j eg grunn
leggende forskjellige 
premisser for behandling 
av NKP-tradisjonen og 
DNA-tradisjonen. Veldig 
kort og veldig skjematisk : 
Mens sosialdeomkratene 
representerte fornuft og ri
melighet, sto kommuniste
ne for intriger, uro, infiltra
sjon, spill for galleriet. Mye 
av erindringslitteraturen 
om samme periode utgitt på 
Tiden e r skrevet over s am
m e Jest. En viktig forutset
nin fo r å skrive vettugt om 
a rbeiderbevegelsens histo
r ie dre ier seg om m etode: 
Begivenheter og aktører 
må beha ndles utfra sine for
utsetninger. Historikeren 
må frigjøre seg fra «politi 
og røve r»-skje m aet, som 
ha r satt så preg på 50- og 
60-tallet. (NKP= røver , 
DNA=politi) 

Har Tore F ryser. klart 
det? Et langt stykke på vei 
- ja. F or førs te gang for e
ligger det en framstilling av 
hva kommunis tene foretok 
seg under krigen. Fra den 
forvirrede · opptreden 
1939-40 da sentr a le NKP-ere 
så Storbritannia som den 
store ulven, via e rkjenne l
sens time da tyske rne 
stra mmet til - og til de kas
tet seg u t i ka mpe n . Mer om 
dette seinere. Om f r a m s til
lingen for tsatt er skis se
messig, e r det neppe 
Prysers private politis ke 
verden som ha r hindret han 
i å skrive mer e og sikre r e 
om dette. Det fins rett og 
s lett ikke mye m ateriale. 

Hvo·rfor passiv 
mott;tand? 
De t er ei stor bok. J e g ve l
ger å kommentere e t par 
viktige spørsml. H va var 
bakgrunnen for hjemme
frontens passive linje for 
motstanden? Om Helge 
Krogs bok «6.kolonne» skri
ver Pryser: «He r fremset
tes flere alvorlige p åstan
der, blant annet at le de rne i 
motstandsbevegels en had
de skjulte motiver for sin 
forsiktige strategi. Den 
krigsviktige industrien ble i 
liten grad utsatt for sabo
tasje fordi ledere og eiere 
av gruvene og storbedrifte
ne gikk imot dette av hen
syn til egne profittinte res
ser, het det. I følge Krogvar 
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de i stand til dette fordi de 
hadde en dominerende 
plass i hjemmefrontledel
sen. Historikerne har i 
ettertid stor sett avvist Hel
ge Krogs pstander.» (423) 

Den delen av Krogs på
s tander som historikerne 
ha r avvist , var påstanden 
om a t tyskerne okkuperte 
Norge ikke av militær s t ra
tegiske grunne r , men for å 
suge la ndets økonomiske 
ressurser for sin øvrige 
krigføring . Påstanden om 
at hjemmefrontens passive 
linje var s kapt for å beskyt
te verdiene i den norske 
industr i og næringsliv, som 
gikk m ed 100 prosent inn
s a ts for tyske krigsbe hov, 
e r ikke «avvist», (med 
m indre «historikerne» er 
det samme som Skodvin og 
G rimnes) . En historiker 
som har gått inn på le de rnes 
forhold til næringslivet, er 
lektor Terje Valen, i boka 
«De t jente på krigen». Hans 
konklusjone r er motsat t de 
Pryser re fe r e r. Verke n i 
t ekst, note r eller litte ratur
liste kan jeg se at Pryser 
har fått m e d seg Valens 
b ok, e lle r kjenner til de n . 
P åstanden om at den passi
ve motatandslinja har sin 
bakgrunn i p r ofitten i næ
r ingslivet står fortsatt 
ganske p å egne ben, e r jeg 
r edd. Diskutabe l - m e n 
neppe avvis t. 

NKP - ansats til 
en historie 
Alle politis ke bevegelser 
har behov for bevissthet om 
sin historie, så også KKs le
sere . NKP ha r aldri k1a r t å 
lage noen his toris k fram
s tilling av sin histor ie fra 
1939 til 45, selv om en del do
kum entarsk materiale er 
lagt fram . I 1949 endte det 
m ed e n e ksplos jon som øde 
la partie t . Først i dag med 
«perestrojka er det blitt 
mulig for NKP selv å nøste 
opp hva som skjedde. 

Prysers bok er det første 
forsøket på å gi en samlet 
framstilling av de n krigspo
litikken som var bakgrun
nen for eksplosjonen i 1949. 
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D et var aktivistene blant kommunistene som drev fram den aktiv e motstanden. H er fra «Osw ald· 
gruppa"s aksjon mot Oslo vestbanestasjon natt til 2. februar 1942, r ett før Quisling sku lle innsettes 
som ministerpresident på Akershus (ill. fra boka). 

Nettopp av den grunn vil jeg kommunistene var holdt 
anbefa le boka til KKs lese- ute fra m ye av arbeidet i 
re. NKP var et lite parti i H jemmefront og Milorg, 
1939. Ikke-angrepspakten som slukte mye av DNA
mellom Sovjet og Tyskland medlemmenes innsats. 
1939-41 svekket partiet yt- Kommunistene hadde bare 
te rligere. Under felttoget sitt eget apparat, mens 
etter 9. apr il s t0ttet partiet DNA ikke hadde behov for 
ikke forsvarskrigen. I ste- et eget. De hadde hjemme
de t ønsket man å finne en front-appar atet. 
o rdning med okkupasjons- Pryser gir mange nye 
makten som lot mest mulig opplysninger. Hans hoved
av artieiderbevegelsen og kilde her er Terje Halvor
fagbevegelsen intakt. sens arbeid med NKPs 
«Fagoppsisjonen av 1940» partihis torie, - som dess
med prominente sosialde- verre ennå ikke er fullført. 
mokrater i spissen, blei På noen punkter synes j eg 
støtta av NKP så lenge for- bildet blir noe for enkelt. 
målet var å bevare fagbe- Kanskje er ikke Pryser 
vegelsen. Da denne veien uenig i det. For det første er 
etterhvert førte mot og inn i det viktig at det allerede før 
NS, trakk NKP seg ut. Pry- pakten m ellom Tyskland og 
ser a vviser Torgrim Title- Sovjet fantes et «parti i par
s tads teori om at Furubotn tiet ». Kominte rn ha dde 
med «Vestlandskonferan- a llerede fra 1934-35 organi
sen» 21.juli 1940 hadde tatt s ert den hemmelige organi
til orde for en kamplinje s asjonen rundt Wollweber, 
mot tyskerne. Omleggingen som va r utenfor NKPs kon
kom seinere, med Furubotn troll, men samtidig var en 
som pådriver, men skrittvis del av m iljøet. De var a lle
og av flere grunne r. Pry ser rede i militær kamp mot 
n evner bl.a. betydningen av Ty skland før 1939, og smalt 
a t forholdet mellom Sovje t til med aksjoner kort tid et
og Tys kland kjølnet unde r ter krigshandlingene på 
paktpe rioden. østfronten startet somm e

ren 1941, altså et halvt å r før 
kamplin ja vant gjennom i 
partiet. Organisasjone n var 
ikke så stor, men det var ik
ke NKP heller, og det var de 
m est drivende aktivistene 
som gikk til denne organisa
sjonen, under ledelse av 
personer som Asbjrn Sun
de , Normann Iversen og 
Ragnar Sollie. 

Kamplinja 
Gjennomslaget for ei kamp
linje skjedde først da 
Furubotn ble i valgt som ny 
generalsekretær ved års
s kiftet 1941/ 42. For res ten 
av krigen sto NKP som det 
best organiserte partiet i 
Norge. Med flyktningeruter 
(som jobbetmest formilorg 
og hjemmefronten), med 
fagligapparat, militært ap
parat, og med et pr esseap
parat som langt utklasse rte 
de t som fantes ellers. Langt 
de fleste illegale avisene un
der krigen som h adde noen 
varighet og betydning, var 
utgitt av kommunister elle r 
i samarbeid m ed kommu
nister. På tross av av harde 
tap gikk organisasjonen 
aldri i oppløsning. Av en 
sentralkomite m ed et fast 
medlemstall rundt 15, døde 
21 som følge av krigen. Det 
betydde stadige erstatnin
ger inn i ledelsen . I følge 
Pryser kan noe av NKPs 
e nestående organisatoriske 
styrke forklares utfra at 

Wollweber 
mot Furubotn 
Dessuten var NKP delt mel
lom de gamle fra før 1939, og 
de nye , som blei rekruttert 
sær lig fra AUF og DNA, og 
som utgjorde hovedstam
men av Furubotns m est 
a ktive supportere. Da disse 
fløyene braket samm e n i 
1949, var det Wollweber
folkene som tro til med 
håndfaste midler for å fjer
n e Furubitn og ha ns folk. 
P r yser er inne på om part
ifraksjonene ( eller hva man 
vil kalle dem) også sto for 
forskjellige politis ke linjer 
under okkupasjonen. Etter 
mitt syn ha r det mye for 

seg. Mens Furubotn ønsket 
å bygge et sterkt parti 
(gjerne også militært) for å 
ta makta e tter krigen -
hvis mulig, ønsket Sunde å 
bygge opp et sterkt militært 
apparat for å s låss mot 
Wehrmacht og saboter e de
res støtte i Norge. Altså at 
det går an å å se på disse 
indre politiske motsigelse
ne som en avspeiling av 
motsigelsene mellom 
NKP / kamplinja og Mi
lorg/ HLs «beredskapslin
je» (somPr yserkallerdet). 
I følge Pryser skulle NKP 
ha hatt innpå 1000 mann i en 
egen miltær be redskapsor
ganisasjon som ble kalt 
«Nasjonalgarden ». Sundes 
apparat må på det s tørste 
ha omfattet maksimalt 200 
mann. Når de t g jelder opp
lysninger om «Nasjonal
garden» er det grunn til å 
være noe tilbakeholden. 
Uansett har det vært uenig
heter om linjer. 

I 1949 under partioppgjø
ret kom alt dette på bordet. 
Furubotn angr ep Sunde for 
å være agent for britiske 
hemmelige tjenester, og 
Løfsnes/ Sunde-fløyen an
grep Furubotn for ha vært i 
Gestapos tjeneste. Det går 
an finne historiske holde
punkt for disse fantastiske 
beskyldningene, se lv om in
gen av dem er sannsynlige. 
Derim t kom det tydelig 
fr am at beskyldningene var 
forsøk på å forklare uenig
he ter om krigspolitikken. 

Legge r Pryser stor nok 
vekt på G..lsse indre motsi
gelsene ? Leserne for gjør e 
seg opp sin egen mening . 
Kommunistenes krigshisto
rie er vik tig for å skjønne 
NKPs etter krigshistorie. 

Noen unyaktigheter, 
noen feil. 
Noen detalje r til slutt. Boka 
skjemmes av enkelte uryd
digheter og faktiske fell . 
Fordi det er såpass mange 
av dem, er det vanskelig å 
komm e utenom ta noen e ks
e mpler fra for skjellige 
deler av boka. 

I avsnittene om den indre 
mllltære beredskap fra kri
gen (s.215-220) refererer 
han ikke hovedkilden, men 

derimot inngående en som 
polemiserer mot hovedkil
den. H verken i noter eller 
litteraturoversikt er hoved
kilden nevnt. Følgelig må vi 
tro at Pryser ikke kjenner 
den. I behandlingen av si
tuasjonen under Finlands
krigen får vi et klart 
inntrykk av at regjeringen 
var str engt nøytral og at det 
ikke blei sendt våpen. Imid
lertid vet vi at regjeringen 
bl.a. sendte artilleri og am
munisjon, i skarp strid m ed 
norsk nøytralitetspolitikk. 
Men Fryser mangler kilden 
i såvel noter som litter atur . 
På side 213 kan vi lese at 
opprettelsen av Norsk Fol
kehjelp var en «frukt» a v 
hjelpearbeidet til Spania . 
Dette er forså vidt riktig i 

- den forstand at Spaniako
mitee n eksisterte før Folke
hjelpen, og at DNAs 
beslutning om å omdanne 
Spaniakomiteen til Folke
hjelpen og stjele de pengene 
som Spaniskomiteen hadde 
samlet inn, kum etter at den 
spanske republik1<en hadde 
bruttsammen. Menførstog 
fremst var Folkehjelpen en 
«frukt» av Vinterkrigen i 
FL'lland, og DNAs ønske om 
å utnytte denne i kampen 
mot kommunistene i Norge. 
Om 1940 kan vi lese at m ens 
det «militære systemet» 
fungerte dårlig de første 
døgnene, var regjering og 
Stor ting mer besluttsomme 
(s. 237). Men to sider etter 
kan vi lese om at regjering 
og s torting ville forhandle 
med tyskerne. Beslutt
somt? Kostet Bltichers for
lis 1000 tyskere live t (s. 
236)? Vi vet at 576 av beset
ningen og et ukjent antall av 
de ca. 800 innskipede solda
tene døde. Det samlede 
tallet døde kan altså være 
alt m ellom 576 og ca. 1400 
(1376). Å ta midt imellom 
(1000) blir ikke riktiger e at 
det gjøres av andre (f.eks. 
Grimnes i «Krigen i Nor
ge»). Så litt lengre fram. I 
tilknytning til «Osvald »s 
aksjon mot Statspolitiet 
høsten 1942, skriver Fryser 
a t Eli Hansen ble henrettet 
som den første kvinne i Nor
ge under krigen. Pryser 
blander sammen «Eli» 
Hansen, dekknavn for Elias 
Hansen, med Rigmor Han
sen. Elias Hansen kan nok 
ha hatt en forbindelse med 
«Osvald», m en henrettelsen 
av han var førs t og frem st et 
forsøk fra tyskerne på å kri
minalisere «Osvald». 
Rigmor derimot døde i celle 
på Grini, antakelig myrdet 
(muligens selvm ord) som 
følge av aksjone n i Henrik 
Ibse nsgt. Men vi kjennerik
ke til a t hun ble henrettet. 
På side 391 kan vi lese at 
Sunde de l tok a ktivt i de fles
te a ksjonene. Kan det være 
riktig? Såvidt jeg vet deltok 
han sjelden personlig etter 
aksjon en mot Arbeidskon
toret i Piletr edet i 1943. Var 
neppe med i «de fleste». Vi
dere: Vi kan lese a t «F elle 
gruppa» var «særlig» aktiv 
høsten 1944. Men den e ksi
sterte ba r e da! M ens vi på 
side 469 leser a t 13 000 nord
menn ble «utdannet» til 
politisoldater i Sverige, ka n 
vi på side 481 lese at 15 000 
var med i polititroppene. 
Hva e r forskjellen?. 

Det e r en del slike dumm e 
detaljer i boka, som trekker 
inntrykket ned . Jeg har ik
ke tatt m e d a lle. Her burde 
mere tid blitt spandert! Da 
hadde en god og viktig bok 
blitt enda b edre . 

LARSBORGERSRUD 


