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,/ den i Milorg og de organisa
'/ sjonene som e tterhvert tok 

betegnelsen «Hjemmefron
tens le delse» dvs. «Kret
sen», «Koordinasjonskomi
teen» (KK ) , «Råd Sivil» 
m .m . Boka kan ikke kjøpes 
som enkeltbind før serien er 

J EG HAR tidliger skrevet 
om bind 1 i bokve rket «Nor
ge i krig». Her noen ord om 
bind 6: «Hjemmefronten». 
Aller først: det finnes bedr e 
bøker om hje mmefron ten. 
Særlig viktig er boka «De 
tjente på krigen», av Terje 
Valen fra 1974, fordi den 
gjør et forsøk på å knytte 
sammen økonomi og poli
tikk under krigen. Det gjør 
ikke «Hjemmefronten». 
Når det likevel er e i bok som 
interesserte bør skaffe seg, 
så er det fori den gir noe så 
sjeldent som en helhetlig 
framstilling av hvilke orga
nisasjoner som oppsto, 
hvilke linjer de utviklet seg 
etter og far med seg de vik
tigste aksjonene de sto for . 

Forfatterne er Arnfinn 
Moland og Ivar Kraglund, 
som begge er engasjert av 
Norsk Hjemmefrontmuse
ums Stiftelse. Boka er deres 
første større publiserte ar
beide. Ingen av dem har 
tidligere gjort seg bemer
ket i debatten om krigen, 
men boka viser a t de har 
forsøkt å behandle stoffet 
slik at striden om linjene i 
motstandskampen kom
m er fram . Kanskje særlig 
gjelder det den interne stri-

fullført. Det er dumt, fordi 
den s tå r godt a leine. 

Den borge rlige hjemme
fronten hadde utgangs
punkt i to miljøer høsten 
1940 og foråret 1941. For det 
før ste militære som ønsket 
en fortsettelse av kampene i 
1940 og som beholdt sine 
kontakter fra felttoget. Det 
andre var kre tsene som sto 
bak administrasjonsr ådet i 
1940. Den første ga oppha
vet til Milorg, den andre til 
«Kretsen» og seinere 
«Hjemmefrontens ledelse». 
Felles for dem var at de ik
ke på noe tidspunkt under 
hele krigen ønsket åpen mi
litær kamp mot tyskerne. I 
den grad de seinere mot
strebende måtte godta s lik 
virksomhet skjedde det et
ter press. Press fra sine 
egne aktivister i lokalmil
jøene, press fra opinionen 
og press fra kommunistene. 

Våren 1941 var linja fra 
Milorgs lede lse at man ikke 
engang ønsket våpen. Sabo
tasje og aksjoner var over
hodet ikke ønsket. 
Forsvarets Overkomman
do i London blei sett på som 
uansvarlige. Den "britiske 
agentorganisasjonen SOE 
som på dette tidspunktet 
øns ket m er aktivitet i Norge 
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blei sett på som direkte un
dergraver e. Kommuniste
ne var terrorister. Etter 
press fra FO måtte Milorg i 
slutten av 1941 finne seg i 
opplæring av sabotører i 
England utelukkende fordi 
man m åtte «lystre ordre» 
(fra FO). Men m a n ønsket 
ikke flere anmodninger om 
det i framtida( !). 

NKPO slo inn på ei åpen 
kamplinje årskiftet 1941/ 42. 
Formålet var ei væpna na
sjonal folkereising e tter 
mønster fra de russiske 
partisanene. P a rtiet orga
niserte, tok deli eller startet 
en stor mengde illegale avi
ser, dannet e ksportorgani
sasjoner, forsyningsappa 
rater og aksjonsgrupper. 
Partiet fikk vind i seilene. 
21. august 1942 fløy ST APO
hovedkvarteret i Henrik 
Ibsens gate i Oslo til him
m e ls . «Osvald» Sunde s to 
•bak. I denne første delen av 
krigen oppsto det paradok
set at SOER ( og britene) og 

kommunistene hver for seg 
hadde landa på omlag sam 
m e opptrappingslinja i 
Norge. Presset på den bor
gelige hjemmefronten 
vokste. Milorg henvendte 
seg til FO og ba om at den 
m å tte m edvirke t il at det 
blei færre sabotasjea ksjo
ne r i Norge i oktobe r 1942. 
Da hadde organisasjonen 
blitt omorganisert, og i 
prinsippet godtatt at det 
kunne bli mulig med sabo
tasje og gerilja, men bare i 
tilknytning til e n alliert in
vasjon. 

Aksjonen mot STAOP
hovedkvarte ret utløs te et 
rasende angrep fra den s iv i
le hjemmefrontledelsen på 
kommunistene. Samtidig 
blei Milorg angrepet fra 
samme hold. Regjeringa i 
London blei mistenkt å støt
te kommunistenes linje. 
Statsminister Nygaards
vold kritiserte tvertimot 
aksjonen over BBC. Hjem-

mefrontledelsen a ngrep 
han likevel i et skriv for ikke 
å ha gått langt nok, og a nty
det at nazistenes beskrive!- · 
se av aksjonistene og 
aksjonen var r ett. 

Dette b lei innleiinga til en 
åpen strid innad mellom 
Milorg, den sivile ledelsen 
og r egjeringen fra høsten 
1942. Gjennom denne stri
den fant aktivistiske kret
ser i Milorg seg i forsvars
posisjon fra den aggressive 
«Kretsen» som ikke ville vi
te av verken sabotasje eller 
noen form for militær akti
vitet. En slags borgerfred 
blei oppnådd i juni 1943, da 
Kretsen ble i anerkjent av 
regjeringa som hjemme
frontens sivile ledelse, og 
denne ig jen godtok a rbeids
delinga i Milorg. 

I m ellomtida hadde ak
sjonismen i motstandska m 
pen skutt fart. Kp Linge folk 
(SOE ) var aktive med ak
sjoner og presset fra sitt 
hold. Kommunistene og 
uavhengige grupper hadde 
trappet opp. Da Sunde & Co 
sprengte troppetransport
tog av skinnene i Hokksund 
i oktober 1943 blei de møtt 
med r eaks joner ikke bare 
fra tyskerne og NS, m en og
så fra Milorg og Kretsen . De 
to s iste fordømte kommu
nistene som hensynsløse. 

Det s iste året stilnet Kret
sens anti-kamplinje av. 
Situasjonen hadde gjort den 
umulig. Krigsaktivismen 
på grunnplanet var så stor 
,ettersom krigslykken utvik-

la seg på sentra lavsnittet i 
Øst-Europa og de andre 
frontene, at det var helt nød
vendig å godta en stille 
væpning og som et mini
mum kontrollert sabotasje 
hvis ikke milor g-jegerne 
skulle slutte seg til kommu
nistene . Dette var hele tiden 
den stor e frykten, og den 
ble i uttalt k la rt og tydelig. 
En betydelig væpning had
de skjenn av Milorg: Over 
700 vellykkede s lipp, 22000 
rifler, 7000 m askinpistoler, 
3000 maskingeværer. I til
legg bazookas, store 
m engder ammunisjon og 
sprengstoff. Pr. 1. mars 
1945 hadde Milorg ca. 32000 
m ann i rullene, m e r eller 
mindre væpna. 

Kampen mot AT og mot 
a t tyskerne uhindret kunne 
føre sin s lagne Lappland
sarme til sentralavsnittet 
omformet Milorg til en par
tisanhær med s tore mulig
heter. Fortsatt var lina i 
m a r s-april at det bare skul
le skytes i tilknytning til 
a lliert invasjon. Organisa
s jonen blei holdt på stram 
line. 

Milorg endte som en pa r 
tisanhær av betydelig 
omgang. Hjemme frontle
delsen som ironisk nok aldri 
hadde ønsket det, ha dde fått 
d e nne hæ re n ganske gratis. 
NKP, som hadde ofret noe 
nær alt for å oppnå det sam 
m e, klarte det aldri. 

Hvorfor ikke? (Mer om 
det seinere.) 
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