
U. 8,8EE J
M "

h‘ 7, cktober 1944
Hvorstår Bergen

.

de første årene av den tyske okkupasjonen og NS•stYret glkk dt
store ord om den rakryggede holdning scm befolkningen i Bergen  Vj.ste
Vår by ble alminnelig omtalt som den norskeste i Iandet, et eksempel
for andree og bergensere som var på relse til andre landsdeler, kunne
sole seg 1 en popularitet son de ikke Mtid har nytt  når'de
syv fjell bak seg.
V1 skal Ikke her dømme om  1  hvor høy grad denne popularlteten var be-

rettiget, om hvor mye som skyldtes aktiv innsats og hvbr mye-soM skyld.
tes at vl unnglkk påkjenninger som andre ble utsatt for Det dom er
det viktigste Idag er den triste kjensgjerning at det ry Bersen skapte
seg 1 1940-42 ser ut til å ha blitt en sovepute for svært mane bergen-
sere, De later til å være blInde for'at ikke bare kan mange andre nor-
ske byer rose seg v en langt mere aktiv og målbevlsst lnnsats lekampen
mot tyrannIet slik den arter seg ldag, men også at Bergen på enkelte
felter stiller seg usolidarlsk i kampen  og  Ikke engans gjør derrpåssIve
Innsats som  må være.minlmumskravet til alle nbrdmenne VI sikter her
først og fremst tll den manglende opbslutning om parblene  fra  hjemåe-
fronten, Det tjaner Ikke noe å lesse sjul på at.fdtere  vIktiSe paro-
ler 1  den Siste tlden, som for eksempeliOslo er blitt fulgt lojalt'av
den aller største delen av befolknlngen, har'vært uten nevneverdjSe
virkninger 1 Bergen, Det gjelder  for aksempelebolkotten av  det nazi-
styrte Komedlateatret, av tyske og nye norske fIlmer, av offentilge
konsertar og av teaterforestillinser der detopptrær blokerte skueep11-
lere, alt sammen paroler SOM ikke krever noan personlig innsata av -deel
da er rettet tll, Det er da heller ikke å undres på at.paroler  sOM  det
kreves større mot til å følge, som for eksempel den at handelsskoler
ikke skal la sinj elever registrere og at elever sem er over 17 år
skal forlate skolene, er blitt oversett eller omgått ved forharld.11.nser
med NS-mynd1gheter•

V1 er fullt oppmerksom på at det 1 hvert enkelt tIlfelle kan nevnes
unnskyldende momenter Parolene er ofte utsprunget av en kampsitpasjon
som Ikke har vært så tilsplsset her som 1 andre byer dar presset er har.
dere. Det har tildela her 1 byan vært mullg å oppnå Innrømmelser fra
myndighetene som de ikke har fått andre steder, Parolene  er  b1ltt sei,
nere kjent her enn for eksempel 1 Oslo, og det har vært færre som  har
visst hvor nødvendige do var. Dot hendte også 1 dea første tlden, da
hjemmefronten var uten noenetast organisasjon, at forskeeillge bgemot-
strIdende paroler ble sendt ut Det ga et glimrende påskudd for alle
svaka sjeler  til å  unndra seg ansvaret og heve seg over alle deeparoler
som 1kke passet  deres bekvemmelighet,

Ingen av alle disse unnskyldninsene kan godtas idag, Mot alle grurl,
ner som spriner ut av det gamle synet på Bergen pom "nokke"for seg .
sjøl" må det slåes fast at kampen idag er nasjonal, at ved å stille oce
usolIdarlsk overfor resten av landet sviker vl landamenn i en kamp;om
nasjonale  os prinslpp1elle  verd1er Vår unnfallenhet blir brukt som
våpen 1 nazipropagandaen,  brukt til  å skape tvil hos de andre om at det
nytter.  Vi skal huske på at  det å følge parolene krever offer som_ det
ikke er  lett å bære om vi ikke har den trygge  forvissnIngen om at alle
er 1 samme båt Hvordan tror rc det vlrker på de ungdommer som frl-
vIllig glr  avkall  på utdannelse de  har strevet  etter få del I før å
ruste seg til livskampen, når de nører at  1  Bergen har man "ordnet see;
så alt  går normalt? Og hve, må muelkkelskerne 1 Oslo føle når de får
vite at folk  som regner seg for gode nordmenn kan gå på konsert 1 Bere
gen men ikke 1 Oslo, enda  det  prInsIppet det står om, kulturlivets
frlhet  overfor  1nnblandlng  fra okkupantene og deres  lakeler› skulle væ-
re en like umistells del av feineten for bergenserne som for andre nord-
menn?

Mot dem som  tviler på at  w.eolene stammer fra ansvarlig hold vil  7i



gjerne alå  fast atideres lenE-,er har.noen beettteise, De pu-
roler som spredes  ve. li3e av donilla1e pressen og brInges videre
ved muntlIg  kontakt gjennom menn og k'srnne du Stoler på, hd:r .Q.1.1e:vvært
forelagt de  beste og kyndigste folk med.innsikt på det omrdet
gjelder, og .de.sendes lkke  ut uten etter nOye'øveryeielse.  Men da et
de .OgSå ment å  skulle følges, ikke bare av alle and.re men'av deg, Som
fOrholdene'er  idagp.kan du ik.ke vente å 5å utw:o dln demokratIske'rett
tll alltld å  skulle være Modbetemmende besilAtninger sem gjeldeI‹ hele
:01ket0 VI er  1  krig 1 en  total krig der vi alle er soldater, og or-
drene'fra 'de menn som forholdeho.har giort til  våze  ‘aperkjente 2.edere  ,
0$ som-står  1 den nøyeste kontat med reernen , må følgee; ikke
blindt, Men som  utslag;aV Sohidaritot og aajenale med ize andaLpenn

fotståelse av kappeno alver,
G'jør dItt  tIl  at Bergen igjen blir dcn n6rskeste:Oyen I, Nerge'„

VI har -tradls.loner å ivaret, om'qacjonale.'verfler.det  nor-
ske folket.Yant til  å-so'bergenserhe fromste rekkenr. -

• ••• , •

1Ir-4efrenven,,
.Åkajonen met Det Norske 1$.4.1sj-osseiskap går viere.. SaMtlige-sel-

skaptshOVedetyremadlemmer:.har...fåt.t innkallin.:Yareldstjeeste, Et-
ter pålegget  skal.;do-sendes'på -VedhosSt for å'sIkre Stavangers,,brensels-
fOrsynIng. - De har ikke-atterkommot •

Den kSente,legmannehøvdlns Ilbe 3r Slupp.o_t ut:fra Gr141.
ProfesiorSalleaby sitterderimot,fremdelso

Tallet på forvisto prestr i 1il lehammer er nå 383 DeQvarvåkes
av• 27 statspolttibetjenter sOM nylig kom til FåberwIllstvlkteto • Reglene
om  meldeplikt:er inns•jepot,

••
PototSuasonen

En gunstIg-øsning ay potet. 'or.97n*..ngene en'er  dan
viktigste  betingelaen for,at i- el komme iSjnnom denne b:esten- og
vinteren uten å  Su2,te0 Det_er.obsolutt hodvendlg st b.On4e9Hgjg)r. aitt
ytterzte for'at  Areta,bekkjedno-aviing'kommpr datb.ttellender.• Det er
1kke nok at de med foraktavviser  tyskernes forsok.på underhånds-
Oppkjøp: av  poteter til'svarebeizsprlå,  forSok-meldeset-om i Hor-
daland, og de kan  komma til årbli..gjenttt andre steder Bøndene må sør-
ge fmi'at's1V1lbefelkningens anvienix,ser på S.?tetkj..o15,. .soe iåz fortrina-
vls-bør.skje dirakte:fra produsen, .dekket -ferstb Datnst:skal
han selVsagt aorge for poteter tll ceg selv og sin fami Ue og'for sette-
poteter - t11 Nsste.åro. 1;›,skvlsisjonene.- ra de tyske• mjndgheter må komme

' 1. -tredje rekke og  helat. saboteras f, stendig, Sørs lfaU. fo å - dra
allting ut åå lenso'som mnuIj3 PrOiester først mot det påagte.,kvantum,
undet henvIsning tj.1 6vt,høsten er åå mje dårllgere earrlfjor at det ik-
ke er noen mulIghet fov å-kanne .1e,f2re mer enn ei Csi av. det SOm ble av-
gItt ifjor, langt mIndre Mero BlIr proteEtezi avvat så påank;aVgjørel-
sen.. Må det.tll'alUtt"ieveres noe, aå bruk,alle dennskyldninger din
fantas1 kan.flnne på til å oppnå utsettelse ms -.LeTeringene til.pri-
vate går sin gang -

Forbrukarne'må selv gler.3•ditt ,TtterJte'tor åfå. sino raSjoher'l
hus så snaxt sOM:Mullga Hvis det overhodet.går_an., prov-å få
syning dIrekte'fra en bonde,,: Beholdninsor ross1str og handende
er alltid en ftlatese.fortyekarr,o't11 å

Handelsso1en20
Ingen gutt eller .jento ove-e 17:r må-soke å,)11.opptatt:som'eley

ved handeleskole; da man nd, måa søknader_ godkjent.v. arbe1dakonz.dretQ
De som er o ta+,t alirde;alkutt3:15, to - Denne parclehar hatt
meget-god virq-znng Vç ulo T.:tai;)SA:sj;:bnas -Jeynte l• host,3 'itudantklas-
ser.-Bamtllge sittt etter ren. dagrs forløp, Oslo IMmuhale'iNn-
delsskole hat det weldt sg nun. få:e3.3r “Ti? 1:r,  derav-hoenfinva-
1.1dere ved Tre4:::.Jr er elevtalInt ti21 2).5'; - wÆ
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507; Om eøkningen t1.1 handelsskol,er v.tonfor Oslo kan fore,løpis Opp1.ys,-.3
Drammen; T•ønsbrg og Fredriks"tat.. Iiande16s2mn46 har Iår insen ,studentkis
ser, , moldV, seg for få o1oer, eller diså "har iket s
ti1bake  etter ha fått vite:o:nparoi,en- På Hamår  fi;kk<!hande1S,Ylzrlase..i.,
ordre fra. arbeldakontot, et om 1kko å 'åegynne skoIen f r 1Q,.sept. -da $i;:tbe413:::
kontoret  vførst  .yille se man!,,e det ,trengta til arine:t.'ar.keid
hande1sg.ko1e hd,dde  elev'ene: Mt lov av' ar'get,da:f'o'rnidretr.linjgQn;-ti.k.
begynne,aien s7å:.snalrt  de".tnnfant Sag,,bie de utskrevet t1.1. arbelsinnfd'ats.•. r. •• k„nr6.3.vev,.
Det advares.mot kunat,maler Sml_th •Jahnsen, Nød.tveat Han

ViEr for -sik.tight 1 41t 111ca.t arbedd.
.A.ngrePet jed ubåthavnen.

Zragiske ,begivennåteri på ;Leksevås, 'der '144 ,nor«,-4
re for  et alliezt a4.1.grep på den tyske ubåthavnen;'hEtr V"ak«, Sorg 05 ..tiod1 fs4
lelse over hele  landet.  har det sjort  dyp't'inn'tryg.k at  .så
ge barn  amkom påSolen. skole,

Na,ztavisene  gjør  for tiden sitt beste til å  utnytte hepdirier  2nir .
propaganda.  Men  i. Bergen og på Laksevåg.Q.er en'kjenner,de sa:Okr1 T'f6-r."--
hold, vender forbltreIsen seg før*St og fremst mot våre ''boskyterei! bor,
leggersine  spre,n8. stofflaSter ved  en.kai  midt '1..h'jertet ‘e.f..lueu  (‹IdtsbM
førte til splo. sJoren  den .4-201)  os  .kliner  sine'militrAre' anlagg
på skoler Og barnAhjem, Yrivathlis .h.c>spitaleDez  vender.seg .ogSå
mot ;;e  kOmmUnal.e.myndighetersom tinater at detiolir hol.t -koie  for: VA:id
re barn i. e bygning Som er  nærmoste nabo det  Mest utpr:gede mi11--
tære må1 '1byOmrådet 3 og ikke gjør noe for å evakuerp„ privathusen'a 14  '):

 . •

heten heller.
Den riktige reakSjbn  15å-'S1.1ke hendelser soin den på.Lakqe;./åg'er"at

enda  sterkere.enn før går inn fc.fi>å gjøre slutt på krigen, Sålensd  tys.1;, •
kerne er i  landet 3 r N6rge'kr5.gsskUeplasso Sikkerhet, for osq.Ae.v.og
våre barn, får..vi først.:når de''or  drevet..uts os,.det et det hVer .nc.,Admanne4
plikt å hjelpe til mod.

Retn:in li r. foiv film ocr teater,. '•••

Film, Isommer har Holst Jensah og' Tryggve Larssen flimet ho i1er Filrst
Nå da all  fl.lmvirksomhet er.på NS hender og alle nye norske kilmer skal.
boikott,es er det forvirrende for pubilkum st kjente skuespi.3,1..are'legg9.
navn til de nye fi1mone FiTenscnter , e forbudt : . •.„
Turneer. Opplesnlnss..:oat 8;nc1r(;' -'[..urneer ViL tklzd. oil botkottat gjennom..dt?'
offentlige ParbZer som,ha kotr c glonriom cien hemmellse presseog fra Lon--
don radio. .61en vj. henstiller til Den at De avholder Dem fya å.,dra
ng. Det er uverdig å søke teaterdirektoratet on løyve., Det er tu,1ïerdi&,'"å7
fremlegge sitt program ttr oensur Norske forrat.tere, avattr fra .dette
gir ikke ut bøkr Norske malere holder "ikke separatutst3.:1•11.ngeorske• .
musikere gir ikke konserter på slike vilkårø

De kan natu.rlIgvis Mot dette anføre at prvatteatrene driver sitt
virke på lisens og -under Qlensur, Dessværre å det være slike Norske pri-
vatteatre og faste turneer har utet bøya seg fordi de har stab av ekae--
spillere og funksjonærer som ved å være i ongasjement unngår m3.sjonal
arbeidsinns'Ats., len fr å. tjene noen pengor på en turnES, bør man ikk,e ,
nedverdige se til maskepi ued -i.aterdi.rektoratet, Det skjedde' for hYpPi,

forrise sesong.. Det bør ikke .

Teater-  f ilmskolene: Skuosp‘1.13.eresoni regner seg for g,ode nordtrk?pn .
har lanse -.,3a-e-r.v st €Td 6 te::.terP:ole,;D-e*er kommet t en bek1agerYs=
tuasjon. kem seg
Vad NS  filmsko10 m opres wà ingen norsk siespiller under noen
omstendi het Underviso,,

Ergi as,1erttr. 6kueSpill.-Jrne -.7ecl'i\Tationaltheat,rA, Det
tret og Trøndelag teate::^ tvun,?„..t å bil i sine ensas'jementer9 Det
er imidlartid e‘.? •seivfø.1se. akue,T:dller tar ,,eangasjemanki„,,t.
ved disse blokerte teare'ne oi:Ler sjister der. ,J;ohan-Haug3'-'os—Ct,,r1*H"
bel er begge kn:,,ttet til Nat-:_onalthatrA etter nyordningen, De er beg-



saMMenblandingen av S[8.4g nnnen teatervirkSoffihet...

— •,•
g'e:118„ Knrl Bergmnnn'skel.gjeste som lnstruktbr i!)g skueåPlller ve.eLN.n-

-  t&dnaltm*eret.  Kon-sekvensen er nt hnns lecenesettelse.avY!'jetpe på
BIergetr..På Det nye teater nå blir boIkottet. ha ddnne

hiYHETENE 1 UKEN*

VESPRO,I\ITEllb Den  nmerIknnske arme glkk tidligere i uken til»et stor-
angrep mot et nytt avsnitt ved Aechen med luftiog

strldkrefterb Porut for nngrepet ble nntlluftskyts holdt  i sjiikk  med
artellerl mene 400 avære bombefly bombarderte'et mindre område I 1 1/2
timeb Hallet som dette angrepet laget 1 Siegfriedll,njen,.utvides stndig;
(3k  den  l.amerlknnske  nrme  er nådd frnm til Dbach, der heftlge knmper på-
-garw Söndag ble meldt at den 1.amr.arme na stå 15  kmb  Inn,1  Tyskland
på dette avsnittet. De har tritt 8 landsbyer og 2.000 -t,wskere til, fnnge
under angrepene,ldrdag. Mcllom Gellenkirchen og Allsdorf,har ttoppene
rykket frnm 3 1cm*'1 le km.bredde.  Her  nvtnr'den.tyske'motstand og,
kanonild. Engelske og kanndlske tropper hnr trengt tyskerne £1lbnke,
11 km* nord for Antwerpen, som derved er kommet utenfor.artellerIllden
frn de tyske bntterler, De alllerte rykker her fortsntt frnM og har
tatt byen TI2burg* I det vestlIge Holland truea tysketne som:står 'på
Bevelnnd  med å bll avskåret* De nlllerte stod fredng knapt lo km,,,fra
Bevelnndstnngen*.Brittlske bombefly hnr sprengt dll'cene-omkrIng bya
Valkeren. TYakerne hndde her bntterlet som behersket InnsellIngen til
Antwerpen* Dlsse batterIer er nå oversvdmmet* - Mellom Mts og Nancy'lla
den 3*amerIkanske arme  gått tll  en offenslv på 3o km:bred  fronti bp har
god fremgnng* . I Dsnkerque 1nntrådte der 1 uken 48  tImers  våpenhvile,
for nt der skulle bll nnledning tll å evnkuere slvllbefolkningen,'Så
den UJsagte tld ver ute, ble  angrepene glbnopptntt med ny beftIghet,

uken har der vært en fantastIsk orknn av flynngrep 1nn Over Tyskland
Natt tll iörabg var  84000 fly 1 vIrksomhet.over Tysklnnd og dets
krIgelndustrl * 30.000 tonn bomber ble knstet ned 1 lbpet aV-de SIste
6o timr.  -

CMTPRONTEN* Dagb er erobret nv russerne. Den rdde hær har åpnet en nY
offenslv mellom Riga og Memel.  En  kile  bst  for Mcmel op

nord for Vnrsjava  går 1  retning av öst.Preussen. Her mistet tyskerne
/brdng 200  tnhts * Halvdelen av Oei med den vlktIge hnvneby er.na
besatt aV ruaserne. I  jukaoslavia har russiske og jugosavlske tropper
konsentrert seg på den nordre bredd av Donnu rett mot Beog'redb Bwen
P4acevo nord for Beograd er tatt,

HELUS. Under hele krIgen hnr greske frIsknrer  vært I  aksjon i Hellns,
FT-eTrTyske divlsjoner 11-3r vært bunnet her, og stadig hnr de vært ut-
satt for frisknrenes lynangrep. Torsdag gjorde brIttlske tropper
landgang 1 det sydlige Hellas, og landgnngsaksjonen var relativ lett,
tnkket være friskarenea •strå1en.de_in~s4--De nlllerte hnr rykket inn
I byen Pntras I nordre Pe4opones og hnr besatt-'un--1, -ttene hal
og rykket inn I havnebyen Rion. På Krcta, der de nillerte gikk land
tldllgere I uken, pågår det kam er med •yskerne soM har trukket seg t11-,
bake tll  den n*vbspIss  nv byn.

ITAIJA* I Italla rykker den 5.arme fram mnt Bolognn. De står nå knnIn%.
-- 20 km* frn byen. VIgnola, vest for RImlnl er eroliret pv I'ndiske

tropper.
2

PINNLAND* Finske trpper hnr reneket et )mråde på 35.000 kffl og hnr drbet
tyskerne ut Tornead Utenfor Keml raser det heftige

IENDEL presIdent Roosevelts motki-ndldnt, döde sdndng morgen
hjertefell.


