SPILEHJULET

BUDSTIKKEN MED DE DEKK.ENDE REPORTAGER
FRA STAVANGER

OG OMLIGGENDE DISTRIKT

STAVANGER OG OMLAND CLUB FOR AUTOMOBIL & MOTORCYKKELINTERESSERTE

ih6186
DE STHBTR

SPILEHJULET

BUDSTIKKEN MED

DE

FRA STAVANGER OG

..

ffi§kf

DEKK.ENDE REPORTAGER

OTIILiGGENDE DISTRIKT

hi

hli

,2,$

m

STAVANGER OG OMLAND CLUB FOR AUTOMOBIL & MOTORCYKKELINTERESSERTE

GATYTfYTELB I LEN

§ V ENN ER

STAVANGER OG OMLAND CLUB FOR AUTOMOBIL & M OTO RCYK
Postboks 351 zTjensvoll
4001 Stavanger

K ELI

NTER ESS ERTE

-

FORMANN

S IGURD

NtSTF0RI'4ANT\l

MAGNUS DAHLE

STKRTTÆR

EINAR UELAND
Vibeveien 11

KASSTRIR

SYNNØYE GARBORG

T7t:04/553708
4A00 Sra vanger
T7t:04/62027 1

FRØLAND

Valkyriegt.43

Knausen

I-ø[MISTER

Reevegen
INGVAR ESPEDAL

LøIASS.

ANDREAS AUESTAD

RTDAKTøR

FRODE GARBORG

SoTTiveien

Sørbø

4300 Sandnes
Tlf:04/430492
4360 Varhaug
T7f:04/482315
4340 Bryne
Ttt:04/620026
4300 Sandnes

5

6

TJt:04/A24145

4300 Sandnes
Ttt:04/5t5420
4033 Forus
T1t:04/437175
4362 Vigrestad
T7t:04/457456
4362 Vigrestad
T1f:04/550788

,

STYRIt',lIDLTt'4

Oddahagen 6
JAN O. FRIESTAD

STYRTMIDLTM

OVE HELGE VOLD

SIYRTMID[-ft'4

HENRIK

LUNDE

Byretten,Tinghuset

S

4000 Stavanger

I GURD

MAGNUS

I NGVAR

.

EINAR

§TYRET

I eg6

S TJY,A/ ØV

OVE HELGE
ANDREAS

HENRIK

J

AN

ODI)V AR

E

t'

ar

-

FR,A

R,EDA

KTøR,EN'S BoRD"

-

Hei !
velkommen

til nytt Spilehjul.Jeg håper dere finner det lesbarr,,
-om ikke annet,så er det lett antenneLig(uff,for en tanke).
En ting som sikkert savnes,-av noen-,er en fyldig reportasje
fra hevingen av en ca.1930 Dodge I Ragsvatnet,som fant sted
for en måneds tid siden.VeL,stoffet er forsåvidt klart,men
fremkallingen av bilder fra aksjonen,har trukket ut.Med forbehold om at bildene snart blir ferdige fra 1ab'en,kan jeg
love en god og interessant historie i Januar nr.
Derinot er det med nye annet stoff,om litt av hvært.Som et lite
jeg konne med en henstilling ti1 a1le
apropos ti1 stoffet,vil
ryttere av to og tre-hjulede doninger,on å forfatte noen 1injer med vekt på notorsykkel.Jeg vet ned sikkerhet at det finnes
mange i klubben son har evne til dette,og som en-manns-redaksjon blir Spilehjulet garantert ensidig,hvis ingen andre
trer støttende ti1.
Forsidebildet denne gang er unektelig et trist syn,-og he11er ikke
har det noe sær1ig med julen å gjøre,men det er ned for å
vise at regnet satte sine sure spor,også i gamle dager.0G,-det ER et vinterbilde,uatt i 0slo vinteren 1951.
Ve1, ve1, godtfolk. Kos dere ned Spilehjulet, på den ene e11er andre
måten,og lykke ti1 ned garasje-arbeidet,-e11er var det i kjelleren der foregikk?!(forresren--HA EN RIKTIG GoD (H)JUL !!)
FR0D[ GARBORG ( nED. )
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Årsfesten som b1e holdt på Lura Turistheim 29 / LL, b1 e en
suksess hva angår underh oldning og stenning.Delt akelsen var dog heller lab €r,men alle deltagerne h adde
en kjenpekveld.En server ing som best kunne samme nlignes
med en stormiddag på en f as jonabel restaurant, se rvert
av hyggelige og juleglad e dam€r , kj etrpebra musikk som
spente over a1t fra rock tn ro11 ti1 visesaDg,rei nlender
og swi.oB , bingo med f 1ot t e premier osv.osv.Tusen t akk
ti1 betjeningen ved Lura og tusen takk ti1 musik ant€tr,
som ble rost opp i skyen e av alle som var i stan d ri1
å oppfatte avslutningsme 1od ien . Tusen Lakk for en kjempehyggellg af ten!!!
Brannbilen ( Chevroleten fra Sauda) har fått "besegle ttt sin
skjebne.EtEer noen års u trivelig opphold utendør s, er
den nå trygt plassert,-i godt selskap,innendørs. Styremedlem forbarnet seg ove r denne ttstygg-finett don ingBD,
osrf,åror5tt"8Efid.ir oppb evari-ng/restaurering i s in
store garasje på Vigrest ad.Her har den fått sels kap med
b1.a. en Chevrolet polit j.-mar j e ( tidl . Sandnesbil ) , oB
en Chevrolet Anbulanse, p luss mange f lere.Bra!!
Leif M. Skar€, trofast Merced es tilhenger,har nå utvi det
horlsonten ved å gå til innkjøp av en god gammel amerikaner , en Nash 400 , 1 936 tr od.Hans nydelig restaure rte
MB 170 SB,1952,også kalt ttden andra kånått,har a1 tså
fått selskap.Når får vi historien om ttden tredia kånå",
Leif?
Torfinn Gås1and har visstno k kjøpt seg en aldri så liten
NSU Prlnz.Med tanke på T orfi-nns svære Chevrolet De Lux,
'52,sBmmen med den 1i11e Prinzen,slår det meg at utrykket ttmotsetninger tiltre kker hverandrett , hvirkeli g har
et snev av sannhet!?
Helge Koch, form. i Stvgr. avd . Mercedes Benz Klubb , NorE€, har
flyttet sitt omfattende delelager.Trenger du noe,kan
du ta kontakt med Helge på t1f .04.589427.--Bare MB,
selvsagt !
o
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hos mange av oss ttvet.erantt-entusiaster, våknet motorinteressen tidlig hos James Dean.Hans mor døde når han var ni
år gammel.Faren sendte ham ti1 en onkel og tante i Indiana,for
at han sku11e kunne få en god oppvekst.På gården i Indiana,var
som ti-åring,og
James Dean bak rattet på en traktor,allerede
ti1 treEten-års dagen fikk han sin egen moped.Denne byttet han
imidlertid i en moLorsykkel,og b1e en virkelig k1øpper,både i
å kjøre og å reparere.På dette tidspunkt,var Deans trang ti1
fart og motor-sport,allerede som spikret fast.
Som skuespiller, st,artet Deans karriere på teaterscenen, og
under denne perioden eide han en utgammel Chevrolet, som han
kjørte,bodde og sov i!EtterhverL som han avanserte,og fikk bedre
ro11er i Leaterstykkene,avanserte han også ti1 en knal1-rød
MG-TD,som han senere igjen byttet ut med en Porsche Speedster.
James Dean valgte friheL og farL, fremfor Hollywoods haktiske jet-seL 1iv,og ble av sine skuespiller-kollegaer,betrakteL
som en einstøing,eo ungdom i opprør.Han b1e m.a.o. identifisert
med rollene han hadde i de Ere filmene ;ttØsE for eden",
ttRotløs
ungdomtt og ttGigantentt.
Som

Apri1,1955,deltok for førsEe gang Dean i eL billøp.Det var
Palm Spri'ngs Road Race 55, og her beviste han aL han ikke bare
var en fartsglad ungdom,men også en virkelig god bilfører.Ved
dette Løpet hentet han hjem førsteplassen i amatørklassen og
også tredjeplassen blant proffene!I Mai kjørte han Bakersfleld
National Sports Car Races, oB stakk av med førsteplass i sin
klasse.Noen uker senere samlet han flere premier i Sant.a Barbara.Siden deltok Dean i enda tre Løp,og tok førsteplass i
to av dem og annenplass i det Lredje 1øpet.Nå var James Dean
blitt kjent,og anerkjent,som en virkelig habiL 7øpskjører,fremfor som skuespiller-,b1ant andre sporLsbil-entusiaster.Alle
disse Løpene b1e kjørt med hans egen Porsche Speedster.

Så begynte j-nnspillingen av sLorf ilmen t'Giganten", og James
Dean fikk en Chevrolet Be1-Air Convertible ti1 rådighet.Men
ganske snart fikk han fullstendig kjøreforbud,inntll
filmen
var avsluttet,på grunn av sin fartsglede og tilsynelatende uvØrne kjørlng.Dette måtte han bare respektere,og gikk dermed
glipp av flere stor-løp i Juni,Juli og August.

Innspillingen av rrGi-gantenrt b1e avsluttet i September, og
i månedskiftet Sept . /Okt. var det eL srort biLLøp i byen
Salina, California. Dette var må1et ti1 Dean, når han, fra Competition Motors, kj øpEe en f,y, s1ank, stå1grå Porsche Spyder RS.
Det var en bi1 som,med aluminiumskarrosseri og en kraftig midtplassert motor,var god for over 150 miles.Den b1e umiddelbart
døpt rrlittle bastardtt av James Dean.Med seg fra Comp.Motor,fikk
han mekanikeren Rolf lrluetheri.ch,en tidligere Luftwaffe-pi1ot.
Den 1i11e Porschen,som egentlig var konstruert for konkurransekjøring,sku1le opprinnelig trekkes på tilhenger ti1 Salina,den
30.September,men Dean vi11e gjerne b1i godt kjent med bilen,
før IøpeE,og bestemte seg for å kjøre den til Salina selv,med
en Ford Country Sedan følgende etter med hengeren.

PoRSCHE SpYDER
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Endel er enda usikkert om denne skjebnesvangre turen, den
30.September 1955,men det a11er meste er k1arlagt.
0m morgenen,denne dagen,monterer Wuethrich et sikkerhetsbelte på førersiden i bilen.Klokken halv to tar de farvel

med

Deans far og onkel.Bak dem føLger Forden med Bill Hickman og
Stanford Roth,og den tomme biltilhengeren.James Dean slenger
sin røde jakke bak setet, tar so1-linser over sine egne briller
utover Ventura Boulevard moE mot,orveien.
og triller

Deres første stopp er på en rasteplass ved motorveien, og
her tar Dean av seg en ring som han gir ti1 Wuetherich,-Bare
for å vise at vi er venner-,sier han.Noe senere blir de stoppet
0tie V.Hunter,for å ha kjørt 50 i 45-mi1esav poliLioffiser
imidlertid mer interessert i Porschen,enn i
er
sonen.0ffiseren
med Dean noen mj-nutl-et,før de atter er på
prater
bi1
farten,og
vel nordover U.S.Highway 99.James Dean er i godt humør,oB han
og Rolf hiuetherich prater om Løst og fast,når de omsider tar av
våstover på U.S.Highway 466.Porschen senker farten inn ti1
byen LosL Hi11s, en by som ser omtrent likedan ut i dag, som denne
September ettermiddagen.
THE LAST

STOP

Her g jør de to i rtlittf e bastardft sin siste stopp, f ør ulykken.Et sted som heter Blackwells Corner,en gammeldags servicejon/taverna.Dean stopper her ved synet av en elegant,grå
"lu"
Mercåd"" 300 SL,eid av Lance Reventlow.De blir stående og prate
en stund.Reventlow er også på vei ti1 1øpet i Salina,og de avtaler å møtes der.Klokken 17.35 forlater de B1ackwe11's Corner.
Det var lenge usikkert om det var Dean som kjørte herfra,men
har brakt på det rene,at Dean k1øv bak rattet
vitneforklaringer
etter deres siste stoPP:
LiLt før klokken seks om ettermiddagen nærmer de seg byen
Choolame,hvor State Highway 4l skjærer ut ti1 høyre,mot Fresno.
Sola henger lavt på himmelen og skaper skygger over bakketoppene,
som ødeLegger sikten.
I motsatt retning kommer Donald Turnupseed i sin hvite og
sorLe Ford.Han får solen mot seg,idet han nærmer seg krysset.
Turnupseed er på vei hjem ti1 Fresno,og han får veien på skrå uL
for dem som skal mot Fresno,
ti1 venstre.En egen kjørefil,nettopp
er merket med fu11 stopp,både i kjørebanen og med skilt.Når
James Dean og Rolf Wuethrich topper bakkekammen før krysset i
Paso Robles,har kanskje Turnupseed beregneL avstanden ti1 den
1i11e,grå Porschen,som mye større enn den varrmen mest Sannsyn1ig så*han ikke Porschen i det hele tatt,og har antagelig også
ignorert Fu11-stopp advarslene i krysset.
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Begge to i Porschen ser den sorte og hvite Forden som kommer
i motsatt retning,men regner ikke med at denne skal krysse deres
kjørebane.På dette tidspunktet holder Porschen ca.85 Mlles.Dean
vet at han har forkjørsrett
i krysset,og holder dermed jevn fart.
guy
got
is
to stop....he goE to stop....-,er
James
-That
Deans siste ord, litt
før klokken seks denne fatale September-

kvelden.

Forden ti1 Turnupseed avga tredve meter bremsespor, noe som
bekrefter aL han overså påbudet om fu11 stopp.Fra Deans bi1 var
det imidlertid ingen bremsespor i det hele tatt, så det må utvilsomt ha hvært et kraftig sammenstøt.Wuethrich,som hadde montert
sikkerhets-be1te på førersiden,men ikke på sin e.gen side,ble
slengt mange meter bort fra vrakeL,noe som antagelig reddet hans
liv.Dean hadde da he11er ikke festet sitt belte,noe som he11er
ikke hadde spilt noen rolle.Porschen var så maltraktert,at man
lenge var i tvil om hvem som egentlig satt bak ratt.et i ko11isjonsøyeblikket,oB det var også usikkert om bilen var høyree11er venstre-rattet.DeLte fremkom senere fra salgsarkivet hos
Competition MoLors,Deans Porsche varvensLre-rattet.På politiets
bilder fra ulykken,synes dette omvendt,men bilder tatt før ulykken,viser også en venstre-ratLet Porsche Spyder.
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Straks etter at nyheten om Deans død var offentliggjort,
begynte ryktene å svirre.Mange av ryktene konsentrerte seg om
det faktum at Dean ikke døde i ulykken,men i ambulansen på vei
ti1 sykehus.Man mente at han ikke var død i det hele Latt,men at
han b1e hardt mentalt skadd og var innesperreL på sinnsykehus.
aE de hadde sett James
Noen gikk endatil ut offentlig og påsto
ttGiganten"
b1e sluppet ut på
ham.Når
med
så
Dean,iogar snakket
Folk va1heltedyrkelsen.
rykteflommen,
startet
markedet , midt oppi
steder
ulykkessLedet,enkelte
Corner
ti1
og
farteE til Blackwells
å
vinduer,
av
kastet
seg
ut
meldtes det om ungpiker som
-for
føIge James Dean inn i evigheLen-, et firma reklamerte med salg
av biter fra Deans Porsche,for fem dol1ar stykkeE,oB biLene som
b1e omsatt var nok ti1 en temmelig stor bilpark.

f0

NOT F-VER TO FORGTT

Den dag i dag,regner mange med at dyrkelsen av Dean er ful1t
på høyde med dyrkelsen av Elvis PresleI,oB selv om det skjebnesvangre krysset ved Paso Robles i dag er lagt helt om,er det fortsatt mange som reiser dit for å minnes sitt sLore ido1, på årsdagen for James Deans død.Fremdeles går det rykter om at han er
i live ved en institusjon, til tross for at han beviselig b1e
gravlagt i sin hjemby,hvor gravstøtten står den dag i dag.
En ting er sikkert,James Dean vi1 aldri b1i glemtl I
ttFor megrden eneste suksess,det eneste
virkelig store for en mann,er udødelighetO
Det å b11 husket i historien,etterlate
seg noe som vi1 b1i husket 1 århundrer,
det er stortl
Jeg vi1 vokse bort fra a1t dette ,den dår1ige
verden vi lever i.Det er en grense et sted
der oppe ,hvoretter alt er perfekt.Jeg v11
nå opp dit.0ver den grenserl ,oB finne et
sted hvor a1t er riktig og bra::"
Jame s Dean .

Kanskje var detEe stedet Somewhere west of Laramie I ?
FRODE GARBORG
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hatt med fjær.

Typisk hatt for
denne perioden

HodepTagg for den
motoriserte kvinne

ItZ

Hennes skotøy, p€rioden
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Korsert 1907.Gir
den "riktige" Sf ormen.
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XU bygges opp
Det okkuperte Rogaland er fotografert på kryss
og tvers. 30 filmruller med ca. 500 bilder av
tyske befestninger og anlegg over store deler av
fylket blir pakket ned i en gammel, velbrukt
Bergan ryggsekk. I sekken ligger også detaljerte
opptysninger om tyske troppestyrker og planlagte forflytninger. Øverst blir det lagt en Mills
håndgranat. Sekken snøres sammen slik at hvis
uvedkomrnende åpner den, trekkes splinten i
håndgranaten ut. Det tar fire sekunder til det
smeller.

Det er høsten L944 og Harald Sem alias Alf
Lie er på vei titbake til Sverige etter to måneders
oppdrag i Stavanger og andre deler av Norge.
Han har ikke mye bagasje med seg. Foruten sekken har han en CoIt 7, 65 i den ene lommen og en
håndgfanat i den andre. I underkjeven ligger en
oskrår, garantert fri for enhver tobakksnytelse.
Det er en gummikapsel med blåsyre. Den dreper
på tre sekunder. Harald Sem skal ikke bli tatt
levende. Han bør heller ikke hakke tenner i
utide . .
Reisen fra Stavanger til Oslo går for det meste
med tog og forløper problemfritt. I Oslo blir
Sem møtt av agenter fra etterretningsorganisasjonen XU. De tar seg av sekken og gir ham beskjed om å gå til Østbanestasjonen og ta tog videre mot Kornsjø og svenskegrensell. Sekken
skal ikke Sem få tilbake før han er velberget i
Sverige. Den er viktigere enn mannen.
Ordren er at Sem skal løse billett til Ski, men
likevel bare bli sittende på toget og awente nærmere beskjed. Toget er nesten tomt, og han får
en kupe for seg selv.
Konduktøren kommer, ser på billetten og sier:
- Dette toget stanser ikke på Ski. Du må b1i
med

til

neste stasjon.

Ekspresstoget til Gøteborg stanser likevel på
Ski, men Sem blir sittende.
Ved Kråkstad dukker konduktøren opp igjen
og sier forbauset: Skulle ikke du av på Ski?
- Jeg la ikke merke til det.
- Du skal kanskje lenger?
- Ja, jeg skal det. Sem blir nøye gransket av
togleder og konduktør og bedt om å bli med i
konduktørvognen.

De var for lengst blitt informert om at de
skulle ha en (<vanskelig» passasjer med seg. Deres oppdrag var å få ham uoppdaget til Kornsjø.
Sem fikk beskjed om å gå av toget på hver stasjon og gå på igjen som sistemalllt. Hvis det kom
en gruppe på tre mann, fikk han ikke lov til å
stige på før konduktøren hadde gitt et spesielt
signal med det grønne flagget. Tre mann kunne
bety skjerpet passasjerkontroll. Reisen forløp
uten komplikasjoner.
På Kornsjø, kloss opptil svenskegrens€r, står
tyske soldater oppmarsjert på perrongen.
Sem går av toget sammen med konduktøren
forbi soldatene og blir overlatt til de norske tollerne, - den neste gruppen som skal få ham helskinnet til Sverige.
Han blir vist inn på et lite kontor og bedt om å
Iåse døren. Uansett hvor mye folk banker på,
skal han ikke gi en lyd fra seg.
- I tilfelle du ikke kommer på toget, så ligger
det en båt ved Nordre Kornsjø. Du kan ro rett
over vatnet, sier tolleren. Det er en farlig nødløsning, og risikoen for å bli oppdaget er stor.
Etter 20 minutter kommer tolleren tilbake.
§skerne har avsluttet kontrollen av toget. Det
er klart til avgang så snart ekspressen fra Gøteborg er kommet til Kornsjø.
Tolleren gir noen kjappe anvisninger: Sammen
skal de forlate kontoret og tollbygningen. Tolleren går tit venstre forbi de oppmarsjerte soldatene og Sem til høyre ut av stasjonsområdet og
i en stor sløyfe for å komme på siste vogn bakfra.
Det er en mørk høstkveld med klart og fint
vær.

- Når jeg nærmer meg den bakerste vognen og
spør meg selv om dette kan gå bra, blir hele
landskapet innhyllet i store, hvite dampskyer.
Det er dampen fra varmeapparatene på toget
som blir sluppet ut. Det var imponerende planlagt, sier Sem: Jeg har fått beskjed om å sette
meg i kupe nr. to bakfra. Akkurat da jeg skal
smyge meg inn, får jeg et glimt av armen til en
tysk offiser. Det er en løytnant som sitter i
første kupe sammen med en dame.
Forskrekket går jeg av toget igjen og blir stå-
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i dampen. Det er i slike
situasjoner at du greier å mobilisere en konsentrasjon, styrke og kraft som du vanligvis ikke er i
besittelse av. Plutselig er du i stand til å kutte ut
all nervØsitet og usikkerhet. Jeg går på toget
igjen. Om nødvendig skal jeg ta med meg tyskeren til Sverige.
På alle fire kryper Harald Sem på gulvet fram
til kupe nr. to.
- Jeg kan høre den kvinnlige passasjeren og
løytnanten snakke sammen. Jeg er redd tyskeren
skal ta en siste kontroll gjennom toget før avgang. Men intet skjer. Så høres fIøyten fra motgående tog. Offiseren reiser s€9, tar avskjed med
damen og går av. Det rykker i vognen, noen minutter senere er vi i Sverige"
En svensk konduktør kommer og sier at det
står en ryggsekk bak en barnevogn i bagasievognen. Den skal visstnok tilhøre Sem, eller Inge
Gabrielsen, som han het på den svenske vestkysten.
Den 34 år gamle Løytnant Harald Sem har nok
en gang klart det. En av etterretningsorganisasjonen XUs viktigste agenter er på vei tilbake til
hovedkvarteret i den norske legasjonen i Stockholm.
ende noen øyeblikk ute

Det hele begynte temmelig nøyaktig fem år tidligere, eh grå høstkveld i oktober 1939 på

Strandkaien i Stavanger.
Harald Sem var den gangen medeier i fiskehandlerfirmaet Otto Christiansen A/S i Oslo.
Firmaet hadde anskaffet seg *OCr, €r stor moderne båt til transport av levende fisk fra
Helgelandskysten til OsIo, og båten tå nettopp
ved kai i Stavanger. - Foran oss på Strandkaien
lå to norske jagere, den ene av dem var ,.Æger>r,
forteller Sem. Mens vi står der på kaien, kommer en offiser i trettiårene bort til oss. Han ser
med kjenner-blikk på båten og sier spøkende:
Denne skuta kan vi bygge kanondekk på. Vi
kommer i prat, og han spør om ruten vår, hvor
ofte vi seiler til Helgelandskysten, hvor langt vi
går fra land, om vi går på innsiden eller utsiden
av KarmØy.
Kanskje vi kunne samle noen opplysninger når
vi i alle fall var underveis? Registrere alt vi så og
melde fra? Vi hadde det beste radioutstyret som
var mulig å oppdrive på den tiden og slo tiI.
I månedene som kom var oOC, stadig på luften. Verdenskrigen var i gang og det ble senket
båter like utenfor den norske territorialgrensen.
All skipstrafikk ble registrert. Tyske og britiske
fly b1e observert.
Hovedansvaret for denne virksomheten var
det maskinisten om bord på oOCr, Maurseth,
som fikk. Han var fast om bord, aIIe de andre
var bare hyret for sesongen.
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den gangen ikke nærmere på hvem
samarbeidet med, sannsynligvis var det den
sjømilitære etterretningen. Men i kjølvannet av
denne virksomheten ble en annen organisasjon
oppmerksom på fiskegrossist Harald Sem: XIJ,
den mest hemmelighetsfylte og minst omtalte
etterretningsorganisasjonen i Norge under
krigen.

vi

- Vi tenkte

Så lite er det blitt snakket og skrevet om
denne organisasjonen at man ikke en gang med

sikkerhet har visst hva XU sto for. X symboliserer det ukjente og U står for underretning.
XU var først og fremst verket til Laurttz
Sand. Han ble f.ødt i Trondheim i 1879. Bare 20
år gammel reiste han til Java og fikk sin militære utdannelse i Batavia, hovedstaden i lVederlandsk India eller Jakarta i dagens Indonesia.
Etter endt utdannelse ble Sand ansatt ved den
nederlandske kolonimaktens generalstab og ble
tilknyttet den geografiske oppmålingen. Han
kartla blant annet Celebes og BaIi, Boeroe i Molukkene og Pater Noster-Øygruppen.
I 190? tok han avskjed som offiser og gikk
over til plantasjedrift. Han ble direktør for forskjellige selskaper, stiftet Syd-Sumatra-syndikatet og overtok til slutt som administrerende
direktør i "Anglo-Dutch Plantationsr. Dermed
kom han på stadige besøk til London og knyttet
etter att å dømme allerede før første verdenskrig kontakter til den britiske etterretningstjenesten. Under første verdenskrig arbeidet han
som etterretningsmann.
Lauritz Sand kom _på hyppige besøk til Norge
og i 1939 ville han være her noen måneder. Noen
nøyaktig oversikt over hva han foretok seg er
ikke kjent, men sikkert er det at han da allerede
hadde mange års erfaring fra sin virksomhet
for den britiske «Secret Intelligence Service,
(srs).

en viktig
rolle. Sand ble arrestert av tyskerne i 1941 og brutalt
mishandlet, men han «sprakk» ikke under de harde
forhørene . Lauritz Sand satt pa Grini fram til frigjøringen. Bildet er tatt i enecellen på Grini'

I oppbyggningen av XU spilte Lauritz Sand

S t a a a n ge r

{t\,Aft e nb Iad

Etter det tyske overfallet på Norge 9. april
var Lauritz Sand fra første stund med i det
illegale arbeidet. Han «knyttet til seg et tett nett
1940

av hjelpere og hadde forbindelseslinjer

til lands-

menn i Sverige og Englandr, skriver Fredrik
Chr. Wildhagen i ..Norsk biografisk leksikonrr.
I september 1941 ble Lauritz Sand arrestert av
Gestapo, som meget riktig mente at han var en
av de sentrale personene i motstandsarbeidet.
Han gjennomgikk en brutal mishandling. Armer,
ben og fingle ble brukket. Han var en av de meget få som ikke osprakkrr. Med sin hardnakkede
taushet reddet han hundrevis av mennesker fra
død, konsentrasjonsleire og fengsel. Mesteparten

av krigstiden satt han på Grini, der han ble en
nærrnest legendarisk skikkelse. Men torturen
kostet dyrt. Sand var syk i mange år etter krigen
og kom aldri helt til kreftene igjen.

Lauritz Sand bygde opp en etterretningsorganisasjon som var annerledes. Inntil da var det
først og fremst de militære som hadde stått for
spionaJje og kontraspionasje i de fleste land.
Sand brukte sivile. Han satset på folk med en
naturvitenskapelig bakgmnn og med evne til å
kartlegge helt systematisk, akkurat som han selv
gjorde det i den eventyrlige tiden på Bali og Celebes.

Han hadde en forkjærlighet for museumsfolk.
De var plassert over hele Norge, satt i tilsynelatende uskyldige posisjoner som ga dem god innsikt, samtidig som de ut fra sin bakgnrnn kunne
systematisere og katalogisere. De fikk alle brikkene på plass i et PuslesPill.
Bare ved XUs hovedkontor i Stockholm satt to
yrkesoffiserer i ledende administrative stillinger: major Knut Aas og kaptein Andreas Kielland Rygg. AIle andre var sivilister, selv om de
fikk militære glader da de var ute i oppdrag.
Alt arbeid bygde På frivillighet.
- Det het aldri ,rdu skalr, men ttvil du?". Dermed b1e det en helt annen driv over arbeidet enn
om man skulle få seg pålagt en oppgave som
man ikke kunne eller ikke ville utføre, sier Ha-

rald Sem.
XUs hovedkvarter var knyttet til den norske
legasjonen i Stockholm. Det var imidlertid adst<itt fra hovedadministrasjonen og hadde sin
egen adresse, først Skeppergatan 32 og senere
Jungfrugatan 6.
Organisasjonen sorterte direkte under For-

svarets Overkorrmando, annet kontor (FO 2).
Kontoret var imidlertid mer kjent under narmet
2. militærkontor eller MI II.
Under XU i Stockholm lå de forskjellige åVsnittene i Norge. Sansynligvis hadde XU 17 oavdelingskontorep» spredd over hele landet. Noen
av dem fortalte i navnet hvor de befant seg som
Xu-Nord-Norge e1ler Xu-Trøndel"g, Pan-Halden eller Pan-Trondheim. Andre hadde helt nøytrale navn som Beta og Hero, R. M. O. og Eny.
I tillegg til gruppene som hadde bestemte geografiske avsnitt som arbeidsfelt, fantes det
flere spesialgnrpper. En av de mest vellykkede
kalte seg 830 S. Det var en gruppe som opererte
i Oslo-området. Dens arbeidsoppgave var beglenset til å tappe de tyske telefonlinjene. Dette
arbeidet ble så perfeksjonert at det bare gikk
minutter fra tyskerne la på røret til hovedkvarteret i Stockholm kjente innholdet. Takket være
innsatsen til 830 S ble mange nordmenn advart
like føt tntende arrestasioner.
En av dem som ble reddet på denne måten, var
direktør Ludvig Thorsen i Det Stavangerske
Dampskibsselskap (DSD). Thorsen og rederiet
spilte en meget viktig rolle i XUs kommunikasjonsnett.

XUs radiosendere mndt om i landet sendte
sine meldinger oftest direkte til London. Andre
politiske, militære og administrative opplysninger ble samlet i Stockholm og sendt videre derfra til London.
XU hadde et meget nært samarbeid med britenes Secret Intetligence Service (SIS) og kan oppfattes som SISs forlengede arm.
Ved hovedkontoret i Stockholm arbeidet for
eksempel den britiske offiseren Bushman. Han
snakket flytende norsk og hadde dekknarmet
«Petter» Bushman, var SISs forbindelsesoffiser til

xu.

Det er uklart hvor mange som arbeidet for XU
i Rogaland. I en liste er det oppført ca. 140 navn
på enkeltpersoner og familier, slik at det totale
antallet kanskje kommer opp i 170-180 personer.
På denne listen er det

imidlertid f.ørt opp navn

på folk som var de egentlige agentene behjelpeiig med dekkadresser eller ydet dem andre tjenester. Mange av dem visste neppe at det var
XU-foIk de hadde med å gi øre.
Etter alt å dømme, var det neppe noen gang på
samme tid i Rogaland i sving mer enn I0 personer for å samle informasjoner til XU, mens et
Iike stort antall virket som kurerer.
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Velegnet for etterretning
Harald Sem tilhører trolig den typen mennesker
som egner seg for etterretningsvirksomhet. Utad
virker han us§ldig og nysgjerrig. Han har lett
for å komme i kontakt med folk, men er kritisk
før han slipper noen for tett innpå seg. Han er
konsekvent, til sine tider sta når det gjelder å
gjennomføre de mål han har satt seg.
Harald Sem har ingen lang skolegårlg, men er
selvlært på de fleste områder. Ikke minst har
han en fabelaktig teknisk sans og innsikt, som
kom spesielt godt med under krigen. I tiUegg har
han klokkertro på seg selv.
Han er født i Stavanger i 1910. L4 år gammel
kom han ut i arbeidslivet som piccolo på Victoria
hotell. Han ble der i tre år før han dio på skogsarbeid og jakt. På Hardangervidda lærte han å
klare seg i all slags vær, høst, vinter og vår. Det
skulle komme godt med senere.
19 år gammel søkte han seg til Garden. Mens
han var i Oslo, knyttet han de første forbindelsene til Øsfie S§tterlag på Grefsen. Etter tieneste i tredje gardekornpani, vendte han tilbake
til Rogaland og fikk jobb på anleggene i Sauda.
Han begynte som plankebærer og sluttet som en
av de ansvarlige for det mekaniske vedlikeholdet av utstyr og maskiner.
Han tjente godt, så godt at han i 1932 kunne
kjøpe Stavanger-gullsmeden Somas amerikanske bil av merket Rugby. Harald Sem hadde
ganske andre planer med bilen enn promenadeturer. I den tiden traff han igjen en gammel bekjent fra Victoria-tid€r, Garmann Granfoss,
mannen som senere skulle verye ham for XU.

De to ble enige om ;.; i kompaniskap. De
hadde merket seg at det var et marked for fersk
fisk, salt sild og ansjos langs Sørlandskysten.
Sems bil ble bygd om og fikk lasteplan. Fiskehandlerne Granfoss og Sem kjører nå SørIandet rundt og har en rivende omsetning.
- Her støtte vi gang på gang på tyske farende
svenner, forteller Sem: De var fattigslig kledd
og overnattet for det meste ute i det fri, men det
var påfallende at alle hadde kostbare, avanserte
fotoapparater.
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Harald Sem er ikke i tvil om at kartleggingen
av Norge var i gmg, ennå før Hitler ble rikskansler den 30. januar 1933"
Han gjorde seg opp sine tanker om dette, men
var mer opptatt av å finne fram til metoder for
transport av levende fisk på bil. Andre hadde
prøvd f.øt harn, men uten hell. Fisken døde
underveis. Sem bmkte en ensylindret båtmotor
og fant fram til den riktige blandingen av luft
og vann til fisketankene i bilen. I 1934 tar han
seg en kort pause, bestiller klokker og prest og
gifter seg med Edith Larsen fra Hillevåg. Sammen reiser de til Oslo.

Der gikk det gjetord om rogalendingen som
kunne alt om transport av levende fisk. Harald
Sem fikk tilbud om å gå inn i firmaet til en av
de store fiskehandlerne i Oslo, Otto Christiansell. For sine kunnskaper fikk Sem 10 prosent av
aksjene.

Firmaet bygde en ny stor båt, nOCr, €r seilende fiskekum, som ble satt inn på fast rute
mellom Helgelands§sten og OsIo. Sem ble med
på mange av turene og det var da han første
gang kom i kontakt med den sjømilitære etterretningstjenesten.
Sent på kvelden 8. april 1940 er oOC» m€d Harald Sem om bord igjen med kurs for Oslo. Båten tigger ved Porsgnrnn og skal seile videre
samme kveld" ,<Den flytende fiskekummen>> var
den gangen formelt med i den norske sikkringstjenesten og hadde status som sjømilitært
f.artøy. Følgelig brukte mannskapet om bord det
sjømiliære kommunikasj onsnettet"
- Vi fikk beskjed om å seile til vaktbåten "PoI
3r, som Iå utenfor Færder og vente på klarering
der. Folkene om bord på «PoI 3>> var da klar over
at de tyske krysserne «Blucher, og "Emd€fl>)r
panserskipet ,rL:utzow>> og en hel hale med moiortorpedobåter og jagere bare tå en times tid
lenger ute. Vi fikk ingen melding om det, men
beskjed om å seile videre innover mot Oslo.
Klokken 0230 passerer vi det mørklagte
Drøbak uten å ane at man på Oscarsborg festning forberedet seg på å gi de tyske marineskipene en varrn velkomst.
En time senere ble "Bl0chep senket ved
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Tyske avdelinger er satt i land i Oslo og marsjerer forbi Stortinget og Karl Johansgate mot slottet.
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Drøbak" Det var de to gammeltestamentlige kanonene ..Moses>> og .rAron, som viste den tyske
krigsmarinen hva som bor i tysk kvalitetsarbeid.
15 skudd b1e avfyrt, alle var fulltreffere. Deretter fulgte to torpedoer. Den ene av dem traff
trolig torpedorommet på «Blucher, Krysseren
gikk til bunns med baugen først. Av en besetning på 850 mann og 1400 soldater, Gestapofolk
og SS-offiserer ble bare et par hundre reddet.
Tid1ig om morgenen når *OC, fram til Steilene og det mørklagte Oslo. Plutselig er det som
om alle lys blir sIått på, folk løper forvirret omkring. I Skippergaten rundt lokalene til det
tyske firmaet Anker står en gjeng norske nazister med lugere i nevene.
- Jeg kommer meg hjem til Revefaret 14 på
Grefsenkollen, d.er vi bor, og sier til Edith: Nå er
det krig.
I OsIo var Harald Sem med t Østre Skytterlag.
I de første dagene etter sjokket ble skytterlaget
samlingsstedet for mange som ville komme i
gang med motstandsarbeid.
- Vi ble enige om at det gjaldt å observere
mest mulig. Jeg reiste til Gardermoen for å

registrere den tyske flytrafikken. Det var nesten
komisk, men hvor jeg gikk, støtte jeg på folk
som var ute i samme ærend. Jeg fant fort ut at
jeg kunne gjøre bedre nytte for meg i Rogaland.
Edith og tre år gamle Egil reiste i forveien. De
flyttet inn til Ediths foreldre i Bergsagelveien 14
i Hillevåg.

Bare en ukes tid etter overfallet er Harald
Sem på tur innover Grefsenkollen. Der møter
han en ung tysk soldat som går alene.
La meg se hva som bor i ham, tenker Sem, og
gir seg til å snakke med ham mens de går innover skogen sammen. Den unge soldaten forteller at han er kommet for å hjelpe nordmennene
mot britene.
- Dere er vel ikke bare kommet for vennskaps
skyld, svarer Sem.
Soldaten ser undersøkende på ham og sier så:
Jeg er ingen Hitler-venr, jeg er en demokrat.
Uansett hvor ubehjelpelig dette møtet må ha
vært, så gjorde det et sterkt inntrykk på Sem.
For resten av okkupasjonstiden kom han til å
skjelne klart mellom tyskere og nazister.

Til Stavanger
førkrigstiden i Oslo var Sem blitt kjent med
entreprenØren Tom Høyer Ellefsen. Han spør om
han kan få en jobb for firmaet i Stavanger.

I

Høyer Ellefsen svarer ja og ansetter ham som
oppsynsmann. I juni 1940 blir firmaet rekvirert
av den tyske okkupasjonsmakten. Fra da av
hadde det oppdrag for tyskerne.
Om kvelden den 22. juni 1940 setter Sem seg
på sin DKw-motorsykkel og kjører kysten rundt
til Stavanger. Det var mange kontroller underveis, men en type kontroller som man ikke var
vant med i okkupasjonstiden: Soldatene var
flere steder drivende fulle. Frankrike hadde
nettopp kapitulert. Nå feiret tyskerne seieren og
kunne fortelle Sem at krigen ville være over om
noen uker.
Harald Sem hadde på det tidspunktet ikke
bodd fast i Stavanger på mange år, og var langt
på vei ukjent for de fleste. Han holdt seg til familien og unngikk å friske opp gamle vennskap.
- Under hele krigstiden hadde jeg to leveregler, sier Sem i dag: Å observere alt og lagre det i
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bakhodet, og å holde meg så mye som mulig for
meg selv.
Jobben hos Høyer Ellefsen var en glimrende
observasjonspost. Han ble oppsynsmann på Forusanlegget, mens tyskerne anla de nye ftystripene. Han kontrollerte steinbrudd og sandtak,
fulgte byggingen av nye hangarer på Sola, så
hvordan befestningene langs kysten reiste seg,
registrerte nøye hvor telefonkablene mellom de
ulike tyske postene i distriktet ble lagt ned.
Sem b1e utstyrt med egen bil og en norsk naztst som sjåfør. Etter hvert som turene strakk
seg lenger og lenger nedover Jærkysten, og også
omfattet inspeksjon av bombelager og ammunisjonshus, ante den norsk e nazusten at Sems
aktivitet gikk utover den virksomheten man normalt skulle forvente av en oppsynsmann.
Harald Sem valgte den kontante metoden og
sa til ham: Skjer det noe med ffieg, så står du
øverst på likvideringslisten. Sjåføren holdt
munn.
Ble tyske vaktposter for nærgående, så trakk
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Harald Sem på gamle trakter. I den første delen av krigen var han oppsynsmann hos Høyer Ellefsen og kontrollerte tyskernes byggearbeider. (Foto: Jonas Friestad.)
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Sem et lite merke med hakekorset opp av lommen. Det ble delt ut til "pålitelige" folk.
I denne perioden kan det ha vært folk i Stavanger som i beste fall mente at Sem var ,,stri-

en av dem som så fordeler i å jobbe for
tyskerne. Merkelig nok ble jeg aldri mobbet,

pete>r,

sier han.

Hjemme i Bergsagelveien 14 gjalt det ikke å
komme i konflikt med naboen: 700 tyske soldater i Kvaleberg-leiren.
- Stadig kom det i;'øye tyske, ja, selv japanske
og italienske offiserer for å beundre den tyske
mønsteroppbyggingen langs Rogalandskysten.
Vi kunne stå i vinduet hjemme og se på dem. Vi
ble vel oppfattet som venner.
I familiens hage var det nedgravd en tysk maskingeværstilling, for Sems hus 1å praktisk talt
ved inngangen til Kvaleberg-leiren.
Først vinteren 1941/42 merket de hvilket utsøkt dårlig selskap de var havnet i. Kvalebergleiren ble bombemål for britiske fly.
- Britene slapp den gangen bomber som 1å og
brente en stund før de eksploderte. Da tøk det
brennende fosfor gjennom landskapet.
Tre av bombene falt ned i hagen i Bergsagelveien. Soldatene kom løpende med hjelmene
fulle av sand for å slokke. Da eksploderte bom-

r
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bene. Flere av soldatene ble alvorlig forbrent,
andre fortsatte slokkingen. Huset ble reddet. På
den måten fikk Sem-familien og de tyske naboene et godt forhold til hverandre. Det skulle
komme godt med senere.

- Tyskerne var forunderlige, ffiener han.
Nordmenn som ble innkalt til arbeidstjeneste på
tyske anlegg, ble samlet i Iag, og i lagene var det
oftest et par norske nazuster. De var dårlige til å
arbeide, men ivrige til å dosere om nazistisk
ideologi og «det nye Norger. Hver gang jeg opplevde det, gikk jeg som oppsynsmann til den
nærmeste tyske offiseren og anmeldte dem for å

sinke arbeidet. Tyskerne gjorde alltid kort

prosess: Irlazistene ble tatt bort fra arbeidslagene. Det ble mitt inntrykk at den vanlige
tyske soldat ikke hadde mye til overs verken for
norsk e nazuster eller tyske gestapister.
Fra Høyer Ellefsen gikk Sem over til firmaet
Norske Bygg. Der fikk han arbeid i kalkulasjonsavdelingen. Det viste seg imidlertid at
Norske Bygg hadde tatt for lnøye priser for sitt
arbeid på tyske anlegg. Firmaet ble anmeldt tit
prispolitiet. Sammen med prispolitiet måtte Sem
gå gjennom alt arbeid som var blitt utført og
kom derfor for alvor på innsiden av tysk virksomhet.
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Tyskerne anlegger rullebaner på Forus. Sem fulgte nøye dette arbeidet. (Kilde: Frode Nesse.)
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- Jeg slapp blant annet inn på sjøflyhavnen på
Sola og oppdaget at tyskerne hadde kulebeholdere med flytende surstoff til enmannsubåter.
Det 1å 12 enmannsubåter utenfor SoIa. De
kunne utstyres med torpedoer og skulle settes
inn mot allierte båter som nærmet seg norskekysten. Båtene ble imidlertid aldri tatt i bruk og
ble senket etter krigen.
Et annet godt sted å snappe opp meldinger og
informasjon, var nazistenes faste møtested i
Kongsgaten 46 i Stavanger.
Her kom de norske nazistene innom for å diskutere forholdet mellom NS og den tyske okkupasjonsmakten, tyske byggeoppdrag og planer,
forflyttinger og de norske nazistenes rolle. Harald Sem slapp inn. De beklaget nok at en så
dyktig og ivrig mann ikke sluttet seg til dem,
men de aksepterte ham"
Det er sommeren 1941 og Harald Sem sitter
etter hvert inne med betydelige mengder informasjon. Som så mange andre motstandsfolk på
den tiden er Sem ikke helt klar over hvordan han
best kan få gitt opplysningene videre.
- For meg var imidlertid hovedsaken at jeg
ikke mistet oversikten over tysk virksomhet, sier
han. Han begynte så smått å ta bilder i all hemmelighet.

Undergrunnsarbeidet i Stavanger og Rogaland
blomstrer nå for fullt. De illegale avisene er
kommet godt i gang, mange driver etterretningsvirksomhet, andre bygger opp lagre både med
våpen og sprengstoff.
Harald Sem så med atskillig skepsis på denne
virksomheten. Etter hans oppf atning var folk
for pratsomme og engasjert i for mange ting på
en gang. Han knyttet ikke kontakt til noen av
motstandsgruppene.
Tidlig på sommeren 1941 mente Harald Sem at
han hadde samlet nok. Han ville ta med seg all

sin informasjon og flytte tilbake

tit Oslo. Der

hadde de beholdt leitigheten på Grefsenkollen.
Sem ville knytte kontakt til en av de illegale
gruppene i Oslo og eventuelt komme seg over til
Sverige.

Familien ble sendt i forveien. Sem hadde satt
sin avreise til den 22.iuni 1941. Den samme dagen marsjerer tyskerne inn i Sovjetunionen. Den
tyske okkupasjonsmakten i Norge erklærer full
beredskap og innstiller all sivil trafikk.
Harald Sem kom seg altså ikke av gårde. Han
slår seg til tåIs med at det må vaere forutbestemt
at det er i Rogaland han skal arbeide illegalt og
ingen andre steder. Familien vender tilbake til
Hillevåg.
Tidlig i 1942 dukket plutselig en dag hans
gamle kompanjong, Garmann Granfoss, opp
igjen sammen med en venn, Åt<e Jensen.
Både Granfoss og Åt<e Jensen tilhørte på den

å
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Den 22. juni l94l rykker tyskerene inn i Sovjetunionen.
Tyskerne har trengt inn i russernes stillinger og tvinger
forsvarerne ut av en bunker. I Norge erklærte okkupasjonsmakten høyeste alarmberedskap og innstilte

all sivil trafikk.

tiden den lokale Milorg's etterretningsseksjon
Alf Gowart-O1sen. De var kommet inn i denne virksomheten gjennom arbeiderungdomsbevegelsen og gjorde en betydelig
som ble ledet av

innsats.

Sammen med Knut Holmboe og ekteparet
Kockrow fikk de organisert den oppsiktsvekkende flukten til to østerrikske flyktninger: Johan Hans Laab og Reimund Huber. Begge var
kommunister og hadde flyktet fra sitt hjemland
da tyskerne annekterte Østerrike. Fra 1 I3 B
bodde de i Stavanger. De var etters økt, men det
lyktes Laab og Huber å unnslippe fra Stapo, det
norske nazipolitiet, under en razzva. Etter en
dramatisk flukt som førte dem over SuIdaI, lyktes det motstandsbevegelsen å få dem helskinnet

til

Sverige.

Det var ikke første gang Garmann Granfoss
og Åt e Jensen organiserte flyktningtransporter.
Flyktningene trengte falske pass og grenseboerbevis. Solveig Bergslien skaffet blanketter og reisedokumenter.
Hun kom til å bli en av de helt sentrale figurene i det hemmelige arbeidet i Stavanger.
Hun arbeidet ved Stavanger politikammer og
gjorde en helt uvurderlig innsats i motstandskampen.

Harald Sem skulle ordne med bildene til de
falske legitimasjonspapirene.
Fotograf eringen fulgte Sems strenge spille-
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Sommeren 1942 fantes det fire forskjellige illegale aviser i Stavanger: Frihet, Stritt Folk, Patrioten og Jøssing.
Til sammen utkom de i et betydeligbpp'[ag. Gstapo holdt avisrnedarbeiderne under oppsikt i lang tid før de
slo til. (Foto: Pål Christensen.)
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regler. Bildene ble tatt i Døves Hus i Kongsteinsgate. Formelt var det opprettet en nøcihjelp-

stasjon i huset, men de fleste av de ansatte var
engasjert i det illegale arbeidet.
Tvers gjennom rommet hvor fotograferingen
foregikk, ble det spent et stort laken. I et iite
hulI i lakenet stakk fotolinsen fram. på baksiden sto sem. Ingen skulle vite hvem som fotografen var. Ingen fikk heller vite det.
I dag kan det kanskje virke som en unødv€rdig sikkerhetsforanstaltning, men det var riktig
gjort. Da det raknet, og den ene etter den andre
ble tatt, var Harald Sem fortsatt en ukjent mann
for Gestapo og Stapo.
sommeren L942 slo Gestapo til mot de illegale
avisene. Allerede på vårparten hadde SS-Haupt-

scharftihrer Arnold Hollscher, den ,.sterke»
manneniGestapo-hovedkvarteretiEiganesveien, mange av medarbeiderne i de illegale
avisene i kikkerten. Han lot dem fortsette til
sommeren L942 for å få kartlagt deres virksomhet og registrert flest mulig av medarbeiderne.
I begynnelsen av juli begynte de første arrestasjonene i Egersund-distriktet, og i midten av
måneden satte en veldig arrestasjonsbølge inn. I
løpet av tre måneder ble mellom 70 og 80 personer arrestert. Den illegale pressen i Rogaland var
langt på vei knust.
Felles for mange av de arresterte var at de
hadde drevet en mangslungen virksomhet: De
hadde vært aktive ikke bare i den illegale pressen, men hadde også organisert flyktningetransporter og drevet etterretning" Under forhørene
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forsøkte de å bagatellisere sin virksomhet. Det
enkleste var å innrømme arbeidet med iilegale
aviser. Det var mindre aLvorlig enn å bli tatt for
spionasje til fordel for britene.
§skerne hadde tatt så mange motstandsfolk
på en gang at de rett og slett var overbelastet. De
kom aldri helt til bunns i etterretningsvirksomheten.

- De ante nok at det lå mer bak, men de ga oss
opp og sendte oss til Grini, sier Knut Holmboe,
en av de mange som ble tatt den gangen. Høsten
1943 ble de fleste av dem sendt til konsentrasjonsleirer i §skland, mange av dem kom til titintetgjørelsesleiren Natzweiler i de franske vogesene. Bare halvparten overlevde.
I ettertid kan en spørre seg om det var riktig å
drive med flere former for motstandsarbeid på
en gang. For etterretningsfolkene ble det illegale
avisarbeidet en slags «uskyldig" begrunnelse,
som dekket over den egentlige virksomheten. De
unngikk i hvert fall at tysl<erne gjorde kort
prosess og henrettet dem umiddelbart.
Det var dessuten bare et begrenset antall mennesker med i motstandsvirksomheten, men oppgavene sto i kø: det gjalt å få etters økte til England eller Sverige. Det var nødvendig å samle
informasjon om tysk virksomhet, og det var påkrevet med illegale aviser i en tid da folk skrek
etter usensurerte nyheter. I den aktuelle situasjon hadde de mange som ble tatt, intet valg.
Nettopp fordi folk som Harald Sem forsto å
holde seg i bakgrunn€D, var det andre som
kunne fortsette arbeidet.
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