En modig og rakrygget redaktør

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Mens andre avisredaktører etter 9. april 1940 fant
å måtte finne seg i tysk
sensur, var det særlig én
mann som sa kontant nei
og fikk betale for det:
Redaktør Sverre Hjertholm
i Vestfold Fremtid,
arbeiderbevegelsens
organ i Sandefjord.

Rasjoneringskort
Rasjonering ble innført i Norge både under første og andre verdenskrig, og sistnevnte varte ikke bare i krigsårene
men helt til innpå 1950-tallet. De små «merkene» som familier og enkeltpersoner fikk fra Forsynings- og gjenreisningsdepartementet var like verdifulle som kontanter. Uten merker, ikke noe kjøp av varer! Eksemplene som vises her, er tekstil- og matvaremerker pålydende Aslak Wahl, oppvokst i Vikersund, men nå sandefjording. Disse rasjoneringsmerkene
gjaldt for perioden mai 1952 til mai 1953.
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S

verre Hjertholm offentliggjorde
ikke bare artikler som gikk i rette
med de tyske okkupantene og
deres norske håndlangere. Han
publiserte informasjon, oppfordringer
og paroler fra legale norske myndigheter mens Nygaardsvold-regjeringen
ennå befant seg i landet og norske styrker fortsatt gjorde militær motstand.
Han ble den første norske redaktøren
som ble fengslet for sitt mot og prinsippfaste nei til sensur, og avisen Vestfold Fremtid var den første som ble forbudt og senere «la ned seg selv» som
følge av sensuren. Fra 1. august 1940 til
Frigjøringen i 1945 kom avisen ikke ut
til abonnentene.
Den 53 år gamle Hjertholm hadde
vært redaktør av Vestfold Fremtid i 16 år
da Hitler-Tyskland okkuperte landet.
Før det hadde han redigert forløperen
Folkets Framtid i to år. Sverre Hjertholm
var født i Bergen i 1887 og døde 12. desember 1971.
I sin ungdom var han vevemester på
en ullvarefabrikk og bosatt i Hadsel
kommune i Nordland. I dag ville vi kalt
hans karriere en «klassereise», fra vevstol til redaktørstol.

Første illegale avis?
På selve 9. april kom ikke ettermiddagsavisen Vestfold Fremtid ut, rett og slett
fordi trykkeripersonalet i Tønsberg var
mobilisert (VF ble trykket i Vestfold Arbeiderblad). Men redaktør Sverre Hjertholm fant en utvei: Han tok redaksjonens dublikator (stensilmaskin) i bruk
og lot budene distribuere en stensilert

EN MODIG REDAKTØR: Sverre Hjertholm godtok ikke tysk sensur. Han stanset heller bladet. 
A4-side med det siste av døgnets hovednyheter, hvilke norske byer som denne
skjebnesvangre dagen var blitt tatt av
tyske marinestyrker, nyheten om at København og Danmark også var okkupert
osv. Dessuten brakte arket nyheten om
at det var dannet en lokal komité bestående av rådmann, politimester og tre
formannskapsmedlemmer for å sikre
distriktet forsyninger av varer.
Ikke bare det: Det stensilerte arket
inneholdt også lokalstoff! Notisen gjaldt
stakkars lærer Handeland, som på sin
sykkel ble kjørt ned av en bil utenfor
hjemmet på Kjellberg.

Arrestert 4. juni
Fra 10. april kom VF ut som normalt,
men da sammen med stensilerte ark
som fortalte at avisen var sensurert.
Hjertholm holdt på den måten sine lesere ajour med det som faktisk skjedde
både i Norge og ute i Europa. Samtidig
lot den uredde redaktøren trykke flere
notiser og nyheter i papirutgaven utover i mai måned som slett ikke behaget
den tyske sensurmyndigheten.
De stensilerte arkene er blitt kalt
«Norges første illegale avis».
4. juni hadde tyskerne fått nok.
Presseabteilung i stortingsbygningen ga

før og nå

beskjed til det tyske hemmelige politiet i
Larvik om å sørge for arrestasjon av redaktøren. Dermed gikk politimester
Kjartan Bruun-Hansen til aksjon.
Bruun-Hansen var tyskvennlig og meldte seg inn i NS tidlig på høsten.
Sverre Hjertholm ble tilkalt til politikammeret hvor han ble satt i varetekt. I
håndskrevne notater som fortsatt finnes
i original form, forteller redaktøren at
han ble innsatt i hjelpefengselet, celle
nummer 1 klokka 12.40.
Han ble nektet å lese aviser, fikk ikke
tilgang på forretningspost, og først etter
noen dager fikk hans kone lov til å besøke ham under overvåkning.
En avismann er en avismann. Noe av
det verste med hele situasjonen var at
Hjertholm ikke fikk følge med på det
som skjedde gjennom tilgang på aviser.
Allerede 5. juni oppfordrer han politimesteren om å løsne på dette forbudet:
«Jeg er isolert like godt som om jeg var
på Djeveløyene, og kan ikke skjønne at
det kan være noe farlig å la meg lese aviser som er tyskkontrollert».

Ny arrestasjon
Omtrent samtidig med arrestasjonen
fikk han og Vestfold Fremtid beskjed om
at avisen var forbudt å komme ut, og det
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i fire uker. Etter de fire ukene gikk han
tilbake til sin redaktørpost.
Men friheten varte ikke lenge. Allerede 30. juli ble han arrestert igjen, og avisen fikk nok et trykkeforbud, denne
gang i åtte uker.
Det paradoksale var at han fikk unngjelde for de samme kritiske artikler
trykket i mai måned – den tyske sensuren hadde bare ikke vært nøye nok med
gjennomlesningen første gang!
Nå måtte Sverre Hjertholm sone i
Oslo, og slapp ikke ut før 3. oktober. Da
ønsket tyskerne og NS at avisen skulle
komme ut igjen... Nei, svarte Hjertholm,
det er umulig, for avisen er insolvent etter stansen i 12 uker.
Han hadde, i samarbeid med blad
styret, latt forretningsføreren Solveig
Johannessen lage et fiktivt regnskap
som «beviste» akkurat dette.
Den tyske okkupasjonsmakten og NSføreren i Sandefjord godtok tallene, og
dermed kom ikke VF ut så lenge krigen
varte.
For å kunne gjenfortelle denne historien om en uredd redaktør, har undertegnede fått god hjelp av Vestfoldarkivet
på Pindsle i Sandefjord som ga meg tilgang til Arbeiderbevegelsens arkiv.

I FOLKETS HUS: Vestfold Fremtid hadde redaksjon og ekspedisjon i det tidligere Folkets hus.
Bryggegaten til høyre førte rundt hjørnet til «Nedre» kino.

Sildebyen Sandefjord?
Innsiget av sild har vel ikke vært av det største i vår hjemby. Gjennom årene har vi likevel kunnet konkurrere med det
meste av maritime aktiviteter både på nasjonalt og internasjonalt plan. Sommeren 1972 var det faktisk såpass mye sild i
våre fjorder at vi, som bildet viser, hadde en hel flåte på besøk. Aktiviteten sommerstid i dette motivet er som kjent totalt forandret siden den gang idet restauranten Kokeriet holder nå til i venstre bildekant og hvalbåten Southern Actor
fyller opp en del av kaia midt på bildet.
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FØRSTE ILLEGALE: Da Vestfold Fremtid ikke kunne trykkes 9. april, lot redaktøren distribuere
dette stensilerte arket til abonnentene.

Guttene på Aagaardstomta
At bygutter alltid sto først i femtiårenes
kinokøer var vel ikke tilfeldig. Og at de var
mer synlige i bybildet hadde vel også sin årsak. At de var mer fremmelige enn mange
andre er det kanskje flere meninger om.
Dette bildet foran en beskjedent utstyrt vindusreklame ved Arne Sagaas matbutikk i
den daværende Odd Fellow-gården på Aagaardstomta i femtiårene, viser i alle fall fra
venstre Erik Dahl, Per Åge Arvesen, Gunnar
Sundsli, Egil Arvesen, Erling Dahl og på damesykkelen Einar Jensen. Selve bygningen
ble senere overtatt av Baptistkirken som
leide ut forretningslokalene, og ganske ny-

lig kjøpt av Blå Kors med bymisjonsaktiviteter. Dagens bilde viser ny forretningsdrift
her, med en romslig og moderne brukthandel. Dette er da den tredje store brukthandelen i kristen regi i byen. Sandefjord er således helt på linje med internasjonale trender der de fleste europeiske bysamfunn har
slike forretninger med en stadig økende
både popularitet og omsetning.
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