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Sammendrag 
 

Masteroppgaven tar for seg Oslo-revyenes driftsrammer og repertoar fra 1940 til 1946. Slik 

tilknyttes oppgaven okkupert tid fra 1940 til 1945 og ei fredstid fra 1945 til 1946. Oppgavens 

hovedformål handler om å presentere en nyansert okkupasjonshistorie som tar opp i seg 

den komplekse tid. Dette innebærer en hovedfortelling som gjennomgående ser på 

kategoriseringer av motstand, tilpasning og kollaborasjon. Hovedfortellingen baserer seg på 

å se sidefortellingene om Statens teaterdirektorat og Oslo-revyene Chat Noir, Centralteatret 

og Edderkoppen i en sammenheng. Slik har oppgaven en komparativ tilnærming mellom det 

nye styresettet på den ene siden og kulturfeltet på den andre siden. I den komparative 

tilnærmingen utføres kvalitative analyser av et utvalg av revyviser som tar for seg okkupert 

tid og fredstid. Disse kvalitative analysene utføres gjennom et rammeverk basert på 

hermeneutikkens poeng om å se helheten ut av delene, og delene ut av helheten. Slik 

forteller oppgaven sidefortellingene om Statens teaterdirektorat, Chat Noir, Centralteatret 

og Edderkoppen med utgangspunkt i hovedfortellingen: Hvordan preget okkupasjonstida 

Oslo-revyenes driftsrammer og repertoar fra 1940 til 1946?  

Oppgavens viktigste resultater viser til at det er formålstjenlig å bruke en tre-kategori-modell 

tilknyttet motsetningen mellom motstand og samarbeid for å få fram nyanser. Oppgaven 

velger å bruke begrepet kollaborasjon om samarbeid, og slik se begrepet tilpasning i 

sammenheng med tvangsbasert kollaborasjon. I denne oppgaven foreslås det at 

tvangsbasert kollaborasjon i større grad bør benevnes som tilpasning. Oslo-revyene blir slik 

sett analysert med utgangspunkt i dette teoretiske rammeverket tilknyttet driftsrammer og 

repertoar.  
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Kapittel 1: Innledning 

1.1 Bakgrunn for tema 

Helhetshistorien kan fort oppfattes som endelig. Allikevel skrives den hele tida. 

Helhetshistorien kan ofte oppleves som historien om oss, men det er sjelden den er det. 

Helhetshistorie har det problemet at den aldri kan være total, men den gir innblikk i 

oppkonstruksjonen av det totale. Nye revideringer av historiens bestanddeler gir nye blikk, 

og lar oss forstå historiens hendelser og sammenhenger på andre måter. Etter hvert blir 

disse måtene vår forståelse av historien, og danner grunnlaget for vår videre revidering. 

Okkupasjonshistorien, som annen historie, preges i stor grad av tilgangen på kilder, 

tolkningen av kilder og hvordan historikeren selv forholder seg til sine kilder. Spesielt for 

okkupasjonshistorien er muligens konstrueringen av det tosidige som krig og fred, vinne og 

tape, motstand og samarbeid. Revideringene av okkupasjonshistorien har fokusert i større 

grad på grånyansene mellom det svarte og hvite.1 For teaterhistorien har dette til dels nådd 

historiene om institusjonsteatrene, men har revideringene nådd historien om revyene? 

Okkupasjonshistorien for revyfeltet har i stor grad blitt skrevet av personer som har opplevd 

krigen, eller personer som har en sterk tilknytning til Oslo-revyene som motstandsarenaer 

under okkupasjonen. Kilder som står nærmest i tid sees i historiefaget oftest som de mest 

presise, men hvor presise blir de hvis de er sterkt preget av konstruksjonen av det tosidige? 

De blir i større grad et produkt av sin tid, basert på sin tids forståelse av historien. Denne 

oppgaven vil også bli et produkt av sin tid. I dagens tidsforståelse av en generasjon som ikke 

har opplevd okkupasjonen, som ikke har et behov for å kalle krigen utelukkende for «lange, 

mørke år»2, men heller har et ønske om å forstå det helhetlige bilde. Dette danner 

bakgrunnen for oppgavens plassering i eksisterende historieskrivning.3 Masterskriverens 

personlige interesse for revyfeltet, okkupasjonshistorie og revyviser må i tillegg sees på som 

vesentlig for valget av tema. 

                                                           
1 Sørensen, Hitler eller Quisling, 11. 
2 Bang-Hansen, Chat Noir og norsk revy, 280. 
3 Skodvin og Grimnes, Overfall, bind 1, Norge i krig, 5.   
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1.2 Tema og problemstilling 

«Nå gjelder det å få sagt det uten å si det» knyttes i denne oppgaven til Oslo-revyenes 

situasjon under okkupasjonen. Tittelen kommer opprinnelig fra ei vise skrevet av Arild 

Feldborg. Den originale visa omhandlet ulike dagligdagse poenger som gikk igjen å omkvedet 

«Nå gjelder det å få sagt det uten å si det». Omkvedet velger denne oppgaven å knytte til 

revyenes sensureringssituasjon under okkupasjonsårene. Revyene ble ilagt sensur fra det 

statlig opprettede Statens teaterdirektorat fra juli 1941, og slik måtte revyforfatterne og 

skuespillerne få fram poengene ved det som ikke kunne sies. Oppgaven ble «å få sagt» de 

politiske poengene «uten å si det». Denne masteroppgavens formål er å få kunnskap om 

hvordan endrede driftsrammer i en okkupert tid påvirket kulturfeltets repertoar og innhold. 

Dette sees ut i fra to tidsperspektiver. Både gjennom de endrede driftsrammene under 

okkupasjonen, men også hvordan den okkuperte tid preget repertoaret i tida etter 

okkupasjonen. 

Dette formålet skrives med bakgrunn i å nyansere Oslo-revyenes okkupasjonshistorie. 

Tidligere har historieskrivning på revyfeltet båret preg av en tosidig fremstilling av motstand 

og kollaborasjon.4 Denne oppgaven har et mål om å vise fram at den tradisjonelle 

kategoriseringen av motstand og kollaborasjon ikke er en tosidig bordplate. Oppgaven vil 

heller gi et større tilfang av bordplatens bakside, kanter og det hele bord jamfør Kants a 

priori forestilling om at en side av en sak nødvendiggjør en annen side.5 I den anledning vil 

oppgaven si at en side av en sak nødvendiggjør ikke bare en annen side, men heller en 

forståelse av kompleksiteten av hele saken, for slik å redegjøre for bestanddelene som kan 

kobles sammen til et mer flerfarget bilde. I oppgavens underkapittel om teori legges slik 

grunnlaget for et mer nyansert bilde av begrepene motstand og kollaborasjon.  

Revyvisene fra 1930- og 40-årene var gjerne satiriske og humoristiske kommentarer på 

samfunnssituasjonen. Vendinger som «Nå er visen omhyggelig glattbarbert, / den blir stusset 

og kortklipt og snaufrisert / av non herrer som vi fikk besøk av i går / det er moderne med 

«cutting» i år.»6 ble Oslo-revyenes satiriske bemerkning på sensureringen. At «Det ble 

konjunktur for’n Johansen omsider / og hu’ Rutta sier: «Nå er’n go’ å ha», / men jeg gruer til 

                                                           
4 Forstås i stor grad gjennom oppgavens utvalg av bøker skrevet av Odd Bang-Hansen, Paul Gjesdahl og Finn Bø. 
5 White, «Den historiske teksten som litterær artefakt», 32. 
6 Bø, I tigerstadens jungel, 77-78. 
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det blir normale tider, / for hva skal a’ bruke’n Johansen til da?»7 ble for Oslo-revyene den 

tilpassede formen i 1943. Eksemplene viser fram en situasjon før opprettelsen av Statens 

teaterdirektorat og en situasjon etter. Denne masteroppgaven skrives i et lys av hvordan 

revytekster tilknyttet okkupert tid kan gi Oslo-revyenes blikk på årene 1940 til 1946. Oslo-

revyene ble arenaer for underholdning under store deler av okkupasjonstida, og slik la de 

grunnlaget for et humoristisk, men likeså fremt et satirisk blikk på tidsendringene. I 1940 var 

de sterkt kritisk til okkupantene, med nyordningen tilpasset de seg en drivevennlig linje. Ved 

okkupasjonstidas slutt formidlet de derimot selv ei skarp skillelinje mellom motstand og 

kollaborasjon gjennom sitt eget motstandssyn.8 Slik tar oppgaven utgangspunkt i 

kulturhistorien for å beskrive den politiske historien. Oppgaven utformes med en fot i 

okkupasjonshistorien og en fot i teaterhistorien. 

Masteroppgaven skrives som en analyse av Oslo-revyenes driftsrammer og repertoar fra 

1940 til 1946. Slik knyttes oppgaven til Norges okkuperte tid fra 9. april 1940 til 8. mai 1945, 

og til ei fredstid fra 8. mai 1945 til Edderkoppens framføring av revyvisa «Herr Silke» i 

september 1946. Oppgaven ønsker å finne ut av hvordan driftsrammene ble endret for Oslo-

revyene med regimeskiftet 25. september 1940, og den videre innføringen av nyordningen. 

For oppgaven blir det interessant å se hvordan disse rammeendringene fikk påvirkning for 

revyenes repertoar. Oppgaven kunne sluttet med freden den 8. mai 1945, men i dens ønske 

om en mer nyansert historie, legges det til en egen kategori av revyviser som kan knyttes til 

landssvikoppgjøret. Slik trekker oppgaven fram hvordan revyene selv forholdt seg til 

okkupasjonstida i okkupert tid og i fredstid. 

Den overordnede problemstillinga for oppgaven er: Hvordan preget okkupasjonstida Oslo-

revyenes driftsrammer og repertoar fra 1940 til 1946? Problemstillinga nødvendiggjør en 

analysert fremstilling av den okkupasjonshistoriske situasjon for Oslo-revyene. Driftsrammer 

forstås i denne sammenheng som den avgrensningen nyordningen satte for Oslo-revyene. 

Tilknyttet drøftingen om endrede driftsrammer for Oslo-revyene, ønsker oppgaven å svare 

på følgende forskningsspørsmål: 1) Hvordan la nyordningen opp til endrede driftsrammer for 

Oslo-revyene? 2) Hvordan ble forholdet mellom Statens teaterdirektorat og Oslo-revyene 

                                                           
7 Bø, I tigerstadens jungel, 86-87. 
8 Bø, Forbuden frukt. 
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endret over tid? 3) Hva danner grunnlaget for at Oslo-revyene kan omtales som ikke-

nazifisert? 

Tilknyttet drøftingen om repertoar, velger oppgaven å fokusere på revyvisene og i den 

anledning svare på følgende forskningsspørsmål: 4) Hvordan kom Oslo-revyenes mening om 

okkupasjonen til syne i revyvisene? og 5) Hvordan ble revyvisene formet av den systematiske 

sensureringen? For oppgaven blir det vesentlig at ikke forskningsspørsmålene tilknyttet 

driftsrammer og repertoar kun besvares adskilt, men sees i sammenheng. Derfor knyttes det 

6. forskningsspørsmålet til hele oppgaven: «Hvordan ga revyene uttrykk for motstand, 

tilpasning og kollaborasjon i okkupert tid og i fredstid?». 

1.3 Avgrensning 

Jan Eivind Myhre trakk i 1996 fram at Historiens hus i Norge har flere fløyer og etasjer, at det 

har mange rom, men allikevel er ett hus.9 Med dette mente han at historien ikke hadde vært 

gjenstand for fragmentering, men heller spredninger av tematikk og metoder som var 

bestanddeler av den samme historien. Denne oppgaven vil trekke fram disse spredningene 

som nyanseringer, og det er behandlingen av disse nyanseringene som i dette delkapittelet 

må avgrenses. 

Historiens hus er bygd på grunnvollen av det historiske metodebegrepet tilskjæring. Det 

sentrale ved tilskjæringa av historien er avgrensning i tid og rom.10 Norge som det historiske 

huset er en avgrensning i seg selv. Videre avgrenses oppgaven til sidefløyen 

okkupasjonshistorie, der oppgaven tar plass i det kulturhistoriske rom. Oslo-revyene Chat 

Noir, Edderkoppen og Centralteatret og Statens teaterdirektorat blir de sentrale 

forskningsobjektene.  

Grunnen til at de tre revyteatrene er valgt baserer seg på oppgavens utvalg av revyviser. 

Oppgavens utvalg av revyviser baserer seg på å gi en større grad av troverdighet for en 

helhetlig fremstilling av Oslo-revyene under okkupasjonen. I den sammenheng blir 

momentet om å gi en større spredning av viser med ulik tilknytning til motstand og tilpasning 

et viktig metodisk grep for oppgaven. Det har ofte vært en vanlig oppfatning at revyvisene 

                                                           
9 Heiret et al., Fortalt fortid, 15-17. 
10 Andresen et. al., Å gripe fortida, 21. 
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under okkupasjon i stor grad var motstandsviser mot okkupasjonsmakten.11 Dette kan 

begrunnes med revyene fra 1940 ved Chat Noir og Centralteatret, men viser i liten grad 

situasjonen etter nyordningen. Denne oppgaven vil derfor trekke fram hvordan 

teaterforordningen av 30. mai 1941 førte til et mer tilpasset repertoar ved Chat Noir og 

Edderkoppen. Slik vil oppgaven besvare ønsket om å vise fram et mer troverdig 

helhetsutvalg, og dermed et mer nyansert bilde av Oslo-revyene under okkupasjonen. 

På grunn av avgrensningene gjennom forskningsspørsmålene, får de ulike revyteatrene 

forskjellig representasjon i oppgaven. Chat Noir representeres for hele tidsperioden, 

ettersom de spilte revyer fra 1940 til 1946. Centralteatret satte opp lystspillet «Halmstrået» 

av Finn Bø i 1940. Visene der hadde store likhetstrekk med revyvise-sjangeren. Tilknyttet 

Centralteatret blir disse de mest interessante for oppgaven, ettersom repertoaret hos 

Centralteatret fra 1941 i større grad ble preget av teateroppsetninger. Edderkoppen ble 

startet opp i 1942, og representeres derfor naturlig nok fra oppstart i 1942 til framføringen 

av revyvisa «Herr Silke» i 1946.  

Oppgaven sitt utvalg av revyviser fra 1940 til 1941 baserer seg derfor på Chat Noir og 

Centralteatrets repertoar. Disse visene preges i stor grad av et budskap om motstand. 

Oppgaven sitt utvalg av revyviser fra 1941 og til 1945 tilknyttes Chat Noir og Edderkoppen. 

Disse preges i større grad av mer tilpassede viser, men med enkelte unntak. Oppgjørsvisene 

fra 1945 til 1946 representerer Chat Noir og Edderkoppen. Slik tillegges de utvalgte Oslo-

revyene ulik representasjon i oppgaven med bakgrunn i utvalget av revyviser, hvordan de 

forholdt seg til revysjangeren og om de satte opp revyer i de forskjellige tidsperiodene.  

En viktig del av kildetilfanget for oppgaven er utvalget av revyviser. Dette er oppgavens 

tilnærming til Oslo-revyenes repertoar. Oslo-revyene var av de teatrene som valgte å 

fortsette driften under okkupasjonen, og derfor kan revyenes grader av motstand i okkupert 

tid graderes ut i fra repertoaret. Oppgavens visekategorier tar utgangspunkt i dette. De to 

kategoriene politiske viser og hverdagsviser belyser nemlig grader av motstand i okkupert 

tid. De politiske visene viste fram motstand på det motivmessige plan, hverdagsvisene 

gjorde det ikke. Grader av motstand blir oppgavens indikator på om visene fulgte en 

tilpasningslinje eller ikke. Tendenser av tvangsbasert kollaborasjon vises i liten grad i 

                                                           
11 Bang-Hansen, Chat Noir og norsk revy, 280. 
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revyvisene, men kan kobles til hverdagsvisenes fravær av motstand. Dette er i oppgaven 

definert som tilpasning og belyses gjennom drøftinger i underkapittelet 4.2. Kategorien 

oppgjørsviser legges til som en tredje og siste kategori for å se på Oslo-revyenes holdning til 

begrepene motstand og kollaborasjon i fredstid.  

1.4 Historiografi 

Oppgaven faller inn under to historieskrivningstradisjoner. På den ene siden har den blitt 

utviklet på grunnlag av Øystein Sørensen og Hans Fredrik Dahl sin revisjon av 

okkupasjonshistorien. På den annen side følger den i sporene av de oversiktsverk som er 

utgitt om teaterhistorien på 1960-tallet. Disse to historieskrivningstradisjonene kan omtales 

som veldig forskjellige, ettersom det teoretiske fundamentet og den metodiske 

utarbeidingen står sterkere i okkupasjonshistoriens fagfelt enn i teaterhistorien. 

Okkupasjonshistorien er diskutert og utfylt med verk helt fram til i dag, mens relevante 

teaterhistoriske verk for revyene har en større sentrering rundt 1960-tallets 

historieskrivning. Biografier tilknyttet revypersonlighter som har kommet ut senere, har ikke 

utfordret denne vinklingen noe videre. Av denne grunn er det publiserte litteraturtilfanget i 

okkupasjonshistorien mye mer diskutert og analysert enn det som foreligger for revyene 

innenfor teaterhistorie.  

Okkupasjonshistorie er betegnelsen på den historielitteraturen som omhandler den tyske 

okkupasjonstida for Norge under annen verdenskrig (1940-45). Denne er skrevet med ulike 

innfallsvinkler, der den i tida fra 1945 til begynnelsen på 80-tallet var preget av en 

generasjonshistorie jamfør Magne Skodvin.12 Hver generasjon skrev sin historie og hadde 

sine bemerkninger om viktige momenter om hva som hendte under okkupasjonsårene. 

Motsetningen mellom «de som vant» og «de som tapte» var store, og historieskrivningen 

var gjerne preget av et hovedfokus på motstandskampene under okkupasjonen.13 En slik 

historieskrivning kan omtales som en nasjonsbyggende historieskrivning. 

En revidering av okkupasjonshistorien sies gjerne å ha kommet med Hans Fredrik Dahl, Bernt 

Hagtvet og Guri Hjeltnes sin bok «Den norske nasjonalsosialismen»14 utgitt i 1982, Øystein 

                                                           
12 Skodvin og Grimnes, Overfall, bind 1, Norge i krig, 5.   
13 Sørensen, «Forskningen om krigen i Norge», 40-58. 
14 Dahl, Hagtvet og Hjeltnes, Den norske nasjonalsosialismen. Nasjonal Samling 1933-45. 
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Sørensen sitt verk om «Hitler eller Quisling?» fra 198915 og Dahl sine biografier om Quisling 

fra 199116 og 199217. Denne dreiningen bort fra en sterkt farget okkupasjonshistorie, til en 

mer nyansering om grånyansene i det svarte og hvite, påpekes blant annet i Sørensens 

innledning i boka «Hitler eller Quisling?»  Boka viste fram hvordan blant annet 

kildematerialet belyste Nasjonal Samling som langt mere splittet og nyansert enn det 

tidligere historikere hadde presentert.  

I 2018 ga Ole Kristian Grimnes ut boka «Norge under andre verdskrig 1939 til 1940».18 Dette 

var ei bok som hadde som ønske å gi en mer samlet framstilling av norsk historie under 

andre verdenskrig. I forordet til boka trekkes den fram som en oppdatering av Magne 

Skodvins «Norsk historie 1939-1945», et tidligere helhetsverk bygget på Skodvins framstilling 

av okkupasjonen.19 Grimnes presenterte sitt nye bidrag med begrunnelser om hvordan nye 

vinklinger av okkupasjonshistorien siden 1991 nå var tatt inn, og at hans bok skulle 

imøtekomme kravet om en mangefasettert og nyanserik framstilling av 

okkupasjonshistorien. Grimnes helhetsverk og tidligere historieskrivning knyttes til 

revideringen av okkupasjonshistorien, og hans helhetsverk blir på ny hvordan man prøver å 

få til en avgrenset framstilling. Uten en avgrenset framstilling vil okkupasjonshistorien, som 

annen historie, være vanskelig å få grep om, men avgrensningen tydeliggjør også hva en 

velger å vektlegge. Slik fikk revideringen av okkupasjonshistorien betydning for en 

nyansering av helhetshistorien. 

Kulturfeltet i okkupasjonshistorien kommer blant annet fram i boka «Men viktigst er æren» 

av Dag Solhjell og Hans Fredrik Dahl.20 Boka gir en fremstilling av hvordan kulturfeltet ble 

preget av okkupasjonen, NS sin politikk og hvordan landssvikoppgjøret og æresretten var for 

kunstnerne. Harald Herresthals bok om «Propaganda og motstand» utbroderer dette for 

musikklivet under okkupasjonen, og blir en viktig bidragsyter for å vise hvordan et mer 

spesifikt kulturområde ble preget av den okkuperte tid.21 Biografien om Finn Halvorsen 

skrevet av Carl Lauritz Lund-Iversen gir et innblikk i oppstarten av Statens teaterdirektorat og 

                                                           
15 Sørensen, Hitler eller Quisling? 
16 Dahl, Vidkun Quisling En fører blir til. 
17 Dahl, Vidkun Quisling En fører for fall. 
18 Grimnes, Norge under andre verdskrig 1939-1945. 
19 Skodvin, Krig og okkupasjon 1939-1945. 
20 Solhjell og Dahl, Men viktigst er æren. 
21 Herresthal, Propaganda og motstand. 
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Halvorsen sitt virke som teaterdirektør i perioden 1941 til 1942.22 Biografien om Åsmund 

Sveen gir en litterær inngang til Sveen sin periode som direktør for Statens teaterdirektorat 

fra 1942 til 1943.23   

Innenfor teaterhistorie vil oppgaven bygge sitt grunnlag på oversiktsverkene av Arne Bang-

Hansen24, Paul Gjesdahl25 og Nils Johan Ringdal26. Verkene av Bang-Hansen og Gjesdahl 

representerer henholdsvis Chat Noir og Centralteatret. Bang-Hansens verk representerer i 

tillegg en mer helhetlig historie om norsk revy. Ringdal tar for seg historien om 

Nationaltheatret. Historiografisk er verkene av Bang-Hansen og Gjesdahl skrevet i en 

tradisjon om å fortelle en grunnhistorie om hva som har hendt på de ulike teatrene gjennom 

årenes løp. Formet i 1960-tallets historieskrivning knyttes dette til målet om en oversiktlig 

nasjonalhistorie med tydelige skillelinjer mellom oss og dem. Ringdal sitt verk, utgitt i 2000, 

står som en større nyansering av et slikt syn, og gir en mer revidert tilnærming til 

okkupasjonen i teaterhistorien. 

Disse oversiktsverkene kobles sammen med biografier og annen litteratur som er viktig for å 

gi et innblikk i Oslo-revyene under okkupasjonene. Til denne litteraturen blir biografien om 

Leif Juster av Bjørn Brøymer og Siri Juster27 et viktig bidrag for å fortelle Edderkoppens 

historie. Boka «Forbuden frukt» av Finn Bø tilknyttes annen litteratur og er skrevet i 1945 

som en anekdotisk tilnærming til sensur under okkupasjonen.28 Finn Bø var blant annet 

husforfatter på Centralteatret i sommerspillet «Halmstrået» fra 1940, og boka er en 

beskrivelse av hvordan han og hans miljø opplevde okkupasjonen og sensuren. Boka «Norsk 

skuespillerforbund gjennom 50 år» av Egil Hjorth-Jensen knytts også til annen litteratur, og 

er en viktig bidragsyter for Skuespillerforbundet sitt syn på teaterstreiken i 1941.29 

                                                           
22 Lund-Iversen, Ordets tjener og sviker. 
23 Gatland, Det andre mennesket. 
24 Bang-Hansen, Chat Noir og norsk revy. 
25 Gjesdahl, Centralteatrets historie. 
26 Ringdal, Nationaltheatret historie. 
27 Brøymer og Juster, Da lo folk! Leif justers lange liv. 
28 Bø, Forbuden frukt. 
29 Hjorth-Jenssen, Norsk skuespillerforbund gjennom 50 år. 
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1.5 Teori 

Oppgavens tilnærming til begrepene kollaborasjon og motstand baserer seg på Kjetil Braut 

Simonsens poeng med «å skape et rammeverk for å analysere gråsonene mellom 

kollaborasjon og motstand, og vekslingen mellom ulike typer handlinger.»30 Dette 

rammeverket vil i denne oppgaven benyttes i en kulturell kontekst på teaterfeltet under 

okkupasjonen. Slik benytter oppgaven et utarbeidet rammeverk som tidligere er benyttet av 

Simonsen på Politidepartementet og Forsyningsdepartementet, men tilpasser det til Oslo-

revyenes historie. 

Denne masteroppgaven vil i hovedsak ta utgangspunkt i Oslo-revyene sitt forhold til 

okkupasjonsmakten tilknyttet disse begrepene. Tilpasset teaterfeltet vil derfor en gradert 

bruk av kun to kategorier være problematisk. Kollaborasjon er i okkupasjonshistorien et noe 

ladet begrep. Det tillegges ofte mening tilknyttet sterkt samarbeid med 

okkupasjonsmakten.31 Å benytte kollaborasjon på Oslo-revyene strider på den ene siden 

med teaterhistoriens egen begrepsbruk om Oslo-revyene under okkupasjonen.32 På den 

annen side viser det hvordan en okkupant alltid vil prege de som er okkupert, og at en viss 

form for samhandling alltid vil være til stede.33 For at rammeverket skal bli litt mindre farget 

av motsetningen mellom kollaborasjon og motstand velger oppgaven å bruke en 

mellomkategori. Denne løsningen innebærer å se Simonsens forståelse av tvangsbaserte 

kollaborasjon parallelt med oppgavens definisjon av tilpasning. 

En slik parallelløsning velges i oppgaven for å statuere et eksempel på veksling i sfærer. 

Forskningsområdet for oppgaven er så lokalt avgrenset til Oslo-revyenes historie, at å sette 

dem i én kategori basert på en to-kategori-modell av kollaborasjon og motstand, ville være 

mer eller mindre feilaktig. Oppgaven vil derfor med sin parallelløsning av to kategorier, vise 

fram at en kategori på den ene siden kan tillegges kollaborasjon, på den annen side 

motstand, og derfor vil vekslingen i sfærer naturlig trekke fram behovet for en 

mellomkategori.34  

                                                           
30 Simonsen, Nazifisert, kollaborasjon, motstand, 28. 
31 Fure, «Norsk okkupasjonshistorie. Konsensus, berøringsangst og tabuisering», 32-33. 
32 Baserer seg i hovedsak på Bang-Hansen, Bø og Gjesdahl sine presentasjoner av revyhistorien. 
33 Grimnes, Kollaborasjon og oppgjør, 47. 
34 Grimnes, «Hvor står okkupasjonshistorien nå», 487. 
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I formålet om nyansering kan utarbeidelsen av kategorier være imot sin hensikt. Det kan 

skape en mer overordnet oversikt for en helhetshistorie, men det kan også viske unna 

enkeltelementer som er vesentlig for å se at det finner sted en veksling i sfærer.35 Slik sett 

kan en løsning for oppgavens hovedmål om nyansering være å vise fram at det er ikke et 

endelig svar om én kategori for Oslo-revyene over fem år, men at deres posisjon tilknyttet 

begrepsforståelsen veksler innenfor en mellomposisjon av tilpasning/tvangsbasert 

kollaborasjon og sivil motstand. 

Simonsen definerte kollaborasjon i sin avhandling med: 

et spekter av asymmetriske samhandlingsrelasjoner mellom stater og institusjoner, 

kollektive aktører, og mellom grupper og individer i okkuperte samfunn. Graden av 

asymmetri er avhengig av maktrelasjonene mellom hovedaktørene, okkupant og 

okkupert, som også kan variere mellom de ulike sfærer av samfunnet.»36 

Dette er en vid definisjon av kollaborasjon som krever videre definering. Simonsen velger i 

sin oppgave å dele opp begrepet i frivillig kollaborasjon og tvangsbasert kollaborasjon. Den 

frivillige kollaborasjonene deler han igjen inn i tre underkategorier. Disse underkategoriene 

vil også i denne oppgaven bli brukt som gradering av frivillig kollaborasjon. 

Ideologisk kollaborasjon brukes om «samhandling med okkupasjonsmakten som 

hvilte på en oppslutning om nasjonalsosialismen som politisk og ideologisk 

prosjekt.»37 Dette betød i hovedsak medlemskap i Nasjonal Samling, i utgangspunktet 

en indikasjon på aktiv støtte for nasjonalsosialismen. Allikevel skal det sies at NS-

medlemmene langt ifra var noen ensartet gruppe. Flere hadde ulik politisk innstilling 

og ideologisk engasjement. Den ideologiske overbevisning var også varierende hos 

enkelte igjennom okkupasjonstida.  

«Interessemaksimerende kollaborasjon sikter til en kollaborasjonsform som hvilte på 

ønsker om å fremme egeninteresser eller å forbedre en gitt grupper eller institusjons 

                                                           
35 Grimnes, «Hvor står okkupasjonshistorien nå», 487. 
36 En definisjon utviklet av forskningsprosjektet Demokratiets institusjoner i møte med en nazistisk 
okkupasjonsmakt ved HL-senteret. 03.05.2020. https://www.hlsenteret.no/forskning/nazismen-fascismen-og-
europeiske-okkupasjonsregimer/okkupasjonsprosjekt/prosjektskisse-siste-versjon.pdf  
37 Simonsen, Nazifisert, kollaborasjon, motstand, 30. 

https://www.hlsenteret.no/forskning/nazismen-fascismen-og-europeiske-okkupasjonsregimer/okkupasjonsprosjekt/prosjektskisse-siste-versjon.pdf
https://www.hlsenteret.no/forskning/nazismen-fascismen-og-europeiske-okkupasjonsregimer/okkupasjonsprosjekt/prosjektskisse-siste-versjon.pdf
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posisjon.»38 På det individuelle plan kunne dette knyttes til personer som ønsket å 

erverve personlig makt, avansere sosialt eller tjene på det økonomisk. Tilknyttet en 

kollektiv forståelse kunne dette handle om å styrke gitte institusjoner, etater eller en 

bedrift sin posisjon. Disse samhandlingene baserte seg på et aktivt samarbeid med 

den tyske okkupasjonsmakten, men ikke tilknyttet noen form for medlemskap i 

Nasjonal Samling.39  

«Pragmatisk – ikke ideologisk – kollaborasjon refererer til en form for kollaborasjon 

som ble begrunnet med at en viss samhandling med den tyske okkupasjonsmakten 

var nødvendig for å holde samfunnshjulene i gang.»40 Tilknyttet denne oppgavens 

bruk av definisjonene på teaterfeltet, legger Simonsens definisjon av denne 

kategorien nærmest det oppgaven velger å definere som tilpasning. Forskjellen ligger 

derimot i synet på grader av frivillig samhandling, der denne kategorien defineres 

som frivillig. Pragmatisk – ikke ideologisk – kollaborasjon var ut i fra denne 

oppgavens tolkning ei ønsket samhandling som ikke ble preget av trusler om 

sanksjoner fra den tyske okkupasjonsmakten. For denne oppgaven blir det tydeligste 

skille mellom frivillig og tvangsbasert kollaborasjon okkupasjonsmaktens bruk av 

sanksjonsmidler. I frivillige kollaborasjon ble det ikke brukt sanksjoner, i tvangsbasert 

kollaborasjon ble det brukt eller truet med det. 

Begrepet tilpasning defineres i oppgaven om institusjoner som begrunnet at de ikke ønsket 

en samhandling med den tyske okkupasjonsmakten, men ettersom de forsto at alternativet 

var å nedlegge driften, valgte de å holde driften i gang ved å sende inn de nødvendige 

papirer. Dette baserte seg på et valg preget av en økt trussel om sanksjonering fra den tyske 

okkupasjonsmakten. Slik kan begrepet stå som en parallell til tvangsbasert kollaborasjon 

tilknyttet Simonsens skille mellom tvangsbasert og frivillig kollaborasjon. Begrepet kan også 

oppfattes som en tilpasning med motstandselementer, sett Oslo-revyenes situasjon etter 

1943 (drøftes nærmere i kapittel 3). Oppgavens definisjon av tilpasning blir derfor 

oppgavens løsning i å få definisjonene av begreper til å passe som et rammeverk for 

                                                           
38 Simonsen, Nazifisert, kollaborasjon, motstand, 30. 
39 Simonsen, Nazifisert, kollaborasjon, motstand, 30. 
40 Simonsen, Nazifisert, kollaborasjon, motstand, 30. 
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teaterfeltet. I denne oppgaven blir tilpasning sett på som en mellomkategori til Simonsens 

bruk av en to-kategorimodell av kollaborasjon og motstand.  

Grunnen til at denne oppgaven bruker begrepet tilpasning som en mellomkategori mellom 

kollaborasjon og motstand, baserer seg på Oslo-revyenes veksling i sfærer. I en periode er de 

underlagt en sivil motstand, en annen periode tilknyttes de ei tilpasningslinje tilknyttet 

Simonsens tvangsbasert kollaborasjon. Slik ville et rammeverk med gradereringer av kun 

begrepene kollaborasjon og motstand satt Oslo-revyene i et rammeverk som ikke hadde gitt 

godt nok uttrykk for posisjonene i mellom. Oppgavens skille mellom forståelsen av 

pragmatisk – ikke ideologisk – kollaborasjon som frivillig (ikke bruk av sanksjoner) og 

tilpasning som en tvangsbasert samhandling, blir vesentlig for å se Oslo-revyenes tilpassede 

linje etter 1941. Mellomkategorien tilpasning blir her sentral for å se hvordan posisjonen 

imellom kan knyttes mot motstand på den ene siden, og mot kollaborasjon på den andre 

siden. 

Begrepet motstand handler i denne oppgaven om en sivil motstand, redegjort og nærmere 

definert av Simonsen. Dette er en motsats til den militære motstanden av attentater, 

sabotasje og liknende. Den sivile motstanden bygget opp «det man oppfattet som det 

okkuperte samfunnets kollektive identitet», gjerne sett som en «holdningskamp», «for å 

bevare samfunnets kollektive tradisjoner og for å motvirke nazifisering av opinionen».41 I 

denne oppgaven kommer dette mest til syne gjennom revyenes «holdningskamp» ved 

teaterkonflikten i 1941 og videre gjennom revyvisenes tekster. Revyvisene kan omtales som 

et bidrag til en slik kollektiv identitet. 

Nazifiseringsbegrepet defineres av Simonsen med «en forsøkt eller helt eller delvis 

gjennomført omforming av samfunnets institusjoner, verdier og normer, innenfor ulike 

samfunnssektorer, i tråd med nasjonalsosialismens ideologiske og politiske mål.»42 Dette er 

for å se nazifiseringen i et større bilde enn enkelt hendelser ved en del institusjoner og 

personalutskiftinger. I denne oppgaven legges også en slik definisjon til grunn, men med 

oppgavens avgrensning til teaterfeltet, blir begrepet brukt om de teatrene der det fant sted 

                                                           
41 Simonsen, Nazifisert, kollaborasjon, motstand, 31. 
42 Simonsen, Nazifisert, kollaborasjon, motstand, 21.  
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en nazifisering gjennom personaltiltak jamfør Simonsen.43  Oppgaven har ikke plass til en 

inngående analyse av Kultur- og utdanningsdirektoratet, og derunder Statens 

Teaterdirektorat, som et nazifisert embetsverk. Oppgaven velger derimot å analysere de 

ulike teaterdirektørene sin ideologiske overbevisning i sin direktørperiode, for å se om dette 

kan ha hatt påvirkning på sensureringsgraden tilknyttet revyvisene. Derfor må Statens 

teaterdirektorat i oppgaven forståes overordnet som et nazifisert embetsverk, mens 

teaterfeltet blir gjenstand for en mer drøftet og nyansert tilnærming til begrepet. 

1.6 Kilder og kildekritikk 

Masteroppgavens kildemateriale bygger videre på forskningslitteraturen, biografiene og 

annen litteratur som er nevnt under oppgavens historiografi. I denne sammenheng har 

litteraturen for oppgaven litt ulike forutsetninger til å besvare problemstillinga med 

bakgrunn i når det er skrevet, hvem det er skrevet av og i hvilken sammenheng det er 

skrevet. Basert på historiografien blir det den reviderte okkupasjonshistorien som legges til 

grunn for tilnærmingen av teaterhistoriens omtale av revylivet under okkupasjonen. Dette 

må til for å se en mer nyansert tilnærming til motstand, tilpasning og kollaborasjon enn det 

blant annet Odd Bang-Hansen i sin bok har lagt opp til. Dette gjelder også for tilnærmingen 

av biografiene om Leif Juster, Åsmund Sveen og Finn Halvorsen. 

Særlig å bemerke tilknyttet oppgavens valg av annen litteratur, er boka «Forbuden frukt» av 

Finn Bø. Som kilde vektlegges denne en grundigere drøfting ut i fra om den skal sees på som 

levning og beretning. Dette er for å vise at kilder som oppgaven bruker fra 1940-årene 

nødvendiggjør en særlig kildekritikk. Disse kildene er ofte sterkt farget av den tidas 

personlige konstrueringer av seg selv som minst mulig skyldig i okkupasjonstida. Dette være 

seg synet på seg selv tilknyttet motstand, eller seg selv tilknyttet kollaborasjon. 

«Forbuden frukt» er en levning av 1940-åras samtidsbeskrivelser av den okkuperte tid med 

utgivelse i fredsdagene i 1945. Som beretning bærer boka sterkt preg av en anekdotisk 

fremstilling som baserer seg på et syn om at revyene gjorde stor motstand under 

okkupasjonen. I denne oppgaven må derfor kildehenvisninger til «Forbuden frukt» knyttes til 

Bøs fremstilling av Oslo-revyene som motstandsarenaer mot okkupasjonsmakten. Sett ut i 

                                                           
43 Simonsen, Nazifisert, kollaborasjon, motstand, 21. 
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fra denne oppgavens tilnærming, baserer boka seg på et for snevert kildematerialet til å 

belyse Oslo-revyene under hele okkupasjonen. Avgrensningen i boka er i stor grad utført for 

å vise fram hvordan revyene gjorde motstand. For oppgaven blir boka en kilde som belyser 

hvordan deler av okkupasjonsårene kan formidle Oslo-revyenes motstand, men som i denne 

oppgaven må vektes ut i fra en viseavgrensning som tar opp i seg et bredere spekter av 

begrepene motstand, tilpasning og kollaborasjon. Dette er et viktig poeng for oppgavens 

tilnærming av en troverdig utvelgelsesprosess. 

I tillegg til bruk av litteratur som kilder, baserer masteren seg på en mengde arkivkilder fra 

arkivet etter Statens teaterdirektorat, arkivene etter Chat Noir, Centralteatret og 

Edderkoppen og privatarkivet etter Lalla og Carsten Carlsen. Revyvisene er hentet ut ifra 

disse arkivene og utgitte visebøker av Finn Bø.  

Arkivet etter Statens teaterdirektorat innehar det meste av sakspapirer fra direktoratets 

virketid. Her ligger spilletillatelser for skuespiller, retningslinjer for revyteatrene, 

korrespondanse mellom revyteatrene og direktoratet knyttet til tekstsensur. Arkivene til 

Chat Noir, Centralteatret og Edderkoppen består i stor grad av oversikt over 

revyoppsetninger, program, tekstmateriale, avisutklipp, korrespondanse, bilder med mer. 

Privatarkivet til Lalla og Carsten Carlsen bidrar med avisutklipp, anmeldelser og privat 

korrespondanse. 

Landssviksakene til Finn Halvorsen, Åsmund Sveen og Johan Willoch Boech har vært viktige 

kilder på hvordan Statens teaterdirektorat praktiserte sin sensureringsoppgave. 

Landssviksakene må først og fremst leses som domfellelser. Dette innebærer at den 

kildekritiske tilnærmingen nødvendiggjør et fokus på at tiltalte ønsket å forsvare seg selv, at 

det er en domfellelse og at kildematerialet i saken ble utvalgt ut i fra hva dommerne så på 

som relevant tilknyttet saken. Sett i sammenheng med dette har landssviksakene store 

mengder bevismaterialet som belyser hva den siktede gjorde før og under krigen. Dette 

kildematerialet belyser konteksten av personen, tilknytning til statsstyret under 

okkupasjonen og hva personene utførte i sin tid som direktør for direktoratet. Vedlegg i 

landssviksakene som avisutklipp og brev har i denne sammenheng vært til stor hjelp i 

masterarbeidet. De tiltaltes forklaringer har også hatt betydning i oppgaven, sett materialets 

relevans til å forklare historien til Statens teaterdirektorat. Disse forklaringene er så godt 
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som mulig analysert i sammenheng med en mer nøytral sekundærlitteratur for å ikke dra 

direkte slutninger ut i fra tiltaltes forklaringer. 

Kjetil Braut Simonsen trekker i sin doktorgradsavhandling opp landssviksakenes kilder i to 

grupper. Den ene gruppen er dokumentene fra okkupert tid, i denne sammenheng offentlig 

dokumenter fra direktoratet og avisartikler. Den andre er dokumentene som tilknyttes tida 

etter krigen, i denne sammenheng egenforklaringer, vitneuttalelser, politirapporter og 

rettsdokumenter. Simonsen setter i denne sammenheng et kritisk lys på ukritisk bruk av 

tiltaltes forklaringer.44 For denne oppgaven gjelder dette teaterdirektørenes sammensetning 

av en historie bygget på hva de selv erindret fra sin direktørtid ved direktoratet. Dette ble 

gjerne forklart med et mål om å få en så mild straff som mulig. Disse forklaringene har i 

denne oppgaven betydning for sammensetningen av Statens teaterdirektorats historie. 

Statens teaterdirektorat sin historie er i liten grad redegjort for i tidligere litteratur. Slik blir 

tilnærmingen til domfellelsene fra landssvikoppgjøret og arkivmaterialet fra okkupert tid, 

oppgavens mulighet til å forme en fremstilling av Statens teaterdirektorat. Den kildekritiske 

tilnærmingen til Simonsen brukes dermed som et utgangspunkt for oppgavens tilnærming til 

landssviksakene. 

Oppgaven bruker også en del avisartikler og avisutklipp fra okkupasjonsårene. Aviser 

publisert i okkupasjonstida, må leses med utgangspunkt i endrede rammevilkår. 

Rammevilkårene baserte seg på «at mediene [ble] dramatisk omfunksjonert til 

propagandamidler for NS-regimet (…).»45 Dette innebar en «(…) full innholdsdirigering helt 

ned til den enkelte avis.»46 I denne masteren gjelder dette i størst grad avisartikler hentet fra 

avisene Aftenposten og NS-organet Fritt Folk. Fra disse avisene er det brukt artikler skrevet 

av teaterdirektør Finn Halvorsen og teateranmeldelser ført i pennen av NS-anmelder Arne R. 

Jerdem. Oppgaven bruker også artikler tilknyttet Morgenbladets dekning av revyen 

«Halmstrået» ved Centralteatret i 1940. Morgenbladet ble utgitt under okkupasjonen fram 

til den ble stanset i 1943.47 Slik gjaldt sensuren også her, men artiklene ble i mindre grad 

                                                           
44 Simonsen, Nazifisert, kollaborasjon, motstand, 15-16. 
45 Dahl og Bastiansen, Norsk mediehistorie, 276. 
46 Dahl og Bastiansen, Norsk mediehistorie, 276. 
47 Store norsk leksikon, s. v. «Morgenbladet,» av Øyvind Breivik Pettersen. 03.05.2020. 
https://snl.no/Morgenbladet  
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preget av et ideologisk budskap. Dette kommer fram i Finn Bøs trykte utsagn til avisa i 

underkapittelet 3.3 om Centralteatret. 

1.7 Metode og metodekritikk 

Masteroppgavens metodiske rammeverk bygger overordnet på utformingen av fortellingen. 

Dette innebærer en problemstillings-basert hovedfortelling, som baserer seg på å se 

sidefortellingen om Statens teaterdirektorat og sidefortellingene om Oslo-revyene Chat Noir, 

Centralteatret og Edderkoppen i en sammenheng. Slik har oppgaven en komparativ 

tilnærming mellom det nye styresettet på den ene siden og kulturfeltet på den andre siden. I 

den komparative tilnærmingen utføres kvalitative analyser av et utvalg av revyviser som tar 

for seg okkupert tid og fredstid. Disse kvalitative analysene utføres gjennom et analytisk 

rammeverk basert på hermeneutikken. Innledningsvis i dette underkapittelet vil disse 

metodevalgene sees i sammenheng med oppgavens pålitelighet og troverdighet. 

Hensyn til pålitelighet i oppgaven tas blant annet gjennom en gjennomgående kildekritikk, 

en grundig grunngiving for utvalget av revyviser og en begrunnelse for det analytiske 

rammeverket for revyvisene. Rammeverket for analysene av revyvisene har i stor grad blitt 

utformet gjennom hermeneutikkens formål om en helhetsforståelse av historiske tekster. 

Analyseverket presenteres avslutningsvis i dette underkapitlet. 

Et forskningsarbeid vil alltid være formet av hvem det er som utformer forskningen, hva 

historikeren velger å trekke fram, hvordan dette analyseres, og hva historikeren velger å 

skjære bort. For å bygge opp troverdigheten til oppgaven har forskeren gjennomgående 

vært bevisst på historikerens rolle i arbeidet, at utvelgelsen av stoff belyser problemstillinga i 

størst mulig grad og at oppgaven avslutningsvis gjennom sine funn besvarer problemstillinga 

gjennom en nyansert fremgangsmåte. Fremgangsmåten ligger i metoden, og det er 

oppgavens tre metodiske tilnærminger dette underkapitlet om metode og metodekritikk vil 

belyse nærmere. 

1.7.1 Fortelling som metode 

Å forme historie vil i denne oppgaven basere seg på utarbeidelsen av den historiske 

fortellingen.48 Hovedfortellingen i oppgaven blir fortellingen som besvarer oppgavens 

                                                           
48 Heiret et al., Fortalt fortid, 18-30. 



17 
 

problemstilling. Den tar for seg teaterfeltets okkupasjonshistorie for å beskrive 

driftsrammene. Videre består den av et utvalg av revyviser som benyttes for å analysere 

repertoaret. Dette danner muligheten for å se sammenhengen mellom driftsrammer og 

repertoar. Fortellingen bygges slik opp gjennom en trakt. Den politiske endringen ved 

okkupasjonen danner forutsetningen for å forstå driftsrammene for teatrene, derunder 

teatrenes oppsetninger og repertoar. Slik spisses oppgaven med utgangspunkt i den politiske 

historien inn mot revyhistorien, og derunder kulturhistorien i revyvisene. 

Hovedfortelingen settes sammen av sidefortellingen om Statens Teaterdirektorat og 

sidefortellingene om Oslo-revyene Chat Noir, Centralteatret og Edderkoppen i den 

tidsramma de kan omtales som revyer. Oppgavens ulike sidefortellinger satt sammen i en 

hovedfortelling, blir en sammenføyning av det teoretisk grunnlaget, redegjørelser, analyser 

og drøftinger basert på utformingen av fortellingene.  

I mellomsjiktet av historisk og litterær metode, plasseres teoretikeren Hayden White. White 

knytter historieskrivningen til utarbeidelsen av en fortelling. Hans hovedpoeng fokuserer på 

hvordan historikerne framstiller fortidas virkelighet på fortellingens premisser. 

Historiefortellingene formes av litterære virkemidler og historikerens evne til å skape en 

meningsfull og helhetlig framstilling. Hvilke fortellingsstrukturer historikeren velger, vil ifølge 

White prege det meningsbærende historikeren legger i sin omtalelse av fortida. White 

knytter en slik historieframstilling sammen med Northrop Fryes fire grunnstrukturer for 

litterære tekster.  På denne måten trekker White fram hvordan de ulike historiske 

fortellingene ofte er konsentrert rundt meningsinnholdet til kategoriseringer som romansen, 

komedien, satiren og tragedien. Fortellingene er ofte formet med et meningsinnhold som 

leseren kan avdekke, og igjen problematisere.49 Denne masteroppgaven vil bygge videre på 

en slik tilnærming med fortellingen som premiss, og slik bruke litterære metodiske 

tilnærminger i et historiefaglig rammeverk. Whites bruk av litterære kategorier for 

historieskrivningen vil trekkes fram i konklusjonen tilknyttet revyhistoriens minnekultur.  

1.7.2 Komparativ tilnærming 

Oppgaven i seg selv er ei kulturhistorisk oppgave i okkupasjonshistorien. Slik blir todelingen 

av politisk historie og kulturhistorie et sammenføyningsprosjekt som legger krav til 
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sammenligning. Dette danner inngangsvinkelen til oppgavens komparative tilnærming. 

Myndighetsforholdet over kulturfeltet hos styresettet under okkupasjonen blir oppgavens 

fot i den politiske historien. Nyordningens innvirkning på Oslo-revyene blir oppgavens fot i 

teaterhistorien. Kulturhistorien skapes når revyvisene brukes som grunnlagsmaterialet for å 

trekke fram Oslo-revyenes motstand, deres tilpasning og videre deres eget motstandssyn 

etter okkupasjonen på motstand, tilpasning og kollaborasjon. På denne måten danner 

oppgaven sin egenhistoriske verdi ved å se historien gjennom revyvisenes tekst, et språklig 

grep som kan trekke deler av oppgaven inn mot den språklig vending. 

Den komparative tilnærmingen i oppgaven bygges fram gjennom å sammenligne den 

politiske endringen som la grunnlagt for driftsrammene med Oslo-revyenes repertoaret. 

Dette går ut på å sammenligne tidsperioder, grader av motstand i de ulike visene og videre 

bruke disse sammenligningene til å danne grunnlag for kategoriseringene. Kategoriseringene 

vil blant annet handle om grader av motstand og tilpasning i revyvisene over tid, 

teaterdirektørenes ideologiske overbevisning over tid og Oslo-revyenes motstand og 

tilpasning over tid. Sammenligningsgrunnlaget basert på tid, blir et vesentlig poeng for 

oppgavens komparative tilnærming. 

1.7.3 Kvalitativ metode 

Basert på problemstillinga har oppgaven en kvalitativ tilnærming til revyvisene.50 Den 

kvalitativ metoden er valgt ut med bakgrunn i oppgavens ønske om å forstå holdninger og 

meninger fra 1940-1946. De åtte visene er valgt ut for å belyse oppgavens tre kategorier: 

Politiske viser, hverdagsviser og oppgjørsviser. Slik har en tredelt kategorisering ligget forut 

for utvelgelsen av viser for å oppnå et bredere spekter tilknyttet tid, motiv i visa og 

tilknytning til motstand, tilpasning og kollaborasjon. Etter nøye gjennomgang av en stor 

mengde revyviser under okkupasjonen, ble det tydelig at tegn på motstand var den 

tydeligste indikatoren å gå ut i fra. Kollaborasjon og tilpasning nevnes i liten grad i viser fra 

okkupert tid. Dette snevrer selvsagt inn viseutvelgelsen, men har vært nødvendig for å 

avgrense oppgaven til å besvare problemstillinga og forskningsspørsmålene. Tilnærmingen 

til hvordan de kvalitative analysene har blitt utført, belyses under oppgavens metodiske bruk 

av hermeneutikken.  
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1.7.4 Hermeneutikk 

I denne oppgavens kvalitative tilnærming har hermeneutikken hatt en sentral rolle. Dette 

handler om at kildene alltid er åpne for fortolkninger. Historikerens rolle som skriver av 

historien vil ta utgangspunkt i disse fortolkningene. Tekstens meningsinnhold og ordenes 

sammensetning har betydning for hva leseren trekker ut av teksten.51 En litteraturviter og en 

historiker ville høyst sannsynlig trukket fram forskjellige momenter i sine analyser av samme 

tekst. For at historikerens tolkninger i denne oppgaven skal være pålitelige, kreves det en 

gjennomgang av hvordan det metodiske rammeverket har blitt brukt i tilnærmingen av 

tekstene. 

Hermeneutikken handler i stor grad om å forstå delene i lys av helheten og helheten i lys av 

delene.52 Tilknyttet den hermeneutiske sirkel må kildene for det første forstås ut i fra den 

helheten de tilhører, og helheten må sees i lys av kildene. Revyvisene «Johansen» ble 

eksempelvis skrevet i 1943, noe som gjør at okkupasjonen som ei helhetlig tidsramme preget 

visa. Like fremt preget også visa «Johansen» okkupasjonen; den er en del av den. Dette er 

beslektet med den andre forståelsen, tekst og kontekst. I tillegg er det viktig å fokusere på at 

utvalget av 1940-tallets revyviser leses fra et 2020-perspektiv.  Forholdet mellom tekst og 

leser trekkes fram av Myhre som den tredje faktoren i en slik metodisk tilnærming.53 For 

denne oppgaven er en slik metodisk inngangsvinkel helt nødvendig for å lese kildene, tolke 

dem troverdig og sett dem inn i ei masteroppgave fra 2020. Historikeren må se kildene ut i 

fra sin samtid, og den gitte tidsperioden ut i fra sine samtidige kilder. 

Masteroppgaven vil bruke et analytisk rammeverk bestående av deler fra litterære 

analyser54 og analyser tilknyttet kommunikasjon55 for å analysere revyvisene. Innholdet i 

revyvisene vil bli analysert med utgangspunkt i tid og rom, politisk bakteppe, 

kommunikasjon og det bakenforliggende.  

Tid og rom baserer seg på hvor og når revyvisa ble presentert, hvem som har skrevet den og 

hvem som har framført den.  

                                                           
51 Andersen, Mose og Norheim, Litterær analyse. En innføring, 14. 
52 Myhre, Historie, 19.  
53 Myhre, Historie, 19. 
54 Andersen, Mose og Norheim, Litterær analyse En innføring. 
55 Skovholt og Veum, Tekstanalyse Ei innføring, 40-42. 
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Politisk bakteppe forstås i denne sammenheng med å kontekstualisere visa. Dette knyttes i 

stor grad til hermeneutikkens ønske om å se enkeltelementer (revyvisa) i forhold til den 

helheten det inngår i. Slik forstås helheten (okkupasjonshistorien) i sammenheng med 

enkeltdelene (revyvisene). Hvorfor ble revyvisa skrevet, hva kommenterer den og hvilke 

politiske utsagn kom fram i visa? Dette blir vesentlige spørsmål å stille seg tilknyttet det 

politisk bakteppe. 

Kommunikasjon forstås her ved en bevisstgjøring av sender og mottaker tilknyttet 

framføring. Sender ble både den som sto på scena og presenterte teksten til publikummet i 

salen, men også forfatteren som hadde skrevet teksten. I sceneframføringen kan en si at 

sender fikk en lineær kommunikasjonskanal til publikum, der det ikke var beregnet at 

publikum skulle besvare visa med annet enn grader av applaus. Allikevel ville 

meningsinnholdet, som ofte hang sammen med det bakenforliggende meningsinnhold, 

basere seg på hvordan publikum tolket teksten, og slik dannet det seg et dialogisk syn på 

kommunikasjon.56 I okkupasjonsårene var dette særdeles tydelig, da det bakenforliggende 

ofte var det som var hele poenget med visa, og det som publikum og sensorer i salen prøvde 

å tolke. Hvilken kommunikasjonskanal som ble gjeldende, endres mellom de ulike 

kategoriseringene av visene, et moment oppgaven vil ta for seg i kapittel 4.  

Det bakenforliggende dannes med utgangspunkt i det litterære begrepet fortellingens 

gåte.57 Dette brukes som en teoretisk inngang til fortolkningen av nettopp det 

bakenforliggende i revyvisa. Dette baserer seg på dette «noe» som ikke er fortalt eller 

forklart motivmessig i visa, men som leseren/publikum får en trang til å oppklare. Denne 

trangen til å oppklare ligger i små bestanddeler i visa som trekker fram fortellingens gåte. 

Mellom linjene i revyvisene kan en eksempelvis tolke fram hva ironien vil fortelle, hvilke 

kommentarer visa har på samfunnssituasjonen og slik danne en tilnærming til den politiske 

historien i revytekstene.  

Tilknyttet det bakenforliggende i visa vil oppgaven trekke inn en analyse av bildespråket, 

ettersom det ofte er dette som kan knyttes til forfatterens kommentar av 

samfunnssituasjonen. Dette bildespråket vil bli kommentert ut i fra figurene allegori, ironi og 

                                                           
56 Skovholt og Veum, Tekstanalyse Ei innføring, 42. 
57 Andersen, Mose og Norheim, Litterær analyse. En innføring, 53-55. 
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retoriske spørsmål definert av Andersen, Mose og Norheim.58 Allegori defineres som «å 

uttrykke noe på ett plan som viser entydig til et annet (…), en gjennomført billedlig 

framstilling». Ironi defineres som en «uttrykksmåte der det skinner igjennom en motsetning 

mellom det man sier og realiteten eller det man egentlig mener». Retoriske spørsmål 

defineres som «spørsmål der svaret er implisitt gitt eller det ikke forventes svar». Disse 

analytiske hjelpemidlene vil i stor grad være behjelpende for å se de politiske 

kommentarene i visene. 

1.8 Oppgavens struktur 

Kapittel 2 er oppgavens grunnfeste i den reviderte okkupasjonshistorien. I dette kapitlet 

legges premisset for å besvare forskningsspørsmålene om driftsrammer, nemlig hva endrede 

driftsrammer innebar. Dette besvares gjennom å se på den politiske endringen som 

okkupasjonen førte med seg, myndighetsforholdet mellom Reichskommissariat og NS, 

opprettelsen av Statens teaterdirektorat og hvordan forordningen av 30. mai 1941 la opp til 

endrede driftsrammer for Oslo-revyene tilknyttet sensur og driftskontroll. Endring over tid 

for Statens teaterdirektorat tilknyttes i denne oppgaven i stor grad til de tre direktørenes 

ideologiske overbevisning og krigens utvikling. Slik blir dette kapitlet okkupasjonshistoriens 

innfallsvinkel til forskningsspørsmål 1 og 2. 

Kapittel 3 blir oppgavens revidering av okkupasjonshistorien for Oslo-revyene Chat Noir, 

Edderkoppen og Centralteatret. Den politiske endringen ved okkupasjonen blir 

utgangspunktet for tilnærmingen av teaterhistorien for de ulike Oslo-revyene. Historiene for 

de ulike teatrene baserer seg på oppgavens utvalg av revytekster for nevnte teatre, hvilke 

revyer disse ble presentert i og hvilket politisk bakteppe dette utspilte seg i. Dette kapitlet vil 

derfor være med å besvare forskningsspørsmålene: «1) Hvordan la nyordningen opp til 

endrede driftsrammer for Oslo-revyene?», «2) Hvordan ble forholdet mellom Statens 

teaterdirektorat og Oslo-revyene endret over tid?» og «3) Hva danner grunnlaget for at 

Oslo-revyene kan omtales som ikke-nazifisert?». Skuespillerkonflikten fra 1941 gis et eget 

underkapittel, og den sees i sammenheng med lignende konflikter som omtales som sivil 

motstand mot okkupasjonsmakten i perioden 1940 til 1942. Totalt blir kapitlet en viktig 

                                                           
58 Andersen, Mose og Norheim, Litterær analyse. En innføring, 74. 



22 
 

innfallsvinkel for å se på oppgavens 6. forskningsspørsmål: «Hvordan ga revyene uttrykk for 

motstand, tilpasning og kollaborasjon i okkupert tid og i fredstid?» 

Kapittel 4 tar for seg et utvalg av revyviser tilknyttet oppgavens kategorisering av politiske 

viser, hverdagsviser og oppgjørsviser. Dette baserer seg på å besvare forskningsspørsmålene 

om repertoar: «4) Hvordan kom Oslo-revyenes mening om okkupasjonen til syne i 

revyvisene?» og «5) Hvordan ble revyvisene formet av den systematiske sensureringen?» 

Disse to forskningsspørsmålene legger grunnlaget for oppgavens visekategoriseringer i seg 

selv. Tilknyttet forskningsspørsmål 6 om «Hvordan ga revyene uttrykk for motstand, 

tilpasning og kollaborasjon i okkupert tid og fredstid?», vil også kategoriseringene av visene 

ha en vesentlig rolle. Visetekstenes innhold blir analysert med fokus på tid og rom, politisk 

bakteppe, hvordan ulike kommunikasjonsmodeller kan ha hatt betydning for 

meningsinnholdet og hva det bakenforliggende i visa kan formidle.  

I oppsummeringen og konklusjonen i kapittel 5 vil oppgaven systematisere masteroppgavens 

helhetlige innhold til en tilnærming mot problemstillinga: «Hvordan preget okkupasjonstida 

Oslo-revyenes driftsrammer og repertoar fra 1940 til 1946?» Problemstillinga besvares 

basert på oppgavens innledende gruppering av to kategorier med forskningsspørsmål. På 

den ene siden knyttes konklusjonen til oppgavens tilnærming av forskningsspørsmålene om 

endrede driftsrammer. På den andre siden besvares den igjennom oppgavens tilnærming til 

forskningsspørsmålene om repertoar. Slik dannes utgangspunktet for å se at endrede 

driftsrammer førte til et endret repertoar. Helhetsforståelsen av dette kobles til det 6. 

forskningsspørsmålet. Dette brukes som utgangspunkt for oppgavens tilnærming til videre 

forskning. 
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Kapittel 2: Okkupasjon, nyordning og sensur 

Dette kapitlet blir okkupasjonshistoriens vinkling inn mot Oslo-revyene. Kapitlet vil i 

hovedsak være okkupasjonshistoriens inngangsvinkel for å besvare forskningsspørsmålene 

«1) Hvordan la nyordningen opp til endrede driftsrammer for Oslo-revyene?» og «2) 

Hvordan ble forholdet mellom Statens teaterdirektorat og Oslo-revyene endret over tid?» 

For å besvare dette fokuserer kapitlet på hva okkupasjonen innebar av en endret politisk 

situasjon og hvordan dette igjen preget kulturfeltet og revyene. Myndighetsforholdet 

mellom Reichskommissariat og Kultur- og folkeopplysningsdepartementet blir analysert, og 

slik skisseres maktstrukturene i det nyordnende samfunn der Statens teaterdirektorat fra 

1941 fikk sensureringsansvaret mot kulturvirksomhet i Norge fram til freden i 1945. 

2.1 Propaganda og Sensur 

Forut for opprettelsen av Statens teaterdirektorat lå nasjonalsosialismen sammensveising av 

politikk og kultur. Joseph Goebbels var blant det tyske NSDAP sine fremste forkjempere for 

en slik sammensveising, og derav utøvelsen av propaganda. Goebbels selv uttrykte i et brev, 

gjengitt av biografiforfatter Lars Ericson Wolke, at «Politikk er også kunst, kanskje den 

høyeste og mest omfattende som finnes.»59 Dette kulturelle aspektet i nasjonalsosialismens 

politikk underbygger partiets sterke og målrettede satsing på kultur og propaganda. I 

Tyskland ble Joseph Goebbels utnevnt som Tysklands egen propagandaminister. I Norge falt 

propagandaen sammen med kultur- og folkeopplysning, et virkefelt underlagt Gulbrand 

Lunde fra nyordningen i september 1940. Både Goebbels og Lunde fikk viktige funksjoner for 

å utøve nasjonalsosialismens sammensveising av kultur og politikk i henholdsvis Tyskland og 

Norge. Propagandaens kulturelle aspekt gjorde at ideologien ble framført i nærmest 

«religiøse ordlag» for «å vinne sjelene».60 

Et viktig virkemiddel for utøvelsen av denne propagandaen var sensurering. Sensurering av 

budskapet utgjorde en del av sammensveisingen av kultur og politikk. All kultur inngikk i et 

politisk budskap, og da var det nødvendig at den kulturen som skulle framføres var i 
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overenskomst med politikkens ideologiske retning. For å oppnå dette krevdes det at 

kulturen ble sensurert ved en gjennomført kontroll i hevd med førerprinsippet. 

2.2 NS sin kulturpolitikk 

I NS sitt partiprogram fra 1934 var det et mål om: 

 Fritt åndsliv med organisert selvstyre under statens tilsyn og kontinuerlig økonomisk 

støtte. 

 Presse, teater, kringkasting, film og andre kulturformidlere skal fremme nasjonens 

interesser. Samfundsfientlig propaganda og utbredelse av klassehat forbys.61 

Disse punktene bygger opp noen viktige momenter for NS sin kulturpolitikk. Kulturpolitikken 

skulle utvikles gjennom et førerregime der den sentraliserte makt fungerte etter et 

diktatorisk hierarkiske system. «Organisert selvstyre under statens tilsyn» betød at alt av 

kultur måtte være i tråd med statens forordninger, og at utdelingen av økonomiske støtte 

ble et virkningsfullt kontrollorgan for å holde i hevd statens føringer. For at den politiske 

propaganda skulle bli overholdt, trengtes det kontrollorganer som håndhevet at kulturfeltet 

formidlet den riktige kultur. Den riktige kultur ble sett igjennom å «fremme nasjonens 

interesser», der begrensningen ble satt ved «samfundsfientlig propaganda» og «utbredelse 

av klassehat». 

Øystein Sørensen trekker fram at det nasjonalistiske grunnsynet baserte seg på 

hovedpoenget om at en nasjon var en organisk enhet som måtte hente nytt liv fra det 

nasjonale grunnlaget og slik danne grunnlag for en åndelig og nasjonal reisning. Dette skulle 

bli en nasjon «uten klassemotsetninger og partier», og målet var at den nasjonale enheten 

bygget fram den store og sterke nasjonale politikk.62 For kulturpolitikken resulterte dette i 

ett behov om en ensrettet og nasjonal formidling på teaterfeltet, en nasjonal litteratur og et 

kulturliv som skulle vise fram den nasjonale holdning godkjent av statsstyret. Dette ga krav 

til sensur og forhåndsgodkjenning. 
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Hans Fredrik Dahl forteller blant annet at NS sitt formål med sensuren var en langsiktig 

innsats med sikte på en varig omdannelse av samfunnet.63 Partiet hadde et ønske om en 

meningspåvirkning der hovedidéen var at folket skulle påvirkes gjennom positiv propaganda. 

Denne meningspåvirkningen forutsatte slik en betydelig kontroll av uønsket 

opinionsdannene. Denne kontrollen ble ført både gjennom forhåndssensur, kontroll av 

fremførelser og forestillinger samt totalvurdering i ettertid.64 I denne sammenheng ble 

Statens teaterdirektorats virksomhet et eksempel på en slik kontrollutøving, og hvordan 

propagandaen og sensuren gikk helt ned til ordenes sammensetning i revyvisene. 

2.3 Nyordning på kulturfeltet 

Etter invasjonen 9. april 1940 ble det den 24. april opprettet et Reichskommissariat 

Norwegen under ledelse av Josef Terboven. Reichskommissariat ble Norges styringsorgan i 

det nyordnede samfunn, der Terboven sto i direkte linje under Hitler.65 Ordningen ble en 

innsetting av en rikskommisær som fikk spesielle fullmakter, skulle nyordne, konsolidere og 

etterlate seg en varig nasjonalsosialistisk organisering. Vidkun Quisling ble på denne tida satt 

på sidelinjen, og fungerte for Hitler som en mulig reserveløsning. 66 Josef Terboven ble 

Norges øverste tyske sivile myndighet, sto direkte under Hitler og fikk slik diktatoriske 

fullmakter.  

Terbovens møte med Nasjonal samling i 1940 var en vaklende partiorganisasjon i 

oppløsning. I tida etter kuppet til Quisling den 9. april hadde flere sentrale NS-topper uttrykt 

motvilje mot å gå inn i en regjering styrt av Quisling, blant annet Gulbrand Lunde, 

kommende statsråd i det kommende Kultur- og folkeopplysningsdepartementet.67 Han 

hadde blitt bedt av Quisling om å inntre som sosialminister i kuppregjering 9. april, men 

takket nei. I følge Hans Fredrik Dahl ødela ikke dette avslaget for videre samarbeid mellom 

Quisling og Lunde, ei forsoning stadfestet med utnevnelsen av kommissariske statsråder i 

september 1940.68 Quislings kupp 9. april og hans manglende støtte i folket knyttet sammen 

med NS sitt lite utviklede partiapparat, førte til at Terboven utarbeidet et statsstyre uten 
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Quisling eller NS. Quisling klarte derimot med Hitlers støtte å få til en todelt modell, der han 

fikk Hitler med på å bygge Nasjonal Samling opp til å bli den framtidige maktfaktoren i 

Norge. Dette medførte til at Hitler på den ene siden støttet Josef Terboven og fullmakten til 

Reichskommissariat, og på den andre siden Vidkun Quisling og Nasjonal samling.69 Resultatet 

ble et dobbeltregime70 der Reichskommissariat hadde den overordnede diktatoriske makt 

med mulighet til å gi ifra seg myndighetsområder. Disse myndighetsområdene ble igjennom 

okkupasjonstida fordelt til kommissariske statsråder, regjeringer og departementer 

bestående av en stor andel NS-medlemmer. 

En av disse maktoverføringene fant sted den 25. september 1940. Denne dagen kunngjorde 

rikskommisær Josef Terboven et styresett bestående av tretten kommissariske statsråder 

som fikk myndighet underlagt Terboven.71 Nyordningen ble et resultat av brudd i 

riksrådsforhandlingene som hadde foregått siden juni 1940. Administrasjonsrådet, opprettet 

av Høyesterett 15. april 1940 som det sivile styringsorganet, sin virksomhet ble avsluttet, og 

en gikk over til en styringsmodell mer i tråd med de diktatoriske prinsipper. Alle partier 

utenom NS ble oppløst og Norge ble en diktatorisk ettpartistat bygget på et autoritært 

lederskap jamfør Paynes «Führerprinzip» .72 Maktoverføringen på kulturfeltet ble hierarkisk 

ført til Gulbrand Lunde, kommissarisk statsråd for det nyopprettede Kultur- og 

folkeopplysningsdepartementet.  

Gulbrand Lunde hadde tidligere vært Nasjonal Samling sin mangeårige propagandasjef. Han 

var også partiets ledende kulturpolitiske ideolog. Som kommissarisk statsråd for Kultur- og 

folkeopplysningsdepartementet ble han den politisk ledende på kulturfeltet i Norge under 

okkupasjonen. Kultur- og folkeopplysningsdepartementet var også sterkere preget av NS sin 

ideologi enn noen annen offentlig instans ettersom 90% av bemanningen var NS-

medlemmer.73 Denne høye andelen av NS-medlemmer sammenlignet med andre 

departementer, kan settes i sammenheng med at departementet ble opprettet i september 

1940. Departementet hadde derfor ingen bemanning å støtte seg på, og derav ble NS-
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medlemmer gjerne foretrukket til departementets stillinger. Departementet fikk i tillegg 

solide bevilgninger grunnet dets underlagte områders store propagandaverdi. Norsk teater, 

film, musikk og museer ble underlagt departementet. «Alt i alt steg statens kulturutgifter fra 

knappe 0,8 prosent i 1939-40 til 1,6 prosent mot slutten av okkupasjonen (…)».74 Gulbrand 

Lunde fikk slik en del av den utøvende makt på kulturfeltet i Norge. 

For selv med denne opprettelsen av en kommissarisk statsråd for kultur og folkeopplysning, 

ble ikke all myndighet over kulturfeltet overflyttet. Systemet fungerte i en modell der 

departementet sin beslutningsmyndighet ble gitt av hovedavdelingen for folkeopplysning og 

propaganda underlagt Reichskommissariat Norwegen. Denne avdelingen ble ledet av Georg 

Wilhelm Müller, som tidligere hadde vært pressesekretær for propagandaminister Joseph 

Goebbels i det tyske Riksministeriet for folkeopplysning og propaganda.75  Denne tette 

kontakten mellom Müller og Goebbels gjorde at han rapporterte direkte til Goebbels om de 

kulturelle spørsmål i Norge. At Terboven ikke ble brukt som mellomledd, viser hvor sterkt 

knyttet det tyske og den norske styringssettet var på kulturfronten. Müller fikk nemlig 

hovedansvaret for å gjenopprette, styre og videreutvikle vennskapsbåndene mellom 

Tyskland og Norge.76 

Ringdals bemerkning om kulturavdelingen i Reichskommissariat kan vise til hva kulturfeltet 

mente om ministerråd Müller: 

Folkene i kulturavdelingen var velutdannede og genuint norsk-interesserte, med ett 

viktig unntak – sjefen. Terbovens «kulturminister» hadde gjort en rent politisk og 

militær karriere. «Ministerråd for Folkeopplysning og Propaganda» lød Georg 

Wilhelm Müllers tittel på norsk.77 

Müllers sterke tilknytning til Goebbels og det tyske Riksministeriet for folkeopplysning og 

propaganda, kan knyttes til bemerkningen om «en ren politisk og militær karriere». I dette 

tilfelle blir «en ren politisk og militær karriere» ifølge Ringdal en motsetning til det 

                                                           
74 Dahl, En fører blir til, 171. 
75 Grimnes, Norge under andre verdenskrig 1939-1945, 116. 
76 Herresthal, Propaganda og motstand, 21. 
77 Ringdal, Nationaltheatret historie, 238. 



28 
 

«velutdannede og genuint norsk-interesserte», og derav et resultat av at kulturfeltet ble mer 

rettet etter nyordnings politiske og militære karakter. 

Under Georg Wilhelm Müllers kontroll i hovedavdelingen for folkeopplysning og propaganda 

i Reichskommissariat, sto Wilhelm Müller-Scheld. Han var leder for Abteilung Kultur i 

Hauptabteilung für Volksaufklärund und Propganda, altså kulturavdelingen. Müller-Scheld 

ble medlem i Det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderpartiet i 1920, og tidligere 

propagandaansvarlig i partiet i Hessen. Til stillingen som leder for kulturavdelingen i 

Reichskommissariat ble han håndplukket av Goebbels. I løpet av okkupasjonstida ble han 

derimot hjemkalt for å bli president i det tyske filmakademiet.78 Som leder for 

kulturavdelingen i Reichskommissariat ble det han teatermiljøet og Statens teaterdirektorat 

fikk mest med å gjøre i myndighetsforholdet til Reichskommissariat. 

Hvordan maktoverføringer ikke i realiteten ble maktoverføringer, var et gjennomgående 

trekk ved maktstrukturene på kulturfeltet etter nyordningen. Hans Fredrik Dahl beskriver 

forholdet mellom departementet og Reichskommissariat med at «det er karakteristisk for 

hele regimet at det opererte med flytende fullmakter mellom på den ene siden staten og 

den egentlige forvaltning, og på den annen [side] partiet NS.»79 Dette kommer blant annet 

fram ved opprettelsen av teaterdirektorat i 1941 og hvem som skulle ha myndighet for 

utføringen av sensur. Modellen med både et Kultur- og folkeopplysningsdepartement, og en 

avdeling i Reichskommissariat med ansvar for propaganda på kulturfeltet, ble en 

videreføring av Skodvins omtalelse av et dobbeltregime. Ensbetydende med at flere ønsket å 

ha ei hånd på rattet. Maktoverføringene fra Reichskommissariat til departementet var reelle, 

men viste seg ved flere anledninger å ikke fungere i praksis, da begge instansene ble trukket 

inn i sakene på grunn av mangelfull befestning av myndighetsforhold. Den reelle 

maktoverføringen knyttet til sensur på teaterfeltet fant ikke sted før opprettelsen av Statens 

teaterdirektorat og den nye forordningen i mai 1941. 

Ringdal bemerker dette ved å omtale at alle norske kulturinstitusjoner ved årsskiftet 1940-41 

ikke var preget av noe ytterlige sensurer enn «små, diskrete sideblikk».80 Den sensur som ble 
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foretatt var enkelte sensureringer der materialet ble meldt inn til departementet. Teatrene, 

filmprodusenter, forlag og andre kulturinstitusjoner la slik sett egne planer omtrent som 

tidligere. Unntaket lå i kringkastingen, som ved Quislings tale 9. april fikk en betydelig rolle 

for nasjonalsosialistisk propaganda allerede ved okkupasjonsdagen. 

Nyordningen på teaterfeltet innebar at teatersjefene måtte godkjennes på forhånd av 

departementet, og det ble gitt nye regler for teatersensur. Gjeldene lov om teatersensur fra 

1875 ble supplert med detaljerte bestemmelser om uønskede uttrykk og innslag.81 Dette 

kom til syne ved forordningen om teaterforestillinger m. v. som ble gitt av de nye 

styresmaktene 30. mai 1941. Denne ble vedtatt med hjemmel i Reichskommissariat sin 

forordning av 28. september 1940 § 3 annet ledd.82 

Forordningen innebar i paragraf 1 at teatrene med hensyn til sine kulturelle oppgaver ble 

underlagt Kultur- og folkeopplysningsdepartementets overordnede ledelse. Teater i denne 

formening ble i forordning også definert som «ethvert 30. mai foretagende til framføring av 

opera, operette, syngespill, revy, kabaret, cirkusforestillinger m. v.»83 I paragraf 2 ble det 

lovfestet at «Ingen kan drive teater uten tillatelse av Kultur- og 

folkeopplysningsdepartementet» med påpekning om at bevilgningen kunne gis på nærmere 

betingelser og kunne når som helst bli trukket tilbake. Tillatelsen ble kun gitt når det forelå 

sikkerhet om at teateret ville bli «drevet i pakt med norske teatertradisjoner og i 

overensstemmelse med den nasjonale nyordningens krav». I paragraf 3 het det seg at det 

ved ethvert teater skulle ansettes en leder (teatersjef). Denne ansettelsen måtte godkjennes 

av Kultur- og folkeopplysningsdepartementet og teatersjefen sto ansvarlig for at teaterets 

kulturelle oppgave var underlagt departementet. I paragraf 4 sto det at skuespillere, sangere 

og øvrige opptredende kunstnere ikke måtte opptre på noe teater før de hadde fått tillatelse 

av Kultur- og folkeopplysningsdepartementet.84  

I paragraf 5 ble det påpekt i første ledd at forordningen trådte i kraft straks og i andre ledd at 

de nødvendige bestemmelser for gjennomføringen av forordningen skulle bli gitt av Kultur- 

og folkeopplysningsdepartementet i forståelse med øvrige departementer. I tredje ledd kom 
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det fram at «Bestående teater som ønske[t] å fortsette driften, må[tte] innen en måned 

etter (…) forordningens ikrafttredelse sende søknad til Kultur- og 

folkeopplysningsdepartementet om tillatelse etter § 2. Innen samme frist må[tte] teatrets 

leder sende søknad om tillatelse etter § 4». Fjerde og siste ledd i paragrafen ble koblet til 

gjeldende lovverk av 22. mai 1875. Leddet påpekte at det ikke lenger var kongen som var 

tillagt den avgjørende makt, men «sjefen for vedkommende departement i forståelse med 

Kultur- og folkeopplysningsdepartementet». Hele forordningen ble undertegnet med Kultur 

– og folkeopplysningsdepartementets representant, R. Skancke.85 Slik festet de nye 

styresmaktene grepet om kulturfeltet og styrte de inn under nyordningen. 

Myndighetsforholdet over teaterfeltet ble i forordningen befestet som en hierarkisk modell 

underordnet Kultur- og folkeopplysningsdepartementet. På papiret overførte 

Reichskommissariat teaterfeltet til den norske statsstyringen tilknyttet NS. På papiret fikk 

altså det nyopprettede norske styresettet fullmakten fra okkupasjonsmakten over også 

teaterfeltet. Fullmakten ble derimot preget, som poengtert av Hans Fredrik Dahl, av flytende 

fullmakter. Det ble derfor en forskjell mellom lovverkets ordlyd på papiret og praksisen i 

realiteten. 

Teatrenes kunstneriske oppgaver ble nærmere definert i et rundskriv som kom etter 

forordningene. I dette rundskrivet ble det sagt at: «Stykkene og revyene må ha «en positivt 

byggende tendens», teatret skal være folketeatre i ordets beste betydning og tjene folkets 

interesser ved å verne om hjemmet, samholdet, kjærligheten og det nasjonale, sosiale 

felleskap. «Stykker som krenker nasjonens interesser, inneholder samfunnsfiendtlig 

propaganda eller utbrer klassehat er forbudt.» Norsk klassisk og moderne drama må få 

bredest mulig plass. Repertoaret skal forelegges til godkjennelse foran hver ny sesong.86 Slik 

la de inn en detaljstyring ovenfor kulturfeltet. Nyordningen ble befestet i større grad, og de 

ideologiske formålene med nyordningen kom tydelig fram i rammene som ble satt for 

teatrene. 

Forordningen fikk slik store konsekvenser for Oslo-revyene. Den la opp til overvåkende 

kontroll mot revyene og sensurering av materialet. Bruk av spilletillatelser, godkjenning av 
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repertoar og utdeling av driftskontrakter med utgangspunkt i det nye styresettet, gjorde 

statsapparatet til et kontrollorgan som satte klare premisser for hva som var lov og hva som 

ikke var lov på en annen måte enn tidligere.87 Grensene begynte å gå ved «nasjonens 

interesser», «samfunnsfiendtlig propaganda» og «utbredelse av klassehat». Utformingen av 

nasjonalt samhold ble det toneangivende, men på ekstremistiske premisser, en motsetning 

til den statsfremmede nasjonsbyggingen tidligere. Realiteten ble at staten fremmet de 

ekstremistiske holdningene framfor et NS med lite oppslutning, slik virkeligheten hadde vært 

før okkupasjonen 1940. 

Allikevel var det ikke slik at det nyordnede samfunn ønsket at den nasjonalsosialistiske 

ideologi skulle gjennomsyre revytekstene. Styresettet så ikke på Oslo-revyene som en 

propagandakanal for å fremme det nasjonalsosialistiske samfunn. De mente at revyene 

skulle holde på sin posisjon som givere av lett underholdning til folket, men på et vis som 

ikke utfordret styresettet. Dette kommer fram gjennom forskjellen mellom forbud og påbud. 

«Stykker som krenker nasjonens interesser, inneholder samfunnsfiendtlig propaganda eller 

utbrer klassehat» ble gitt forbud, men det ble ikke gitt påbud om å skrive revyviser som tok 

opp i seg ønsket om det nasjonalsosialistiske.88 Slik var det driftsrammene til Oslo-revyene 

som ble endret av det nye styresettet. Disse rammene var det som la grunnlag for at 

repertoaret og revyvisene måtte skrives i en form som ikke rokket ved forordningen. 

2.4 Opprettelsen av Statens teaterdirektorat 

De første signalene om sensurering på teater og revyer fant sted i oktober 1940. Gulbrand 

Lunde ba da Finn Halvorsen å inntre i departementet som teaterkonsulent, noe han gjorde 

den 23. oktober 1940.89  Finn Halvorsen hadde tidligere virket som dramatiker og 

teaterkritiker. Det ble påpekt at han hadde inngående kjennskap til norsk teater, og kjente 

personlig flere teatersjefer, regissører og mange skuespillere. Stillingen som teaterkonsulent 

gikk ut på å forhåndssensurere teaterforestillinger, revyer, sang, opplesninger og andre 

former for offentlig framføring av tekst. Halvorsen selv meddelte ved landssvikoppgjøret at 

han etter en del vegring gikk med på å gi inn i stillingen.90 Hvorfor han vegret seg meddeles 
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ikke, men han uttalte at han gikk med på det fordi han ville hjelpe norsk teater i en krisetid. 

Hans redsel var at stillingen ville besettes av folk som var mindre kompetente til arbeidet.91 

En vanlig forklaring for mange kollaboratører i landssviksakene.  

Opprettelsen av stillingen som teaterkonsulent ble slik sett det første tiltaket for utøving av 

kontroll ovenfor teaterfeltet. Av Ringdals bemerkning ser vi at utøvelsen av denne kontrollen 

i begynnelsen bare ble sporadiske sensureringer, og at en mer systematisk sensur ikke fant 

sted før opprettelsen av Statens teaterdirektorat. Denne slutning kan blant annet trekkes på 

grunnlag av den betydelige økningen av sensursaker ved direktoratets begynnelse.92 

Halvorsen meddelte i Landssviksaken «at arbeidet gikk ut på å hindre enhver fraksjon 

mellom de norske og tyskerne når det gjaldt skuespillerne.» Ved siden av dette skulle han 

bygge opp teaterlivet slik at staten fikk full kontroll med det. For å ikke risikere at tyskerne 

skulle gripe inn i teaterlivet ved arrestasjoner av skuespillerne og stenging av teatrene, 

måtte stykkene sensureres. «Tyskerne truet stadig med represalier hvis det forekom noe de 

ikke kunne godta.»93 Stillingen gikk i 1941 over i etableringen av Statens teaterdirektorat.94 

Statens teaterdirektorat ble etablert sommeren 1941. Finn Halvorsen hadde i tida før ytret 

et ønske til minister Lunde om at hans stilling som konsulent skulle inngå i et større 

direktorat. Lunde mente at det holdt med et kontor innenfor departementet, men Halvorsen 

påpekte viktigheten av at et direktorat ville stå friere ovenfor departementet. I tillegg trakk 

Halvorsen fram planene om et filmdirektorat, og at hvis ikke det ville bli opprettet noe 

lignende for teatrene, var han redd teatrene skulle komme i en lavere klasse enn filmen.95  

Lederen for kulturavdelingen i Reichskommissariat Wilhelm Müller-Scheld hadde på denne 

tida planlagt en organisert filmpolitikk gjennom et kommende filmdirektorat. Gulbrand 

Lunde hadde tidligere ymtet fram til Müller-Scheld at Finn Halvorsen burde få utvidet sitt 

arbeidsområde til også å gjelde filmsaker, et forslag som ikke falt i god jord hos Müller-

Scheld. Müller-Scheld så ikke på Finn Halvorsen som en mann som kunne få ansvar over 

framtidas propagandaorgan. Derimot ble det åpnet opp for å opprette et likeverdig 
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direktorat som det som var tiltenkt filmen, et direktorat for teatrene.96 Dette gikk igjennom 

og Statens teaterdirektorat ble en realitet fra 1. juli 1941 med Finn Halvorsen som første 

direktør. 

Som direktør for Statens teaterdirektorat ble Finn Halvorsen den ansvarlige for å håndheve 

forordningene som ble utstedt av Reichskommissariat fra 30. mai 1941. Finn Halvorsen og 

Statens teaterdirektorat fikk en nøkkelrolle for å utøve kontroll og utføring av sensur på 

teaterfeltet i Norge. Målet var at teatrene skulle være institusjoner for nasjonal oppdragelse. 

Dette ble gjort ved å innhente forhåndsgodkjenning av alle teaterforestillinger og verbale 

opptredener. Skuespill, opplesninger, sanginnslag på konserter, viser på revyer, sketsjer på 

kabareter, fremførelser av amatørteater og mer måtte igjennom sensurering hos 

direktoratet.97 I løpet av seks måneder, fra 8. juni til 8. desember 1941, gikk sensuren i Oslo 

gjennom 147 søknader.98 Dette sier mye om den økte arbeidsmengde som tilfalt 

teaterdirektoratet, og en sterk økning av sensureringen etter forordningen fra 30. mai 1941. 

I en avisartikkel i Aftenposten fra 28. mai 1942 beskrev Finn Halvorsen teaterdirektoratets 

virksomhets etter nyordningen. Den største oppgaven var ifølge Halvorsen å organisere 

norsk teaterliv etter forordningen om teaterforestillinger m. v. av 30. mai 1941, dette betød 

å organisere norsk teaterliv «i pakt med norsk teatertradisjon og i overensstemmelse med 

den nasjonale nyordningens krav». Dette innebar å få luket unna teatervirksomhet i Norge 

som ikke kunne regnes som teater, det være seg «artist- eller skuespillertrupper som reiste 

omkring med sirkusnummer, revyer eller såkalte folkekomedier.» 99 For Finn Halvorsens del 

fortjente disse strengt tatt ikke å bære vignetten teater ettersom han mente de telte som 

«reneste dilettanter innen sin midte». Kommentaren var at «[d]isse snyltere på kunsten gikk 

som en farsott over by og bygd. Misnøyen med dem var almindelig. Men hvordan skulde 

ma[n] bli kvitt dem? Politiet på stedet hadde nok rett til å stoppe dem. Men folk vilde gjerne 

ha underholdning og når det som oftest ikke var nogen bedre å få, fikk de ta til takke.»100 

Med denne uttalelsen satte Halvorsen en klar standard for hva han regnet som teater og 

ikke, hva han mente om ulike underholdningsartister og at politiet måtte brukes som 
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hjelpemiddel og sanksjonsmiddel for å stanse det Halvorsen selv mente ikke kunne 

kategoriseres innenfor begrepet teater. 

Halvorsen klargjorde slik med nyordningen at teater-begrepet helst skulle brukes om det han 

bemerket som høyere kultur. Han satte klare begrensinger for hva som skulle oppfattes som 

teater, og slik ble revyen som underholdning, særlig turnevirksomhet, sett ned på som ikke 

bare annenrangs, men også «snyltere på kunsten». Dette gir et innblikk av 

teaterdirektoratets syn på revyen som sjanger tilknyttet det nyordnede samfunn. Av 

avisartikkelen, kan revyer i Halvorsens ordføring, forstås som lettere underholdning, noe 

publikum bare «fikk ta til takke» med. Med en slik ordføring gjorde Halvorsen det klart at 

han så på skuespill ved teatrene som mer høyverdige enn revyene. Folket var kun ute etter 

underholdning etter Halvorsens oppfatning, og når underholdningen var så lavtstående som 

den var, burde folket forstå sitt eget beste å støtte opp om teaterdirektoratets arbeid om en 

«bedre kultur» til alle. Halvorsen avsluttet avisartikkelen fra 1942 med å berolige leserne om 

at endringene på kulturfeltet stort sett hadde lyktes. «Det endelige mål, som er best mulig 

kunst på de flest mulige stedene ligger vel fremdeles et godt stykke inn i framtida. Man 

rykker det imidlertid nærmere for hver dag som går»101 var Halvorsens bemerkning. 

Et kjennetrekk ved nasjonalsosialismen under okkupasjonen, knyttes til denne trangen til å 

rangere forståelse av «høyere» og «lavere». Ideologien hadde et ønske om å tilstrebe det 

som ble sett på som høytstående innenfor de fleste felter, det være seg rase, kultur og 

nasjonalitet.102 Innen kulturfeltet kan denne bemerkningen til Halvorsen knyttes mot målet 

om en høykultur. I så måte var tankegangen at «folket forsto ikke alltid hva som var deres 

eget beste og derfor måtte menn med en høyere forståelse av samfunnshierarkiet ta ansvar 

for uansvarligheten og slik danne grunnlag for innføring av et best mulig statsstyre, en 

høyere kultur og den reneste nasjonalitet». Tankeutspillet baserer seg blant annet på 

Grimnes redegjørelse tilknyttet tyskernes tanker om «De raserene nordmenn».103 At 

Halvorsen som NS-medlem så på revyene som «snyltere på kunsten» kan settes inn i en slik 
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sammenheng, og videre hvordan målet var å skape best mulig kunst etter hva idelogien så 

på som god kunst.  

Et annet kjennetrekk ved nasjonalsosialismen var en økt bruk av sanksjoner igjennom 

voldsbruk. Hos Grimnes defineres dette som terrorpolitikk.104 Halvorsen bemerket med sin 

artikkel i Aftenposten at han så det som en løsning at politiet på stedet kunne settes inn for 

å stoppe dem.105 Det de da skulle stoppe var kunst som forordningen ikke så på som 

høyverdig nok til å kunne kalles for god underholdningen. Nyordningen av samfunnet tillot 

at politiet ble satt inn der budskapet var uønsket. Formidlingsinstitusjoner som skole, kirke, 

medier og teater ble satt under en ny oppfatning av hva som ble sett på som ønsket og 

uønsket, og dette gjorde det ideologiske påtrykket mer framtredende i alle kanaler.  

Tilknyttet skole og kirke ble det uttrykt motstand mot nyordningen gjennom læreraksjonen i 

1942 og bekjennelsen av Kirkens grunn i påsken 1942.106 For teaterfeltet ble motstanden 

skarpest et år tidligere, ved Skuespillerstreiken på vårparten og sommeren 1941. Dette blir 

behørig behandlet i underkapittel 3.5. Både i skoleverket, kirka, mediene og ved teatrene ble 

politiet brukt aktivt for å stoppe uønsket formidling og i visse situasjoner ble det utført 

arrestasjoner ved brudd på nyordningen. Sanksjonsnivået ble økt mot institusjoner som 

statsstyret så på som viktige for gjennomføringen av en varig omdannelse mot et 

nasjonalsosialistisk samfunn.  

Førerprinsippet på teatrene fikk også tydelige resultater allerede etter det første år. 

Teatrene hadde før okkupasjonene blitt styrt av teaterets styre, men siden disse oftest var 

satt sammen av ikke sakkyndige teaterfolk, her i betydningen av forretningsmenn, ble 

ordningen omgjort til at teatersjefen skulle få det fulle ansvaret. Dette mente Halvorsen 

skulle føre til at «teatrene kunne bli ledet ut fra renere kunstneriske prinsipper enn før».107 

Om forretningsmennene i teaterets styre ble det sagt at de «tenk[te] mere på kassen enn på 

kunsten.»108 Med en teatersjef, som selv var kunster, som øverste administrative myndighet, 

ville det føre til et bedre tilbud av gode forestillinger ifølge Halvorsen. 
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Dette må da sees i sammenheng med hva den nye styringsideologi så på som god kunst. 

Kunsten skulle ha «en positiv byggende tendens, teatrene skulle være folketeatre i ordets 

beste forstand og tjene folkets interesser ved å verne om hjemmet, samholdet, kjærligheten 

samt det nasjonale og sosiale felleskapet».109 Av de nasjonale idealene betydde dette at 

kunsten ikke kunne være skrevet av forfattere som Tyskland var i krig med, ikke av jøder, 

kommunister og andre grupperinger som den nye styringsideologi så på som 

motstandere.110  

Opprettelsen av Statens teaterdirektorat i 1941 ble slik sett et resultat av forordningen fra 

25. oktober 1940. Det ble et kontrollorgan som skulle overholde forordningens formål om et 

nytt nasjonalsosialistisk samfunn bygget på et sett med verdier. For at disse verdiene skulle 

overholdes i alle samfunnslag, var det nødvendig med kontroll over spilletillatelser, 

driftskontrakter og repertoar. Finn Halvorsen ble direktoratets utformer, en jobb han overlot 

til Aasmund Sveen i 1942, og som Sveen overlot til Johan Willoch Boch i 1943. Totalt var det 

tre direktører i direktoratets virketid mellom 1941 til 1945. Hovedformålet var å 

gjennomføre forordningen på teaterfeltet, ei gjennomføring som ble utført gjennom 

sensurering og kontrollvirksomhet. 

2.5 Statens teaterdirektorats virksomhet 

Oppgaven til Statens teaterdirektorat besto i å kontrollere revy- og teaterfeltet. Dette ble 

gjort gjennom utformingen av et byråkrati som gjorde at teatrene måtte melde inn 

driftsforhold, spilleplaner, ansettelsesforhold og oppsetninger. Dette underkapitlet vil ta for 

seg hva Statens teaterdirektorat gjorde for å utøve sitt oppdrag, hvordan dette kan kobles til 

nyordningen og hvordan dette fikk utslag for Oslo-revyene. Kildematerialet i underkapitlet 

bygger i stor grad på egne kildeundersøkelser ved arkivet etter Statens teaterdirektorat på 

Riksarkivet. 

Driftskontraktene som ble utformet mellom Oslo-revyene og Statens teaterdirektorat ble 

teaterdirektoratets mulighet til å holde oversikt over teatrene. Her fikk de informasjon om 

repertoar, engasjement av skuespillere, teatrenes turneplan, evt. gjestespill og opptredener 
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av andre og teatrenes økonomi.111 Det ble også et viktig dokument for direktoratet for å 

overholde forordningens innhold. Dette kom blant annet fram gjennom ordlyder som at 

«det ikke [måtte] fremføres stykker av jøder, emigranter eller forfattere fra et land som for 

tiden er i krig med Tyskland.» og at «[a]lle skuespill og revytekster som fremføres må på 

forhånd være sensurert og godkjent av Statens teaterdirektorat.»112 Kontraktene ga også 

krav om at teaterets kunstneriske personale og samtlige funksjonærer skulle undersøkes av 

lege for å få skriftlig attest for deres sunnhetstilstand. Det ble nevnt at «smittsomme 

sykdommer må ikke forekomme hos noen person som knyttes til teatret».113 De årlige 

driftskontraktene må slik sees på som viktige dokumenter for Statens teaterdirektorats 

kontrollutøving mot teatrene. 

Spillekontraktene ble en annen kontrollkanal der direktoratet kunne holde orden på 

skuespillere og deres engasjement ved de ulike teatrene. Eksempelvis nektet direktoratet 

Aud Schönemann å spille ved Centralteatrets stykke «Kommer de Elsa?» på grunn av at hun 

ikke hadde teaterdirektoratets alminnelige spilletillatelse.114  Utstedelser av spilletillatelsen 

ble slik et viktig virkemiddel for å utøve makt på teaterfronten. Her kunne teaterdirektoratet 

holde orden på hvem som skulle spille hvor, og de kunne slik nekte skuespillere å spille 

dersom spilletillatelsen ikke var gyldig. 

Kildematerialet tilknyttet sensur baserer seg på en mengde korrespondanse mellom Statens 

teaterdirektorat og revyteatrene. Forordningen av 1941 innførte krav om sensurering av alt 

materialet før det kunne settes opp på reportaret. Av denne grunn måtte alle viser, sketsjer 

og annet som skulle framføres på scenen innom Statens teaterdirektorat for kontroll. Denne 

kontrollen ble utført ved at de ansatte ved direktoratet leste igjennom materialet og 

utformet en tilbakemelding som tilsa hva som ble resultatet av den gjennomgåtte sensur. 

Denne tilbakemeldingen ble underskrevet av tidsperiodens direktør, Finn Halvorsen fra 1941 

til 1942, Aasmund Sveen fra 1942 til 1943 og Johan Willoch Boech fra 1943 til 1945. I visse 

tilfeller kunne materialet passere igjennom med kommentarer som «Vedlagt returneres 

visen «Pr. rikstelefon». Teksten godkjennes av sensuren.»115 eller «Johansen blir 
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godkjent».116 Dette betød at materialet var godkjent og at det ikke var behov for noen videre 

revideringer. Annet materiale fikk en mengde med korrigeringer. 

Korrigeringene ble beskrevet i tilbakemeldingsbrevet teateret fikk tilbake fra Statens 

teaterdirektorat. «En deilig dag» (1943) ble eksempelvis godkjent med en kommentar om at 

siste linje i siste vers «Det blir en deilig natt» måtte strykes. I et annet eksempel var 

tilbakemeldingen at karakteren «dr. Grønn» i visa «Er ikke det et poeng»,  måtte byttes med 

et annet navn for å få visa godkjent.117 I noen viser var det kun enkelte linjer og ord, i andre 

var det hele vers og en mengde med setninger. Sistnevnte kan eksemplifiseres med visa «Så 

lenge det er liv--». Her ble det gitt åtte punktvise strykninger. Bang-Hansen kommenterte 

strykningene med at «Det var ikke så greit å drive revy når tekstene kom tilbake fra «sensor» 

i så maltraktert form.»118 For Statens teaterdirektorat var oppgaven å ta bort ordlyder som 

kunne framkalle en mening som var motstridig til forordningen. Dette ble selvsagt ført opp, 

og skapte stor fortvilelse for revyforfattere som fikk igjen viser der store deler av visa ikke 

kunne brukes. Vendinger som «og varm deg med en fersk avis», «Savner du søtstoff – trekk 

surstoffet inn», «Smil på din lille trikketur om luften er normannasur» og «Kjemp med 

humørets sverd ved lend så lenge det fins e sild igjen» ble blant annet strøket av Aasmund 

Sveen i 1943 tilknyttet visa «Sålenge det er liv- -».119 Tankestrekene hentydet mest 

sannsynlig til «er det håp», og håpet ble av sensuringen fjernet.  

Forordningen formål kom i enda større grad fram i poengteringer fra direktoratet der de 

begrunnet hele strykninger av viser. Eksempelvis kommer det fram av kildematerialet at 

«Teaterdirektoratet finner at visen «Kommer jeg’ke i ida’ så kommer jeg imorra» er for 

lavtliggende i poengene til å bli godkjent» eller «Den nye visen Hvem skjøt» kan derimot ikke 

tillates fremført, fordi den henspilles på amerikanske forhold.»120 «Den spanske flue» og 

«Strömpebåndet» ble også underlagt spilleforbud. «Den førstnevnte farsen fordi den ene av 

forfatterne, Bach, er av jödisk avstamning. Den andre fordi den er av amerikansk 

fabrikat.»121 Slik helstrykninger fra direktoratets side knyttes direkte inn mot oppfølging av 
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forordningen, der poenger som «høy kultur», rasetenkning og krigsfiender ble brukt som 

begrunnelse. 

Lund-Iversen meddeler blant annet at «Skriv fra direktoratet informer[te] sensorene om det 

de spesielt sk[ulle] være på vakt mot».122 Dette ble blant annet knyttet til tekstlige 

bemerkninger som «lykken som kommer», «vanskeligheter som går over» og «optimisme». 

Disse ordvalgene ble av direktoratet betegnet som farlige fordi de ikke eksplisitt fortalte hva 

som var «lykken» eller hva som ga grunnlag til «optimisme». Direktoratet fikk slik 

formeningen om at «Jo mer generell en tekst er, jo lettere vil den framkalle demonstrasjoner 

fordi enhver legger det i teksten som han gjerne vil høre».123  

Den problematiseringen av det implisitte meningsinnhold ble et gjennomgående problem for 

Statens teaterdirektorat. All sensurering ble en gjennomgående veiing av hva ordene kunne 

bety og hvilken sammenheng de var satt inn i. Statens teaterdirektorat fikk slik oppgaven å 

se den eksplisitte meningen i et implisitt meningsinnhold. En utrolig vanskelig oppgave, et 

poeng som gjorde sensureringen mot revyene vanskelig, og at de gjerne måtte sensurere litt 

ekstra for å være sikker på at den mulige meningen var borte.  

2.6 Teaterdirektørene Halvorsen, Sveen og Boech 

Dette underkapittelet vil ta for seg direktoratets tre direktører, og hvordan deres direktørtid 

kan knyttes til tidsmessige brudd eller kontinuitet for direktoratets virketid fra 1941 til 1945. 

Brudd og kontinuitet blir i dette avsnittet sett igjennom direktørenes ulike ideologiske 

overbevisning over tid, og om dette kan ha hatt betydning for sensureringen. I tillegg vil det 

bli sett på grader av involvering mellom direktoratet og Reichskommissariat i de ulike 

periodene, og videre hvordan dette kunne hatt påvirkning mot Oslo-revyene. Kildematerialet 

tilknyttet direktørene baserer seg i hovedsak på landssviksakene, men også biografiene som 

er utgitt om Halvorsen og Sveen. Halvorsen er dessuten i stor grad omtalt tidligere i kapittel 

2, derfor vil Sveen og Boech få mest plass i dette underkapitlet for å danne et mer balansert 

sammenligningsgrunnlag. 
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Finn Halvorsen satt som direktør for direktoratet fra oppstarten i juni 1941 til 1942. I 

rettsoppgjøret etter okkupasjonen omtales han av statsadvokat Lous som en av de 

alvorligste kultursvikerne. Fra Dagbladets lederspalte i 1945 ble det omtalt at: 

«Kultursvikerne er blant de farligste og forakteligste av landssvikerne, og det er riktig å slå 

fast deres skjerpede ansvar».124 Lund-Iversen avslutter i sin omtalelse av det politiske 

bakteppe om Halvorsens rettsak at «Mot dette fargerike bakteppe kan man spørre seg om 

det var mulig å føre en uhildet rettsak mot Finn Halvorsen.»125 

Halvorsen ble dømt i rettsaken til 12 års tvangsarbeid, inndragelse av 25 000kr, betale 

saksomkostninger og fradømt borgerrettighetene i 10 år. Retten fant ingen formildende 

omstendigheter.126 Halvorsen fikk slik den strengeste dommen av de tre direktørene i 

Statens teaterdirektorat. Dommen må sees ut i fra hans aktive rolle i gjennomføringen av 

nyordningen for teatrene og at det var under hans direktørperiode at driftsrammene til 

Statens teaterdirektorat ble satt i verk. Hans virke i denne tida baserte seg på en stor 

overbevisning om nasjonalsosialistisk ideologi. En overbevisning han hadde utviklet gjennom 

20- og 30-årene basert på en fasinasjon for det fascistiske Italia og hva det nye tankesettet 

brakte med seg.127 Han bekreftet sin ideologiske overbevisning i rettsaken, og avklarte videre 

at han i fra et etterkrigsperspektiv ikke kunne forsvare sine meninger og gjøremål fra under 

okkupasjonen.128 

Åsmund Sveen satt som direktør for direktoratet fra 1942 til 1943. Sveen begynte som 

direktør for direktoratet den 11. juni i 1942 som Finn Halvorsens etterfølger. Gulbrand Lunde 

var ved denne tida fortsatt statsråd i Kultur- og folkeopplysningsdepartementet, en posisjon 

som skapte kontinuitet tilknyttet forholdet til Reichskommissariat. I Sveens direktørperiode, 

nærmere bestemt den 25. oktober 1942, omkom derimot statsråd Lunde. Sveen nevnte 

dette i sin forklaring i landssviksaken med ordlyden: «Da minister Lunde forulykket rykket 

Reichskommissariat nærmere maalet. Den eneste hindring var nu den sittende 
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teaterdirektören, og jeg hadde riktignok noen kunstnerisk autoritet, men absolutt ingen 

politisk posisjon aa demme opp med.»129  

Med dette mente Sveen at Reichskommissariat med Terboven kunne ha formeninger om å 

føre hele det norske teaterfeltet under tysk kontroll. I Sveens landssvikforklaring kommer 

det tydelig fram at NS hadde rollen som demper for tyskernes okkupasjonsplaner mot ulike 

samfunnsområder. Lunde ble det norske kulturfeltets forkjemper gjennom en nyordning i NS 

sin regi. Dette tilknyttes synet på den pangermansk visjonen eller den nasjonalistiske 

visjonen for Norge jamfør Sørensen130, der Lunde tilhørte den siste. Ved Lundes død mente 

Sveen i sin redegjørelse at Reichskommissariat kom nærmere den makt som direktoratet 

hadde i å styre over det norske teaterfeltet. På den annen side kan man si at det var 

Reichskommissariat som hadde gitt myndigheten til departementet ved Lunde, og videre til 

direktoratet, og slik var det direktoratet som på det sterkeste holdt på sin beslutningsmakt 

ovenfor teaterfeltet. Slik kan Lundes død i oktober 1942 sees på som et brudd i direktoratets 

maktavklaring mot Reichskommissariat, uttrykt av Sveen. Lundes ideologiske lederskap i 

departementet ble NS sin mulighet til å vise seg som en reell sideordning til 

Reichsskommisariat. Rolf Jørgen Fuglesang sitt følgende lederskap kommuniseres slik som 

noe mer underordnet.  

Myndighetsforholdet mellom direktoratet og Reichskommissariat trekkes også fram i rettens 

bemerkninger i domfellelsen av Sveen: «Det er på det rene at Teaterdirektoratet i praksis i 

adskillig utstrekning, måtte bøye seg for anvisninger fra tysk hold.»131 Fra rettens side var 

dette en bemerkning de brukte som generell for hele teaterdirektoratets virketid. Sett i 

sammenheng med Sveens uttalelser kan oppgaven se det som tydelig at Lundes død i 1942 

gjorde Reichskommissariat sitt innpass på teaterfeltet større i utstrekning. Med bakgrunn i 

henrettelsen av teatersjef Gleditsch ved Trøndelag Teater 6. oktober 1942 og Sveen sitt 

etterfølgende ønske om å gå av, ble norskhetslinja viktigere å holde for NS i kulturpolitikken. 

Sveen mente selv at han ikke kunne trekke seg på dette tidspunktet, støttet av Lunde, med 

bakgrunn i det de begge mente ville føre til en forverret situasjon. Sveen fortsatte videre i 
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sin forklaring med å omtale Lundes død, et moment denne oppgaven trekker fram som et 

brudd i maktforholdet mellom Reichskommissariat og NS-departementet/direktoratet: 

Nu skjedde imidlertid det tragiske og for mitt arbeid katastrofale at Gulbrand Lunde 

omkom. Lunde var helt innforstått med at mitt arbeid maatte v[æ]re rettet mot 

Reichskommissariat «kulturbestrebelser». Med sin impulsive og altfor lettbevegelige 

natur var Lunde idealistisk nasjonalt innstilt, og ogsaa han var på slutten klar over 

Reichskommissars tysk-imperialistiske, for enhver norsk selvstendighet farlige 

hensikter i Norge. Da h[a]n nu falt fra, blev forholdene mildest talt flytende i 

departementet, og hvad teaterlivet angikk stod jeg helt alene overfor det «tyske 

presset». 132 

Knytter en sammen Sveens bemerkninger sammen med Sørensens konklusjon om 

ideologiske utviklingstendenser i Quislingregjeringen, aner en konturene av en interessant 

endring i 1942. Sørensen beskriver at den nasjonalistiske visjonen for NS fra 1940 til 1942 ble 

formulert av sjefsideolog Lunde. Lundes nasjonalistiske visjon bygget på Norge som en 

selvstendig nasjonalistisk stat med paralleller til det nasjonalsosialistiske styresett i Tyskland 

ved en tysk fred. Som en motsetning til denne nasjonalistiske visjonen, lå den pangermanske 

visjonen med et ønske om et helhetlig germansk rike. Høsten 1942 omtaler Sørensen NS sitt 

8. Riksmøte i september som et høydepunkt i partiets pangermanismens utvikling. Ved dette 

møte utdyper Sørensen at: «(…) generalsekretær Fuglesang hadde vært influert av det 

pangermanske tankegodset, på partiets 8. Riksmøte var denne innflytelsen spesielt 

tydelig.»133 Vendepunktet fulgte videre, og i 1943 slo han om og «ble en av de 

nasjonalistiske anførerne i partiet».134 «Da krigen gikk mot slutten hadde Fuglesang i lang tid 

vært Rikskommissariatets hovedmotstander i NS».135 Slik kan vi begrunne at Fuglesang sin 

overtagelse av posten som minister for Kultur- og folkeopplysningsdepartementet i 1942 bar 

med seg et pangermansk tankegods, men at dette endret seg utover i 1943. 

Ministerendringen i 1942 resulterte slik i et brudd tilknyttet forholdet til norskhetslinja eller 

den nasjonalistiske visjon, men Fuglesang endret seg mot den nasjonalistiske visjonen i 

partiet i 1943. Sett i sammenheng med krigsutviklingen høsten 1942 kan dette ha sin 
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forklaring i Tysklands store nederlag ved Stalingrad. Som Sørensen sier: «I denne situasjonen 

ble de pangermanske vyene svekket.»136 

Om Sveens posisjon omtales det i domfellelsen at «Retten har i det hele tatt inntrykk av tilt. 

som teaterdirektør, har vært forholdsvis passiv og at han har overlatt det vesentlige av de 

löpende gjöremål til byråsjef Boech».137 Dette kan gjennom hans redegjørelse blant annet 

begrunnes ved hans syn på at partifolk av NS ikke nødvendigvis burde settes inn i 

teaterledelse, hans moderate holdning til å aktivt promotere NS-ideologi og hans 

gjentagende ønske om å tre ut av stillingen. Retten besluttet i domfellelsen at: 

Sammenholdt med Boech er tilt. en mann, som det p. g. a han forutsetninger og 

posisjon må legges noe strengere mål på. Hans straffbare virksomhet er endel mer 

omfattende og graverende enn for Boech, og retten kan heller ikke gå ut i fra at han 

har så mange fortjenester å pårope seg. I henhold hertil finner retten at tvangsarbeid 

i 4 år og 6 måneder vil være en forholdsmessig straff.»138 

I tillegg ble Sveen fradømt borgerrettighetene i 10 år.139 Slik var det kombinasjonen av 

Sveens posisjon som en framtredende kulturpersonlighet før okkupasjonen sammen med 

hans høytstående kulturroller under okkupasjonen og hans virke som NS-mann, som la an 

utfallet i saken. Sveen fikk en mildere straff enn Halvorsen, men strengere enn Boech. 

Samlet sett kan man omtale Sveens periode som direktør for Statens teaterdirektorat som 

en periode som ikke gikk inn for nyordningen med samme ideologiske engasjement og 

politiske lederskap som Halvorsen. Halvorsen ble i 1942 teateranmelder i Aftenposten, og 

han uttrykte flere ganger under Sveens periode, at revyteatrene manglet høyere kunstnerisk 

og moralsk nivå. De var rett og slett begredelige sett ut fra ønsket om nasjonal 

gjenreisning.140 Av disse anmeldelsene kan vi tolke fram Halvorsens formening. Han syntes 

sensureringen var for mild og at forordningen ikke ble overholdt i stor nok grad med tanke 

på revyteatrene. Halvorsens periode bar slik sett mye mer preg av en større 

nasjonalsosialistisk overbevisning enn Sveen tok med seg inn i sin direktørperiode.  

                                                           
136 Sørensen, Hitler eller Quisling, 297. 
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139 Gatland, Det andre mennesket, 189. 
140 Lund-Iversen, Ordets tjener og sviker, 224. 
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Johan Willoch Boech satt som direktør for direktoratet fra 1943 til 1945. I sin landssviksak 

ble han, tilknyttet sin rolle som direktør for Statens teaterdirektorat, dømt for å ha «støttet 

arbeid fra Nasjonal Samling side med å bygge opp et viktig organ i hele det 

nasifiseringsapparatet som spilte sånn rolle for den propagandamessige side av 

okkupasjonsmaktens kamp på den indre front i Norge».141 Denne idømmelsen poengteres 

med en rekke straffeformildende omstendigheter, poengtert gjennom: 

Etter en rekke vitneutsagn i saken fra tillitsmenn og andre kjente folk i 

teaterverdenen er det så langt fra at tilt. gikk inn for noen nasifisering av teatrene, at 

han tvertimot støttet teaterledernes og skuespillernes kamp mot nasifisering så langt 

det sto i hans makt. Vitnene har til dels brukt meget sterke uttrykk for å karakterisere 

hans hjelp her, og det må ansees på det rene at han også oppnådde adskillig. Han 

hjalp dem således til å unngå oppføringen av påbudte tyske stykker og av stykker fra 

NS-forfatternes hånd. Motivet var åpenbart at tiltalte ut fra en stor interesse for 

teateret vilde undgå enhver strid – han var fullt oppmerksom på at skuespillerne vilde 

reagere sterkt mot angrep på deres front i kulturlivet og at denne reaksjon igjen 

kunde føre til overgrep fra okkupasjonsmaktens side. Men også tiltaltes hjelpsomme 

natur har spilt inn. Han har hjulpet folk både innenfor og utenfor teaterverdenen som 

var kommet i vansker på grunn av okkupasjonsmakten framferd, uten at det er noe 

som tyder på at det kan sees som «roing». 

Johan Willoch Boech ble dømt i domsslutningen til ett års fengsel med fradrag av 243 dager 

for utholdt varetektsfengsel. Han ble i tillegg dømt til en bot på 2000kr. I likhet med Sveen 

og Halvorsen ble han fradømt borgerrettighetene i et tidsrom på 10 år. I motsetning til 

Sveen og særlig Halvorsen hadde Boech en rekke straffeformildene omstendigheter, et 

moment som hadde innvirkning på hans betydelige mildere dom enn hos Sveen og 

Halvorsen. Ordlagt i dommen fra rettsaken opptrådte Boech på teaterfeltet sine premisser, 

tilpasset den politiske situasjonen. 

Med utgangspunkt i landssviksakene etter de tre direktørene skisseres det opp tre personer 

som hadde veldig ulikt forhold til nasjonalsosialistisk ideologi og gjennomføring av 

nyordningen. Halvorsen ble med en slik gradering direktøren med sterkest NS-overbevisning. 
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Han var dessuten direktør i den perioden for direktoratet da nyordningen ble gjennomført, 

og det var i stor grad han og hans direktørperiode som la til rette for nyordningen. Slik ble 

dette den perioden Statens teaterdirektorat hadde en ledelse med størst tro på 

nasjonalsosialismens nyordning.  

Åsmund Sveens direktørperiode preges av en rekke hendelser som fikk innflytelse på 

myndighetsforholdet mellom departementet og Reichskommissariat. Lundes død i oktober 

1942 må sees som det største bruddet. Henrettelsen av Gleditsch tidligere samme måned 

ble tyskernes hardest bruk av sanksjonsmidler mot teaterfeltet i hele okkupasjonstida. Sveen 

selv ble slik, sett fra ettertida, en vaklende person som på den ene siden ønsket å være 

kunster fri fra politikk og på den annen side ønsket om å ha fast lønn og materiell velstand. 

Hans store personlige økonomiske problemer i perioden tilknyttes til sistnevnte.142 Selv om 

han utalte i Fritt Folk i januar 1944 om hvordan han begrunnet sitt medlemskap, omtales han 

av rettsgangen i rettsoppgjøret fra 1946 som moderat. Han virket ikke å ha noen stor 

nasjonalsosialistisk overbevisning for et nyordet samfunn. Av sin posisjon som direktør fulgte 

han opp nyordningen, men ytret lite behov, sammenlignet med Halvorsen, med å påberope 

seg å ha gjennomført og fulgt opp nyordningen. Selv sa han i Fritt Folk i januar 1944 om sin 

tid forut for NS-medlemskapet at «(…) jeg er ikke noe organisasjonsmenneske, jeg kan 

vanskelig marsjere, jeg vil være i fred med mitt arbeid og sist, men ikke minst – jeg liker ikke 

å bli gjenstand for alminnelig kulde og hån.»143 Dette er en uttalelse denne oppgaven mener 

beskriver Åsmund Sveen også under okkupasjonen, og som preget hans roller for NS. 

Boechs periode fra 1943 til 1945 ble den mildeste perioden sett med nasjonalsosialismens 

øyne. I landssvikoppgjøret omtales Boeck som en person som ikke la nyordningens premisser 

høyest i sin direktørrolle, men heller målet om å samkjøre seg med teaterfeltet for å få det 

til å fungere med minst mulig problematikk. Ut i fra vitnene i rettsakene baserte dette seg på 

å hindre skuespillerne arbeidsinnsats, holde tilbake informasjon som kunne skapt 

problematikk med Reichskommissariat, utføre endringer i driftskontraktene til teatrenes 

fordel, hindre arrestasjoner, bidra til løslatelser, godkjenne materialet som etter 

forordningen ikke burde vært godkjent, med mer. Slik ble det Boechs direktørperiode som 

hentydet til minst ideologisk overbevisning i Statens teaterdirektorats virketid. 
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2.7 Sammenfatning 

Tyskernes okkupasjon 9. april 1940 førte til en total rammeendring for kulturlivet i Norge. 

Okkupasjonen førte med seg en nyordning som rammet teaterfeltet i Norge ved lov med 

forordningen fra 30. mai 1941. Forordningen la teatrene inn under nyordningens politiske 

rammer. Statens teaterdirektorat ble forordningens utøver mot teaterfeltet. Direktoratet ble 

opprettet av departementet for å håndheve driftskontraktene, utføre sensurering av alt 

repertoar, utføre deltagende sensorovervåkning under forestillinger og ellers ha en 

inngående rolle i teatervirksomheten. 

Slik fikk Statens teaterdirektorat den utøvende rolle i å følge opp den hierarkiske 

myndighetsfordelingen fra Reichskommissariat og Kultur- og 

folkeopplysningsdepartementet. Myndighetsforholdet var derimot ikke like hierarkisk som 

det var tiltenkt gjennom førerprinsippet. Mangelen på myndighetsavklaring ble 

gjennomgående for flere bestemmelser som skulle fattes i denne delen av det offentlige 

styrings- og kontrollapparatet. Dette gjaldt blant annet avgjørelsen om opprettelsen av 

teaterdirektoratet og håndteringen av skuespillerstreiken i 1941.144 Etter direktoratets 

opprettelse i juli 1941 ble myndighetsforholdet i hierarkiet mer avklart, og oppdraget med 

sensurering falt i størst grad til direktoratet med hjemmel i førerprinsippet og forordningen. 

Fra opprettelsen av teaterdirektoratet i mai 1941 kan oppgaven konkludere med at 

sensureringen ble mer systematisk. Alt av materiale fra alle kulturarrangement, 

oppsetninger eller opplesninger i hele landet måtte sendes inn til direktoratet. Halvorsen 

selv meddelte i 1942 at han så kulturfeltet som nyordnet. Allikevel sa han seg ikke i mål om 

«best mulig kunst på de flest mulige stedene», men heller som et oppnåelig og endelig mål i 

framtida, et moment tilknyttet ideologiens mål om et varig nasjonalsosialistisk samfunn. 

Halvorsens direktørperiode fra 1941 til 1942 må omtales som den perioden direktoratet 

hadde den mest aktive virksomheten for å oppnå et varig nasjonalsosialistisk samfunn.  

Statens teaterdirektorat hadde tre direktører i sin virketid fra 1941 til 1945. De ulike 

direktørene ideologiske overbevisning sett i sammenheng med krigens utvikling, la opp til 
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ulike sensureringsrammer for direktoratet. Det la i tillegg opp til ulike utgangspunkt i 

direktoratets tilnærming til Reichskommissariat. 

Finn Halvorsens direktørperiode fra 1941 til 1942 kan omtales som den perioden 

direktoratet ble ledet med størst ideologisk overbevisning. Halvorsen selv var tydelig 

ideologisk overbevist tilknyttet tidligere inspirasjon fra italiensk fascisme og videre sin egen 

deltagelse i Nasjonal Samling. Avisinnlegg fra hans hånd i perioden viser en tydelig 

motivasjon for gjennomføring av nyordningen. Statens teaterdirektorat ble ved sin 

opprettelse beviset på gjennomføring av nyordningen på teaterfeltet. Halvorsen som 

direktoratets første direktør ble slik den ansvarlige for gjennomføringen av nyordningen ut i 

fra forordninger utformet av Kultur- og utdanningsdepartementet i overenskomst med 

Reichskommissariat sin ordning for styresettet i det okkuperte Norge. 

Åsmund Sveen sin direktørperiode fra 1942 til 1943 kan knyttes til en mellomkategori av 

Halvorsens sterke ideologiske overbevisning og Boech sin tilnærming som NS-embetsmann. 

Sveen selv ble omtalt i landssvikoppgjøret som moderat i sin ideologiske overbevisning, en 

motsetning til Halvorsen. Dette gjorde så Sveen styrte departementet av en annen modell 

enn Halvorsen. Fra landssviksaken kommer det fram at underordnede Boech tok seg av de 

fleste sakene, et moment som gjorde Sveens lederrolle til en motsetning av et førerprinsipp. 

Gulbrand Lundes bortgang i oktober 1942 fikk ifølge Sveen en følge for forholdet mellom 

departementet, derunder direktoratet, og Reichskommissariat. Dette gjorde så Sveen gikk 

mer og mer inn mot en passiv rolle for å dempe gemyttene mellom Reichskommissariat og 

teatermiljøet. Oppgaven konkluderer med at Sveen utførte sitt embete med en moderat 

ideologisk tilnærming. Han kunne meddele Reichskommissariat at direktoratet overholdt 

forordningen, han fikk kommentar av Halvorsen i Aftenposten at han ikke gjorde nok og 

prøvde for egen del å ikke komme i alt for store konflikter med teatermiljøet.  

Johan Willoch Boech sin direktørperiode fra 1943 til 1945 ble en periode preget av minst 

ideologiske overbevisning. Boech fikk i sin landssviksak en mengde av straffeformildende 

omstendigheter, et moment som viste fram hvordan han i større grad enn Sveen prøvde å 

skape godvilje hos teatermiljøet. Krigen hadde ved denne tida fått en realitet av at en ikke-

tysk seier var mest sannsynlig. For Boech var det om å gjøre å skape et embetsverk mellom 

Reichskommissariat og teatermiljøet som ikke skapte alt for store problemer for 

teatermiljøet. Tidsendringen mellom Halvorsen og Boech sine perioder baserte seg slik på en 
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overgang fra et sterkt ideologisk engasjement om nyordningen til en gjennomføring av 

nyordningen gjennom et embetsverk. Dette er en betydelig endring som i stor grad baserer 

seg på krigens utvikling, men også den ulike ideologiske overbevisning hos Halvorsen og 

Boech i sine perioder.  
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Kapittel 3: Oslo-revyene 

I dette kapittelet vil okkupasjonshistorien til Oslo-revyene Chat Noir, Centralteatret og 

Edderkoppen trekkes fram med bakgrunn i den politiske situasjonen. Kapittelet vil være med 

å besvare forskningsspørsmålene: «1) Hvordan la nyordningen opp til endrede driftsrammer 

for Oslo-revyene?» og «2) Hvordan ble forholdet mellom Statens teaterdirektorat og Oslo-

revyene endret over tid?» og «3) Hva danner grunnlaget for at Oslo-revyene kan omtales 

som ikke-nazifisert?» Dette sees i sammenheng med oppgavens 6. forskningsspørsmål: 

«Hvordan ga revyene uttrykk for motstand, tilpasning og kollaborasjon i okkupert tid og i 

fredstid?» 

3.1 Revymiljøet okkuperes 

Oslo hadde tre revy- og kabaretteatre igjennom 1940-årene. Chat Noir var byens ledende 

revyteater med kontinuerlig drift siden 1912. Carl Johan teatret var drevet som teater siden 

1931, og tilbød forestillinger basert på folkekomedien, farser, revyer og farseoperetter.145 

Edderkoppen ble opprettet av Leif Juster i 1942 og ble ett av byens førende revyteater i 

mange tiår etterpå. Centralteatret var på denne tida ikke å regne som et revyteater, men 

hadde mot slutten av 1930-årene og begynnelsen av 1940-årene en rekke lyst-/sommerspill 

og kabareter.146 Alle kan de derimot betegnes som privatteatre, en motsetning til 

institusjonsteatrene Nationaltheatret og Det Norske Teatret. I denne oppgaven er det Chat 

Noirs revyer, Finn Bøes revyer på Centralteatret i 1940 og revyteatret Edderkoppen som vies 

plass. 

Revyene fikk spille uavbrutt gjennom hele okkupasjonstida med visse unntak. Det første 

unntaket ble stengingen ved okkupasjonen i april 1940, det andre knyttes til 

Skuespillerstreiken i 1941 og det tredje unntaket knyttes til brenselsnøden vinteren 1942. 

Sistnevnte førte til at byens tre revyteatre slo seg sammen til en felles «Kattekopprevy» i 

Chat Noirs lokale.147 I motsetningen til institusjonsteatrene Nationaltheatret og Det Norske 

Teatret, ble det ved de private revyteatrene en mulighet til å skape underholdning som ikke 
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var nazifisert. Nationaltheatret og Det Norske Teatret fikk nazistisk ledelse som følge av 

bevilgningsstridigheten i 1941. Dette innebar at repertoaret måtte følge nyordningens 

standard til hva kultur skulle være og at stykkene ofte var tyske eller NS-rettede. Ved 

Nationaltheatret kan skuespill av Finn Halvorsen, eksempelvis stykket «Før stormen»148, og 

diverse konkurranser utlyst av Kultur- og folkeopplysningsdepartementet, knyttes til 

dette.149  

Nationaltheatret og Det Norske Teatret opplevde en publikumsboikott etter nazifiseringen 

fra henholdsvis høsten 1941150 og høsten 1942151. Oslo-revyene fikk en motsatt posisjon. De 

ble steder der reportaret kun ble ilagt sensur, noe som gjorde at forestillingene ble skrevet 

av personer som ikke var medlem i NS, og ga mulighet til en underholdning som ikke var 

rammet av nyordningen på samme måte som de nazifiserte teatrene. Oslo-revyene ble 

stedene for såkalt «lettere underholdning», frambringing av latter og fortolkningsmuligheter 

mellom linjene. Oslo-revyene fikk en sentral plass for opprettholdelsen av et kulturliv under 

okkupasjonen. De fant tematikk som egnet seg for humor i sine viser og sketsjer og fokuserte 

slik på de lyse sidene i en okkupert tid. Finn Bø utalte blant annet at: 

Og alltid hadde man et lite, stille håp om at sensuren skulde ha oversett en eller 

annen replikk, som kunne tydes slik at den fikk en antydning av en brodd mot 

makthaverne.152 

3.2 Chat Noir 

Chat Noir stengte dørene de første dagene etter invasjonen den 9. april 1940. Scenen ble 

åpnet igjen 17. april med «lette løier» og programmet «Kom til Chat Noir». I midten av mai 

kom den første revyoppsetningen etter okkupasjonen. Denne ble ifølge Bang-Hansen 

sensurert og omarbeidet, men de store numrene fra den første utgaven fikk være med. 153 

En kommentar som bekrefter at det ble gjort sensureringer allerede på 

forsommeren/sommeren 1940. 
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Bang-Hansen beretter at det den 30. august 1940 var premiere på revyen «Orfeus i 

undergrunnen» av Bernhoft og Feldborg. Denne hadde forestillinger helt til midten av mai 

året etter. 154 Det er i denne revyen revyvisa «Herregud å tørt det er!» fikk prøve seg på 

scenen. Einar Rose sang blant annet «Jeg har my’ jeg sku’ sagt i kveld / om turisttrafikk og 

slikt, / men nå si’r jeg alltid til meg selv: / «Einar, husk din taushetsplikt!». / Derfor mangler 

denne visa små poenger hist og her. / Nei, Amanda – Herre Gud hvor tørr den er!»155  

Visa ble et godt eksempel på hvordan revyforfatteren tok den ilagte sensuren opp på 

scenegulvet. Sensuren ble implisitt poengtert gjennom «turister», «taushetsplikt» og været. 

«Herre Gud å tørt det er!» var gjennomgangsmomentet i hele visa, og viste hvordan en 

metrologisk kommentar, i et format av det dagligdagse, fikk en helhetlig betydning for 

hvordan den såkalte «turisttrafikken» hadde endret på hele livssituasjonen. Etter Bang-

Hansens bemerkninger ble visa sensurert bort etter kort tid.156 

En ny revy skrevet av Bernhoft og Feldborg var klar til premiere 21. mai 1941. På 

premieredagen forteller Bang-Hansen, at Norsk skuespillerforbunds formann Ella Hval kom 

med en beskjed til teaterdirektør ved Chat Noir, Wiers-Jenssen. Beskjeden gikk ut på at 

Norsk skuespillerforbund, samme dag, hadde gått ut i streik på grunn av at Kultur- og 

folkeopplysningsdepartementet hadde fratatt syv skuespillere retten til å opptre. Wiers-

Jenssen tok avgjørelsen om at premieren skulle avlyses, og teatret ble stengt. Streiken førte 

til at Leif Juster, Chat Noirs tillitsmann blant skuespillerne, og Bjarne Daffinrud, orkesterets 

tillitsmann, ble arrestert.157  

Dette ble de første signalene Chat Noir fikk på det som skulle bli den mest tilspissede 

perioden mellom de nye styresmaktene og teaterfeltet. Streiken resulterte i en 

bevilgningsstrid som fikk klare konsekvenser for teatervirksomheten. Oslo-revyene måtte 

nemlig etter streiken, følge den nye forordningen med innlevering av driftskontrakter hvert 

år.158 Et tiltak som fikk klare konsekvenser for revyenes rammer, og videre hvordan 
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spilleplanen ble lagt under et statlig kontrollorgan. Streiken og bevilgningsstriden drøftes 

nærmere i underkapittelet 3.5 Skuespillerkonflikten 1941.  

I februar 1942 kom revyen «Det lyder som et eventyr», satt i scene av Einar Sissener. I 

revyen bidro Arvid Nilssen med revyvisa «Bare døtt på». Dette var ei revyvise skrevet av Finn 

Bø og tok for seg trikkekonduktør Nikkens jobb på linje 12, en overfylt trikk.159 Bang-Hansen 

kommenterer at: 

Man fikk le av symptomene, av de fjerneste virkninger av det som egentlig hendte, le 

av det ytterste og minste skvulp av utslagene, mens alle innerst inne satt og tenkte på 

den store stormen og de høye bølgene. Temaet ble derfor matauk, tobakknød, 

overfylte trikker og vond mat, mens årsakene til dette aldri kunne berøres og bare 

kunne hentydes til ved en liten trekning i øyebrynene.160 

Denne bemerkningen viste overgangen fra de politiske visene, som man turte å trekke fram i 

1940-41, men som ved den systematiske sensureringen etter juli 1941 bukket under til 

hverdagsviser. I disse visene måtte dobbeltbetydningen antydes mellom linjene. Dette blir 

behørig tatt opp i underkapittel 4.2.  

«Det lyder som et eventyr» hadde dessuten premiere 13 dager etter statsakten på Akershus 

festning den 1. februar 1942, et moment tilknyttet Bang Hansens kommentar om «den store 

stormen og de høye bølgene». Quisling hadde ved revyens premiere blitt tildelt posisjonen 

som ministerpresident, en posisjonsendring for NS, rent symbolsk for Reichskommissariat. 

Med statsakten utførte Terboven Hitler sin «mellomløsning». NS og Quisling ble gitt noe 

mere makt, ikke mer enn at Reichskommissariat hadde kontroll, men nok til at det kunne gi 

noen signaler som tilfredsstilte Quislings krav.161  

På denne måten kunne NS bygge opp sitt syn på seg selv som en reell maktfaktor, 

eksempelvis i ordendringen av å utstede «lover, ikke bare forordninger»162 og slik påpeke 

viktigheten av «en ny bredde og kraft i NS’ framstøt for den nasjonalsosialistiske 
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revolusjon».163 For teaterfeltet la det sitt preg gjennom sensurering og kontroll under 

forestillingene. 

Statens teaterdirektoratet sendte ut kontrollører under forestillingene. Dette gjorde så 

eventuelle utsagn eller publikumsresponser som gikk på tvers av forordningen ble sortert ut. 

Viser ble eksempelvis tatt bort etter generalprøver i tilfeller der publikum hadde ledd for 

mye av poenger som sensuren mente ikke var morsomme, der publikum applauderte for 

mye og i tilfeller der de på scenen la inn for lange pauser, eller hevet litt for mye på 

øyenbrynene. Her kommer motsetningen mellom det implisitte og eksplisitte 

meningsinnholdet fram, og sensorene fra teaterdirektoratet fjernet det som måtte til for at 

forordningen kunne håndheves etter nyordnings prinsipper. 

I slutten av mars 1943 var det premiere på revyen «Smil og vi smiler igjen» skrevet av Bø, 

Bernhoft og Feldborg. Stugu bemerker om tidsperioden at det var ei tid da det «var klart for 

dei fleste utanfor NS at regimet hadde tapt kampen om å nazifisere det norske 

samfunnet».164 Tilknyttet Stugu sin bemerkning på kulturfeltet kan Gulbrand Lundes død i en 

bilulykke i slutten av oktober 1942, ha hatt en innvirkning. Lunde selv var den fremste 

forkjemperen for en ideologisk nyordning på kulturfeltet. Grimnes bemerker at Rolf 

Fuglesang sin inntredelse i Kultur- og folkeopplysningsdepartementet, gjorde at 

departementet ikke ble like dynamisk i kulturpolitikken som under Lunde.165 I storpolitikken 

fikk resultatet av slaget om Stalingrad (august 1942 – februar 1943), en klar betydning for 

forståelsen om at Tyskland var på tapende front. Dette politiske bakteppet dannet 

samfunnssituasjonen i det Einar Sissener sang «En deilig dag» på Chat Noirs scene. Visa ble 

godkjent av sensuren før premieren med kun en strykning166, og kunne derfor presenteres 

slik på generalprøven: 

Ryktene vil vite at det bærer lukt mot ragnarokk, 
men av den evindelige pessimismen har vi nå fått nok. 
Visstnok er det mørkt og overskyet i kveld, 
men jeg tror nå det jeg vil allikevel. 
 
Jeg tror at verden består 
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ennå adskillige år, 
jeg tror at regnværet gir seg snart, 
at det lysner og snart blir klart. 
Når solen flenger det grå 
og himlen atter blir blå, 
og ingenting kommer ovenfra – 
Det blir en deilig da’!167 
 
Her ble været enda en gang brukt som allegori for samfunnssituasjonen. Visa hadde tidligere 

levd lenge i Danmark i en dansk versjon. Etter at visa hadde blitt sunget på Chat Noirs scene 

under en generalprøve, oppnådde den stort bifall fra publikum. Ifølge Einar Sissener førte 

dette bifallet til at sensor Boech så seg nødt til å ta den ut av programmet.168 Dagen etter 

fremførelsen mottok Chat Noir et brev fra Statens teaterdirektorat om at visa var strøket.169 

Direktoratet gjennomskuet mest sannsynlig allegorien med været som figur for 

samfunnssituasjonen. Visa ble slik et eksempel på hvordan Statens teaterdirektorat sin 

forhåndssensurering ikke alltid fikk sensurert bort uønsket budskap, og slik hvordan 

kontrollørene i salen ble siste kontrollinstans for målet om nyordning. I 1943 ble det derimot 

mer og mer merkbart for publikum at en mulig fred kunne være innen rekkevidde. 

I samme revy dukket hverdagsvisa om «Johansen» opp, sunget av Arvid Nilsen. Denne visa 

tok for seg den fiktive personen Johansen, hans liv og hvordan den «nye situasjonen» 

endelig hadde gitt han et gjøremål han maktet i hverdagen, nemlig å stå i kø. Underlagt i visa 

lå derimot poenget «Men når køene engang igjen forsvinner, ja, hva trur’i hun kaller’n 

Johansen for da?»170  

Her manet de gjentakende retoriske spørsmålene fram den implisitte meningen av noe 

«framtidig». Denne implisitte meningen av noe «framtidig» ble derimot ikke sett på som 

nødvendig å sensurere bort for Statens teaterdirektorat. Dette trekker fram den hårfine 

balansegangen som lå i tolkningsgrunnlaget av det implisitte. Viser som i teaterdirektoratets 

tolkningen ble sett på som problematiske, ble behørig sensurert. Viser direktoratet ikke så 

på som problematiske, men som hos revyforfatterens var ment som et stikk, kom igjennom. 

Skillelinjene mellom motstand og ikke motstand gikk på den implisitte arena, og var for 
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teaterdirektorat særs vanskelig å sette klare standarder for. For forfatterne, revyteatrene og 

publikum (ikke NS), kom disse visene ut til stor glede. Applauderte de derimot for mye ved 

slike smutthull i sensureringen, fikk det strykningsfølger i ettertid. Resultatet ble at de 

følelsesmessige utblåsningen måtte holdes i det skjulte. For mye jubel, applaus og tilrop ble 

fort sett på som provokasjon.  

Året 1944 og fram til freden 8. mai 1945 besto ellers av ulike revyer, komedier og andre 

opptredener som fikk ulike bemerkninger av teateranmelderne Finn Halvorsen og Åsmund 

Sveen. Bang-Hansen fortolker de krasse og negative kommentarene til Halvorsen igjennom 

disse årene med: «Han og hans folk [ønsket seg] mest av alt (…) en revy som kanskje kunne 

snu stemningen i byen, en revy med satire rettet mot Russland, England og hjemmefronten 

(…)».171 Som kommentar til dette kan det nevnes fra en artikkel fra Fritt Folk 17. september 

1940 at: 

Publikum vil avgjort ha revyens tvangfrie form for humor. Her har det i de siste 

måneder været en utglidning av mindre heldig art. Men efter at Centralteatrets revy 

er censurert ned til det ufarlig (annen gangs censur) og Chat Noir holder sig 

nogenlunde innenfor grensen, skulde man kunde tro at de fremtidige revyer blir fri 

for britisk propaganda.172  

Et blikk både fra Bang-Hansen og fra Nasjonal Samling sitt organ Fritt Folk, viser hvordan 

krigssidene sterkt preget den norske okkupasjonen, også i teatrene. Statsmyndigheten i det 

okkuperte Norge ønsket en revy basert på de nye forordningene. Revyteatrene selv ønsket å 

holde på sitt oppdrag som satiriske kommentatorer, et oppdrag som ble vanskeligere og 

vanskeligere i et samfunn der det frie ord ble sett på som noe som tilhørte det liberale 

demokrati, og derav problematisk i en førerstat. 

Fredsrevyen kom på Chat Noir den 14. mai 1945 under navnet «Det smaker av fugl». I denne 

revyen sang Lalla Carlsen den til da illegale visa «Norge i rødt, hvitt og blått» skrevet av Finn 

Bø i 1941. Den gangen ble den fjernet av Statens teaterdirektorat, men ifølge Bang-Hansen 

sirkulerte den i illegale kretser, blant annet på Grini fangeleir fram til fredsdagene.173 I dag er 
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dette den visa som er mest sunget fra repertoaret som ble presentert ved Oslo-revyene i 

denne tida. Denne har tatt steget opp fra å være ei revyvise til å bli ei nasjonal vise, der 17. 

mai-arrangementer og barnetog har tatt eierskap til visa. I fredsdagene ble den et sterkt og 

tårevått møte med den frie nasjonalfølelsen etter okkupasjonsårene. Denne oppgaven 

velger derimot å kommentere fredsvisa «Det må være væromslag -  hvor blåser vinden fra i 

dag?», for å bygge opp en mer flersidig fred enn det «Norge i rødt, hvitt og blått» viser fram. 

Visa «Det må være væromslag» ble også sunget av Lalla Carlsen, men på «Chat Noirs 

høstrevy 1945».174 I grove trekk formidler visa et mer politisk budskap om Norge i 1945. Et 

land som i fredsdagene trekkes fram med en sterk motstandsbevegelse som sto imot 

«Bayerns lumske føhnvind». Ordvalgene i visa kan i større grad kobles til nordmenn sitt 

forhold til okkupasjonsmakten, basert på mer eller mindre grad av motstand og 

kollaborasjon. Synet på nordmennene som stripete ble mer framtredende, og inn mot 

landssviksakene var dette en oppfatning som ble gjentakende i revyvisene. 

Motstandsfronten ble fredsidealet, og de fleste revyvisene tok utgangspunkt fra et 

motstandsperspektiv mot forræderi. Dette gjenspeiler revyforfatternes politiske standpunkt 

i de politiske visene også under okkupasjonen. Visa «Det må være væromslag» blir behørig 

analysert i underkapittelet 4.3.1. 

3.3 Centralteatret 

Centralteatret hadde vekslet mellom teateroppsetninger og kabareter, men hadde mot 

slutten av 1930-tallet peilet seg inn på flere og flere revyer. Disse revyene var skrevet av Finn 

Bø. I 1937 ble derimot varebetegnelsen omgjort til sommerspill/lystspill på grunn av 

Finansdepartementet skatteregler. Skattereglene sa at oppsetninger som kunne benevnes 

som revy skulle skattlegges med luksusskatt.175 Finn Bøs sommerspill dette året var «Takk for 

sist». Denne kunne regnes som en fortsettelse av «Hele byen snakker», Finn Bøs store 

suksessdebut som revy- og lystspillforfatter. Revyen «Hele byen snakker» ble oppført på 

Centralteatret i 1936 og ble ilagt luksusskatt. «Takk for sist» i 1937 ble derfor oppsatt som et 

sommerspill. Sommerspill krevde faste figurer som var gjennomgående i hele oppsetningen, 

et poeng Finn Bø løste ved å la «Mannen og kona i huset», «De to frekke niesene» og «Den 
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lett animerte Blunke» være gjennomgangsfigurer i forestillingene.176 I sesongen 1940 ble det 

på grunn av dårlig oppmøte på andre oppsetninger valgt å lage «en cocktail» av det beste fra 

disse to Finn Bø-oppsetningen til en «velsmakende blanding [som] fikk navnet «Hele byen 

takker for sist»».177  Denne oppsetningen hadde premiere 27. april 1940. Den ble spilt for 

«nogenlunde hus i henved to måneder» etter hva det står i Centralteatrets 

oppførelsesprotokoll 1936-43.178 

Den 9. april befant forfatter Finn Bø seg på en fjellhytte på Geilo der han skrev på sitt tredje 

sommerspill.179 Dette sommerspillet var tiltenkt oppført på Centralteatret sommeren 1940. 

På grunn av inntruffenhetene den 9. april 1940, og at «Hele byen takker for seg sist» gikk til 

langt ut i juni, ble det nye sommerspillet aktualisert til «den nye tid». Sommerspillet fikk 

navnet «Halmstrået eller Teatersjefen som ble vekk». Finn Bø utalte til Morgenbladet 17. 

mai 1940 at «Det er en sterk handling i spillet, så kan vi trygt si at det ikke er revy».180 

Sistnevnte som et spark til skattemyndighetenes luksusskatt. Til samme avis uttalte han også 

21. juni som svar på spørsmålet «Hva er Halmstrået?»: «Peer Gynt, det halmstrået som så 

mangen teaterchef har tydd til når kassa var tom.»181 Per Aabel spilte rollen som teatersjef i 

stykke, og var den som i posisjon av sin rolle måtte meddele ensemble at de skulle sette opp 

«Peer Gynt» (forfattet av Bø). Halmstråets versjon av Peer Gynt ble Finn Bøs skråblikk på 

samtidssituasjonen, nemlig okkupasjonen. Allikevel ble det poengtert i programbladet for 

forestillingen, at «Halmstrået stiller sig ingen alvorligere mål enn om mulig å skaffe 

Centralteatrets publikum en luftig underholdning i de varme sommeraftener.»182 Halmstrået 

hadde premiere 23. juni 1940.183 

Revyen «Halmstrået» ble Centralteatrets første politiske bemerkning mot det nye 

styresettet. Visene «Solveigs sang» og «Fyren Ferdinand» hadde en klar samfunnsmessig 

mening i sitt motiv. «Solveigs sang», sunget av Per Aabel, ble det tydeligste eksempelet på 

misnøyen mot det nye styresettet. De første linjene i vers 2: «Det er tyskere omtrent hvor en 
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snur sig hen / ak ja, der noe i das, / men kan vi ikke se å få sendt dem hjem igjen / så en 

stakkar kan få plass»184 sier mye om hva Finn Bø mente om okkupasjonen. Visene trakk fram 

en tydelig antimilitær holdning til den pågående krigen, og en total misnøye mot okkupasjon 

og okkuperende makter.  

Stykket ble beskåret/sensurert i midten av august da en oppsetning måtte settes opp som en 

formiddagsforestilling for noen representanter for den tyske okkupasjonsmakt. Disse var 

Müller Scheldt, Gunther Kern og et par andre.185 Et interessant blikk for å få en oppfatning av 

hvordan denne sensureringssituasjon var på Centralteatret kan være å lese anmeldelsen av 

den «Censurerte premiere» publisert i Fritt Folk den 24. juni 1940. Anmelderen skrev sin 

anmeldelse i tråd med avisas politiske oppfatning, og dette bar selvsagt hele artikkelen preg 

av. Det gir igjen et interessant syn på hvordan NS-organet så på «Halmstrået», hva de valgte 

å kommentere og hvordan dette kunne uttrykke den tidas samfunnssituasjon. Anmelder 

Arne R. Jerdem skrev blant annet: 

Når revyen denne gang hadde tatt bort noe «charmen», kommer det av at censuren 

hadde tatt bort de «beste» pointene. Dette undlater man ikke å gjøre uttrykkelig 

opmerksom på i de forefallende viser og på annen måte. Men hvorfor skulde nu 

Centralteatret lage et slags politisk forum av sin tradisjonsrike scene?186  

Her fikk teateranmelderen fram hvordan sensuren aktivt virket på poengene i forestillingen, 

og hvordan humoren selvsagt fikk preg av sensuren. At anmelderen, som selv representerte 

et politisk forum (medlemsavisa til NS), valgte å stille et slikt spørsmål i anmeldelsen, sier en 

del om hvordan NS-organet så på teatrene som «upolitiske». I så måte kan en kommentar 

tilbake være at ett hvert utsagn og enhver tilskjæring baserer seg i bunn og grunn på en 

formening, og den formeningen får ofte en sammenheng med samfunnssituasjonen rundt, 

og slik et poeng inn i det politiske forum. Anmelderen fra Fritt Folk mente nok trolig at hadde 

teateret bare innfunnet seg med den nye standarden av meningsoppfatninger, så ville det 

ikke blitt oppfattet som politisk, noe det i høyeste grad hadde vært. 
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Anmelderen skrev videre at: 

Forfatteren, som også har instruert, hadde nok tenkt å få en lettkjøpt seier ved å 

henspille på begivenhetene her i Norge og han uttrykker farlige og uberettigede 

antipatier i en bestemt retning. Han «seiret» også til å begynne med. Folk fant her en 

utvei til gjennom applaus å gi tilkjenne visse meninger om ting de ikke har 

forutsetning for å bedømme. Er det grunn til å «more» folk på dette viset i så 

alvorlige tider? De som stamper mot brodden vil straffe seg selv i første rekke.187 

Med ordvalgene av «farlige og uberrettigede antipatier i en bestemt retning», befester 

anmelderen sin posisjon som et talsperson for den nasjonalsosialistiske ideologi, og en følger 

av partiets meningslinje. Dette følges videre opp i hans kommentar om publikums respons: 

«(…) Å gi tilkjenne visse meninger om ting de ikke har forutsetning for å bedømme». 

Anmelderen plasserte slik sett publikum som individer som ikke hadde forstått 

nasjonalsosialismens fullkommenhet. Nasjonalsosialister kunne ofte ha en formening om at 

det kun var de som var mer ideologisk opplyste som forsto hvorfor en måtte følge opp 

nyordningen til det beste for samfunnet. De som strittet imot eller applauderte meninger 

som de ikke forsto seg på, måtte sees på som lite opplyste. En slik retorikk var vanlig 

tilknyttet høyreekstremistisk ideologi, og bruktes for å holde nede meningsmotstandere og 

ensrette informasjonen inn mot det ideologifelleskapet så på som riktig. Avslutningen av 

utdraget ble slik et typisk eksempel på en retorisk slutning basert på nasjonalsosialistisk 

tenkning. «De som stamper mot brodde vil straffe seg selv» forstås med at de som går imot 

styresettet vil straffe seg selv. Sanksjonene knyttes i slike uttalelser ofte til en ekstremistisk 

bruk av politi og tortur. 

Tilknyttet Per Aabels vise om tyren Ferdinand påpekte anmelderen at: «Per Aabel går også 

inn i rekken av de aller beste, men visen om tyren Ferdinand blev noget dunkel framført 

delvis på grunn av bevegelse (!).»188 Bevegelsen kan her forstås i frambringingen av et 

implisitt budskap i ei sensurert vise. Dette er et tomrom anmelderen ville sett på som sterkt 

problematisk tilknyttet sitt politiske standpunkt, men valgte å kommentere det i litt vagere 

ordelag på grunn av tolkningsmuligheten. I hans tolkning så han nok på det som 
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provokasjon, men bevisene på at det var det, kunne kun nevnes i den vage ordlyden «delvis 

på grunn av bevegelse (!)». Dette sier noe om hvordan bevismaterialet for mulig motstand 

var vanskelig å dokumentere for anmeldere tilknyttet NS. Oslo-revyene så det som sin 

oppgave å spille på et slikt usikkert grunnlag. Selv med sensurert tekst kunne de få fram et 

budskap som anmelderen fra NS syntes det var verdt å sette på trykk med uthevelsen av et 

utropstegn. For skuespillerne ble det tatt imot med honnør, ettersom det da betydde at de 

følte at de hadde ytt litt motstand mot styresmaktene. 

Gjesdahl skrev derimot at tilstrømmingen til forestillingen holdt seg derimot til langt ut 

september, noe som gjorde at Halmstrået først ble tatt av spilleplanen i 23. oktober 1940.189 

Revyen kan fra et synspunkt om politiske meninger, omtales som en av de mest sentrale 

meningsytringene i norsk revy under okkupasjonene. Finn Bø utalte tydelig gjennom sine 

karakterer i sommerspillet, en misnøye mot Norges okkuperte situasjon. Av 

okkupasjonsmakten ble dette sensurert vekk til det «ufarlige» etter mål om et nyordnet og 

ensrettet samfunn. Meningen til Bø ble derimot ikke borte, og små endringer i tekst, 

«bevegelser» og annet gjorde at et publikum som delte misnøyen mot okkupasjon fylte 

salene fram til oktober 1940. På dette tidspunkt hadde nyordningen blitt innført politisk, 

men manglet oppfølging nedover i hierarkiet. Revyen «Halmstrået» ble slik et eksempel på 

en av de første motstandsytringene under okkupasjonen, gjennomført gjennom et 

bearbeidet revymateriale på en scene. 

Fortellingen om Centralteatret sin posisjon som en Oslo-revy i okkupasjonstida knyttes i 

hovedsak til oppsetningen av Halmstrået. Resten av okkupasjonstida fokuserte 

Centralteatret i større grad på teaterforestillinger, og den politiske satiren gjennom 

betegnelsen revy/sommerspill ble ikke like framtredende. Derfor velger denne oppgaven å 

kun ta med Finn Bøs Halmstrået fra Centralteatrets repertoar under okkupasjonen. 

3.4 Edderkoppen 

Revy- og opperetteteateret Edderkoppen ble startet i 1942, da Leif Juster fikk med seg sitt 

eget ensemble til det gamle Søilen teater (Keysers gate 1) med åpningsforestillingen «Saker 

og ting» skrevet av Per Kvist. Tilknyttet okkupasjonshistorien ble Edderkoppen beviset på at 
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det også gikk an å starte et teater under okkupasjonen, og at underholdningsbehovet hos 

publikum slett ikke var dødt, men heller ytterligere forsterket. Av Edderkoppens 

kildemateriale vises det til en stor pågang for revyene under okkupasjonen, og hvordan 

dette ble et skille fra de nazifiserte teatrene Nationaltheatret og Det Norske teatret. 

Revyen «Saker og ting» hadde premiere den 3. september 1942 med et helhetlig manus 

utformet av Per Kvist med litt assistanse av Juster selv. Leif Juster uttrykte Per Kvists vilje om 

å skrive denne revyen som et viktig moment for at han klarte å samle et ensemble i et nytt 

revyteater.190 Et team på over 40 mennesker utgjorde Edderkoppen teater ved åpningen.191 

Revyen ble anmeldt den 4. september 1942 av tidligere teaterdirektør Finn Halvorsen, som 

etter sin stilling i Statens teaterdirektorat hadde tatt opp igjen oppgaven som anmelder i 

Aftenposten. Om «Saker og ting» uttalte han at revyen fokuserte for mye på «de negative 

sidene ved livet i dag, og ikke de saker og ting som vi alle kunne glede oss over». I samme 

anmeldelse anmodet han at «I den neste revy som Per Kvist skriver – og forhåpentlig blir 

også det på Edderkoppen – venter vi å få høre gjenklangen av vår egen nyskapte tid.»192 Finn 

Halvorsen ble slik en av de mest synlige forsvarerne av nyordningen sett fra Oslo-revyenes 

øyne. Gjennom de sensurerte avisene anmodet han gjentatte ganger om at revyene måtte ta 

opp i seg den nyordnede tid, også i repertoar. En anmodning ingen av Oslo-revyene fulgte 

opp utenom oppfølging av den påførte sensur som det nye statsapparatet hadde lovfestet. 

Dette er et godt eksempel på hvorfor nyordningens politiske tanker ikke gikk igjennom hos 

Oslo-revyene. Nyordningen ble kun gjennomført med de strukturelle hjelpemidlene som var 

fastsatt ved lov. Persongalleriet i Oslo-revyene delte ikke den samme politiske oppfatning 

som den nyordningen hadde innført. Nyordningens krav om et reelt nyordnet samfunn, 

krevde politisk overbevisning, og folk som ikke var overbevisst gjorde ikke mer enn det som 

var strengt tatt nødvendig for å holde seg innenfor sanksjonsrammene. Bevisst politisk 

passivitet til styresmaktene i situasjoner der de ble bedt om å delta aktivt på nyordningens 
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premisser, ble standarden. Allikevel uttrykte denne passiviteten en generell motvilje som 

kom fram gjennom revytekstene, framføring på scenen og kommentarer. 

Passiviteten knyttes i stor grad til de sanksjonsrammene nyordningen førte med seg. Leif 

Juster opplevde flere ganger å bli fengslet under okkupasjonen tilknyttet det økte 

sanksjonsnivået. I et brev han valgte å sende «Den Kgl. Norske Regjering i London i mars 

1943 nevnes dette. Han skrev blant annet at  

Jeg har siden tyskerne inntok landet, holdt en retningslinje, uten å være politisk, som 

står i samsvar med den lovlige Norske Regjering i London. Jeg har prøvd å motarbeide 

NS så langt det har latt seg gjøre, og har i året 1941 sittet i fengsel i 7 uker i likhet 

med tusener av andre nordmenn.193 

Disse linjene forteller at det ved Oslo-revyene ble gjort en mer aktiv motstand i begynnelsen 

av okkupasjonen. Dette knyttes til Justers fengsling ved teaterstreiken av 1941 (omtales i 

neste underkapittel). Sanksjonsnivået og nyordningens innføring etter denne streiken ble et 

symbol for teatermiljøet over hva okkupasjonsmakten var i stand til å gjøre. Aktiv motstand 

gikk derfor mer og mer over til både passiv motstand, men òg motstand som ikke like lett 

kunne oppfattes som aktiv. Brevet avsluttes nemlig med Justers bekymring over represalier 

mot egen familie. Frykten for represalier ble selve fremgangsmåten for det nye statsstyret til 

å feste grepet om nyordningen. Et tiltak som kan kommenteres som sterkt problematisk for 

en samfunnsordning som har et ønske om å vedvare. Vern om trygghet, rettsikkerhet og 

ytringsmulighet kan omtales som bærebjelker på stabilitet, en tanke muligens også Juster 

håpet på da han avsluttet brevet: 

Jeg håper den ærede regjering vil forstå hvilken risiko jeg tar ved å sende et slikt brev 

i disse tider, og at det derfor må bli behandlet med den aller største diskresjon. Selv 

kan jeg vanskelig under nuværende forhold forlate Oslo, da det ville bli tatt de aller 

strengeste represalier overfor min familie.194 

Vinteren 1942 fikk Edderkoppen oppleve hvordan vinterkulda og brenselsnøden skulle gjøre 

det umulig å spille revy i egne lokaler. Statsmyndigheten hadde i krisetidene satt rasjonering 
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på brensel, noe som gjorde at en lav temperatur gjorde disse brenselsrasjoneringene svært 

små til å varme opp lokaler til store forestillinger. Løsningen ble å samle revykreftene i Oslo i 

en såkalt Kattekopp-revy. Chat Noir, Edderkoppen og Carl Johan teateret spleiset på 

fyringsutgiftene og satte opp revyen i desember 1942. Billettinntektene ble delt på tre. 

Humoren og latteren ble trukket fram med nummer som «Vær glad!» ved Juster for så å 

«Prøv i alle fall og se lyst på tingene», og visa om storsjarmøren «Harry» ved Kari Diesen.195 

Dette var nummer som gikk rett hjem i en befolkning som hadde et sterkt 

underholdningsbehov.  

Høstrevyen 1943 med tittelen «Sett i gang» bar også preg av å få fram et revystoff som 

kunne gi glimt av latter i hverdagen, og som selvsagt var tilpasset sensurens krav. Før 

forestillingene var det lange køer utenfor og populariteten var stor. Dette ble en sterk 

motsetningen til Det Norske Teatret og Nationaltheatret, der forestillingene gikk for mer 

eller mindre glisne benkerader. Viser fra denne revyen var for eksempel visa om «Herr 

Byttingsrud» som byttet alt han kommer over i nye gjenstander.196 Byttinga gikk fra det ene 

lite brukbare til det enda mindre brukbare, humoren lå slik gjennomgående i den totale mani 

av å bytte, en overdrivelse av tidenes byttehandlere. 

Monologen som virkelig sprengte latterdørene i salen var rikstelefonsamtalen spilt og 

skrevet av Leif Juster. Den var lagt opp slik at det var en gressenkemann som satt i byen og 

telefonerte med sin ferierende kone på landet. Underveis i samtalen nevnte han opp en 

rekke ting han gjerne kunne ønske seg at hun tok med seg tilbake til byen. På grunn av 

tidene kunne ikke disse nevnes direkte i telefonrøret, men Juster beskrev dem så godt han 

kunne i telefonsamtalen. Replikker om «mømø», «sånn som ligger mellom osten og 

brødstøkket», eller om «kykkeliky», «sånne kuler som kan være harde og bløte», «som du 

kan speile deg i hvis dem ikke går i støkker», «som du slår toppen av om morran» skapte full 

furore i salen. 197  Telefonforbindelsen var selvsagt dårlig, noe som gjorde at kona på landet 

misforsto alt han sa.  
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Slik sketsjen var bygd opp rundt dagligdagstrivialiteter som dårlig telefonforbindelse, lite mat 

og totale misforståelser av ord og setninger, fikk den de største bifall fra salen. Sketsjen ble 

et eksempel på hvordan revyene fikk de daglige trivialiteter til å bli humoristiske 

betraktninger som var lovlig å tulle med i tida, selvsagt kritisert fra NS-anmelderne i avisene, 

men allikevel godkjent av Staten teaterdirektorat. Sketsjen spøkte bare med tidene på en slik 

måte at den av teaterdirektoratets formening ikke rokket ved forordningene. 

At publikumstallene ved Edderkoppen var særdeles høye under okkupasjonene kom blant 

annet til syne ved dette innrykket i en av hovedstadsavisene i mars i 1944.  

Folk må ta det med ro. Teatret rommer nøyaktig 527 personer. Når det da står 400 

mennesker i kø fra klokken tre om natten, og de første 150 av dem kjøper alle 

billettene – man får kjøpt inntil fire hver – så må 250 mennesker gå igjen uten å ha 

fått billett. Dette er beklagelig, men det er enda verre at folk absolutt ikke skjønner 

det. De ringer og beskylder oss for å favorisere og holde tilbake billetter og jeg vet 

ikke hva. Jeg forsikrer at det ikke holdes av én billett mer enn hva alle andre teatre 

holder av, nemlig til presse, brannmenn, politi. For øvrig går alle billetter gjennom 

luken. Skjønner ikke folk det, da? 198 

Denne store pågangen av publikum sier mye om posisjonene revyteatrene hadde i Oslo 

under okkupasjonen. At folk sto i kø helt fra klokken tre om natten for å sikre seg billetter, 

tyder på at behovet for humor og kultur var sterkt tiltrengt. Kulturtilbudet i hovedstaden var 

med nazifiseringen av Nationaltheatret og Det Norske Teatret gjort om til et valg av 

nazifiserte eller ikke nazifiserte teater. De store publikumsboikottene hos de nazifiserte 

sammenlignet med det sterke billettrykket mot de som kun var ilagt sensur, vitner om et 

kulturliv på krigens premisser. Oslo-revyene ble eneste mulighet for å oppleve et kulturliv i 

hovedstaden som ikke vitnet om tysk støtte, og det politiske aspektet ble høyst gjeldende for 

hvilke typer forestillinger en kunne gå på. 

Revyen «Det går -!» ble satt opp på Edderkoppen med premiere i september 1944. I denne 

revyen inngikk visa «Det vi venter på» av Sverre Bævre. Visa tok opp fredsbudskapet 

gjennom hvordan en person lengtet mot normale tider fra et krigsperspektiv. 
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Dobbeltbetydningen av fred i visa, vilkårlig om den var alliert eller tysk, kan omtales som noe 

av forklaringen på at visa gikk igjennom hos Statens teaterdirektorat. Allikevel var det med 

landgangen i Normandie 6. juni 1944 og krigsutviklingen høsten og vinteren 1944, tydelig at 

fredsbudskapet på denne tida ofte ble tilknyttet en alliert seier. Den avsluttende ordlyden i 

visa omtalte blant annet: 

Det kommer vel en dag da alle våpen legges ned. 

Tenk å kunne storme ut og rope: Det er fred! 

Og kaste alt som heter blending vekk, 

og lufte ut og sette gjennomtrekk, 

og så ta fatt med fred i hjertet! 

Å, det er det vi venter på! 199 

Slik framførte Edderkoppen håpet om fredsbudskapet for åpen scene allerede i september 

1944. Finn Halvorsen kommenterte om revyen at «Slik situasjonen er blitt i dag, er det ikke 

lett å være revyforfatter. Midt under en sluttkamp som kan koste en hvilken som helst mann 

eller kvinne, ja, oss alle, livet, ler man ikke gjerne av sine medmennesker».200 Revyen gikk 

helt til okkupasjonstida var over, noe som gjorde at visa ble sunget i bortimot åtte måneder 

under nyordningens og okkupasjonsmaktens premisser. At det den 8. mai 1945 ble tid for å 

«kaste alt som heter blending vekk / og lufte ut og sette gjennomtrekk» fikk visa rett i. 

«Lufte ut efter herrefolket» tolker Brøymer og Juster.201 Visa ble et sikkert tegn på at 

krigslykken for Tyskland hadde snudd i september 1944. Frampeket i visa var fredsdagen. 

Med freden formet Edderkoppen om «Det går -» til en fredsrevy. Premieren ble satt til 17. 

mai 1945 etter åtte dager med omskriving. Bang-Hansen refererte til Paul Gjesdahl sin 

uttalelse slik: 

Det er gått akkurat motsatt av hva vi trodde. Under okkupasjonen sa en så ofte: «Jeg 

misunner revyforfatterne når krigen er slutt – for et stoff de kommer til å ha å øse 

av!» - Men nå ser vi at det er utfallene mot tyskerne og forræderne som gjør seg 

dårligst. Folk ler nok, det er så, men det er ingen riktig glede i latteren. Og det er jo så 

                                                           
199 Brøymer og Juster, Da lo folk!, 117. 
200 Brøymer og Juster, Da lo folk!, 118. 
201 Brøymer og Juster, Da lo folk!, 117. 



66 
 

naturlig. Et revy-offer må nyte en viss sympati hos publikum. Men quislingene er bare 

motbydelige, og tyskernes gjerninger er bare onde og uhyggelige».202 

Med dette utsagnet fikk Bang-Hansen fram mye av det som preget Oslo-revyene i tida rett 

etter freden. Under okkupasjonene lå ofte brodden i revyvisa i det bakenforliggende 

budskapet. Budskapet som revyforfatteren hadde som mål at skulle komme igjennom 

sensuren uten at sensorene hadde forstått det. Ved freden var det nok av budskap å øse av. 

Misnøyen som hadde ligget underliggende hos revyforfatteren i fem, ofte omtalte som lange 

og mørke, år kunne komme til syne. Selvsagt i en vri der målet var å skape underholdning. 

Allikevel var ikke dette like enkelt. Tilknyttet alt som kom fram etter freden i 1945 om 

krigens ekstreme mennesketap og mord, la tidene ikke akkurat opp til den gledesfylte og 

rungende latter. Revypublikummets krav var ofte å bli moret, under okkupasjonene ble det 

et lyspunkt i tilværelsen, men hvordan skulle det gjøres i informasjonsstrømmen om det 

«onde og uhyggelige» etter? Humor blant nyhetssaker om jødeutryddelse og henrettelser? 

For revyforfatterne ble fredstida ofte omtalt som ei vanskelig tid å skrive revymaterialet i. 

Temaer fra det politiske revyematerialet i tida etter okkupasjonen knyttes ofte til 

landssviksakene i forhørsretten, hvordan det igjen var å være et fritt land og om kommende 

politiske konflikter i verden. Visa «Norge i rødt, hvitt og blått» knyttes gjerne til 

nasjonalsangene om det frie land, sunget av Lalla Carlsen på Chat Noir. Forhørsretten ble 

behørig behandlet ved Casino revyen «The Big Four». Linjene «For De må da jammen huse 

på dem visst’ikke, / og dem skjønt’ikke, / og dem ant’ikke! / Nei, dem tjua ikke, stjal ikke og 

rant’ikke, / alle sammen handla under press.» beretter en del om hvordan Oslorevyene så på 

forklaringsrammene i landssviksakene.203 Gjesdahls kommentar om at «Quislinger er bare 

motbydelige» viser til en meget presset tid, en tid sterkt preget av krigens grusomheter og 

tosidighet. Dette er noe som ofte vil prege en fred, noen har tapt og noen har vunnet. I 

denne sammenheng knyttes det til et stort antall menneskeliv som har blitt torturert, drept 

og endt i ett av verdens verste massemord gjennom tidene. Etterkrigstida var ei tid for 

beskrivelser av det meningsløse og totalt uforståelige jamfør Gunvor Hofmos «Gud, hvis du 
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ennå ser: / det er ingen hverdag mer.»204 Revyvisene tok opp i seg noe av det, men måtte 

videre, på humorens premiss. 

En ny vårrevy fulgte deretter, Edderkoppens vårrevy for 1945. Freden ble gjennomgående, 

men ikke bare den harmløse moro, også den kalde krigens preg på verden og opprettelsen 

av FN ble kommentert. På scenen framførte Leif Juster «De forenede nasjoner» laget av Per 

Kvist. Satirisk ble det sagt at «De store møtes med de små til fest i sus og dus / og skåler for 

hverandre i en herlig gledesrus. / Og Truman hyller England, Attlee hylder USA, / Og Stalin er 

så glad i England og Amerika.» «Vennskapet» mellom de allierte statslederne ble 

kommentert med sterk satirisk brodd. At det var «Et kjærlig vennskap trygget med kanoner» 

kunne sies med rette, humoristisk avsluttet med et satirisk «leve» for de forenede nasjoner. 

Slik kom Edderkoppen videre. De tok de alliertes statsledere inn i ei «fredstid», der selve 

fredssymbolet ble opprettelsen av FN. Tekstforfatter Kvist hadde helt klart ikke særlig tro på 

at FN kom til å danne gode vennskapsbånd mellom statslederne i øst og vest, et poeng Kvist 

fikk rett i sett igjennom den kalde krigens våpenkappløp. For Kvist ble avslutningen at alle 

statslederne gøyv så hardt på dessertpuddingen (allegori for atombomben) i det oppdiktete 

selskap at alt til slutt ble sprengt i luften. For Kvist kunne fred kun oppnås når det ikke lenger 

fantes noen klode, utalte i «De forenede nasjoner» med: 

 Så tar enhver sin kniv og gaffel efter makt og rang, 

 og gyver løs på puddingen, og dermed pang – pang – pang. 

 Heisann - De forende nasjoner, det var litt for kraftige porsjoner, 

 når konferansen så blir brutt og sprengt i filler er det slutt, 

 da blir det fred så vidt jeg ser, 

 for da er det ingen klode mer 

 å slåss på for allverdens millioner. Leve de forende nasjoner.205 

Fra disse fredsdagene med en begynnende kald krig, ble også landssviksakene gjeldende for 

Edderkoppens repertoar. Edderkoppens tydeligste kommentar til landssvikoppgjøret kan 

knyttes til fremførelsen av visa «Herr Silke» med Leif Juster i revyen «Det går over» fra 

september 1946. Visa blir behørig analysert i underkapittelet 4.3.2. 
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Totalt blir historien om Edderkoppen fra 1942 til 1946 ei fortelling om et revyteater som 

startet opp i en periode av norsk teaterhistorie da forskjellen mellom nazifisert og ikke-

nazifisert la hele premisset for driften. Forskjellen mellom dem utgjorde et resultatet i 

publikumsboikott eller publikumssuksess. Edderkoppen ble av de siste. Med stor 

etterspørsel etter billetter og med et repertoar som kom igjennom sensuren til en 

publikumsoppfattelse av ikke-nazifisert, ble Edderkoppen en viktig teaterinstitusjon i 

okkupasjonslivets kulturliv. 

3.5 Skuespillerkonflikten 1941 
 

Skuespillerstreiken fra mai til juni i 1941 kom som et resultat av en tilspisset konflikt mellom 

teatrene og de nye styresmaktene påbegynt i januar 1941. Streiken ble okkupasjonstidas 

hardeste tilspisning mellom styresmaktene og Oslo-revyene. Denne oppgavens 

presentasjonen av skuespillerkonflikten vil gi et innblikk i revyteatrenes motstand under 

okkupasjonstida. For teaterhistorien har skuespillerstreiken i 1941 gjerne blitt tildelt en stor 

plass i teatrenes okkupasjonshistorie. 

Ved inngangen til året 1941 hadde Nasjonal Samling tatt over Norsk rikskringkasting, og 

sendeskjemaet hadde blitt lagt inn under nyordningens former. Dette gjorde så flere 

skuespillere og andre kunstnere som så seg uenig politisk med nyordningen, prøvde så godt 

det lot seg gjøre å unngå å delta i NRK. I samme tidsperiode ble det sendt ut et usignert 

flygeblad i teaterkretsene med parolen: «Ingen skuespiller må ta engasjement i den 

nazikontrollerte kringkastingen».206 For styresmakten ble dette sett på som provokasjon. 

Gudbrand Lunde, minister i kultur- og folkeopplysningsdepartementet, utstedte derfor et 

skriv i januar 1941 som sa at: 

(…) en skuespiller som av politiske grunner vegrer seg for å opptre offentlig, det være 

seg på et norsk teater, i Norsk Rikskringkasting eller ved festlige anledninger som 

norske myndigheter arrangerer, vil bli nektet retten til å dyrke sin kunst i Norge. 

Vedkommende kunster vil likeledes bli nektet utreisetillatelse for opptreden i et 

annet land.207  
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Dette skrivet ble selve kjernesaken i stridighetene. På den ene siden sto de nye 

styresmaktene tuftet på forordningens krav til nyordnet kultur, og på den andre siden sto 

medlemmene av Skuespillerforbundet og Teaterlederforbundet tuftet på det organiserte 

arbeidsliv. Nyordningen satte politiske premisser for kringkastingen, et moment 

skuespillerne vegret seg sterkt for å delta i. Skrivet fra minister Lunde fra januar ble 

begynnelsen på en konflikt mellom organisasjonene og styresmaktene. Muligheten til å avslå 

å opptre i kringkastingen ble grunnelementet i en motstand mot det nye styresettet. 

Skuespillerstreiken kom slik sett som et resultat av motstridigheten mellom en nyordnet 

kringkasting og det frie kulturliv.  

Denne skuespillerstreiken kan sees i sammenheng med Grimnes sin kategoriseringen av 

perioden 1940 til 1942 tilknyttet motstand mot nazifisering. Disse motstandskonfliktene kan 

derimot ikke omtales som en bred programerklæring om gjenopprettelse av det politiske 

demokratiet. Grimnes bemerker at: «Protestene var smalere enn det, og den viktigste 

motstanden utgikk fra noen få sektorer som hadde en viss forbindelse seg imellom».208  

Utgangspunktet var at de hadde «en opinionsdannende virkning som strakte seg ut over den 

enkelte sektor».209 Denne opinionsdannende virkningen ble ofte det som kjennetegnet disse 

protestene i ettertid, og er ofte grunnlaget for at historiefremstillinger velger å trekke dem 

fram som eksempler på motstand mot okkupasjonsmakten.  

Konflikten som hadde bygd seg opp siden januar 1941 ført til streik blant skuespillerne fra 

21. mai 1941 og varte fram til 21. juni 1941. Streiken begynte med en hendelse der en 

gruppe skuespillere ved Nationaltheatret nektet å opptre i NRK. Avslaget ble videreformidlet 

til de tyske myndigheter, noe som førte til at alle skuespillerne mistet spilletillatelsen. Norsk 

skuespillerforbund reagerte på denne hendelsen med streik ved alle Oslo-teatrene fra 21. 

mai 1941.210  

Streik for de nasjonalsosialistiske styresmaktene ble sett på som sterkt problematisk. 

Ideologisk var målet at «En ekte samfunnssolidaritet måtte skapes ved at klassekamp ble 

utryddet. Da var det nødvendig å forby streik og lockout.»211 Nasjonalsosialismen i Norge sto 
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slik i opposisjon mot 30-tallets utforming av hovedavtalen fra 1935. Hovedavtalen 

anerkjente et organisert arbeidsliv og at partene i avtalen hadde rett og plikt til 

forhandlinger.212 Realitetsendringen ved nyordningen ble et statsstyre som gikk bort i fra 

hovedavtalens premisser. Gjennomgående reagerte styresmaktene med hard front mot 

streiker. Teaterstreiken resulterte i krasse ordlyder og økt bruk av sanksjoner for å oppheve 

streiken. Tillitsmannen Leif Juster ved Chat Noir var blant de som ble arrestert og fengslet 

under streiken. 213 

I løpet av teaterstreiken var det forordningen om teaterforestillinger ble vedtatt den 30. mai 

1941. I forordningen ble det pålagt at teatrene skulle søke om driftstillatelse innen utgangen 

av juni hvert år.214 Konflikten tilspisset seg ytterligere mot denne datoen, ordlagt av Hjorth-

Jensen med: 

Hvis det gikk som en antok, at – i hvert fall de støttede scener – avslo å søke lisens, da 

kunne hva som helst ramme de innesperrede skuespillere, som sikkert ville bli 

betraktet som opphavsmenn for hele striden. Det kunne bent fram gjelde livet, og 

når skansen var holdt på en slik måte, burde ikke prestisjespørsmålet være 

avgjørende.215 

Ved en sammentredelse 20. juni endte det i at Skuespillerforbundet og teaterlederne ble 

enig om at tidspunktet var inne for at skuespillerne skulle avblåse streiken. Dagen etter, den 

21. juni 1941, ble streiken avsluttet.216 

Skuespillerstreiken resulterte med at Chat Noir og Centralteatret søkte om driftstillatelsen 

innen fristen. Flere av de arresterte ble sluppet ut, de fikk igjen spilletillatelsene og ble ført 

opp som skuespillere i driftstillatelsen ved sine respektive teatre. For Nationaltheatret ble 

utfallet annerledes. Ved teatrets representantskapsmøte den 26. juni resulterte det i at 

flertallet nektet å søke bevilgning etter kravet fra forordningen.217 Dette førte til at minister 

Gulbrand Lunde arresterte direktør Harald Hals, direktør Sejersted Bødtker, professor 

                                                           
212 Stugu, Norsk historie etter 1905, 128-129. 
213 Hjorth-Jenssen, Norsk skuespillerforbund gjennom 50 år, 150. 
214 Norske lovtidend 2 for 1941 (nr. 20), 301. 
215 Hjorth-Jenssen, Norsk skuespillerforbund gjennom 50 år, 155. 
216 Ringdal, Nationaltheatrets historie, 253. 
217 RA, Landsvikarkivet, Oslo politikammer, Dnr. 1750 Halvorsen, Finn. 
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Francis Bull og advokat Jens P. Heyerdahl. De satt først i Statspolitiets arrest, men ble løslatt 

etter åtte døgn, før de fire dager senere ble arrestert på nytt av tysk sikkerhetspoliti.218 

Arrestasjonene til minister Lunde ble for teaterfeltet en ny øyeåpner for hvordan 

nyordningens ministere kunne utøve diktatorisk makt over valgte styrerepresentanter.  

Skuespillerstreiken gikk med denne episoden over til å sette skillelinja mellom nazifisert og 

ikke-nazifisert for de norske teatrene. For Nationaltheatret endte det med at teatersjef 

Normann ikke ønsket å bli sittende som teatersjef, og slik ble NS-mannen Gustav Berg Jæger 

innsatt som ny teatersjef. For Nationaltheatrets skuespillere ble dette møtt med protester. 

Myndighetenes svar på skuespillerprotestene om å ikke undertegne driftskontrakten, var å 

true med stenging av teatret og strenge forholdsregler mot skuespillerne. Det ble meddelt at 

det ville bli innført standrett.  Hva en standrett ville innebære var det få som visste, men 

ifølge Hjorth-Jenssen meddelte Finn Halvorsen «at tyskerne med dette kunne få statuere et 

eksempel i forbindelse med dynamittattentatet. (Så vidt vites på Grorud).»219 Hjorth-Jensen 

utalte om de pressede tidene at konsekvensene ble sett på som uoverskuelige.220 Slik 

resulterte konflikten i at myndighetene festet et sterkere grep rundt teaterfeltet. 

Nationaltheatret ble nazifisert gjennom en ny teatersjef. Fra Skuespillerforbundets side ble 

streiken sett på som en viktig motstandsstreik mot okkupasjonsmakten, og ble for mange et 

viktig tegn på at det gikk an å stå imot de nye styresmaktene. 

Utpreget bruk av sanksjoner og diktatorisk makt ført til at skuespillerstreiken 1941 ble 

teaterfeltets første møte med hva et nasjonalsosialistisk regime innebar. Det viste hvordan 

myndighetene ved nyordningene kunne ta i bruk arrestasjoner og sanksjoner som skremsel 

for å få samfunnet i den retningen de selv ønsket. Nyordningen, ordlagt for teaterfeltet 

gjennom forordningen av 30. mai 1941, utgjorde et lovverk som det store flertallet av 

kulturfeltet ikke var enig i. Motstridighetene mellom de nye styresmaktene og teaterfeltet 

resulterte i streik. En streik avsluttet i redsel for kommende sanksjoner.  
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3.6 Mer eller mindre nyordnet 

Skuespillerstreiken kan tilføyes i rekken av de konflikter som kom som et resultat av 

nyordningens innføring i Norge, og derav kampen mot nazifiseringen fra 1940 til 1942.221 

Idrettskonflikten høsten 1940, lærerstreiken i 1942 og Kirkens grunn i 1942222 kan nevnes 

som eksempler på konflikter som alle baserte seg på å gi et motsvar til myndighetens 

innføring av nyordningen. Alle konfliktene begynte med lovgitte forordninger som hierarkisk 

prøvde å få den nasjonalsosialistiske samfunnsstyringen innført innenfor sine virkefelt. Alle 

konfliktene resulterte i skarpe fronter mellom virkefeltets representanter og myndighetene. 

I idrettskonflikten resulterte det i nedlegging av verv, lærerstreiken førte til arrestasjoner og 

stengte skoler og Kirkens grunn førte til nedlegging av embeter. Resultatet av 

skuespillerstreiken ble for de institusjonsteatrene en nedlegging av den tidligere driften, og 

innføring av en ny nasjonalsosialistisk drift. For de private teatrene fortsatte driften som før, 

men ilagt forordningens krav om sensur. 

Slik var det konflikten ved de institusjonsteatrene som fikk størst likhet med 

Idrettsforbundets nedlegging av verv og de 700 prestenes nedlegging av embeter. 

Arrestasjonene for de fagorganiserte ved de private teatrene fikk mer likhet med lærernes 

arrestasjoner, der undervisninga i skolen i ettertid stort sett holdt fram som før.223 Den store 

forskjellen ble den ilagte sensureringen for teatrene. Selv med arrestasjonene av lærerne 

fikk aldri nasjonalsosialismen innpass i skolen. Ingen kontrollorganer ble opprettet for å 

kontrollere at lærerne formidlet det riktige budskapet til elevene. For tyskerne var det et 

stort nederlag, og et tydelig bevis på at «at interessene deira ikkje var tente med nye 

ideologiske framstøytar frå ei regime utan folkeleg oppslutning».224 Kunne Oslo-revyene ha 

unngått sensuren? 

Dette er lite trolig. Begrunnet gjennom at skuespillerstreiken kom så tidlig som den gjorde, 

at skuespillerne i utgangspunktet streiket mot offentlige fremførelser i nazifiserte 

propagandaorganer og at de til slutt bøyde seg for myndighetene og avsluttet streiken. For 

okkupasjonsmakten var det en listig handling å komme med forordningen under streiken. 
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Innholdet i forordningen var mye mer inngripende enn muligheten for å nekte å opptre i 

NRK, den innførte en varig nyordning. For skuespillerstreiken fyrte dette opp konflikten 

ytterligere, men myndighetenes bruk av arrestasjoner skapte redsel i teaterfeltet. Bruk av 

harde sanksjonsmidler fra myndighetens side gjorde at de til slutt innordnet teaterfeltet 

under nyordningen.  

Satt opp i en gradsbetegnelse på nyordning, ble institusjonsteatrene de mest nyordnede. 

Disse byttet ut teaterledelsen med NS-vennlige teaterledere og fremførte en spilleplan mer i 

tråd med nasjonalsosialismen. Oslorevyene må omtales som delvis nyordnet, ettersom 

spilleplanen ble sterkt påvirket av sensorenes grep mot tekstmaterialet. At de fra scenen 

klarte å få fram et annet budskap blir selvsagt en viktig nyansering. I nyordningens øyemed 

må de derimot omtales som delvis nyordet ettersom alternativene enten hadde vært å ikke 

søke om drift (nedlegge teaterdriften) eller at revyen hadde blitt drevet som et revyteater i 

NS-regi. Driftskontraken påbøy nemlig ikke Oslo-revyene å sette opp revyer som var 

nasjonalsosialistiske, den sa heller hva de ikke skulle gjøre for å bli rammet av sanksjonene. 

Myndighetene brukte nekting framfor beordring mot Oslo-revyen. Dette er nok et av de 

viktigste grunnene for at Oslo-revyene fortsatte driften og ikke la den ned. Myndighetene 

brukte ikke revyene som propagandakanaler for et ideologisk budskap, noe enkelte av 

institusjonsteatrene kan kobles til, men la heller føringer for hvordan de kunne gjøre minst 

mulig skade mot okkupasjonsmaktens mål om et varig nasjonalsosialistisk samfunn. 

3.7 Sammenfatning 

Oslo-revyene Chat Noir og Centralteatret ble underlagt nyordningens premisser med 

forordningen fra 30. mai 1941. Spilleplan og tekstmaterialet ble dermed lagt inn under 

nyordningens rammer, men la likevel opptil en tolkning som kunne gå utenfor nyordningen. 

Framføringen av den eksplisitte tekst fikk slik en implisitt betydning i kommunikasjonen 

mellom sender og mottaker, et moment som fikk stor betydning for revyenes mulige 

motstand etter nyordningen. Edderkoppen ble lagt inn under denne sensuren ved 

oppstarten i 1942. 

Oslo-revyene kan betegnes som delvis nyordnede sammenlignet med institusjonsteatrene 

som ble nazifisert, og derav helt nyordnet. Dette sees i sammenheng med 
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skuespillerkonflikten som tok til i januar 1941 og varte til juni 1941. Den baserte seg i første 

rekke på muligheten til å nekte å opptre i den nyordnende kringkastingen, men utviklet seg 

videre til å bli en konflikt og en følgende streik som ble teaterfeltets aktive motstand mot 

nyordningen. Streiken ble avsluttet innen driftskontraktene skulle sendes i juni 1941, et 

poeng som gjorde at myndighetens økte sanksjonsnivå mot teatrene, bidro til at de private 

teatrene gikk med på nyordningen. De private revyteatrene tilpasset seg slik nyordningen, 

mens Nationaltheatret, en representant for institusjonsteatrene, gjorde motstand ved å ikke 

sende inn driftskontrakt. Dette resulterte i en nazifisering av Nationaltheatret og en ikke-

nazifisering av Oslo-revyene.  

Betegnelsen på Oslo-revyene som ikke-nazifiserte hadde en sammenheng med hvordan det 

nasjonalsosialistiske styresettet så på revyene som underholdningsarenaer. De hadde ikke 

som mål å gjøre revyscenen til propagandaarenaer for nasjonalsosialistisk politikk, men 

derimot opprettholde Oslo sitt tilbud av harmløs underholdning slik det hadde vært før 

okkupasjonen. Driftsrammene til Oslo-revyene ble derimot endret. Dette handlet om 

hvordan styresettet måtte forhindre at det ble drevet motstand mot styresettet ved Oslo-

revyenes scener. 

Forholdet mellom NS-myndighetene og Oslo-revyene kan inndeles i tre faser. Den første 

fasen fra okkupasjonen 1940 til mai 1941 besto av et uavklart forhold mellom Oslo-revyene 

og okkupasjonsmakten. I denne fasen besto Oslo-revyene, med utgangspunkt i oppgavens 

avgrensning, av Chat Noir og Centralteatret. Det ble ikke foretatt noen systematisk 

sensurering av revyenes tekstmaterialet, et moment som gjenspeiler seg i de politiske visene 

som revyene presenterte i sitt reporter. Budskapet i disse politiske visene gjorde Oslo-

revyene til formidlere av en sivil motstand mot okkupasjonsmakten. Et moment som 

underbygger dette var skuespillerkonflikten fra januar til juni 1941. Streiken fra mai til juni 

ble Oslo-revyenes mest aktive motstand mot okkupasjonsmakten.  

I den andre fasen fra mai 1941 til 1943 ble Oslo-revyene lagt inn under nyordningen og 

begrepet tilpasning ble en realitet. Edderkoppen opprettes i denne fasen (1942). Oslo-

revyene tilpasset driftsformen etter det som var nødvendig for å drifte et teater under 

nyordningen. Dette uttrykte seg i hverdagsvisene. Revyvisene tok her for seg et budskap som 

var tilpasset nyordningens krav. Fasen innledes med forordningen av 30. mai 1941, videre 

opprettelsen av Statens teaterdirektorat, og påfølgende sensur og kontrollvirksomhet. Per 
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28. mai 1942 meddelte teaterdirektør Halvorsen i Aftenposten, at nyordningen på 

teaterfeltet i stor grad hadde lyktes.  

I den siste fasen fra 1943 til freden 1945, ble det mer og mer tydelig for Oslo-revyene at 

krigslykken for Tyskland hadde snudd. Dette kommer fram via Juster sitt brev til London-

regjeringa i 1943 og framføringen av «En deilig dag» av Sissener samme år. Slik trekkes 

tilpasningen i perioden 1941 til 1943 mer og mer mot ei tilpasningslinje som tar opp i seg 

motstandselementer. Av Justers brev kom det tydelig fram at en så for seg ei tid da 

okkupasjonen skulle ta slutt. Fredsbudskapet ble desto tydeligere fra høsten 1944 i tida etter 

D-dagen. Dette bemerkes av kildeutvalget med visa «Det vi venter på», der fredsbudskapet 

ble formidlet ved Edderkoppens scene fra september 1944. 

En slik kategorisering tydeliggjør en endring over tid for Oslo-revyene. Oslo-revyenes sivile 

motstand ble tydeligst fra 1940 til 1941 med politiske viser og streik. Fasen gikk over i en 

tilpasningsfase fra 1941 til 1943, der nyordningen ble innført og som Oslorevyene rettet seg 

etter. Fra vinteren 1943 til freden 1945 fikk storkrigens utfall påvirkning for formidlingen av 

et mulig fredsbudskap ved Oslo-revyene, et poeng som trekker tilpasningen mot enkelte 

motstandselementer i visene. 
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Kapittel 4: Revyvisene 

I dette kapittelet vil et utvalg av revyviser fra Chat Noir, Centralteatret og Edderkoppen bli 

analysert med bakgrunn i forskningsspørsmålene: «4) Hvordan kom Oslo-revyenes mening 

om okkupasjonen til syne i revyvisene?» og «5) Hvordan ble revyvisene formet av den 

systematiske sensureringen?». Slik danner dette kapitlet den analytiske inngangen for å se 

hvordan driftsrammene under og etter okkupasjonene fikk betydning for repertoaret. 

På grunn av et stort antall revyviser fra okkupasjonsårene, har oppgaven gjort en 

avgrensning. Denne avgrensningen baserer seg på oppgavens 6. forskningsspørsmål: 

«Hvordan ga revyene uttrykk for motstand, tilpasning og kollaborasjon i okkupert tid og i 

fredstid?» Motstand blir viser som hadde en tydelig politisk appell motivmessig i visa. 

Tilpasningen blir viser som viste hvordan revyvisene tilpasset seg nyordningen. Dette blir 

utgangspunktet i okkupert tid. I fredstid legger oppgaven til en tredje visekategori som 

knyttes til hva revyene selv uttrykte om landssvikoppgjøret etter krigen. Dette er for å trekke 

fram hvordan okkupert tid også preget fredstid i etterkant, og særlig Oslo-revyenes 

meninger om kollaborasjon. Visene vil derfor deles inn i kategoriene politiske viser, 

hverdagsviser og oppgjørsviser knyttet til hva de formidlet på det motivmessige plan. 

Visenes innhold analyseres etter de redegjorte begrepene tid og rom, politisk bakteppe, 

kommunikasjon og det bakenforliggende. Analysene baserer seg slik på de foregående 

kapitlene i masteroppgaven. Det politiske bakteppet baserer seg i hovedsak på det politiske 

grunnfestet i kapittel 2. Denne politiske historien sees i sammenheng med historien om de 

ulike visenes revyteater i kapittel 3, og dette danner grunnlaget for oppgavens utdyping om 

tid og rom. Det politiske bakteppet nevnes i de politiske visene og oppgjørsvisene eksplisitt, 

mens i hverdagsvisene kan det tolkes implisitt ut av det bakenforliggende. Disse ulikhetene 

vil analysene ta for seg.  

Oppgavens formål om å nyansere står i en viss grad som en motsetning til revyvisene formål 

om å presentere et budskap for revyscenens publikum. Av og til var budskapet i visene 

ironisk, bygd opp med en sterk moral eller uttrykte et klart politiske utsagn. Revyvisene 

hadde sjelden som formål å stå som nyanseringer i seg selv, et poeng som også har preget 

fortellingen om okkupasjonshistorien hos revyene i fredstid. Dette momentet bygger opp 

om oppgavens målsetning om viktigheten av å nyansere. Revyvisene var også 
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meningsytringer som hadde som formål å skape reaksjon i salen. Forsterkning ble slik et 

viktig virkemiddel. Derfor er det viktig å påpeke i forkant av analysene at denne oppgavens 

mål om å nyansere blir en motsats til visenes opprinnelige formål. Denne motsetningen 

kommer fram i analysene ved utbroderinger av ordlyder som nok ble valgt den gang for å 

fremme latter, men som fra et 2020-perspektiv blir skarpe meningsytringer. 

4.1 Politiske viser 

Kategorien med de politiske visene gir et innblikk i hvordan revyene motivmessig i teksten 

viste fram en tydelig motstand mot det nye styresettet. Visene som faller inn i denne 

kategoriene har en tydelig sentrering til tidsrommet fra 9. april 1940, til sensureringen ble 

systematisert ved opprettelsen av Statens teaterdirektorat i 1941. Etter 1941 er det ytterst 

få slike viser som kommer gjennom sensuren. Noen unntak er det derimot fra 1943, et 

moment som preger fram et bilde av at det skjer en endring fra tilpasningslinja hos revyene 

fra 1941. Totalt for de politiske visene var den grunnleggende meningen i å skape humor, gi 

en satirisk kommentar på styresettet og etter hvert komme forbi sensuren med et 

meningsinnhold som salen oppfattet. 

4.1.1 Analyse av «Solveigs sang»/ «Kanskje vil det gå» 

Visa «Solveigs sang» ble skrevet til revyen Halmstrået på Centralteatret av Finn Bø i 1940. 

Denne inngikk i fortellingen om Peer Gynt som den fiktive teatersjefen i stykket satte opp for 

å redde halmstumpene av teaterøkonomien. Visa ble sunget av Per Aabel, der han utkledd 

som Solveig, sang en omskrevet versjon av Solveig sang. Visa fulgte et typisk revymønster, 

der refrenget «Ja, jeg/hun/vi venter» kobles til ulike tematikker. 

«Solveigs sang» hadde tre vers. Det første tok for seg jeg-personen Solveig som satt gifteklar 

og ventet på Per ved rokken. Andre verset tok for seg 3. personen Sonja (Hennie) som hadde 

funnet seg en venn. Vennen var allerede gift og hun vil ikke «skilles fra’n», derfor måtte 

Sonja vente «både vinter og vår». Hannevig nevnes også i sangen. Trolig et hint til Thor Olaf 

Hannevig, motstandsmann under invasjonskampene mot tyskerne i april- og maidagene 

1940.225 I tredje vers sang Per Aabel om tyskerne som hadde ankommet landet. Han sang om 

hvordan Solveig som en representant for vi-et av nordmann, ønsket at de skulle dra igjen, 
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hvordan okkupasjonen preget matforsyningene og at tyskerne forsynte seg av det som var. 

Motivene i første og andre vers bygde opp til det motivmessige som skulle komme fram i 

tredje vers. Første verset tok for seg jeget i sangen, Solveig som synger. Dette dannet slik 

koblingen til Peer Gynt. Andre verset ble koblet til jegets beskrivelser av et utvalg av 3. 

persons-personer i samfunnet, som kunne knyttes til refrenget. Siste verset ble Finn Bøs sin 

satiriske kommentar mot okkupasjonsmakten i en presset tid, formidlet gjennom «vi-et». 

Bruk av tematikken fra Peer Gynt kan omtales som en allegori på Norge. Peer Gynt ble 

symbolet på det nasjonale gjennom en framstilling av nasjonen Norge. Denne nasjonen var 

det som hadde mottatt gjester. Linjene «Men kan vi ikke se å få sendt dem hjem / så en 

stakkar kan få plass» hintet om hvordan nasjonen Norge i Solveigs figur ønsket å sende 

tyskerne tilbake.  Finn Bø brukte derfor symbolikken i Peer Gynt til å gi en kommentar på 

samfunnssituasjonen, og slik få fram hvordan tyskerne ikke var ønsket av nordmenn som 

gruppe (vi-et), ifølge Finn Bø. Bruk av nasjonalsymbolet Peer Gynt kan i så måte trekkes til 

hvordan Finn Bø prøvde å lage et felles kjennetrekk av nordmenns reaksjon mot en fiende. 

Solveig ble talerøret for nasjonen, og ventet ikke på Peer, men heller på at okkupanten skulle 

reise hjem.  Slik bygget den gjennomførte billedlige fremstillingen fram det bakenforliggende 

i visa. 

Etter annen sensur ble linjene «Ja, vi venter, å nei, å nei, å nei som vi venter, kanskje vil der 

gå både vinter og vår» erstattet av Bø med «Nå har dem tatt fra mig poenget, / jeg får ikke 

så godt poeng på lenge, / kanskje vil det gå både vinter og vår!»226 Dette viste fram hvordan 

meningsinnholdet ble opprettholdt med den ilagte sensuren. Per Aabel kunne fortsatt få 

fram ei mening om styresettet selv om endringen i visa ble til det som konkret hadde skjedd. 

Denne tekstendringen fikk fram en eksplisitt mening om at det var utøvd sensur, men òg en 

like implisitt mening om at «Solveig» ikke var noe særlig begeistret for denne sensuren, og 

ønsket å formidle noe allikevel. Det implisitte i ordvalget ble opp til mottakerne i salen i å 

tolke, en tolkning som i ettertid ofte har blitt trukket til en motstand mot den tyske 

okkupasjonsmakt. 

3) Det er tyskere omtrent hvor en snur sig hen 

ach ja, d’er no i das. 

                                                           
226 Bø, Forbuden frukt, 85. 
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Men kan vi ikke se å få sendt dem hjem 

så en stakkar kan få plass. 

Vi går rundt og skuler på dem, men de ler 

og sier høflig: «Bitte sehr 

es soll nicht so lange werden, før vi drar, 

og alt skal bli nesten som det var. 

 

Ja, vi venter, 

å nei, å nei, å nei, som vi venter, 

kanskje vil det gå bade vinter - og vår! 

(Nei, si’ke det) 

(Dem) fyller opp gaten 

og spiser opp den gode maten 

og kanskje går det både biff og fenalår.227 

 

Visa kommuniserte et tydelig budskap fra sender til mottaker. Revyforfatteren (sender 1) 

formidlet på det politiske plan hvordan nordmenn så på tyskerne som inntrengere, at 

okkupasjonen tæret på nordmenns hverdag og at vi-et derfor ventet på at Norge igjen skulle 

bli et fritt land. Gjennom Per Aabels framføring (sender 2) fikk han gjennom sin fremtreden 

kommunisert et lignende budskap som Finn Bø kommuniserte i teksten. Dette kom særlig 

fram da de første linjene i refrenget ble sensurert bort, og byttet ut med «Nå har dem tatt 

fra mig poenget, / jeg får ikke så godt poeng på lenge». Slik formidlet Per Aabel ved 

framføringen et tydelig stikk mot Reichskommissariat sin sensurering. Før sensur ble 

budskapet i visa framført i en mer lineær kommunikasjonskanal, ettersom ordlyden uttrykte 

direkte motstand mot okkupantene. Etter sensur ble det bakenforliggende i visa mer 

fremtredende på grunn av en mer vag ordlyd tilknyttet motstand. Dette gjorde at samspillet 

mellom sender og mottaker utgjorde tolkningsgrunnlaget for å knytte visa til motstand. Slik 

ble visa etter sensurering en del av en dialogisk forståelse av kommunikasjon. 

4.1.2 Analyse av «Cutting» 

Visa «Cutting» ble skrevet av Finn Bø til revyen «Halmstrået» som ble satt opp på 

Centralteatret i 1940. I følge Finn Bø var det Steinar Jøraandstad som sang visa i rollen som 

barberer.228 Visa tok for seg ulike situasjoner av den nye situasjonen som kunne kobles til 
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«cutting». «Cutting» må her forstås som en allegori for sensur. Visa ble ifølge Bang-Hansen 

ikke gammel, da den fort ble oppdaget av sensurmyndighetene.229  

Visa tok for seg ulike tematikker som kunne knyttes til den nyinnførte «cuttingen» som 

landet hadde blitt preget av. Tematisk tok visa for seg generell sensurering ved 

okkupasjonen. Hvordan landets befolkning måtte opptre som «fromme lam» mot 

okkupasjonsmakten, mens de egentlig var «ulver i fåreham» i en samfunnssituasjon som 

gjorde at all motstand ble «omhyggelig tvangsfrisert». Dette er grunnen til at «noen er 

arrestert» og at «andre har emigrert». Slik viste visa at motstandsidealet var overordnet, og 

derfor ble visa en kritikk mot okkupasjonsmakten. 

Kritikken kom sterkest fram i vers 2 og 3 der sensuren på revyviser og sensuren på nyheter 

ble trukket fram. Poengtert gjennom hvordan revyforfatteren selv ønsket viser med politisk 

brodd (kommentarer på samfunnssituasjonen), men at resultatet ble at «en må file på pilens 

lodd», altså fjerne de virkelige poengene, og derav glattbarberingen og snaufriseringen (en 

virkning av sensurering). Nyhetene over radioen ble preget av det samme, ordlagt i «fagfolk 

som fjerner generende hår», altså nyheter som ikke passet inn i okkupasjonsmaktens syn på 

samfunnet, og som derfor måtte fjernes. Disse ble fjernet av «non herrer vi fikk besøk av i 

går», som må forsås som tyskerne ved okkupasjonen av Norge.  

I vers 4 tok visa en annen retning enn den motstanden mot okkupasjonsmakten som bygges 

fram gjennom versene 1, 2 og 3. I dette verset ble ikke «cutting» brukt synonymt med 

sensur, og visa kom inn på hvordan en del piker syntes den nye moten var «comme il faut». 

Her fikk visa et brudd på allegorien «cutting» som sensurering. Den nye motefrisyren 

beskrives gjennom ordene «snauklipt og glattbarbert», ironisert gjennom «nydelig 

velfrisert». Denne beskrivelsen tolkes i denne analysen som unge jenter som hadde forelsket 

seg i tyske soldater og som måtte stå til rette for dette samværet som snauklipte. Visa ble 

skrevet i 1940 og knyttes høyst sannsynlig til den snauklippingen som fant sted mot norske 

kvinner i april 1940.230 Bø nevner selv at han tok disse assosiasjonene fra tyskere som klippet 

håret av tyske kvinner som hadde vært sammen med franskmenn i Ruhr-distriktet.231 Fra et 

                                                           
229 Bang-Hansen, Chat Noir og norsk revy, 223. 
230 Dahl et al. Norsk krigsleksikon 1940-45, 388. 
231 Bø, Forbuden frukt, 87. 



81 
 

nåtidig ståsted blir parallellen også tydelig til jenter som i fredsdagene i 1945 ble utsatt for 

det samme. I Finn Bøs mening ble siste verset muligens også skrevet som en hevet 

pekefinger mot de nevnte jenter, moraliserende om hva som allerede skjedde og som kunne 

komme til å skje ved okkupasjonstidas slutt. 

Ut i fra sin samtid ble visa en vågal kommentar til samfunnssituasjonens nyordning, der visa 

ved sin gjennomgående allegori i vers 1, 2 og 3 trakk fram hvordan okkupasjonsmakten 

sensurerte samfunnet. Fra ett 2020-perspektiv blir bruddet på allegorien i vers 4, og 

koblingen til snauklipping, et vitne på hva som var holdningene hos enkelte nordmenn om 

jenter som forelsket seg i tyske soldater. Det knyttes videre til hvordan dette ble fulgt opp 

enkelte ganger under okkupasjonene, og storstilt ved okkupasjonstidas slutt. 

Masteroppgaven velger å trekke fram parallellen mellom omtalen av snauklipping i vers 4 og 

fredsdagenes oppførsel mot kvinner som hadde hatt omgang med tyskerne. De som ble 

preget av sensuren ønsket hevn, og hevn ble gjort gjennom moralisering tilknyttet rett og 

galt. Holdningen i vers 4 kan også kobles til Den norske stats holdning til 

«tyskerjenter/tyskertøser». I fredsdagene ble internering av kvinner som hadde hatt omgang 

med tyskerne en realitet.232 Snauklipping ble en mer akseptert hevnaksjon, selv om den også 

ble kritisert fra ulikt hold.233 Parallellen er tydelig til lignende praksis også i andre i land i 

Europa. 

Samlet sett ble visa «Cutting» en beskrivelse av sensureringen i Norge gjennom vers 1, 2 og 

3. Den ble også en kommentar som vitnet om enkelte holdninger tilknyttet norske jenters 

forhold til tyske soldater. Et moment som også knytter den til tematikk som i denne 

oppgaven tilhører oppgjørsvisene. Oslo-revyene hadde klare formeninger gjennom sine viser 

hva de mente var det riktige. 

4.1.3 Analyse av «En deilig dag» 

Visa ble sunget av Einar Sissener på Chat Noir i revyen «Smil, og vi smiler igjen» i 1943. Dette 

trekkes ut i fra korrespondanse og godkjenningsbrev fra Statens teaterdirektorat fra 16. 

februar 1943.234 Revyen ble skrevet i et samarbeid mellom Bø, Bernhoft og Feldborg. «En 
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deilig dag» var det gjennomgående håpet tilknyttet refrenget i hele visa. Politisk tok den for 

seg hvordan en person omtalte værforandringer som en allegori på den politiske endringen. 

Denne politiske meningen i det bakenforliggende gjør at den blir kategorisert i denne 

oppgaven som ei politisk vise. 

Motivmessig tok vise opp hvordan rykter ble spredt om at det var noe som var i anmarsj. 

Dette som var anmarsj hadde en temmelig mørk karakter, men visa bygget gjennomgående 

opp det gode ved å avslutte det mørke ved at det skulle komme noe godt. Det gode trekkes 

fram gjennom refrengene beskrevet av at «regnværet gir seg snart / at det lysner og snart 

blir klart./ Når solen flenger det grå / og himlen atter blir blå / og ingenting kommer ovenfra 

- / Det blir en deilig da’!».235 

I andre vers trekkes det mørke som var i anmarsj mot «et lite, steinet grått og fattig land». 

Dette landet hadde ved hendelser der det mørke hadde inntruffet, blitt hjulpet av «himlens 

store mann», en mann visa hadde tro på ville hjelpe en gang til. Ved Guds hjelp skulle 

«bjerken også i morgen gror, / grønn og freidig i landets jord, /at lerken atter en gang igjen 

kan synge sin sang, /den glade sangen vi holder a’ – /Det blir en deilig da’!»236 Slik trakk visa 

fram det mørke og triste mot det gode, og at det gode vil vinne til slutt, symbolisert med «en 

deilig da’». 

Det gode og det vonde var gjennomgående motsetninger i hele visa.  Det mørke og triste ble 

lagt til verset, det positive og oppløftende til refrenget. I første vers kom det mørke blant 

annet fram ved at «Ryktene vil vite at det bærer lukt mot ragnarokk» beskrevet gjennom 

«mørk og overskyet i kveld». Den håpende overgangen ble alltid tonet fram i siste linja i 

verset, eksemplifisert med «men jeg tror nå det jeg vil allikevel» i vers 1 og med «mon ikke 

han vil hjelpe en gang til?» i vers 2. Slik dannet visa en parallell mellom det gode og det 

vonde, og videre Norges situasjon tilknyttet krigen. Det vonde kom her fram i betydningen 

av en endret situasjon for Norge («Ragnarokk»). Et ord som var hentet fra norrøn mytologi 

sin dommedag, men i denne sammenheng forstått gjennom okkupasjonen. Revyvisa hadde 

likevel troen på at Norge ville komme ut av denne mørke tida med sin allegori av 
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værforandringene, nevnt gjennom en solrik, spirende, vårlig og deilig dag. Slik formidlet visa 

et budskap om freden i et okkupert land. 

Visa fikk en kort karriere på revyscenene. Etter uttalelser fra Einar Sissener kom visa 

igjennom sensuren, men under generalprøven resulterte visa i for mye akklamasjon i salen, 

noe som gjorde at sensor Boech så seg nødt til å ta visa ut av programmet. I opptaket 

fortalte Sissener at visa ikke hadde vært sunget siden, og at hans fremførelse den gang i det 

opptaket var av de første etter okkupasjonstida.237 Dette bekreftes også i boken Forbuden 

frukt av Finn Bø. Bø legger til at visa kom opprinnelig fra Danmark, og «hadde vært sunget i 

København i månedsvis uten inngripelser fra myndighetens side.238 I sin benevning om visa 

daterer Bø den til 1941, men utav Bang-Hansens beskrivelser og korrespondanse med 

teaterdirektoratet er det mer sannsynlig at visa ble sunget i 1943, ettersom det var dette 

året den ble godkjent.239 

Visa ble slik et eksempel på hvordan tekstinnholdet kom nesten urettet igjennom sensuren, 

og at sensorene ikke så på teksten i visa som problematisk tilknyttet det nye samfunn. Det 

eneste som ble strøket var linja «Det blir en deilig natt» i siste vers».240 Da det under 

generalprøven ble oppdaget at visa genererte mer applaus enn det sensorene hadde tiltenkt 

visa, ble dette sett på som et signal på at visa formidlet noe annet enn det Statens 

teaterdirektorat først hadde trodd. Slik eksemplifiserer «En deilig dag» mottakerens rolle i 

den dialogiske oppfattelsen av meningsinnholdet. Publikum tilla visa mer vekt i en 

motstandssammenheng, noe som gjorde at mottakerne tolket visa på et vis som 

statsmyndigheten ikke kunne akseptere. Mottakerne fikk slik en helt vesentlig rolle for 

oppfattelsen av meningsinnholdet i visa. Episoden ble en bekreftelse på den hårfine 

balansegang det var å få noe godkjent og ikke godkjent, og at sensureringsoppdaget gikk på 

små signaler der det minste som kunne antyde en provokasjon måtte ut.  

Allegorien vær gikk igjen i visa. Det dårlige og det fine været knyttes til okkupert tid og 

fredstid. Denne allegorien bygde opp det bakenforliggende budskapet i visa. Verset ble 
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utgangspunktet i den okkuperte tid, mens refrenget trakk fram håpet i fredstid. Slik knyttes 

budskapet til et ønske om at okkupasjonen skulle ta slutt og at det igjen skulle bli fred. En 

fred basert på mest mulig opprettholdelse av landets tilstand før okkupasjonen, et moment 

som nødvendiggjorde en ikke-tysk seier. 

4.1.4 Analyse av «Det vi venter på» 

Visa «Det er det vi venter» på ble sunget av Leif Juster på Edderkoppens høstrevy «Det går -» 

i 1944. Visa ble skrevet av Sverre Bævre. Motivmessig var visa en bekrivelse av en 

krigshverdag bestående av rasjonering. Den som sang ønsket seg til en ny hverdag der det 

var slutt på rasjoneringen og han igjen kunne kjøpe kjøtt og tobakk. Der han kunne få seg et 

bord i Bristol grill, slippe «under disken-salg» og svartebørstrafikk, snuble i et bananskall fra 

Jamaica – «å, det er det vi venter på».241 Alle disse ulike ønskesituasjonene bunnet ut i siste 

vers der disse ulike ønskene ble knyttet til fred, som besto av å «kaste alt som heter blending 

vekk, og lufte ut og sette gjennomtrekk, ta fatt med fred i hjertet, å, det er det vi venter 

på».242 

Alle disse ønskesituasjonene må forstås som et totalt ønske om at krigen skulle ta slutt og at 

det igjen ble fred. En slik forståelse kommer av å se ønskesituasjonene som retoriske 

spørsmål. Bævre brukte en slik retorikk til å lede fram et implisitt svar. Det implisitte svaret 

kunne forstås todelt, og for denne visa ble det et viktig poeng. På den ene sida kunne fred 

være at den tyske okkupasjonen av Norge tok slutt, og at Norge på ny ble et selvstendig og 

demokratisk land. På den andre sida kunne fred være at Tyskland vant krigen, og at Norge i 

en tolkningsform ble et land underlagt den tyske ideologi og tankegang om styresett, altså et 

diktatur og en førerstat.  

Bævre sine retoriske spørsmål om et ønske om fred, trekkes fram gjennom ulike momenter 

som krigen førte med seg. Dette poengteres ved å omtale rasjoneringer, mangel på 

kontinentalvarer, bensin, svartebørstrafikk og et økt fokus på ditt og mitt. Denne 

benevningen av mitt og ditt må sees overordnet med krigshandlingens resultater, 

annektering av landområder, invasjoner og okkupasjoner. Norge okkupert av tyskerne kan 

forstås som en overskridelse av mitt og ditt, der tyskerne i så måte gikk over grensen av hva 
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som var sitt ut i fra betegnelsen. Slik endte visa opp i et ønske om fred, at en slapp mørklagte 

byer og blendingsgardiner. «Sette gjennomtrekk» kan kobles til å lufte ut etter okkupantene. 

En slik forståelse gjør at den gjennom humoristiske vinklinger ga en sterk kritikk av 

samfunnssituasjonen rettet mot okkupasjonsmakten. 

At visa gikk igjennom sensuren med en slik forståelse nødvendiggjør videre drøfting. 

Hvordan kan så tydelige trekk ved ei vise mot okkupasjonsmakten komme igjennom 

sensuren uten strykninger? Svaret hos Leif Juster lå i at Statens teaterdirektorats direktør 

trodde at visa handlet om tysk seier, og at det var den freden det var et ønske om.243 Et helt 

vesentlig trekk for analysen av visa blir dermed denne todelte forståelsen av 

meningsinnholdet. På den ene siden kunne mottakerne være et publikum i salen som 

oppfattet visa som et stikk til statsmyndigheten. På den andre side kunne NS-meningsfeller 

og sensorer var mottakere, og da kunne visa oppfattes som et ønske om fred av en tysk 

seier. Det er denne rom for tolkning Leif Juster ga Muller-Scheld da han ble brakt inn til hans 

kontor for å redegjøre for visa. I intervjuet med Juster på 90-tallet mintes han situasjonen 

med at han kom inn på kontoret til Müller-Scheld, ytret ei formening om at visa handlet om 

krigens slutt, fred og slikt. I Justers åpne svar, slik Juster mintes, tolket Müller-Scheld svaret 

dit hen at det var tysk seier og påfølgende fred det var tale om, og dermed gikk visa 

igjennom sensuren.244 

En slik slutning kan på den ene siden brukes som en anekdotisk fortelling om hvor «lettlurte» 

tyskerne var. Dette var vinklingen Juster selv, og også Bø, brukte for å bygge opp en såkalt 

minnekultur om hvordan Oslo-revyene brukte humor mot okkupasjonsmakten i en presset 

tid. På den annen side kan dette eksempelet vise fram hvordan 1944 var et år den tyske 

okkupasjonsmakt merket press på alle kanter. Krigen hadde snudd i tysk disfavør, og 

motstanden mot okkupasjonsmakten ble også i Norge mer merkbar. Stugu bemerker at 

«Motstanden hadde vakse fram frå fleire hald, og sjølv om uttrykket «Hjemmefrontens 

ledelse» hadde vore brukt alt i 1943, er det først mot slutten av 1944 vi kan tale om ei fast 

organisert, einskapleg heimefrontleiing».245  For Reichskommissariat sine representanter 
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kunne ei vise ved Edderkoppens revyrepertoar virke som en dråpe i havet sett i 

sammenheng med alle de passive og aktive motstandsaksjonene som ble gjort i 1943/1944.  

Allikevel hadde direktør Boech ansvaret, som direktør for Statens teaterdirektorat i 

perioden, å overholde forordningen. At hans egen holdning i direktørperioden var å skape 

minst mulig gnisninger mellom teatrene og okkupasjonsmakten, må sees på som en faktor 

som muliggjorde nettopp visas godkjenning. Konklusjonen for denne oppgaven bygges 

derfor ut av Grimnes bemerkning om NS-staten som en «dobbeltstat».246 Ideologisk preget i 

begynnelsen, men på flere områder mer og mer avtagende mot en tilpasning av å 

opprettholde et embetsverk i okkupasjonstida. «Det er det vi venter på» ble et eksempel på 

en sivil motstand mot, i størst grad tyskerne, men også NS-sin rolle som medhjelpere i det 

nyordnete styresettet: 

Det kommer vel en dag da alle våpen legges ned. 

Tenk, å kunne storme ut og rope: Det er fred! 

Og kaste alt som heter blending vekk, 

og lufte ut og sette gjennomtrekk, 

og så ta fatt med fred i hjertet! – Å, 

det er det vi venter på!247 

Slik ble visa et eksempel på at revyforfatterens åpne fredsbudskap kunne ilegges en todelt 

forståelse, et sentralt moment for at slike viser kunne gå igjennom. Bruk av et fredsbudskap 

under okkupasjonen måtte være ordlagt slik at det for sensuren kunne kobles til tysk seier, 

og at det for en del av publikum kunne oppfattes som en ikke-tysk seier. Slik ble 

tolkningsrommet i kommunikasjonskanalene mellom sender og mottaker vesentlig for 

tolkningen av visa. Meningsinnholdet kunne ha sprikende betydning for ulike mottakere, 

mens visas tiltenkte budskapet må tillegges viseforfatterens politiske mening, ei politisk 

mening som innebar en ikke-tysk seier og en slutt på okkupasjonen. 
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4.2 Hverdagsviser 

Kategorien med hverdagsvisene blir et uttrykk for Oslo-revyenes tilpasningslinje under 

okkupasjonen. Hovedforskjellen mellom de politiske visene og hverdagsvisene blir graden av 

motstand. Hverdagsvisene har ingen tydelig indikator på sivil motstand. Kategorien 

eksemplifiserer derimot hvordan revyforfatterne brukte dagligdagse situasjoner for å få 

laget et revymateriale i ei sensurert tid. Det være seg rasjonering, køer, overfylte trikker eller 

lignende. Den systematiske sensureringen mot Oslo-revyene foregikk fra 1941 til 1945. 

Hverdagsvisene ga på det motivmessige plan en beskrivelse av en dagligdags situasjon, 

eksempelvis en trikketur eller en beskrivelse av en person jamfør visene «Bare døtt på» og 

«Johansen». Disse visene kom igjennom sensuren fordi de ikke rokket ved forordningen. 

Allikevel kunne den hverdagslige beskrivelsen danne et tolkningsgrunnlag som kunne utgjøre 

et bakenforliggende politisk budskap. Dette tas med i analysene ettersom oppgaven 

fokuserer på indikatorer av motstand i visene. 

4.2.1 Analyse av «Bare døtt på» 

Visa «Bare døtt på», «Trikkevisa» eller «Dem kaller meg Nikken» ble sunget av Arvid Nilssen 

på Chat Noir sin revy «Det lyder som et eventyr» i 1942. Den var et resultat av et samarbeid 

mellom Finn Bø og Bias Bernhoft, og ble en av revyens store nummer.248  Visa tok for seg 

trikkekonduktør Nikkens bemerkninger, i overdrivelsens ånd, om hvordan en trikketur med 

linje 12 kunne arte seg i 1940-årene. 

Første vers bygde opp kaoset med mye folk, der trikkekonduktøren måtte håndtere «jenter 

og fruer», «bønder med tiner» og «unger som griner», «fløtte på snurper / døtte på hurper», 

«vasse i skælker / i bikkjer og kjælker» med den dagligdagse kommandoen «gå lenger 

innover i vogna der!»249 Slik konstruerte visa opp et passasjerbilde der trikken var full av 

ulike folk og konduktørens jobb var å få gjort jobben sin i å holde orden, klippe billetter og 

lignende. Refrenget bygde opp motivet med en overfylt trikk, der konduktøren måtte 

kommandere passasjerene til å trykke seg sammen for å få plass til flere, ordlagt blant annet 

gjennom «Bare trøkk på, bare klem på!» 
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I andre vers ble visa tatt videre fra påstigning til kjøring i Oslo by, sistnevnte understreket 

gjennom «jeg roper stopp ved Cont’nental». Et hotell plassert i Stortingsgata.250 I samme 

vers nevnes en rekke personer ved navn. Disse var Drangsholt, Struve, Oddvar, Lalla og Ellen 

Isefjør. De to sistnevnte kobles til revymiljøet gjennom Lalla Carlsen (skuespiller) og Ellen 

Isefiær (skuespiller og også teaterleder ved Carl Johan teateret under okkupasjonen).251 

Dette viser hvordan visa tok opp den tidas kjente personer for å skape et persongalleri som 

mottakerne i salen kjente igjen. Slik ble det dannet en felles opplevelse i hvordan disse kom 

på trikken, beskrevet i humoristiske vendinger som «er’ke beregna / at hue å beina / ska 

komma med på samma trikk», «en dag kom a Lalla / og fekta og skalla» og «på tverke i døra 

/ og bruste med fjøra».252 Slik ble rimene brukt til å danne humoristiske  beskrivelser. 

I tredje vers var trikken «på retur til Kampen», og det var i dette verset kaoset som bygdes 

opp gjennom vers 1 og 2 eskalerte til høy fart og temperatur («flere tusen réaumur»), og ei 

framferd som «gir fanden i penser, og holdeplass og trafikkfyr». Farten eskalerte i en slik 

grad at trikken gikk på «to hjul» over Vaterlands bro. En slik overdrivelse av farten bygde i 

stor grad opp visas humoristiske tema. Til og med trikkekonduktøren hadde begynt å merke 

det, i det han «banner og veksler / og spøtter gjeksler / og gir igjen og tørker blod.» 

Passasjerene fulgte opp eskaleringssprossen, og kom fram til «at konduktøren er en stut». 

Siste refrenget avsluttet slik med at det var bare å «gå på’n» og «trå på’n», for «hvorfor 

fanden skal den tassen / få omkring å oppta plassen?». Enden på visa ble «Bare slå’n i hjæl / 

for vogna går allikvæl!»253 

«Bare døtt på» var et eksempel på hvordan eskalering av en overfylt trikketur kunne bli til ei 

humoristisk vise. Den beskrev en hverdagssituasjon der revyforfatterne brukte et overdrevet 

språk for å få fram de humoristiske poengene. Eskaleringen tok til i så stor grad at 

trikkekonduktøren sin plass alene på scena under framføring, ble et resultat av at 

passasjerene hadde kastet han av trikken ettersom de selv trengte plassen. 

                                                           
250 Store norsk leksikon, s.v. «Hotel Continental,» av Helge Jørgensen. 03.05.2020. 
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En slik hverdagsbeskrivelse var et typisk eksempel på ei vise som fint kom igjennom 

sensuren. Den rørte ikke ved noen ømfintlige temaer i det hele tatt, og ble slik ingen 

utfordrer til forordningen ved den motivmessige ordlyd. I okkupasjonstida fantes det 

derimot alternative versjoner til visa. En versjon av Arild Feldborg tok for seg toget Germania 

som ble styrt av sin fører med bart (Hitler) mot den totale katastrofe.254 En tydelig parallell til 

samfunnssituasjonen. En slik versjon ble aldri framført offentlig på Chat Noir sin scene, men 

kunne allikevel være kjent for enkelte som satt i salen som publikum. På denne måten 

dannet «Bare døtt på» i seg selv ingen motstand mot styresmaktene, men gjennom en 

dialogisk kommunikasjonskanal med publikum kunne framfører oppnå et bakenforliggende 

budskap med de av mottakerne som var kjent med den annen versjon av visa. Slik kunne 

også hverdagsviser trekkes mot et politisk meningsinnhold. 

4.2.2 Analyse av «Johansen» 

Visa om «Johansen» hadde premiere med Arvid Nilssen på Chat Noir sin revy «Smil, og vi 

smiler igjen» i mars 1943. Visa var skrevet av Finn Bø og Bias Bernhoft.255  

Visa tok for seg figuren Johansen som aldri hadde vært brukenes til noe, «ikke føre bøker, 

ikke hogge ved». «Kona kan han heller ikke fø, men Johansen kan stå i kø». Her var nemlig 

poenget med visa. Johansen hadde i mange år aldri vært brukenes til noe, men endelig da 

krigen kom, da kunne han brukes til å stå i kø.256 Viseforfatteren hadde her funnet en måte å 

kunne nevne hvordan krigen hadde endret hverdagen med matrasjoner og køer, et poeng 

som hadde gjort at den fiktive figuren Johansen endelig kunne føle oppsving. Motivmessig 

knyttes derfor visa til rasjoneringskøene under krigen. 

I visa om «Johansen» var det derimot en gjentakende tendens til å få fram noe som lå bak. 

Det bakenforliggende i visa kom fram i seks retoriske spørsmål. Disse var avslutninger på de 

ulike temaene som visa tok for seg. I første del handlet det om at Johansen endelig hadde 

fått seg et bruksområde, tematikken ble avsluttet med «men jeg gruer til det blir normale 

tider, for hva skal a bruke’n Johansen til da?». Andre del handlet om at Johansen kunne 

brukes til å stå i kø, som ble avsluttet med «men når køene engang igjen forsvinner, hva trur 

                                                           
254 Feldborg, Arild. «Togulykke» fra Revykrigen Sensurert/Usensurert. Gutta på Skauen. 2015. Hentet 
10.03.2020. https://open.spotify.com/album/1yxZTiKffveeukJEDclUar  
255 Bang-Hansen, Chat Noir og norsk revy, 233. 
256 Bø, I tigerstadens jungel, 86-87. 
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De a kaller n Johansen for da?». Tredje del handlet om at Johansen kunne skaffe 

rasjoneringskort på tobakk, og ble avsluttet med «men når vi engang for tobakk uten korta, 

ja, hva tror de hun klapper’n Johansen med da?». Fjerde del handlet om at Johansen endelig 

kunne varme opp Rutta på grunn av dårlig ved, og ble avsluttet med «men når vedmangel’n 

igjen er omme, tror De han Johansen for komme inn der da?». Femte del handlet om at 

Johansen kunne skaffe rasjoneringskort og ble avsluttet med «men når rasjoneringa engang 

er slutta, ja, hva tro De hu ber Johansen dra da?». Sjette og siste del handlet om at Johansen 

kunne smake på trespriten og se om den var overlevbar, og ble avsluttet med «men når 

trespriten engang igjen er vekke, hva får’n Johansen i hue tror de da?»257 

Dette bakenforliggende i visa, alle de retoriske spørsmålene om hva som skulle skje når det 

igjen ble normale tider, når Johansen ikke lenger trengte å stå i kø, samles i det implisitte 

svaret av krigens slutt. Gjennom at Johansen endelig hadde blitt brukbar til noe i nået 

(krigssituasjon) som en motsetning til daet (før krigen), men med en «sørgelig» framtid i 

«når rasjoneringa engang er slutta», viste hvordan revyforfatteren ga tidsbegrepet et viktig 

meningsinnhold. Visa la stor vekt på ei kommende tid, en kommende slutt på køer og igjen 

stabilisering rundt normale tider. Slik får tidsbegrepet en viktig dimensjon for å trekke fram 

et tolkningsgrunnlag av ei bakenforliggende, politisk mening i visa. 

I visa kan ikke denne freden automatisk kobles til en alliert seier, men det kan tenkes at det 

var det som lå i tankene til Finn Bø da han skrev visa. Fordelen for å få den igjennom 

sensuren var at den kommende tid kunne sees ut i fra hvilket som helst krigsresultat, både 

tysk eller ikke-tysk seier. Dette gjorde at meningsinnholdet var mer svevende og at visa gikk 

igjennom sensuren. Denne tvetydigheten i motivet kjennetegner denne oppgavens 

kategorisering av hverdagsvisene, men kan også kobles til den politiske visa «Det vi venter 

på». Forskjellen blir at freden nevnes eksplisitt i visa «Det vi venter på», men nevnes ikke 

eksplisitt i «Johansen». I hverdagsvisene kan fredsbudskapet kun kobles til et implisitt 

tolkningsgrunnlag, og dermed står motivet i visa som en hverdagsbeskrivelse. 

Tolkningen av de retoriske spørsmålene sett i sammenheng med Bø sitt politiske standpunkt, 

fører visa i en klar retning mot en fredstilstand der tyskerne har tapt. Dette ble den 

bakenforliggende meningen mange i salen tok imot som mottakere av visa. Dermed 
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oppnådde visa den samme dualiteten som «Det vi venter på», men i det implisitte 

tolkningsgrunnlaget. I «Johansen» var det fortellingen om hvermansens opplevelser som var 

det sentrale, dette kom klart fram i tittelen. 

4.3 Oppgjørsviser 

Disse visene knyttes til viser som ble skrevet i tida etter freden 8. mai 1945. Den tyske 

okkupasjonen var dermed slutt og Statens teaterdirektorat ble avviklet. Revyene ble ikke 

lenger ilagt sensurering av et nasjonalsosialistisk styresett, og det åpnet i større grad opp for 

å skrive hva en ville. Visene fra denne perioden vitner om revyenes eget syn på krigen i 

usensurert form. De forteller hva revyene selv mente om NS-folk og det pågående 

rettsoppgjøret, som ble gjort mot personer som en så på som svikere av nasjonen Norge. 

Visene kan derfor leses som viktige kilder på hvordan Oslo-revyene selv kategoriserte opp 

motstand og kollaborasjon i etterkant av okkupasjonen. Utvalget som er tatt med ble laget 

og presentert i tidsperioden 1945 til 1946. 

4.3.1 Analyse av «Det må være væromslag» 

Visa «Det må være væromslag» ble skrevet av Arild Haga til Chat Noirs høstrevy 1945 og 

framført av Lalla Carlsen. Bang-Hansen kommenterte om visa at «Det later til å ha vært bare 

én vise som virkelig slo [an] og som det virkelig var krutt i» nemlig Hagas «Det må være 

væromslag – hvor blåser vinden fra i dag?».258 Her knyttes værforandringer til politiske 

forandringer. 

Første verset tok opp at det var «ennå sne på Finse / etter fem års trekk fra sør». Her kobles 

værforholdene til Norge som okkupert, og at Norge hadde klart seg selv under 

okkupasjonen, symbolisert gjennom at snøen fortsatt lå. Kommentaren var at «det skal blåse 

mye sønnavind før «Skarven» blåser tørr». Dette forstås som Norge sitt samhold som en 

motstandsfront under okkupasjonen, og at det var dette som utgjorde kjernen i nasjonen 

Norge. Visa trakk fram at «Bayerns lumske føhnvind / tæret på vår kvinnefront», men 

kommenterte at «uniformene ble avvist koldt, / jo, kvinnefronten holdt.» Tilknyttet sin 

kontekst i 1945 ble dette et utsagn som kunne kobles til at de tyske uniformene fristet de 

norske jentene, men at de sto imot. Dette ble et utsagn som utelukket alle de jentene som 
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ikke sto imot forelskelsene til de tyske uniformene, og ble sammen med en tysk soldat. Slik 

dannet visa en tydelig forskjell mellom «oss» og «dem», en motstandsfront mot de som 

kunne anses som kollaboratører. Førstnevnte fikk i visa en høyere nasjonal status. 

Dette trekkes fram igjen i refrenget, der visa trakk fram at tidene har endret seg med 

ordlyden «nå har vi fått nye væromslag». Der påpekes det nemlig at «De jentene som så opp 

/ til prøysserne – akk ja, / har travelt med å slå opp / i nye leksika.» Ved dette ordvalget 

kommenterte visa norske jenters forhold til tyske soldater, og hvordan krigens slutt 

(«væromslaget») hadde gjort deres situasjon sterkt forandret.  

I andre vers var det et annet norsk symbol som ble trukket fram. I første vers ble «snø på 

Finse» et symbol på det norske, i andre verset var det «Bøygens stemme» som ble trukket 

fram som «et gammelt norsk prinsipp». Bøygens stemme forstås gjennom Ibsens «gå 

utenom Peer» fra Peer Gynt. I denne visa knyttes dette til «gjør man god forretning da er 

vindens retning happ som hipp». Slik knyttes visa til de interessemaksimerende 

kollaboratørene som samhandlet med tyskerne på grunn av at det kunne sees som en god 

forretning, gjerne tilknyttet økonomisk utbytte eller meningsutbytte. Sistnevnte kobles i visa 

til Aftenposten lederspalte, og dens holdning tilknyttet til ulike tider, okkupert tid og 

fredstid. I okkupert tid skrev Aftenposten under tysk overvåkning259, og hadde slik en tysk 

formening tilknyttet «de herrer Hambro, Torp og Lie / og Churchills kompani». En slik ordlyd 

kan vitne om at lederspalta kommenterte de «i fjor» (okkupert tid) med en ordlyd som var 

preget av et tysk syn. Med fredstida endret synet i lederspalta seg til å omtale Hambro, Torp 

og Lie i positive ordlag, slik hadde det også skjedd «værforandringer» i Aftenposten. 

Koblingen til Peer Gynt og Bøygens stemme, altså «Gå utenom Peer, ble ei kobling der 

kollaboratørene valgte å gå utenom problemet, forstått som okkupasjonen. I skuespillet Peer 

Gynt velger Peer å gå utenom livets problemer, og kun fokusere på de lystige sider. I visa var 

det det inntektsbringende som ble fokuset for de interessemaksimerende kollaboratørene. 

Denne handlingen ble av viseforfatteren sett på som å gå utenom problematikken, tilknyttet 

det å tjene penger i samarbeid med okkupasjonsmakten. Slik fulgte de 

interessemaksimerende kollaboratørene i visa «Bøygens stemme», og gikk utenom. 
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Aftenpostens «væromslag» må sees i sammenheng med den sensur Aftenposten var ilagt 

under okkupasjonen. Ei lederspalte i Aftenposten fra juni 1944 hadde en annen ordlyd enn ei 

lederspalte fra juni 1945. Sensureringen av Aftenposten under okkupasjonen førte avisa 

under nyordningens premisser. Avisene ble nyordnet med mål om at de skulle være 

nyhetsgivende aktører i tråd med propagandaen. Slik ble nyhetene skrevet gjennom 

ideologiske briller.  Aftenposten fikk ved nyordningen skiftet ut sin redaksjon med personer 

tilknyttet Nasjonal Samling.260 Slik fikk Aftenposten en lignende nazifisering som ble gjort 

med institusjonsteatrene. Omtalelsen av stortingspresident C. J. Hambro fra Høyre, minister 

Oscar Torp og trolig Trygve Lie fra Arbeiderpartiet, ble selvsagt ulik i denne tidsendringen. 

Alle hadde de vært tilknyttet det norske styresettet i London, og slik en motsats til det 

nasjonalsosialistiske styresettet i Norge. I okkuperttid ble de for den sensurerte presse et 

fiendebilde, i fredstid ble de omgjort til et bilde på gjeninnsettelsen av demokratiet. 

Tilknyttet Aftenposten, som ei konservativ avis, kan en i denne sammenhengen trekke fram 

rettsoppgjøret som et politisk oppgjør. Begrepsparet «isfront» og «silkefront» ble brukt på 

ulike samfunnsgrupperingers holdning til landssvikoppgjørets mål om et hardt eller et 

mildere oppgjør. Dette hang i stor grad sammen med spørsmål om en skulle dømme passive 

medlemmer av partiet NS. Aftenposten kan i så måte omtales som en tilhenger av 

silkefronten, en motsetning til Dagbladet, omtalt av Hans Fredrik Dahl som «isfrontens og 

Oslo-Venstres hovedorgan».261 Slik ble Aftenposten også en nyanse etter fredsdagen, en 

nyansering til isfronten. 

Visa trakk også fram storpolitiske endringer i hvordan samfunnet ordla seg før og etter 

freden, at de nordiske monarkiene var ulikt preget av fredsresultatet og at freden hadde 

endret selv den sosialistiske Tranmæl til å hyllet kongehuset. Slik koblet visa sin gjentagende 

allegori i væromslaget, til endringer mellom okkupert tid og fredstid. Målet var å få fram et 

satirisk blikk på hvordan en okkupasjon endret meningsutsagn, holdninger og standpunkt. 

Tilknyttet kommentaren om «kvinnefronten holdt», med ei implisitt mening, kan visa knyttes 

til fjerde verset i visa «Cutting». I visa «Cutting», laget i 1940, hintes det om en snaufrisering 

av jenter. Denne snaufrisering fant sted i 1940 og i fredsdagene, og kan kobles til at ikke hele 
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«kvinnefronten holdt». Slik dannet revyvisene sterke fronter tilknyttet de som «sveik» og de 

som var «gode», og bygde opp ei skillelinje som fikk store konsekvenser i fredsdagene. 

Spørsmålet om svik ble sentralt i 1945, og «vi-et» av gode nordmenn ble i Oslo-revyens 

tekster forstått som en motsetning til landssvikere. På denne måten viste oppgjørsvisene 

fram en del av de mest framtredende holdningene for isfronten i fredstida. 

4.3.2 Analyse av «Herr Silke» 

«Herr Silke» ble skrevet av Sverre Bævre og framført av Leif Juster under revyen «Det går 

over» i 1946. Visa ble skrevet som en krass kommentar mot de som ønsket en «silkefront» i 

landssvikoppgjøret. «Silkefront» defineres av krigsleksikonet som en betegnelse på: 

(…) de aviser, personer og grupper som mente at man ikke skulle gå for hardt frem i 

landssvikoppgjøret. Man skulle straffe de verste forbrytelsene og de personene som 

hadde ansvaret for ugjerningene under krigen, men ikke utvide oppgjøret til f. eks. 

passive NS-medlemmer og ufarlige medløpere. Silkefronten sto i motsetning til 

«isfronten» som ville ha et strengt og et mest mulig omfattende oppgjør.262 

 «Silkefronten» forklares derimot av Brøymer og Juster i 2010 som de «som forsøkte å 

bagatellisere det landsforræderi som mange nordmenn hadde gjort seg skyldig i.»263 

Brøymer og Juster fremmer her en motsetning mellom «silkefront» og «isfront» i lignende 

ordelag som den polariseringen som var kjennetegnende for etterkrigsårene. Bruk av ordet 

«bagatellisere» om landsforræderi i denne sammenheng, gir leseren en oppfattelse av at de 

i stor grad opprettholder en «isfront» mot landsforræderi, og drøfter ikke visa noe videre. 

Ordvalget av «(..) skarp samfunnsrefs med sarkasme og bitterhet i tonen, og en advarende 

pekefinger mot å bagatellisere det faktum at noen tjente penger på Hitler. Den bitende 

revyvisen er kanskje en av Leif Justers aller beste.»264 Slik blir Brøymer og Juster sin 

benevning om visa, en innvending som ikke nyanserer den polariserte holdningen fra 1940-

årene noe videre. 
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Ingrid Hagen begrunner betegnelsen av Oslo-revyene som talere av isfrontens sak i sitt 

avsnitt om silkefronten i boka «Oppgjørets time». Hun skriver blant annet at: 

En sterk opinion reiste seg snart mot Silkefronten, og det ble etter hvert en 

ærekrenkende betegnelse. «Nu er herr Silke ute for å skaffe forræderne fri,» het det i 

en revyvise. Silkebetegnelsen ble lenge brukt som et middel til å latterliggjøre 

talsmennene for moderasjon i oppgjøret. Og når sindige folk kom med advarsler mot 

å gjøre NS-folk til en pariakaste som sto utenfor samfunnet, ble det gjerne avfeid som 

silkefrontsnakk. Det var særlig Dagbladet, Arbeiderbladet og NKPs Friheten som 

markerte seg som isfrontorganer. Disse avisene raste mot Silkefrontens 

medlidenhetskampanje og alle andre formelle, juridiske innvendinger som først 

måtte avklares. Kravet var: «Døm fort og hardt». Særlig redaktør Tranmæl i 

Arbeiderbladet gikk voldsomt ut mot «juristeri» og «kverulerende prokuratører».265 

Oslo-revyene fulgte slik isfrontlinja tilknyttet landssvikoppgjøret i 1946, og for Hagen blir 

«Herr Silke» et eksempel på hvordan silkefrontbegrepet opererte i samfunnsdebatten som 

en ærekrenkende betegnelse. For denne oppgaven blir silkefrontens poengteringer i 

etterkrigstida eksempler på de første nyanseringene av okkupasjonstida og 

landssvikoppgjøret.  

Setter en denne sterkt polariserte oppfatning av landssvikoppgjøret, i sammenheng med 

oppgavens formål å nyansere, vil analysen av Herr Silke utføres med et overordet fokus på 

levning og beretning. Et slikt fokus kan få fram en bredere forståelse av visa tilknyttet sin 

kontekst i samtida, men også som et mer nyansert bilde av landssvikoppgjøret. 

Som en levning fra 1946 står visa som ei kilde som representerer isfronten sin omtale av 

silkefronten. Den kan fortelle om Oslo-revyenes syn på et mildere landssvikoppgjøret, og 

hvordan Oslo-revyene streket opp ei skarp skillelinje mellom frontene.  

Som beretning tar visa motivmessig for seg en monologisk framstilling presentert av Herr 

Silke (spilt av Juster) med flosshatt, silkefrakk, silkeskjerf og spaserstokk. Mannen er 

«medlem av den populære / fronten – altså silkefronten selv». Denne fronten utdypes med 
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«kampen for dem bak gitrene. / Profitøren – hirden og marionettene / som stolte på 

bajonettene.» Herr Silkes oppgave ble nemlig å «skaffe forræderne fri». Dette gjøres med list 

og lempe, og gjennom varlig ordbruk der «ord som humanisme / åpner mangen hjertedør, / 

og hvis ikke – er antikommunisme / no’ som vinner mer og mer gehør.» Videre var Herr Silke 

«velsett i vestkanthjemmene», for «I vår front der kjemper jo mangen pengemann / som 

holder sterkt på Engeland / selv om han kanskje tjente mer / før på Herr Reichsminister 

Speer / i dag er han lojal - / o la la – og sosial.»266 

Slik ga visa et klart omriss av at «silkefronten» hadde et ønske om å tale saken til den jevne 

landssviker med sitt NS-medlemskap (hirden og marionettene), og videre tale saken til de 

menn som tjente gode penger under okkupasjonen (Profitører). Førstnevnte som ideologiske 

kollaboratører, de neste som interessemaksimerende kollaboratører. Herr Silkes oppgave 

kobles til nettverksbyggingen, skrevet inn i allegorien «Og jeg spinner stadig nye tråder, / 

fine tråder i vårt tåkenett.» Med dette tolker oppgaven viseforfatter Bævre sitt ordvalg i å 

formidle hvordan «silkefronten» besto av flere mektige personer med slik samfunnsmessig 

tyngde at de tåkela «sannheten» for «vanlige» personer, gjerne omtalt som «gode 

nordmenn».  

Denne listigheten kom tydeligere og tydeligere fram mot slutten av visa, da Herr Silke, 

«kamuflert i juristens briljante forsvarsverk / eller i geistlig messeserk», opptrer på podiet, «i 

kampen for renomeene, / et leve for protegeene», for å oppnå «rettsinn for enhver pris».267 

Sistnevnte ble oppfatningen av landssviksakene som rettsaker basert på målet om det 

objektive («juristenes forsvarsverk»), men sterkt preget av de subjektive utsagn 

(«kamuflert», «i kampen for renomeene»). Dette poenget underbygger den oppfatningen av 

landssviksakene som var førende hos Edderkoppen og Casino (nevnt i underkapittel 3.4), 

nemlig «isfronten».  

Moralen ble trukket fram som «Slik blir da silken spunnet / med glatthet og kurtiosi / til 

seiren en dag er vunnet / og alle som sviktet går fri».268 Slik ble visa et tydelig eksempel på 

hvordan isfronten mente at silkefronten hadde som mål at «alle som sviktet går fri». Visa i 
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seg selv ble en satirisk og sterkt moraliserende kommentar på hvordan Oslo-revyene så på 

en del landssvikere, passive NS-medlemmer og forsvarere av et mildere landssvikoppgjør. 

«Herr Silke» var også et eksempel på hvordan visene igjen kunne formidle sitt budskap uten 

sensur. Juster kunne stå på scenen og formidle ei ironisk vise uten å tenke på at det skulle 

skape negative reaksjoner blant okkupasjonsmyndighetene. Slik la fredstida opp til mer 

lineære kommunikasjonsstrukturer tilknyttet hva som ble formidlet. Artisten på scenen 

kunne igjen si omtrent hva han ville, og slik formidle det til publikum. Publikum trengte ikke 

lenger å forholde seg til ei sensurert vise, der meningsinnholdet kunne komme fram ved 

«signal» og «bevegelser», men heller ta til seg visa i den form den kom.  

Allikevel var utsagn som «velsett i vestkanthjemmene» og lojal, sosial pengemann, «som 

holder sterkt på Engeland / selv om man kanskje tjente mer / før på Herr Reichsminister 

Speer» sterkt bidragsytende til å bringe fram ei delt politisk mening. Her trakk Bævre fram 

grånyansene og den stripete nordmann som i fredsdagene hadde gått fra å være Tyskland-

vennlig til å bli en lojal England-tilhenger. En slik satirisk kommentar trakk fram hvordan 

betegnelsen på landssvikere var bred og vid, at mange havnet i gråsonen tilknyttet 

krigssidene, og fulgte sitt eget forgodtbefinnende mot det som var mest taktisk økonomisk. 

Visa formidlet slik en holdning om at personer som hadde tjent gode penger under 

okkupasjonstida gjennom mer eller mindre samarbeid, ble sett på som personer som i 

realiteten fulgte opp ordlyden «å snu kappa etter vinden». Dette kan kategoriseres som 

interessemaksimerende kollaborasjon, i visa forstått som en motsetning til de som hadde 

vært lojale tilhengere av England under hele okkupasjonstida.  

En slik formidling av kollaboratører kobles gjennomgående i visa til at de i fredsdagene 

hadde begynt å uttale seg på en annen måte. Herr Silke valgte å bruke ord som 

«humanisme» og «antikommunisme» som sitt forsvarsverk for de som ble oppfattet som 

kollaboratører i visa. Bruk av disse ideendringene som forsvar, ble omtalt som «å vinne mer 

og mer gehør», et moment som gjorde at skillelinjene mellom svik og ikke-svik kunne ligge i 

ulike benevnelser. Landssvikoppgjøret baserte seg i grove trekk på NS-medlemskap eller 

ikke, selvsagt medregnet personens handlingsmønster tilknyttet samhandling under 

okkupasjonstida. Å være nazist med NS-medlemskap betydde landssvik. Å være 

antikommunist, ikke medlem av NS, men tjene penger på samarbeid med 
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okkupasjonsmakten, ble i gråsonen. Landssvikoppgjøret ble på sin tid en forståelse av 

skillelinjen landssvikere eller ikke-landssvikere, men grånyansene ble mange. 

«Herr Silke» ble slik en formidler av hvordan Edderkoppen plasserte seg selv i forhold til 

kollaboratørene. Edderkoppen kan gjennom drøftingene i underkapittel 3.3, plasseres under 

tilpasning fra sin oppstart i 1942 til sluttårene av okkupasjonen. I «Herr Silke» tok de derimot 

rollen som et talerør for de aktive motstanderne. De skisserte opp moralen for de som falt 

innunder kategoriene ideologisk kollaborasjon og interessemaksimerende kollaborasjon. 

Disse ble omtalt av «Herr Silke» som landssvikere. Visa trakk i stor grad fram polariseringen 

som ble skapt mellom «dem» og «oss» tilknyttet okkupert tid, og mellom «isfront» og 

«silkefront» i fredstidas 1946. Slik viser de at de selv, gjennom sitt repertoar, ønsket i 

fredstida å definere seg selv som en motstandsinstitusjon under okkupasjonstida. 

«Herr Silke» må leses som en levning basert på hvem som formidlet visa og hvilke årsaker 

som gjorde at den kan knyttes til en «isfront». Sekundærlitteratur som Hans Fredrik Dahl og 

Ingerid Hagen, blir viktige stemmer å trekke inn for å se et bredere spekter enn visas 

revymessige innhold. Slik kan vi enklere få oversikt over nyanseringene og kompleksiteten 

som ligger i tidene. Tider som er sterkt preget av en svart-hvitt framstilling, gjeldende både 

for okkupasjonen og etterkrigstida, må sees i fra et metaperspektiv for å i større grad få fram 

et mer nyansert fargespekter.  

At oppgaven trekker fram en kategorisering av silkefront og isfront er igjen problematisk. 

Nikolai Brandal siterer i en artikkel opp landssvikoppgjørets debattering i Stortinget at: 

Peder Alsvik fra Arbeiderpartiet slo således fast at «Jeg tilhører verken silken eller 

isen foreløpig, jeg tilhører den fronten som vil være med og kreve rettferdighet over 

for dem som har sveket sitt land. 269 

Brandal konkluderer om kategoriseringene av silkefront og isfront at de dekker over nyanser 

hos grupper og enkeltpersoner, skjuler utviklingstrekk og endringer i holdninger og at 

samtidsholdningene til de ulike frontene var svært forskjellig. Sistnevnte poengtert gjennom 

at isfront-begrepet var en kategori flere kunne stille seg positive til, mens silkefront-

                                                           
269 Brandal, ««En rettsstat verdig» Oppgjøret i Stortinget 1945-50», 72. 
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begrepet var det knapt noen som ønsket å bekjentgjøre seg. Brandal definerer slik sett en 

mellomkategori med «de moderate», som han omtaler som: 

Dette var klart den dominerende gruppen, med utspring og fundament i det politiske 

sentrum i stortingssalen, som i hovedsak søkte å balansere hensyn til samfunnsnytte 

og rettferdighet på ulike tidspunkt, i tråd med utviklingen av oppgjøret.270 

Mellomkategoriseringen av «de moderate» knyttes slik mot oppgavens tilnærming mot 

mellomposisjonen tilpasning. Tilknyttet oppgavens analyser av Oslo-revyene under 

okkupasjonen, faller de også inn i en mellomposisjon tilknyttet okkuper tid. I fredstid dekket 

de over denne tilpasningslinja, og brukte motstandselementene sine for det det var verdt. 

«Herr Silke» ble eksempelvis skrevet mot en «silkefront» tilknyttet ideologisk kollaborasjon 

og interessemaksimerende kollaborasjon. Dette kaster lys over hvem Oslo-revyene definerte 

som kollaboratører, og hvordan de selv ikke så seg som en aktør som hadde samhandlet 

med okkupasjonsmyndighetene. 

4.4 Sammenfatning 
 

Oppgavens kategorisering av politiske viser, hverdagsviser og oppgjørsviser knyttes til 

oppgavens hovedmål om å nyansere okkupasjonshistorien for Oslo-revyene, og besvare det 

6. forskningsspørsmål: «Hvordan ga revyene uttrykk for motstand, tilpasning og 

kollaborasjon i okkupert tid og i fredstid?» Visekategoriseringen viser blant annet hvordan 

budskap om motstand og deres egen definering av kollaborasjon kom til syne ved Oslo-

revyene under og etter okkupasjonen. Motstanden kom i størst grad til syne i de politiske 

visene. Her var motstanden tydelig motivmessig i visa. De politiske visene var de Statens 

teaterdirektorat hadde størst interesse av å sensurere, ettersom disse fremmet en annen 

politisk holdning enn nyordningen. Av oppgavens utvalg av politiske viser, opplevde tre av 

visene å bli sensurert, mens en av dem kom igjennom sensuren urettet. Dette begrunnes 

med frambringingen av et todelt budskap, der en dialogisk kommunikasjonsmodell utgjorde 

om freden kunne betegnes som ikke-tysk eller tysk.  

                                                           
270 Brandal, ««En rettsstat verdig» Oppgjøret i Stortinget 1945-50», 75. 



100 
 

De politiske visene ble de mest framtredende på bruk av allegorier. Dette var ett av de 

viktigste hjelpemidlene for å få fram et bakenforliggende budskap, som kunne knyttes til 

motstand. Allegoriene i de utvalgte visene bygde opp nasjonalfølelse, motstand mot sensur 

og håp om endring. På denne måten skapte de politiske visene en tydelig fortelling om at 

Norge ikke ønsket å være okkupert, at sensureringa skapte et tydelig tysk-ordnet budskap i 

all kommunikasjon og at en ikke-tysk fred skulle komme. 

Hverdagsvisene ble på mange måter svaret på sensuren. Å skrive om hverdagsbeskrivelser 

var derimot ikke noe nytt som kom under okkupasjonen, men skillet mellom en ikke-politisk 

beskrivelse og en politisk-beskrivelse ble tydeligere. Sensureringen gjorde at tekstmaterialet 

måtte innordne seg nyordningen, noe som gjorde at revyvisene måtte kommentere 

samfunnssituasjonen i vagere beskrivelser enn tidligere. I denne masteroppgaven får dette 

sitt resultatet i kategoriseringen av hverdagsvisene. Her ytret revyene minst motstand mot 

okkupasjonsmakten motivmessig i teksten, og teksten var ifølge sensuren innordnet 

nyordningen. På den ene siden kan det kalles for en tvangsbasert kollaborasjon med 

okkupasjonsmakten for å holde hjulene i gang, på den annen side kan det kalles for passiv 

sivil motstand. Samlet havner visene innenfor oppgavens mellomkategori av tilpasning. 

De retoriske spørsmålene i hverdagsvisa «Johansen» ble ett av de viktigste virkemidlene for 

å få fram forskjellen mellom okkupert tid og fredstid. Frambringingen av en slik tidsforskjell i 

hverdagsvisene må sees på som et vesentlig virkemiddel for å trekke fram et 

bakenforliggende budskap tilknyttet motstand. Sensureringen gjorde hverdagsvisene renset 

for politisk brodd, og kreativiteten i å sette spørsmålstegn på de riktige stedene i visa fikk 

stor uttelling for tolkningen av et bakenforliggende budskap. 

Oppgjørsvisene ble de tydelige representanter for Oslo-revyenes oppfatning av 

landssvikoppgjøret. Visene innenfor kategorien trakk fram revyenes holdninger til de som 

kan betegnes som kollaboratører med okkupasjonsmakten.  Kategorien viser også fram hva 

Oslo-revyene betegnet som nasjonalholdning, hvordan de strekte opp skillelinjene mellom 

«oss» og «dem», og slik skapte en kategorisering av motstand og kollaborasjon. Av 

oppgavens utvalg av oppgjørsviser står motstandsbevegelsen som den riktige nasjonale 

holdningen, og som en motsetning til kollaborasjon og «stripete passivitet»/tilpasning. 

Sistnevnte må forstås for nordmenn som ikke tok noe direkte sidevalg, og slik handlet 

ubevisst med tanke på et standpunkt om motstand eller kollaborasjon. Kollaboratører ble av 
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oppgjørsvisene betegnet som profitører, NS-medlemmer, jenter som hadde hatt omgang 

med tyske soldater og «silkefronten». I Simonsens kategorisering tilfaller dette i stor grad en 

frivillig kollaborasjon, definert nærmere gjennom ideologisk kollaborasjon og 

interessemaksimerende kollaborasjon. 

Samlet sett ble de politiske visene Oslo-revyene sin tilnærming mot en aktiv sivil motstand. 

Hverdagsvisene ble Oslo-revyene sitt svar på nyordningen, en tilpasset uttrykksform, og 

kategoriseres av oppgaven som tilpasning. Enkelte av hverdagsvisene kan derimot trekkes 

mot en passiv motstand ved et analysefokus på det bakenforliggende. Oppgjørsvisene ble 

tidsmotsetningen, ettersom disse ble formet i ei fredstid sammenlignet med de andre 

kategorienes okkuperte tid. Oppgjørsvisene ble Oslo-revyenes formidling av hva de selv så 

på som motstand, og hvordan de ga uttrykk for sitt motstandssyn mot kollaborasjon. Slik 

bygget revyene selv opp en kategorisering av motstand og kollaborasjon, noe som vitnet om 

hvordan fredstidas moral var sterkt preget av den okkuperte tid.  
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Kapittel 5: «Nå gjelder det å få sagt det» – oppsummering, 

konklusjon og videre forskning 

Tilknyttet okkupasjonshistoriens fokus på de tosidige ytterpunktene, har jeg i denne 

masteroppgaven prøvd å få fram en større nyansering. Dette har handlet om «å få sagt det» 

og ikke minst få presentert det komplekse, som var en realitet i ei tid da folks valg og 

meninger ble ytterligere forsterket. For Oslo-revyene handlet det under okkupasjonen om «å 

få sagt» de politiske poengene «uten å si det». I min oppgave har det handlet om «å få sagt» 

tidas kompleksitet i et emnefelt som har båret preg av fortielsens «uten å si det». Årene 

1940-1946 har satt spor i generasjoner i ettertid på mange måter. I dag står vi i større grad 

friere fra tidligere generasjoners fortielse, og kan se med et annet blikk på de historiske 

kildene som settes sammen til et mer flerfarget bilde. 

Oppgavens mål om å skape en nyansert okkupasjonshistorie kan besvares på flere måter. 

Innfallsvinkelen handler om å ikke avgrense enheter hver for seg, men prøve å se 

helhetsbilde. I så måte er det avgjørende å se den politiske endringen under okkupasjonen 

som en total virkelighetsendring for alt og alle i den okkuperte staten Norge. Nyordningen 

var det som førte fram opprettelsen av Statens teaterdirektorat, og som videre fikk 

påvirkning for Oslo-revyenes driftsrammer og reporter.  

Nyansene i denne framstillingen handler om å se på de politiske tidsendringene forut for 

fremstillingen av teatrenes egen historie og revyvisene. Slik legges rammeendringen fra 1941 

til grunn for teatervirksomheten under okkupasjonen. Motstand og kollaborasjon har gjerne 

vært et begrepspar som har fulgt okkupasjonshistorien. Motstanden har i denne 

sammenheng ofte vært tilknyttet Oslo-revyene. Denne oppgaven har vist hvordan Oslo-

revyene har vekslet mellom tilnærminger tilknyttet sivil motstand og tilpasning, sett ut i fra 

den totale okkuperte rammeendringen. Slik plasserer de seg inn i rekken av personer, 

institusjoner og miljøer som under okkupasjonen befant seg i ulike sfærer, som endret seg 

over tid og ble påvirket av storkrigens utfall. 

Oppgavens problemstilling om «Hvordan okkupasjonstida preget Oslo—revyenes 

driftsrammer og repertoar fra 1940 til 1946?» oppsummeres og konkluderes ut i fra å 

besvare oppgavens forskningsspørsmål. 



103 
 

5.1 Svar på forskningsspørsmål 

5.1.1 Hvordan la nyordningen opp til endrede driftsrammer for Oslo-revyene? 
 

Nyordningen ble lovfestet på teaterfeltet gjennom forordningen om teaterforestillinger fra 

30. mai 1941. I denne forordningen måtte teatrene søke om driveplikt til sitt overordnede 

Kultur- og folkeopplysningsdepartement. Denne innsendingen av driftskontrakter ble en av 

de viktigste virkningene av nyordningen for Oslo-revyene. Driftskontrakten førte til endrede 

driftsrammer for revyteatrene tilknyttet økt kontroll og sensur mot buskap som ikke var i 

tråd med nyordningen. Eksempelvis ga det seg uttrykk ved at myndighetene kunne forby 

innhold som kunne knyttes til nasjonalsosialismens fiendebilde, eks. «det ikke [måtte] 

framføres stykker av jøder, emigranter eller forfattere fra et land som for tiden er krig med 

Tyskland.»271  

Opprettelsen av Statens teaterdirektorat fikk en betydelig rolle for Oslo-revyenes endrede 

driftsrammer. Direktoratet utførte en systematisk sensur mot alle Oslo-revyens revyer. Alt av 

revymaterialet som skulle framføres, måtte sendes inn til godkjenning. Slik fikk de endrede 

driftsrammene betydning for et endret repertoar. I repertoaret fikk dette betydning for en 

overgang fra viser med et politisk innhold til viser som i større grad tok for seg 

hverdagsbeskrivelser. 

5.1.2 Hvordan ble forholdet mellom Statens teaterdirektorat og Oslo-revyene endret over tid? 
 

Perioden fra Statens teaterdirektorats oppstart i 1941 til 1942, bar stor preg av målet om å 

innføre nyordningene på teaterfeltet. Direktør fra 1941 til 1942 var Finn Halvorsen. 

Halvorsens selv var sterkt ideologisk overbevist, et moment som preget hans intensjon om å 

få gjennomført nyordningen. Revyviser med et annet politisk mål enn nasjonalsosialismens 

mål, kom ikke igjennom i denne perioden. Bruk av politiressurser for å imøtegå dette ønsket 

ble av Halvorsen sett på som en løsning. Halvorsens periode ble den strengeste 

sensureringsperioden. 

En motsetning til Halvorsens dominerende linje kan sies å ha kommet med Sveens 

direktørperiode fra 1942 til 1943. Halvorsen selv, som teateranmelder i Aftenposten, mente 

at Sveen godkjente for mye av det han selv ikke oppfattet som god nok kunst. Disse 

                                                           
271 RA, Kof, Teaterdirektoratet, saksarkiv, eske 13a (1941). 
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uttalelsene vitner om ulike tilnærminger hos direktoratet tilknyttet målet om omfanget av 

sensur. Sveens periode ble i så måte mildere sett ut i fra Halvorsens eget ideologiske syn. 

Allikevel kan ikke oppgaven ut i fra sitt utvalg av viser konkludere med at sensureringen ble 

mildere fra 1942 til 1943. Tilpasningen til de de nye tidene var i denne perioden sterkt 

gjeldende for Oslo-revyene, og lite aktiv motstand anes i revyvisene. Dette tyder på at 

direktoratet ikke la opp til noen mykere sensureringslinje enn det som var gjort under 

Halvorsens direktørperiode.  

Sveen selv kommenterte Lundes død i 1942 som en årsak til et endret maktforhold mellom 

Reichskommissariat og teaterdirektoratet, men for revyteatrene la ikke dette opp til noen 

betydelige endringer for sensuren. Det største bruddet tilknyttet sensurering konkluderes av 

oppgaven til å komme med krigens endringer i 1943-44, og Boech sin direktørperiode. Slik 

blir konklusjonen at teaterdirektoratets forhold til nyordningen fra 1941 til 1943 bar preg av 

kontinuitet. Kontinuiteten innebar en tidsendring fra Halvorsens harde ideologiske holdning 

fra 1941 til 1942, til Sveens noe mildere fra 1942 til 1943, en utvikling som var med på å 

bygge fram et større brudd fra 1943. 

Boech hadde en annen holdning til sitt oppdrag som teaterdirektør enn Halvorsen og Sveen. 

Sveen var betydelig mildere enn Halvorsen i ideologisk overbevisning, men satt som direktør 

i en periode hvor tyskerne hadde et sterkere grep om norsk statsstyre og om utfallet i krigen. 

Hans handlinger som direktør må slik sett sees ut i fra dette. Boech kom derimot inn som 

direktør i en periode hvor tyskerne var på tapende front på kontinentet. Forståelsen av en 

ikke-tyske seier ble i denne tida mer sannsynlig, og Boech styrte teaterdirektoratet med et 

mål om en fredelig linje mellom okkupasjonsmakten og teatrene. Den største endringen for 

teaterdirektoratet i denne tida var direktør Boech sin intensjon om å skape minst mulig 

problemer for teatrene. Lederskapet i Statens teaterdirektorat fra 1943 til 1945 fremmet 

ikke ønsket om ideologiske endringer i like stor grad som lederskapet tidligere hadde gjort. 

Tilknyttet Oslo-revyene kan dette sees i sammenheng med deres mulighet for å presentere 

politiske viser med motstandsbudskap fra 1940 til 1941. Dette var i en tid da den 

systematiske sensureringen fra Statens teaterdirektorat ikke hadde trått i kraft, og det ble 

kun utført enkelte sensureringer der det var behov. Mulighet for motstand i Oslo-revyens 

repertoar ble slik sett mulig. Motstandslinja ble tydeligst ved teaterkonflikten fra januar 

1941 til sommeren 1941 med avsluttende streik. Denne kan sees i sammenheng med 
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lignende motstandskonflikter mellom institusjoner og okkupasjonsmakten i perioden 1940 til 

1942. I sammenheng med skolens motstand og kirkens motstand ble allikevel 

privatteatrenes motstand mindre i utstrekning. De la ikke på samme måte ned sin 

virksomhet, men fortsatte under tilpassede forhold. 

Oslo-revyens tilpassede repertoar fra 1941 til 1945 hadde en sammenheng med 

opprettelsen av Statens teaterdirektorat fra juli 1941. Revyene ble satt opp i en 

rammeendring basert på underskrevede driftskontrakter med Statens teaterdirektorat. 

Repertoaret ble tilpasset og sensurert. Fra 1943 skjer det en endring i dette tilpassede 

repertoaret. Viser med et større politiske budskap ble mer fremtredende blant Oslo-revyens 

oppsetninger. Tilknyttet Edderkoppens historie kom dette fram ved visa «Det vi venter på» 

fra høsten 1944. For Chat Noir kommer visa «En deilig dag» igjennom sensuren i 1943, men 

fjernes allikevel av sensorene etter for mye akklamasjon ved generalprøven. Tilknyttet 

Justers brev til regjeringen i London og den samlede forståelse av krigens endring med slaget 

ved Stalingrad (1942-1943) og D-dagen (1944), endres repertoaret ved Oslo-revyene i flere 

beskrivelser av et håp om fred mot 1945. Samlet sett blir det en tendens til at revyvisene fra 

1943 trakk fram et mer politisk innhold enn i perioden 1941 til 1943. 

Slik kan det i oppgaven konkluderes med at ulike faktorer hos Statens teaterdirektorat og 

Tysklands posisjon i krigsløpet, fikk påvirkning for at forholdet mellom direktoratet og Oslo-

revyene ble endret over tid. Dette forholdet ble endret i direktoratet fra en hard 

sensureringslinje i 1941, til en mer tilbøyelig linje fra 1943. For Oslo-revyene ga dette seg 

uttrykk i en tilpasningslinje som åpnet opp for flere motstandselementer fra 1943. 

Sistnevnte sees i oppgaven å ha sammenheng med Boech sin intensjon ved sensureringen i 

sin periode.  

5.1.3 Hva danner grunnlaget for at Oslo-revyene kan omtales som ikke-nazifisert? 

Teatermiljøet i Oslo kan deles inn i to kategorier. Den ene tilknyttes institusjonsteatrene som 

ble nazifisert. Her ble teaterledelsen byttet ut med en NS-orientert teatersjefer. De private 

teatrene, her under betegnelsen Oslo-revyene av Chat Noir, Edderkoppen og Centralteatret, 

havnet i gruppen ikke-nazifiserte. I motsetning til Nationaltheatret godtok disse revyene 

driftspremisset om å sende inn driftskontrakter hvert år. Dermed ble ikke ledelsen ved de 

ulike Oslo-revyene byttet ut med en NS-orientert ledelse, og revyene ble tilpasset 

nyordningen gjennom sensur og kontroll utøvd av Statens teaterdirektorat. 
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Denne todelte kategoriseringen baserer seg på hvordan okkupasjonsmakten forholdt seg til 

de ulike teatrene. Blant annet hva nyordningene ønsket å oppnå gjennom kunsten og 

teatrene. Revysjangeren og farsene ble i denne sammenheng ikke sett på som kunst av den 

overbyggende, nasjonale karakter. Institusjonsteatret Nationaltheatret ble rangert høyere av 

okkupasjonsmakten tilknyttet ønske om en kunst som «tjen[te] folkets interesser ved å 

verne om hjemmet, samholdet, kjærligheten og det nasjonale, sosiale felleskap.» I den 

anledning ble det gjennom okkupasjonen satt opp teaterforestillinger ved Nationaltheatret 

som innholdsmessig kan tolkes som mer i tråd med nyordningen. Dette kan allikevel ikke 

sees på som aktiv politisk propaganda, som eksempelvis NS sine vervingsplakater kan 

betegnes som272, men mer som en passivt oppbyggende propaganda av et ønsket samfunn i 

en kulturell sammenheng. 

For revyene ble ikke dette gjeldende. Okkupasjonsmakten mente ikke at revyoppsetningene 

skulle ta opp i seg nasjonalsosialismens propaganda. Revyene skulle bygge videre på sin 

humoristiske og lette underholdning som de hadde utført før okkupasjonen, men innenfor 

rammene av at «Stykker som krenker nasjonens interesser, inneholder samfunnsfiendtlig 

propaganda eller utbrer klassehat er forbudt.» For Oslo-revyene ble rammeendringene for 

deres driftsforhold den største endringen tilknyttet overgangen til den okkuperte tid. Dette 

må sees i sammenheng med den virkelighetsendring det alltid vil være å sette opp revyer 

under en okkupasjon. Dagligdagse endringer som rasjonering, mangel på mat- og 

forbruksvarer og årsaker til dette, ble det som i hovedsak preget repertoaret, godt innenfor 

rammene av nyordningens forbud. 

5.1.4 Hvordan ble revyvisene formet av den systematiske sensureringen?  

Revyene ble preget av sensureringen og kontrollføringen ved å bevege seg mot en 

tilpasningsfase fra 1941 til 1943. Den uttrykte motstanden mot okkupasjonsmakten fra 1940 

til 1941, gikk over til et tilpasset repertoar ved opprettelsen av Statens teaterdirektorat 

sommeren 1941. Dette var en fase som innebar at Oslo-revyene tilpasset seg en okkupert 

hverdag på nyordningens premisser. Fasen gikk mer og mer over i en tilpasning med 

motstandselementer fra 1943 til 1945.  

                                                           
272 Dahl og Bastiansen, Norsk mediehistorie, 285. 
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Denne faseinndelingen legger grunnlaget for oppgavens svar på hvordan revyvisene ble 

preget av sensur og kontroll. Før opprettelsen av Statens teaterdirektoratet var det ingen 

systematisk sensurering av reportaret ved Oslo-revyene. Det ble gjort enkelte sensureringer i 

tilfeller der noen hadde angitt at det var noe å sensurere, eller at enkelte i 

Reichskommissariat hadde funnet ut at det burde gjøres en kontroll. Systematikken kom ved 

forordningen 30. mai 1941 og opprettelsen av Statens teaterdirektoratet i juli 1941. 

Den systematiske sensureringen ved direktoratets opprettelse førte til at alt som skulle 

fremføres måtte sendes inn til direktoratet for kontroll. Revyvisene ble slik sterkt preget 

gjennom det svaret direktoratet hadde på de ulike visene. Av og til innebar svaret store 

strykninger i visa, flere setninger som måtte byttes ut, hele vers og lignende. Revymiljøet 

opplevde dette som en fullstendig demontering av et kunstnerisk verk, men de hadde lite å 

stille opp med sett den innførte nyordningen og dens håndheving. 

Innføringen av nyordningen og sensureringen førte slik til at Oslo-revyene måtte tilpasse 

reportaret etter nyordningas krav. I denne oppgavens visekategoriseringer kommer dette til 

syne ved overgangen fra politiske viser til hverdagsviser. Revyforfatterne prøvde å skrive inn 

politiske momenter i visene, men disse ble som oftest sensurert bort av direktoratet, og 

derav endret visenes meningsinnhold seg. Av og til klarte de derimot å få viser med politisk 

innhold gjennom sensureringen, men i slike tilfeller ble visene som oftest tatt bort av 

kontrollører i salen ved for stor publikumsrespons. Slik kan oppgaven konkludere med at 

sensurering av visene forut for oppsetning og kontrollering under fremføring, gjorde at 

vilkårene for framføring av revyviser måtte følge nyordningen. 

Som et resultatet av dette, trekker oppgaven fram kategorien av «Hverdagsvisene». Som 

poengtert gjennom kategorinavnet, fikk hverdagsbeskrivelsene i denne perioden en større 

betydning enn tidligere. Etter sensurering av de politiske visene, ble hverdagsvisene de 

myndighetene så på som «ufarlige». Disse visene ble redningen for å ha noe å presentere 

ved revyene under okkupasjonen som kunne skape latter. Av og til skrev revyforfatterne de 

på en slik måte at de kunne oppfattes som politiske, en tolkning som kom fram gjennom 

tolkningsrommet i salen. Tolkningsrommet kan sees på som et resultat av den dialogiske 

kommunikasjonsmodellen, der den politiske mening ikke kom fram eksplisitt i teksten, men 

kunne tolkes implisitt. En stor del av publikum som besøke revyene, kom nettopp av den 

grunn at de ville tolke fram en politisk mening, og da gjorde de det også. Uttrykte de 



108 
 

begeistring for sin tolkede motstand i salen, samtidig som en kontrollør var til stede i salen, 

kunne dette derimot ende i at visa ble strøket. Skulle teatrene ha mulighet til å ha slike viser 

på reportaret, gjaldt det å få publikum til å ikke reagere i den grad at det ble oppfattet som 

provokasjon fra kontrollørene. 

5.1.5 Hvordan kom Oslo-revyenes mening om okkupasjonen til syne i revyvisene? 

Den okkuperte tid fikk en klar påvirkning for revyvisene allerede tida etter okkupasjonen. 

Omveltningen med en okkupert hverdag ble poengtert både hos Centralteatret og Chat Noir 

i 1940. Revyvisene omtalte det som en endring, og la inn poenger som uttrykte at de ønsket 

at tyskerne skulle dra. Revyviser fra 1940 var slik sett preget av å formidle hvordan sensuren 

hadde rammet revyene og hvordan okkupasjonen ble sett på som uønsket. En tydelig 

antimilitær holdning preget visene. I denne tida kom Oslo-revyenes mening om 

okkupasjonen klart fram motivmessig i visene. Dette ble i stor grad det sivile 

motstandsbudskapet Oslo-revyene fremførte fra scenen. 

Med tilpasningen etter forordningen i 1941 ble ikke slike meningsytringer like fremtredende 

motivmessig i visene. Den systematiske sensuren satte en naturlig stopper for det. Oslo-

revyenes omtale av okkupasjonen gikk dermed ut på å lage viser som kunne beskrive 

dagligdagssituasjonen, men ikke rokke ved forordningen. Derav ble ikke deres mening om 

okkupasjonen et like sentralt poeng på det motivmessige plan. Allikevel kan en gjennom 

hverdagsvisene tolke fram en hentydning til ei tid etter okkupasjonen. I 1943 kom det 

derimot flere og flere viser og sketsjer som tilsa at det kunne komme ei tid etter krigen. Slik 

formidlet Oslo-revyene tidsendringen, men i tilpassede former. Derfor kan ikke revyvisene i 

dette tidsrommet knyttes til noen større mening enn å være kulturelle bidrag i ei okkupert 

tid. Et kraftigere fredsbudskap kom med revyvisa «Det vi venter på». Denne kom i 1944, og 

gir et klart innblikk i at Edderkoppen ønsket fred, en alliert seirende fred. De ønsket å 

komme tilbake til «normalen», til ei ikke okkupert tid.  

I fredstida etter ble meningen om okkupasjonen sterkere. Da publiserte de revyviser som 

ikke var sensurert for meninger om den tyske okkupasjonsmakten og eventuelle 

kollaboratører. Tilknyttet denne tida tok Oslo-revyene plass i et meningsfelleskap med 

«isfronten» tilknyttet landssviksakene. De publiserte viser som gikk til angrep på blant annet 

kollaboratører, kvinner som hadde vært sammen med tyskere og hvordan Aftenposten 

hadde gått fra å være sensurert til ikke sensurert. Slik var de med å skape konstrueringen av 
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at «vi-et» med «gode nordmenn» sto høyere tilknyttet god moral sammenlignet med 

kollaboratørene. «Herr Silke» ble blant annet Oslo-revyenes hardeste uttalelse mot 

kollaboratører. I visas formening ble dette knyttet til ideologisk- og interessemaksimerende 

kollaborasjon. 

5.1.6 Hvordan ga Oslo-revyene uttrykk for motstand, tilpasning og kollaborasjon i okkupert tid 

og i fredstid? 

I okkupert tid ga Oslo-revyene uttrykk for sivil motstand med Chat Noir og Centralteatret 

sine revyviser fra 1940. Disse kommenterte okkupasjonen motivmessig i visene, med et 

budskap om at tyskerne ikke var ønsket. En slik motstand må sees i sammenheng med «det 

okkuperte samfunnets kollektive identitet» og som et bidrag til en «holdningskamp» mot 

okkupantene. Oslo-revyenes rolle i en sivil motstand kom sterkest til syne i streiken etter 

den vedvarende teaterkonflikten i 1941. Streiken resulterte derimot ikke i videre aktiv 

motstand, men i ei tilpasningslinje for Oslo-revyene. Slik dannet endringen av driftsrammer 

med forordningen av 1941 til et tilpasset repertoar. For oppgaven blir det tydelig at Oslo-

revyenes tilknytning til motstand, tilpasning og kollaborasjon må sees ut i fra hvordan de 

forholdt seg til sine driftsrammer. 

Hverdagsvisene kan også knyttes til «holdningskampen» som ble utført under okkupasjonen. 

Oslo-revyene ble ett av de få kulturtilbudene som ikke ble omtalt som ikke-nazifisert, og 

hadde stor pågang av publikum til sine forestillinger. Hverdagsvisene som ble presentert ble 

for mange viktige lyspunkt i en okkupert tilværelse. Slik ble de eksempler på et kulturelt 

bidrag som folk trygt kunne benevne som ikke-nazifisert, og dermed fikk de også en stor 

plass i etterkrigstidas minnekultur om lyspunkt fra den okkuperte tid. Av denne grunn blir 

hverdagsvisene indikatorer som viser revyenes tilpassede linje fra 1941 til 1945. 

I fredstid forholdt Oslo-revyene seg til begrepene motstand og kollaborasjon med 

utgangspunkt i at «Norge vant krigen». Formidlingene av dette baserer seg på en forståelse 

av at fundamentet av Norges befolkning sto imot okkupasjonsmakten, mens et fåtall svek 

sitt land og måtte få sin straff for dette. Slik forholdt Oslo-revyene seg til at «motstand» ble 

tilknyttet en motstandsfront som hadde rett til å legge skyld på de som svek. I Oslo-revyenes 

repertoar ble det tydelig hvem de så på som kollaboratører. Deres omtale av kollaborasjon 

gikk slik ut i fra et motstandssyn. At Oslo-revyene i stor grad hadde ført ei tilpasningslinje 

under okkupasjonen, ble ikke nevnt noe videre i revyvisene fra 1945 til 1946. Dette har 
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gjerne en sammenheng med revyvisas formål om å forme et enkelt budskap som kan skape 

latter. Å kommentere sin egen tilpasning i fredsårene 1945-46, kan poengteres som lite 

humoristisk. 

Kollaboratørene ble i Oslo-revyenes viser knyttet til de ideologiske- og 

interessemaksimerende kollaboratørene. I «Herr Silke» ble det blant annet gitt uttrykk for at 

en var redd for at disse skulle få en for mild straff. Slik koblet Oslo-revyene seg til fredstidas 

oppkonstruering av «isfronten». Andre grupper Oslo-revyene valgt å knytte til kollaborasjon, 

var kvinner som hadde vært sammen med tyske soldater. En holdning som revyene også 

hadde trukket fram i revyvisa «Cutting» fra 1940. Å klippe håret av kvinner ble i Oslo-

revyenes tekster formidlet til noe som ville skje, både i sin samtid i 1940, men òg mot et 

framtidig oppgjør i fredstid. 

Oslo-revyenes klare uttrykk for motstand ble tydeligst i 1940 og i deres eget motstandssyn 

på kollaborasjon i etterkrigstida 1945-1946. Førstnevnte har en sammenheng med trekk av 

motstand i Oslo-revyens revyviser. For perioden juli 1941 til mai 1945 hadde de derimot ikke 

noe klart budskap om motstand og syn på kollaboratører i sitt repertoar. Denne oppgaven 

omtaler denne perioden som en tilpasningsfase. Tilpasningen knyttes til endrede 

driftsrammer og økt bruk av hverdagsviser. Med et helhetlig syn for perioden 1940 til 1946, 

er slutningen i oppgaven at Oslo-revyene hadde et fokus på å fremme motstand tilknyttet 

det okkuperte året 1940 og i fredstid 1945-1946. Perioden 1941 til 1945 kan i større grad 

omtales som en tilpasningsfase, med visse motstandselementer fra 1943 til 1945. 

Med bakgrunn i dette kan Oslo-revyene på den ene siden knyttes til kulturarenaer som var 

med å bygde opp en kollektiv identitet gjennom en holdningskamp. På den andre siden 

tilpasset de seg forordningen i likhet med mange andre samfunnsinstanser for å ikke oppnå 

en forverret konflikt med okkupasjonsmakten. Oslo-revyene kan slik plasseres innenfor sivil 

motstand på den ene siden, og tvangsbasert tilpasning på den andre siden. Veksling i ulike 

sfærer ble gjennomgangstonen. 

5.2 Tilpasning, minnekultur og Whites romanse 

Bruk av kollaborasjonsbegrepet i en så vid forstand som Kjetil Braut Simonsen gjør, skaper 

igjen nye utfordringer. Å definere både forståelsen av tvangsbasert kollaborasjon og frivillig 

kollaborasjon i begrepet kollaborasjon, vil kategorisere to veldig ulike samhandlinger med 
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okkupasjonsmakten inn under et fellesbegrep. Denne oppgaven mener det ville vært mer 

formålstjenlig å ikke samle begge disse begrepene under fellesbegrepet kollaborasjon. I en 

okkupert stat er det vanskelig å komme utenom samhandling med okkupanten. I så måte vil 

det meste av miljøer, personer og institusjoner falle inn under kategorien tvangsbasert 

kollaborasjon, og derav begrepet kollaborasjon. Slik sett mener denne oppgaven at 

tilpasning som en tredje kategori er nødvendig for å gi en større bredde mellom kategoriene 

motstand og kollaborasjon. Oppgaven har i stor grad gjort det ved å føre Simonsens 

tvangsbaserte kollaborasjon inn i begrepet tilpasning. Skillet mellom en tvangsbasert 

tilpasning og en frivillig kollaborasjon vil dermed deles inn i to ulike begreper, og kan fremme 

en tydeligere definering av ulikhetene mellom dem.  Dette er tilknyttet ei skillelinje definert 

med myndighetenes bruk og/eller trussel med sanksjonering eller ikke. 

Okkupasjonshistorien for Oslo-revyene har i stor grad vært skrevet i en minnekultur. Dannet 

på bakgrunn av revyenes egen formidling om seg selv etter okkupasjonen. Dette har bygget 

opp en fremstilling der Oslo-revyene i stor grad har blitt tilknyttet motstand under 

okkupasjonen. I denne oppgaven redegjøres denne motstanden til å gjelde tida fram til 

sommeren 1941. Slik vil oppgavens presentasjon av Oslo-revyenes tilpasningslinje i årene 

1941 til 1945 være en nyansering av Oslo-revyenes egen minnedyrking om motstand. 

Realiteten for tidsrammen 1940 til 1945 var at Oslo-revyene i større grad tilpasset seg 

nyordningen mer enn de aktivt opponerte mot den. 

Oppbygginga av en minnekultur kan i stor grad knyttes til Hayden Whites poeng om 

romansen. Fortellingen bygges opp som en konstruksjon av at «vi» til slutt vant over «dem». 

Dette danner en parallell til Francis Sejersted sin uttalelse «fortellingen om det godes seier 

over det onde.»273 Slik har Oslo-revyenes okkupasjonshistorie tidligere gjort en avgrensning 

ved å kun fokusere på motstandselementene. De har slik sett skjært bort sin egen 

tilpasningslinje fra 1941 til 1945. Denne oppgaven har i stor grad avdekket denne romansen, 

og gjennom sin grunnfortelling satt sammen et helhetsbilde med flere nyanseringer. 

5.3 Videre forskning 

Masterarbeidet bygger i stor grad på avgrensningens premiss, og dette danner grunnlaget 

for problematisering og uttalelser om videre forskning. Masteroppgaven bruker i stor grad 

                                                           
273 Sejersted, «Historiefagets fortelling», 316. 
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driftsrammer og repertoar som utgangspunkt til å uttale seg om motstand, tilpasning og 

kollaborasjon. Oppgaven har i stor grad basert sine valg på dens formål om nyansering. 

Dette har bidratt til at andre fortellinger, historier og anekdoter har blitt vektet i mindre grad 

enn tidligere fremstillinger av okkupasjonsårene. Kompromisset mellom fredstidas 

minnekultur og ny historieskrivning kan være et interessant drøftingsfelt for videre 

forskning. Denne oppgaven har lagt seg på linja: Historien må hele tida gradvis utfordres og 

revideres for å skape nye interessante vinklinger. 

For teaterhistorien hadde det vært ønskelig å få på plass en bredere oversikt over alt av 

repertoar som ble presentert ved Oslo-revyene under og etter okkupasjonene. Dette hadde 

dannet grunnlaget for en større troverdighet tilknyttet hva revyene egentlig formidlet. I 

tillegg hadde det vært et viktig bidrag for å vise hvordan kulturhistorien har vært med på å 

uttale seg om den politiske historien, både under okkupasjonen, men også ellers. 

Oppgavens bruk av revyviser som analyseobjekter for å gi en kulturhistorisk vinkling på den 

politiske historien, er et viktig bidrag til videre forskning. Fordelen med revyviser er at de er 

gjerne skrevet og presentert som kommentarer på sin samtid, og kan slik være gode 

forskningsobjekter for å avdekke hva som rørte seg i samtida med kulturhistoriske briller. Å 

bruke revyviser som forskningsmateriale er i denne oppgaven benyttet for årene 1940 til 

1946, men revyvisematerialet kan vel så gjerne gi utfyllende kommentarer om andre 

tidsperioder. 

Tilknyttet kulturtilbud i okkuperte unntakstilstander er det flere forskningslinjer som hadde 

vært interessante å forske videre på. Hvordan var for eksempel dette med på å skape sosial 

tilhørighet og felleskap i sin samtid? Hvordan var dette med på å forenkle hverdagen 

gjennom humor og underholdning? Hvilke grupper falt ikke innenfor tilhørigheten av 

oppkonstruksjonen av felleskapet? Hvordan ble kulturtilbudet sett på som utfordrende fra 

andre grupperinger?  

Mellom okkupasjonstida og koronistuasjonen vi nå er inne i, og hvordan den setter sitt preg 

på 2020 og Norges unntakstilstand i motsetning til normalitet, er det flere interessante 

paralleller. Eksempelvis kan et legitimt spørsmål være hvordan kulturtilbudet er med på å 

bidra oppløftende i slike tider? Å vurdere sammenhenger mellom okkupasjonshistorie og 

andre historiske emnefelt, er vesentlig for å se unntakstilstander i et videre perspektiv. 
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Hvordan er kulturen med på å skape historie i slike tider? Jeg håper at denne 

masteroppgaven vil gi et verdifullt bidrag i så henseende, og aller helst motivere til nye 

vinklinger og videre forskning. 
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Vedlegg: 

1) «Solveigs sang» 
 

1) Her sitter jeg og snurrer på rokken min 
og venter sånn på Per, 
jeg sitter her med fineste brudelin 
og enda meget mer. 
Jeg tenker og tenker på min hjertevenn, 
å Per, å Per, hvor er du hen? 
Jeg hvisker ustanselig ditt kjære navn 
og venter på å bli tatt i din favn. 

 
Ja, jeg venter, 
å nei, å nei, å nei hvor jeg venter, 
kanske vil det gå både vinter – og vår, 
(ja, kanske det) 
Kanske kommer’n 
heller hjem en liten tur til sommer’n, 
kanske går det enda månter – og år. 
Og sist jeg hørte fra’n 
var’n pelsdyrjeger i 
Alaska, og da sa’n 
han sku sende mig e’ skindkåpe når’n bare fikk litt ti. 
Ja, jeg venter, 
å nei, å nei, å nei, som jeg venter 
kanskje vil det bli både bisam - og mår, 
både bi-isam og må-hår. 
 
2) I Hollywood har Sonja nu fått en venn, 
herr Topping – stor charmör. 
Hun skulde visst ha giftet sig med’n, men 
så var’n gift fra för. 
Og konen hun vil visst ikke skilles fra’n. 
«Det er da pokker også,» sa’n. 
Og Sonja går rundt og er’ke videre blid, 
og venter på at han snart skal fri. 
 
Ja, hun venter, 
å nei, å nei, å nei, som hun venter, 
kanskje vil det gå både vinter og vår, 
(ja, kanske det) 
(För) hun får Topping 
blir det enda mye sköitehopping, 
kanske vil det gå både legger – og lår. 
D’er flere som får kjenne 
den store lengtans kval, 



120 
 

Selv Hannevig vil ende 
oppå gamlehjemmet för han får sin store kapital, 
med 20 års renter, 
å nei, å nei, å nei, hvor’n venter. 
Kanske vil det gå både tenner –og hår, 
både te-enner og hå-år. 274 

 
3) Det er tyskere275 (militær276) omtrent hvor en snur sig hen 
ach ja, der no’ i das, 
men kan vi ikke se å få sendt dem hjem igjen 
så en stakkar kan få plass. 
Vi går rundt og skuler på dem, men de ler 
og sier höflig: «Bitte sehr 
es soll nicht so lange werden, för vi drar, 
og alt skal bli nesten som det var. 

 
Ja, vi venter, 
å nei, å nei, å nei, som vi venter, 
kanskje vil det gå bade vinter - og vår! 
(Nei, si’ke det) 
Dem fyller opp gaten 
og spiser opp den gode maten: 
(smør og brød og ost og egg og fenalår277) 
kanskje går det både biff og fenalår.278 
 

Siste del av refrenget i vers 3 synges av Per Aabel med en annen versjon i et opptak gjort 
etter krigen, her synger han muligens den versjonen som ble sunget fra Centralteatrets 
scene når Halmstrået ble satt opp? 

 
Å erre blitt av fisken, det er ikke stort det vi får 
det er tomt på slakte disken, jeg undres på når vi får den vesle kjøttrasjonen vår. 
Og vi venter, 
og nei, og nei, og nei som vi venter, 
men kanskje vil dom ta både biff og fenalår, 
både biff og fenalår.279 

  

                                                           
274 Nasjonalbiblioteket, Centralteatret, TSarkA 4:h, Skuespilltekster, Halmstrået, 1940. 
275 NRK, En god latter forenklet krigen. TV-program. Sendt 15.08.1995. Hentet den 03.05.2020. 
https://tv.nrk.no/program/FKUN27000195 
276 Bø, Forbuden frukt, 84. 
277 Bø, Forbuden frukt, 84. 
278 Nasjonalbiblioteket, Centralteatret, TSarkA 4:h, Skuespilltekster, Halmstrået, 1940. 
279 NRK, En god latter forenklet krigen. TV-program. Sendt 15.08.1995. Hentet den 03.05.2020. 
https://tv.nrk.no/program/FKUN27000195  

https://tv.nrk.no/program/FKUN27000195
https://tv.nrk.no/program/FKUN27000195
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2) Cutting 
 

1) Noen er arrestert, 

andre har emigrert, 

resten skjærer tenner og holder fred. 

Vi går her som «fromme lam», 

ulver i fåreham, 

klørne er blitt klippet og håret med. 

 

Ja, nå er vi omhyggelig tvangsfrisert 

og så snille og snauklipt og nybarbert. 

De er ute med saks overalt hvor en går, 

det er moderne med cutting i år. 

 

2) Skriver man viser, da 

burde jo visen ha 

det som kalles tenner og klør og brodd. 

Viseforfatter’n vil 

helst ikke være snill, 

men nå må han file på pilens lodd. 

 

Nå er visen omhyggelig glattbarbert, 

den blir stusset og kortklipt og snaufrisert 

av non herrer som vi fikk besøk av i går 

det er moderne med «cutting» i år. 

 

3) Ja, hele dagen lang 

er en barber i gang 

med kammen og med saksen og klipper non. 

Hungrer du etter nytt, 

så sett deg ned og lytt, 

bare ta og skru litt på radio’n. 

 

Du får nyheten klippet og glattbarbert 

og utrolig omhyggelig snaufrisert. 

De har fagfolk som fjerner generende «hår». 

Det er moderne med «cutting» i år. 

 

4) Den nye moten, som 

nylig til landet kom 

syns en del småpiker er «comme il faut». 
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Det er det siste skrik 

å ha frisyren slik. 

Jeg så nettopp en utpå gaten nå. 

 

Ja, hun var jo så nydelig velfrisert, 

hele hodet var snauklipt og glattbarbert. 

Det er flere som ligner a presis på et hår, 

det er moderne med «cutting» i år!280 

  

                                                           
280 Bø, I tigerstadens jungel, 77-78. 
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3) En deilig dag 
 

 Ryktene vil vite at det bærer lukt mot ragnarokk, 
men av den evindelige pessimismen har vi nå fått nok. 
Visstnok er det mørkt og overskyet i kveld, 
men jeg tror nå det jeg vil allikevel. 

 
Jeg tror at verden består 
ennå adskillige år, 
jeg tror at regnværet gir seg snart, 
at det lysner og snart blir klart. 
Når solen flenger det grå 
og himlen atter er blå, 
og ingenting kommer ovenfra – 
Det blir en deilig da’! 

 
Midt i verden ligger det et lite, steinet grått og fattig land, 
det har klart så mange skjær ved hjelp av himlens store mann. 
Han har hjulpet hver gang noe sto på spill, 
og mon ikke han vil hjelpe en gang til? 

 
Jeg tror at landet består 
ennå adskillige år. 
At bjerken også i morgen gror, 
grønn og freidig i landets jord, 
at lerken atter en gang 
igjen kan synge sin sang, 
den glade sangen vi holder a’ – 
Det blir en deilig da’!281 
 

  

                                                           
281 Bang-Hansen, Chat Noir og norsk revy, 232. 
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4) Det vi venter på 
 

Dystre klagetoner over små rasjoner 
kvoter, kort og køer overalt. 
Det er vi nå blitt temmelig lei, ærlig talt. 
Men det kommer nok en dag igjen, 
da vi atter får den glede: 

 
Å se vår slakter og vår tobakksmann, 
som sant å si er blitt en ren tyrann, 
igjen står bukkende bak disken – Å, 
det er dét vi går og venter på.! 
Å kunne få et bord i Bristol Grill, 
og si til kelner’n: Hør nå, vær så snill 
og sett opp tempen i pedalene 
og bring en pjolter til. 
Slippe under disken-salg og svartebørstrafikk, 
aldri mer bli trampet ned på siste Frognertrikk. 
Men sitte i en bil, du store min, 
og atter kjenne duften av bensin! 
Det er det sikkert flere enn meg 
som nå går rundt og venter på. 

 
Ja, det er en del vi må gå rundt og vente på. 
Men si meg, hjelper det å klage, hva? 
Det blir da ikke bedre for det, langt i fra! 
Men det kommer nok en dag igjen 
da vi atter får den glede: 

 
Å kunne slå oss både gul og blå 
fordi vi altså har det hell å trå 
på et bananskall fra Jamaica – Å, 
det er dét vi går og venter på! 
Når alle ting igjen skal selges fritt, 
og spekulantene har spilt falitt, 
så folk igjen har lært forskjell 
på sitt og ditt og mitt. 

 
Det kommer vel en dag da alle våpen legges ned. 
Tenk, å kunne storme ut og rope: Det er fred! 
Og kaste alt som heter blending vekk, 
og lufte ut og sette gjennomtrekk, 
og så ta fatt med fred i hjertet! – Å, 
det er det vi venter på!282 

                                                           
282 Brøymer og Juster, Da lo folk!, 117 
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5) Bare døtt på 
 

Dem kaller meg Nikken, 

jeg er ansatt på trikken 

på linje 12 som konduktør. 

Jeg b’yner om morran, 

og før sto jeg foran, 

men nå står jeg bak og roper: «Kjør!» 

Jeg stapper og stuer 

inn jenter og fruer 

med kofferter og barnevogn, 

og bønder med tiner 

og unger som griner, 

dem står så tett som torskerogn. 

Jeg fløtter på snurper 

og døtter på hurper 

og trøkker dem både hist og her. 

Jeg vasser i skælker 

og bikkjer og kjælker: 

«Gå lenger innover i vogna der!» 

 

Bare døtt på, bare klem på, 

vi må se å få opp tempo. 

Vi’rru ha med deg madammen 

så få’ru ta å klappa sammen. 

Bare pøs på, bare hell på, 

vi må ha et dusin tel på. 

Ikke stå å protester,  

men bare tramp dem ner. 

«Kjør!» 

 

 Det homper og stomper 

 i brøster og pomper, 

 jeg krøller beina i spiral. 

 Jeg klipper billetter 

 og trekker i fletter 

 og roper «stopp» ved Cont’nental. 

Vi greier å stuve 

inn Drangsholt og Struve, 

men Oddvar skaper vill panikk, 

for det er’ke beregna 

at hue og beina 

skal komme med på samme trikk. 

En dag kom a’Lalla 

og fekta og skalla, 

så satte Ellen Isefjør 

sig på tverke i døra 
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og bruste med fjøra, 

da skreik en overkontrollør: 

 

«Bare trøkk på! Bare treng på! 

Virru væra med så heng på! 

Vi må ha med rubb og rake, 

det er plass til fler på taket! 

Bare trøkk på! Bare gyv på! 

Se å klor’ dig fast og klyv på, 

gjør plass til Tåsen barnekor 

og fandens oldemor! 

Kjør!»283 

 

På Retur til Kampen 

vi setter opp dampen 

til flere tusen réaumur, 

vi sklir og vi skrenser 

gir fanden i penser 

og holdeplass og trafikkfyr. 

Og rutene skrangler, 

vi sjangler og hangler 

på to hjul over Vat’lands bro, 

jeg banner og veksler 

og spøtter ut jeksler 

og gir igjen og tørker blo’! 

Og kjerringer syter, 

dem bokser og bryter 

og flyter inn og tyter ut, 

jeg kryper på knærne, 

dem skriker som gærne: 

«Den konduktør’n han er en stut!» 

 

«Bare gå på’n! Bare trå på’n! 

 Hvis du er for kort så stå på’n! 

 Hvorfor faen skal den tassen 

 fly omkring og oppta plassen? 

 Bare kvæl’n! Bare kvælk’n, 

 denna vesle sure stælken! 

 Bare slå’n ihjæl 

 for vogna går allikvæl! 

 Kjør!» 

  

                                                           
283 Bø, Jeg tar mig den frihet, 160-163. 
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6) Johansen 
 

Johansen er snill og toogfemti år, 

Johansen er gift og bor på Oppegård, 

han har aldri vært no stort geni – 

mer er det ikke å si. 

Johansen kan ikke brukes noe sted, 

ikke føre bøker, ikke hogge ved. 

Kona kan han heller ikke fø, 

men Johansen kan stå i kø. 

 

Det ble konjunktur for’n Johansen omsider 

og hu’ Rutta sier: Nå er’n go’ å ha», 

men jeg gruer til det blir normale tider, 

for hva skal a’ bruke’n Johansen til da? 

Nå er Johansen blitt nettopp den hun trenger! 

Jeg får lov å gå med kørjer og med spann, 

hun betror meg både portnøkkel og penger, 

jeg er blitt en stor og uunnværlig mann! 

Du sku’ høre for non kjælenavn hun finner – 

både «Gullgutten» og «Stompen» min! Akk, ja! 

Men når køene engang igjen forsvinner, 

ja, hva tror De hun kaller’n Johansen for da? 

 

Johansen er tufs og Johansen er skrall, 

Johansen er nervøs, på beina er’n kald, 

og av tobakk får’n kardialgi – 

mer er det ikke å si. 

Tobakkskortet mitt det har a’ Rutta fått, 

når jeg henter kvoten, ja, da liker a meg godt. 

Johansen er atter dagens mann, 

ja, Johansen er knuppen han! 

 

Og da pønter a’ meg med den nye skjorta, 

og hun klapper meg med handa blid og gla’. 

Men når vi engang for tobakk uten korta, 

ja, hva tror De hun klapper’n Johansen med da? 

Stakkars Rutta fryser fælt om kvelda sier a’, 

denna veden ser’i, det er snaut med den, 

men han Johansen han klapper a’ og gnir a’, 

plutselig så er han dagens helt igjen! 
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Inn i budoaret hennes får jeg komme, 

tenk, hun stenger ikke døra, langt ifra! 

Men når vedmangel’n engang igjen er omme 

tror De Johansen får sleppe inn der da? 

 

Johansen er dum, med vettet er det skralt, 

da han gikk på «særskol’n» så dumpa han i alt, 

men han Johansen var like blid – 

mer er det ikke si. 

Lærer’n sa til’n: «Johansen, du må 

få et annet hue, dette kan’ke gå!» 

Men nå greier det seg med han har, 

nå er Johansen blitt fa’n til kar! 

 

«Du får dra på svartebørsen», si’r a’ Rutta, 

«inn til by’n med rypesekken får du dra.» 

Men når rasjoneringa engang er slutta, 

ja, hvor tror De hun ber’n Johansen dra da? 

Nå har Johansen bestandig med tilbake 

både tresprit og forskjellig dudlidei, 

og d’er Johansen som allerførst får smake, 

for å prøve om han dauer eller ei! 

Og hu’ Rutta si’r: «D’er gutten som kan drekke, 

når’n har fått litt oppi hue er’n bra!» 

Men når trespriten engang igjen er vekke, 

kva får’n Johansen i hue, tror De, da?»284 

 

  

                                                           
284 Bø, I tigerstadens jungel, 86-87. 
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7) Nå har vi fått væromslag 
 

1) Det er enda sne på Finse 

etter fem års trekk fra sør, 

det skal blåse mye sønnavind før «skarven» blåser tørr, 

selv om Bayerns lumske föhnvind 

tærer på vår kvinnefront, 

uniformene blev avvist koldt, 

jo, kvinnens isfront holdt. 

 

Refr: 

Men – nå har vi fått væromslag 

hvor blåser vinden fra i dag? 

Trykket har forandret seg 

ei – ei –ei, 

de pikebarn som så opp 

til preusserne – akk ja 

har travelt med å slå opp 

i nye leksika. 

Det må skyldes væromslag 

hvor blåser vinden fra i dag 

Londontåken legger seg 

ei – ei – ei. 

 

Det å følgje Bøygens stemme 

er et gammel norsk prinsipp, 

gjør man god forretning da er vindens retning happ som hipp. 

Husker du hva Aftenposten 

sa i leder’n sin i fjor 

om de herrer Hambro, Torp og Lie 

og Churchills kompani? 

 

Ref.: 

Men nå har vi fått væromslag 

hvor blåser vinden fra i dag? 

Leder har forandret seg, 

ei – ei – ei. 

(Hr. Normann/hr. Calmar) … har jo stedse (uklart hva som ble sunget) 

vært meget populær, 

men innen visse kretse 

er shefen mindre kjær, (strøket over i teksteksemplaret) 
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mon det varsler væromslag 

hvor blåser vinden fra i dag? 

Skavlen har alt uttalt seg (strøket over i teksteksemplaret) 

ei – ei – ei. 

 

 

Alle Nordens tre monarker 

møttes tidt og ofte før, 

det var samkjensle, forståelse og hjertelig humør. 

Ved kong Christians jubileum 

var kong Håkon brorens gjest, 

Sveriges kronprins meldte sin entre, 

men Gustav var’ke med. 

 

Refr: 

Mon det skyldes væromslag? 

Hvor blåser vinden fra i dag? 

Stemningen forandrer seg 

ei – ei – ei. 

Den norske slottsballkongen 

ble møtt av mengdens brus, 

selv Tranmæl hyldet kongen 

hans familie og hans hus. 

Det må skyldes væromslag 

hvor blåser vinden fra i dag. 

Tranmæl har forandret seg 

ei – ei – ei.285 

 

  

                                                           
285 Nasjonalbiblioteket, Chat Noir, TSarkA 10:a, Chat Noir tekster 1940-1953. 
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8) Herr Silke 
 

Kjære venner – må jeg ha den ære 

å få presentere meg i kveld. 

Jeg er medlem av den populære 

fronten – altså silkefronten selv. 

 

Jeg, herr Silke, er stadig på farten knitrende, 

mild og elskverdig kvitrende 

i kampen for dem bak gitrene. 

Profitøren – hirden og marionettene 

som stolte på bajonettene 

våkner nu av sin silkesorg 

og setter sin lit til silkeborg, 

Merci – herr Silke flyr. 

Frihetstimen gryr. 

Ah, de var ganz kaputte, av angst, men det er forbi 

for nu er herr Silke ute for å skaffe forræderne fri. 

 

Far med lempe – ord som humanisme 

åpner mangen lukket hjertedør, 

og hvis ikke – er antikommunisme 

no’ som vinner mer og mer gehør: 

 

Jeg, herr Silke, er velsett i vestkanthjemmene, 

syns De det er forstemmende, 

men virker jeg da så skremmende? 

I vår front der kjemper jo mangen pengemann 

som holder sterkt på Engeland 

selv om han kanskje tjente mer 

førr på Herr Reichsminsiter Speer, 

i dag er han lojal – 

o la la – og sosial. 

Nu gir vi gjerne penger hvis saken er ideell 

herr og fru Silke trenger kanskje beskyttelse selv. 

 

Og jeg spinner stadig nye tråder, 

fine tråder i vårt tåkenett. 

Om den radikale presse fråder, 

vokser stadig vekk min menighet. 

 



132 
 

For jeg arbeider planmessig med tålmodighet 

og med en viss koldblodighet 

opptrer jeg nu på podiet, 

kamuflert i juristenes briljante forsvarsverk 

eller i geistlig messeserk 

i kampen for renomeene, 

et leve for protegeene, 

stem i min elegi – rettsinn – à tout prix. 

Slik blir da silken spunnet med glatthet og kurtoisi 

til seiren en dag er vunnet og alle som sviktet går fri.286 

 
 
 

                                                           
286 Brøymer og Juster, Da lo folk!, 135. 


