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- Ikke var oppgave a

Bataljon 99
er ei bok om norskættede amerikanere og norske sjøfolk
som blei rekrutte,·t
til en norsk språklig
avdeling i US Army.
Boka følger dem fra
oppsettingen i Fort
Ripley i Minnesota i
194.2 til æresvakt på
Karl Johan ved frigjøringa i 1945. Bataljon 99 var betegnelsen på denne
avdelingen.
Gerd Nyquists bok
er skrevet som en
dokumentarisk
krigshistorie, og må
finne seg i å bli vurdert som del. Men
først litt om hva den
inneholder av histo
rie og ikke minst av
tanker og tendenser.

diskutere Midt-østen

Trøndelag Teater er blitt invitert til å gjestespille i Tel Aviv, Israel, i
juli.
Teatret vil delta i den første Festival of Jewish Theatre dersom
teatret får nødvendig økonomisk støtte til det.
Trøndelag Teater vil i så fall delta i festivalen med skuespillet som
har fått arbeidstittelen «Røk uten ild». Stykket som nå skrives av
dramatikeren Julian Garner vil ta for seg jødenes situasjon i Trond
heim under forrige krig.
De politiske sidene ved å delta på en festival i Israel har ikke vært
diskutert etter at de mottok invitasjonen, opplyser informasjons
konsulent May Selmer til Klassekampen.
ket vil dermed kaste et lite
flatterende lys over denne
viktige sida av norsk ok
kupasjonshistorie.

Av BJØRN WESTLIE
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Festival of Jewish Theat
re vil ifølge Trøndelag Tea
ter omfatte foredrag, disku
sjonsmøter, workshops og
forestillinger fra internasjo
nale teatre. Festivalen tar
sikte på å gi en bred presen
tasjon av jødisk kultur i tea
tersammenheng. Felles for
alle forestillingene er at de
skal forholde seg til jødisk
tradisjon, historie eller livs
form, heter det i en pres
semelding fra Trøndelag
Teater.
- Vi har overhodet ikke
diskutert de politiske sidene
ved å delta på en slik fe
stival. Og det er heller ikke
vår oppgave å diskutere
opplyser
inMidtøsten,
formasjonskonsulent
May
Selmer ved Trøndelag Tea
ter til Klassekmapen. Hun
tror heller ikke det vil bli
diskutert ved teatret.
May Selmer opplyser videre
at teatret nå er i gang med å
beregne hva turen vil koste.
Trøndelag Teater må even
tuelt sende en tropp på 15

Palestinakomiteen vil hen
vende seg til Trøndelag Tea•
ter for å be teatret om å av
slå invitasjonen fra Israel.

- Vi er imot alle slike fe.
stivaler og kongresser som
lsrael kan bruke i sin rekla
me, sier Ebba Wergeland til
Ebba Wergeland og Palestina·
Klassekampen.
komiteen vil nå be Tromlelag
Allikevel
understreker
Teater om ikke å reise til Israel
hun det positive i at Trønde
slik teatret har fått invitasjon
lag Teater vil sette opp et
til.
stykke som tar for seg jøde
personer. Teatret selv har nes situasjon i Norge under
ikke økonomiske midler til å andre verdenskrig.
reise til Tel Aviv og vil være
- Det er på høy tid at det
avhengig av å få støtte både blir undersøkt hvilke svin på
fra Trondheim, Trøndelag skogen vi selv har når det
og staten.
gjelder jødeforfølgelser og
Alle utgifter i Israel vil bli antisemittisme. Men den si
dekket av den israelske stat. onistiske staten Israel byg
Julian Garner som nå ger på forfølgelse som kan
skriver på stykket «Røk uten sammenliknes med naziste
ild» har tidligere fått oppført nes. Diskriminering og mis
«Stoppestedet» på Trønde handling av palestinerene
lag Teater. «Røk uten ild» blir ikke bedre av at det er
vil ta for seg deportasjonen barn av konsentrasjonsleir
av norske jøder fra Trond fanger som står for den, sie1·
heim under siste krig. Styk- Ebba Wergeland.

Tramteatret
skyter skarpt
på Chat Noir

Tramteatrets «voldsfarse» - Det enk
leste er pistol - inntar fra i dag Oslos
revyscene Chat Noir. Fram til den 16.
januar spiller Tramteatret stykket, og
billettene kan bestilles gjennom Tea
tersentralen.
Det enkleste er pistol spilles tirs
dag-torsdag kl. 20.00, fredag-lør
dag kl. 18.00 og 21.00

Hvorfor skriver ikke radikale jenter
bøker om krigen? Dette spørsmålet
slo meg da jeg satte meg ned for å
anmelde Gerd Nyquist sin siste bok:
BATALJON 99. Siden dette er en an
meldelse og ikke en kommentar,
skal jeg avstå fra å utdype akkurat
denne vinkelen her. Men jeg hiver
mer enn gjerne Tors hammer vide
re i hue til våre litteraturkritikere
av begge kjønn med spørsmålet.
OSS - CIA sin forløper - og fra US
Army.
•

«Enestaende»

Etter Fort Snelling
fikk bataljonen vi.n
tertrening i Fort Ha.
le i Colorado. «De
fikk den hardeste
kommandotrening
som noen gang er
gitt på vinterføre...
Så gikk det videre til
Storbritannia etter
en uvanlig lang treningsperiode. og til
kontinentet «... hvor
de kjempet i noen av
krigens
hardeste
slag» (tekst på oms
Jaget). Nåvel.

Den spesielle
norskheten

I forordet og etterordet gjør G.N. rede
sine beveggl'unner med boka. Det er
ikke krigshistorie i
seg sjøl. Det er de
«norske» amerikanernes krigshistorie
hun er interessert i.
«Hva er det jeg vil
fram til?» spør Gerd
Nyquist på bokas
siste side. «Jo. Ba
taljon 99 tilhørte de
siste norsk-amerika
nerne. De siste i en
rekke slitere og pi
onerer som var med
på å åpne Midt-Ves
ten i Amerika - bæ
rere av arvemulig
het som var i blodet
på mennene i Batal
jon 99, og som virke
liggjorde dem.» Sita
tet uttrykker noe av
grunntanken i boka.
Dette spesielle, sær
norske. enestående.
Disse harde tause.
forskjellige fra alle
andre. «Apnere» av
Vesten. Som følges
helt til de ser sitt
kjære Norge sige
mot dem fra rekka
oppover Oslofjorden,
mens tårene
Ja, og hva så?
Gerd Nyquist !tar en
grunntanke om det
store NORSKE. Hun
følger sine helter
føl'st fra Fort Ripley
til Fort Snelling,
hvor de lager til et
enesteående miljø.
for

Trøndelag Teater har tidligere spilt tea
nazismen. Bildet e,· fra Klaus Hagerups "f
ve,·den er alt mulig ... Nå skal teatret
"Røk uten ild" som handler om jodenes
Trondheim. Men m er kontroversielt er
ret gjerne vil spille det i Israel.

Ulike meninger
d
blant
e
a
n
s
a
t
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De ansatte ved Trøndelag Teater
orientert om invitasjonen fra Israel
før jul og ble bedt om å diskutere
sjonen med en svarfrist.
- Vi vil diskutere dette
· ensemblet i begynnelsen av denne
den. Men ingenting er avgjort,
Bernhard Ramstad, kretsleder for
Skuespillerforbund, på Trøndelag
til Klassekampen.
Bernhard Ramstad (bildet)
streker at det er ulike oppfatninger m
vitasjonen fra Israel blant de

teatret.

R

K

av Tone Seim

- Heftet bør lesast og brukast
mange
A frå dialektområda rundt
fjorden.
GJohansen på baksida av
(Knut
sekampen 22.12.)
E - fritt tilsendt frå
Kr. 30,
Kragerø
R Forlag, boks 571, 3771
gerø.
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ulikt alle andre av·
delinger. En liten

l

djevel visker inn i
øret mitt fra sidelin
ja at det var i det
samme Snelling at
bestepappaene

til

våre «åpnere av Ves
ten»
massakrerte
Santee-Siouxene.
nøyaktig 80 år før ...
154 deltakere i Bt
99 har G.N. sporet
opp, og fått korte
skrevne beretninger
fra. Dette har hun
supplert med noe ar.
fra
kivmaterlale
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Jeg er ikke i tvil
om at soldatene i Bt
99 ytte sitt bidrag og
så med blod. Men tro
om denne voldsom
me eneståendeheten

gir Uen 2. verdens•

soldater
krigens
rettferdighet?

ble
Bataljonen
landsatt i Norman
die på vaktoppdrag
etter førstebølgen.
og ble deretter av
delt til Cherbourg.
Først i slutten av au
gust kom bataljonen
i kamp. ved Elbeuf.
Seinere kom den og.
så i kamp ved Wur
zeln og under den
tyske motoffensiven
i Ardennerskogen.
Så ble bataljonen
trukket tilbake og
sendt til Norge.
Bt 99 var altså
frontavdeling i en re
lativt kort periode.
Som frontavdeling
gjorde den sikkert en
innsats,
skikkelig
unte at den kan plas
seres blant de «ene
stående» verken den
enne eller andre ve
gen.
Hvorfor da denne
oppmerksomheten'?
(Mer om det i mor
gen).

Lars Borgers1md

