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~;IJ~u·g av brev fra Inga M. Refsum,

.Nesten aile brevene er skrevet til
~-~p~s d!ZKI til faren. Vi rna huske en
. . . . . .ft~ -~ang, det var altfor dyrt. Derfor
~~,:;~ i>g sinl ting. Utdragene fra brevene
~f<ii' tiiJfu:n ved i line meg brevene. Gjennom
_: _~"' _ -~-::7(Jii..J;g.:fu.lf• av beundr~ng for brevskriveren, hennes
plgangsmot og sht tross en del sykdom med
sykeh'UsopPhold for maveslr (det hen vises i noen brev til sykekort som
gir benne ekstra diettrasjon). Samtidig er brevskriveren en god
representant for aile husm!ZKlrene under okkupasjonen, for deres daglige
slit for familien. Brevene avsl0rer hva husm!ZKlrene var opptatt av hver
dag under okkupasjonen, mat, klrer, sko og varme. Srerlig viktig og
utfordrende var det for familier med barn i oppveksten. Familien Refsum
hadde fire barn.
Ellers skriver tre av styremedlemmene om ulike sider ved det
rasjonerte samfunnet 1940-45. To artikler forteller om skolens rolle
under krigen. Siden dette nummeret handler om dagliglivet under
okkupasjonen, bar vi tatt med noen matoppskrifter og eksempler pa
humoren under okkupasjonen.
Med dette siste nummeret av argangen 1995 er vi ferdige med
behandlingen av forholdene i Vinderen bydel under okkupasjonen. Vi
bar 0nsket, gjennom et studium av et lite omrade, gi et bilde av
forholdene i hele landet i de fern lange arene 1940-45.
Nlr vi na glr vekk fra okkupasjonen og krigsarene, trenger vi Stoff
fra andre perioder til medlemsbladet.

a

Finn Holden

0

VART SEKSTENDE MEDLEMSM0TE
ARRANGERES TIRSDAG 5. DESEMBER 1995
KL. 1900 PA SPORTEN, FROGNERSETEREN
0

Vi har gleden av a invitere til et lysbildekaseri ved
f!'Srstekonservator CARSTEN HOBSTOCK
som vii snakke om

Godseierliv i Vestre Aker
omkring ar 1800
Vi serverer gl0gg og pepperkaker etter kaseriet.
Vinderen Bokhandel vii ha en liten utstilling med b0ker om
gardshi storie/gamle garder og om lokal historie.
Til slutt inviterer vi til "Medlemmenes 5 minutter".
Velkommen til en hyggelig f0rjuls-sammenkomst i Historielaget.
Ta gjeme med venner og kjente.

VELM0TT!
1

OKKUPASJONSDAGBOK FRA
HAAKON DEN GODES VEl
av lnga M.(B iten) Refsum

Mat
«Vi har nok a spise, selv om maten er
litt anderledes enn f0r. Jeg har ikke
kunnet fa kj0pt kj0tt siden jul , men jeg
fikk fo r en tid siden pa annen mate en
svinerygg - ribbe og kam pa 6 kg, og
den har va:rt til 6 s0ndags_middager for
oss + en ukemiddag i hver uke sa det
har v<ert en stor hjelp. Ellers er det ikke
mulig a fa kj0pt mere kj0tthermetikkbare fiskeboller! Fisk kan vi fa kj0pt
fremdele s, men den er dyr. Igar hadde
vi hellefisk til middag. - Melk har vi
heldigvis nok av. Salenge vi har bra med
melk, skal jeg ikke s0rge. Poteter har
jeg flust av. Nu har jeg S0kt om a fa oss
tildelt litt jord av Aker kommune i ar
ogsa til potetsetning og jeg haper vi far
det. » (13.3.41 )
Fra et brev l0rdag aften. « Ukens
br0drasjon var sp ist opp torsdag og
resten av dagene rna vi leve pa annet.
Jeg stekte lorn per igar aftes av en b0tte
poteter - de varte til i fo rmiddag, og i
aften matte vi ta varm mat, men
eftersom str0mmen er borte fra kl. 1820 sa kunne jeg ikke Iage noe f0r efter
20. ( ... )
Vi har det slett ikke verst med mat
for tiden . Efter 5-6 ukers pinlig
knap phe t pa sm0r har vi nu fatt
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l itt egranne, me n kj 0pmannen sa
riktignok idag at det antagelig ville bli
meget verre igjen . - Det minker pa
melken, og vi far ikke det vi skulle ha1/21iter til hver av de 3 eldste og 3/4 til
Merete - hver dag, men vi har ikke
merket sa meget for de to barna som
bor i etasjen under, er rei st bort og
moren gir deres melk til vare barn
nesten hver dag. Fisk har det v<ert bra
med og litt kj0ttdeig har vi fatt utdelt
en gang i blant sa vi Iider ingen n0d.
Jeg har laget endel fiskemat og lagt ned
pa glass.» (28.3.42)
«Denne uken har vi hatt det travelt
med a fa opp potetene og fa dem sortert
og brakt i hus. Vi har fatt ca. 12 t0nner,
derav 3 t0nner med bittesma poteter.
Dessuten har vi rett til a kj0pe 8 t0nner.
Skolen har nu hatt fri en uke for
pote topptaking. Vi matte bringe
potetene i hus pr. trillebar - og det var
tungt. Vi tok 60 kg av gangen, og det
ble mange ganger. v ar parsellligger pa
Ris kirkes grunn.» (29.9.42)
«Deter forresten litt bedre med mat
nu enn rett efter ferien . Nu er her jo litt
rasjonerte gr0nnsaker en gang i blant,
selv om deter lite, sa er det da noe . Salt
og r0ket eller frosse n fisk gar det visst
ogsa an a fa en gang iblant. Vi har va:rt
sva:rt glade for den silden vi fikk . Det
er liksom var beste mat. Vi har sild til
middag om 10rdagen, og da har jeg sa

og vier mange. - Alt imens fikk jeg igar
riks fra Helg0ya. Lillemor sender 15 kg
solba:r idag! ( ... ) Ogsa har jeg pakket
tre pakker til mor, men kunne fa sendt
bare den ene. Ikke lov a ekspedere mere
enn en pakke til samme adressat pr. dag!
Jeg rna altsa ga pa posthuset 3 ganger i
samme anledning. » (21.7.43)
«Her gar livet sin travle gang.
Mange ganger skulle jeg ha lyst til aha
et n0yaktig referat av dagens store - og
heist sma- begivenheter for hver detalj
fra jeg vakner om morgenen av et av
barna som roper: «Mor, jeg har ingen
str0mper» til jeg far slukket Iyset om
kvelden og en av guttene forsiktig og
pr0vende roper: « Mor, jeg er sa sulten
- kan jeg fa noe mat?» (23 .1.44)
«F0rst og fremst hjertelig takk for
fiskepuddingene som vi fikk igk Vi
hadde middag av dem igar med hvit
carry-saus ogres ten idag med tomatsaus
- og det var rent rart a ha noe til middag
som smakte godt. Og hjertelig takk for
r0kesilden idag. Den smaker
60 tusen plukkere fant over en herlig og barnene kastet seg
million ltr. tytteba=r
Ringerike over og at hver sin filet pa
Rol:ord.n lr• I (jor ~~ <fltt. - l'.n pll!l;ktt ~
stedet med det samme vi
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pass me get at jeg har kunnet Iegge ned
sursild. Jeg har helt sluttet med br0d til
aftens. Vi har da enten poteter og en
varm middagsrett (stekt sild, plukkfisk,
fi skekaker el li gn) eller poteter og
sursild.» (16.10.42)
«Mandag morgen telefonerte jeg til
Aros og spurte efter bringeba:r. - Joda,
det kunne nok Ia seg gj0re. Om jeg
kunne komme samme dag? Endelig fant
jeg frem til en gard langt inne i skogen.
Det yret med unger i aile aldre. Jeg fikk
med meg 14 kg bringeb<er og fikk I0fte
pa 10 kg rips. Hun ble overlykkelig da
jeg sa jeg skulle hjelpe barna hennes
med kl a:r.
(S0nnen) Sigvald sa at Gundersen
kunne skaffe meg rips hvis jeg kunne
skaffe ham bringeba:r. Sa telefonerte jeg
til Aros igjen, og joda, jeg skulle fa 20
kg til! Gund erse n skal fa 10 kg
bringeba:r- og jeg skal fa 20 kg rips av
ham. De 0vrige 10 kg bringeba:r beholder jeg kanskje selv. Vinteren er lang
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vidunderlig M0retorsk til micidag. Det
er sjelden vare for tiden . - Rent rart a
spise noe som smaker godt. -» (2.3.44)
«Vi har forresten 7 halve , kolde
makrell til potetene idag. Vi har fiitt
makrell ett par ganger herinne i viir.
Innimellom !itt sild. Ellers er det poteter.
- Nu efter pinse er det slutt med
svenskesuppen pa skolen og det bringer
nye matproblemer. Br0drasjonene her
i huset rakk nemlig bare til ~ maltid til frokosten- sa spiste barna suppen pa
skolen og til aftens poteter. Heldigvis
har vi poteter- for der er mange som er
sluppet opp for poteter og her er ingen
a fa kj0pt. » (12.6.44)
«A If og jeg har foretatt to turer ut til
R0yken- i nrerheten av Drammen. - Vi

tar toget dit, frakter sykkelen med og
sykler sa frem til garden 3/4 t fra
stasjonen. Efterpa sykler vi hjem til
Vinderen med det vi har kunnet fa tak i.
Deter en 3 1/2 til 4 timers sykkeltur, sa
hele dagen gar til en slik ekspedisjon.
F0rste gang fikk vi 18 kg bringebrer,
andre gangen 10 kg bringebrer, 10 rips
og 20 planter tobakk. Og om en uke
begynner kappl0pet efter tyttebrerene.
- Med de reiserestriksjoner som nu er,
rna vi sykle 10 mil (5 mil frem, 5 tilbake)
- og attpatil plukke hele dagen.
M at er det vanskelig med. Aile
klager i hvert fall. En gang har jeg fiitt
fi sk, men den ville ikke en gang katten
ha og ikke vi heller. - En dag fikk jeg
fatt i noe hakjerring, men appetitten ble
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til slutt mindre enn minimal og katten
delte var smak. Likevel spiste vi pa
hakjerringen i tre dager._Gr0nnsaker fins
her heller ikke. Men vi har ennu gamle
poteter igjen i kjelleren, og nye i akeren
sa for oss er det ikke farlig, men da her
ikke er en potet a fa kj0pt, og de frerreste
har mer poteter igjen, sa er her mange
som lider n0d. » (26.8.44)
«Pote tsitua sjonen er fortvilet
herinne. Folk har ikke mer poteter og
her er ingen a fa kj0pt. Alt forsvinner.Ikke engang tyskeme her i landet far
poteter. - Vi har parsell og klarer oss
med det et par maneder.
Igar- s0ndag- var her herlig vrer og
jeg sendte de tre eldste efter tytteb<er
pa Stryken. De kom hjem med
tilsammen 3 liter. De sa der var flere
folk i skogen enn brer! Sa fort er der
blitt plukket opp.» (8.9.44)
«Matsituasjonen er vanskelig. Fisk
eller sild har jeg ikke fatt kj0pt pa 1 1/2
uke. Ikke en gulrot har jeg fatt kj0pt
siden ifjor h0st. For 6-8 uker siden fikk
jeg kj0pt 3 kg kal. » ( 4.10.44)

Lu;f E:rik JJ:::cft

3 kilo poteter pr. uke
blir rasjonen
De som har deltatt i jordbruksarbcidc f:\r 25% mere. Tillcggskort for pcrsoner med tungt
arbdd.
11. :'lugust 1942
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«F0rst og fremst hjertelig takk for
aile pakkene . F0rst en deilig
fiskepudding, sa en pakke med fersk
kveite med tilbeh0r. Synet av fersk fisk
var sa utrolig at jeg straks matte be til
selskap pa den. Det er nemlig noe av
det mest deprimerende med
matsituasjonen at vi aldri kan be folk
hos OSS.» (13.11.44)

Svenskesuppe
«Likevel gar det fra dag til dag. L0rdag
hadde vi poteter til middag, s0ndag
fiskepudding (min sykemat, laget av
klippfisk) - mandag plukkfisk laget av
fiskemel - tirsdag spekesild - og idag,
onsdag - vet jeg ikke. Jeg tror jeg far
fiskemat (pa sykekortet) idag. Noe blir
det nok.Heldigvis far barna suppe pa skolen,
gave fra svenskene - 3 dager i uken
havresuppe kokt pa melk (t0rrmelk eller
boksemelk) - 2 dager i uken ertesuppe
med fullt av kj0tt og fleskebiter og 1
gang betasuppe kokt pa gr0nn-saker,
bygg-gryn, erter og kj0tt. Det er en
stralende hjelp.
Deter en underlig fomemmelse kan
du tro aha sine barn henvist til et annet
folks godgj0renhets-hjelp.- Nar en gar
ute og ser de tusenvis av skolebarn av
aile samfunnslag str0mme til og fra
skolen - aile med sin suppeboks
hengende utenpa ranselen- er det savidt
en kan holde f0Ielsene i t0mme.»
(4.10.44)

~"'"""'"'"''''""'-''"
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Klrer
(Flere sider i et brev til faren, som er
overlege utenfor Bergen, om reparasjon
av hans natt-underbenklre r, nattskjorter
og dagskjorter.)
«Sa har jeg reparert 3 dagskjorter
for deg - de to av stripete t0y er begge
svrert darlige og kommer snart til a ga
helt i filler, den blii skjorten er !itt bedre.
Dessuten er her 2 nye skjorter for deg
som mor hadde klipp et og sydd
halvferdig. Dem har jeg na sydd helt
ferdig og mangler bare knapphullene .
Til disse nye skjortene kan der bli
snipper for der er !itt t0y igjen. Som du
ser har jeg spart pii t0yet og satt hvit
hal slinning pa skjortene. Haper det ikke
gj0r noe, men paden miiten kan der bli
2 sn ipper til hver skjorte. Snippene vii
jeg imidlertid Ia sy hos Hom.
Sa har jeg sprettet opp og vasket en
gammel dress efter A If og Ievert den til
s0m til sommerdress for Sigvald. Karen
C. skal fa varkiipe av en gamme l blii
jakke efter mor og til lille Alf h ar jeg
sydd om en militrer ridebukse efter A If.
5te jan. fikk Sigvald sin nye dress - som
jeg leverte inn i august. Begge guttene
gikk i hele julen i bare fil ler. Sigvald
var blitt sterkt forkj0let og hostet og
hostet for han hadde bare sin genser og hverken jakke eller frakk . Men nu
har han fatt dressen sin, sa nu hjelper
det. Bare jeg far tid pa meg skal jeg nok
fa stelt i stand noe til dem. K.C. f.eks.
har bare ett par str0mper, de vasker hun
om kvelden, henger dem opp foran
ovnen om natten og sitter i sengen og
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stopper dem oeste morgen.» (13.1.44)
(Etter en lang utredning om omsying
av fi ll ete og hullete underbukser til
guttene) «Og sa var det bare at alt t0yet
vart var sk ittent - alt var fillet. Sa jeg
h adde noen forferdelige uker her i
begynnelsen av jan. da jeg arbeidet til
12-1 hver natt og var pa' n igjen kl. 1/2
5. Slik gikk 14 dager. - Jeg h a r
fremdeles me get a sy - men ikke pa den
miiten . Ja, jeg vi lle jo ikke kunne klare
det i lengden heller.» (4.2.44)
«De to eldste er begge vokset slik
at de ikke kan bruke et plagg fra ifjor.
Sigvald har fatt en skjorte av en kant
omkring en bordduk , K.C. fikk skj0rt
av det som var innenfor kanten. Sa har
hun fatt en «kjeledress» - dvs. lang
bukse og bluse av en annen kul 0rt
bordduk og for tiden holder jeg pa a sy
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vaskes, stelles, ryddes
bort og beskyttes
betryggende
mot
m0llen som flagrer og
flimrer her aile steder
om kvelden - og
sommeren star for
d0ren og bama har ikke
t0y. » (23.5.44)
«Skriften er verre
enn verst - men jeg
0dela h0yre arm i
pasken med a r0re
fiskemat, jeg var
temmelig lam i den i en
uke. » (23.5.44)
«Jeg sendte deg
en pakke (til jul) for
noen dager siden.
Haper den kommer
frem i tide. - Ingenting
er lettvint. - Jeg sto
mange timer i k0 for a
fa den sendt! - Oslo er
mor I::>
k0enes by. Skal folk
reise ut av byen, rna de
sta 13-14 timer i k0stille seg i k0 kl. 7-8 om kvelden og sta
hele natten til billettsalget som apner kl.
9 om morgenen. Dette skulle vrert et langt, hyggelig
julebrev, menjeg har strevet med tungt
arbeid i hele dag, vask og rengj0ring,
klresvask i bryggerhuset, baret tungt,
vatt t0y ned i kjelleren og baret det 4
trapper opp til loftet, bakt kaker i
eftermiddag, osv., og da blir sjelen
derefter. » (20.12.45)

bukse til Sigvald av ditt cellokassetrekk.
- Forresten skal K.C. fa en kjole til av
et dynetrekk.»(23.5.44)

Husmorens slit
«Hele dagen gar i et hektisk kav for a
greie det viktigste. Her er urimelig
meget a greie opp med for tiden nar
vintersesongens utstyr og klrer skal
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Stn:;m og varme
«Jeg Jigger i sengen og skriver for de
tar str0mmen kl. 11 nu , fra kl. 23-6, og
da blir mitt lille takkammer temmelig
koldt. Jeg Jurer meg til a Sette ovnen pa
en liten stund, men deter h0yst ulov Jig.
ldet hele er vann- og str0mforhold helt
desperat fortvilet her nu. De tar
str0mmen fra kl. 16.30 til kl. 19, og sa
om natten. Alt overforbruk er tatt bort,
ingen vipp pa mer enn 1000 W og
ingenting til teknisk. Deter en tvilsom
forn0yelse a sta opp kl. 6 og komme
ned i kj0kkenet hvor vi altsa nu ikke
har en drape varmt vann. Forleden
morgen fikk vi en voldsom kulde igjen
- 18 gr. Alt var frosset nede, r0r og mat
og gass.» (Brev til B.R.9.3.42)
«Det har vrert en lang og kold
vinter - vi har hatt ned i -30 C her pa
Vinderen , men na far solen sterkere og
sterkere makt og ut pa dagen drypper
det av takene selv om kulden sitter i
Det er vidunderli g med ·
dagene som blir ly sere .
Aldri f0r har vi satt sann ~
pris pa det som nu.
Kan s ke virker ikk e
forskjellen fra f0r sa sterkt
pa landet, men i byene har
den m0rklegningen i den
lange, svarte vintertiden
virket tung .» (13.3.41)
«S p0rsmale t o m
fyring til v interen ble
fryktelig vanskelig. Vi har
garden proppfull av ved
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og trodde at fryse, det skulle vi da i
ethvert fall ikke beh0ve. Sa kommer
disse strenge fyringsbestemmelsene
som rammer oss me get hardt, fordi var
sentralfyring trekker sa umatelig med
ved at vi ikke kan benytte den i det hele
tatt. Og ettersom vi ikke har en ovn i
leiligheten, og det tar fire miineder a
effektuere en bestilling, sa skal her bli
morsomt.
Skolene har heller ingen fyring og
barna klager svrert over at de fryser frelt
i timene. Det sp0rS om ikke skolene rna
lukke, for de har i hvert fall ennu ikke
fatt tildelt noe ved i det hele tatt.
Skolene har fatt beskjed om at hvis
temperaturen synker under 12 gr. C i
klasserommene, kan de fa sende barna
hjem! » (16.10.42)

Jul
«Vi hadde en riktig hyggelig julaften
med te og kaker kl. 5 og ferdigskiirne
br0d til aftens.- Jeg hadde fatt
Mill"'

·.. ·· ..

""'"'"~----~~

rull og syl te fra Aslaug, ost og
spekep0lse fra Danmark. Fra Sverige
har familien fatten t0nne pa 90 kg flesk
til de ling. Efter aftens julaften had de vi
epler og bl0tkake som jeg hadde bakt
og fylt med lag av dessertgele og et fyll
som var laget av mosede poteter, sukker,
!itt mandeldriiper og havregryn. - Det
smaker som marsipan. Ovenpa hadde
jeg pyntet med havregryn som var
spr0stekte i sm0r og sukker.» (26.12.42)
«Aldri har jeg stelt til noen jul sa
motvilli g som iar. J a - den dagen
eksplosjonen (pa Filipstad) skjedde som
forvandlet hel e Oslo til en
sammenhengende haug glassbiter og
gjorde hundrevis av familier hjeml0se,
den dagen sa jeg plent nei - jeg ville
hverken ha juletre eller synge «Glade
jul». - Men eftersom dagene gikk og
tu se n vis av flittig e hender s opte
sammen glassbitene, dekket vinduene
med papp og glattet ut de verste synlige
tegn, og de aller fleste mennesker som
ved et mirakel syntes a ha unngatt
alvorlige skader og lemlestelser, sa
begynte barna a sutre etter juletre og
gammeldags jul. (... ) Heldigvis later det
som sagt til at eksplosjonens ofre ikke
er tilnrermelsesvis sa mange som folk
kunne ha ventet. Vi far jo intet vite,
desto mere surrer ryktene, og til a
begynne med h0rte vi tall som 400
drepte og 5000 sarede. - Sannheten
Jigger antagelig noe omkring 25 drepte
- norske.
Den dagen jeg hadde drevet pa med
utdelingen av t0y (til de hjeml 0se efter

eksplosjonen) - det var onsdag f0r
julaften - kom direkt0r Ihlen opp med
et helt forben av en ku til oss! Forbenet
var til og med helt lovlig. » (27.12.43)
«lfjor jul delte jeg beholdningen min
av te ito, tok den ene halvparten til julen
43 og resten nu . Til aftens hadde vi
oksestek og efterpa multekrem. Multene
plukket vi i sommer ved Mylla i
Nordmarka, kremen var tappen av
melkefl askene - vi hadde samlet for
flere dager. Efterpa hadde vi godter: en
valn0tt og 15 hasseln0tter pro pers, en
fiken og noen rosiner og en liten skive
marsipan (gave fra en svensk dame)»
(8.1.45)

Skolen
«Spendingen omkring skolene har lagt
seg !itt for 0yeblikket, men det var en
stund da vi ventet at Alfkunne bli avsatt
nar som heist. (13 .3.41)
«A If har det som lektorrelativt godt
fordi skolen er helt ren- bade lrerere og
elever. Men hans stilling - save! som aile
lrereres stilling - er for tiden utsatt for
et voldsomt press - og vi er aile
forberedt pa at de kan miste sitt
Ievebr0d - kanskje i aller nrermeste
fremtid .
I dag er aile tilsagt til a komme til et
politisk m0te, men de er aile sa
fabelaktig lite politisk interessert sa de
sitter hjemme i sine stuer i 0yeblikket.
Hva resultatet derav bliver vet ingen.
Deter langt pa kvelden nu - og m0tet er
antageligvis forbi. - Alf har for

9

.._..

sikkerhets skyld tatt sitt varmeste
ullundert0y pa.» (18. 12.41)
Far og s0nn Refs urn er «pa Blindem
Universitet hvor de skal innrette
kjemisalen for skoleundervisning i
kommende skolear. - Som du kanskje
har h0rt av barna ble var siste
sko lebygn in g (pa Ulleval) tatt av
«F0rergarden» og 3000 sko lebam ble
husville. Nu i sommer er Blindem blitt
ominnredet til skolebruk, men det byr
pa store vanskeligheter for enten er
auditoriene der borte sa store at de
rummer mange hundre ,. eller ganske
sma pa ca. 30 m2 - og altsa for sma til
aim. skoleklasser- og dessuten fins her
ingenting «a innrette med» - bare en slik
ting som laser til aile d0rene har budt
pa store vanskeligheter. Derfor ogsa
forlengelse av ferien til den 1ste
september. » (26.8.44)
«Da Lilleaker skole - som var besatt
av vememakten - for en tid siden blaste
i luften, tok tyskerne Bestum skole.
Flere steder som holdt hus pa Bestum
ble da igjen husville og er blitt henvist
til Universitetet pa Blindem, hvor de
matte innf0re 3 dagskift istedenfor 2 for
a fa plass til de 3-4000 elever som nu
sogner dit. For a fa det mest rettferdig,
bytter elevene efter hvert med 3 uker
pa hvert sk ift. Nu skal vare b arn
begynne pa skift III, dvs. fra kl. 1515 19om trent. For mange er det lang vei i
svarte vintematten. » (13.11.44)

10

Skyteepisode
«lgaraftes kom forresten direkt0r Thien
opp igjen i en annen anledning. Han
viste frem en patronhy lse fra en
revolverkule og fortalte f0lgende: Kl.
6 dagen forut (1 . juledag) skulle hele
familien ga bort i selskap. Stuen som
ikke skulle brukes om kvelden, var ikke
blendet. ldet de skal ga ber fruen Finn
( 12 ar) ga inn i stu en og hente
lommelykten hennes. Finn - som ikke
vet at der ikke er blendet - gar inn i
stuen, tenner lyset, finner lykten - idet
samme h0rer han en underlig lyd - han
slukker lyset og gar ut av stuen. Det hele
kan dreie seg om et minutt eller sa. Om morgenen efter da I. kommer inn i
stuen, ser han med en gang at der er hull
i ruten- gardinet er revet og i d0ren pa
den motstaende vegg sitter en kule. I.
peiler inn retningen fra kulen i d0ren til
hullet i ruten, gar ned pa gaten og finner
rett utenfor gjerdet det tomme
patronhylse. lnnenfor: En tolv ars gutt
kl 6 f0rste juledag - utenfor: en tysk
offiser! Forstar du at de kan?- Ifjor var
det en stor stein, i ar en kule. Begge
ganger gikk det heldigvis godt.»
(27.12.43)

Rekvirering av villaer
«Dessuten rekvireres her en mengde
villaer og hus- mens andre frigis. - Det
ser ut som tyskeme samler seg i grupper
- de rykk e r tettere sammen i
sammenhengende husklynger, som de
omgir med piggtrad og for0vrig be fes ter

med bunkers og annet utstyr.
Fra vare vinduer var vii forrige uke
vidne til hvorlede s aile villaene bort
gjennom Haakon d. G. ve i - pa den
andre siden av Blindemveien- altsa aile
nummerne S0 nn e nfor OSS - matte
r0mmes. - I blest og 0sende h0stregn
bar de m0blene ut og kj0rte det ene
lassetbort efter det andre. -Her er altsa
dannet en slik konsentrasjon omkring
Vinderen skole - som jo ligger skras
over gaten fra oss. Bak oss - rundt Ri s skole er der
dannet e n li gnende 0. Vi bor midt
imellem og er svrert glad sa lenge vi far
vrere i fred.» (4.10.44)
«Nu er tyskeme flyttet inn i hu sene
nedover Haakon d.Godes vei og her er
en biltrafikk om natten frem og til bake.
Av gode grunner vakner jeg av hver bil
som stanser utenfor oss sana synes jeg
det blir noe plagsomt.» (17.10.44)

Reise
«Togreisen (Bergen-Oslo) var morsom
og interessant - en treffer jo sammen
med en he! del norske , sni ld e og
hjelpsomme mennesker.- Og vi hadde
det me get hyggelig. Vi var til slutt 10 i
kupeen. Da det bare var sitteplass til 8,
Ia den 9de seg opp pa bagasjebrereren og den 1Ode Ia seg - pa noen aviser under den ene benken, under benene
vare, og pastod han hadde det riktig fint.
Vi var 2 darner og 8 herrer - de fleste
unge sj0g utter som hadde meget a
fortelle. - Da jeg had de fortalt om mitt

bes0k inne pa Ulven (hvor hun hadde
gitt fra seg tran), stakk en av sj0guttene
tilmegnoentrankort. » (17.12.43)
«Ja, det var min mening a komme
hjem nu- og jeg setter siipass me get inn
pa det fordi det kan bli me get vanskelig
- ja umulig - pa et annet tidspunkt.
Midten av febr. til midten av mars er
erfaringsmessig den roligste tiden for
husmoren - senere kommer varklrer, sa
sommerk1rer - og sii gar det slag i slag
helt til jul - Na har jeg skrevet til
lensmannen - uten attest nytter ikke ii
s0ke om reisetillatelse.» ( 17 .2.44)
«Nii har jeg vrert i byen og fatt
ordnet med passet mitt - det var blitt
for gammelt. - !morgen far jeg ordnet
med passerseddel - og sa er det reisetillatelse pa jernbanen igjen. Det er
viderverdig a reise pa jembanen for
tiden.» (2.3.44)
«Har idag f a tt ordnet med
passerseddel fra politiet som gir ad gang
til a reise hjem. - Jeg har S0kt om a reise
med dagtoget onsdag morgen den 8de
mars.» (3.3.44)

Holdningskamp
«Ellers har vi hatt spennende og
«Fremfor alt skylder vi F0reren og
statsstyret lydighet. A sette sig opp
mot 0Vrigheten og mot staten er a Sta
Guds ordning imot og medf0rer
straff.» Fra «forklaringen» til det
fjerde bud fra «Liv og lrere kristendomslrere med 0vinger» utgitt
under NS-styret (1941) .
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nervepirrende dager. -Men t:.:;.:n pa det
norske folket er styrket i en grad som
jeg ikke kan beskrive. Jeg opplever
stralende bevis pa det hver dag . Deter
helt herlig. Snart er de t trikkekondukt0rene, snart postbudet, foreldre ,
foreldre, foreldre , elever - idag var det
skomakeren. Lille A. var borte hos ham
med 2 par st0vler til reparasjon: «Hils
din far og si at jeg synes han er sann
grei karat det skal ikke koste noe.» Og
ikke bare nar det gjelder penger, men
pa tusen andre mater viser folk at de
har bade vilje og evne til a sette noe
inn.
(Fra en barnedap) Det ble slik en
underli g oppr0rsk preken , bl. a. med
b0nn for a li e Iandets lrerere ! - Da
presten leste innvielse so rdene til
altergangen, reiste en hirdmann seg pa
galleriet og ropte: «Halla- Halla!». Og
begynte a snakke om prestenes svake
holdning overfor kommuni stene. Men
h a n ble s tr ak s ove rd 0ve t av he le
meni gheten som spontant begynte a
synge «Var Gud, han er sa fast en borg».
- Senere samlet mengden seg utenfor og
sang «Ja, vi elsker» mens politibilene
rullet opp foran kirken .» (28.3.42)
«Na e r det kommet op p s lag i
trikkene om at hvis det er noen som
demonstrerer ved ikke a ville si tte ved
siden av tyske militrere eller
medlemmer av NS, vii de bli utvist av
trikke n . Forleden hendte det at en
bitteliten gutt ville sette seg ved siden
av en tysker. Moren holdt gutten til bake,
men gutten ville opp. Det ble et lite
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b aske tak som gjorde ty skeren
oppmerksom pa forholdet. Han ble
rasende, og damen matte ga av trikken.
Hun gikk rolig ut - og ble prom pte fulgt
av samtlige andre passasjerer. Tyskeren
fikk vognen for seg selv ! - Dette vii
ergre de store , men enkelte sma vii det
more!» (16.10.42)
«S ist fredag kom her en mann pa
d0ren med et brev til Alf som han ba
meg kvittere for a ha tatt imot. Jeg
spurte fra hvem det var. F0rst ville han
ikke si det, men innr0mmet til slutt at
det gjaldt borgervakt. Alf skulle ut pa
borgervakt. - Hvorefter jeg nektet a ta
imot brevet. Han truet med politi og
straff, menjeg holdt pa mitt. Hadde han
et brev til Refsum , sa fikk han finne
Refsum selv og gi ham brevet. - Han
for s0 kte a imponere meg m e d a
fre mhold e a t brevet var fra
ministerpresidenten. «Ja, men deter jo
til Refsum. Jeg er fru Refsum. Jeg har
inte t med brevet a gj 0re.» Sa matte han
gada, og siden har vi intet h0rt. Hverken
Alf om noen utkallelse- heller ikke jeg.»
( 1.2.44)

Arrestasjon
En dag i november kom en sivilkledd
statspo lit iman n til Refsums hu s og
forlangte a fa se pa leiligheten . Det fikk
h a n gj 0re og s purte sam tidi g fru
Refsum: «Er De NS ?» Hun nektet a
svare pa sp0rsmalet, han skje lte henne
ut for a vrere dum og h0re hjemme pa
en idiotanstalt. Hun svarte: «Hadde det
vrert lov og rett i dette landet kunne jeg

ha anmeldt Dem for reresfom rermelser.»
Han gikk til slutt med l0fter om at hun
skulle bli sendt til Grini.
«lste desember kl. 8 om morgenen kom
to politimenn og arresterte meg. Alf
skulle ogsa tas, men han var «borte».
Dette forklarte jeg - som sant var - at
han nu i flere maneder hadde holdt seg
hjemmefra om natten , da han var redd
for a bli arrester! som offiser. Resultatet
var i hvert fall: De fikk ikke tak i
"Hvis en j0de gifter seg med en
norsk mann , og far f.eks. fire barn,
sa blir etter arveloven tre av disse
j0der og en nordm an n." Fra
naziavisen "Fritt Folk"s referat av
Quislings tale i Trodheim 6.12.1942

ham.( .. .) Nu var han fri, fikk saken tatt
opp, og jeg ble l0slatt etter 14 dagers
opphold pa Bredtvet + 200 kr i mu lkt.
(Mens jeg satt inne, hadde datteren)
Karen C. kokt og stelt sa godt hun kunne
og folk har vrert vid underlig r0rende.
Venninnene hennes kom her og hjalp
med gu lvvask og rengj0ri ng og str0k
he le klresvasken som Ia her. M0drene
deres tok str0mpenc hjem til seg og
stoppet dem. (Str0mpene var min st0rste
beky mring. De gar jo i stykker for hver
dag.) S0steren til en av Sigvalds venner
lappet guttenes bukser og naboer sendte
mat efter beste evne ti Idem. «Vi har hatt
mat hele tiden » sa barna. En s0ndag ble
de aile sammen bedt til en av Karens
venninner. De har hatt «villagris» og
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spanderte svinekam og bam a at som om
de aldri hadde sett mat f0r. Aile tilb0d
hjelp. » (17.12.44)

Sabotasje
«Ellers er vi mektig opptatt av de
urolige tidene.- Her skjer noe hver natt.
Den ene bygningen efter den andre
blaser i luften, og viktige kartoteker blir
0delagt. Det gar jo ut over uskyldige
ogsL> (23 .5.44)
«Det er urolige dager - folk gar i
nerv0s spenning: hva blir det neste? Av
3500 som skul le melde seg til
arbeidstjenesten skal ca. 30 ha meldt
seg.
Forleden natt gikk Per Kures
e lektri ske fabrikk i luften.
Attentatmannen kom i 12-tiden, laste
vaktmannen og hans familie inne i et
tilfluktsrom , ga seg derefter god tid til
a forberede sprengningen og klokken 2
3/4 banget det i luften. -" (12.6.44)
«I forrige uke blaste hele fylkesf0rer
Astrups kontor i luften. - Det var om
natten . Aile folk i leiligheten ble varslet
og matte ut pa flyende flekken - gatene
ble sperret av - og sa smalt det. Det er
fabelaktig hva de kan fa gjort.» ( 1.9.44)
«Her smeller det om nettene. Som
oftest er det bensindepoter, undertiden
far vi ikke rede pa hva som er hendt. Her rekvireres en mengde villaer for
tiden. Vi vet ikke om det skal vrere til
troppene fra Finland eller om de nu pa
slutten er mest interessert i innboet og
utstyret. » (8.9.44)
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Henrettelser
«Og sa alt det andre. Alle henrettelseneEn var en forhenvrerende elev av Alf, en
var fetter til en i Sigvalds klasse, en var
bror til en som K.C. danser sammen med,
en var onkel til en av Alfs elever.- Der er
lovet represalier blandt fremstaende
nazister for hver j0ssing som blir henrettet
herefter. - Ryktene surrer. Folk blir
arrestert pa apen gate, i vinmonopolk0er
og ellers . Mannen til en av mine
bekjendte ble tatt idet han kom ut fra et
apotek. Han satt arrestert i noen dager
her i byen. og efter ustyrlig mye strev fikk
konen ham frigitt. » (4.6.44)

Flyalarm og bombing
«Vi h0rte flyalarmen fra tiirnet pa Ris
kirke. Jeg tok lille Merete i handen og
sprang hjem til de andre bama. Lille Alf
(var i byen og) var kommet seg ned i et
tilfluktsrom nede i sentrum. Da faren
var over, kom han seg ut igjen, men en
ny flyalarm brakte ham ned i
tilfluktsrommet i undergrunnen ved
Nationaltheatret hvor han spaserte under halve Oslo og kom opp i
Bogstadveien. Det sies at der var 76
sarede og 4 drepte - 3 er savnet.»
(29 .9.42)
«I dag fortalte Alf at han var blitt
utkommandert til linjevakt - dvs. han
skal ga vakt langs en jembanelinje fra
kl 1 natt til kl. 7 morgen .- Det blir lange,
kjedelige timer i m0rket. Det er vel
represalier efter attentatet ved
Mj0ndalen.» (17.10.43)

Familien Ref sum bodde her i Haakon den godes vei 16
«Igar gikk hervirkelig flyalarm- og
det har her ikke gjort siden born bingen
av Her0y. - De skjelner nemlig mellem
«offentlig luftvarsel » og virkelig
«flyalarm ». - Det f0rste har vi noksa
ofte, det siste meget sjelden. Vi gikk
ikke i kjelleren , men satt og spiste da vi
h0rte en fjem torden, huset rystet i sine
grunnvoller og vinduene klirret. Idag
gar her rykter om at det er Rjukan,
Raufoss og Porsgrunn som er bombet,
men at hele hu set her skulle ryste av
bombingen sa langt borte synes meg
ufattelig. Sigvald var under flyalatmen
pa trikken under jorden - mellem
Nasjonalteatret og Majorstuen . Ved
flyalarmen stanser trikken momentant

for tunnelen brukes som tilfluktsrom.
Si gvald forteller at under bombingen som de ikke h0rte- rystet hele trikken
sa vinduene kl in·et. Det rn a altsa vre re
se lve jorden som har rystet - ikke bare
lufttrykket, sa det rna ha vrert ve ldige
saker. » (17.11.43)
«Herman hadde vrert pa Glitre igar.
- Han hadde talt 75 amerikanske fl y. De
var pa vei til Kjeller fl yplass hvor de
born bet noe forferdelig noe.- Her i byen
gikk det fl y al arm og vi h011e born bingen
som en fjern torden - en torden u ten
stans. - Pa Rikshospitalet hadde de fatt
varsel om at de ventet angrep pa byen,
sa pas ientene ble fl yttet ut pa gangene
eller ned i tilfluktsrommene. Mor var

15

blitt kj0rt ut pa gangen.» (1 :;. ! 1.43)
«leg var noen &rend i byen idag.
Hele Karl Johan nedover var aile
speilgl assrutene knust , likeledes i
sidegatene, men for den langt
overveiende del ser det ut til at skaden
vesentlig er begrenset til rutene. - Det
er umulig ennu a fa noen oppgave over
drepte eller til skadekomne. Batens
besetning rna ansees omkommet Det
var visstnok en 9000-tonner, hollandsk
bat - noen sier den hadde tysk besetning.
Noen sier at 78 norske kaiarbeidere er
str0ket med, noen sier at 200 russere
arbeidet der nede . Det skal visstnok
v&re noksa sikkert at ulykken skjedde
pa den maten at en kasse ammunisjon
fait ut av kjettingen, idet en kran svinget
den inn pa bryggen. Eksplosjonen
forplantet seg ombord pa bilten, som
~4.
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sank og videre tillagrene. Men det sies
at det store lagret pa 10000 tonn ikke
gikk, for da ville halve Oslo ligget i ruiner. Nu er det vesentlig rutene som er
knust, og en del hus er antent og brent
Byen ser sa forferdelig ut at deter rent
ufattelig at menneskene gar uskadde
omkring.
!morgen kommer her 2 familier opp
til meg. Huset deres er brent, de har
mistet alt sitt- og her er intet a fa kj0pt,
sa jeg skal efter fattig evne se a hjelpe
det jeg kan .» (21.12.43)
«S&rlig om l0rdagen , men ogsa
andre dager- har vi flyalarm. Da gar vi
ned i kjelleren av hensyn til
granatsplintene som skal ha noksa sterk
gjennemslagskraft F0rst gar alarmen,
da vekker vi barna og de kl&r pa seg
halvd0de av s0vnighet Sa venter vi til
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det begynner a skyte og gar da i
kjelleren, mens den verste helvedes
larm bryter l0s over oss og huset ryster
i sine grunnvoller av detonasjonene. »
(13.11.44)
(Nyttarsaften ble Victoria Terrasse
bombet Det var flere flyalarmer, den
siste blaste av kl. 130 nyttarsnatt. Da
gjestene gikk fra Refsum etterpa)
«dumpet de rett opp i streng tysk
kontroll av aile passerende i veikrysset
pa Vinderen st. Tyskerne foretok
legemsunders0kelser, unders0kte ogsa
all bagasje, det var visstnok vapen de
Jette efter.
Igar ble det funnet et hull i jorden i
haven utenfor huset her. Det viste seg a
inneholde en ueksplodert granat Her
har derfor giltt politivakt i hele natt. Den
skal visst fjemes idag, og da rna visst
huset her midlertidig r0mmes.
Forhapentlig star det fremdeles pa plass
nar vi kommer til bake.» (8.1.45)

Krigen
«Folker nerv0se for invasjon. - Jeg har
vanskelig for a tro pa noe i st0rre
malestokk her i Norge. - Men vi lever
jo i nesten uutholdelig spenning fra dag
til dag om fremgangen i Normandie. Deter sa nervepirrende at vi nesten ikke
orker tenke pa det -For selv om vi ikke
er i tvil om det endelige resultat, sa
spiller tidspunktet for avslutningen en
enorm rolle for tusenvis av mennesker
og det kan bli ille nok for oss her i Norge
om det drar for langt ut over neste ilr.»
( 12.6.44)

«lo mer det nrermer seg slutten,
desto mer utalmodig blir en efter at det
skal ga ennu fortere. - Idag star der igjen
et avertissement i avisen: Var kjrere
S0nn, stud. me d .... d0de i Weimar 25 ar
gammel. - Det er blitt mange av den
slags annonser. » (26.8.44)

Siste krigsvinter
«Her er veldig politikontroll pa gatene
for tiden. Folk rna ta av seg bade klrer
og sko og finne seg i a sta pa str0mpelesten i varslapsen mens alt blir
gjennemrotet. - En mann hadde
legitimasjonskortet sitt i baklommen.
Da han pa foresp0rsel efter det tok til
baklommen, trodde politiet han tok efter
vapen og skj0t ham gjennem maven.
I det hele er det utrygt pa gaten isrer om kvelden. Stanser en ikke
0yeblikkelig pa tilrop, sa sitter kulene
noksa l0st. - Og sa undrer folk seg over
hva de vii gj0re. Blir problemet sa stort
at de rna avslutte dette sinnssvake
slakteriet nu til slutt? Deter jo nyttel0st,
bare st0rre 0deleggelser, flere drepte og
0kede vansker siden. - Resultatet rna jo
vrere gitt.- Er ikke prisen for utsettelsen
vanvittig stor?» (12.3.45)

- Har du h0rt at alle frimerker med
Quislingsbilde skal inndras?
- Nei, hvorfor det?
- Folk spytter pa den gale siden av
merket.
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Etter frigj0ringen 1945
Sommeren 1945 reiser Biten Refsum
med bama til faren utenfor Bergen og
sa tilbake over Sognefjorden mens
ektemannen arbeider pa Milorgs kontor
i Oslo hele sommeren.
«Hotell- og reiseforhold i det hele
er sterkt efterkri gsbe tont. A lie
mennesker vii reise og r0re pa seg efter
stavnsbandet som Herrefolket Ia pa oss
- men krigstiden s sa mhold og
hjelpsornhet er borte. Aile albuer seg
frem. - Forskjellen er helt patagelig. »
(24.8.45)
«Med middagsmaten har det vrert
svrert enkelt: her har ingenting vrert a
fa. Det har vrert verre enn noensinne og
vi har ikke Ienger den karakterstyrken
som vi hadde under krigen til a svelge
ned all vond mat. Nu er det slik at hvis
maten byr imot, sa Jar vi vrere a spise
den, ogden frosne torskefileten som har
vrert det som har vrert a fa kj0pt, er sa
b10t og uappetittlig nar den blir tinct
opp, at vi har ikke mot pa den. -Sa har
vi levet pa br0d og margarin- uten ost
eller syltet0y - og hermetisk torskerogn
so m vi hadde !itt igjen av efter
«krigslageret». - Vi har forsavidt nok
mat, som vi har nok br0d, men maten
er sa lite «morsom>> som noensinne. Det
gar langsomt. Med kl re me gar det like
smiitt. Men der er vi jo blitt «hjulpet>>
av sa mange.
Selv har jeg hatt «jobb » som
fangevokterske for NS -fa nger pa
Bredtvet (hvor jeg jo selv en gang satt)

- fanger so m er sa tt til jordarbeid .
Arbeidet som fangevokterske var i seg
se lv ganske interessant, bade rent
menneskelig se tt - og politisk .
Menneskenes evne til a kunne forvrenge
aile kjensgjerninger slik at de selv inn tar
heltens rolle i kjeltringstrekene er all tid
like frapperende . Derute i potetakrene
lrerte jeg mer psykologi i l0pet av en
time enn ellers pa et iir.» (8.10.45)
«De siste ukene er matsituasjonen
plutselig blitt me get bedre. Vi far bade
kj0tt og gr0nnsaker. Ellers har her i hele
h0st vrert meget vanskelig.>> (3.11.45)
«Julaften skal vi ha en del av
familien hos oss som vi pleier. Noen
julegodter a nevne har jeg ikke fatt tak
i, men vi fikk da kj0pt 3 kg epler for en
tid siden og haper at de holder seg.»
(20.12.45)

DET RASJONERTE SAMFUNN 1940-45
av Finn Holden
Ved 50 ars jubileet for frigj0ringen 1945
er det naturlig a se pa hvordan
dagliglivet var for folk under
okkupasjonen.
Det som opptok folk flest i
dagliglivet, var maten. For folk flest var
okkupasjonen et m0te med det
rasjonerte samfunn.
9. april 1940 var bare matmel,
sukker og kaffe rasjonert. Fram til
h0sten 1942 ble situasjonen stadig
darligere- den ene varen etter den andre
forsvant fra butikkene og ble sa
rasjonert.
Det
f0rste
aret
omfattet
rasjoneringen aile importerte matvarer
og br0d , fett, kakao , sirup og
kaffeerstatning. Aret etter ble kj0tt og

Utvalg og systematisering ved
Finn Holden

flesk, egg, melk og melkeprodukter
rasjonert. Sommeren 1942 ble
rasjoneringen utvidet til poteter og aile
slags gr0nnsaker, som allerede var
forsvunnet fra markedet. Reiste man pa
ferie,
matte
man
ha
med
rasjoneringskort. Fester og vennetreff
ble holdt med spleising av rasjonene .
Melet ble spedd med poteter, fiskemel ,
tang og gr0ntmel, oftest med poteter,
samme vekt poteter og mel.
«Poteter ble redningen. Uten de nne
rotknollen - fylt av B- og C-vitaminer
og jem - hadde hungersn0d brutt ut i
Norge. Poteter - og senere kalrot dr0yde de knappe br0drasjonene.» For
mange mennesker var det poteter til
frokost, til middag og kvelds.
Myndighetene trykket en brosjyre: Til
husm¢drene: Et varsko. Pass godt pa

Kan noen av le serne gi noen flere
opplysninger om rekvireringen av hus i
Haakon den Godes vei?

)
- Har du h0rt at Quisling er blitt
landhandler?
- Hvorfor?
- Jo, han har solgt Norge.

Potetlager i Kinopalceet
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potetene
me d potetoppskrifter:
Po tets uppe uten fe tt , pote te r med
gr0nnsaker i hvit saus og poteter med
brun saus.

De to f0rste !irene var det nok
poteter i Norge. Sable potetforsyningen
0de lagt av store oppkj0p av tyskeme,
svarteb0rs og kald vinter 1941-42.

Matauk pa T¢rtbergjordet

K¢ i Apalveienfor a fa settepoteter til parsellen pa T¢rtbergjordet
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Protokollen for Lille
Fr0en Vel sier noe om
forholdene
Viiren 1941 sendte Aker jordstyre brev
til Lille Fr0en Vel og tilb0d
jordparseller p a Fr0ensjordet og
utdeling av gj0dsel og settepoteter til
parsellhaverne. 20 beboere pa Lille
Fr0en s0kte om parsell og aile fikk. Aret
etter s0kte 24 beboere, men de fire sist
pameldte fikk avslag. Parsellene pa
Fr0ensjordet ble beholdt ut sommeren
1945.
V iiren 43 forespurte Aker kommune
om noen av beboeme pa Lille Fr0en
hadde lagerplass for poteter. E. H. Fr0en
.svarte at han kunne stille kjellerrom (pa
Lille Fr0en giird) til disposisjon hvis
kommunen ville betale istandsettelsen
av rommene. Andre beboere svarte at
de hadde lagerplass til sine egne poteter,

men ikke mer. Kinopalreet kin o ble
stengt og brukt til potetlager.
Protokollen til Vellet vi ser ogsa en
konsekvens av dyrehold og dyrking av
poteter og gr0nnsaker i villah avene.
Sommeren 44 kommer det brev fra
velmedlemmer om tilt a k mot
rotteplagen. Styret vedtar at kampen
mot rottene rna settes i verk senere pa
h0sten nar parsellene er h0stet. Viiren
45 delte styret ut rottegiften «Ratin»
gratis til medlemmene med 0nske om
utlegning straks. Samtidi g henst ilte
styret til medlemmene at de skulle vise
hensynsfullhet overfor naboene nar de
anbrakte avfall fra dyreh o ld og
lignende .
Rottekrigen ble gjentatt viiren 1946.
Aker jordstyre fore spurte om parseller
for 1946, men den viiren s0kte ingen
beboere.

Kilde: Guri Hjeltnes: Norge i krig, bind
5, Hverdagsliv.
Bildene er hentet derfra.
Styreprotokollen for L ille Fr0en Vel.
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MATAUK UNDER OKKUPASJONEN
av Evelyn Borchsenius
Matauk er et godt ord. Vi fikk jo noe
mat under krigen, men det var ikke nok.
Mange var sultne. Sable fantasien satt
i sving for a 0ke pa maten.
I vart distrikt var det mange
muligheter. Folk hadde villaer med god
plas s, srerlig utenomhus. Plener og
blomsterbed ble spadd opp, og poteter,
tomater og forskjellige gr0nnsaker ble
dyrket i stedet. Parker ble pl0yd opp.
og poteter og gr0nnsaker kom i stedet
for plen. I vart distrikt kan ikke jeg
huske at det var sa mange som hadde
parse!!. Det var nok langt flere i andre
bydeler.
Og sa dro man selvsagt pa brer- og
sopptur i Marka. Og alt som var, ble
plukket.
Egg var mangelvare , sa derfor anla
mange h0nsegard. Vi begynte med to
h0ner. De bodde i kjelleren og hadde
utgang gjennom et lite vindu til en
h0nsegard. Far f0rte «eggeprotokoll »,
og en dag fikk vi Ire egg, sa h0nene var
flittige. Efter hvert fikk vi flere h0ner
og kom vel opp i 12- 14 stykker. I vart
nrere naboskap hadde nesten aile h0ner.
Ofte var det dukkestuer som ble omgjort
til h0nsehus. Men jeg kan ikke huske at
noen hadde hane . Hvis en h0ne likevel
ble «klukk» og Ia egg pa egg, ble det
gjort sa utrivelig som mulig for den sa
den skulle gi opp og heller fortsette
eggproduksjonen.
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Melk var strengt rasjonert. I
Trosterudveien og Jegerveien var det to
store eiendommer som var eiet av
br0drene Wilhelm og Axel Wilhelmsen.
Begge hadde gartner eller sjM0r som
kunne me ike- og sa fikk de hver sin ku.
Den ene husker jeg het «Eventyret».
Men kuene rautet meget fra hver sin
ensomme plass. De var nok ikke vant
til a vrere alene.
Mor og far fant ut at vi skulle ha
geit. Det sto en annonse om en mann
som 0nsket seg en ny dress og hadde
en geit i bytte. Mors bror hadde en
nesten ubrukt dress. Og sable geita vir.
«Bella» het den og bodde i kjelleren om
natten . Men «Bella» trengte efter hvert
a komme til en bukk for a for0ke slekten
og bli mer me lkedykti g. Heldigvis
hadde Sverdrup-Thygeson, som bodde
like ved Ris gard, en bukk, og mor leiet
«Bella» flere turer dit ned sa den fikk
utf0rt silt rerend. Egentlig tror jeg ikke
«Bella» var sa fom 0yd hos oss, det ble
nok stusslig a vrere alene. Ogden melket
mindre eftersom f0dselen nrermet seg,
sa det ble bestemt at den sku lie bo ute i
Asker. Far leiet den avsted en morgen.
Holmenkollbane n ville ikke ha geit pa
trikken. Men bytrikken tok imot og !itt
sp0kefullt sa kondukt0ren : «De far
bruke hornene hvis det blir trangt».
Imidlertid nedkom «Be lla» med to kid ,
hvorav det ene ble brukt p a en
familiemiddag.

Det var ikke sa mange som hadde
geit, men kaniner var det flere som
hadde. De ynglet stadig, men egentlig
vet jeg ikke om det var sa
«matl0nnsomt» aha dem. De krevet jo
en del fOr, og jeg har inntrykk av at det
stort sett gikk i poteter, foruten gress
og l0vetannblad, og poteter spiste vi jo

mye av selv.
Gris var det popul rert aha. Jeg kan
bare huske « Mon s» hos familien
Ringnes i Ekomveien i var umiddelbare
nrerhet; men det var mange «villagriser»
rundt omkring. Folk ble bare sa altfor
glad i grisene sine at det ikke all tid var
sa hyggelig a slakte dem.

0

MATAUK I ASEN UNDER KRIGEN
av Anne-Wenche Ore
Villaeierne ovenfor Holmenkollen
hadde stort sett skogstomter og kunne
derfor ikke dyrke poteter og gr0nnsaker
i egen hage. Flere fikk imidlertid tildelt
parseller i S0rkedalen, blant annet pa
Golfbanen. Jeg tror tildelingen til dels
foregikk via arbeidsplassen. Var farnilie
fait iallfall utenfor en slik mulighet.
Frukttrrer og brerbu sker var heller
ikke allminnelig, selv om de fantes. For
de familiene som ikke hadde parseller
eller brerbusker, spilte brerplukking en
stor rolle. Min mor, som arbeidet i
skolen, var ute i skogen hver dag i ferien
etter at brerene ble modne. Hun gikk
intenst opp i arbeidet med a sikre
vinterforsyningen. Da hun traff noen
tyskere som var ute i samme rerend,
uttalte hun med sin klare lrererstemme:
«Dies sind meine blaue Beeren ».
Result atet var e n hurtig tysk
tilbaketrekking.
Familiens yngste plukket sopp, det
var det ikke mange som gjorde pa vare
kanter den gang, jeg traff aldri noen i
soppskogen. Vi h adde m ange

Norgesglass med sopp i kjelleren hver
vinter. Det som forundrer meg mest i
dag, er at resten av familien som ikke
kunne noe om sopp, stolte pa
soppkunnskapen til en tenaring. Det
inntraff verken d0dsfall eller lettere
former for soppforgiftning i var fami lie.

Husdyrhold
Mange familier holdt kaniner av typen
bla bever og hvit landkanin. Jeg hadde
en nydelig kanin, brun- og graspraglet,
jeg tror det var en vedder. Kaninene bl e
foret med gress, l0vetann og
gr0nnsakavfall om sommeren. Hver
h0st ble det samlet l0v i store mengder
til vinterfor. Det hendt e at un ge
familiemedlemmer nektet a spise husets
kaniner. Derfor ble det av og til byttet
kaninslakt med andre for a ordne den
saken.
H0ns var ogsa relativt allminnelig.
Kyllingene kom daggamle og levde den
f0rste tiden i vart hu s unde r en
nattbordslampe i stuen til de ble store
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nok til a bo i kjeller eller uthu s.
Reven forsynte seg dersom man
ikke passet pa a lukke dem inn om
kvelden. Det var !i<.erlig h0nene som ble
tatt, hanene var flinkere til a flakse opp
i nrerstaende trrer.
Det mest originale husdyret pa
Voksenli a var geita Oline. Det ble en
fortrinnlig prim av mel ken hennes. Hun
var ogsa en god turkamerat. Eieren
hennes o g je g gikk tur i Nordmarka med
henne i band. Oline overlevde krigen ,
var familie hadde henne i pensjon
sommeren 1945 mens eieren v ar pa
sommerferie.
var familie spesialiserte seg pa
villagris. I l0pet av krigsarene hadde vi
tre stykker. Det kan ikke ha vrert mange
familier som holdt gris, fordi en meget
ung nabo ropte til min far pa veien: «leg
vet hvem du en>. Far spurte selvf0lgelig
om hvem han var, og hun svarte: «Du
er pappaen til grisen!»
V ar f0rste gris het Amalie. Hun
slapp ut av grisebingen en sommerdag
og forarsaket den store grisejakten pa
Voksenlia. Hun ble lokket hjem igjen
ved hjelp av en hvalkj0ttkake og
melonskall og endte sine dager rett f0r
jul med en slaktevekt pa I04 kilo. Dette
var i 1941, da var det greitt a fa tak i
skyller av mange slag . Vi hentet
fjorarets mer eller mindre darlige
poteter og ga henne gjreret salt uer fra
Nord-Norge.
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Var siste gris i 1944 som het
Fredriksen - min far trodde den skulle
overleve krigen - var en mager gris med
slaktevekt pa 45 kilo. Det var store
problemer med a skaffe den nok mat.
Vi sanket islandsk lav i store mengder
rundt i Nordmarka. Det ble kokt gr0t
av Iaven som gri sen spiste med god
appetitt. Mor ringte til og med i sin n0d
til Norges landbruksh0gskole for rad og
hjelp til gri sef6ring. Resultatet var at
NLH sendte oss to store sekker med
ugressfr0 som kom godt med. Jeg forsto
det ikke den gang, og jeg fors tar faktisk
enna ikke hv a NLH egentlig skulle
bruke alt ugressfr0et til.
Slaktin ge n ble utf0 rt av en
profesjonell slakter som kom hjem til
o ss. Vi hadde ogsa en skikkelig
kokkekone som kom for a hjelpe til med
tilberedningen av kj0ttet. Vi barn som
f0r krigen hadde levd i en dag-til-dag
husholdning, lrerte meget av dette, og
innholdet i raden med hermetikkglass
var en stor hjelp til a holde liv i oss.

I DET DAGLIGE, HVA SAVNET FOLK?
" Bananer!"
smak."
" Mer
"S itrusfrukter. " "Sjokolade." "Kj0tt av
dyr, ikke surrogater." "Fersk fisk."
"Sko som ikke sprakk nar de ble vate ."
" Ki re r var et vanskelig punkt. Mors
lakner gikk det hardt ut over, for vi var
4 s0stre."
" En regnfrakk som tal te re gn."
Fra NORGE I KRIG, bind 5, s. 97.

"Melk og melkeprodukter var vel det
vi savnet mest."
"Hvite kaker! "
"Br0d! Greip ein inkjeanande etter
br0det, Sa Stod ein med 0VSte skorpa i
handa. Og det surgra innhaldet grein ein
i m0te. "
" En klype ordentlig tobakk."
"Jeg skulle gitt hva som heist for en
snelle sytrad."
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TVILLINGVOGN, pen t brukt
verdi kr . 200.- . 0nskcs bvttet i
pe n enke l barne v ogn . Te lefo n
Aase S teinkJe-r, Solum · V.cile n .

BYTT~IIASDEL!

En

hof\~hol ·

dcr av sdke, str. 7.4. \'Hdl kr.
1 ~ .-. en::o:kcs bytt e t, 1 ct . ; ommcr -

k1 oletey .

heist v1 stra. Betalcr
Oppgi n r. 10 162.
,
•
. f
BYTTF.. E n h ~': dsa ma s kan o~
korn og gr;"t~fre . •Jv . - , en hyp nc
p~og fo r hilndk:-a (t 35.- . e n karb~dlampe . 20.- , en 16 l. g r ytc.
2::>.- , alt om tr . nytt. b y lt t s. i h.~ r
re la\'!'ko.n r . 44 cllcr 43 . p:l<<'sk?·
la~e . nr ..i4 , cll!' r ~~· k kC' ld C' ,..::k, a. t
rr.(j hel ~ t va:ore n_y tt.
.
T. lnd re~ard_. N o rdlil a.~
ET ~YTT S JI:O GA RN, 10 s:1c~
2f rcnmng, verdt k':' . !lO.- o n s~ cs
bytte t i 2 bunt e r Aal v. h <.'!' JC st rc~1 g:
,
.
.
.tsp. an\ · 0 PP.!! I nr . ' 0186 ·
BYTTEH1\NDf:L! Har (? 0 brukt
me n ~orl ba r ncvogn m . n~· gummi. \'C'rd i kr . 150.- , o . b i drC' S!'
cllc r gr~bardink<tppc t-l:e •· vin te rfrakk, ~t r . 52 .
Ek sp. anv . Oppgi nr. 10063.
E t pa. r sjevri sc ls k ap ss k o. nr .
27 , o ns kes bytt e t i 5 gr . gull.

me1~7,~~~~·nv.

H VEM KAN sk arft- m eg e n god
fyllepern . hel :- ' 14 karat gu ll li - ~~!'P.:_~~v . _Oppgi_ n r . 1 00~ 2:
te brukt? I b v fle has et pa r t urn·
P UMPS SK INNS KO
nr . 3g_
sko. v . k r. 5.- . en d e l .. C::l} skolc- !itt b ru\<1. pr!s kr. :\:1.by ti('S i
bft ~ ~ r. v kr . 21).- .
s. pa sc r ~l <o . sa '11 me r.r.
Ek~p . anv . Opof!i n r . W173.
A ud Va~_ le-J_G i m_::_ ey:-a_n~ :..__
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NOEN MATOPPSKRIFTER
Potetvafler
300 g kokte poteter
300 g mel, bruk ikke bare krisemel, men
gjerne flere sorter blandet. Litt havremel
er ekstra godt i.
6 dl vann
2ss sukker
I ts bakepulver
R0ren rna svelle 1 time. Bakepulveret
tilsettes like f0r steking.

J0ssingkrem
1
/2

I blamelk (skummet melk)
2 ss mel
2ss sukker
vaniljesukker
Kok og mos potetene. R0r inn de 0vrige
ingrediensene og stek kaken i rund
form.
Ti l kremen mres melet ut i de kalde
melken. Kokes opp under omr0ring og
koker i 5-6 minutter, til all ramelksmak
er borte. R0r inn sukker og avkj0l det
helt. Visp sa kremen stiv.
Dekk kaken med kremen og med
syltet0y til om det finnes. Kaken kan
ogsa servere varm med r0d saus til dessert.

-Norge kan i dag sammenlignes med
en trikk.
- Hvordan det?
- Foran star F0reren. Bak ham star
noen ganske fa. Resten sitter inne.
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Potetbl0tkake med
j0ssingkrem
h kg poteter
2-3 ts farin
5 ss mel
2 ts bakepulver
vaniljesukker eller mandeldraper eller
kanelerstatning
1

Alker og maker som
ryper
Rens fuglene som vanlig og skjrer vekk
alt feu- det smaker tran av fettet.- Legg
dem i kjememelk i ct eller to d0gn, t0rk
dem og stek dem som krake. Bester det
a bruke bare bryst. Med hell kan disse
fugler legges ned pa hermetiske glass.
Da rna de steriliseres 1 tim etter at de
pa forhand er stekt ferdige.

SLEMDAL SKOLE UNDER KRIGEN
avian H¢eg
Disse spredte glimtene fra Slemdal
skoles historic under krigen bygger pa
egne opplevelser fra skolegangen der
fram til 1944 og pa de no tater som Else
T0nnes Nielssen har skrevet ned: "Noe
jeg husker fra Slemdal skole 1939-45".
Bade T0nnes Nielssen og jeg kan ha
husket feil ved enkelte episoder. Vi vii
vrere takknemlige om leseme sender
korreksjoner eller utfyldende
bemerkninger til reaksjonen.

1940
Vinteren 1940 var pre get av nybygging
pa skolen. Den hvite trevillaen var blitt
revet sommeren 39 og byggingen av den
store murbygningen var sa vidt kommet
i gang da vi m0tte pa skolen om h0sten.
Vi i 3. klasse holdt til i den gule
bygningen sammen med 1. og 2.
klassene . De eldre elevene gikk paRis
skole, men hadde handarbeide pa nr. 14
og sl0yd pa loftet. Skolekj0kkenet holdt
til i den gamle kjelleren pa Vinderen
skole. Vinteren var kald med masse sn0
slik a t vi i mars fikk en ukes
brenselsferie.
9. april fikk skolen beskjed om at
den og Slemdal hotell var rekvirert for
den tyske overkommandoen. Skolen ble
imidlertid forel0pig spart. Noen
skolegang var det ikke snakk om de
f0rste dagene . Jeg husker vi satt en
gjeng gutter i hagen og funderte pa hva

denne krigen kom til a bety. Dagen etter,
"panikkdagen", hadde jeg i hvert fall
mer enn nok a gj0re med pa a ta imot
aile som flyktet fra byen og som trodde
det var trygt a komme opp til oss. Det
overnattet mennesker pa madrasser i
aile rom. Etter noen dager kom skolen i
gang igjen, men flere clever m0tte ikke
f0r om h0sten. Klassene fra Ris kom
opp igjen i juni for da var den skolen
tatt av tyskerne . Da ble det virkelig
trangt. Det kunne vrere opp til3 klasser
pa en gang i den lille gymnastikksalen .
F0rsteklassene matte ha undervisning i
trappeoppgangen! Tilfluktsrommene i
nybygget var kommet i orden. Under
flyalarmene ble vi sendt ned dit. Vi
matte sta fordi det ikke fantes benker
eller Stoler. Lrereme pr0vde a muntre
oss opp med sang, lek og h0ytlesing.
Heldigvis varte det ikke sa lenge av
gangen.
H0sten 40 var klasserommene i
nybygget ferdige. Spesialrommene
gjorde myndighetene ikke noe med
fordi de regnet med at skolen ville bli
rekvirert. Det var flott a komme inn i
nye, lyse, store klasserom . Pa meg
virket det i hvert fall positivt. Det ble
slutt pa meldingene hjem om at jeg var
urolig i timene!

1941/42
Sommeren 41 tok tyskeme bygningene,
bortsett fra overlrererboligen som etter
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hvert ble brukt bade til klasserom og
kontor. v ar klasse holdt mesteparten av
krigen til i tamrommet i Ris kirke. En
peri ode gikk vi ogsa pa Tasen skole. Vi
tok ekstratrikk ned til Majorstuen og
opp til Tasen sammen med en annen
klasse . Det var plassert klasser i
kjelleren og i sakristiet i kirken.
Ellers var klassene spredt i private
hjem langs Holmenkollbanen. Slik
opplevde Else T0nnes Niel sse n
situasjonen for sin klasse: Jeg kom bort
i Grimelundsveien i en spisestue. Det
var litt trangt og koldt. Tavie fantes ikke,
men en far fikk tak i et stykke sort linoleum , pa ca. ¢ m2. Den kunne brukes
nar den var veldig vat nar vi skrev pa
den. Fru Abildgaard som vi var hos,

var sa snill at hun tente opp i ovnen f0r
jeg kom, men vi matte b~re inn veden.
Den fikk vi som langved oppe i veien
og matte dra og b~re den ned. Sa kom
en mann med kappsag og delte den opp.
Sa matte vi Iegge pa verandaen sa mye
vi fikk plass til, resten nede i sn0en.
Hver dag var det a ta inn for a t0rke det
so m skulle brukes. Det var ogsa
musejakt f0r skoletiden, sma markmus
kom inn , og elevens f0rste sp0rsmal var
gjeme: "Hvor mange mus tok du i dag?"
Jeg tror 5 - 6 var toppen.

N azifiseringen
Det skolearet kom den store kampen
mot nazifisering av skoleverket. Else
T0nnes Nielssen forteller at l~reme ved

Slemdal, Ris og Vinderen skoler alt
h0sten 40 ble innbeordret en kveld til
Slemdal til "opplysning" av ledende
nazister om skolesp0rsmal. De fikk
beskjed fra sine kontakter om a m0te,
og i et par timer h0rte de pa propaganda
og trusler. De fikk utlevert noen b0ker
som varmet godt i ovnen.
5. februar 42 ble L~rersambandet
stiftet, og aile l:erere matte v~re
medlem, ellers mistet de l0nnen. Som
ved aile andre skoler i landet skrev
l~reme pa Slemdal den 20 februar et
h0flig avslag til departementet som
sluttet slik: " .. finner jeg a burde
meddele at jeg ikke kan betrakte meg
som medlem av l~rersambandet."
Overl~rer Gr0nvik ble arrestert og
kastet ut av overl~rerboligen .
Leiligheten hans ble sa brukt til
lagerrom, l :e rerv ~ relse, klasserom,
legerom inn til ny nazioverl~rer tok den
i bruk som bolig. L~rer Eide ble under
protest satt til a fungere som overl~rer

inntil denny nazis ten kom. 30 mars ble
Hval og Iyraaker arrestert og sendt til
Kirkenes fram til neste jul. Var klasse
hadde 0yraaker som klasseforstander
og satte stor pris pa ham, og det var stor
stas da han kom tilbake.
Pga. l~reraksjonen ble skolene
stengt. Departementet skyldte p a
"brenselsferie". Jeg ble sendt pa landet
hvor jeg som eneste lekekarnerat had de
en hyggelig j0disk gutt som var gjemt
bort. En morgen var han ikke Ienger der.
Jeg fikk vite at noen hadde hentet ham
og f0rt ham over til Sverige.
Departementet matte ga til bake pa krav
om medlemskap i sambandet og i
begynnelsen av mai var all undervisning
i gang igjen.

Bespisning
Mange led n0d under krigen , noen ogsa
i vart distrikt. Jeg husker ikke nar vi
begynte a fa gr0nnsaksuppe fra
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Dampkj0kkenet. Den ble satt pa
kj0kkenet i overlrererboligen. Elever fra
aile skolestedene kom med spann og
hentet suppen til sin klasse . Jeg
opplevde ikke den suppen som sa veldig
spennende. Tran fikk vi ogsa. Vi stilte
oss opp i k0 foran i klasserommet. Jeg
klarte meg med en skje, men det var
noen som tok betydelig mer. V aren 43
fikk Ris Menighetspleieforening en
foresp0rsel fra "Den Svenske Donatorrepresentasjon" om den kunne organisere be spisning av skolebarn i var
menighet. Tilbudet var en halv liter
havresuppe per barn som besto av
havregryn , sukret t0rrmelk og ovomaltine. Menighetspleien fant ut at det
gjaldt 1500 barn og p a tok seg
oppgaven. Havresuppen ble kokt pa
Di akonhjemmet om kvelden , og ble
holdt varm inntil den ble sendt til
Slemdal hvorvaktmesterfruen delte den
ut til de forskjellige klassene i redskapshu set ved stasjonen (der hvor
r0rleggerfirmaet holder til na). Hver 14.
dag ble det ogsa delt ut 250 gram pal egg
som besto av Sunda, marmelade og ost.
Svenske b0nder ga ogsa mat. Jeg gar ut
fra at det var grunnlaget for at vi ogsa i
blant fikk ertesuppe og gr0nnsaksuppe
med kj0tt. Til jul i 44 fikk hver eleven
stor pakke fra Sveriges R0de kors med
sjokolade , drops, !itt palegg , sm0r,
kjeks, kam, skoli sser, tannb0rste og
sytrad.
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Forholdet til nazielevene
I var klasse var det hele 4 elever som
var barn av nazister. To av dem gikk
jevnlig i hirduniform. De var ganske
isolerte i klassen. Det sto en vinterdag
en liten notis i Morgenposten om et
eksempel pa lite kameratslig behandling
av medelever. Bakgrunnen var at en av
disse hadde brukket beinet i Risalleen i
svingen ovenfor Ekelyveien. Han ]a pa
bakken og to av vennene hans sto ved
siden av og ba om hjelp, men vi for
aile forbi i full fart pa sparkene vare uten
a bry oss om dem. I flere klasser m0tte
elever i uniform. Overlrerer Gr0nvik
fikk stadig klager over at dette t0yet var
revet ned, sa det Ia pa gulvet. Dette var
overlrererens ansvar, og tonen mot ham
ble etter hvert mer aggressiv. Dette var
nok en medvirkende arsak til at han ble
avsatt.

Frigj0ringen
Else T0nnes Niel ssen forteller: Ettersom varen kom, skj0nte vi at det snart
matte bli slutt pa krigen. Flaggstengene
var forsvunnet etter 9. april, men na kom
det fram noen hver dag, og hver morgen
rapporterte elevene hvor mange nye de
hadde sett. De tok ikke Ienger notis av
klassens hirdjente. Endelig 7. mai fikk
vi beskjed om at det skulle komme en
viktig beskjed fra London kl. 13. Om
ettermiddagen ringte overlrerer Gr0n-

vik og gav beskjed om at neste dag var
fridag. 8. mai ved 6-tiden ringte nazis ten
og gav sam me beskjed. Jeg svarte at jeg
hadde fatt beskjed om det fra min
overlrerer. Da klasket han r0ret pa, og
ferdi g med ham.
Aile lre rerne gikk opp til sine
"leseplasser", og der var det festing med
skaler og sang, og elevene m0tte fram
med blomster i norske farger enda de
visste at det var fridag.

17. mai
Men den st0rste dagen var 17. mai . Det
var gratt vrer, smaregn som gikk over
til plask, og ingen hadde regnt0y som
holdt vannet ute: Vi hadde oppstilling
pa Youngstorget. Dit kom det busser fra
Sverige med norske politi soldater. Vi
begynte a synge "Ja, vi elsker dette
landet" og sluttet med nest siste vers:
Og som fedre ne har kjempet, m0drene

har grrett, harden Herre Stille lempet sa
vi vant var rett ." Me n da fortsatte
soldatene: "Ogsa vi nar det blir krevet,
for dets fred star leir."
Trikkene kj0rte ikke den dagen, aile
skulle ha fri , og aile elevene gikk ito get,
sa det ble et langt tog som hilste
kronprins Olav pa Slottsbalkongen.
Noen hadde ordentlige flagg , andre
papirflagg, men jubelen var like stor. Og
borte pa Tullinl 0kka sto det dekket
lange bord med hvite duker og hvite
poser, og hver elev fikk en pose med 2
HVITE boiler i, og en pose med en stor
p0lse. I regnet l0ste nok noe papir seg
opp og satt fast i maten , men det gjorde
ikke noe, alt gikk ned. Og sa gode boiler
og "fiskep0Iser" hadde de aldri smakt.
De yngste elevene kjente jo ikke an net
enn en ubestemmelig "fiskeblanding" i
p0lseskinn. Det var Danmark som hilste
var frigj 0ring pa den mi'iten.

Sykkeltur
En tysk soldat sitter pa en kafe i Kirkenes og drikker. Han blir etter hvert mer og
mer sl0vet og begynner a tale med seg selv. Til slutt blir han h0yr0stet og sier sa
aile kan h0re det:
- Etter krigen skal jeg ta en sykkeltur gjennom hele det stortyske riket.
Sa kommer det lunt fra et hj0me:
- Hva skal De sa gj0re om ettermiddagen?
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NOEN MINNER FRA SLEMDAL SKOLE
UNDER KRIGEN
av Evelyn Borchsenius
Skolegangen min under krigen tenker
jeg tilbake pa med glede. Ofte var den
a regne som omgangssko le, men vi
hadde dyktige Irerere og en liten klasse ,
og vi f0Ite nok sarnholdet mot tyskere
og nazister.
Jeg h0rte til pa Slemda l skole.
Tyskerne tok skolen f0rst sommeren
1941 , sa inn til da gikk vi pa vanlig
skole. Men klasser fra Vinderen skole so m allerede var tatt - h adde
undervi sning
i
den
gamle
murbygningen pa Slemdal skole . En
episode fra frikv arteret her rna jeg ta
med. Anne Ki hadde r0d lue med stor
dusk. En mede lev, som hadde
naziforeldre, kom , rev av henne luen og
tok den. Det var den eneste luen Anne
Ki hadde, og det var umulig a fa kj0pt
ny lue , sa Anne Kis far troppet opp hos
overlrereren og forlangte a fa luen
tilbake. " Nisseluer har vel ikke stor
dusk," sa han. Overlrereren var
0yensynlig enig i dette, for luen ble
Ievert tilbake.
Da skolen ble okkupert, matte det
finnes Iokaler pa tilfeldige steder. En
familie kunne ha en spisestue a avse i
en villa, og sa gikk vi pa omgang. Men
efter hvert fikk vi fast kl asse rom i
dapssakristiet i Ris kirke. VI var bare
pik e r i k lassen. Gutten e h adde
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tiirnvrerelset i kirken som sitt klasserom.
Kjellerrommet i kirken ble ogsa brukt
som klasserom.
I det store fyrrommet var det
suppeutdeling hver dag. Vi hadde aile
med en liten boks til a fa suppen i.
Boksen var heist en fiskebolleboks i
aluminium. Boksen og en skje Ia i en
liten t0ypose som vi fe stet til ranselen,
og sa hang den der og dinglet. Suppen
var enten havresuppe e ller en slags
betasuppe med kj0tt. Vi stilte opp i en
lang k0 foran suppespannet, og "fr0ken"
delte uten 0se til hver. Ble det noe suppe
igjen, kunne vi fa med litt hjem i et
spann. Havresuppen ble det ofte laget
vafler av, for egg hadde de som holdt
"villah0ner" .
Tran fikk vi i klasserommet
(dapssakristiet). "Fr0ken" satte flasken
mellom ytre og indre vindu sa den skulle
holde seg !itt kald. Ikke aile syntes tran
var sa godt, men Else Marie stilte seg
gjerne opp bakerst i rekken igjen for a
fa en skje til.
En ga ng ibl ant
fikk vi
svenskepakke! ! Den inneholdt en pakke
kn ekkebr0d og noe hermetik k , og
de ssuten var det en boks med noe
karamellignende palegg. De fleste av
oss tok pakken med seg hjem, men ikke
aile. Jeg hu sker Tora som bare matte
smake Iitt pa palegget, og det endte med

at hele boksen ble spist og til sist skrapt
med en strikkepinne.
Hiindarbeid hadde vii private hjem,
det var ikke pi ass til det i dapssakristiet.
Sa vi fartet av sted, og jeg tror nok vi
iblant gjorde veien lengre enn den
egentlig var. Gyrnnastikk hadde vi ikke,
men vi slo mye ball i frikvarterene .

Lrererne rna ha hatt det
anstrengende . Vi hadde faglrerere som
kom og underviste i sitt fag, og sa matte
de videre til et nytt sted for a undervise
nye klasser, men vi h0rte aldri at de
klaget.

DRAMATIKK I TENNISVEIEN 1
UNDER KRIGEN
av JEA
Det hemmeli ge og fryktede tyske
po li tiet Gestapo hadde under
okkupasjonen en representasjonsboli i
Tennisvien 1 pa Slemdal. Den var base
for den dramatiske frigj0ringen av de
norske fan gene som tyskerne hadde satt
pa Grini og M0llergaten 19.
Harry S0derman var svensk
poli ti sjef og en norgesvenn under
krigen. Han hadde satt seg som mal a
fa transportert vekk de norske fangene
som satt i tyske konsentrasjonsleirer slik
at de ikke kunne bli brukt som gisler i
kommende kamphandlinger i Norge.
Norge var siste krigsskueplassen i
Europa. In gen visst om de 350 000
kampklare tyske soldatene som sto her,
ville overgi seg eller slass og 0delegge
la ndet. S0derman ville beskytte
fan gene.
Fra Stockholm tok han kontakt med

den forhatte gestaposjefen i Norge,
oberfiihrer Heinz Fehlis, og ble faktisk
invitert til a komme til Oslo. 6. mai ble
han innlosjert i Tennisveien I , i
skipsreder Odd Bergs bolig som
Gestapo hadde tatt etter at Berg hadde
mattet r0mme fra Norge.
Dagen etter, 7. mai kl. 15.50, ble
kapitulasjonen kunngjort i radio. Fehlis
og S0derman satt sammen pa Slemdal,
og S0de1man sa: "Das Spiel ist aus, Hen
Fehlis". Dernest forlangte han straks a
fii disponere en gestapobil samt en
Gestapo-tjenestemann med slike
fullmakter at han kunne komme inn i
fangeleirene .
Oslo var na i et vakuum, tyske
myndigheter hadde kapitulert, norske
hadde ikke overtatt. Ville tyskerne
kjempe likevel, ville NS kjempe? Eller
ville de respektere kapitulasjonen? Alt
var mulig. S0derman hadde ikke Iyktes
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a fa kontakt med Hjemmefronten. Han
opererte alene med det mal a redde
fangene i kaoset som fort kunne oppsta.
Han var en handlingens mann og dro
fra Slemdal til Grini. Der klarte han a
fjeme kommandant Zeidler og tyskeme
og etablere en norsk administrasjon av
fanger. "Ja, vi elsker" 10d sa det ljomet
fra 5000 fanger.
Begeistringen var enorm.
Sa avsted til kvinneleiren hvor 500
fanger jublet til S0derman f0r de dro
rett hjem.
S0derman varna blitt varm i tr0yen
og dro med sin Gestapo-f0lgesvenn til
M0llergaten 19 hvor han forlangte at de
tyske fangevokteme straks skulle apne
aile fangecellene . Fangene skrek av
glede og mange grat. Aile sang "Ja, vi
elsker".

Fern sterkt torturerte, d0dsd0mte
nordmenn ble straks sendt hjem. En av
dem dro umiddelbart tilbake til
M0llergaten 19 med sin pistol og skj0t
den tyskeren som hadde torturert ham.
Sa bar det avsted for S0derman til
Gestapos hovedkvarter pa Victoria
Terrasse for a fa ut de norske fangene
der.
Heldigvis
ble
det
ingen
kamphandlinger i Oslo, men det kunne
man ikke vite pa forhand.
Fire dager etter at Harry S0derman
dro hjemmefra, var han til bake i Stockholm. I mellomtiden hadde han ogsa
fungert som politimester i Oslo i to
dager etter avtale med Hjemmefronten.
Sa mye s0vn ble det vel ikke i
Tennisveien 1.
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Litteratur: S0derman: Skandinavisk
Mellanspel, Stockholm 1945.
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Norge er alter fritt.
Fra Hjemmeftont ens Lede!.e.
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Ikke enna
Under en flyalarm i Oslo kommer en nybakt politimann ned i et fullpakket
tilfluktsrom slepende pa en benk og roper ut:
- Er det noen gravide her?
Da ingen svarer, gjentar han sp0rsmalet i en barsk tone og stiller seg avventende.
Etter en stund kommer det forklarende fra et hj0rne:
- Vi har bare vrert her i I 0 minutter.
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SEKRET~RENSHJ0RNE
Siden den 1. september har vi fatt 20 nye medlemmer som vi
0nsker velkommen til oss. Vier derfor pr. 15. novemberblitt
697 medlemmer i laget vart.
Som styremedlem i Landslaget for lokalhistorie har jeg
v<ert pa effektivt styrem0te i Trondheim og bes0kt andre
historielag i Oslo. Den 21. november regner jeg med at vi far
et nytt lag i bydel Majorstuen-Uranienborg som grenser til
oss.
Pa bydelsdagen pa Vinderen den 26. august stilte vi ut 15
forskjellige gamle bilder i 50 x 70 i butikkvinduene. Det ble delt ut et sp0rreskjema
med 15 sp0rsrnal for a fil_publikum til a sirkulere rundt. Vi har studert alle svarene og
kan fortelle dere aile at det suverent beste svaret ble innlevert av Ebba og Bernt H.
Lund som har 0nsket seg kopi av hestebildet som star utstilt i Vinderen Colonial.
Samarbeidet med Gaustad Sykehus om a utvikle kultur-aktiviteter i den gamle
smia som ble flyttet over veien i 1994 er kommet i gang.
For de som ikke har lest vare tidligere 16 blader fra 1992-95, kan disse kj0pes ved
henvendelse til sekret<eren.
Vart medlemsblad nr 17 ( 1/96) er under arbeide. Det utkommer i mars med n<errnere
beskrivelse av vart syttende m0te medio mars hvor vi planlegger et m0te om
Rikshospitalet fra 1826 til 1998 og vart arsm0te.
Kom med ideer til andre arrangementer du 0nsker i historielagets regi framover i
tiden.
Egne vervegiroer er utlagt pa aile 5 postkontorer i var by del. lkke medlemmer kan
melde seg inn i historielaget veda betale arskontingent pa kr 100.- og/eller gi en gave
pa var postgiro-konto 0825-0409339 eller bankkonto 5084.05.24008.
Haper mange finner veien til vart julem0te den 5. desember.
H0sten 1940 da invasjonen av England sto 0verst
pa Hitlers program, reiste en gammel dame en
dag med fergen til Bygd0y. Det kom en del tyske
sol dater om bord, og som vanlig paden tid sang
de: "Wir fahren gegen Engeland". Damen h0rte
me get darlig og spurte en av tyskeme hva det var
de sang. Da hun fikk vite at det var "Wir fahren
gegen Engeland", sa hun: - Da har dere nok
kommet pa feil bat, for denne gar bare til Bygd0y.
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STYRET I VINDEREN IDSTORIELAG
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Leder:
Nestleder:
Sekret::er/kasserer:
Redakt0r:
Styremedlem:
«

0yvind Gaukstad
Anne-Wenche Ore
Per Henrik Bache
Finn Holden
Evelyn Borchsenius
Solfrid Langmark

Historielaget bar til formAl Avekke interesse og skape forstAelse for var bydels historie.
Deter viktig Ata vare pA gamle minner i vArt nrennilj0 som en kulturarv vi 0nsker Agi
videre.
Laget arrangerer medlemsm0ter og gir ut et medlemsblad som kommer ut fire
ganger i aret. Laget 0nsker ll arbeide aktivt for ll verne og merke fomminner og aile
slags kultunninner i vllr bydel.
Vi vii gjeme nil flest mulig av bydelens beboere og 0nsker at de st0tter laget med
medlemskap eller deltar i vllr virksomhet. Er du interessert i vllrt arbeid, kan du ta
kontakt med Per Henrik Bache, tlf. 22 14 39 21.

Per Henrik Bachf

Forkortelser ble forklart:
NTB betyr Not To Believe
SS betyr S::er-Skole.

Bil drevet med lysgass ifebruar 1941

