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BARNAS KRIG I KRISTIANSUND
- ET MINNEINNSAMLINGSPROSJEKT
Av Marit H. Mehlum og Sverre J. Svendsen

Prosjektets opplegg og framdrift

«Det nye Bedehuset»
og fengselet til venstre i bakgrunnen med luftegården.
Fotografert av John Myren i 1940.
Nordmøre Museums fotoarkiv.
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Innsamlingsprosjektet kom i stand i 1998 etter at Kristiansund kommune fikk bevilget midler fra Fond for informasjon om krigstiden i
Norge. Nordmøre Museum ble engasjert til å lede prosjektet og å stå
for innsamlingen. Prosjektet tok sikte på å belyse barns opplevelser av
krig. Prosjektet har tatt for seg barn mellom 6 og 16 som levde i Kristiansund under perioden 1939 til 1947. Hovedmålsetningen med prosjektet har vært å skape en kunnskapsbank om barnas minner fra krigens virkelighet.
Kristiansunds historie i krigsårene var dramatisk og ekstrem. Kristiansund ble utsatt for fire dagers terrorbombing i månedskiftet
april/mai 1940. Bombeangrepene og brannene disse utløste ødela i
underkant av 800 bygninger - 60% av den totale bygningsmassen forsvant, deriblant hele sentrumsbebyggelsen. Da den gamle klippfiskbyen gikk opp i røyk, mistet Norge en av sine mest særegne byer.
Mange familier mistet sine hjem, deriblant mange barn.
Mye er blitt gjort for å formidle krigen sett med de voksnes øyne på begge sider, stridende som sivilister. Men alt for lite er gjort for å
dokumentere og bevare for ettertiden barnas opplevelse av disse traumatiske årene. Hvordan opplevde egentlig barna krigen?
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De faktiske hendelsene - rammen omkring "barnas krig".
Kristiansund hadde i 1940 ca. 15.000 innbyggere. De fleste av disse
mistet alt de eide i løpet av noen få dager i slutten av april. Ca. 3.000
eldre og barn var da allerede evakuert til landdistriktet, mens resten av
befolkningen - 12.000 mennesker - ble evakuert fra byen i de fire
dagene angrepene pågikk, til dels også under angrepene. 12.000 mennesker ble brått flyktninger i eget land. Dagene under og straks etter
bombingen var kaotiske og preget av både tragiske og tragikomiske
opplevelser.
Om Kristiansund var ubefestet fram til april 1940, ble den i tida
etter preget av det motsatte: betong, piggtråd og panserstål. Den tyske
krigsmakten gjorde Kristiansund til et støttepunkt for Festung Norwegen - store deler av byen ble befestet og dermed forbudt område for
befolkningen. Den gode havna med tilliggende mekaniske verksteder
var viktig for kystfarten og den tyske marinen. Byen var full av soldater og marinegaster, som byens befolkning kom i nær kontakt med,
ikke minst barna.

Bildet er tatt fra Nordlandskaia i 1940. Vi ser Nordlandskirka t.h. i
bildet. Ruinen like under kirka er restene etter barneskolen på Nordlandet. Foto utlånt av Gunnar Honningsvåg, Kristiansund.
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Bildet viser parti fra Møregata, Nordlandet. Kafeen i huset til høgre
ble startet etter at krigen kom. Skipper Alfred StrØmsholm eide huset.
Hans sønn sammen med Johan Engvig drev kafeen. Huset til venstre
på bildet kunne gått med i brannen. Her lå det ei ulmende brannbombe på trappa, som ble fjernet av husets eier. Dette reddet trolig huset.
Foto utlånt av Gunnar Honningsvåg, Kristiansund.
Etter den første opprenskingen av brannruinene kom det fort midlertidige boliger til byens befolkning i form av brakkebyer. Samtidig
begynte gjenreisningen i de frigjorte delene av byen. Store deler av
byen var en eneste sammenhengende branntomt, kommuneadministrasjon og næringslivet var huset i bolighus eller brakker, de fysiske miljøene fra før krigen var borte, plutselig og for alltid.
Ødeleggelsene i Kristiansund var så omfattende at byen - som den
eneste i landet - fikk eget gjenreisningsinstitutt. Allerede i 1942
begynte den nye byen å reise seg. Gjenreisningsplanen ble i stor grad
gjennomført, og byen framstår i dag som den mest representative i
landet for gjenreisningsarkitekturen.
Bygningsmessig og miljømessig har Kristiansund i løpet av 25 år
(1940-1965) vært tre forskjellige byer: den gamle trebyen, brakkebyen
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og gjenreisningsbyen. De som har klare minner fra den gamle byen
går rundt med den samme byen i tre forskjellige utgaver i sine minner!
Krigsårene i Kristiansund ble ellers preget av byens strategiske
beliggenhet. Som havneby ble den regelmessig gjestet av kystkonvoiene, den fikk oppleve på nært hold allierte angrep mot disse. Med
mange militære mål fikk byen også oppleve allierte angrep; flere kristiansundere døde i allierte angrep enn i de innledende tyske.
Dette er rammene omkring Kristiansunds krig - dette er for såvidt
kjent historie. Det som ikke er gjort fram til nå i noen omfattende
omfang er å prøve å belyse disse årene gjennom en systematisering av
barndomsminner. Vi mener at en slik innsamling kan gi oss en ny og
mer nyansert forståelse av denne perioden.
Kristiansund kommune ønsker å gjøre en innsats for å bevare og
videreføre barnas opplevelse av krigen i Kristiansund. Målgruppen er
de som var mellom 6 og 16 år i tida 1939 - 1947. Vi tar med tida
umiddelbart før og etter krigen for å kunne skape en nødvendig kontrast til selve krigsopplevelsen. Hovedinnsatsen vil likevel være selve
krigsårene. Livets gang tilsier at gruppen som var voksen nok til å
minnes krigen skrumper stadig inn.

Gjennomføringen av arbeidet
Første del av prosjektet gikk med til å gjøre det kjent i lokalmiljøet.
Lokalpressen deltok i dette arbeidet, og laget flere artikler om arbeidet. Dette hjalp oss til å gjøre arbeidet kjent, slik at vi lettere kom i
kontakt med folk.
Flere informanter kontaktet oss deretter for å fortelle sin historie.
Museet fikk også tips om informanter som vi senere har kontaktet.
Arbeidet er blitt gjennomført ved hjemmebesøk hos den enkelte
informant eller ved møter andre steder. Best utbytte har engjerne når
en besøker en informant i hjemmet, og får dennes fortrolighet innenfor
husets fire vegger. Da blir det lettere å spørre etter fotografier, gjenstander m.m. som lett kan framkalle minner.
I tillegg til lydbåndintervjuene, som oppbevares i Nordmøre
Museums arkiv, har flere skrevet ned sine memoarer, slik at vi til sammen sitter inne med en forholdsvis stor mengde ubearbeidet stoff. Det
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Slik var barndommens Kristiansund
historie til Nordmøre Museum

Hoem nedtegnet en ,episode
fra krigen. Hun gikk på Allanengen skole. Slik ble den
festet på papiret:
«Det myldrer av unger på skoleplassen. Guttene leker bråkete,
mens jentene har noe mer still fer
dige sysler for seg.
Da kommer de, en lang rekke
skjeggete mannfolk. Føttene gjør
størst inntrykk. Selv om det er
vinter, har de bare filler surret
rundt beina i treskoene. De prøver å gå taktfast bort til den lange
grøfta hvor de gjenopptar gårsdagens og dagen før gårsdagen - en
uendelig rekke av dagers me-

for dem som vokste opp under krigen. Nora Hoem har fortalt sin

ningsløs graving.
Hjertet hamrer i brystet mitt. I
har saknet fart. Jeg legge r
dag skal det skje. I dag MÅ jeg
kne og skriver en stor N i san
denn
klare det. Som så man
ge ganger med pekefingeren. N for Nora
før, mister jeg tilfeld
synger det inn i meg.
igvis matpakDet går dager i
ken min på skoleplassen. Når
ulidelig spenden tyske vakten går motsatt vei,
ning. Jeg ser spørrendepå ham,
sparker jeg matpakken mot et par min fnge, hver dag. Men han bare
begjærlig gripende hender. Samså vidt rører på øyenbrynene.
tidig gjelder det å holde øye med
Men så en tidlig vårdag, ennå
den delen av skolen som tyskerne
med rester av sne og solens kalde,
har besatt, finne ut om noen kan
gule lys, blunker han, han min
se det hele derfra.
fange, og jeg forstår at øyeblikket
Jo, dette har jeg gjort før. Men i er inne. Ubemerket i den grå sandag holder jeg spørrende et kro- den triller en liten grå sølvring
nestykke opp for fangen. Han
mot meg. N står det på den. Var
nikker, og med samme manøver det noen som mente at vårsolen
får jeg sparket pengestykket mot
har kaldt, gult lys? Gud i himmeham. Siste del er enkel - hjertet len må vite hvordan han klarte å
lage den.»

Presseklipp fra Tidens Krav. Historien om ringen.
innsamlede materialet er oppbevart på en slik måte at det senere skal
kunne være tilgjengelig for historikere og andre med interesse for
emnet. Her vil Nordmøre Museum kunne stå til disposisjon med sine
erfaringer fra arkivhold og krav til oppbevaring.
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Bildemat

Samtidig med

eriale/gjenstandsmateri a l e

i

ntervjuene/spørrelistene er det innsamlet fotografier og
gjenstander som er relevante for temaet. Det er blant anne
t registrert
dagbøker og minnebøker som har relasjon til emnet.
Vi har også fått opplysninger om gjenstander som kan være
aktuelle
å ta vare på og dokumentere. Her
gjenstår
det
en
del
arbeid,
ikke
minst
med å oppmuntre informantene til ågje
nfinne disse, og å la museet få
tilgang til dem.

Inntrykk av innsamlingsarbeidet
Intervjuarbeidet avdekket mange ulike skjebner, og vi sitter inne med
følelsen av at arbeidet ikke burde vært avsluttet nå, men derimot videreført til også å omfatte flere informanter.
Materialet viser oss at barn opplever krig på en annen måte enn
voksne. Deo
pplever omgivelsene sett med barns ø y ne, o g derfor er
også besvarelsene helt annerledes
enn om vi hadd intervjuet folk som
var voksne under krigen. hadde
Det er selvfølgelig gått mange år siden krigen , og glemselens slør
har for mange lagt seg over disse begivenhetene. Men når en begynner
å snakke om minnene, er det allikevel utrolig mange detaljer som
Mange husker detaljer som de trodde var glemt.
Folkt har opplevd krigen forskjellig, alt etter sine sosiale og kulturelle fo
rusetninger, og ikke minst alder. En fireåring har ganske annerledes
opplevelser
enn en 14 åring. Mange av opplevelsene er imidlertid
kollektive,
og en kan følge et visst mønster ut fra konkrete
hendelser/aktiviteter som fant sted, og i forhold til visse institusjoner
som eksisterte i lokalsamfunnet Kristiansund. Av disse kan for eksempel nevnes «Suppekjøkkenet», «Gavelageret» m
m.m.
Selve krigen o
g bombingen har folk opplevd felles , men kan ha blitt
oppfattet noe forskjellig ut fra hvor de var på det aktuelle tidspunkt,
og hvor dramatisk det ble opplevd.
Barn opplever gjerne det nære o
g dagligdagse tydeligst, og andre,
utenforstående be
givenheter blir mer fjerne og uvirkelige. Dette gjenspeiler seg i informantenes besvarelser. Det er de nære ting
som venner, familie, hus, mat, klær, leker osv. som huskes best.
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Om de utvalgte beretningene og om publisering av stoffet
I årets årbok presenterer vi tre beretninger som vi synes beskriver opplevelsene fra krigen fra flere ulike ståsteder. Den ene beretningen er et
manuskript, mens det andre er et nedskrevet lydbånd-intervju. Den
tredje historien er et referert intervju. Den første beretningen tar for
seg opplevelsene da krigen brøt ut, og familiens evakuering til Surnadal. I Kristiansund ble mange evakuert, og da spesielt kvinner og barn.
Et interessant fenomen er at en her kan observere den nære tilknytningen kristiansundeme har til sitt oppland. Mange kristiansundere har
et eller annen familiært opphav i de omkringliggende distriktene. Dette kan også studeres av familienavnene. Da krigen kom, var det mange
som raskt kunne flytte til besteforeldre, onkler og tanter i distriktet.
For Odlaug Skrøvset, som forteller, ble det tante Ellen på Skogheim i
Surnadal de skulle evakueres til. Mange barn opplevde derfor krigen
som noe fjernt og uvirkelig de første månedene etter bombinga. Men
etter hvert flyttet de fleste tilbake til byen. Til tross for at husene deres
var brent ned og situasjonen kunne synes håpløs, ble brakkebebyggelsen en spesiell og for mange barn en positiv opplevelse. Blant annet
hadde brakkene innlagt vannklosett m.m. Voksne og barn opplevde
brakkeboligene forskjellig. For ungene kunne det være positive opplevelser som for eksempel nær kontakt med andre barn som blir husket,
mens det for de voksne ble en del negative minner som trangboddhet,
dårlig isolasjon etc, som preget minnene fra brakkebyene.
For mange ble det et sterkt møte med den nedbrente byen da de
kom tilbake etter evakueringen. Dette gjaldt også for Odlaug. De måtte bo i ulike tilfeldige boliger helt til de fikk tildelt en leilighet i ei
brakke. De såkalte tyskerbrakkene ble bygd i mengder og dekket
behovet for boliger til lenge etter krigen.
For øvrig forteller Odlaug om dagliglivet og enkelte hendelser helt
til krigen var slutt.
Den andre fortelleren, Olav E. Larsen, opplevde flyangrepet på
Kristiansund. Han var 10 år gammel da han opplevde brannbomber og
fullt kaos i byen. Senere ble han evakuert til Tingvoll, hvor han gikk
på skole i ett år før han igjen flyttet tilbake til byen.
Han møtte da brakkebebyggelsen, og mange av hans minner er
knyttet til livet i og omkring denne. Som guttunge husker han blant
annet tobakksmangelen og hva som kunne gjøres av oppfinnsomhet
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for å skaffe seg den dyrebare tobakken. I og med at tyskerne hadde tilgang på dette «godet», ble guttene en slags kurerer for de voksne
mannfolkene når det gjaldt å få byttet til seg sigaretter for enkelte
varer som tyskerne hadde lite av, blant annet egg.
•
Han husker godt mange av guttestrekene som han var med på, og
han opplevde på mange måter også krigen i forhold til en del episoder
der de lurte tyskerne og frydet seg over det.
Intervjuet med Åse Pettersen forteller levende og detaljert om blant
annet brakkelivet på St. Hanshaugen på Kirkelandet og om hamstring
av mat fra omkringliggende distrikter. Vi får innblikk i hva ei jente var
opptatt av, og bemerker spesielt hennes fortelling om hvordan de greide å sy seg nye klær under krigen. Vi får en anelse av hvor godt samholdet var, og at unger nå engang er mest opptatt av de nære ting.
Flere enkeltepisoder blir nevnt, som også ble opplevd kollektivt av
andre informanter. Dette gjelder for eksempel historien om da badstua
på St. Hanshaugen brant, og torpederingen av hurtigruteskipet «Irma».
Vi får i det hele tatt fram flere sterke enkeltepisoder som belyser krigen fra et barns ståsted.
De fleste beretningene er ganske personlige, og inneholder lite av
selve den ytre krigshistorien. Barnas opplevelser vil alltid bære preg
av de nære ting og i lys av familien, hjemmet, lekekameratene.
Materialet Nordmøre Museum har samlet inn er for omfattende til
at vi i år kan få formidlet hele materialet. Vi vil imidlertid komme tilbake til enkeltskjebner i senere nummer av årboka.
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NOEN MINNER FRA FEM LANGE ÅR
I ET HÆRTATT NORGE
Av Odlaug Skrøvset

Vi bodde i Kristiansund i Thues gt, mor, far, Olav, Anders og jeg. Leiligheten hadde tre rom: to stuer, soverom og kjøkken. Etter hvert som
vi ble eldre, fikk vi leid to kvister på loftet som mine to brødre fikk til
soverom, og jeg fikk mitt natteopphold på en divan i spisestua. Jeg
kunne jo ikke, 14 år gammel, ha soverom sammen med mor og far.
Der lå jeg da og sov 9. april 1940. Vi la oss ganske trygt om kvelden
8. April. Men jeg har en følelse av at vi hadde en viss uro i oss. Jeg
tror jeg minnes at et krigsskip av en eller annen nasjonalitet var kommet inn på havna denne dagen.
9. april våknet jeg veldig tidlig av at Olav kom ned fra loftet. Han
vekket mor og far, og jeg hørte han sa at de måtte stå opp, for han hadde hørt noe veldig trist og nifst i radioen som folket i etasjen under
hadde slått på. Vi kom oss opp, radioen ble slått på, og vi konstaterte
at katastrofen var et faktum. Jeg tror vi oppførte oss som vanlig, sikkert noe sjokkert og uvisse. Far og Olav gikk på arbeid. Anders og jeg
gikk på skolen som da het: Kristiansund off. høyere allmenn skole. Jeg
gikk i første klasse, Anders i tredje. Vi gikk inn på klasserommene
som vanlig da det ringte inn. Læreren møtte oss med en alvorlig, høytidelig mine og sa at det ble nok ikke noen undervisning den dagen.
"Men før vi forlater hverandre skal alle samles i gymnastikksalen".
Der var det rektor som tok ordet. Til slutt ba han oss om å gå hjem, og
så snart som mulig forlate byen og dra til et tryggere sted på landet.
Hvordan dette ble ordnet for oss, husker jeg ikke, men om ettermiddagen, altså 9. April, reiste i alle fall jeg sammen med bestemor
Olise, tante Edel (kanskje flere av slekta) og onkel Johan til Surnadal.
Vi hadde jo tante Ellen på Skogheim, heldigvis. Redningsskøyter ble
satt inn for å evakuere folk inn til fastlandet, og i Kvisvik stod det busser for å frakte folk videre. Mor kunne ikke være med på evakueringen.
Hun måtte hjelpe Olav, for han ville prøve å komme seg ut å kjempe
mot tyskerne. Anders nektet å reise, og far måtte passe arbeidet sitt.
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Hvor mange dager det gikk vet jeg ikke, men en dag dukket Olav
plutselig opp. Han var kommet velberget fra krigen! Gud skje lov! Nå
var vi alle fem sammen, og det var alt som betød noe nå.
Olav kom i full uniform og med våpen. Jeg husker ikke om Olav
ble på Årsund, men jeg tror han forlot oss igjen samme dag som" han
kom. Han tok av uniformen og byttet om i sivile klær som far hadde
berget ut fra brannen. Våpnene grov han ned i skogholtet bak huset.
Så fikk han låne en robåt. Han måtte prøve å finne sin Berta som han
ikke visste hvor oppholdt seg. Men han syntes det var naturlig at hun
var i Valsøyfjorden der foreldrene hennes kom fra. Det fikk han nok
rett i. Så ble også de to forenet igjen.
Resten av denne våren er borte i hukommelsen. Men jeg vet vi havnet i Surnadal igjen, sikkert da far fikk ferie og ble der til skolen
begynte i august.
Men hvor skulle vi bo? Jo, det hadde far ordnet. Han hadde fått leid
et gammelt bedehus på Dale. Langt syntes jeg, for oss som skullepå
arbeid og skole hver dag. Men kanskje det var enda verre for mor som
måtte gå der alene hele dagen.
Vi reiste fra Surnadal en søndagskveld med fjordabåten, kanskje
"Statsråd Riddervold"? Den la til på Nordlandskaia, og en lastebil
fraktet oss til bedehuset. Hva vi hadde med oss av møbler og andre
varer, det husker jeg ingen ting av. Aller helst måtte vi greie oss med
det som fantes i bedehuset. Jeg vet at far og mor hadde bestilt et spisestuemøblement og soveromsmøblement hos Kristian Sæter på Øra,
men det var jo ikke ferdig enda, og heller ikke hadde vi noe å betale
med. Assuransen etter tapet ved brannen var nok på langt nær i orden.
Så ankom vi bedehuset, gammelt, høyt under taket, kaldt og utrivelig. Mor satte seg bent ned på kjøkkenet på en pinnestol og gråt. Da
var det jeg som trøstet henne husker jeg. "Bare vent nå mor", sa jeg,
"til vi får ordnet opp og pyntet litt, så blir det nok koselig".
Bedehuset bestod av en storsal som vi brukte til spiskammer, et sted
til å sette fra oss på. Så var det en "litjsal". Den husker' at jeg brukte til soverom, kanskje de andre også? Det husker jeg ikke. Kjøkkenet
ble oppholdsrommet. Der var det en stor svart komfyr. Så det ble da
varmt når vi fyrte godt, selv om det var høyt under taket.
Fra bedehuset på Dale gikk jeg da den lange veien til Nordlandskaia
der jeg tok sundbåten over til Kirklandet og derfra opp Langveien til
skolen som heldigvis ikke var brent opp. Jeg husker jeg var redd der

jeg gikk alene i mørket om morgenene. Tyskere var det jo overalt.
Sommeganger holdt jeg følge med far. Han skulle jo og på arbeid
hver morgen på Lars Hansens konfeksjonsfabrikk, som heller ikke var
gått tapt under brannen. Men far begynte tidligere enn meg, så det var
ikke så kjekt det heller.
Engang husker jeg at føttene slo feil. Skotøyet var jo dårlig så jeg
fikkgnagsår. Det satte seg betennelse i sårene så jeg måtte være hjemme til alt ble bra igjen.
En dag i skoletida ble vi skremt av en voldsom eksplosjon ved Storvik mekaniske verksted. Dette verkstedet lå rett ved bedehuset. Nå var
det ikke greit å være Odlaug igjen. Hvordan hadde det gått med mor
som var alene hjemme? Det viste seg da også at det var en tysk båt
med ammunisjon som hadde gått i lufta, og vinduene i bedehuset hadde blåst ut, og mor måtte flykte sammen med andre i nabolaget nesten
i bare nattøyet. Jeg vet ikke hvor lenge vi ble i bedehuset. Olav giftet
seg den 9. november, med bryllup på Skorpa, i Bertas hjem.
Etter hvert ble det bygd opp hus rundt omkring i byen, "tyskerbrakker", kalte vi dem. Vi fikk leie en leilighet i et av dem på Gomalandet. Leiligheten besto av to rom og kjøkken. Far og mor lå på soverommet, jeg på stua og Anders på kjøkkenet. Jeg husker en spesiell
hendelse fra denne tida: Jeg hadde røde hunder og lå på stua. Da kom
en tysker for å inspisere. Da han fikk se meg ligge der med mye rødt
utslett, snudde han på flekken og forsvant ut av døra, heldigvis!
Hvor lenge vi ble boende i denne brakka husker jeg ikke, men jeg
ble konfirmert den 11. mai i 1941, og da hadde vi flyttet til "Gurines
Fryd" på Gomalandet, et hus som hadde "overlevd" bombinga, og
som Olav hadde kjøpt til seg og Berta. Der var det litt koseligere å bo
og litt nærmere sentrum.
Sent om høsten 1941 ble Olav arrestert angivelig for å ha deltatt i å
vært med og gitt ut illegale aviser. De som var arrestert ble fraktet med
en båt til Ålesund (tror jeg). Mor og jeg så en båt som svingte innover
Vågen, sundet mellom Gomalandet og Kirklandet. Et hvitt lommetørkle som vinket ut gjennom "koøyet" på båten, mente vi var Olav
som vinket til oss. Senere ble Olav og de andre arresterte sendt til
Trondheim. De ble installert på en celle alle sammen. Det som møtte
dem i cella var et overfylt do som var så fullt at det rant over. De fikk
ikke lov til å sette seg ned i løpet av dagen. Da kom en tysk soldat
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med bajonett på geværet og dyttet dem opp igjen. Det ble dårlig luft i
cella, og de klatret opp til et lite vindu høyt oppe på veggen for å trekke frisk luft hver sin gang. Olav ble i dette fengselet i jula, og senere
havnet han på Falstad og ble der ca. et halvt år.
Den dagen Olav ble arrestert er det en spesiell episode som sitter
fast i meg. Far var på arbeid, men mor, Anders og jeg var hjemme.
"Det er noe dere må hjelpe meg med", sa mor. "Det er en radio i kjelleren som vi må fjerne". Alle radioene var jo innleverte! Dette var noe
vi ungdommene i huset ikke hadde fått vite noe om, og det var jo rett
og bra. "Det kan bli husundersøkelse", sa mor. "Du Odlaug står ute og
passer på om det kommer noen. Anders og jeg ødelegger og fjerner
radioen". De fjernet lampene i radioen, slo opp noen fjøler i golvet på
loftet og la dem der. Så slo de naturligvis fast fjølene igjen. Resten av
radioen ble hugget i små biter og senket i en dam bak huset. Det viste
seg å være bra at vi gjemte lampene. Det hjalp Olav til å få en ny
radio .
Tida på Falstad ble naturligvis ei hard tid for Olav. De måtte være
ute og grave grøfter. Noen ganger ble de straffet med at de måtte krype gjennom disse grøftene. Ellers var det fælt å høre at det omtrent
hver natt ble kommandert ut en medfange som ble skutt i skogen ved
Falstad. Senere fikk Olav arbeide på kjøkkenet, og da han kom hjem
var han ganske rund og god. Det var bedre anledning til å knipe i seg
litt ekstra mat der.
Etter ei tid i "Gurines Fryd", hvor lenge husker jeg ikke, fikk vi leie
hus på Kirklandet i nærheten av der vi bodde før. Nå syntes vi at vi
hadde fått det godt. Større hus, penere hus og kortere vei til arbeid for
far, og skole for meg.
Men det ble jo verre og verre å skaffe til veie mat og klær. Jeg husker at det var bare jeg som fikk melk hos oss. Melka var forbeholdt
gravide, syke og barn under 18 år. Så vi måtte ha rasjoneringskort for
å kjøpe. Og så husker jeg at det var veldig vanskelig å bake brød.
Melet var så rart at brødet ble nesten som en svart deigklump. Jeg husker at far skar seg opp noen slike brødskiver og stekte dem i tran på
steikepanna før han gikk på arbeid om morgenen. Far fikk kjøpt tran
hos en forretningsmann som hette Ulrik Olsen og som fikk klærne sine
sydd hos Lars Hansen.
Ellers tror jeg ikke at det var på det verste hos oss når det gjaldt mat
og klær. Vi hadde jo mye fisk, og far var flink til å sy og hadde jo tross
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alt noe tøy og tråd på fabrikken så han kunne bytte til seg mat med.
Og han sydde om klær til oss av gammelt.
Tante Ellen på Skogheim døde i 1941, tror jeg, og hun hadde noe
klær som far sydde om til meg, husker jeg.
Etter hvert som tida gikk kom krigen nærmere igjen på en litt annen
måte. Engelskmennene, eller rettere sagt de allierte, begynte å fly over
byen av og til for å bombe tyske festningsverker og • krigsskip. Det
kunne være flere netter på rad at vi måtte ligge i full påkledning. Ja,
jeg lå liketil med beksømskoene på, plassert på en krakk utenfor divanen i stua der jeg lå. Huseieren hadde laget et tilfluktsrom i kjelleren
med et par-tre benker langs veggene. Det var ganske ofte at vi, fire
familier, måtte springe ned i dette tilfluktsrommet. Og jeg fikk vondt i
maven og måtte på do. Jeg husker at Anders sa: "Jeg tror vi må sende
Odlaug på landet jeg mor". Men jeg klarte meg da heldigvis.
En kveld var jeg sammen med noen venninner på klubb hos Sigrid
Jansen i Vugga. Da ble det flyalarm. Og vi måtte naturligvis i kjelleren
igjen. Først kom det som vanlig lysbomber, og så hørte vi sprengbombene. Det var noe vittig denne gangen også. Sigrid la seg flat på ryggen under en hagebenk som var plassert i kjelleren. Hun trodde vel
hun var enda tryggere der. Da vi gikk hjem om kvelden, møtte vi
mødrene våre på veien. De ville gå i mot oss. Denne gangen også hadde bombene falt i nærheten av huset der vi bodde, og alle vinduene i
huset hadde blåst ut. Derfor var alle mannfolkene i gang med å slå på
fjøler og lignende over vindusåpningene til natta.
Om sommeren var vi som vanlig i Surnadal på ferie. 2. etasje på
Skogheim stod nå ledig til feriehus for oss, og 1. etasje var bortleid til
lensmann Eide og hans familie.
Dette jeg nå skriver om hendte i august i 1943. Søndag 15. august
husker jeg at fru Eide kom opp på kjøkkenet til mor, høygravid, og
mente at fødselen nå var i gang. Tidlig mandag morgen, sikkert så tidlig som i 5-6 tida, våknet vi av at det banket hardt på døra. Det var
lensmann Eide som fortalte at nazilensmann Halse var der sammen
med tyskere og skulle arrestere han og sende han til Tyskland. Han ba
mor om å hjelpe seg å lage til niste som han skulle ha med seg, og han
måtte og ha noe klær selvfølgelig. Da vi stod opp, var huset omringet
av tyskere, og jordmora var kommet, og lege ble også budsendt. Eide
var fortvilet og sint. Han ville ikke reise, sa han, før barnet var kommet. Men lensmann Halse skyndet på, og Eide gjorde seg sen.
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Jeg så ut gjennom kjøkkenvinduet mot skottet. Da fikk jeg se en
tysker som i stort sinne tok en liten lekevogn i tre og klasket den mot
hoggestabben så vogna gikk i tusen knas. Jeg tok det for at han var
fortvilet for å måtte være med på noe så vondt. Han hadde jo oppdaget
hva som holdt på å skje inne i huset.
Men Eide gjorde seg sen, og om ei stund hørte vi et nyfødt barns
skrik. Han fikk inn å se sin lille sønn, fikk sammen med sin kone Hjørdis, bestemme at han skulle hete Odd. Men så måtte han dra.
Det var sikkert denne sommeren da at far snakket med Eide om et
dilemma som jeg var kommet i. Jeg hadde blitt innkalt til arbeidstjeneste, men hadde fått utsettelse til etter gymnaset. Men jeg nektet
og ville ikke dit. Det var jo nazistene som ståket med denne arbeidstjenesten. Men Eide anbefalte oss at jeg bare måtte dra. Vi skulle ikke
utsette oss for flere vanskeligheter, mente han. Vi hadde allerede vært
gjennom nok.
Så tok jeg til på det siste året på gymnaset. Russetiden stod for døra.
Men vi hadde ikke lov til å bære røde russeluer eller markere det på
noe slags vis. Men vi bestemte oss for å få laget oss noen hvite
sixpenceluer. Far fikk tak i noe hvitt lommefor på fabrikken, og av det
fikk jeg både russekjole og russelue. Men noe stor russefeiring ble det
nok ikke. Dessuten hadde Ellen Elgsås (Hjelle) og jeg begynt å nærme
oss noen kjekke gutter i Surnadal, så vi hadde større interesse av det.
En stor og god hendelse i 1943 må jeg ikke glemme. Vesle Ellen
Øien (Sundby) ble født 3. påskedag, 27. april. Hun var jo mors og fars
første barnebarn og den første jeg ble tante til. Men hun ble også utsatt
for en nifs hendelse. Hun var blitt så stor at hun kunne stå i senga når
hun holdt seg fast i hodegjerdet. De bodde i huset sitt naturligvis,
"Gurines Fryd" på Gomalandet.
Tidlig en morgen gikk flyalarmen. Berta gikk ned for å tenne opp
og finne klær, sannsynligvis. Vesle Ellen sto som vanlig i senga si.
Da falt en bombe ikke så langt fra hjemmet deres. Olav tok barnet i
full fart og la seg over henne i ektesenga for å beskytte henne. Og det var
bra, for akkurat der Ellen hadde stått gikk det en splint av bomba gjennom veggen og senga. (Jeg tror de har den splinten oppbevart ennå).
Berta og Ellen ble ikke lenge i byen etter dette. De fikk seg hus hos
Varmøy i Flessavika og ble der til krigen var slutt.
En liten hendelse fra 1944: Svein og jeg og noen flere var på tur
oppå Salen. Vi hadde selvfølgelig med niste. Jeg hadde med det grove
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stygge brødet, og Svein hadde med hvetekakskiver. Fordi han hadde
begynt å dyrke hvete nå. Men tenk, han spanderte ikke hvetebrød på
meg! Det glemte jeg ikke, og han fikk høre det mange ganger etter at
vi var gift, bare for erting naturligvis !
• Men tida gikk. Russetida var forbi, og sommeren i Surnadal var
også over og arbeidstjenesten stod for tur.
Jeg husket ikke akkurat når vi reiste, enten i slutten av august eller i
begynnelsen i september. Turen gikk med ferje fra Kristiansund og
sikkert med buss videre til Åndalsnes .
Det var heldigvis flere jenter som jeg kjente, som skulle av sted,
deriblant Ellen Elgsås (Hjelle). Vi hadde allerede knyttet sterke vennskapsbånd.
En kvinnelig "tjenestemann" (nazist naturligvis), hadde kommet for
å hente oss og føre oss til "Nermo Turisthotell", Hunder i Gudbrandsdalen.
På Åndalsnes ble vi innlosjert for natta i en tyskerbrakke. Det ble en
ond opplevelse.
Et rom ble gjort klart for oss. Enkle køyesenger oppredd med papirlakener. Jeg tror ikke det var mange av oss som sov den natta. Vi hadde ikke engang av oss yttertøyet som var en kåpe. I naborommet sov
tyske soldater. Vi hadde hørt dem når de snakket. Jeg er kanskje litt
pessimistisk av meg, og det var jeg vel da også. Jeg trodde at nå ble vi
sikkert sendt til Tyskland som gledespiker til tyske offiserer. Noe sånt
hadde vi nemlig hørt om. Men den natta gikk den også.
Jeg må fortelle noe annet fra denne natta. Jeg gikk på do før jeg
reiste hjemmefra. I tyskerbrakka torde jeg ikke å gå på do. (Noen av
jentene listet seg ut). Jeg ventet til jeg kom på toget som skulle føre
oss ned Gudbrandsdalen.
Oppholdet på arbeidsleiren gikk bedre en vi hadde ventet. Vi fikk
utlevert klær den første dagen. Uniform til bruk når vi hadde permisjon. Den besto av uniformsjakke, skjørt og båtlue. Ellers hadde vi
arbeidsantrekk, overall og genser, og klær til bruk i fritida ellers. Etter
noen dagers opplæring, ble vi sendt ut på gårdene omkring på arbeid,
innhøsting av kornet og potetopptaking. Alle vi kom til, var gode
nordmenn, jøssinger. Og de visste ikke hva godt de skulle gjøre for
oss. De proppet oss med god mat. Vi fikk frukt med oss til leiren, og vi
fikk til og med mat til å sende hjem. Det ble godtatt at de gårdbrukerne som var nazister ikke ville ta i mot arbeidstjenesteungdommer, for
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de saboterte bare arbeidet når de var hos dem. Hver morgen måtte vi
ha på uniformene og stille opp i en krets rundt flaggstangen. Lederen
heiste flagget, og vi måtte synge en fedrelandssang. Etter ei tid ble vi
enige om ikke å synge.
Neste morgen sto vi da der helt tause. Lederen sa ingen ting, men vi
ventet en reaksjon. Og det bar ikke bedre til. Om kvelden ble vi kommandert inn i et oppholdsrom alle sammen, og vi forsto at nå ble det
oppgjør. Naturligvis var vi redde, for det var ofte i den tida at det skulle ikke mer til før det ble fengsel og andre verre straffereaksjoner.
Lederen tok ordet og spurte hvorfor vi ikke sang til flagget den morgenen. Alle satt vi der tause og redde. Da tenkte jeg: "Odlaug nå må du
vise hva du står for." "Det får bære eller briste." Jeg rakte opp handa
og sa: "Vi har ikke lyst til å synge til flagget, for vi føler at vi ikke har
noe fritt land." Nå ventet jeg bare på straffen. Lederen overrasket oss
alle. "Jeg respekterer den tanken. Dere skal få slippe å synge til flagget
heretter".
Etter et par måneder var det slutt på arbeidstjenesten, og vi fikk
vende tilbake til hjembyen flere kilo tyngre av all den gode maten vi
hadde fått på gårdene omkring. Og så kom den siste krigsvinteren. Jeg
husker ikke noen spesielle episoder fra denne tida. Jeg hadde et par
korte vikariater i barneskolen , og vi strevde naturlig vis med mat og
klær, for det ble jo ikke lettere etter hvert. Men nå hadde far bestemt
seg. Til våren ville far slutte hos Lars Hansen og begynne for seg selv
i Surnadal. Olav og Anders var etablert med arbeid i Kristiansund, så
det ble bare jeg som flyttet sammen med dem til Surnadal. Og vi forlot
byen en av de aller første dagene i mai 1945.
8. mai 1945
Fred!
Min oppvekst var i en liten by ved havet. Men mitt barndoms ferieparadis var hos min bestefar og tante i en bygd fem til seks timers båttur fra byen. Etter fem års krig i en krigsherjet by, bestemte min far og
mor seg for å gi opp sitt arbeid i byen, og begynne for seg selv i min
barndoms bygd. Jeg ville selvsagt bli med. Det var jo godt å komme
til en fredelig bygd etter fem angstfylte år i byen. Vi bar jo med oss en
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Fredsjubel 1945. Foto utlånt av Gunnar Elgsaas
del påkjenninger som krigen hadde ført med seg: En bror som var med
i krigen i 1940, tap av barndomshjemmet på grunn av bombing, nytt
hjem i et bedehus, en bror i fengsel på Falstad, angst og uro i fem
lange krigsår.
Min far hadde tatt ned flaggstangen, på grunn av at den var dårlig,
som han sa. Men den viktigste årsaken var nok at han ikke ville heise
flagget i et ufritt land. Men etter som freden nærmet seg, (var det intuisjon, eller hadde han fulgt med på nyhetene i en forbudt radio?) fikk
han laget en ny flaggstang, og noen kjenninger han hadde i byen hadde
sydd et nytt flagg. Alt var ferdig og på plass da 8. mai 1945 opprant.
Jeg glemmer aldri den morgenstunden. Vår! Nydelig vær! Fred!
"Nå må dere alle komme ut", sa far, for nå skal vi heise flagget. En
familie leide hus hos oss. Det var en mor med seks barn. Deres far satt
i konsentrasjonsleir i Tyskland. Vi tok hverandres hender i en ring
rundt flaggstangen, og mens flagget gikk til topps tonet sangen: "Gud
signe vårt dyre fedreland" noe rustent i vårdagen.
23

Pr'

INTERVJU MED OLAV EDGAR LARSEN
Av Einar Kristian Pettersen

Minner fra krigen
"Jeg er født i et lite hus som lå i Kranaveien. Der nede ved Gassverket, vet du. Jeg var 10 år da krigen kom, men jeg husker det veldig
godt. Vi hørte om det på radioen at det var blitt krig i Norge, men vi
merka ikke så mye til krigen de første dagene. Ikke før søndags morgen den 28.april 1940. Da kom det mange fly innover byen og begynte
å bombe. De bomba først borte på Nordlandet, på Dale. De prøvde
visstnok å bombe i stykker Nordsundbrua, men bombene traff ikke
brua. Flere hus på Dale ble truffet, og noen folk ble drept. Så ble
Astrupbrygga på Devoldholmen truffet av ei bombe, og like etterpå
ble ei sprengbombe sluppet like ved "Håndverkeren". De prøvde kanskje å treffe gasstanken på Gassverket, men den traff de ikke. Den
sprengbomba traff like ved huset vårt. Først da skjønte vi at nå var krigen kommet til Kristiansund. Det var stille ei stund, men snart kom
det nye fly innover byen, og de flyan dem bomba med brannbombe, og
snart sto hele byen i brann. Hus etter hus ble antent. Kirkelandet kirke
sto i lys lue. Folk løp rundt som forvirra høns. Ropte, skreik og gråt.
Det var en forferdelig søndag. Jeg glemmer aldri den. Den gjorde et
voldsomt inntrykk på en 10-åring. De fleste i byen mistet alt de eide
og hadde. Alt gikk opp i flammer og røyk. Også vi i huset i Kranaveien mista alt vi eide. Så begynte folk å rømme fra byen. Nesten hele
byen ble evakuert. Båtene på havna var fulle av folk. Motorbåter,
robåter og skøyter fulle av folk, og noen hadde klart å redde unna litt
fra husene. Alt ble tatt om bord i båtene, som forlot byen. Noen rodde
eller kjørte motorbåt til Frei. Andre stakk til Averøya eller Tustna. Vår
familie reiste til våre slektninger inne ved Tingvoll. Der hadde Arne
Gjerde ei hytte, og i den hytta fikk vi bo. Der bodde vi hele sommeren
1940.
Fra høsten 1940 til våren 1941 gikk jeg på skole på Tingvoll. Sommeren 1941 flytta vår familie tilbake til byen. Nesten hele byen var
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bare ruiner, men tyskerne, hadde bygd en hel masse brakker oppe på
St. Hanshaugen, nedenfor Langveien. Der var det nå bygd opp en hel
brakkeby. Det bodde som regel fire familier i hver brakke, og hver
brakke hadde to innganger. Ei sånn brakkeleilighet hadde to små rom
og et lite kjøkken. I vår familie var det 6 personer som bodde i de to
små rommene. I noen av brakkene var det enda flere som måtte bo på
to små rom. Der måtte vi sove, der måtte vi kle oss, og der måtte vi
vaske oss og alt mulig sånt, men likevel hørte jeg ingen som klaga
over trangboheten i brakkene. Vår familie måtte bo i brakka helt til i
1951. Det var et helt enestående samhold mellom alle oss som bodde i
brakkene på St. Hanshaugen. Dersom noen i brakkene klarte å få tak i
noe godt å spise, så ble godbiten delt broderlig mellom oss i brakkene.
Det var jo rasjonering på alt mulig, vet du. Det var rasjonering på sukker og kaffe, te og smør, såpe og vaskepulver, tobakk og sigaretter. Alt
sånt måtte vi ha sånne såkalte rasjoneringskort for å få kjøpt. Det var
mangel på alt mulig, også på sko og klær. Hver familie fikk tildelt så
og så mange rasjoneringsmerker til hver person, men selv om man
hadde rasjoneringskort, var det slett ikke sikkert at man kunne få kjøpt
noe på dem likevel. Jeg husker at når kvinnfolka hadde fått tak i smør,
da ble vi ongan ropt inn på kjøkkenet, og så fikk vi smake smør. Ei lita
spiseskje smør til hver av oss ongan. Nam, nam, nam!. Smør — det var
gotteriet oss! Tenk på det: ei spiseskje smør som gotteri!

mevers eller andre ting fra religionsundervisningen. Alt sånt måtte vi
bare lære oss utenat, så det ble mye pugging hjemme. For en som ikke
hadde lett for å lære lekser utenat, var sånn pugging helt håpløst, men
det var viktig at vi kunne leksa vår utenat. Vi kunne bli overhørt i leksa på skolen. A bli øverhørt betydde at en måtte reise seg, stille seg
ved siden av pulten, og så gjengi leksa ordrett. Det var ikke helt
enkelt. Det var ikke alltid at jeg klarte det. Det var så mye som var så
spennende ute i byen, så jeg hadde ikke tid til å sitte å lære leksa mi
utenat! Ja, det var mye spennende både å se, høre og oppleve med alle
de tyske soldatene — og offiserene — med masse gull på lua og på uniforma, og masse soldater som marsjerte taktfast i gatene. Det var tyske
kommandorop, marsjformasjoner og tunge støveltramp så det sang i
gata, og så sang de tyske soldatene en eller annen tysk marsj sang
mens de marsjerte. Frem og tilbake. Opp og ned. Hit og dit. Nesten
hele tiden var det noe på gang i byen. Vi var en kameratflokk som
holdt sammen der oppe i brakkebyen på St. Hanshaugen, og noen av
oss ble da også godt kjent med de tyske soldatene. Noen av dem var
veldig snille. Vi bomma gotteri av dem. En bit sjokolade eller et sukkertøy, og så bomma vi sigarettsneiper av dem! Nei, det var ingen som
brukte rusmidler på skolen under krigen, men noen av oss guttunger
smugrøkte vel litt. Tobakk var stor mangelvare. Alle voksne mannfolk
var hele tiden på jakt etter tobakk. Vi brukte å lage sigaretter av alle
sneipene vi klarte å finne eller bomme, og så solgte vi sånne sigaretter.
Vi fikk tre kroner for en sigarett. Vi hadde penger i haugevis, men det
var jo ingenting å få kjøpt for de pengene, så det eneste vi hadde nok
av under krigen, var penger. Massevis av penger!
Jeg begynte altså på nytt på Allanengen skole om høsten 1941. Men
noen ganger — hver gang det kom massevis av nye tyske soldater til
byen — da kunne hele skolen bli overtatt av tyskerne, og da måtte vi gå
på andre skoler. En tid måtte vi gå på skole på Innlandet. Da ble vi
rodd med fløttmannen over fra Nykaia/Storkaia til Innlandet og rodd
tilbake til Kirkelandet etter skoletid. Noen ganger skola vi i brakka til
Frelsesarmeen på Hauan, så skolegangen min under krigen var stadig
på flyttefot, men oppe i brakkebyen på St. Haugen var det godt å være.
Det var et særlig godt forhold der. Familiene var mer sammensveiset
da. Det fantes jo ikke radio. Noen hadde gjemt unna en radio, men
dem som lytta på en sånn radio måtte holde det strengt hemmelig. Det
var nemlig strengt forbudt å høre på radio under krigen, så under-

.

Skolegang
For meg — og mange med meg — ble det bare sorgen med skolegangen da krigen kom til Kristiansund. Alle skolene i byen ble stengt,
og noen av skolene ble tatt i bruk av tyskerne. Fra høsten 1940 til
våren 1941 gikk jeg som sagt på skole inne på Tingvoll. Det var en
landsens skole, og noe forskjellig fra en skole i byen. Det går ikke an å
sammenligne dagens skole med den skolegangen da jeg gikk på folkeskolen. Lærerne var mye strengere enn i dag, og elevene viste mye
større respekt både for en lærer og for selve skolebygningen. Det var
nesten som en slags høytid å komme inn på en skole for oss unger. Det
var alltid kristendom i første time. Andre time var det regning. Det var
diktattime og det var stiltime, geografitime og lesetime,og så hadde vi
med oss lekser hjem — både i lesning og i regning. Noen lekser var sal-
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gamle, og vi bodde like ved hverandre på St. Haugen, så han Øivind
og jeg var bestekamerater under hele krigen. Så en morra da vi skulle
gå på skolen, da gikk flyalarmen, og det kom flere fly — det var engelske fly — som kom innover byen. De flyene begynte å bombe borte på
Nordlandet. Inne på Dale. Men vi sprang ikke å gjemte oss nei. Vi
sprang til Nordlandet for å se på bombinga vi ! Glemt var hele skolen.
Vi kom ikke tilbake på skolen før langt ut på dagen, og da spurte læreren vår strengt: "Hvor har dere vært?" "Vi har vært på Nordlandet og
sett på flyan som bomba!", sa han Øivind og æ i kor. Det ble ikke
noen skjennepreken av den grunn. Læreren vår ble ikke sint på oss.
Han fortsatte bare timen som om ingenting var hendt. Det var ei rar
tid. Det var en rar skolegang jeg hadde!
Kaninsalg

Ruinen av «Marmorgården» i forgrunnen (Skolegt./Hauggt). Til venstre Norges Bank og til høyre Det nye Bedehuset.
Fotografert av John Myren i 1940. Nordmøre Museums fotoarkiv
holdningen besto i å gå på besøk til hverandre og prate om dagligdagse saker og ting. De prata nesten aldri om krigen. Den hadde vi så
nært innpå oss at den hadde vi nok av rett utafor stuedøra. Ja, det
glemte jeg å si - at når flyalarmen gikk — og det gjorde den rett ofte
mens jeg gikk på skolen — da måtte vi springe i fullan fart ned i kjelleren på skolen til signalet "faren over" gikk. Da kunne vi gå opp og
fortsette der vi slapp.
Det er klart at når vi ongan til stadighet måtte skifte skole, og når
undervisningen i tillegg også til stadighet ble avbrutt av flyalarmer
eller på andre måt
er, da ble det heller dårlig med både skolegang og
lærdom under krigen. Men vi hadde som sagt en enorm respekt for
læreren og lærerinna. "Frøkna" ble ho kalt.
Ja, jeg må fortelle om en gang jeg og han Øivind Jensen — han som
var ordfører her i byen for noen år siden — vi to, vi var akkurat like
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Det var mange —nesten alle — som drev med kaninavl under krigen.
Det var lett å finne mat til kaniner, de formerte seg fort vekk, og de
fikk alltid mange unger. Kaninkjøtt var god mat. Kaninstek rene
delikatessen. Jeg hadde fått en kanin av pappa, og den skulle være
bare min. Det var en nokså stor kanin, men den var nærmest for en
villkanin å regne. Jeg bestemte meg for å selge kaninen min til en av
de tyske soldatene som bodde oppe på St. Hanshaugen. Der oppe på
sletta hvor den runde St. Haugens restaurant lå , der rundt lå det også
flere tyske brakker som det bodde massevis av tyske soldater i. Til en
av dem solgte jeg kaninen min, og fikk hele femti kroner for den. Det
var masse penger, men om kvelden lurte jeg meg opp på St. Hanshaugen, og da klarte jeg å stjele kaninen min tilbake. Neste dag solgte jeg
så den samme kaninen til en annen tysk soldat, som hadde tilhold i
Todt-leiren som lå ved Vugga. Også av ham fikk jeg femti kroner for
den samme kaninen. Da lo jeg godt! Jeg prøvde å stjele kaninen enda
en gang, men det klarte jeg ikke. Den var nok havna i magen på en
tysker før jeg klarte å stjele den på nytt. Dessverre!

29

d

Brann på St. Hanshaugen
Det sto ei tysk badestubrakke på St. Hanshaugen. Den sto ved veien
nedi bakkan, nedenfor den runde St. Hanshaugen Restaurant. En ettermiddag, like etter at vi kom fra skolen, ble det brann i badestubrakka.
Den sto plutselig i lys lue. De kom det et 20-talls tyskere løpende ut
av badestua, og alle var pip naken. Det var litt av et syn!. Ut av alle
brakkene på St. Hanshaugen kom folk for å se på dette synet. De kosa
seg nok glugg i hjel av å se alle splitter nakne tyskerne som løp for
livet oppover alle hauan, og alle hadde nok lyst til å klappe i hendene
og rope hurra, men det var det nok ingen som våget. Det å latterliggjøre den stolte • tyske hærmakt, var ingen spøk. Men alle frydet seg
over denne hendelsen, frydet seg over å se de uheldige tyske soldatene
løpe naken av sted. Det var stor underholdning i det, og dette var ting
som folka på St. Hanshaugen kunne prate om i lang tid etterpå.
Byttehandel
Byttehandel florerte overalt i byen under krigen. Alle ting var jo
rasjonert. Det var mangel på alt — unntatt penger, men det hjalp ikke å
ha massevis av penger når det ikke var noe å få kjøpt. Pengene var
nærmest verdiløse under krigen . Alt mulig foregikk da ved hjelp av
byttehandel. Tyskerne hadde bl.a. tilgang på det "livsviktige" stoffet
tobakk, og nordmenn bytta nær sagt hva det skulle være med tyskerne
for å få tak i litt tobakk. De tyske soldatene hadde det jo heller ikke så
fett her i byen under krigen, selv om de levde som grever i forhold til
den norske befolkningen. De tyske soldatene var interesserte i å få tak
i ting som ull og ullgarn, egg og smør samt andre landbruksvarer.
Hadde man noe av dette, fikk man alltid tak i tobakk.
Under krigen — og i lang tid etter at krigen slutta — var Festiviteten
benytta både til kino og til politikammer. På kinoen under krigen gikk
det nesten bare krigsfilmer sammen med noen tyske propagandafilmer.
Vi — en gjeng guttunger — prøvde å komme oss inn på kinoen i Festiviteten hver gang det ble vist film der, også når filmen var forbudt for
barn. Så var det en gang jeg skulle på kino. Det var en spennende
krigsfilm som skulle vises. Det var en norsk politimann som stod vakt,
og som sa at vi ikke fikk lov å se filmen. "Men", sa politimannen og
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viste meg ei eske med sild i olje, "dersom du kan gå bort til han tyske
soldaten der — og bytte denne sildeeska i fem sigaretter, da skal dere få
lov å se filmen!" Joda, jeg tok sildeeska, gikk bort til en tysk soldat jeg
kjente, og spurte om å få fem sigaretter, så skulle han få sildeeska.
(Politimannen kunne selvsagt ikke selv drive sånn byttehandel på
offentlig sted, så han fikk altså en guttunge — meg — til å foreta byttehandelen.) Ja, og inn på kinoen kom vi — selvsagt!
Våren 1944 — da pappa fylte 35 år —da hadde jeg bestemt meg for å
overraske han pappa med en ordentlig fin bursdagsgave. Den gaven ble
litt av en overraskelse —både for han pappa og meg. Jeg hadde nemlig
klart å tigge til meg to egg, og for de to eggene hadde jeg tenkt å bytte
til meg en hel pakke tobakk. Den tyske tobakken het Brinkmans Spesial eller noe sånt, men jeg hadde ikke råd til å bytte bort begge eggene,
så det ene egget tok jeg, og så la jeg et sånt krusegg / kunstig egg i
papirposen ved siden av det riktige egget. Jeg gikk så til en tysk soldat
og spurte om han ville ha to egg og gi meg en pakke tobakk for dem?
Ja, han måtte få se eggene først. Så fikk han kikke nedi den gråe papirposen, og der lå det to egg, og dermed fikk jeg en hel pakke tobakk av
ham. Du kan tro jeg var stolt og glad da jeg pakka inn den fine gaven til
pappas bursdag. Pappa ble kjempeglad for den fine gaven han fikk av
meg, og begynte straks å røyke av tobakken. Men plutselig sa pappa:
"Hva er dette?" Ut av tobakken hadde pappa funnet enden av en ulltråd, og da han drog i enden, så var nesten hele tobakkspakken full av
ullgarn! "Juks og bedrag!" sa han pappa, men jeg våget ikke å fortelle
at også jeg hadde drevet med "juks og bedrag". Sånn som dette var det
over hele fjøla under krigen. Alle prøvde å lure alle. Til og med vi barn
ble lurt opp i stry, men kanskje er det noe som følger med krigen? Kanskje noe som går under navnet "krigens psykologi?"
Juks og lureri
Dette med juks og lureri var nok noe alle drev med — mer eller mindre da — under hele krigen. Dette med juks og lureri ble ikke regnet
som kjeltringstreker, men heller en dyd av nødvendighet sammen med
en form for komediespill som var allmenn akseptert — så vel blant
nordmenn som blant tyskere. Klarte en nordmann å jukse, lure, narre,
bløffe eller snyte en tysker, ble dette av alle ikke bare sett på som noe
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akseptabelt, men også noe man kunne kose seg over, fryde seg over,
godte seg over og le - av. Det var nemlig så lite å le av under krigen.
Derfor måtte man finne på noe selv. Så som dette: "Man har ingen
annen moro enn den man lager selv!" Man kan godt si at dette var
hovedgrunnen for både jukset og lureriet under krigen. Kanskje var
det også en form for å overleve åndelig???
Under krigen ble Løveapoteket flyttet til Loennechen-gården ved
ferjeleiet på Vågekaia. Loennechen-gården var et av de få hus som ble
stående igjen på kaia etter bombingen og bybrannen i 1940. På Løveapoteket brukte vi guttongan å kjøpe astmasigaretter. De var i pakker
med 10 sigaretter i hver pakke. Av de sneipene vi hadde klart å samle
opp fra gata eller bomma oss til, rulla vi flotte sigaretter —nøyaktig lik
astmasigarettene. Så gikk vi ut på byen og solgte våre 10-pakninger
med sigaretter.
"Tre kroner pr. stk!" sa vi. "Det er vel ikke sånne juksesigaretter
dere selger?" spurte mannfolkan. "Åh, neida!" sa vi. "Dette er ekte
saker". Men vi hadde jo kun to tobakksigaretter i en sånn pakke.
Resten var astmasigaretter. "Du kan få smake", sa vi, "dersom du ikke
tror oss". Ja, så tok vi ut en av våre tobakksigaretter som mannfolkan
begjærlig grep og tente på, trakk inn og bare himla med øyan og sa:
"Godt! Deilig! Hærlig! Jeg kjøper hele pakken!". "Ja, det blir 30 koner!" sa vi. Og 30 kroner fikk vi også. For to sigaretter. Resten av pakken inneholdt jo kun astmasigaretter.
Dette at vi guttunger drev med sånn juks og fanteri —dette var noe
som vi kunne godte oss over i dagevis etterpå. "Såg du han der som
himla med øyan da han tente sigaretten og sa hærlig?" sa vi, og så lo
vi oss mesta i hjel av det. At vi hadde klart å lure store, voksne mannfolk. Det var til å le seg i hjel av!
Men vi juksa på andre måter også. I Kløverhuset eller Saniteten
som det også kaltes, og som lå på samme plassen som det ligger i dag,
der var det sånn såkalt "suppestasjon" under krigen. Det var utdeling
av gratis suppe for sånne som hadde lite med mat, og det hadde jo vi —
guttunger — vi var støtt sulten, så vi juksa til oss ekstra suppe ved å gå
dit flere ganger, og bare passe på at det var ei ny dame som øste opp
suppa, og så sa vi: "Nei, vi har ikke fått suppe! Ikke i dag i hvert fall!"
Dermed kunne vi jukse til oss både to og tre tallerkener med suppe
hver eneste dag. Sånn klarte vi å spise oss mette! Sånn overlevde vi!
Med juks og lureri. Altså!

Barnevogna
Det var ikke bare tyskere og nordmenn i Kristiansund under krigen.
Det var også tyske krigsfanger her fra flere land i Europa, og så var
det også en god del hollendere her. De var ikke tyske krigsfanger, men
det var unge, sterke karer som var blitt tvangssendt fra Holland til
Norge for å arbeide for tyskerne her i landet. Hollenderne bodde i
Todt-leiren like ved brakkebyen på St.Hanshaugen. De var som sagt
tvangsarbeidere, men de kunne ferdes nokså fritt rundt i byen. De kom
seg jo ikke fra byen, så på en måte var de jo en slags fanger — de også,
som vi var det også! Disse hollandske tvangsarbeiderne gikk altså
rundt i byen i sivile klær, og noen av disse fant seg ei norsk jente til
kjæreste. En hollender fant seg en kjæreste i brakkebyen på St. Hanshaugen. Alle kjente til at jenta hadde funnet seg en hollandsk kjæreste,
og så gikk det jo slik som det vanligvis går: Jenta ble på tjukken med
sin hollender, og den flyvende hollender skulle også få lov å gifte seg
med sin norske kjæreste. Det hadde den tyske overkommandanten
bestemt. Hollenderen hadde spart seg opp en masse penger for å kjøpe
barnevogn til den ventende nye verdensborger. Hollenderen var på tur
til sin utkårede på St. Hanshaugen da han mista hele pengebunken sin.
Jeg kom gående i gata, og der sto en annen gutt med en stor pengebunke i nævan. "Hvor har du fått alle de pengene fra?" spurte jeg.
"Jeg fant dem her på gata", sa han. "Det er han tyske soldaten som går
der borte som mista dem!" sa han. "Men jeg er redd for tyske soldater,
så jeg tør ikke gi han tilbake pengene!" sa han. "Hit med pengene!" sa
jeg, og dermed grep jeg pengebunken og løp etter tyskeren. Tok han
igjen, og overlot hele pengebunken til den tyske soldaten, som tok
imot pengene, men han så nokså overrasket ut synes jeg. Det var først
da jeg kom hjem at jeg fikk høre at det var hollenderen, som skulle ut
å kjøpe barnevogn, som hadde mista den pengebunken. Da gikk jeg til
hollenderen og jenta hans og sa: "Jeg vet hvor pengene dine er! Jeg
har gitt dem til en tysk soldat. En som jeg kjenner godt! Jeg vet hvor
den tyske soldaten bor. Kom med meg så skal vi gå dit å få pengene
dine igjen!"
Hollenderen og jeg gikk så til den tyske forlegningen, og hollenderen forklarte så til den tyske kommandanten hva som hadde hendt,
"og denne guttungen her kan peke ut soldaten som tok pengene!" Dermed ble alle soldatene kalt ut og stilt opp på en rekke, og så måtte jeg
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