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Da jeg ble f~dt i Kragerø den 6. januar 1922 som nr. 3 i en SØskenflokk som etterhvert skulle telle 5 gutter og 2 jenter, seilte min
far fremdeles som kaptein i handelsflåten. Mens han lå med DIs Kj~e11
i Valenzia i Spania i ferd med å ta inn en appelsinlast,kom det et
telegram f~mor om at jeg var blitt fØdt og at Leif og Solveig som
var født henholdsvis i 1914 og 1916 hadde fått en bror.Av et::kort som
far har sendt hjem til mor fra Swansea i England før kursen ble satt
for Valenzia,skjønner jeg at mor har hatt et litt vanskelig svanger!?kap, for far skriver:"Hvordan det end er med deg, må du la barna ha
juletre". Far hadde da vært sjømann siden han i 1894 som 13-åring dro
ut på sin førstereis som dekksgutt med sin far som var skipper på en
seilskute fra' KragerØ. Far var i sin tid en av Norges yngste styrmenn~
Jeg mener'å ha hørt at han var i underkant av 19 år, og senere førte
han forskjellige båter som kaptein, de fleste av dem var nok da gåt~
over til dampdrift. Kragerørederne, som det dengang var mange av,
(KragerØ var faktisk en av landets største sjøfartsbyer) ,var lenge tilbakeholdne når det gjaldt å gå over fra seil til damp. Dette gjorde
på sett og vis sitt til at Kragerø ble satt temmelig meget tilbake som
sjØfartsby. Under hele den fø~te verdenskrig seilte far ute, ble torpedert flere ganger og ble ogsa oppbragt av både tyske og engelske
krigsskip. Han fortalte ofte om det~e, og om den store forskjellen det
var på å bli oppbragt av engelskmenn og tyskere. Engelskmennene var
etter hans' mening arrogante og hovmodige og gikk ikke av veien for å
stjele av lasten enten den var lovlig eller ulovlig. Slag og spark til
mari~kapet var vanlig og trusler med våpen var det heller ingen mangel
på.En skibsjournal som er i min besittelse kgn fortelle om meget god
behandlin~ han o~ mannskapet fikk da de ble oppbragt aven tysk torpedobåt i østersjøen. Far har selv skrevet om dette i journalen, og han
har også fortalt om flere lignende tilfeller.
I journalen står det ordrett: "Ich, Andreas SchrØder, Kapiten des
Dampfer~ "Adour" ~us Kragerø, habe an der Durchsuchung des Schiffes
durch das deutsche Torpedobot "s 139" nichts auszusetzen.Entschadigungsansprliche stelle ich nicht, da das Liegegeld fUr 6 Stunden du~ch die
Anbordnahme von acht Tonnen Kohlen als ~usgeglichen betrachtet werden
kann". For dem som ikke kan forstå tysk, vil jeg her oversette det hele:
"Jeg, Andreas Schrøder, kaptein på dampskibet "Adour" av Kragerø,har
intet å utsette på gjennomsØkningen av skibet av den tyske torpedobåten
"s 139". Jeg gjør ingen krav på skadeserstatning, da liggepenger for
6 timer betraktes som utlignet ved ombord fØring aV åtte tonn kull."
Dette gjorde vel sitt til at han hele sitt voksne liv så lite positivt
i engelskmenn og meget mer fordelaktig hadde han å fortelle om den
nasjonen som folk i Norge under den andre verdenskrigen så hånlig kalte
"Herrefolket"."Ta vekk disse forbaskede anførselstegnen~"sa han,"da
kan betegnelsen være riktig".
Ja, dette et sprang fram i tiden, og jeg vil gå tilbake til tiden like
etter at jeg var blitt fØdt. Far seilte ennå en tid til sjøs etter at
han sammen med sin bror Amund fra 1916 hadde forsøkt seg som skibsreder
under den såkalte jObbetiden, som vi vel idag kan sammenligne med vår
egen Jappetid".Det gikk med skibsrederbrØdrene dengang som det senere
har gått med "jappene". Fortjenesten var til å begynne med stor og ble
stadig større, slik at far både kunne kjØpe seg en gård i Sannidal, et
stort landsted på BærØY ved KragerØ,regattabåten 6 meteren "KIM" og
traverhesten "SOLVEIG". Han fikk forØvrig massevis av premier både
med seilbåten og med traverhoppa.
Så gikk det imidlertid med brØdrene s~;ået gikk meq de aller fleste
som den gangen slo seg stort opp,- nedenom og hjem~etter dundrende

konkurs.
Dermed var det bare å ta hyre pånytt for å komme seg på bena igjen.
Etter noen år på sjØen,haddehan greid dette så noenlunde, i alle fall
slik at han gikk iland for godt, umiddelbart etter at jeg var fØdt, og
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De aller hvggeliqste av slike ettermiddags/kveldsb~tturer hadde vi
hver St.Hanskvel~.Da var glerne familien HØeg-Larsen med sine 4 barn,
familien Willumsen med sØnnen Rolf, ~amilien Lorentzen med sØnnen Petter
Anton og ekteparene Hellstrøm og Jørgensen med. Det ble aldri noen lang
b~ttur St. Hanskvelden. Til St. Hansfeiringen hadde vi gjerne en fast
plass p~ LangØya, hare ca. 20 minutter unna. Kanskje hadde de voksne
valat dette stedet for at de ikke skulle promillekiØre en lang hjemtur?
I ailefall ~an jeg huske at de voksne koste seg me~ en pjolter eller
to, men aldri i S2 store mengder at det ga synlige utslag.De var alle
med p~ leker som vi lekte på sletta, slA på ring, siste par ut, Tyven,
tvven, sekkelØp, potetlØp o.s.v. var alltid like morsomt, særlig
vakte Tyven, tyven begeistring. Jentene til HØeq-Larsen var så koselige
å holde rundt- sA lenge det varte.lnnemellom lek og spising oppholdt
vi unger oss timesvis i. sjøen, ja jeg husker faktisk at vi en gang badet
kl .. 3 om natten. Selvfølgelig var det store St. Hanshålet det som vakte
den aller største oppmerksomheten, det og alle de 100 vis av andre b~t
sow vi kunne se fra øyene rundt omkring.Barna hadde jo nettopp hegynt
sommerferien og de voksne hadde,slik som skikken var i distriktet,fri
fra arheidet dagen etter,så natten kunne brukes fulJ.t ut. De minste
ungene hle kanskje bAret sovende ombord i hAtene, men det gikk fint.
Sommerferiene hle også, nærmest som en ufravikelig regel, tilbragt i
motorh~ten. Da sØkte vi noe lenger unna og måtte reise over den beryktede Rognsfjorden hvor sjøen ofte gikk temmelig hØy, men vi stolte alltid
på fars sjømannserfaring og var vel aldri. for alvor re·dde nBr vi var på '
vei til vArt sommerparadis pA ~omfruland. Her hadde far i mange år fått
/[.1' -. et fri ttsti"ende brygcrerhus med bord Q~....J?enker. Her kokte vi maten og
her spiste vi alle mAltjder. I tillegg hadde mor gjerne overnattingsmuligheter i et rom i hovedhygningen på aArden hos honden,Marentz
Pedersen.Her bodde hun som reqel sammen med vÅr yngste søster Astri.
Leif og Solveiq var da allered flyttet hjemmefra til skole og jobb i
Oslo, så far og vi fire yngste sØnnene sov i høyet på låven. Det var
aldeles utmerket soveplass selv""'om høvet stakk J.itt fØr vi sovnet, og
selv om hundrevis av svalel1fløy ut. og inn av redene og kvitret på sin
intense ~?t~lik at vi ofte v~knet ki. 4 om morgenen. Da kunne det hende
at far tok oss med ut for å ~iske hvitting eller makrell, eller vi gikk
i fiØset hvor gardsjenta melket morgenrnelken fØr vi fikk lov til å føre
kuene u~ pA beitet.Kjell og jeg fikk flere ganger lov til å være med
bonden ut for ~ trekke laksegarnene som han hadde stAende på vttersiden
av øya.For Å komme oss til båten vi skulle bruke ~åtte vi g~ qjennom en
skog aV hasseltrær og over et belte av rullestein som yttersiden av øya
er så kjent for. På øyas nordside er den fineste sandstrand man kan tenke seg.Vi rodde ut tillaksegarnet og med en medbragt vannkikkert kunne
vi se de store fiskene som var gått i garnet,ofte både 3-4 og 5 stvkker.
Du verden for en opplevelse det var for 10-11 åringer å være med på å ~å
dem omhord og deretter bære 0-7 kg laks til gårds og så bli fotografert
med slik en rusk som rakk oss fra skuldrene oq ned til bakken. Vi måtte
løfte med begge hender for? holde dem klar av bakken.
Vi fikk også være med på Å dra senaratoren nAr melken skulle separeres
så vi kunne få fløte til jordbærene vi plukket i iordhæråkeren. Laks og
jordhær med flØte forekom ganske ofte. Vi fikk o~så ~ov til å dra
sveiva når det skulle kjernes smør. Vi mA.tte dra veldt'g jevnt, og når en
av oss slculle avløse en annen,måtte avløseren gjerne "bli med et par
runder" fØr den som skuJle avlØses,kunne slippe sveiva.Det var veldig
moro når "detknuppa sæ på skovern"oq det beqynte å bli smØr av fløten.
Da begynte det å hli tlmgt å sveiveoq en vb~sen måtte g~erne overta.
På lØrdagene lastet far båten full med kjerring og unger og da gikk ture:
til Krageret> for å hand~_e inn til neste Uk8. Et fast in"nslag under disse
KragerØturene var et beSØk hos tante Karo og våre fettere og kusiner som
hodde i fars harndomshjem på Kirketomta, og lørdagen skulle ogsA nyttes
til et besØk på Thorvald Hansen konditori hvor hver av oss kunne peke
ut 2 20-Øres kaker. Jeg foretrakk vannbakkels med eggekrem og sjokolade-
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Digre trær med store svarte moreller hvor den som kom seg høyest opp,
kunne sitte å spytte morellsteiner i hodet på dem som måtte ta til takke
med en plass lenger nede. Blåfargen i håret ( om det var noe igjen etter
"snauklipping med litt lugg" hos barber Arnoldsen) var det bare å bade
vekk med en rask dukkert fra svaberget eller fra brygga.
Slike sommerferieopohold kunne jo sjelden vare mere enn 14 dager. De
voksne hadde jo bare to ukers ferie dengang, men det hendte at far overlot oss til mor og kom ut noen ettermiddager~' så til oss etter konto~
tid. Skolebarna hadde jo dengang som nå 7 ukers ferie. H')Ta gjorde vi så
i de øvrige 5 ukene? Vi hadde i tillegg til fars motorbåt også en pram
som vi unger så å si disponerte full ut. Det hendte derfor at vi rodde
ut til en av de mange øyene hvor vi slo opp telt for noen netter og stel-:
te oss helt på egen hånd. En gang hadde vi fire brØdrene fått med oss
en klassekamerat av Odd, Arnt HØeg-Larsen og var dratt over til LangØya
hvor teltet ble slått opp. Vi laget maten vår enten over et bål i strand-.
kanten eller på en primus som var veldig alminnelig i de dager. Om dagen
fordrev vi vel helst tiden med bading, bading og bading igjen, og i teltet om kvelden leste vi bøker vi hadde tatt m~d oss. TarzanbØkene var den
mest populære litteraturen,tror jeg, Sammen med Onkel Toms hytte, Robinso
Crusoe og NE!d NestorbØkene. En kveld vi hadde lagt oss til ro i teltet,
brØt det løs et kraftig uvær. Regnet pøste ned i voldsomme mengder, lyn
etter lyn lyste opp inne i teltet og tordenskrallene kbm stadig nærmere.
FØrst begynte den yngste, Anton, å sutre. Han var redd og ville hjem.
Vi andre forsØkte å trøste og fortalte ham at dette var da ikke noe å
være redd for, men gråten hans var ikke til å stanse. I stedet smittet
redselen og gråten over på Odd og Arnt som bare var drØye året eldre enn
Anton.Så var det Kjell og jeg som måtte trøste inntil Kjell også syntes
det ble så ille at han også tok til tårene og vill hjem. Hjem i dette
været? Det syntes å være helt vanvittig og det forsØkte storebror Eyvind
å overbevise de andre om, men til slutt ble det til at' 5 gråtende guttunger fra 6 til 12 år, lØp i striregnet til båten og b~gynte roturen
hjem.Vi oppdaget snart fra båten at far og mOr sto i vinduet og så etter
oss. De var nok engstlige de og. Som fem druknede katter ble tatt hånd
om og puttet til kØys etter å ha spist opp et par hjemmebakte brØd med
rabarbrasylteØy på. Telt og utstyr ble hentet dagen etter, og da var det
faktisk tid for å se litt mere muntert på hendelsen, men ingen ville
være ved å ha grini!
~o~eren 1935 ble særl~g begivenhetsrik. Jeg var ferdig med den 7-årige
dO k~sk~~en og hadde fatt riktig fine karakterer til eksamen og var
~n ore ]e beste i ~lassen. Både Kjell og jeg hadde da vært speidere i
3k41~r,~g da en speldertropp fra Porsgrunn hadde et jubileum å feire
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Vi svarte da at vi trodde det ville være nyttes lØst å spØrre fordi vi
syntes det var s~ oyrt. ner og da ble det hestemt at vi begge skulle få
være med. Vi haode ~o enda noen dager på oss før avreisen,og uniform
og utstyr ~le kontrollert til minste detalj. P~ spØrsm~1 fra far om de
to flin~este guttene i klassen min var speidere og om de skulle være med
svarte jeg ja p~ oet første spørsmålet og nei på det andre. Da oppsØkte
far et par av sine andre venner, og pA en blunk var deltakerbeløpet ordnet også for Rjørn Storherget og Age Toldnæs. Tilslutt var det blitt 8
deltakere fra Langesund + troppssje-Fen "PoJti Hansen" samt 4 gutter fra
Stathelle, og da var det nok til ~ -Fylle opp bil nr. 2.
"Hva slags buss"? vil ou kanskje spørre. A', nei du, det var nok ingen
turistbuss av den typen vi bruker idag. Det var lastebiler med presenoinover lasteplanet og meo langsgående trebenker på hver side og en benk på
tvers i haKkant av førersetet.Den 30.juni møtte vi så opp på torget i
Langesund og vi ble stablet inn i bilen sammen med ryggsekker ,ulltepper ,
regnslag til ~ ligge på samt telt og kokekar og Øks. Så var vi innom i
Stathelle for å hente guttene derifra før vi dro videre til Porsgrunn
for å få meo resten av turdeltakerne.Fra Porsgrunn bar det så videre
gjennom Vestfold på den dengang så beryktede Holmestrandsveien som gikk
i humper opp og dumper ned og bilsyken meldte seg hos de fleste av oss.
Jeg kan huske vi måtte gjøre en stopp i Sande og der hle en av de aller
minste sendt inn på meieriet for å kjØpe 2 liter duemelk, og en annen
ble sendt til slakteren for ~ kjøpe kalverogn! Vi kom oss omsider til
Oslo og til Vaterland skole hvor vi skulle overnatte på gulvet i gymnastikksalen.Noen timer til å bese Oslo fikk vi dagen etter,og vi fikk
også stifte heKjentskap med omsetningsavgiften som var blitt pålagt alle
varer fra den dagen. Nå lønte oet seg å kjøpe to tiøres iskrem og en
femøres i tre omganger for på slike belØp var det ingen avgift. En
25-Øres is kostet derimot nå 26 øre. Heretter gjalt det å holde seg
under 25-øresgrensen når noe skulle handles her i Norgeså det var kanskjl
best å spare på pengene til vi kom til Danmark? Vi lærte altså tidlig
å undra oss skatt! ~oda, vi hadde da fått med oss noe lpmmepenger også.
Jea kan ikke huske hvor meget, men innholoet av sparebØssene våre,som
egentlig skulle være til julepresanger,h1,e vel supplert av far og mor
så det kanskje ble kr. 25.- i det hele.
Et stykke utpå dagen bar det s~ videre neo gjennom Østfold, og om kvelde]
slo vi opp teltene v~re inne på omrAdet til Fredriksten festning i Halde:
Vi sov sikkert godt den natten, for en såpass lang biltur p~ den tiden
var en anstrengende affære og vi hadde jo dessuten brukt en masse krefte
på å synge, synge og synge.
Neste dag ble forventningene skrudd enda et hakk i været. Idag skulle
iallefall 95% aV oss se et fremmed land for første gang! Det første vi
så da vi var kommet over den gamle Svinesundbrua var TULL og det var
selvfØlgelig nok til å more oss guttunger over alle måter. Da vi kom
til Uddevalla,tok hornhlEiseren vår, Gunnar Dahl som var en gammel mann
på 24 år, fram hornet sitt og spilte Porsgrunnsangen så det ljomet mens
vi sang med av fulle struper. Straks var en poJ.itikonstabel på oletten.
"HØr her ,min gosse, ni får inte blåsa her i staden. Her skal det være
tyst trafikk"! Bilhorn og andre horn var forbudt i Uddevalla.Her skulle
vi få anledning t i l ? bade i sjøen, og pA anvisninq fra en svenske, ble
vi kjØrt til en Offentlig badestrand. Vi ble nærmest sjokkert da det
viste seg at det ikke bare var tillatt men faktisk påbudt å bade nakne,
kjønnene var riktignok adskilt med et plankegjerde som gikk et godt
stykke utover på langgrunnen.Feite,qamle og nakne mannfolk virket så
absolutt motbydelig på oss. Sverige var sannelig et merkelig land;hornblåsing var forbudt men nakenbading tillatt! Etter badingen gikk turen
videre ned gjennom Sverige og neste stopp var ved en leirplass litt noro
for H~lsingborg.Da teltene var slått opp og vi hadde fAtt i oss litt
mat, fikk vi beskjed om programmet for ~este daq. Det s~ulle vise seg A
bli et av de absolutte høvdepunkter p~ turen.FØrst gikk turen til det
norske konsuJatet i H~lsingborg hvor den norske konsulen holdt en liten

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

h.

SN
O

tale til oss og ~ortalte at oet svens~e vronnrinsparet senere pl ~agen
vill hilse p,~ oss pl> sJottet sitt uten~or huen. f'ørst skulle vi hespises.
nen ~ineste hevertning quttunger kunne tenve seg var hJØtkake, is og
hrus,oo det :l:'ivy. vi sannelig spise s? mve vi orJret av. Tlet rere var hare
det at is iKve het is men glas. Tlet var svensJre sjØspeidere som vartet
Oss opn og sprevvmette etter et par timers iherdig spising hle vi s%
viØrt ut til ~ofiero slott. p~ slottstracpen sto daværende kronprins
Gusta~ ~dOl~ 00 kronprinsesse ~ihy]la og tok imot oss ~er vi Jrom flott
marsjerende onp mot slottet med ~laog Oq hanner i snissen. Vi stoppet
med front mot slottstranpen og hilste kronprinsnaret med senket flaga
og hanner. ~A vommer sannelig kronprinsparet nen fra trappen og hpndhilser DA hver enkelt av oss!Geretter holnt lederen v~r,lektor ~hune
Larsen en takketa le 00 v i sng h-~rle den norslee og den svensye nasjonalsangen før vi marsjert_e tilhaJre ti' hilene og nro tiJhake ti' teJtJeiren.;
.Teg tror net var noen som il<lre vasvet heni1ene sine under resten av ttrr,enl'
Neste dag skulle vi videre til reisens egentlige mål og vi tok ferje
over til Helsingør. Vi var dermed kommet til utland nr,to! Dermed begynte
det som til å begynne med var ganske interessant men som siden nærmest
syntes å være plagsomt. Et besØk med omvisning på Kronborg slott var
selvfØlgelig en stor opplevelse, men da vi i hele den neste uken besØkte
Rosenborg slott,Fredriksberg slott, Roskilde domkirke, Holmen kirke og
flere andre kirker og slott, syntes nok 12-14 åringene at det kunne være
mere enn nok. Da var det nok atskillig morsommere da vi besØkte dyrehagen-_
og Tivoli i Kjøbenhavn hvor vi riktig fikk anledning til å utfolde oss
i berg-og dalbanen, i spØkelsestoget og ved boden hvor vi fikk knuse
så mye porselensservise som vi bare lystet - og hadde penger til!
Her var det gØY og atter gøy, men også det besØket måtte~a sin slutt
og dagen i kjØbenhavn ble avsluttet med kinoforestilling i Valby kino.
Oppholdet i Danmark varte altså ca. en uke og vi fartet rundt på hele
Sjelland, overnattet i telt eller på ungdomsherberger, spiste flødeskumskager og dansk brød som vi syntes lite om . Det var surt!. Og vi fikk også
stiftet bekjentskap med den danske biksemad som slett ikke falt i min
smak da den var så full av lØk som jeg verken tålte eller likte.Vi hadde
det med andre ord kjempefint og hadde ved flere anledninger sammenkomster
med danske speidere nOe som begge parter satte stor pris på.
Hjemreisen kan jeg ikke huske så meget av. Vi var vel temmelig utkjørte,
tenker jeg, og sov nok en god del også mens vi. kjørte, men jeg husker
i alle fall at vi hadde vår siste overnatting ved Stilla i Maridalen
fØr vi tok fatt på siste etappe hjem til Porsgrunn, Stathelle og Langesund. Vi hadde fått være med på en 14 dagers tur som ikke mange jevnaldrende hadde hatt anledning til før oss og dette hadde kostet kr. 2.pr. dag + lommepenger .. Gjett om vi hadde noe å snakke om i tiden som
fulgte! Det var faktisk slik at vi måtte ty til en ny tidsregning - før
og etter danmarksturen!
Aret etter deltok Kjell og jeg også på speidernes landsleir på Jeløya
ved Moss. Speiderne fra Langesund reiste med en liten frakteskØyte både
til og fra JelØya og på begge turene ble det ofret atskillig til havets
guder. Det blåste temmelig friskt begge veier og da kan 10-12 timer
ombord i en sånn skute synes som evigheter.Leiren var forøvrig den til
da største speiderleir som var blitt holdt i Norge med 6666 speidere fra
mange land. En ny stor opplevelse tok også slutt.
Hva gjorde vi guttunger så ellers om sommeren når vi ikke var på ferieturer? Vi badet veldig mye i Steinvika, på Rognstranda eller i Kjerrvik
eller på den lange grunne badestranda som ble kalt Stoa og lå like nedenfor ett av de stedene vi bodde i Langesund, nemlig den stor Halen gård.
Her på gården ble det faktisk drevet gårdsbruk. En forpakter som het
Austad hadde omtrent 10 kuer, noen hØns og en liten ilderfarm.
Når vi ikke badet, hendte det at vi arrangerte olympiske sommerleker med
hØydehopp, lengdehopp, tresteg, stavhopp, kulestøt, spydkast, sprintløp
en gang rundt huset og maraton 25 ganger rundt huset.Alt dette foregikk

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

7.

SN
O

med sellaget utstyr og premiene var som reg~l r~barbra eller epler fra
fars hage.
Langesund har jo alltid vært kjent som et sommerparadis, men det var
faktisk noen fine vintere å oppleve der også. Vi sØsken var i den heldigE
situasjon at vi i motsetning til ganske mange andre barn hadde ski fra
vi var ganske små.De første skiene var av furu med bare en tåpinding, mer.
jeg som den eldste av firkløveret,var den aller heldigste for jeg fikk
som regel nye ski hvert annet år og så gikk mine gamle ski gjerne i arv
nedover til de yngre brødrene. Kanskje var det derfor at jeg ble den
flinkeste av oss til å hoppe på ski. Jeg hadde jo fine hickoriski med
Huidtfeldt-bindinger som gjorde at jeg allerede som 8-åring hoppet i
.
voksenskibakken "Prekestolen" og deltok der i mitt første skirenn i den
yngste klassen under 10 år. I bakken hoppet de beste av de voksne ca. 24~
26 meter i flaksestil mens vi minste gjerne landet på 10-14 meter. Jeg
fikk faktisk i årenes lØp en del premier både i idrettsforeningens renn
og i de årlige skolerennene og min personlige rekord ble i årenes lØp
på 23 meter. I nærheten av Stathelle lå en større skibakke, Kjellstadbakken og her presterte jeg etter lang tids hopping mit livs lengste
skihopp på 36 meter.
Var det ikke skifØre i Langesund,så var det i alle fall som regel is på
vannene rundt omkring og dit dro vi med våre snabelskØyter med forreim
og lang bakreim hvor vi bedrev alle former for skøytelØp, lengdelØp,
kunstlØp, ishockey og bandy og når det ikke var moro lenger, var det å
nl øpe seier" på dårlig gyngende is. Mere enn en gang kom vi våte og
gjennomkalde hjem etter å ha dristet oss for lang ut på "sigærisen".
Et annet populært tidsfordriv om vinteren var våre utflukter på sparkstøtting. Dette var vel forresten helst etter at vi var blitt noe eldre
og hadde begynt å interessere oss litt for jentene. Vi dro gjerne avgårde
med 5-6 sparkstØttinger,guttene bakpå med en jente på setet foran, til
Nustadbakken,en lang og fin utforkjØring som egnet seg utmerket for et
langt sparkstØttintog der den ene sparken var tredd inn i den foran.Her
ble farten ofte ganske stor og med hylende jenter som passasjerer trengte
vi ingen sirener på toget, men vi hadde frontlys ,et stearinlys i en
tom hermetikkboks med massevis av hull i i et flott mønster. Vi merket
av stedet der toget stoppet, og så var det opp på toppen av bakken igjen
for å se om vi neste gang kunne komme noen meter lenger før det stoppet.
I 1936 gikk det en skarlagensfeberepedemi i Langesund, og en dag i begyn~
neI sen av desember ble jeg sendt hjem fra skolen med mistanke om at det
vonde jeg kjente i halsen kunne være begynnelsen til skarlagensfeber.
Da jeg kom hjem,var allerede doktor Haraldsen tilkalt til Astri som var
blitt sendt hjem fra skolen noen timer tidligere. Han fastslo med en
gang at vi begge hadde pådratt oss sykdommen som dengang var langt mere
alvorlig enn den er idag. Vi ble straks isolert på fars og mors store
soveværelse og en tidligere sykepleierske som nå var hushjelp hos en
av fars gode Venner, ble isolert sammen med oss. Det ble satt opp en
stige på utsiden av et av vinduene og den måtte de andre klatre opp på
når de skulle snakke med oss. Våre andre sØsken fikk ikke gå på skolen,
og på inngangsdøren ble det satt opp en plakat som fortalte at det var
smittsom sykdom i huset og at adgang var forbudt.Mor måtte bestille allE
varer pr. telefon og visergutten i forretningen satte varene fra seg ute
på trappen.Det gikk en uke før vi fikk Kjell inn i isolatet og etter nok
en uke var det Odds tur. Da fant våre foreldre i samråd med legen ut at
da kunne like gjerne Anton også isoleres med det samme.Anton ble ikke
syk ,og mens vi andre ble svekket av sykdommen,var han,den yngste,plutselig den sterkeste og vant alle de små basketakene som forekom mellom oss
brødre.

Vi var fØrst isolert

i

7 uker fra Astri og jeg var blitt syke, men så

måtte det gå 2 uker til p.g.a.at Odd og Anton var blitt internert akkurat 2 uker etter oss. Det skulle gå 7 uker før den syke kunne slippe ut.
Da var huden på hele kroppen flasset av og vi hadde alle fått ny ham.
Det ble en ganske spesiell julefeiring det året.
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Leif og Solveig,som begge bodde i Oslo på den tiden,kom hjem og vi fikk
hilse på dem på stigen utenfor vinduet og kunne ellers snakke med dem
gjennom den forseglede døren som førte fra rommet vårt ut i spisestuen.
Vi hadde vårt eget juletre på rommet og hadde hatt god tid til å lage
massevis av ny juletrepynt og under juletreet lå det vel ennå flere gaver
det året enn noen gng f0r. Kjente og ukjente hadde sendt spiselige julegaver så som blØtkaker, frukt og sjokolade. Eventuelle leker, klær eller
bØker måtte oppbevares hos foreldrene våre til vi kunne komme oss ut fra
isolatet. Innen den tid måtte vi også ha spist opp alt som var spiselig og
det var vel ikke så vanskelig, så mye godt som vi hadde.
Da vi så endelig slapp ut,ble alle sakene vi hadde benyttet oss av mens
vi var innesperret, hengt opp på snorer som ble strukket på kryss og tve~s
i rommet, dØrsprekker ble tettet med limbånd og så kom legen til den siste
kontroll og deretter ble hele rommet rØykt ut ved hjelp aven gass som
skulle ta knekken på alt som var av smittestoffer i rommet.
Du verden hvor deilig det var å komme seg ut i friheten.Etter noen dager
kunne vi begynne på skolen igjen og jeg fikk, noen uker forsinket begynne
å "gå for presten". Før det kom så langt som til konfirmasjon for meg,
døde vår mor av blodforgiftning hun hadde pådratt seg de hun rensket fisk
og fikk et stikk av fiskebein under en av neglene. Hun fikk fiskebeinstikket en tirsdag,ble bragt til sykehuset i Brevik på onsdagen og allerede
natten til lØrdag ble vi alle hentet av presten og kjørte rett til sykehuset. Mor hadde villet hilse på oss alle da hun forsto at det gikk mot
lutten. En for en av oss barn knelte ved sengen hennes og ganske svakt
lyste hun Herrens velsignelse over oss med svak men klar røst. Deretter
oppholdt vi oss ute i et venterom og håpet at Leif skulle rekke å komme
frem fØr det var for sent. Mor hadde savnet ham ved sengen.
Leif var ikke rukket frem da en sykepleierske kom ut til oss ved i10 tiden
og fortalte at mor var død. Far var igjen med 7 barn hvorav bare tre
hadde rukket til konfirmasjonsalderen. Det må ha vært et fryktelig slag
for ham slik det selvfØlgelig også var for oss barn.
En måned etter at mor dØde, ble jeg så konfirmert i Langesund kirke den
9.mai 1937. Mange gjester, for det meste tanter og onkler var kommet,
og alle mine faddere var tilstede. Et gavebord uten like sto i "bestestuen"
Her var ryggsekk, primus, rompetaske, fotoapparat ,termosflaske ,armbåndsur ,
sigarettetui,sØlvskjeer og gaflet og ikke å forglemme 6 sØlv skrublyanter!
Ved bordet ble det holdt taler og jeg husker at far bl.a. sa at siden du
idag er blitt voksen, Fyvind,skal du få lov å være med å skåle med oss
dersom du synes om det. Men han sa også at han helst så at jeg ikke gjorde
det. Det ble heller ikke gjort.Alle blomstene jeg hadde fått,ble det min
sak å vanne siden,husker jeg. Det var mange og det var for det meste
hortensiaer og krysantemum.
I lØpet av de årene jeg her har forsØkt å beskrive skjedde det selvføtgeli~
ting som angikk folk i Langesund, i Norge og i verden forøvrig i langt
større grad enn det som foregikk i det Schrøderske hus.
Det Var vel også i disse årene at jeg begynte å forstå litt av min fars
og mors politiske oppfatninger, at de ved de første valgene jeg kan huske
litt aV,stemte hØyre og at kommunister og sosialister var en vederstyggeli~
het for dem.Når 1.mai-togene passerte utenfor huset vårt,fikk vi pent holdE
oss på mange skritts avstand fra de mange skolekameratene som gikk i toget
og "Viftet med den røde kluten". Sånt skulle ikke SchrØders unger være med
på,ne! Vi fikk da heller ikke 5 Øre til å kjØpe noe godt forden dagen,men
om vi kanskje fikk det dagen etter, er vel saktens mulig.
Jeg kan huske den dagen i 1932 da daværende statsminis~r, Anton P.Kolstad
døde og hans partifelle fra Bondepartiet overtok hans rolle.Da ble Vidkun
Quisling utnevnt til forsvarsminister etter at han noen år tidligere var
kommet tilbake fra Russland hvor han sammen med Fridtjof Nansen hadde
drevet humanitært arbeide blant folkene i det hungersherjede Ukraina.
Fars reaksjoner på dette stats- og forsvarsministerskifte husker jeg godt.
Gudskjelov at det fantes vettuge folk til å oVerta slik at vi kunne unngå
at sosialistene fikk overta styre og stell her i landet!
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For hva skulle vi f.eks. med en statsminister og andre ministere som
bar "det brukne gevær" som jakkemerker, folk som om de skulle komme til
makten, hadde som mål å nedbygge et allerede temmelig dårlig forsvar.
Da sA Vidkun Quislig den 17.mai 1933 oppfordret normenn til nasjonal
samling og startet et parti med samme navn,Nasjonal Samling, begynte
far som så manqe andre i hans omgangskrets å interessere seg for denne
mannen og de politiske ideene han hadde fastlagt i sitt partiprogram.
Om far allerede i 1933 ble medlem av partiet er jeg ikke helt sikker på,
men all mulig sympati var i allefall tilstede.
Foran stortingsvalget i 1933 og ikke minst i 1936 da det virkelig var
fare for at det skulle komme ti) et politisk maktskifte pÅ Stortinget og
arbeiderpartiet lå nærmest til å overta, kan jeg huske at ~angesunds
"upper ten" var samlet hjemme hos oss. De var alle blitt interessert i
Nasjonal Samlings program, og sA satt de da alle rundt.sPisestuebordet·.
i stuen vAr og la politiske stemmesedler og valgpropaganda til fordel
for partiet i konvolutter som vi unger og unger av de andre skulle bringe
rundt til nær sagt hele Langesunds hefolkning. Om vi av den grunn fikk
juling elter hle trakasert på andre måter? Nei, det skjedde ikke men vi
følte vel saktens at vi ikke var like velkomne overalt i visse deler
av befolkningen.Verre var det i allefall ikke enn at vi dro på speidertur
til Danmark i 1935 og pÅ landsleir på JelØya i 1936 sammen med speidergutter fra alle samfunnslag og med både sosialist- og kommunistforeldre.
Ingen, verken fra Telemark eller fra andre deler av landet ble valgt
inn på stortinget så vårt hudbringerarbeide hadde ikke båret de store
fruktene.
"Det brukne gevær"s forkjempere fikk makten pÅ. tinget, og om landets
orsvar fra fØr av var i svakeste laget, ble det heretter systematisk
nedbrutt.Dette forsto jeg selv om jeg ikke hadde sA altfor store forutsetninger for å skjønne meg på politikk.
Jeg skjØnte i allefall at det
som skjedde ute i Europa, borqerkrig i Spania, Italias krig i Etiopia
og i Albania, Tyskland~ annektering av Tsjekoslovakia og de pågående
fredsforhandlinger i Munchen mellom Hitler, Mussolini, Chamberlain og
Daladier,kunne komme til å få katastrofale følger for hele Europa- Norge
ikke untatt.
MØrke krigsskyer truet i horisonten. Her hjemme ble det satt igang frivillig skyteopplæring for ungdom i regi av det frivillige skyttervesen,
altså skytterlagene og Leidangen. Selv var jeg da kommet til Oslo i jobb
som yngstemann på et skibsrederkontor og sammen med nye venner jeg hadde
fått, deltok jeg noen ganger på skyteopplærinqen på Akershus festning.
Nasjonal Samling hadde allerede i flere år organisert frivillige arbeidsleire for ungdom. Disse foresto gjerne skogsarbeide,var med ved innhØsting
og dreven god del med nybrottsarbeide. Disse samlingene var jeg ikke med
på. Jeg var jo ik~e medlem av partiet og heller ikke av noe annet parti,
men jeg hadde begynt å føle sterkt for forsvarstanken.
Nå fulgte de store begivenhetene ute i Europa slag i slag. Østerrike ble
slått sammen med ~yskland, noe som de aller fleste her til lands så på
som en helt frivillig sak fra Østerrikes side.
Da tyskerne så begynte å ajøre teritoriale krav gjeldende overfor Polen,
Krav om omr~der som Tyskland hadde måtte avstA i fØlge Versaillesfreden
etter første verdenskrig- et ~redsdiktat som tyskerne alltid hadde betraktE
som blodig urettferdig,hegynte man virkelig å frykte at en ny krig skulle
bryte ut i Europa. Det varte da heJ.ler ikke lenge før tyske tropper gikk
over grensen til Polen. Det skjedde den 1. september 1939,og den 3.seotember var den andre verdenskrigen et faktum. England og Frankrike erklæ~te
TYSkland krig. Noen særlig -FØling med krigen fikk vi her i Norge i1-:1<-e den
første tiden bortsett fra at det straks ble innfØrt rasjonering på de
Viktigste matvarer og på bensin, og det gikk da heller ikke s~ lang tid
fØr vi kunne lese i avisene om at de fØrste norske handelsfartøyer var
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Det som de fleste dengang trodde skulle bli enkortvarig krig, skulle
vise seg å bli av langt større dimensjoner enn man til å begynne med
kunne tenke seg.
Tyskland hadde på et tidligere tidspunkt inngått en ikkeangrepspakt
med Russland, og mens Tyskland angrep Polen fra vest,besatte russerne
de østlige områdene av Polen slik at hele Polen var erobret av de to
stormaktene i løpet av noen få uker. De baltiske land ble også innlemmet
i Russland. så gjorde russerne krav om revisjon av grensene mot Finland,
men finnene ville ikke gi etter for alle kravene, og den 30.november
gikk Sovjetunionen til krig mot Finland og dermed begynte man i hele
Skandinavia å fØle trusselen fra kommunistregimet i øst, dette regimet
som vi hadde hørt og lest så meget om p.g.a. stadige likvidereinger av
politiske motstandere og intellektuelle. Frykten for, og hatet til
russerne tok seg kreftig opp også her i Norge. Finnene førte en heltemodi~
kamp mot en overlegen fiende som de tilføyde store tap til å begynne med,
men etter som tiden gikk,ble overmakten for stor og fremgangene uteble.
Finnene fikk imidlertid alles sympati, og det var vel knapt en familie
i Norge som ikke ytet sin hjelp til de finske soldatene og til den lidendE
sivilbefolkningen. Mange ungdommer meldte seg frivillig til den finske
hæren. Mødre o~ unge jenter strikket Finlandshetter og geværvanter som
ble sendt avgårde sammen med innsamlede telt, ryggsek~er og soveposer.
Selv var jeg ennå fo~ ung til å melde meg til krigs~nnsats, men alle skal
vite at lysten var der. Siden jeg da bodde på hybel i Oslo, var det min
onkel Ragnar som til slutt fikk overbevist meg om at jeg var for ung og som dermed hindret meg i å reise.Vi leste stadig i avisene og så også
på filrevyen om finnenes heltemodige kamp og om russernes barbariske
framferd mot både de finske militære og mot sivilbefolkningen, og det
sterke kommunisthatet som jeg hadde fått innpodet gjennom min far, vokste
seg stadig ennå sterkere.Vinterkrigen i Finland ble av kort varighet.
Ved freden i Moskvar den 12. mars 1940 måtte finnene avstå betydelige
landområder i øst og nord.
Aret 1940 gikk inn under fortsatt stillhet på vestfronten d.v.s. i grenseområdene mellom Tyskland og Frankrike og det var forelØpig heller ingen
stor aktivitet på sjøen. Sympatien i Vest-Europa hadde ligget på Finlands
side,og vestmaktene planla å sende et ekspedisjonskorps gjennom Norge og
Sverige til hjelp for finnene,men hadde samtidig et sterkt ønske om å
sikre seg tilførselen av jernmalmen som ble skipet ut over Narvik.
I februar 1940,etter at ubåtkrigen hadde begynt å få et langt større
omfang skjedde en episode som skulle vise seg å få store følger for Norge.
Denne ubåtkrigen var jo fullt lovlig i følge Haagkonvensjonen, og de
marineenheter som bordet eller senket et av motpartens skip, tok ofte
mannskapene til fange og satte selv sine prisemannskaper ombord i de
erobrede skipene. Et tysk hjelpefartØY, "Altmark" var den 14.februar
kommet inn på nØytralt norsk sjØterritor'ium utenfor Fosen-halvøya på
hjemvei til Tyskland. Det fikk lov av norske myndigheter til å passere
gjennom norsk territorialfarvann eskortert aven norsk torpedobåt.
Det engelske admiralitet hadde lenge vært på jakt etter "Altmark" som
de visste hadde 300 britiske sjømenn som krigsfanger ombord. Disse ville
engelskmennene befri.En britisk jagerstyrke avskar den 16.februar
"Altmark og forsØkte å stoppe den. Den norske torpedobåten protesterte
"Altmark sØkte så tilflukt i JØssingfjord. To britiske jagere ble sendt
inn for å,borde "Altmark, men da den norske torpedobåten som lå i fjordmunningen, protesterte,trakk de seg tilbake. Etter ordre fra det britiske
admiralitet gikk jageren "Cossack" allikevel samme kveld,tross norske
protester inn i JØssingfjorden."Altmark" forsøkte å renne "Cossack" i
senk, men kom på grunn og fikk Ødelagt roret. Dermed kunne en britisk
entringsgjeng borde "Altmark". De 300 fangene ble tatf:.o.ombord i "Cossack"
som så stakk til sjøs.
Om lovligheter og ulovligheter ved denne episoden skriver Aschehougs
leksikon i ettertid:
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"Etter folkeretteen hadde "Altmark" som militært hjelpeskip rett til
fri gjennomgang på norsk sjØterritorium. I egenskap av statskip var det
berettiget til å avslå en norsk anmodning om ransaking. At "Altmark"
hadde krigsfanger ombord, er i denne forbindelse ute~ rettslig betydning.
Det var derimot i strid med de norske nØytralitetsregler at At "Altmark"
fikk tillatelse fra norske myndigheter til å passere Bergen krigshavn,
og det til og med om natten, men det ga ikke den britiske regjering rett
til å gripe inn på egen hånd. Fra tysk side ble det anført at Norge forsømte sine plikter som nøytral ved at de norske torpedobåter ikke forsØkte å hindre "Cossack" i å trenge inn i JØssingfjord.Vi vet nå at
britene var forberedt på motstand fra de norske torpedobåtene og hadde
ordre om å skyte igjen for å utfØre sitt oppdrag. En nØytral stat kan .
ikke ha rettslig plikt til å hindre nøytralitetskrenkelser overfor sterk
overmakt. Det var Churchill personlig som grep inn her og ga ordre tiJ
"Cossack" om å befri de britiske fanger ombord i "Altmark" (sitat slutt-)
Her hadde altså begge de krigførende parter væ~t inne på norsk område,
Tyskland med tillatelse fra norske myndigheter og England på tross av
at norske myndigheter hadde nektet.Nygaardsvolds regjering tok veldig
lett på det hele, men ga heller tyskerne skyld enn å påta seg den selv.
Uttrykket "JØssing", som senere skulle vise seg å bli betegnelsen på
"en god nordmann" i motsetning til alle dem som senere sluttet seg til
Nasjonal Samling eller sympatiserte med partiet, stammer fra denne episoden.
Ettersom tiden gikk og krigen i Finland lakket mot slutten, steg spenning
en her hjemme. Alle forsto at England/Frankrike/Polen la sine strategiske
planer som gikk ut på å skaffe seg støttepunkter på norsk territorium,
og at Tyskland hadde lignende planer,forsto mann også. Men hvem ville
så komme fØrst.Det var et kappløp med tiden, og spenningen var stor.
Hva gjorde så den norske regjeringen?
1) Den reduserte det innkalte nØytralitetsvernet til et absolutt
minimum.
1) Utenriksminister Koht mottok 1.- 8.april hele 7 meget alvorlige
rapporter fra den norske legasjonen i Berlin~ I den siste av disse
ac 7.april ble det gitt melding om at 18- 20 skip var dratt ut fra
Stettin med kurs nordover. Samtlige av disse alarmerene meldinger
ble tilbakeholdt av utenriksministeren og ble aldri lagt fram for
Stortinget.

3) Regjeringen unnlot å mobilis~re til tross for utallige henstillinger
fra forsvarssjefen og generalstahen.
I stedet forsØkte de å kaste hl~r i øynene på befolkningen ved å
stille opp et luftvernbatteri p~ Eidsvolld plass for å vise folket
at vi var godt rustet.
Batteriet ble tatt bort igjen etter et par dager~ nå hadde jo hele
Oslos befokning hatt anledning til å se at det jo slett ikke sto
så rent ille til med oss!

Den 8. april om ettermiddagen ble det holdt møte i Stortinget og nærmest
av nysgjerrighet fant jeg meg en plass på stortingsgalleriet den ettermiddagen.Jeg må innrØmme at min viten om storpolitikk ikke var så veldig
stor, men jeg hadde da fulgt spent med i hendingene den siste tiden og
var virkelig interessert i det som nå skulle diskuteres i stortingssalen.
Under møtet hadde" utenriksminister Koht for det meste ordet og la ut
i det vide og det brede om vår nØytralitetspolitikk og om hvor effektivt
den virket. Han kunne imidlertid "ikkje sjå at det låg:føre nokon umiddelbar fåre for at me skulle bli innblanda i krigen, men om noko slikt skullE
hende, måtte me syte for at me fekk komme med på den rette sida"!!!!
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StortingsmØtet varte vel noen timer, og i de timene hadde både Aftenposten og Dagbladet greid å få ut ekstrautgaver av avisene. Jeg fikk
tak i begge og kunne lese at engelskmennene hadde senket et tysk troppetransportskip - jeg mener å huske at navnet var "Rio de Janeiro", like
utenfor Lillesand, og at dØde tyske soldater og massevis av hester fløt
i sjøen. Jeg tror at Koht, da han fikk se disse ekstrautgavene av avisene,
må ha fått et sjokk minst like stort som det jeg fikk. Jeg dro rett hjem
til hybelen i Eckersbergsgate 19 hvor jeg på det tidspunkt bodde sammen
med min søster Solveig hos familien Langseth. Vi ble selvfØlgelig sittende å prate om det jeg hadde hØrt i Stortinget og om det vi begge hadde
lest i aVisene,men vi kom oss da omsider i seng. Vi hadde ikke sovet
så mange timene fØr vi ble vekket aV luftvernsirenene som ulte. Det var
bare å komme seg raskest mulig i klærne og lØpe ned i kjelleren hvor
hele gårdens befolkning etterhvert samlet seg. Hvor lenge vi satt der
nede kan jeg ikke huske så nøye, men det må ha vært et par timers tid.
fra ca. kl. 3.En familie hadde tatt med en reiseradio i kjelleren, og
vi fikk hØre at tyske fly og marinefartøyer hadde angrepet de største
byene i landet, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Narvik,
men at tyskerne var blitt stanset ved Oscarsborg festning i Oslofjorden.
Jeg er den dag i dag ikke helt klar over hvordan jeg selv reagerte på
alt dette, men jeg var vel som de aller fleste temmelig sjokkert og forvirret. Sjokkert fordi vi i lØpet aven natt plutselig var blitt dratt
inn i krigen som jo egentlig burde være et oppgjør mellom stormaktene.
Det var det jo selvfølgelig også,men det at vi plutselig var blitt en
brikke i det store spillet,var likesom så helt utrolig.
Men jeg har alltid vært realist og beredt til å innse de faktiske forhold.
Nå var det skjedd som tidligere hadde skjedd i Polen og i Finland, landet .
var angrepet aven fremmed makt og de gjaldt nå å innstille seg på at
livet nok ville bli temmelig annerledes enn det hittil hadde artet seg.
Jeg gikk i allefall rett på jobben den 9. april og spaserte nedover
BygdØy Alle og Drammensveien og alt var vel på det tidspunktet alldeles
slik som det hadde vært hver eneste dag før. Jeg møtte de samme menneskene
som jeg alltid hadde møtt. Busser og trikker gikk som vanlig og alt syntes
helt normalt. Men plutselig skjer noe uvanlig! Et stort tysk fly kommer ir'
lav hØyde over Victoria Terrasse og det skytes fra et maskingevær fra
taket på IngeniØrenes Hus. Det hele var over på et øyeblikk og jeg så
vel ikke ett menneske som reagerte annerledes enn jeg selv gjorde.ALIe
så ut til å beholde sinnsroen og gikk målbevisst mot sine arbeidsplasser.
Mitt var forØvrig i Hieronimus Heyerdahlsgt. 1 ved Rådhuset, men det
var min jobb hver dag fØrst å gå innom hovedpostkontoret for å hente
dagens post i postboksen så det gjorde jeg denne dagen også. på postkonto~
et syntes også alt å være normalt, og det virket også slik da jeg kom til
kontoret bortsett fra at sjefen, skipsreder Niels Chr. Evensen lot vente
på seg. Han var gift med en engelsk dame og det viste seg noen dager
senere at han allerede den 9.april hadde greid å komme seg med et fly
til England. Jeg så ham aldri mer på kontoret.Han ble der borte under
hele krigen.
Hvordan dagen på kontoret ellers forlØp kan jeg ikke huske i detalj,men
jeg mener at vi nok sluttet tidligere enn vanlig og je~ husker at jeg
slapp å utføre en jobb jeg alltid hadde,nemlig å ta trikken til Fredrik
Stangsgt. 18 for å lufte skipsrederens hund~boxeren "Petter". Den var
også reist til England!
Da den forkortede kontortiden var slutt ble jeg vitne til at tyske
troppeenheter korn marsjerende nedover Drammensveien og Karl Johansgt.Jeg
ble stående ved Universitet og så de tyske soldatene komme taktfast
marsjerende i fullt feltutstyr og syngende av ·full hals.De så flotte' ut
syntes jeg. Det var nok tropper som måtte ha blitt landsatt med fly på
Fornebu og hadde nedkjempet en liten avdeling av Garden ved Lysakerbrua.
Om kvelden da jeg var på vei hjem til hybelen etter å ha. spist middag
på Express Bar, kunne jeg se at det var satt· u tyske vakter ved posthuset,
telegrafbygningen og at det var stilt opp et maskingevær i Dronningparken
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Den 9. april om kvelden hadde Vidkun Quisling i en radiotale kommet
med denne erklæring
(som heldigvis forefinnes i arkivene):
(Sitat)
"Etter at England hadde brytt Norges nøytralitet ved å legge ut minefelter i norsk terrirorialfarvann uten å møte annen motstand enn de
vanlige intetsigende protester fra regjeringen Nygaardsvold,har den
tyske regjering tilbudt den norske regjering sin fredelige hjelp ledsaget aven høytidelig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og eiendom. Som svar på dette tilbud om løsning
aven for vårt land helt uholdbar situasjon har regjeringen Nygaardsvold
iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktslØse ordre til
norske stridskrefter å motsette seg den tyske hjelp med vebnet makt . .
Selv har regjeringen flyktet etter såled~s lettsindig å ha satt landet
og dets innbyggeres skjebne på spill.
Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses
plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks
livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Vi er de eneste
som i kraft av forholdene og vår bevegelses nasjonal~ mål kan gjøre
dette og dermed redde landet ut av den desperate situasjon som partipolitikerne har ført vårt folk opp i.
Regjeringen Nygaardsvold har trådt tilbake. Den nasjonale regjering
har overtatt regjeringsmakten, med Vidkun Quisling som regjeringssjef
og utenriksminister og med følgende andre medlemmer:
Professor Birger Meideli, kirke og undervisningsminister,
Politisjef Jonas Lie, justisminister,
Dr. Gulbrand Lunde, sosialminister,
DirektØr Albert V. Hagelin,handels- og forsyningsminister,
Arkitekt Tormod Hustad, landb~uksminister,
Professor R. Skancke, arbeidsminister,
Godseier Frederik prytz, finansminister,
Major R. Hvoslef, forsvarsminister.
Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besindighet i denne for vårt
land så vanskelige situasjon.
Ved felles anstrengelser og alles godvilje skal vi berge Norge fritt
og frelst gjennom denne svære krise." (sitat slutt)
Denne kunngjøringen satt jeg og hØrte på hos min onkel Ragnar og min
tante"Valla" iSchivesgt. 1, og jeg må innrømme at det hele hØrtes
svært så riktig ut for meg, men min onkel var langt fra begeistret.
Jeg ble nok sittende oppe temmelig lenge den kvelden, først hos min
onkel og min tante og siden etter en tur i byen sent på kveld,også
hjemme på hybelen hvor Solveig og jeg hadde masse å snakke om.
Vi hadde jo opplevet litt av hvert i løpet av dagen på våre arbeidsplasser, og hadde også hatt kontakt med vår bror Leif som hadde forsøkt
å etterkomme mobiliseringsordren som jo omsider var gått ut over radio
natten til den 9. april.Han skulle ved mobilisering møte på Heistadmoen
ved Kongsberg og møtte opp på Vestbanen for å ta toget. Her var han
blitt møtt med en beskjed fra en høyere offiser om at det var nyttesløst å ta seg fram til Kongsberg slik som situasjonen ,var og at Leif
bare kunne dra hjem igjen.
Vi hadde jo også hØrt om at norske små enheter hadde vært i kamp med
tyskerne i Haugsbygd ved HØnefoss og ved Morskogen ved.-11innesund og
at også norske marinefartøyer hadde vært i kamp.
. .~
D~tte var,jo,svæ:t ualminnelige,og spennende begiven~,. r som selvfølge11g ble 11Vllg dlskutert, men Vl kom oss da omsider ,i eng fullt forberedt på å dra på arbeide igjen dagen etter.
.
!

-,.
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Den neste dagen kan jeg nok huske atskillig bedre. Som vanlig hadde jeg
vært innom postkontoret etter posten,og på veien videre til kontoret,gikk
jeg også den dagen forbi Oslo Sparebank i Øvre Slottsgate. Utenfor var
det en lang kØ av mennesker som ville ta ut penger. Jeg spurte en mann
hvorfor de sto der og fikk vite at hare var mulig å få ut et begrenset
belØp fra hver konto. Dette fortalte jeg straks jeg kom på kontoret,
hvorpå jeg Øyeblikkelig med utstyrt med nØdvendige fullmakter og tre
bankbØker og ble sendt til Fellesbankens filial på Karl Johan som var
den banken firmaet brukte.Der Var det også lang kØ men etter et par timers
venting,hadde jeg fått ut kr. 5000.- på hver av de tre bankbØkene.Altså
kr. 15000.- Det var mange penger å bli betrodd for en 18-åring det!
Min første tanke da jeg sto utenfor banken,var å få avlevert pengene så,
fort som mulig. Altså raskeste vei til kontoret!
Underveis begynte jeg å ane at noe uvanlig var i gjære~ Alle mennesker
hadde det så fryktelig travelt,men ingen så ut til å ha det travelt i -.
samme retning som jeg! I trappen opp til kontoret i 5. etasje møter jeg
folk som skriker ut at jeg rna se til å komme meg ut av byen for engelskmennene skal bombe byen kl. 12.!! Javel, tenkte jeg, men fØrst må jeg få
levert pengene til kontorsjefen. Videre 3 etasjer opp og der: Vid åpne
kontordØrer og vid åpen dør til pengeskapet og ikke et menneske å se!
Hva hadde jeg da annet å gjøre enn å ta pengene med meg å komme meg hjem
til hybelen. Ute lØp folk som gale, kapret biler og hestekjøretØyer og
stablet seg opp på lasteplan hvor de som fØrst hadde fått plass, var godt
fornØyd med det uten å anstrenge seg særlig for å ~jelpe andre til en
plass enten det var kvinner, barn eller gamle det gjalt. PANIKK - Ut av
byen -fort -fort! Det var det samme hvor!
Klokken var blitt godt over 12 og den ble både 13 og 14 uten at noe engelsk fly viste seg og gatene i sentrum var blitt temmelig folketomme.
I mellomtiden var jeg rukket hjem til hybelen, og der satt søster Solveig
allerede. Hvordan kunne det ha seg at ingen av oss var grepet av den samme
panikken? Kan det ha vært en viss frykt for å komme bort for hverandre?
Var vi dummere enn folk flest? Eller var vi fornuftigere?
Jeg vet bare at jeg var livende redd for at alle pengene jeg gikk med og de tre bankbØkene- skulle komme på avveier.
Derfor bestemte jeg meg ganske fort til å gjøre et forsØk på å reise opp
til Tåsen hvor kontorsjef Larsen bodde i håp om at han ikke var reist
ut av byen. Jeg gikk opp til Majorstuen for å ta Sognsvannsbanen,men fikk
høre at banen Var bombet'(uten at et fly hadde vist seg?) ,noe som forøvrig
senere viste seg å være grepet ut av løse luften. Dermed gikk jeg ut på
gaten igjen for å prØve trikken til Ullevål hageby. Nei, alle trikker var
stoppet opp, de skulle kjøres til trikkestallene! Vel, jeg skulle og måtte'
til Tåsen Terrasse 13. Det var bare å begynne å gå i de nesten folketomme
gatene. Det var et godt stykke vei å gå, og jeg visste ikke helt sikkert
hvor Tåsen Terrasse var ,men jeg kjente bare adressen, men omsider fant jeg
da fram og ringte på. Var det noen hjemme tro? Det va~ spennende. Gleden
var stor da det ble lukket opp. Familien var samlet og satt akkurat da
ved middagsbordet. Jeg ble invitert til å spise middag sammen med dem, og
vi fortalte hverandre om hvordan vi hadde opplevet de siste timene, og jeg
ble vel nærmest betraktet som en liten helt da jeg avleverte pengene og
bankbøkene. Jeg fikk tilbud om å overnatte hos familien, men ville heller
komme meg tilbake til hybelen. FØr jeg gikk, stakk kontorsjefen til meg
kr. 600.- med beskjed om at var lØnn for de neste 3 måneder for det kunne
være usikkert når det kunne bli mere lØnn å få.Jeg kom meg vel hjem til
hybeleen og neste dag gikk livet igjen sin vante gang. De fleste av dem
som hadde reist ut av byen,var kommet tilbake allerede samme kveld og
mange flere kom i lØpet av de neste dagene. Men de som hadde hatt to
dagers forsprang ut av byen,kom ikke tilbake. Kongehuset, regjeringen og

en del stortingsrepresentanter reiste videre, men om dette har andre
skrevet så meget, at jeg ikke skal gå nærmere inn på det. Jeg sier bare:
Det finnes så mye materiale om dette, så finn fram til det - og les.
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Etter at den store panikJ.:-dagen var over, hegynte livet i Oslo ?. komme
tilbake til rolige forhold. Folk gikk til arheidet sitt,alle foretninger
var åpne, busser og trikker gikk som vanlig, skolene ~om fort i gang,
posten gikk normalt. J det hele tatt- alt var rolig ~elv om bybildet
noy. hle preget av tyske soJdater p~ gatene, i forretniqene og p~ serveringssteder. Etter en ganske kort tid hle det innført rasjonering p~
temmelig mange varer f både pÅ næringsminler , kJ.ær og sko, p'!!' bensin
og olje og flere andre ting.
Det ble ogs~ tatt i bruk nye vekslepenger, d.v.s. (let ble utgitt 1 og
7.- kroner i papir i Jil~het med
net som hadde vært tilfelJe under den
første verdenskrigen. Den gang ble disse papirpengene kalt for "Rødegar'
'kk"
hJe d e t P o pl-.æ rt" i'lo k alIe
, t:.er " e 11.. e r "R o l sJevl
d lS
.. er , men nao ...
. . .ile m ..for
"QuisJ inger". For disse sm?pengene yunn tyske sO~.d.ater kjØpe seg kokesjokoJ.ade med meierismør eJier gafle i seg massevis av bløtkaker p§
byens Yondi torier. Sl ike ting var nok noe t.ysl~.erne had.de savnet lenge ..
De vanlige kronestykkene forsvant ut av sj.rkulasjon temmelig fort,uvisst
av hvilken grunn og papirpengene var faktisk i hruk under hele krigen.
Den aller &Ørste tiden etter 9. april greide tyske tropper stadig?'
utvide de besatte omr~dene i landet,selv etter at engelske, franske og
tildels poJ.ske tropper var kommet til.
Quislings regjering var opptatt av ? skape ro og orden etterhvert som
de tysk-kontrollerte omr~dene Økte.
Men ~?,den 15. april ble denne Quislings erklærinq send ut gjennom
kringkastingen:
(SITAT)

"NORDMENN!
Etter at statsmaktene tirsdag 9. april hadde rømt fra Oslo og riket
Var blitt uten sentral regjeringsmakt, var det en rett og plikt for
den nordmann som evnet det A sørge for å skape en regjeringsmakt for
å redde land og folk fra kaos. Derfor overtok den na~jonale regjering
under min ledelse regjeringsmakten.
Den fl.yktede regjerings mOhiliseringsordre og holdning fremkaller
imidlertid faren for fortsatt blodsutgtelse med alle de skjebnesvangre
fØlger som dette medfører.
Jeg og mine medarbeider er ikke i stand tiJselier rede til A ta noe
som helst ansvar for dette. På den annen side har Høyesterett oppnevnt
et administraSlonsråd som har erklært seg rede til det-;
Jeg overdrar d~rfor min funksjon til dette administrasjonsrAdet.
Selv oVertar jeg stillingen som befullmektiget for demobiliseringen
i de besatte omr8der, i kontakt med administrasjonsrådet.
Nordmenn! Vis nå ogSe dere et samme fedre].andssinn og den samme besindig
het og ansvarsfølelse. f)et gjelder nå snarest? komme. tilbake til fredelige forhold innad ~or igjen med ~ull kra~t ~ gjenreise vArt land.
LENGE LEVE NOHGE!"
(Sitat slutt)

Ved samme anledning holdt høyesterettsjustituarius Paal Berg denne
takketale: (Sitat fØlger):
"Etter at regjeringen Nygaardsvold hadde forlatt Oslo, var det i landets
hovedstad ikke lenger noen representant for <'len utØvende makt.
I denne for land og folk skjebnesvangre ti<'l har herr Quisling stilt seg
til disposisjon i hensikt A hidra sitt til R unng.? hlo~sutgYdelse~.i:ae
okkuperte distrikter og til at ro og orden skulle opprettes.
Ved å tre tilbake har han på nytt vist sin ansvarsfølelse og sitt fedrelandssinn.
Jeg takker derror herr Quisling for hans erklærinq ved hvilken den av
HØyesterett etablerte ordning er blitt gjort mulig." (sitat slutt)
Med dette som til nå hadde skjed<'l, hadde en hver nordmann f~.tt noe
A tenke på,og at dette ogsA angikk meg, ble jeg fort klar over.
Jeg hadde min vanlige sommerferie det '!\ret også og dro med kystruten
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fra Oslo til Lange~und sammen med noen venner jeg hadde fått året fØr
på Stråholmen. På samme sted .skulle vi også feriere denne~gangen også
i hytta til min første stemor, Gjertrud. (Far hadde giftet seg igjen
tidlig i 1939 og min halvsøster Anne Lise ble fØdt i desember samme år.
Jeg koste meg gjennom ferien, men de 2· ukene som ferien· varte den gang,
gikk jo fort og dermed var det bare å komme seg tilbake til Oslo,til
hybelen og til arbeidet.
Jeg hadde fått en god del venner blant de unge i Frognerstrøket og vi
møttes daglig i Odinsgate.Dit hadde jeg nå flyttet og hadde hybel hos min
mors kusine, Kathrine Schulze. Kontoret som Solveig arbeidet ved ,Statens
Havnevesen, var blitt flyttet til Stavanger og Solveig hadde flyttet med
så jeg ble boende alene der i Odinsgt. 19.
Blant oss· unggutter var det vel mest jentene i gjengen som opptok oppmerksomheten, men 3 -4 av guttene var allerede lenge medlemmer av Nasjonal Samlings Ungdomsfylking, og ettersom partiets propaganda stadig ble.
drevet mer intenst, fikk flere av oss øynene opp for at det Virkelig var
slik at det var regjeringen Nygaardsvold som hadde forrådt sitt folk ved
å rØmme fra landet og folket de hadde ansvaret for.
Utover hØsten ble jeg med på de fØrste møtene i Nasjonal Samling og hØrte
både Quisling, min fetter Rolf Jørgen Fuglesang og partiets nestleder
Gulbrand Lunde holde oppildnende taler. Dette re~ulterte ganske snart i
at jeg meldte meg inn i Nasjonal Samling og i Hirden.Jeg ble etter hvert
kommandersersjant i 5. Hirdsveit i Oslo og hadde da ansvaret for å holde
medlemskartoteket ajour og for innkalling til mØter.På disse hirdmøtene
som vanligvis ble holdt i Stortingsgaten 20, lærte vi eksersis og kampsanger. Hirdens oppgave var å være mØtevakter ved større folkemØter og
jeg var en gang med til Bergen og en gang til Sarpsborg/Fredrikstad til
slike møter. Det korn aldri til noen tumulter de gangene jeg var med.
(Det skyldtes sikkert ikke at jeg så så stor og sterk og morsk ut)
I slutten av januar i 1941 ble det oppfordret til fronttjeneste i Waffen
SS og ca 100- 150 ungdommer meldte seg og dro til Tyskland for å få en
militærutdannelse. Jeg tok farvel med en del gode venner men reiste
ikke selv, men jeg må si at jeg Virkelig beundret disse guttene som var
villige til å ofre sitt liv for den saken de trodde på.
Det gikk da heller ikke lang tid før jeg fant ut at jeg måtte gjøre noe
mere enn å fØre kartotek og marsjere syngende rundt i Oslos gater. Da
det så i begynnelsen av mai ble oppfordret til å danne ~n bevepnet avdeling av Hirden, Norges SS, meldte jeg meg til denne og sammen med ca. 150
mann reiste jeg til Elverum FolkehØyskole og der fikk vi gjennomgå en
streng og hard militær opplæring med norske offiserer som selv hadde
deltatt i kampene i Norge. Denne opplæringen gjorde oss i stand til å
holde ut de hardeste fysiske påkjenninger. Jeg korn virke'lig i form og
Var tilfreds med meg selv.
•
Da vi så den 23. juni ble samlet i lesesalen, fortalte sjefen vår ,kaptein
Ragnar Berg, at ikkeangrepspakten mellom Tyskland og Russland var opphevet og at Tyskland var gått til krig mot Russland.Det var planer om å
opprette en norsk legion av frivillige som en ren norsk militæravdeling.
Meningen var at Den norske Legion skulle delta i kampene på Østfronten,
altså mot russerne og dermed mot bolsjevismen. Nå var tiden inne,det var
gitt mulighet til å slåss mot det som fra barndommen av var blitt sett
på som den største fare for rri;19nneskeheten. Da så kaptein Berg spurte oss
direkte om noen kunne tenke seg å bli med i den nyopprettede Legionen,
reiste vi oss alle uten unntakelse. Dermed var det gjor~l Overrumpling?
Ja vel, på en måte var det vel det, men ingen trakk seg. siden.
Vi syntes vel alle at vi nå hadde fått en solid grunnutdannelse og at
forutsetningene for å kunne gjøre en innsats ved:~fronten til en-,,--viss grad
nå var til stede. Våre sjefer syntes vel også det samme om oss og vi ble
derfor beordret til å gjennomgå et intensivkurs som skulle gjøre oss
skikket til å bli lagførere, eller sersjanter.
~~
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Dette kurset ble holdt på Kongsvinger festning og var vel nesten å
betrakte som umenneskelig hardt. Vi måtte f.eks. etter en 30-km. utmarsj
med 12 kg. pakning og gevær under sang av full hals forsere de veldig
bratte bakkene opp til festningen i ilmarsj. De bakkene er virkelig
bratte!. Dette var som sagt et slags lynkurs som først og fremst skulle
lære oss litt kommandofØring og ytterligere styrke vår fysikk og allerede
etter 14 dagers "slaveri" fikk vi 2 dagers permisjon for å si adjØ til
våre familier. Jeg dro til Langesund og fortalte at jeg sto på farten
til å dra til Den norske Legion. "Jeg er stolt av deg,gutten min", sa
far ,jeg visste nok at du y.om til å gjøre det, og jeg er like stolt av
Kjell som har bestemt seg for å gjøre det samme. Han dro til Oslo igår
sammen med Hans Jensen".
En to dagers permisjon inklusive reisetid er lite, men jeg fikk utrett~t
det jeg skulle og møtte neste dag på BjØlsen skole i 6slo. De andre fra
lagfØrerkurset innfant seg også etter hvert og så ble det delt ut de~
aller nødvendigste av utrustning. Kjell var allerede reist videre til en brakke leir ved Gulskogen og dagen etter var alle de ca. 1000 mann
samlet der. Noe mere utstyr ble delt ut og etter en natts sØvn i brakkene.
ble det kommandert oppstilling med fullt utstyr. Opptelling og mønstring;
av alle der vi sto oppstilt fulgte så, og etter noen praktiske opplysning~
er marsjerte VIKEN BATALJON til kaiområdet like ved Strømsø kirke.
Her ble vi installert i det tyske troppetransportskipet "Monte Rosa".
Båten la ganske snart fra kai, og etter noen timer i sjøen med strålende
julivær, ble Norge borte i synsranden. For ganske mange av oss var dette
det siste de så av fedrelandet.Uten noen som helst form for dramatikk
(London radio hadde forresten "senket" båten flere ganger) ,kom vi fram
til Hamburg etter å passert gjennom Kielerkanalen. Fra Hamburg gikk så
reisen videre med tog til Fallingbostel på Llineburgerheden. De kassernene
vi ble forlagt i var fine og romslige og svært moderne. De skulle bli vår
hjem i det neste halve året. Jeg fikk rom i 1. etasje sammen med~"""•
. . . . 1.4.~skulle
.
vise seg å bli min svoger. Vi skulle fungere
som henholdsvis regnskapsfører og kompaniskriver.
Samtlige legionærer stilte opp, d.v.s. de tok plass ute på den store
appellplassen og ble etter hvert delt inn i 1., 2. og 3.geværkompani,
et 4.kompani som besto av tre mitraljøsetropper og en bombekastertropp,
ett 14. kompani som var et panservernkompani, en bataljonsstab,en sanitetstropp og en sambandstropp. Både KJell og jeg kom i 4. kompani; Kjell
i bombekastertroppen og jeg i kompanistaben- Kjell som observatør og
avstandsmåler i troppen og jeg som regnskapsfører.Min jObb var å føre
alle forpleiningslister , inventarlister og lønningslis't:er samt å holde
den skriftlige kontakten med bataljonsstaben og de andre kompaniene.
Hvert av kompaniene fikk tildelt en tysk offiser og en underoffiser som
rådgivere, offiseren het Radbr:uch og var Untersturmflihrer (løytnant) og
skulle bistå våre egne norske offiserer. Underoffiseren som skulle være
min rådgiver og hjelper var Unterscharflihrer (sersjant) og het Adolf
Hobel, en riktig kjekk kar fra K§rnten i Østerrike.
Det ble straks satt i gang med Øvelser i alle kompaniene - både vanlig
linjeeksersis og selvfØlgelig skyteøvelser og manØvrer ute i terrenget.
Jeg slapp mye av disse Øvelsene; jeg var jo allerede dømt til å være en
sAkalt "kontorrotte". En jobb i tillegg fikk jeg allikevel - jeg skulle
lede kompaniets morgengymnastikk hver dag. Gymnastikken foregikk et
stykke unna kasernene og vi lØp i samlet formasjon dit ut og etter at
gymnastikken var gjennomført, måtte jeg føre kompaniet tilbake til kasern
en for dusjing.
Det gikk et par uker hvor vi alle gikk rundt og var menige, i alle fall
i· uniformsveien, men så en dag var det kompanivise oppstillinger og
stort "stjernedryss". Tidligere norske offiserer fikk en grad høyere enn
den de hadde fra Norge. En fenrik ble lØytnant, en lØytnant ble kaptein
o.s.v. Alle vi som hadde deltatt i Norges SS ble utnevnt til sersjanter
og kunne sy en sølvstripe rundt skulderklaffene og ~n stjerne på jakkespeilet. Jeg tror Kjell var stoltere av broren sin e~n jeg var av meg
selv.
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Det daglige livet i utdannelses leiren vil jeg hoppe lettvint over. Det
var selvfØlgelig masse tjeneste og lite fri. Alle sersjantene hadde sin
tørn som daghavende underoffiser, og den jobben gikk på omgang slik at
også jeg var innbefattet i den ordningen.Den jobben besto bl.a. i å fØre
kompaniet til spisesalen til middagsmåltiden, til å kontrollere antrekk
og permisjonssedler hos dem som hadde kveldsperm ut av leiren og dessuten
påse at ingen kom forsent eller for fulle tilbake fra permisjonen.
Det hendte jo at enkelte hadde tatt en snaps for meget og hvis vedkommende da oppførte seg mindre hØvelig ved ankomsten til kasernen,måtte han
sitte natten over i kakebua.Det var flere kantiner i .leiren og de ble
flittig besØkt etter dagens tjeneste og så lenge det fantes noen slanter
igjen av soldat lønna som var for en menig 8 mark pr. 10 dager og 10 mark
for en underoffiser. I kantinene var det lyst eller mørkt Øl å få kjØpt
og av og til kunne vi få kjØpt en "Steinhager" eller en "Magenbitter" ..
men som sagt, man skulle ikke innta for meget av disse drikkevarene.
Kakebua var jo stadig i bruk, men verken Kjell eller jeg kom i den situasjon at vi havnet der.~. ."~",,~,,,,"""""""~'"
Jeg har tidligere nevnt at vårt kompani hadde fått tildelt en tysk
offiser som rådgiver. Han kom en gang med en uttalelse som gikk ut på
at nordmennene nok kunne bli fØrsteklasses frontsoldater men at de aldri
ville kunne bli gode kasernesoldater.Han var nemlig velddg imponert over
nordmennenes skyteferdigheter enten det gjalt skyting med gevær,maskingevær, bombekastere eller panservernkanoner og dessuten hadde han latt
seg imponere av fremrykking i alle slags terreng,men var langt mindre
imponert over orden,presisjon og disiplin når det gjalt oppførsel innenfor kaserneområdet. Jeg skal forsØke å gi et bilde på hva han og tyskere
forøvrig mente med en god kasernesoldat. Det var en som til enhver tid
stilte med meget blankpussede stØvler,patrontasker og stålhjelm, en som
kunne marsjere taktfast og alltid holde retningen både forover og.til
siden,en som behersket hanemarsj til fullkommenhet,en som hilste stramt
på overornede, en som foretOk alle geværgrep- "på aksel llværr","ved foten
gværr" og "presenter gværr" med presisjon og zack-zack! Dessuten måtte
en god kaserne soldat ha en pinlig nØyaktig orden i sine skap og en oppredd seng som kunne stå for en hver kritikk. Slett ikke sm~ fordringer!
Denne uttalelsen fra vår rådgivende offiser og forøvrig oqså fra de andre
rådgiverne syntes nordmennene slett ikke godt om og ail e ble mer og mer
opptatt av å motbevise disse påstandene.Norske offiserer og underoffiserer
gikk inn for oppgaven med den aller største entusiasme og da tiden var
kommet og den store begivenheten som aVleggelse av fane-eden var kommet,
var det Virkelig en bataljon av fØrsteklasses kaserne§oldater som stilte
i snorrette geledder med blankpussede støvler, patrontasker og stålhjelmer og med uniformer som kunne stå for et hvert kritisk blikk. Oppstilling
i åpen firkant foregikk med sikker presisjon mens et iys~ ~ilitærorkest~r
spilte feiende militærmarsjer og så kommer det store Øyeblikk da bataljonen får overlevert sin egen fane,en rød sådan med en gyllen norsk løve
og innskriften VIKEN BATALJON. Jeg mener at fanen var bragt med fra
Norge aven av dem som var i Quislings fØlge, ja for Quisling var selv
tilstede ved edsavleggelsen.Det var løytnant Vestad som mottok fanen og
som deretter overlot den til meg som på forhånd var tatt ut til å bære
den under edsavleggelsen. Med meg i midten og med løytnantene Vestad og
Wirum på hver sin side ble så fanen ført fram til en posisjon inne i den
åpne firkanten som var dannet av samtlige oppmarsjerte legionærer. Så
kom en utvalgt representant fra hvert kompani fram, tO'.'stiller seg til
høyre foran oss, to til. venstre med front mot hveraridre og en femte
et stykke foran meg og med front mot meg.Så lyder kommandoen: "Stålhjelmer
av!" Stålhjelmene kom på plass under venstre arm unntatt hos oss 8 som
stod ved fanen.Jeg senker fanen til vannrett stilling mellom de fem
utvalgte fra kompaniene.Disse fem legger så venstre hånd på fanen og samtidig med alle de andre oppstilte legionærene heves sine åpne høyre hender
og den hØytidelige faneeden ble avlagt.av et tusenstemmig talekor:
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Etter at eden var avlagt mener jeg? huske at vi sang "Ja ,vi elsker dette
landet og at kompaniene sA avmarsjerte til de respe~tive kaserner for
å bli dimittert.
så fulgte den tradisjonelle middagsmatkØen, og den dagen fikk vi ekstra
fin middag - "edskot.eJetter" kalte vi det og riskrem til dessert. Dette
var noe langt annet enn den daglige kosten som forØvrig slett ikke var
d~rlig. Den besto vanJigvis av de ~orskjelligste former for lapskaus,
ertesuppe, linsesuppe eller "vE\t hikje"- noe fiskeliqnende,og oesserten
som vi fikk øst opp i ~okekarlo~ket var enten en saftsuppr med bygg-gryn
eller "gul guffe"- en slags pudding som de norske kokkene ettervhvert
lærte seg !i tilberede sJ ik .a.t den. ble""abs'Oltrtt spiselig.
Dagene sJ.epte seg av~~id~. Jeg foresto den daglige morgengymnastikken og
fulgte ogsÅ til leaen de som v.irkeJig var syke og· rte som innbilte seg at
de Var det. "Potifar" som var en slags hlelnepleier gikk inn til bataljons
legen og melctte fra om at 4. kompani hadde hare en mann idag som var syk.
"Er han sYk, sl> gi ham en svart pille, er han meget syk,så cTi ham to piller og kast ham ut", var gj erne legens st?ende repliJrJr. "Potifar " sørget
alltid for at dØren fra venteværelset inn til legen ble stRende 80en så
pasienten kunne hØre hva legen sa,og det hjalp bestan~ig å protestere
og legen undersØkte alltid om det var noen grunn til sykemelding.
Det lakket mot julen i 1941 og fra Norge kom det flere jernb~nevogner med
julega~r både fra pårørende og fra helt ukjente personer. Et eget rom
bl tatt i bruk til oppbevaring av pakkene og jeg hadde sammen med en del
andre johben med å sortere ut de adresserte pakkene og cteretter sørge for
en rettferdig fordeling av de Øvrige til de forSkjellige troppene.
Pakkene ble delt ut pA selve julaften og inneholdt gjerne bØJrer,votter,
sigaretter, sjo~olade, toalettsaker o.S.V.
Det var utlyst konkurranse innenfor kompaniet om det finest pyntede rommet og det var utrolig hva de enkelte hadde fått til med de enkle midJer
som var for hånden. Den nå så berømte treskjæreren, Henning Engelsen,var
romsjef på det rommet som vant og de som bodde på rommet hans var vånensmeden,fureren og hans medhjelper samt en del av Jthestekara"."Hestekara",
0et var de som mAtte stå opp en time tidligere hver morgen for ~ stelle
hestene i stalJen.Det var alltid like artiq 2 høre når stallmesteren,
sersjant Aronsen sJrulle avmarsjere med folkene sine. ?an hadde en ganske
eiendommelia måte Å kommandere på. "Stallkarer:voff! - HØyre voff!
Avdeling-fremao voff!" Jo da, vi hadcle faktisk 40 hester i Legionen, og
oet knytter seg for veldig mange av leqionærene,hl.a. min bror Kjell,
temmelig Ubehagelige minner fra den dagen hestene ble hentet i Celle,
en by som lå ca. 4 mil unna. De som tilfeldig ble plukket ut til denne
hestetransporten Var ikke særlig hestevante. De reiste til Cel.le med
lastebiler, men måtte ri hestene tilbake, og hestene hadde ikke sadel.!
Guttene kunne omtrent ikk gl>. nå flere daqer! "Riderumpe" var diagnosen.

Etter jul ble ryktene mere Qg mere hardnakket. Nå skulle det endelig bli
frottjeneste. så en vakker dag hJ.e vi lastet inn i jernbaner med alt vi
hadde aV våpen og utrustning forøvrig og det bar østover. Men hvor langt
korn vi? Bare til Stettin! Her hle vi midlertidig forlagt i bygninger som
tidliqere hadde vært hrukt som sinnsvkeasyl. "I<:iiohenmiihjle" het stedet, 00
det henclte nok at tyske sivilister som vi korn i snakk med den tiden vi
var der, korn med ymt om at vi passet godt inn i miljØet på qærneanstalten.
Vi måtte jo være spenna gærne sa kunne melde oss frivillig til fronttjeneste! Hvorfor ble vi så oppholdt i Stettin? Vi skulle jo 'fraktes videre
med tog skuJ,le det vise seg, og etter neste togtransport l. stoppet vi i
KØnigsberg Oq da vi ble heordret inn i de store transportflyene for videre
transport, fikk vi rede på at ~lytransporten ikke kunne klareres tidligere
og at det i KØnigsberg ikke var muliq å få :':orlagt en hel bataljon i tillegg til alle de militære som allerede oppholdt seg der.
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Det var nok en underlig fØlelse for de fleste av oss å komme seg
inn i flyene. For den overveiende delen av oss var det nok den
aller fØrste flyreise som foresto. Selv hadde jeg en eneste liten
flytur over Langesund bak meg. Jeg hadde fått spandert på meg en tur
av far til en av mine kamerater med "Allersflyet" som drev reklame
for ukebladet Allers engang midt i 3D-årene og tok med passasjerer
på en lO-minutters flytur over byen. Jeg var jo således.nærmest å betrakte som en befaren flypassasjer.
~ .
Noen av flyene mellomlandet i Riga,noen kom ikke, eller skulle ikke
lenger. Flyet jeg var med i landet på en flyplass i en liten russisk
by som het Luga og litt sørvest for Ladogasjøen. Derfra bar det så
videre med tog igjen på jernbanespor som var breder~ enn det som var
vanlig i det øvrige Europa. Da vi omsider stoppet, skjønte vi at vi nå
var kommet ganske nær fronten. Jernbanestasjonen i K~a~oje Selo var
sønderskutt og vi hørte artilleriilden ikke så altfor :~ngt borte. -.
Vi ble stilt opp og mersjerte til en mindre landsby, K6nstantinovka
hv6~vi ble forlagt i de små trehusene som var evakuert av sivilbefolkningen.
Så måtte vi vente på resten av transporten som etterhvert
ankom med tog eller lastebiler. Vi var nå kommet til.en av Leningrads
forsteder og vi fikk se utbrente sporvogner på flere steder. Leningrad
lå bare noen få kilometer unna og mellom byen og stedet hvor vi nå
befant oss lå altså de russiske stillingene og også de skyttergravene
vi skulle overta. NO VART DET SPANANDE!
Dette var altså i begynnelsen aV februar. Det lå massevis av snØ og
det var virkelig sprengkalt- rundt 30 kuldegrader. Deler av kompaniene,
trenet, ble igjeU i Konstantinovka da siste etappe fram til skyttergravene skulle gjennomføres. Det gjalt kokker, furerer, våpensmeder
og "klesjØdene".Av de øvrige skulle de aller fleste gå i stillinger
ved Fonskoje Koirovo mens kompanistaben inkludert meg selv slo oss til
litt lenger bak, men fremdeles i Konstantinovka. Vi var endelig kommet
oss dit hvor vi så lenge hadde Ønsket oss.
Vi hadde jo allerede i noen tid gjennom avisen Fritt Folk som vi fikk
tilsendt hjemmefra kunnet lese nekrologer over norske. frivillige som
før oss hadde reist til regiment Nordland og som var satt inn i kampene
i Ukraina og i Kaukasus. Noen av disse kjente jeg hjemmefra, men de
fleste var Ukjente. Det gjorde selvfølgelig et sterkt inntrykk på oss
å lese om disse som var falt, og vi var jo klar over at ikke alle av
oss kunne regne med å unngå samme skjebne. Allikevel ~om det vel som
et sjokk på oss da meldingen om at den fØrste nordmannen, såvidt jeg
husker en noe eldre sersjant fra 2. kompani, var falt. Siden ble sjokkene stadig mindre etter som det stadig ble bragt tilbake falne nordmenn. Etter en drøy ukes tid kom det beskjed om at en av mine beste
venner fra Frognerstrøket, Tor Aasgård i 1. kompani. var falt. Da gjorde
det igjen et sterk inntrykk. Slik vennet man seg så sm4tt om senn til
de rådende forhold og aksepterte dem som fakta.
Ganske tidlig hadde Legionen sikret seg et område i en svak bakkehellin~
i Duderhof som kirkegård for nordmennene.Her ble de begravet etterhvert
som det gas anledning til det. Den falne ble sydd inn i en hvit forsvinningsdrakt og idet han ble senket i graven, ble .~e~ avfyrt en æressalutt av den uttatte ærestropp etter fØlgende kommando fra bataljonssjefen major Quist: "Vi ærer vår falne kamerat- hØyt legg an- fyr!
Deretter fulgte et noe forenklet begravelsesritual ved feltpresten,
kaptein Gelmeyden.Siden ble graven kastet igjen og dØdsrunen,et trekors
aV bjØrkestammer med et lite "skråtak" over ble reist og det ble festet en treplate på korset med den falnes tjenestegrad, navn, fØdselsdato
og dødsdag brent inn. Oppe på korset ble så den falnes stålhjelm plassert. Hvor mange nordmenn som ble begravet her ,kan jEig ikke huske,
men en bok jeg har, "Legionsminner", inneholder en fullstendig liste
over samtlige falne i Legionen, eog de aller fleste av disse fikk sin
grav her. Jeg låner den gjerne ut.

-.
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Etter ca. en mAneds innsats og en del frafall av falne og sårede,ble
det opprettet et nytt kompani, 5. kompani hvor det ble samlet en del
nye legionærer som var kommet hjemmefra + noen hestekarer og ellers
sli~e som kunne gjøre en mere verdifull innsats her enn der de inntil
da hadde tjenesteqjort. Jeg var en av dem som kom til 5.kompani som
lagfører for et m~skingevær og geværlag. Min kompanisjef var da en
av f.o tid1igetes:~-:onorske fenriker som var kommet hjemmefra, Tor
Marstrander og troppsjefen het Hans Georg Holter. Skyttergravene vi overtok lå p~ toppen av en bak~eskråning og 100- 120 meter nede i skråningen lå de russiske soldaten i sine graver. Etter at vi hadde avJ.øst ved
alle stillinger,fant jeg meg mitt losji for den nærmeste tiden, en utgravet bunker som vel kunne være 3 x 4 meter og såpass dyp at man nesten
kunne stå oppreist n2r man hadde krØpet et par meter i en tunnel inn
fra skyttergraven og slått til side striesekken som fungerte som inngangsdør. Noe mildere enn ute i graven var det vel, men så varmt at -.
det våte tøyet vi hadde på oss, fikk muligheter til å tørke mellom
vaktene Var det aldri. Vi, d.v.s. de to bergenserne Wisnes og Wingsternes, oslogutten Lindseth, skiensgutten Pedersen og'jeg selv var ikke
tint opp noen gang og langt mindre tørre.Vi hadde jo en liten ovn, men
måtte være veldig forsiktige me€l å fyre for røyk'en som nødvendigvis
måtte ledes ut gjennom en kanal i bakkant av bunkeren helt oppe under
taket av tømmerstokker og jord,kunne rØpe bunkerens beliggenhet og aen
ville bli et fint siktemål for de russiske bombekasterne.
Etter hver vakt, mine vakter hesto i å pendle mellom ytterpunktene på
kompaniavsnittet for å kontrollere at alt var i orden,var det å komme
seg inn, f2 i seg litt frossent brØd ved tranlampen ( en torn skokremeske
fylt med tran og en tvistdott som veke) før vi kunne klemme oss ned på
en ledig plass på jordhylla hvor vi kunne slappe av og ~oen ganger faktisk sove litt,bre over seg frakken eller et enkelt ullteppe dersom det
var et ledig. Alle klærne inklusive støvlene beholdt vi på for at de
kunne tine i allefall litt, men våte klær som stivfryses i bortimot
40 kuldegrader (vi hadde faktisk 42 ) i lØpet aven 2-timers vakt,lar
seg ikke tine i IØoet av 4-timers frivakt.
Om dagen var det som regel forholdsvis stille på begge sider, bare
små geværdueller mellom postene. Man så en eller. annen bevegelse på den
andre siden og slengte avgårde et skudd eller to, men hvis russisk
artilleri i 4-5 tiden om ettermiddagen og stalinorglene sluttet seg
til konserten, da visste vi at nå PØnsket Ivan pA noe skummelt. Da
kunne vi hare forberede oss på at de om kvelden eller natten ville forsØke seg med et angrep med tanke på å bryte gjennom våre stillinger.
Slik begynte da også ettermiddagen den 19. mars. Lett, tyngre og virkelig tungt artilleri (kufferter) satte i gang og allarmeri gikk. Jeg
sendte melderen min med en beskjed til sjefen for nabokompaniet. Han
rakk ikke fram dit han skulle fordi bunkeren hvor lØytnant Westberg
holdt til fikk en Virkelig fulltreffer som på et blunk gjorde bunkeren
til pinneved og løytnant Westberg, sersjant Carsten Nielsen oq min gode
Venn Rolf Gjerdrum som også var en av dem jeg kjente fra Frognestrøket,
ble drept momentant og flere ble lettere eller hardt sAret. Melderen
min var en av dem som ble truffet av splinter og ble bragt bakover på
båre. og vær sikker. Vi som oppholdt oss 50 meter unna hørte både
smellet og lyden av splinter som 'suste over hodene på oss!
Videre gikk alt etter oppskriften.- Kl. 23 om kvelden kom angrepet.
BØlge pA bølge stormet russerne fram. "Urreee- urree- urree!"
Våre maskingeværer spilte opp og gjorde sin virkning mens signallysene
som ble sendt opp på begge sider skapte en fandenivoldsk og troilsk
stemning. MØrke skygger i full fart mot oss! Skyggene ble stadig færre,
noen beveget seg ikke mer men ble liggende urØrlige der ute i ingenmanns
land mens stadig flere skygger begynte å bevege seg i motsatt retningtilbake til egne stillinger. Bare en eneste russer greide å hoppe ned
i våre skyttergraver og. ham var det raskt gjort å uskadeliggjøre.Hendene
hans gikk raskt i været, maskinpistolen ble kastet på bakken. Han hadde
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nok ventet seg hjelp av flere kamerater, og alene som han ble, fant han
fort ut det bare var en mulighet - overgivelse og dermed hadde vi tatt
en fange. Angrepet avtok etterhvert i styrke og etter ca t time var alt
igjen stille. Legionen hadde igjen slått tilbake et angrep og et forsøk
på gjennombrudd.
Dette har jeg skrevet for å ha gitt et eksempel på hvordan en natt kunne
arte seg ved fronten og jeg skal spare deg som leser dette for gjentakelser.Slikt forekom temmelig ofte, men selvfØlgelig ikke hver dag, og
akkurat dette avsnittet hvor vi lå, var nok særlig utsatt. Angrepet
jeg her har beskrevet var nok ment som en hevn for at lØytnant Mar-"=
strander kvelden før hadde hatt med seg et par mann på besØk i de
russiske stillingen og hadde sprengt et par bunker og maskingeværstil~"
linger. Russerne innså vel ganske snart at her nyttet det ikke å prøve
seg og forsØkene ble stadig sjeldnere og ble til slutt oppgitt.
Det var jo slik -det forsto vi alle,at i den stillingskrigen vi befan~
oss hadde vi aldri noen planer om å komme oss videre og inn i Leningrad.
Alle planer om erobring av byen var nok allerede skrinlagt hos den Øverste hærledelsen.Skulle frontlinjene flyttes,var det russerne som måtte
kaste oss tilbake.
Jeg ble etter 3- 4 uker kalt tilbake til staben i 4. kompani i Konstant- nowska samtidig med at hele legionen skulle overta nytt frontavsnitt
_ " v~d Uritzk. Mine besØk ute i skyttergravene begrenset seg dermed stort
"'-11 sett til hver tiende dag for å utbetale soldatenes soldpenger. Ja,for
vi fikk jo betaling for jobben, en menig fikk nå 8 mark hver tiende dag,
en sersjant fikk sine 10 mark og videre stigende 2 mark pr. tjenestegrad.
Siden lønnen ble utbetalt i rubler og ingenting var å få kjØpt, ble
disse pengene sett på som nærmest verdilØse og mange rubelsedler ble
nok rullet sammen og brukt til å tenne en sigarett med når vi fra tid
til annen'kunne slappe av med en oppspart vodkadram og en omgang poker.
Alt var altså bare idyll!
På det nye frontavsnittet ble det stadig sendt ut oppklaringspatruljer
for å finne ut nærmere om områdene i ingenmannsland slik at man ved en
passende anledning kunne ta seg en tur over i de r~ssiske skyttergravene.
Karer fra 4. kompani var svært ofte ute i slike oppdrag. Etter at en
rekke slike patruljer var gjennomfØrt, var det at vår kompanisjef,
kaptein Ragnar Berg fra Horten begynte å planlegge en støttropp over
til de russiske linjene for å rulle opp deres skyttergraver, tilintetgjøre noen for oss meget ubehagelige mitraljØse- og bombekasterstillinger
og eventuelit ta med seg tilbake noen fanger som kunne pumpes for opplysninger. En rekke av de aller beste menige og underoffiserer samt en
lØytnant fra 4.kompani ble tatt ut eller meldte seg frivillig til dette
oppdgaget. Jeg husker, det må ha vært da jeg va~ ute i gravene i et eller
annet oppdrag,at jeg så kaptein Berg stå bakom den store SØnderskutte
murbygningen omgitt av dem som skulle være med ham og gjennomgikk alle
planene med dem.Det er jo alltid slik i en krig at alle angrep må planlegges nøye og planene må være godkjent på langt hØyere hold. Angrep fra
fienden må derimot tas på sparket når de kommer. Således var også denne
støttroppen planlagt og jeg har i mitt eie kopier av planene og også en
rapport fra den krigskorrespondenten som selv deltok i operasjonen.Dessuten foreligger en rapport til inf.reg. nr.409 fra legionens sjef etter
at operasjonen er utført. Denne støttroppen har siden stått som det aller
mØrkeste kapitel i legionens historie og jeg vil derfor gjengi disse
planene, beretningen og rapporten i sin helhet, den første og den siste
i norsk oversettelse og den midterste i Bjarne Sems norske versjon.
Beretningen fra krigskorrespondenten og rapporten som ble sendt regimentet etter at støttroppen var gjennomført inneholder mange sterke
scener og folk med svake nerver får hermed et varsel om å hoppe over
noen sider i mine skriverier.
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Den Norske Legion.
1.

Fienden.

FOR

STØ T TRO P P.-

Btl. kommandoplass,den 12.4.1942

( Mål -se skisse)

Fra våre egne til de fiendtlige skyttergraver går den såkalte
overløpergraven. Avstanden mellom egne og fiendens linjer utgjør
omtrent 100 meter.
I forlengelsen aV overløpergraven litt til
hØyre, ligger en fiendtlig bunker. Langs de fiendtlige skyttergraver mot nord,ligger 2 store bunkere. Videre nordover befinner
det seg skytterstillinger og nok en bunker. Fra de fiendtlige
linjer går lØpegraver bakover.
2.

Oppdrag:
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En støttropp fra 4. kompani,kaptein Berg, forsterket med pionerer,
går gjennom overløpergraven fram mot de fiendtlige stillinger.Der
Ødelegger de de 3 fiendlige bun.kere, tar ~~ger og erobrer fiendlige
våpen.
Støttroppens 3 grupper følger veien som er angitt på skissen, går
tilbake i den fiendtlige graven og videre gjennom overløpergraven
tilbake i egne stillinger.

3.

A

TenktforløE:

Sammensetning og formasjon.

støttroppens nØyaktige sammensetning og formasjon blir forelagt
av støttroppens fører og legionskommandØren.

B

Bevæpning

o~

utrustning.

Se punkt A.

C. Tid:

Natten mellom 15. og 16. april
Støttroppen forlater egne stillinger kl 0130.
Tidsbehov: For framrykkingen til de fiendlige stillinger ca- 20 min.
For utfØrelse av selve oppdraget ca. 5'min.
For tilbaketrekningen ca 10 min.

D.Fellesorientering til støttroppensdeltakere 'om 'oppdrag og gjennomføring:
a) Orientering om terrenget fra stillingene og fra observasjonspost.
b) StøttroppfØrerens og gruppeførernes personlige lendeorientering.
c) Drillmessig undervisning med hver enkelt støttroppdeltaker om
deres oppgaver og plikter.
d) Innskyting av tunge våpen mot bestemte mål.
e) Anvisning til kompaniene om hvordan de skal forholde seg før,
, under og etter støttropp-oppdraget.
(Det samme gjelder naboavsnittene)
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f) Sikkerhetskontroll av sambandstjenesten.
E.

UnderstØttelse fra tunge våpen.
a) Lett artilleri. Oppdrag: På kommando å legge sperreild i de fiendt_" lige hovedstillinger.
b) Tunge og lette bombekastere. Oppdrag: På kommando ulØse en sperreild
for å avskjære et eventuelt fiendtlig motstøt.
De tunge maskingeværene skyter seg inn mot de kjente fiendlige
mitraljøsestillinger.
Det lette artilleri, de tunge bombekastere og de tunge maskingeværenl
skyter seg i lØpet av 3 dager uten å virke påfallende, inn mot
sine sperreildområder.

-

Ildgivning fra tyngre våpen blir bare utlØst ved legionskommandØrens
ordre. Lederen av støttroppen kan ved en rekke grønne signallys også
forlange sperreild lagt.

G.

På røde lyssignaler fra egne stillinger, trekker støttroppen seg
øyeblikkelig tilbake. Støttropplederen kan,dersom han finner det
nØdvendig, avbryte foretagendet ved oppskyting av 2 plystrepatroner.
Etter avslutning av oppdraget blir likeledes 2 plystrepatroner
avfyrt.
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F.

H.GjennomfØring av det egentlige støttrappappdraget.

Støttropplederen utarbeider nØyaktige planer for gjennomføringen
og forelegger planene for legionskommandØren.

Alminnelige bestemmelser:

a) Ingen må la seg ta til fange.
b) Støttroppleder og g~uppeførere er ansvarlige for at alle mann
kommer tilbake, levende eller døde.
c) Soldbok, gjenkjenningsmerke og samtlige ppirer forblir ved
kompaniene og avleveres fØr oppdraget starter.

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

2S:.

Bat.hovedkvarter, den 12.4.1942

Den norske Legion
P l a n

for

s t ø t t r op pen

den 16. a p r i l 1942.

Punkt 1 •
Sammensetning av troppen:
Komp 4
Kaptein Berg
4
LØytnant Vestad
4
Fenrik Ljungberg
3
Sersjant Weymarn
4
Jøntvedt
"
4
RØmesmo
"
Tronrud
4
"
4
Ludwigsen
"
4
Simonsen
Korp.
4
Kristiansen l'
"
4
Bay
"
"
3
Menig Kristensen
"
3
Kullgren
"
4
Alme
"
4
Isaksen
"
4
SchØnheycler "
4
Staksrud
"
Fuhre
4
"
4
Kastmann
"
4
Shaksby
"
"
Eriksen
4
"
"
4
Lexau
"
"
4
Lindbom
"
"
4
Løvold
"
"
Kr. korr.
Sem
"
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Deltakere:

"-

'

..

_.

.~

Tilsammen 25 mann.

Punkt 2.

GjennomfØring av ·støttroppen:
Støttroppen går i

3 grupper mot punktene A,B og C (se skisse)

FØrer for gruppe A: LØytnant Vested
"
"
" B : Kaptein Berg
C: FenriJ.: Ljungberg
"
"
"

Oppdrag:
LØvtnant Vestad ~rår med sin gruppe ut fra lytteposten I gjennom
stedet hvor piggt:rådsperringen er blitt skutt vekk og til
punkt B hvorfra de går ned i den fiendlige graven -for herfra
å gå til hØyre (mot syd) for å nedkjempe postene her.
De eventuelle våpen som måtte befinne seg der må bli tatt med.
2 mann blir sendt ca. 20 meter til venstre fra innbruddstedet
og sikrer derfra mot en framrykking fra nord.Bunkeren som
etter all sannsynlighet befinner seg like bak skytestillingene
tilintetgjøres. Gruppen går på signal -2 plystrepatroner-

sydover i den russiske graven og videre i overløpergraven tilbake til egne stillinger. Løytnanten'går som siste mann.
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Jeg, kaptein Berg går med min gruppe mot punkt B. fra utgangspunkt
lytteposten. Tidspunkt: straks etter lØytnant Vestad. Går fram til
utgangsstilling omtrent mid·t mellom lvtteposten og punkt B. Når lØytnant
Vestad har nådd punkt A., q;.r jeg med en del av min gruppe på hØyre side
av punkt B. og derfra i den russiske graven. Sersjant Tronrud med den
andre del av gruppen løper samtidig p~ venstre side av punkt B. og derfra
i graven. Min gruppes oppgave er å ta fanger ved den hØvre bunkeren.
Sersjant Tronrud med sin gruppe sprenger først den venstre bunker og deretter den hØyre. Når oppdraqet er utfØrt, samme vei som løytnant Vestad
tilbake . .Jeg gAr som sistemann på avsnittet i overlØ:oergraven. sersjant
~ronrud har ansvaret for at eventuelJ.e fanger hlir tatt med tilbake.
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Fenrik Ljungberg gAr gjennom overløpergraven fram til punkt C.Fra dette
punkt sendes 2 mann omtrent 20 meter mot syd for derfra å demme opp for
russiski framgang fra syd. 1 mann blir sendt til den forlatte bunkeren
og sikrer herfra i retning landtungen. Fenrik Ljungberg med resten av
:
sine menn,sprenger bunkeren som befinner~eg like til venstre for punkt C.;
._Når dette onpdrag er utført,blir de som har deltatt i sprengningen sendt
inn i overlØpergraven som veivisere.Pesten blir stående som sikring inntil
nærmere ordre fra meg.
Punkt

~:Særordre

til hver enkelt mønn.

LØytnant Vestød. Bevænning: Pistol, maskinpistol, 8 egg- og 2 skafthåndgranater.
Sersjant RØmesmo: Bevæpning: Maskinpistol, 8 egg- og 2 skafthåndgranater
i brødposen. Oppdrag: A sikre mot overfall fra venstre (nord). Hopper
straks etter lØytnant Vesta(~ i graven ,g?r SP ca. 20 meter mot venstre og
blir stående der til 2 plvstrepatroner blir avfyrt. GAr deretter sydover i
graven og tilbake gjennom overlØpergraven

Menig Fuhre. Bevæpning: 8 e<]g- og 2 skafthåndgranater i brØdposen.ma.pist.
Opndrag: Å følge sersjant RI~mesmo. Oppdrag forøvrig som for sersjant
RØmesmo.

Sersjant JØntvedt. Rev~nninq: 8;oegg"'-6<3"-2~"skafthångranater i brødposen.
I tillegg i samme nose": en sprengladning på 3 kg. O;epdra<t:Går, slo snart
han er kommet ned i graven til høvre og sl?renger bunkeren evtl 2 bunkere
som befinner seg der.Går deretter sydover i den russiske graven, hjelper
til med Å ta hånd om fiendtlig vånen som måtte være tatt og bringer disse
med seg tilbake gjennom overlØpergraven.

Menig SchØnheyder. Bevæpnin~J: Pistol, 4 skafthåndgranater og 2 sprengladninger hver p~ 3 kg. i brødposen. Oppdrag: Sprenqer bunkere sammen med
sersjant
JØntvedt.
Ellers som sersjant" Jøntvedt.
.
.
.

LØytnantVestad.Bevæpning: Pistol, maskinpistol, 8 egg- og 2 skafth8ndgranater i brødposen • Oppdrag: Støter, etter li ha kommet ned i graven mot "høyre (mot syn.), bekjemper E!vtl. fiencUig motstand og sørger for at de
fiendlige våpen blir medbra~rt. Ved signal, 2 plystrepatroner går han i
nordlig retning til sikringem og med denne sydover.
Menig Staksrud.Bevæpning:Pistol, 4 skaft- og 8 egghåndgranater samt en
3 kilos sprengladning i brØdposen. Oppdrag: Føl-ger straks etter løvtnant
Vestad og nedkiemper eventuell :l:iendJ.1g motstand med h~ndgranater.·" F~lger
ellers ordrer fra løytnant Vestad.
.
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Menig Alme.Bevæpning:Maskinpistol, 2 skaft- og 8 egghåndgranater i brødposen. Oppdrag: Følger løytnant Vestad og følger eller ordre fra ham.
Menig Isaksen. Bevæpning: 2 skaft- og 8 egghåndgranater i brødposen.
Oppdrag: Sikrer mot eventuell fiendlig framstØt i eventuelle tverr-graver.
Ellers under kommando av lØytnant Vestad.
Sersjant Ludwigsen. Bevæpning: Maskinpistol, 2 skaft- og 8 egghåndgranater
i brØdposen. Oppdrag: Når han har nådd den russiske graven,går han ca. 20 .
meter til hØyre (mot syd), sikrer mot framstøt fra syd og blir stående tilordre om tilbaketrekning
Menig Lexau. Bevæpning:Maskinpistol, 2 skaft- og 8 haåndgranater i brØd~ ~,
posen. Oppdrag: FØlger sersjant Ludwigsen og har ellers samme oppdrag som {
ham.
(
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Fenrik Ljungberg.Bevæpning: Pistol, 4 skafthåndgranater og 2 sprengladnin~
er hver på 3 kg. i brødposen. Oppdrag: Når han er kommet fram til den
i
russiske graven,går han straks mot venstre (mot nord) og sprenger den
~
første bunkeren.N~,~preng·ningsoppdraget er utført,blir de øvrige som
f
har deltatt i spren~ngen sendt tilbake gjennom overlØpergraven hvor
'
de anbringes som poster og veivisere. Selv venter fenrik Ljungberg ved
enden av overløpergraven til kaptein Berg kommer. Siden etter 9rdre fra
kaptein Berg.
Korporal LØvold.Bevæpning:Maskinpistol,2 skaft- og 8 egghåndgranater samt
1 sprengladning på 3 kg. i brødposen. Oppdrag: Følger fenrik Ljungberg
og hjelper til med sprengni.ngen. Deretter etter ordre fra fenrik Ljungberg}.

Korporal Kristiansen, Normann. Bevæpning:Maskinpistol, 2 skaft- og 8
egghåndgranater i brØdposen. Oppdrag: Følger fenrik Ljungberg og sikrer
mot eventuelle framstØt fra tverrgravene. Ellers etter ordre fra fenrik
Ljungberg.
Menig Lindbom. Bevæpning: Maskinpistol, 2 skaft- og 8 egghåndgranater i
brødposen. Oppdrag: G~r opp pA en forlatt bunker og sikrer i Østlig
.~
retning landtungen og framstøt i graven mot den forlatte bunkeren. Går
tilbake etter ordre fra fenrik Ljungberg.

Sersj'antvonWeymarn • Bevæpning: Maskinpistol, 2 skaft- og 8 egghåndgranatl.
er i brødposen.1 lyspistol med ammunisjon, 5 plystrepatroner, 5 grønne;
lyspatroner • Oppdrag: Følgl~r kaptein Berg for å ta eventuelle fanger ved
den høyre (sydlige) store bunkeren. Fungerer i dette tilfelle som tolk.
Ellers etter ordre fra kaptein Berg.
Korporal Simonsen. Bevæpning: Maskinpistol. 2 skaft-og 8 egghåndgranater
i brødposen. Oppdrag:Sikrer den midtre gruppen mot fiendtlige framstøt
fra tverrgravene. Sørger for tilbakeføring av eventuelle fanger. Ellers
etter ordre fra kaptein Berg.
Menig Eriksen. Bevæpning: Pistol, 4 skaft- og 8 egghåndgranater samt 1
sprengladning på 6 kg. i brØdposen. Oppdrag: Apner sammen med kaptein Ber~
den høyre, store bunkeren for å ta med eventuelle sårede russere som fanger. Ellers etter ordre fra kaptein Berg.
Menig Kullgren. Bevæpning:MaskinpistolA 2 skaft- og 8 etghåndgranater i
brØdposen. 1 sprengladning på 3 kg. også i brødposen.Oppdrag: Sikrer den
midterste gruppen mot framstØt fra landtungen. Fører eventuelle fanger

tilbake. Ellers etter nærmere ordre.
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Sersjant Tronrud.Pevæpning: Maskinpistol. 2 skaft-og 8 egghåndgranater i
brØdposen. Oppdrag: Fører den venstre del av kaptein Bergs gruppe som
foruten Tronrud består av ~ølgende legionærer:Menig Kristiansen (pioner),
korporal Bay, menig Shaksby og menig Kastmann. (;px pp venstre side av
begge de store bunkerne mot nord og sorenger den første bunkeren p? hØvre
h~nd. Etter at denne bunkeren er sprengt,videre i sydlig retning til neste
bunker og sprenger den. Avdelingen g~r deretter tilbar:e gjennom overløpergraven p~ signal ~ plvstrepatroner eller etter ordre fra kaptein Berg.
Menig Kristensen. Bevæpning: Pistol, 4 skaft- og 8 egghåndgranater i brØdposen. 2 sprengladninger også i brødposen.Oppdrag: Sprenger begge de store
bunkerne.
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Korporal Rav. Bevæpninq: Maskinpistol, 2 skaft- og 8 egghp..ndgranater i ..
brØdposen . . Oppdrag: Bay går etter at han er kommet ned i qraven,ca.20 m~
mot venstre og sikrer den midterste gruppen mot eventuelle framstØt fra C-J~_:
nord. På signal,2 plystrepatroner, går han i sydlig retning tilbake gjennoni
overlØpergraven.
.
Menig Shaksby.Bevæpning: Pistol. 4 skaft- o~ 8 eqghåndqranater Oq 1 spreng-:
ladning på ~ kg. i brØdposen. Oppdrag: Hjelper Kristensen med sprengningen.; .
Ellers samme oppdrag som Kristensen.

Menig Kastmann . Bevæpninq: Pistol.-J skaft- og 8 eggh~ndgranater og 1 - sprens!
ladning på 3 kg. i brØdposen. Oppdrag: G?r med sersjant Tronrud og sørger .
for at dØren til hunkeren blir sprengt.Ellers ~tter ordre fra sersjant
Tronrud.
Menig Sem. (krigskorresp.) Bevæpning:Pisto]. 4 skaft- og 8 egghåndgranater
i brødposen. Oppdrag: Følger kaptein Berg. Hjelper til med tilbaketransport~
av fanger. Ellers etter ordre fra kaptein Berg.
ordre til samtlige.

Alle møter kJ.. 22 ved kaptein Bergs kommandoplass.
Mot kvittering fra sersjant KavU. leveres gjenkienninqsmerke, soldbok og
private papirer.

Antrekk: Marsjstøvler, skihul<:ser, qrønn frakk, stålhjelm. Stplhjelrnen skal
være inn smurt med søJe.
Utstyr som kan forårsake bråk, må fastgjØres slik at bevelser ikke røpes.
Hver mann utfører sitt oppdrag raskest mulig.
Ingen må blande seg inn i en annens oppdrag.
EVentuelle sårede eller falne bringes av nærmeste kamerat med tilbake.
En hver må sørge ~or at hans oppdrag blir utfØrt snarest mulig.
Unødvendig snakk må ikke forekomme.
Bare de forskjellige fØrere for de forskjellige oppdrag kan gi ordrer.
På signal 2 plystrepatroner går alle som ikke har noen særordre tilbake
tj l €·gnE· stillinger gjennom overløoergraven.
FeJ.tropet er: "For QuisJ ing"
Kjenninqsord for natten 1S.-1fi. 4 :"BrallnscJ..~;,..!g'"
' ... (Sign.) R.Berg
Kaptein og kompc.n.i.sjef.
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29.
Her følger så en nøktern beretning om hendelsesforløpet skrevet av
~rigskorrespondenten Bjarne Sem som selv deltok i støttroppen.
====================================================================
§tøttroppen om natten 16.april 1942.

====================================
Ledelse: Kaptein Berg.
======================
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Vi sto samlet i våre egne skyttergraver ved utgangen av overlØpergraven
klokken halv to om natten. Vi ventet på kaptein Berg som kom sammen med.
majoren litt over halv to. I en fart ble lagene ordnet og vi gikk hurtig
gjennom overlØpergraven.Snart steg vi ut av den og gikk godt dekket av
en dalskråning framover mot de fiendtlige linjer. Det gikk som vanlig·,.
opp noen lyskuler over feltet, og vi måtte sØke dekning et par ganger.
Her skilte så høyre fløy lag og gikk under fØring av fenrik Ljungberg
~ •
ut til høyre. Midtre og venstre gruppe fortsatte rett fram, over en vei
,
som gikk midt mellom våre"Qg de russiske linjene. Vel kommet over ,dreiet ~.
vi skarpt av mot nord og 'fulgte veigrØften soin lØp langs de russiske linj - t
ene i~ftWavstand av vel 40-50 meter. Grøften ydet god dekning, men frammarsjen gikk for fort og alle bakenfor midten hadde vanskeligheter med å
t'
følge efter.Det var et hull i piggtrådsp~rringen like ved en stor furu
•
ca 50 m. framme ved grØften. LØytnant Vestad gikk inn gjennom dette og
.. '
tok a~til venstre fram mot en russisk maskingeværpost. Etter lØytnantens
utsagn skulle midtgruppen s'toppe her og vente til de merket at hans gruppe>
var kommet i aksjon. Så skulle kaptein Berg rykke fram. Imidlertid ble vi {
på dette tidspunk~ uten tvil oppdaget fra de russiske linjene. LØtnant
~,
Vestads gruppe er' uten tvil kommet helt usett gjennom piggtråden, men midt-,}
gruppen er blitt oppdaget mens vi ennå befant oss i grØften. Det ble sendt:;
opp flere lyspatroner, og e't lett maskingevær mellom de to bunkersene vi ;
skulle ta oss av, ble meget sjenerende. Fra dette øyeblikk av ser det ut
til at kaptein Berg har rykket fram idet han tar skarptav til hØyre og
trekker gruppen etter seg slik at alle mann blir liggende på linje mot
bunkersene. Dette skjedde imidlertid på et så tidlig tidspunkt at de
bakerste folkene i midtgruppen ikke hadde rukket å ta igjen den åpningell .
som den hurtige framrykkingen hadde fØrt til. Tre mann ble således liggen-:
de bak den store 'furua som sto ved piggtrådåpningen fordi de ble hardt
.
presset av det lette maskingeværet.Lyskulene begynte nå å bli meget sjener:
ende. Samtidig hører vi også flere eksplosjoner av håndgranater i selve
.
graven ved de to bunkerne men maskingeværet fortsetter sin virksohet
uanfektet. Akkurat i dette øyeblikk må det være at kaptein Berg er falt.
Etterhvert samles hele gruppen mellom to store trestammer som lå i V-form
fram mot den russiske graven. En mann kunne fortelle at det var en som
allerede var falt, men ingen visste hvem. En mann var såret og Tronrud
som hadde qvertatt kommandoen,lente seg mot en trestamme og sa noe om at
"En eller annen fikk gjøre noe,for han hadde fått en trøkk i hue så han
visste hverken ut eller inn". Dette skyldtes antagelig en mineeksplosjon
som han var kommet, for nær. Det må her innskytes at Tronrud 'fulgte tett
efter kaptein Berg, mens han iflg. planen skulle vente på sitt lag og gå
til venstre mens kaptein Berg gikk til .. høyre. Det er tnuli.g at dette er
skjedd etter ordre fra kapteinen p.g.a.den forandrede, situasjon som var
oppstått i og med at vi ble oppdaget.Like forut for denne episoden hvor
Tron'rud satte seg opp mot treet, var det gått opp en plystrepatron,sannsynligvis fra de russiske, linjene. Imidlertid ser det' ut til at flere har
latt seg villede av denne, og i overensstemmelse med instruksjonen,ble
det gitt ordre om tilbaketrekning. Det var riktig nok to plystrepatroner

t

:".;.,

som skulle være tegnet på t11baketrekning,men antakelig har noen her ment
at kapteinen bare fikk tid til å skyte:av den ene.Vi trakk oss så tilbake
i forSkjellige retninger idet den sårede ble trukket med.
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Under dette hØrer vi en volrlsom eksplosjon fra den venstre fiendtlige
bunkeren og blir fullstendig i villrede om hva som egentlig foregikk.
Tilbaketrekningen var imidlertid et faktum, og net er under dette at
de fleste går pA miner og blir såret.
Mens alt dette foregår er venstre flØy under løytnant Vestad rykket fram
mot sine oppgitte må~ .• ne s1:opper et øyeblikk ved en furu som de ikke
kjenner igjen. ne hadrle nemlig en furu som hjØrnestein i sin marsjrute.
De fortsetter imidlertid fram langs linjene og finner til slutt den furua
de skulJe forandre marsjruten ved.r·~.ens dette forgår, hØrer de eksplosjoner:
fra h~ndgranater pA det midtre avsnittet og det forbauser og engster dem ~
fordi dette ikke gikk etter planen. Selv hopper de imidlertid etter ned i.
gravene og gjør rent bord, sprenger sine bunkere og ful.lfØrer sine oppgaver mens RØmesmo og Fure sikrer utover mot venstre. Alme blir skadet i
.
foten aven håndgranat og blir hjulpet bakover. Løytnant Vestad går sam7.
men med Jøntvedt, Schønheyder og Isaksen gjennom gravene over til hø~re'
:
for ~ støtte kaptein Berg.ne ~bmm~r f~am ffi~ntfinher ingen i graven ,spreng- i
er d~'~:·~~P,tJ:ll1nt~}:;-E;rLJr.·~~nstre og går ut av ~raven ved den venstre bunkeren
;
'for å lete etter kapteinen. Imidlertid har JØntvedt fått begge ben slått
t·
av ved håndgranater eller ogs;' ved selve eksplosjonen i bunkeren.LØytnant i;
Vestad traff Kastmann like nedenfor bunyeren 0<:1' spurte ham etter kapteinent·
Kastmann pekte da i retningen hvor kapteinen måtte ligge og sa at han
~
ikke hadde sett ham siden vi gikk ut av våre egne graver. Løytnanten fort- I '
satte videre til hØyre og :t:ant Tronrud som da var gått framover til kap.~.
teinen igjen etter at aJ.le hadde begynt ~. trekke seg tilbake.Da Tronrud
.,
ble funnet, l lo. han helt stiJ le og på spørsmål om han var såret ,kunne han
'
bare nikke. Da lØytnanten spurte ham om hvo'r han hadde vondt ,svarte han
at det gjorde vondt overalt.Han var helt løs i armer og ben da løytnanten
kjente på ham. På snørsmlol om hvor kapteinen var, viste han videre mot
hØyre. Like ved fant da ogs~ lØytnanten kaptein Berg.Ran lå med ansiktet
mot jorden. Det viste seg a·t han var blitt truffet alvorlig i brystet,
høyst sannsynlig av splinter enten frarniner eller hAndgranater. Lik.eledes ~.
virket det som om ansiktet var sJ.ått inn uten at det dog hadde mistet noe
av sin form. Fra dette øyeblikk er tiJ.baketrekninqenfullstendig over
hele linjen.
På hØyre flØv hadde Ljungberg gått fram, klippet piggtråden, stormet grav- .
en og sprengt den bunkere de hadde fått utpe1<'t. Like etter sprengte Ljung- ..
berg en bunker helt alene. De hadde en del kamp i graven og sersjant
Ludwigsen skjØt bl.a. ned en russer som ville skyte Ljungberg bakfra.
Det var mange stikkgraver ut fra hovedgraven og bakover, og russerne forsvant gjennom disse for så å dukke op~ på en annen kant. Løvold ble såret
og to mann fikk ordre om å hjelpe ham bakover. Det greide seg ikke med'
.
de to og Ljungberg ba Ludwigsen ta i med dem mens han selv dekket tilbake-:
toget.Han overtok alle håndgranatene fra LUdwigsen da. Like oppe på gravkanten gikk imidlertid Normann Kristiansen på en mine, og Ludwigsen ville,
overta bæringen av LØvold selv. Han hadde fått LØvold opp på ryg~en og
tatt ett skritt da han selv gikk på en mine og fikk foten Ødelagt. Fan
måtte da sørge for seg selv og krabbet på egne krefter tilbake.
I Ljunbergs gruppe befant seg også menig Lindbom.I.det han var kommet seg
inn i russergraven,qikk han slik hans instruks var, straks opp på en forlatt bunker for å sikre mot hØyre.Han kastet hc'.ndgranater bak og på begge
sider av bunkeren og tok stilling med sin maskinpistol-Han hØrte to
kraftige eksplosjoner av bunkerne som flØy i luften. Litt etter kom Ljungberg opp til ham.De skulle egentlig vente på de to andre gruppene som
skulle komme tilbak til dem fØr tilbaketuren til egne linjer. Da gikk det
opp en lyskule og de gikk i dekning, men Ljungberg kom med ryggen mot
russerne og ble truffet av M-~-kuler i ryggen. Lindbom Ville krabbe hort
til ham, og var akkurat framme da Ljungberg sa: "Jeg er ferd1g,L;Lndbom" I.
det samme eksploderte en mine som ødela det ene benet til L1.ndbom.som.da
måtte krabbe tilbake. Han krabbet utover.mot venstre for l komme klar av.
i~den som lå over midtfeltet.Framme vedegenpi99tråd samlethanS'$'qog
gJorde et kraftig sprang over piggtrådsperri0:99nogfaltned,heltklar.av
den. Litt etter var han fra.mme og i sikkerhet.Ran hadde h61dtr-ei:ninCfen .
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Det følgende er en mer følE~lsebetont skildring av den samme krigskorrespondet Bjarne Sem skrevet litt senere:
"F O R

Q U I S L ING."

==========================
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Det feltrope~ kaptein Berg ga oss den natten vi dro ut, korn i de nærmeste
timene til a få en annen betydning enn den opprinnelige, nemlig den å
tjene som et kjenningssi9'nal.Ropet i seg selv hadde en fin psykologisk
virkning da det ble gjen'tat.t fra alle kanter' ute i Ingenmannsland. Hver
gang vi hørte det, var de't som om det gikk et elektrisk støt gjennom oss,
og det ansporet for hver gang alle mann til å gjøre sitt ytterste. De . ~
usårede fikk gjennom det en oppfordring til fornyet innsats, og de sårede;
fikknye k r e f t e r . ;
Den høyeste og dypeste betydning fikk dette feltropet gjennom sersjant.. ,
Ole Rømesmo, som ga det akkurat det yttrykket vi alle følte det hadde, , }
da han ble båret døende inn i graven hos oss. Han merket at han var kommet i sikkerhet blant kamerater igjen, og da løftet han hodet og sa:
[
"ALT FOR QUISLING",- Så døde han. (Sanitetssersjant Rygvold).
;,

Akkurat denne betydning var det alle mann la i ordet, og 'korporal Hermann!
Bay mente det samme der han ble båret bakover av tre mann.Han hadde fått L,
kneet knust aven mine og leggen hang helt løst i knehasene. Han hang om ;
halsen på to mann mens tredjemann bar benene hans oppe for å lindre noe i
av smertene. Tross, smertenE~ og tross vissheten om at han ville miste ben-\
et og bli krØpling, løftet han allikevel hodet og ropte gang på gang:
'
"FOR QUISLING" .Men det tonelaget han hadde da··~hem ropte' ut over ingenmann: '
land, gjorde feltropet til en trosbekjennelse som var blitt et felleseie
for alle mann der ute.

LØytnant Vestad slo seg gjennom de russiske gravene fram mot midtgruppen
under kaptein Berg. Han sprengte den ene bunkeren som midtgruppen skulle
ha tatt og gikk' ut av graven sammen med de tre som hadde fulgt ham hele
tiden, JØntvedt, Schønheyder og Isaksen.- JØrttvedt fikk da slått av
begge benene og alene gikk løytnant Vestad tvers over feltet foran
det russiske maskingeværet, fant sersjant Tronrud som ennå levde, og litt
senere kaptein Berg som var dØd. Så gikk han samme vei tilbake og lØp
bakover for å hente hjelp. Da dette var gjort dro han opp til Jøntvedt
igjen for å hjelpe ham ,men ble selv såret aven mine.

Menig Isaksen ble igjen ble igjen hos Jøntvedt sammen med Fure. Isaksen
hadde bragt med seg enfan(~e som Fure skjØt da de ikke kunne få ham med
seg lenger. De trakk sammen den sårede JØntvedt med seg, korn opp i et
tett minebelte og Fure ble såret. I dette øyeblikk var det at løytnant
Vestad kom tilbake - og ble såret. Isaksen bar da Fure tilbake. Løytnante',·
ble senere runnet aven av hjelpemannskapene, sersjant Reidar Holst,som .
bar. ham
tilbake og
ble sebr såret.
..
.. . .
.
Korporal Simonsen bar inn,Alme som var blitt såret' under operasjonen i
graven på venstre avsnitt.
Menig Vifstad , (hjeltemanriskap ) gikk tre ganger ut for å hente sårede.
Hver gang bar han a ene en mann inn. Da han gikk tilbake andre gangen,
så han en såret ligge like ved og han gikk da' ut for å hente denne.Det
var korporal Normann Kristiansen. Idet Vifstad løfter ham opp, eksplodere
en mine og kaster ham over ende.Idet han så reiser seg igjen,eksploderer
to miner, en ved hvert ben og river føtt'ene av.Da han litt etter korn til
seg selv igjen, krabbet han alene tilbake til egne linjer, men fØrst tok
han med tre maskinpistoler som han hadde om halsen da han ble bragt inn.
Tross smertene var han i' utmerket humør, og hanville1kketa imot en
tilbudt sigarett fordi det ikke var en "B'lueMaster lt .Ellersvarhan lei
for at han var blitt tatt aven lumsk mine og ikke i ærli-gkamp.
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Stabssersjant Marstrand var to ganger ute ved den russiske piggtrådsperr-:.~
ingen og hentet sårede. Han var i hjelpemannskapene.
Korporal Bay - om ham må det videre tilføyes at han så Tronrud bli såret
og gikk fram for å hjelpe ham. Han bar ham et stykke bakover, men fikk
kneet khust aven mine og måtte selv hjelpes. Han hadde sett kaptein Berg
ligge ved siden av Tronrud. Typisk nok sa han, da han ble transportert
bakover at han var lei for at krigen var slutt for hans vedkommende.
Sersjant Holst hadde fått tærne slått av aven mine, og vel tilbake i egne
stillinger nektet han å ta imot legehjelp fØr kameratene hans var blitt
hjulpet. De trengte det bedre, mente han.
Korporal Normann Kristiansens siste ord var: "slik endte legionær Normann
Kristiansen sin bane.
•
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Menig Erik Eriksen søkte seg fram over feltet og fant Bay som han trakk
med seg
for det meste liggende på marken p.g.a. sperreilden. Han kom
omtrent ned til den russiske piggtråden da han ble hjulpet av Simonsen
som tok et tak sammen med ham og hjalp til med å bære den tunge Bay
bakover.

HenigSem s~~~te fØrst på en mann .som var såret i foten og som med noe
hell hadde mak:t~.t å ta seg et stykke.. bakover • Han trakk denne inn i overløpergraven • Der traff han h:jelpernannskaper under fØring av Christensen fre
3. kompani. Christensen overtok den sårede og trakk ham tilbake gjennom
graven. Sem fortsatte ut i ingenmannsland igjen og viste hjelpemannskapene
vei. Underveis ble han anrop1: av Eriksen og Simonsen om hjelp da de ikke
maktet å få med seg Bay lenger, og Sem tok fatt sammen med dem, mens
. ..
hjelpemannskapene forØvrig tok fatt i de nærmestliggende med en gang.

Bjarne Sem

Krigskorrespondent

,
l
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Som en. slutt på. kapi ttelet om. støttroppen , . gjengir. jeg. her en avskrift
aV 4.kompaniSo.a.gbo k .
15.4.

Forberedelser til støttropp 16.4.
Ordreqiving k}. 10.00 - plan og skisse oversendt bataljonen.
Bombekasterne skyter inn nye sperreomr~der.
K1.22.00 samles støtt:roppdeJ.takerne i kommandoplassen til siste
orientering ved de 3 qruppesjefene kaptein Rerq, løytnant vestad
og fenrik Ljungberg.

16.4.

0035
0130
0140

støttroppen begir seg til sitt utgangspunkt.
støttroP?en går ut fra overløpergraven. Kaptein Berg går som
første mann.
Kraftige eksplosjoner høres i retriirig av de russiske graver
Pl.ystrepatroner 00 grønn lysoatron oppsendes ca. 250 meter
utenfor overløperqraven.

0147

Grønt lyssignal fra samme plass.

0150

Menig LexaukoffiITlerr til Russergraven og ber om hjelp til sårede,
transport. (høyre gruppe, fenrik Ljungberg. )
,,'• . ':

0152

sersjant Ludwigsen tilbake. HØyre fot avslitt.

0153

Fiendtlig bombekaster beskyter støttroppens utgangspunkt.

0215

Sanitetssersjant Rygvold ber om sanitetsassistanse fra kp.1 og 3.

0220

Major Quist kommer t.il kompaniets kommandoplass.
sersjant Kavli ved kompanistaben rykker fram til graven for
assistanse ved såredetransport.
sersjant Rygvold forbinder den siste av de sårede (sersjant Holst)
Han blir bragt til bate forbindingsplass.
.,
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0145

0345

04::10

stillhet fra ingenmannslanc'I.

0536

Melc'Iing til major Quist om kompaniets tap ved støttroppen.
Kp. 4 deltok i støti:roppen meo 21 mann.
6 kommer hele tilbak.
1 falt (sersjant Rørnesmo)
6 savnet: (Kaptein Berg, fenrik Ljungberg,sersjant JØntvedt,
sersjant Tronrud, korporal Kristiansen,korporal Løvold)
1 lett såret: (menig Isaksen)
7 hardt såret: ( løytnant Vestad, sersjant LUdwigsen,korporal Bay,
menig Alme, menig Furet menig Lindbom og menig Schønheyder)
Dessuten 4 hardt sc\ret under redningsaksjonen: (sersjant Holst,
korporal Karl Joaannessen, korporal Vifstad og menig Trosvik.)
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Etter at legionskommandøren, major Quist hadde fått rapporten fra
4. kompani, ble.følaende.melding sendt videre.til.regimentstaben i
Infanteriregiment 409 som legionen hørte inrt under.
Den norske Legion
Ang.: Melding om

1.

Bat.kornmplass den 16.4. 1942
støttroppforetagenGe:::d~n 'J

lfj. april 1942.

Støttroppen forlot egne stillinger kl. 0125 i rekkefølge:
Gruppe A, Gruppe B , Gruppe C.
Gruppe A nådde angrepsmålet kl. 0145 uten å bli beskutt.
Gruppen sprengte 1 bunker og 2 skytterstillinger og satte 1 bunker
i br~.nn (den venstre ved pun.~:t: B). 3 r:usl?..eJ:e_b.;t.e skutt i graven
og 2 ble tatt til fange. Gruppen trakk seg deretter tilbake
gjennom gravene under kraftig granatild.
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2. a)

b)

Gruppe B. nådde punktet som er merket med et kryss kl. 0145.
Her falt støttroppfmreren og 2 mann. Gruppen gikk tilbake samme
vei som de var gått fram.

c)

Gruppe C.nådde sitt angrepsmål kL 0145 uten å bli beskutt.
Bunkeren ble sprengt. 3 russere ble skutt i graven. Gruppeføreren
ble igjen for å overta sikringen da gruppen gikk tilbake. Han
korn ut for maskingeværild og falt. På tilbakeveien ble to mann
i gruppen drept av miner.

3.

Fienden åpnet meget kraftig granatild over sine egne stillinger,
overløpergraven og våre stillinger. Ilden lå nØYaktig og påfØrte
oss tap. Bataljonen hadde et tap på 8 falne og 14 s~rede hvorav
7 er lett såret og 7 sterkt skadet.Av disse falt 7 og 5 ble såret
under det egentlige støt·troppforetagendet og under utførelse av
redningsarbeide falt 1 og 7 ble såret. Alle sårede og en fallen ble
bragt med tilbake.

4.

Sperreilden fra vårt artilleri,bombekastere og maskingeværer ble
åpnet samtidig med fiendens. Støttroppen ble til samme tid tilbakekalt.De første var tilbake kl. 0215. Forsøk på B hente inn de falne
måtte oppgis p.g.a. lysets frambrudd.

5.

Fiendens bakre stillinger synes·å være meget sterke. Hans bombekastere
er meget godt innskutt.

6.

Fiendens tap kan med sikkerhet angis til 8 falne.
2 bunkere ble sprengt og 1 ble satt i brann.

(Sign.) A. Quist
Major og kommandØr
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Det er klart at denne støttroppaksjonen med det tragiske utfallet gjorde
et sterkt inntrykk på alle i legionen og spesielt selvfølgelig på oss
i 4.kompani som i lØpet aven natt hadde mistet så mange av våre nærmeste
kamerater. Et frafall på 17 mann merkes tydelig,men de 6 som kom uskadd
tilbake fortsatte sin vanlige tjeneste og det måtte selvfølgelig hver
eneste en av oss. I en krig 9is det ikke anledning til lang sørgeperiode
så ganske snart gikk livet sin vante gang igjen.
Dette frontavsnittet ved uri·tzk var nok et av de mest utsatte ved Leningradfronten og det kostet mange av legionens soldater livet.
Her var stadig artilleri og bombekasterbeskytning ofte med flere timers
varighet og noen treffsikre russiske ska~pskyttere greide nesten daglig
å få ram på en av våre. Her skulle man sannelig ikke stikke hodet for
langt fram etler lØpe i 10.000 meters fart når 2~- 30 meter i åpent lende
skulle forseres! Selvfølgelig var skarpskytterne et alvorlig problem 00
da våre skyttergraver ikke var så veldig dype, var det mange som falt )~J:
en kule gjennom hodet.
Jeg har lyst til å trekke fram noen muntre episoder for å gi et bilde av
at livet ved fronten også kunne ha sine noe'lysere sider. Et skrøpelig
piano var blitt slept ut av et sØnderskutt nus og sto nå plassert tett
bak den store murbygningen som ga en ganske god dekning mot russerne.
Pianoet ble bevoktet aven stor utstoppet-russisk bjØrn. Her ble det ofte
holdt friluftskonserter som regel med Finn Hodt fra Drammen eller Kåre
Skjellaug fra Lunde,.m solister.Jeg sa at bygningen ga en god dekning,
men det var ikke 100 % sikkert der.En av karene blant'~likUrn,han med
det tYPisk norske fornavnet Per og med det like typiske russiske etternavnet smirnoff, fikk et skudd som gikk gjennom stålhjelmen. Kula 'fulgte
innersiden av stålhjelmen og la seg pent til ro i håret til Smirnoffen.
Gutten hadde ikke fått en skramme, men han fikk seg noe annet- en ny
stålhjelm.
Legionærene kom jo fra forskjellige samfunnslag og ikke alle var like
gløgge. Vi hadde f.eks. en svær rusk aven kar som vel var av taterslekt.
I alle fall hadde han drevet: med hestehandel og klokkebytting i det sivile
liv.Han het Dagfinn Andersen og var fra TØnsbergkanten. Han var utrolig
glad i mat og slukte middagsmaten ved feltkjøkkenet på et blunk for å
være fØrstemann i kØen når det kanskje kunne være sjangse for en omgang
med påfyll.Han hadde,når sant skal sies, ikke så veldig mye omløp i hodet,
men han hadde i alle fall kommet fram til følgende "logiske" betraktning:
"Det er så mange som får skudd i hue når dem går neri grava,så jeg går
helleroppå grava, jeg, for da får jeg kanskje skudd i beinet og det er
ikke så fali. Da blir 'e "Heimatskudd" da! "
Andersen levde stort sett opp til. denne filosofien, og en vakker dag ble
han da også t'ruffet, ikke i hodet, men heller ikke i beina. Han fikk et
skudd i mageregionen. Mens han lå på båren' utenfor sanitetsbunkeren,kommer en kar bort til ham og spør: "Skal du ha en røyk, Dagfinn"?
"Har "ukke heller no'supp 'a"?Mendenne gangen fikk han ikke suppe, det
ville ikke . magen hans hatt c3"odt av.
Siden avsnittet ved Uritzk var så utsatt, ble legionen etter nOen tid
avløst av andre enheter, 09 etter en omorganisering og 'suplering med
nye folk hjemmefra (løytnan~t Reppen overtok som kompanisjef), ble legionen
forflyttet litt lenger østover til et nytt avsnitt ved høyde 666,Pulkovo.
Dette skulle vise seg å bli det avsnittet vi skulle forsvare i hele 7
måneder. Jeg ble da sammen med kommandersersjant Kavli og folk med tilsvarende funksjoner i de andre kompaniene og fra bataljonsstaben, forlagt
til en liten, ja veldig litlen. landsby som het Zsolozi. Her var de fleste
husene allerede da vi kom dit, jevnet med jorden og de få som sto igjen,
var det lite hensiktsmeesig for russerne å ofre ammunisjon på. På baksiden
av de husene vi bebodde var det gravet. en liten beskyttelsesbunker for
sikkerhets Skyld. I landsbyen var forholdsvis stille og rolig for det mest.
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Det som plaget Kavli og meg mest var alle rottene som løp omkring i
huset. Vi hadde vår store fornøyelse av å ligge i sengene og skyte rotter
med pistol.Noe annet som plaget oss alle,var enorme mengder med lus som
ynglet i undertøyet. Luseknekking var derfor fast post p~. dagens program.
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En annen og atskillig hyggeligere post på programmet var det daglige besØk
av vesle Katja, en jentunge på 10- 11 år som hver eneste morgen vekket
oss med ordene:"Milch - Eier- Gurken" - melk- egg- agurker. Hun fikk brød
og sukkertØY aV oss, og vi fikk et kjærkomment tilskudd til vårt kosthold. '
Vesle Katja bodde, så vidt vi forsto,bakom den hØyden hvor våre artiJ.leri-;
stillinger befant seg.Hun bodde sammen med sin mor mens faren var soldat • .
Kanskje i skyttergravene ved vårt avsnitt?
En annen fast post på morgenprogrammet var å ta kontakt med kompanisjefen
eller hans adjutant fo å hØre om natten hadde vært stille og rolig der ..
ute, eller om kompaniet hadde hatt falne eller sårede. Heldigvis slapp .,
jeg hver dag å hØre dårlige nyheter om min bror Kjell, men jeg gikk jo
stadig med en. engstelse for a'LJ1oe galt skulle, l1~nde ham.
Det var forøvrig flere brødrepar ~ kompaniet vårt og ved flere anledninger
hendte det at den ene av et brødrepar falt. Ja, faktisk fikk jeg en dag
beskjed om å sørge for at to mann fra vår.t kompani som hadc'le falt om
natten ,ble bragt videre bakover til kirkegården fra1r'uchendorf hvor de
, .
nå lå. Det viste seg at to brØdrepar var berØrt. Steinar Grjotheim fra
SolØr var falt og ute i skyttergraven fortsatte broren,Kai, med sitt
vanlige (Kai er idag professor i kjemi ved høyskolen i Trondheim.)
og Conrad JØntvedtfra Porsg-runn var den andre og tilbake var broren
Håkon. Hvis vi så ser litt tilbake, vil vi se at Conrad var den andre
I
JØntvedten som falt.Kjell J'Øntvedt falt' under kaptein Bergs støttropp og "
også han hadde en bror i legionen, Olav. JØntvedtparene var også innbyrdes:
fettere. Episoden med disse to falne gjorde et spesielt sterkt inntrykk
.
på meg, for det første fordi jeg så at brØdrepar så brutalt skulle skilles ,:
og for det annet fordi Steinar Grjotheim var en tvers igjennom real,
intelligent, munter og glad gutt som jeg og alle andre var blitt så glad
i. Jeg syntes så godt om den gutten at jeg tidlig bestemte at jeg,dersom
jeg noen gang skulle få en sønn,så skulle han kalles oppetter Steinar
Ettersom ar i slutten av fornavnet passet dårlig med begynnelsen av mitt
etternavn ble det til at min eldste sØnn ble kalt Stein.
Jeg nevnte nettopp stedet Klichendorf, ja det var knapt noen Dorf engang,
bare en husklynge bestående av 4 hus. Her holdt feltkjøknene,med kokker
og fureren som hadde med tørrprovianten å gjøre,til. Her ble maten stelt
i stand og så ble den bragt fram til stillingne om kvelden. Men råvarene
kom jo enda lenger bakfra og til å frakte dem fram, ble det brukt kjørehester. De var ofte bemannet med såkalte russiske "Hiwis" hjelpevillige
", .
og kom gjerne i en kolonne p.l\ 4- 5 hester til litt forskjellige tider på
dagen. De hadc'le også med seg post som legionens postmester"Han Hænrik"
hadde sortert kompanivis og en en spesiell pakke til oss som lå. der i
Zsolozi. Og hvilket høyc'lepunkt i tilværelsen var det ikke når det vanket
post hjemmefra.
Under en slik post- og matvaretransport fant russerne plutselig en dag
ut at nå ville de ha det lit't moro. Noen lette artillerigranater kunne
de vel saktens spandere på disse tullingene som dro seg sl langsomt framover på en vei som de jo hadde full oversikt over. Plutselig, ja så absolutt plutselig smeller det. Huset vi bodde i ristet og det som var igjen
av hele vindusruter sprengtes. To granater hvorav den ene må ha streifet
taket på huset vårt, slo ned i veigrøfta like' utenfor med få meters
mellomrom. En av de russiske kuskene lå dØd i grøfta og hesten hans tok
ut og løp i panikk ut i geografien
Så gikk da dagene og ukene 09 det lakket mot vår fØrste jul ved fronten.
Som en ekstra og kjærkommen julegave ble legionen avløst av frivillige
fra den hollandske legionen, og vi ble samlet i Duderhof west noe lenger
bak og i utkanten av KrassnOI= SSelo
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Her levde s~ hele legionen en kort tid ctet reneste slaraffenliv.
Her var det anlectning til avlusning, til badstubad og besøk i Soldatenheim
hvor det var muligheter 'for et ekstra lite mJil,tid. Mange skaffet seq også
russiske hushjelper som vasket og stelte rommene og som også tok seg tid
til å vaske, lappe oq stoppe tøy.
Her iDuderhof West var vi blitt fon;peilet å skulle bli noen uker,
men akk, hvor lenge var Adam i Paradis. Vi vet ikke på hvilken dato Adam
ble jaqet, men vi vet at det: var den 4. desember 1942 at russerne måtte
ha fun~et ut de ikke lenger hadde"norske viy.inger"forans seg men hollandske "tretøffelhelter" og et regiment av frivillige fra Latvia.
Russerne forsØkte at angrep og det lyktes, et gjennombrudd, riktignok på
et ganske smalt områ~e, var et faktum.
. {
Deler av legionen ble tilkalt som forsterkn.:i.nger og de:t:"men ble det s a t t ' ;
i gang et motangrep. "Kom cteg tilbake der nu hører hjemme, din jævla Ivan?;
Dette ble vel ikke sagt, men bar tenkt, og tro det eller ikke,- etter et
.
par timers kamp,var russerne igjen på vill :f:lukt tilbake til sine gamle
stillinger. Den norske Legion hadde greid det igjen 09 fiy.k rosende omtale
i en dagshefaling fra den tyske hærs overkommando. Rosende omtale er det
a~lti~ godt å få,men cten kunne ikke. ~inge oss de R faJne vi hadde,tilbake
tl111vet.
'
.
Juledagene var hele legionen igjen samlet i hvilestillingen i Duderhof
west.En tid i forveien hadde jeg sendt et brev hjem med et dikt som jeg husker
den dag i dag. T8mmelig makabert, men jeg tar det allikevel med her.Det
b~r leses som det det er. en vond spå~ skrevet i .et anfall aV' qaJ.genh~mør.
.; • .,
Jul i Russland i hunkere og hu~,
jul i Russland blant lopper og blant lus.
Litt salmesang,
litt klukkeklang,
for vodka har vi alle mann.
Ei rotte og to mus
i saus fra veggelus,
det smaker godt,
ja nærsagt flott
og bedre en mammas fruktkompott.
Vi savner nok ditt
og vi savner nok datt.
Men skitt Vi får jo vakt inatt !!

N.?, så ille hle det slett ikke, heldigvis. Vi fikk til og med rihbe og
surkål til middag og julegraver fra kjente og ukjente ankom ogs~ i store
mengdp.r. Alle underoffiserene i 4. kompani var samlet i et stort rom i
et av husene vi hehodde. Vi hadde til og med skaffet oss et lite juletre,
og vi sang. faktisk også noen julesanger og åpnet pakkene før vi dro fram
kortstokken og spillte"Spar dame"under"øliirikk og svir~ Kompanisjefen
vår, løytnant Njaal P.eppen kom innom på besØk og takket alle for innsatsen
i tiden som var gått sirIen han overtok kompaniet etter kaptein Berg i
april måned.
Kort tid etter jul var legionen tilbake i de gamle stillingene og jeg
dermed tilbake i Zsolozi. Det var striskjorte og havrelefse igjen for alle.
og resten av desember oh hele januar gikk uten de helt store hendelser.
Små dueller over sk:vttergravskantene forA,rsaket et innhugg i våre styrker
p~ 10 falne og en del sårede.
Ryktene om tilbaketrekning og dimmitering ble etterhvert mere og mere
hardnakkede. NR skulle vi endelig sendes hjem! - Men- det ble stadig med
ryktene.
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Som jeg har nevnt tidligere var 1.-2. og 3.kompani rene geværkompanier
bare med noen lette maskingeværer i tillegg, og disse opererte samlet på
et sammenhengende stykke av frontlinjen.
Vert kompani besto,som jeg også har fortalt, av 3 tropper med hver 4 mitra l
jøser(tun~emaskingeværer P? lavett} og en tropp med 8 bombekastere.pisse
troppene ble avgitt til å understØtte geværkompaniene, og vårt kompani var
sAledes noe spredt over hele legionens frontlinie.
Det samme gjaldt 14. kompani som var et panservernkom:l?anL Deres disponible
kanoner kunne være spredt over ganske store områder og sogar ved helt andre
enheter enn legionen.
Ca.midt i februar måned var således sersjant Per Meidell fra Hedmark,tildei
"Den frivillige lettiske divisjonen men. sine to kanonlag. Russerne hadde
'
satt i gang et kraftig panserangrep mot letterne avsnitt sØr for Ladoga-'
sjøen og de norske panserjegerne ble tilkalt til assistanse. De kom miat
opp i et sant helvete, oq da russerne greide å bryte igjennom litt t i l .
hØyre for dem, var de plutselig i ferd med å bli omringet.Da ser guttene'
fra 14. kompani plutselig en gruppe på ca. 20 mann i tyske uniformer bak
seg oq en i gruppen roper at sjefen skal komme til ham. f.1eidell tar med
seg maskinpistolen sin o løper mot dem. Det var jo ham som var sjefen de
~
ville snakke med.Da han sA får beskjed OM å kaste fra se~ maskinpistolen, r
oppdager han og de andre karene hans at de 20 i gruppen har et helt ann~t
mer~e på uniformen. De har sovietstjernen i luene sine!Det er russere i
~
tyske uniformer!!.Alle våpen bie rettet mot de 20 og en kraftig beskyting .
tok til. Meidell måtte kaste seg ned på bakken for å unngå å bli truffet
av egen ild, men en av russerne var rask nok til å få satt pistolen mot
MeidelIs øre og~trekker av slik at skuddet går tvers gjennom hodet. Meidel;
har senere fortalt meg at han bare kjente det som et kraftig slag mot hode~
og regnet med at livet hans var slutt. Guttene hans fortsatte skytingen
'
og fikk god hjelp av letterne. Faktisk greide de å tilintetgjøre hele
gruppen av "falske tyskere" selv om det også kostet legionen 7 falne og
flere sårede.Meidell skjØnte da at han kunne komme til å leve videre og
fikk surret en bandasje rundt hodet og tok selv del i nedkjempingen av
motstanderne inntil han ble så slapp av blodtapet at han lot seg bære til
saniteternes forbindingsnIass for derfra å, bli bragt videre bakover.De få
overlevende greide, vaklende pR ustøe bein, å skyte seg fri og på en nesten,
mirakulØs m?te får de tatt seg tilbake til sin egen avdeling. Meidell fikk
for sin innsats,som den andre nordmann i legionen, jernkorset av 1.:klasse
og hederlig omtale og en spesiell hilsen i et telegtam til bataljonskomman
dØren som på det tispunkt var kaptein Jonas Lie, fra øverste sjef for SS.
I telegrammet står det:
"Gjennom kaptein Lie har jeg mottatt rapport over innsatsen til 14.kompani
i Den norske r.egion som lå ved Kolpino- ,Krasnvi Bor. Jeg uttaler min fulle
anerkjennelse til de overlevende, spesielt tii Meidell. Jeg ber om at de
sårede blir overbragt mine beste ønsker om en hurtig bedring."

Etter dette intermesso ved :Ladogasjøen, var legionen i aktiv innsats ennå
i
ca 3' uker. Da var ryktene om hjemreise ikke lenger bare rykter. 1 time
før legionen fikk avløsning,falt den siste av våre, og en del som var hardt
såret døde senere på lasaretter i Tyskland.
Med jernbane ble så legionen transportert tilbake til Latvia, til en forstad til Riga som het Jelgava,men som tyskernekalte··~1itau.J)ettte var den
første etappen p~ hjemturen og var vel nærmest å betrakte som et oppsamlingssted da enheter ankom til forskjellige tider. Her fikk vi gjennomgå
renselsesprosesser i form av bading og avlusning. Her ble en deel av utstyret vltrt innlevert og vi fikk nye uniformer.
I mit au kom det ogsA forespørsler om det var noen som kunne tenke seg å
fortsette tjenesten i en ny avdeling av nordmenn som var kommet hjemmefra
og som lå i treningsleir i Graf'enwØhr i Tyskland. Denne enheten hadde fått
navnet SS-Panzergrenadierreqiment "Norge", men ble av oss st,raks omdøpt
til "PanserSkipet Norge".
Noen få bestemte seg nok allerede her. for forlenget tjeneste,noen ville tenke litt på det inntil vi kom til Grafenwøhr
som skulle være neste etappe på veien hjem til Norge.
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En av dem som bestemte seg tidlig, var en kar fra Brunkeberg -Tor Skott.
Han svarte da han ble spurt om han ville reise hjem eller fortsette:
" Nei, e du galen,mi kan 'kkje dra heimatte no også sitje heime og
hØyre atte tyskarane he tekje Leningrad. Eg bli hera!"
Hvor lenge vi ble i Mitau kan jeg ikke huske aldeles, men jeg husker at
vi var der den 1. april for da laget jeg en aprilspøk som lett kunne ha
kostet meg min opparbeidede tjenestgrad.Nok om den, Skott og vi andre
dro etter en tid med jernbarne til Grafenwøhr som var en troppeøvelsesplass som jeg ikke lenger er i stand til å huske beliggenheten av. Jeg
mener det må ha vært i nærheten av Bayreuth. At jeg heller ikke kan
huske hva vi hadde der å gjøre, og heller ikke hva vi gjorde i Auerbach.
I'
som vi siden flyttet til, skyldes sannsynligvis at jeg som de aller
fleste, bare hadde en tanke i hodet: Det å komme seg hjem så fort som
,
mulig. Mange meldte seg her til fortsatt tjeneste, men vi andre kom oErs.,
omsider hjem med tog og så med båt til Oslo den 3. mai 1943.
Som synlige bevis på min deltakelse i legionen fra første til siste stund
finnes det i boka "Legionsminner" en del bilder av meg. Det første der
jeg er faneb~rer under edsavleggelsen i Fallingbostel, det neste fra
en tilsvarende begivenhet i Stettin, deretter et bilde med tittelen
"Som moldvarper i sine huler bodde de"og tilsist et bilde fra hjemkomsten
der vi går i land fra troppetransportskipet som bragte oss hjem. Her er
jeg nr. 6 forfra. (En vaktpost som er satt' ut på kaia, regnes ik~"wed).
Des~uten har jeg fremdeles min medalje for å ha deltatt i vintefen 1942/
1943, den såkalte Østmedaljen eller hva vi selv kalte den"Frossenfleskmedaljen" .
Etter å ha gått i land på kaia i Oslo den 3. mai 1943, marsjerte vi til
Akershus festning hvor vi alle fikk stelt oss skikkelig og sørget for
å se anstendige ut i tøyet.Noen timer senere,det tok så pass tid å komme
seg i presentabel tilstand,var det så oppstilling og avmarsj. Vi marsjerte opp Kongensgate og videre Karl Johansgate til Slottsplassen. Vi ble
overøst med store og små blomsterbuketter, og absolutt alle hadde en
liten bukett stukket ned i venstre brystlomme på uniformen da vi paradertE'
for Quisling på Slottsplassen.
Ut på kvelden ble det arrangert en velkomstmiddag på hotell Bristol for
oss. Av bildet fra festen kan vi se 'suppetallerkner og ølglass. Jeg tror
vi fikk en slags tynn lapskaus med et glass øl til og kanskje fikk vi
også et glass akevitt av typen "Borgerakevitt" eller mer populært kalt
"Nakkeskudd". Noen overdådig bevertning var det altså ikke.
Så var det slutt på eventyret i Den norske Legion.
Mange fra Oslo og nærmeste omegn sov sin første natt i Norge hjemme hos
sine foreldre. Selv sov jeg på en hybel i storgaten hos en kamerat fra
4. kompani som hadde en slik en.
Dagen etter var det å hente sine "løslatelsespapirer", få noen kroner på
Frontkjemperkontoret og en rekvisisjon på noen billige dresser., en skjorte og et par sko •. Dette var belØnningen vi fikk for to års tjeneste.
Nei,-omforlatelseJ. Vi fikk kjØpt dette uten rasjoneringsmerker!.
Jeg meldte meg tilbake fra fronten hos "Norges SS" som da var blitt til
"Germanske SS Norge,og på kontoret her så jeg Kari for første gang.
Jeg reiste hjem til Langesund sammen med Kjell og to andre frontkjempere
derfra, alle like hele som da vi dro' ut nesten 2 år tidligere.
Det lokale Ns-partiet holdt en fest for oss på Victoria Hotell og her
ble det foreslått å døpe om en plass i byen til "Legionærenes plass".
Vi protesterte vilIt, og heldigvis ble ikke noe av det.
Etter dette hadde jeg noen deilige ferieuker hjemme i Langesund og fikk
tilbud, sammen med noen andre frontkjempere fra Grenlandsområdet, om en
ukes gratis opphold på Tuddal HØyfjellshotell som dengang V'areiet og.
drevet av NS-familien Gurholt.En fantastisk' uke med god mat, 'tur til
Gaustadtoppen og ørretfiske i fiskerike tjern. Det var som om å ha kornmet
fra helvete til himmelen. Ubeskrivelig godt!
'
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Noe senere, det var blitt juli måned,dro Kjell og jeg sammen med far
på vårt fØrste besøk til Fyresdal. Far hadde av Einar Moghus fått tips
om at Sigrid Veum på Lofthus pleide å leie ut til sommergjester, spesielit til folk med NS- bakgrunn. Vi tok kanalbåten helt fra Skien til
Bandaksli. På turen med båten traff vi far til Kjell JØntvedt fra Porsgrunn, han som falt under kaptein Bergs støttropp og faren ville vite om
jeg hadde sett sØnnens grav borte i Russland. Jeg lØY vel ikke da jeg
sa at jeg ikke hadde sett den. Jeg unnlot bare å fortelle en sannhet jeg
kjente. Han fikk nemlig aldri noen grav hos oss men ble liggende igjen
i ingenmannsland slik at russerne nok har tatt hånd om en eventuell begravelse.
Vi kom fram til Bandaksli og tok "knottbuss " derifra. I de bratte kleive,ne fra Bandaksli passerte vi "Hekti",et lite stykke veiingeniørkunst,et ;
stykke av veien gikk i spiral, først under en bro og så videre over den
samme broen. Underveis opp mot Krossli måtte vi flere ganger ut av bussen
for å dytte på i de aller s·teileste delene av bakken ,men omsider var vi"
da framme i Fyresdal og fikk hilse på Sigrid Veum som siden,etter noen
,
år, skulle bli min stemor.
I Fyresdal ble vi også kjent:~d familien Moghus.t.;,~gne og Eina.r hadde
en sØnn på 17 år som het Evald og vi var en del sammen med ham.
.
Jeg husker at vi sammen med ham, Signe Nesland og Reidun Momrak gikk fra ';
Nesland over Geitnetten til Kanebu og hadde en riktig fin tur. Det var
}
i det hele tatt deilige dager som gjorde at jeg allerede da begynte å bli~_
glad i FyresdaL På Quislings fødselsdag var vi borte på prestegården
:,
og heiste flagg, til glede for mange og til ergrelse for noen.
Men dagdriverlivet kunne ikke fortsette i det· uendelige.Jeg måtte sørge
for å få meg noe å gjøre, så jeg reiste til Oslo for å finne lykken.
Jeg meldte meg igjen p~ kontoret til Germanske SS Norge og var her så
heldig å treffe min tidligere troppsjef fra rekruttiden på Elverum,
Olaf Lindvik og fikk faktisk både jobb og hybel i samme hus der kontoret ~
var.
Jeg skulle arkivere inn og 'utgående korrespondanse som hadde hopet
seg opp over lang tid. Det ble etterhvert et ganske omfattende arbeide
for arkivet måtte bygges opp helt fra grunnen av etter et system jeg
selv måtte lage.
Jeg fikk her utlevert min nye sorte uniform, og med den på, må jeg ha
gjort et visst inntrykk på et par eneggede tvillinger som jobbet på samme
kontor. Med tiden ble det til at den ene av de to kanskje gjorde et sterk-:
ere inntrykk på meg enn den andre. Vi spiste som regel middag sammen på
SS-kasino og stadig oftere besøkte hun meg på hybelen, ja det var vel
nær sagt hver eneste kveld bortsett fra de kveldene jeg hadde nattevakter
i kontorene til politidepartementet.
.
Jeg ble også invitert hjem·t:l1.·'he.nne på Sinsen og fikk hilse på hennes
foreldre og Øvrige søstre. Smått om senn gikk det opp for meg at den av
de to,som jeg hadde valgt,var Kari. De var jo så like at det ofte bØd på
vanskeligheter å skjelne den ene fra den andre.
Jeg fant ganske snart· ut at den innsatsen jeg gjorde ved mitt arbeide på
kontoret ikke tilsvarte den jeg Ønsket å yte. Da jeg også begynte å sammenligne min direkte krigs:innsats i legionen med andres innsats ,fant jeg
etter en tids overveielse ut at jeg ville til fronten igjen.Mine overordnede foreslo at jeg,med deres anbefalinger,skulle søke meg til offiserskolen I bad TØlz. Ideen fenget hos meg og jeg meldte meg en gang i
begynnelsen av desember måned.
Den 19. desember ble det arrangert et stort møte i Klingenberg kino for
å feire vintersolverv • Her var både Kari I tVilling'søster Mari og jeg tilstede. Da møtet var slutt,det var vel ca. kl. 1S,fulgte jeg Kari og Mari
til Nasjonalteateret fo at de skulle ta trikken' ut til min hybel på
Drammensveien.Jeg hadde ett eller annet å" utrette. så jeg <jikk inn i kinoen igjen et øyeblikk. Idet jeg så kommer ut l<Jjen,høres et kraftig smell
og vindusrutene i hele strøket'ble splintret og falt i <jaten.Sammen med
en annen kar som også hadde vært på møtet,beste1t\te jeg meg for å se nærmere etter om hva som hadde skjedd og begynte å gå i retning Vestbanen.
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Da vi var kommet nesten dit hvor Thiisgården ligger idag,kom en enda
kraftigere eksplosjon og jeg fikk kastet meg ned på fortauet • Da fikk
jeg en stor bit aven speilglassrute i hodet og blødde kraftig uten at
jeg selv var helt klar over det.Jeg kom meg på beina og gikk mot under,! r
grunnsbanen. På veien traff jeg en norsk frontkjemper som tidligere hadde
mistet den ene foten og hinket på krykkene sine.Jeg fikk hjulpet ham ned
i undergrunnsbanen og i sikkerhet.Deretter gikk jeg opp igjen for å ta
meg fram til hybelen. Rundt i gatene lå ueksploderte granater av små og
større kaliber og snurret rundt som snurrebasser. Folk flest forsto vel
ikke riktig hva disse innebar av fare.De bare hoppet over dem. Det Var
mengder av dem, og etterhvert gikk det opp for alle at det måtte være
et større ammunisjonslager som var gått i lufta. Det viste seg da også
at det var tyskernes store ammunisjonsdepot på Filipstad som var sprengt
ved et uhell under lossing av ammunisjon.
Jeg begynte å gå utover Drammensveien for å·:treffe;~Kari. i.gjen":ut~ på
hybelen. Jeg passerte Lysverkets kontorer uten å vite at der nede i kjE'~
leren satt Kari og Mari. De var ikke kommet lenger da det smalt.
Jeg kom meg omsider fram dit~ jeg skulle, men traff altså ikke Kari og
Mari der. Derimot var andre kommet dit ,til kontoret. De oppdaget at jeg
var såret og forlangte at skulle til legevakten. Der fikk jeg sydd noen
sting i hodet og jeg kunne vasse i glass tilbake til hybelen. Ved
Universitetsbiblioteket lå en forvridd jernbaneskinne på skrå over trU-'
sporet, slynget dit fra Filipstad. Det fantes vel knapt en hel vindusrt;,
i byen,i allefall ikke SØr for Sinsenkrysset.Merkelig nok var det bare
iflg. dagens leksika, 5 nordmenn som ble drept og det høres aldeles utrolig ut. Kari var blitt sittende mange timer i tilfluktsronunet før hun og
Mari kunne ta fatt på veien hjem til Sinsen.
;
Julaften. det året feiret jeg i Langesund, og da jeg tok avskjed med fami- L
lien der, reiste jeg tilbake til Oslo for å feire nyttårsaften med Kari
på hybelen min.
Da hadde jeg allerede fått beskjed om at jeg var blitt opptatt ved krigsskolen i TØlz. Nå var det bare å vente på marsjordre til.forberedelseskurset som skulle holdes:'.i-:Gr.az i ·Øi;tert:lke.Etter noe få, hektiske kjærlighetsdager,feiret vi min 22-årsdag og jeg ga Kari en stor brosje tii.
bunaden hennes. Selv fikk jeg et sigarettetui av henne.Det ble. ennå litt
tid til å avvikle på. Jeg rakk ennå en tur hjem til Langesund,og det ble
også tid til å rydde kontorpulten. Alle sakene mine ble stående igjen
på hybelen da jeg ca. 20. januar fikk marsjordre sanunen med vel 20 andre
nordmenn. Vi ble sendt med båt til Arhus og derfra videre med tog.Det
ble en liten stopp i Berlin, stort sett.med opphold i en gammel ølkjeller
dypt nede i jordens indre mens bomberegnet øste ned over det som var·
igjen av byen. Men faktisk var ikke ødeleggelsene på det tidspunktet så
enorme. De helt store ødeleggelsene kom først senere. .
Fra Berlin gikk så turen videre til Wien hvor vi ble natten over. Her
besøkte vi en kunstlØpoppvi.sning med bl.a. den tidligere norske mester
Gerd Hell.end BjØrnstad som deltaker. Etter kunstlØpoppvisningen var vi
og så en variete i Wintergarten.

Dagen etter var vi så omsider framme ved bestemmelsesstedet, kasernene
i Graz/Wetzelsdorf. Fine moderne. kaserner og typisk "norske" omgivelser.
Jeg fikk dele rom med en svenske,et par dansker, et par hollendere og
noen nordmenn. Vi var tilsammen 12 mann på rommet.
.
Fra nå av var vi offisersaspiranter. Alle distinksjoner. ble fjernet fra
uniformene. Uansett tidligere tjenestegrad: Fra nå av var varsamt;J..j.ge
av oss "menig Rasshøl".Tyske offiserer og underoffiserer drev oss nesten
. umenneskelig. med linjeeksersis , geværgymnastikk,utmarsjer ,lendeØvelser ,
skyteøvelser ,kommandoførin~:J og selvfølgelig våpenlære.
Mange av øvelsene foregikk p~. den såkalte I/Røedeplass",' en ekserser.plass
med slik finmalt rød grus som brukes på. tennisbaner •. Det var et svare ..
arbeide å holde uniformene i orden. til ne$tedag.og.detsammegjalt·også
våI;mene som selvfølgelig skulle være skinnende Blanke. Det ble ikke mye
frl.tid og jeg kan knapt huske at jeg var i byen:,noenganq.

r
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Jo, foræesten, jeg besøkte en gang restauranten, "Zum weissen Ross" under
en sØndagspermisjon,men det må også ha vært alt. Jeg kan ikke engang
huske om vi hadde noen kantine å besøke der i leiren.
Derimot besØkte jeg for første gang i mitt dengang 22-årige livet sykehus som pasient. Jeg fikk en veldig sterk influensa og ble flere ganger
om dagen behandlet med varme lakenomslag så det varte ikke mange dagene
før jeg igjen var i full tjeneste og deretter varte det heller ikke mange
dagene før forberedelseskurset i Graz var avs'luttet og vi ble transportert
til Bad Tølz litt syd for Mlinchen,der vi fant våre plasser i en enorm kaserne som huset SS-Junkerschule TØlz. Vi visste at hit kom bare de beste
av de beste oq vi følte oss selvfølgelig litt stolte over å være blant dem
som var hlitt"utvalgt til å -Få sin utdannelse her. Vi visste at det ville.
bli stilt enorme krav til hver enkelt av oss.Allerede etter forberedelseskurset i Graz var ca 1/3 av deltakerne blitt sjaltet ut, og vi var klar
over at det i lØpet av kort tid ville bli foretatt nye' uttynninger. Her •..
gjalt det å oppfØre seg skikkelig og følge godt med i all undervisning,
både den praktiske og den teoretiske.
Vi fikk undervisning i mange fag: Strategi, taktikk,pionertjeneste,sambands
tjeneste, krigshistorie,ridning,kommandoføring itropp,kompani og bataljon,
våpenlære(infanterivåpen), alle former for sport,skikk oq b~uk ved forskjei
lige anledninger,kart og kompassbruk,skissetegning,dans o.s.v.Litt ideologi
ble vi vel også tilført uten"~ dette på noen måte var av de fagene som
opptok oss mest. Vi skulle denuten prøves i mot, snarrådighet og litt jus.
Det ble til samme tid holdt flere forskjellige kurs ved skolen.
Vi tilhØrte 3. krigskurs for germanske frivillige, og det ble videre holdt
et kurs for lettiske offiserer,'ett for franske offiserer og et eget kurs
for hardt sårede tyskere og germanske frivillige.På det sistnevnte kurset
var det ogsa en del nordmenn med arm- eller benamputasjoner. Disse hadde
selvfølgelig en annen underVisning enn oss,de skulle utdannes til forvalt-::.
ningsoffiserer, men i den flo'tte svømmehallen ved skolen ble det ikke-;gjort
stor forskjell på oss og dem.En av de såkalte motprøver, vi måtte gjennom,
besto i baklengs stup fra S-metersbrettet- og det var obligatorisk for oss
alle. Vi måtte stå ytterst på brettet med ryggen mot bassenget og med armene strukket rett opp. Uten å skyve fra med føttene skulle vi så bar,e la
oss falle bakover. Alle gruet seg veldig til dette,men det var bare en
eneste som hadde mot nok! - til å krahbe ned fra brettet og dermed gi avkall på videre deltakelse på skolen. De hardt sårede måtte gjennomgå samme
prøven og det var fantastisk å se hvordan dobbelt benamputerte og også
blinde tok seg opp alle trinnene til toppen, akte seg på baken ut til
kanten av brettet,gikk opp i håndstående og datt som uformelige klumper
ut i bassenget.
Denne motprøven hadde jeg ingen vanskeligheter med, men en annen ting fortonet seg for meg som en større prøve på mot. Det var nemJ..i9 slik at vi
hadde rideundervisning og stell aV ridehestene en god del timer, og siden
jeg aldri hadde hatt fortrolighet til hester, og heller aldri fikk det,var
disse timene i stallen og i ridehallen nærmest som et mareritt for meg.
Ridelærerenvar vel kanskje også noe aven sadist- i allefall fortonet det
seg slik for meg og mange andre. "Sitt rolig i sadelen,du på Renate".
"Hold tømmene skikkelig,0u på Bukefalos"!- "Jeg henter den lange pisken"!
brølte han når han ante at rytteren var nervøs. Så hentet han den lange
pisken og smelte med den like bak den nervøse rytteren~Dermed gjorde hesten
krumspring slik at rytteren fikk store vanskeligheter med å holde seg i
sadelen og svært ofte havnet i bakken.Jeg gjorde 09sådet,da jeg like før'
et hinder hørte pisken smelle. Da gikk jeg på trynetoverh1nderet~ens
he~ten sto som en påle. Da var det ikke morsomt å klatre opp på hesten
igJen! .
Og skulle vi Være så uheldige at Munchen ble utsatt for et. av de. mange,flyangrepene mens vi hadde ridet·irner t så gikk flyalarmen, ogsAhos oss, og da,
måtte hver av oss leie to hester \.1t i et liteskognolt og l'spasere:"rundt
med dem til flyalarmen ble avblåst. Det var nå ,heller ikke særlig moro!
En ble s~ lang i armene av å henge i tømmene til to "ville" 'hester.
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Allerede fØr jeg reiste hjemmefra i januar, hadne Kari og jeg snakket om
å forlove oss. Kari skaffet ringer og fikk sendt min ring nedover med en
nordmann som kom i april.Så var det avtalt pr. brev at forlovelsen skulle
foregå på Karis geburtsdag den 26. apriJ. og at Kjell skulle være min stedfortreder hjemme, mens en norsk dame som kom på besøk t i l sin venn som
også gikk på skolen,skuJle være stedfortreder for Kari. Stedfortrederen,
Brit Nilsen fra Horten,som da studerte ved universitet i Strassburg, satte
forlovelsesringen på fingeren min kl 20.00 og hjemme foretok kjell den
tilsvarende handling. Nå hadde det seg slik at vi få dager i forveien hadde'
beståttden i=ørste av to mellomprøver, den såkalte forprøven,og vi var blitt:
forfremmet til SS-Junkere. Alle var derfor samlet i underoffiserskantinen
for å feire den beståtte prøven og dermen ble to fluer slått i en smekk ..
Venner og overordnede skålte for oss gang på gang, så den forlovelsen ble
sannelig behørig feiret.
Så var det bare å falle tilbake i de gamJe folder igjen med da~ene så opptatt av båile lekselesing, skriftlige·å"fbeider, undervisning i de forskjellige fag,samt eksersis,utmarsjer, skyteøvelser, sprangvis framrykking,nærkamp med bajonetter, orienterings løp o. s. v.,. , at det knapt var tid til annet enn soving og spising i t i l l e g < ; r . , ..,!!!i,-i • . , _."
'. "
Kantinebesøkene ble stadig sjeldnere ,og i den lille landsbyen Gaisach;- _ .. :
hvor nodmennene hadne sitt eget stamlokale i Gaisacher Hof, fikk den hygge-(
lige verten stadig s-jeldnere besøk av nordmennene. Verten hadde fått i opp-i
drag å oppbevare matpakkene vi fikk hjemmefra.Etter avtale serverte han
.
så av fiskebollene og supplerte med stekte poteter og syltede,grønne tomater.Vi syntes jo at nette var rene herremåltidet særlig når vi hadde
med oss noen flasker karveakevitt i tillegg og verten d~"uten lot ølet
flomme. Du verden, s~ mange hyggelige lØrdagskvelder vi hande der. Hvor
gode og mette og hvor muntre vi var på den ca. 1 km. lange turen tilbake
til skolen!Den rette linjen mellom utgangspunkt og bestemmelssted ble vel
noen ganger temmelig sik-sakpreget.
Og ukene gikk altså, og den store og viktige mellomprøven nærmet seg med
raske skritt. Det var knyttet stor spenning til denne prØven for vi var
klar over at det her kunne ende med knall og fall.Greier du den.prØven,
visste vi,ja da vil vanligvis siste del av skolen, nærmest bli en lek i
forhold til det vi-hittil hadde gjennomgått. I hvert av fagene ble det
gitt karakterer i form av punkter fra 0- 9 og for å bestå prøven,ble det
forlangt minimum 200 punkter, og med slikt resultat var man sikret forfrem~
meIse og rett til videre skolegang.Den dagen da sensuren falt,ble vi alle
samlet i skolens store aula og de med høyeste poengsum ble ropt opp først·
og fikk sin forfremmelse til SS-Standartenjunker på stedet.
Vi nordmenn og dansker og svensken Gustavson var jo selvfølgelig noe handi-:
cappet p.g.a. noen vanskeligheter med språket i forhold til de tyske deltakerne som jo fikk undervisningen på sitt eget morsmåLVi kunne altså
ikke regne med å være blant dem som hadde oppnådd de helt store poengsummene og etter hvert som man kom ned på. summer på middelnivå og nedover til
minimum ble det ropt opp nordiske navn.
Da så alle med 200 poeng eller mer
var blitt ropt opp, sto veldig mange av oss skuffet iqjen. Hadde dette
slitet vært totalt fogjeves? Skulle vi begynne på nytt i et annet forsøk?
Eller var det over og ut for godt? For de aller fleste ble det tll et av
de to siste alternativene. Over halvparten av de 24 norske somi·s1.n tid
drb t±l Graz, var nå sjaltet ut. Men- så kom det en· beskjed som satte meg
og flere andre i et lysere humør igjen. Noen få, deriblant jeg,som lå like
oppunder de 200 pengene (for mitt vedkommende 198 p.)kunne fortsette mot å
tilkjempe seg såkalte sympatipunkter i slutt fasen. Vi ble imidlertid ikke
forfr~mmet der og da, men v:L Ile ble det nårsympatipunktenevaroQpnådd.
Her gJalt det derfor å henge enda kraft1ger i,be(.3e fysisk o<} p,Bykisk;! .
Jeg husker en episode som idag kan fortone seg som nesten umenneskeli9_
Under en manØver var det lagt inn en orien.terin9spr,øve som foregikk i full1
feltmessig antrekk med stålhjelm ,gassmaske, rygqsekk og gevær. Alle som
orienterte riktig,sto plutselig ved bredden av elva Isar og neste post
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befant seg på andre siden.Mange kilometer til nærmeste bru både til høyre
og til venstre.Her var (let altså ikke noe valg! Løft geværet over hodet
og tråkk ivei!Vi vasset i vann til langt opp på brystet og kjente hvordan
strømmen prøvde å dra oss overende. Selvfølgelig var stenet for overgangen
på forhånd undersøkt av våre overordnede slik at vi jo aldri var i noen
direkte livsfare og de aller fleste kom seg vel over uten uhell og bare
noen ganske få fikk seg en skikkelig dukkert.Jeg klarte meg bra,men nordr.·
' ..
mannen Fredrik Kavlible tatt av strømmen før han kom seg på land litt
lenger nede i elva.
Nå var ikke livet på krigsskolen bare slit og alvor. Vi hadde også fine
turer rundt om i den nærmeste omegn. Blant annet var vi på en flott tur
til Garmisch og det var planlagt en tur med svevebanen opp til Zugspitze·
som er Tysklands høyeste fjelltopp, men akkurat den nagen gikk ikke banen
aven eller annen grunn. Istedet kjørte vi med lastebilene s~ langt det
fantes kjørbar vei opp til et flott turisthotell ved Eibsee. Denne sjøen.
hadde det klareste vann jeg noesinne har sett og det kaldeste jeg noen
gang har kjent,så det ble da. bare til en ganske til en ganske kort svøinme-:
tur for meg og ingen tur for noe av de andre. Min svømmetur vakte atskilligl
oppmerksomhet og beundring hos dem som nøyde seg med å vaske føttene ved
\
strandkanten.
.
Jeg var også så heldig at jeg sammen med en annen nordmann + noen fra hver { .
nasjon, fikk reise til Bayreuth til festspillene der. Vi reiste den ene
dagen og overnattet i et fint hotell før vi neste dag tok plass i den .i
store konsertsalen for å se og høre "Die MeistersHnger in NUrnberg". Det
var en maratonforestilling og var <'lerfor <'leIt opp i flere avdelinger slik .
at vi i pausene både fikk servert lunsj oq middaa. Runstnerne var av aller i
ypperste klasse uten at jeg nÅ kan huske noen navn. Eneste skår i gleden
var at Kari og Mari ikke hle med. Det var nemlig planlagt at de skulle
reise nedover, men av forskjellige grunner ble det ikke noe av. Når jeg,
sammen med den lille gruppen fikk reise til Bayreuth,var dette som en del
av sen musikkoppdragelsen vi alle på forskjellige måter ble innpodet med.
For musikk og kultur var også deler av oppdragelsen som skulle gjøre oss
til velutdannede offiserer.
På skolen var det en kjempestor aula med et orgel med 2500 orgelpiper.'
Her ble det jevnlig holdt konserter, sangkveJ.der og opplesningsforestiFlinger alltid med førsteklasses artister. Blant annet spilte en gang
Bayrische Symphonieorchester og et av Tysklands største og beste guttekor,
die Regensburger Domspatzen hadde en stor sangkonsert for oss.Kjente skue-:
spillere holdt opplesninger eller spillte scener fra kjente teaterstykker.
Som du skjØnner var det en mangesidig utdannelse vi fikk, og nå gikk det
med raske skritt mot elen avsluttende eksamen som skuJ.le holdes i slutten
av september. Jeg hadde nå qjort meg fortjent til mine nødvendige sympati-:
punkter og fikk min forsinkede forfremrneie til SS-Standartenjunker den
1. september. Så besto jeg da ogs'; avslutningsprøven p'& en tilfredsstill.-:ende måte og den 28. september ble jeg sammen med de øvrige··som hadde bestått forfremmet igjen til SS-Stannartenoberjunker (fenrik). Men frafallet·
var også nenne gangen stort. Bare 6 av oss nordmenn som hadde begynt pil
forberedelseskurset i Graz, kom oss helskinnet gjennom net nest siste nåløyet. Jeg sier det nest siste nåløyet,for etter avslutningen her f Bad Tø14
skulle vi til kompaniførerskole fram til jul.
Dagen etter at vi hadde mottatt våre eksamenspapirer ble det holdt enflott
parade inne p~. skolens område. 12 nybakte fenriker i bredden i
10 snorrettt
geledd paraderte i hanemarsj forbi skolekommandØr Klingenberg som på sin
hvite hest red foran for så å stoppe opp slik at elevene hans Kunne para<'lere forbi med ansiktene rettet mot ham.
Dagen etter fikk vi så beskjed om at alle unntatt noromenn og.svensker.,
skulle få 7 dagers permisjon hjem. Når vi ikke kunne få hjempermisjon,
var det anført som grunn at tiden ble for kn.apptil at vi kunne rekke tilbake i tide til å få med hegynnelsen av kompanifØre)::"kurset. Vi som ble.
nektet hjemreisepermisjQn var selvfølqelig.veldig skuffet, mens! var det
at en av danskene foreslo for kommandØren at hver danske kunne ta. med seg
en eller to nordmenn til permisjon i Danmark. . .

r
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Til tross for at det PÅ det tidspunkt ikke kunne gis permisjon i det hele
tatt(d.v.s. uten absolutt tvingende grunn) var vi noen få timer senere
utstyrt med permisjonssedler som ga oss anledning til 7 dagers permisjon
for å qifte oss!!
Da vi ~å kom fram til t<1arnemunde t ble vi stoppet på ferjekaien om kvelden
aven tysk militærpolitipatrulje ledet aven eldre major •. Det som egentlig
skulle være en helt alminnelig av permisjonssedler og reisepapirer,utviklet seg etterhvert til å bli litt aven komedie.Som rimelig var,stusset
majoren selvfølgelig da han oppdaget at han hadde en gjeng med 2 dager
gamle fenriker foran seg og at alle disse skulle gifte seg på forskjellige
steder i Danmark.Attpc til. befant det se~ 6 nordmenn og en svenske i denne
gjengen. Svensken var den som i en temmelig brysk tone førte ordet for oss
til å begynne med,og det fØrte til at majoren ville arrestere ham. Da grep:
den eldste og mest fornuftige dansken inn - oet var forøvrig han som h~dde :
de felles reisepapirene- og ba om at majoren måtte ta telefonkontakt med·
skolesjefen som hadde utstyrt oss med papirene. Vi fikk heskjed om å oPP- ,
søke Offisiersheim for overnatting mens saken skulle bli nærmere undersØkt;
Ingen av oss trodde etterp~ at majoren hadde foretatt seg noe som helst,
.
men hadde funnet ut at det vel var best å slippe oss over til Gedser
dg:gen etter.
På det tidspunktet hadde ennA to av mine brødre meldt seg til fronttjeneste. odd var allerede i skibataljonen i Finland og den yngste,Anton,som
via Unghirdmarinen, var y.ommet til marinen, lå nå i treningsleir i EckernfØrde. Fra Warnemunde fikk jeg kontakt med ham og avtalte å komme innom
for å hilse på ham når jeg rei~te tilbake fra permisjonen.
Alle brudgommene reiste sA med ferjen til Gedser og fikk for første gang
på meget lenge innta et virkelig herrernåltid ombord. Ferjen hørte hjemme
i Danmark og forpleiningen ombord var derfor dansk. Vi hadde fått vekslet ,.'
til oss 169.- danske kroner hver pg spanderte på oss dansk bØff med et
glass Øl til og deretter en kopp kaffe med tilhØrende deilige danske kremkaker.Et uforglemmelig måltid!
I Gedser fordelte vi oss. Noen skulle hit og andre skulle dit. Jeg var
sammen med nordmannen Helge Staff invitert med Jørgen Weidlich til hans
foreldre i Ballerup, noen kilometer utenfor Kjøbenhavn.Etter å ha fått
tildelt rom, stelt oss og hilst på Jørgens foreldre og hans kusine,Birthe,
'som var hushjelp hos sin onkel og tante, gikk vi tilbords og fikk servert
deilig ribhestek me(l svisker og surkål og med Øl og akevitt attåt.
Som vi åt, og som det smakte! Praten gikk selvfølgelig til langt pl natt,
og oa vi sto opp neste dag, hadde Jørgens far hengt frem 2 dresser som
tilhørte jørgens bror som tidligere hadde gått pp. skolen i Bad TØlz og
som nå befant seg ved Østfronten. Dressene passet oss selvfølgelig bare
sånn poenlunde, men det passet oss aldeles utmerket at det.var lagt en
dansk 100-kroneseddel i hver av dressene. Gave fra pappa Weidlich.·-.
Jørgen ville som rimelig var, helst være hjemme hos foreldrene, så. Helge
og jeg gjorde byen stort sett pf: eqen hånd de dagene vi hadde til rådighet. Jeg hadde forØvrig en dag mindre enn de andre fordi jeg jo hadde avtalt å hilse på JI.nton i Eckernførde. Jeg dro da på egenh<'.nd dit og traff
Anton og de andre norske guttene i bombekjelleren fordi det var .f:lyalarm
i hele N6rd-Tysklan0.. Anton. reagerte akkurat slik jeg hadde tenkt meg,
guttunge som han jo var. "A, jøss s,;. fin du er nå. Eyvind. Få.prøve lua
di 'a?Nå skulle Kari ha sett deg ,gett"! Jeg fikk ordnetdetslik.med hans
overordnede at guttene kunne få sitte oppe utover natten, og det. ble temmelig sent slik at jeg mlttte gå rett på toget for å innhente. de 'andre
"brudgommene" i Warnemunde. Jeg traff nem oq. vi traff fakt1sk·:densarnroe
majoren som hadde oppholdt oss på framreisen ,også n~. som leder av streifpatruljen.Da ingen av oss kunne vise f~am vie'-sesattest, blev1spurt om
hvordan det nå kunne ha seg. Svaret kom ·kontan'f;.fra en av dansj{ene! ,
"Brudene kom ikke"! Majoren som selvføl.geJ.lg hadde gjennomskuet humbugen,
kunne ikke gjøre annet enn å l.eog vi ble s1uppet vinere.
..'
.

._"

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

46.

SN
O

Etter en lang og slitsom reise kom vi oss omsider. fram til bestemmelsesstedet, til en øne liten landshy som het Leschan, ca. 2 timers reise
fra Praha i sØrØstliq retning. Vi kom omtrent samtidig med de andre som
hadde vært hjemme pfo. permisjon, d.v.s. de som tilhørte infanteriet.
Staff,som tilhørte en alpe~egeraYdeling, havnet et annet sted ikke langt
unna, og noen artillerister kom til Benesow. Nå lå det ti nye uker foran
oss,nye uker med mye slit og mange lange utmarsjer og manøvrer. Her var
det søle og leire nok A boltre seg i, men nå skulle vi etter tur planlegge
og lede de store øvelsene og hande delvis nye rekrutter til å Øve oss med.
De av oss som ikke var med som troppsfØrer eller hadde andre funksjoner
i selve manØvren, var nommere og skuTle bedØmme gjennomføringen av fore-o
stillingen.Det ble mange slike Øvelser dag som natt, og da vi sA under en
av disse store nattmanøvrene ogsA ble overrasket av vinterens første snØfall, forårsaket nok det en god del forkjølelse, men aldri var noen alv'b.rlig syke der. Det gikk også hra da vi etter tur besøkte de andre spesialkursene for å få orientering om deres virksomheter..Vi besøkte pionerer,
artilleristene, J.uftvern, panservern og. panservåpenet hvor vi måtte la
oss overkjøre av tunge tanks mens vi sto i et panserdekningshull, vi lærte
å entre tanks i fart bakfra for A plassere sprengladninger O.S.V.O.s.v.
Som en hyggelig avslutning på hele vår utdannelse ble det ~oldt en stilig
fest på et stort hotell i Praha. Alle deltakerne fra de forskjellige
spesialkursene var med og alJe had<'le men damer. Vi hadde oppdaget at det
var noen norske sykepleiersker ved det store lasarettet i Praha og disse
ble da invitert for lt feire sammen med oss. Vi mA.tte imidlertid tilbake
til Lesehan igjen, s~ jenter fikk være jenter. Vi skulle tilbake for å
flt høre resultatet av det vi hande vært med pA de siste 10 ukene. Alle
Var spente, selvfØlgelig, for vi visste at mannef.allet hande værw.stort
ved de tidligere kompanifØrerkursena. Vi regnet med at vi ikketyskere
ikke ville hli forfremmet ner og <'la,men at vi måtte ajøre oss fortjent til
en lØytnantsgrad etter noen måneders front innsats igjen. Stor var derfor
gleden og overraskeJsen da samtliqe av oss unntatt en meqet ung danske
ble forfremmet den 21. t'lesember 1944. Nå var mål.et nådc't.· Vi var blitt
SS-Untersturmflihrere! Hipp - hipp hurra!.
Allerede da vi begynte på forheredelseskurset i Graz hadde situasjonen på
de forskjellige frontene forandret seg kraftig, og slik fortsatte det
hele tiden mens vi fikk vår utdannelse.
I Afrika hvor general Rommel me<'l sine "ørkenrotter" hadde hatt st6re
fremganger, raknet det fuJlsten<'lig, på sØrfronten i Russland led Tyskland
et smertelig tap da stalingrad ble omringet og tusener på tusener av
tyskere falt,mens de fleste av dem som overlevde ble tatt til fang~. Bare
noen ganske få greide ~ slå seg ut. De ~leste av disse var imidlertid
tildels hardt såret. En av de få som kom fra det med livet i behold,
skulle jeg senere treffe som nabo på Nesodden, Stein Pachus Johansen.
Hele tiden gikk vi og ventet pfi tyskernes "hemmelige vApen tt som det ble
snakket så meget om;V-1 og v-2 rakettene. De kom omsider og ble satt inn
i angrepene mot England over kanalen - men de kom for· sent.Vi oppholdt oss
i Ban Tølz da vi fikk hØre om at de var tatt i bruk,og fikk vel et nytt
håp om at krigslykken skulle snu seg, optimismen var aldri til. år-okke.
Også på frontavsnittene i nord beg~nte tilhakegangen. Fra fronten ved
Leningrad kom meIninger om at russerne hadde å slå seg igjennom de. tyske
linjene og harde slag ble utkjempet ved Narva i Estland. Mange nordmenn
falt' under disse kampene, gutter som både Kari og jeg- kjente godt. ne
kjempet i Panzergrenaderregimentet Nor~e som besto av nordmenn som hadde
fortsatt fra Legionen og som var blitt forsterket med nye ~rivillige fra
N~~_

.-

På dette avsnittet gikk det nt> stadig tilbake; og det samme var tilfelle
ved fronten. enn~ lenger nor;!. - i Finnland •
.
Da så russerne nærmet seg Finnmark mens vi giJ<:kp;' detsisteJ<:ompanifØrerkurset ved Praha, søkte samtlige av oss om å få kommet!l Finnmark for
å slåss mot russerne der men selv om russerne

ttbe~ridde Kirke#e~og

sto på

.
, '.'
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norsk jord, var. det ikke mulio å få beveget våre overordnede til å sende
sØknaden videre, og vi fikk dermed ikke våre ønsker oppfyllt. Dette var
en stor skøffelse for oss, men vi skulle da i allefalJ, til fronten nå,
mente vi.
.
Den 22. desember 1944 fikk de nybakte løytnantene fra Norge, Danmark og
Sverige marsjordre til Hammerstein i øst-Pommern- idag polsk omrAde.
Idag heter stedet Czarne.Her lr!! en reservebataljon for regiment"Norge".
Vi kom til Berlin julaften, akkurat tidsnok til å oppleve et av de kraftigste flyangrep mot byen. Om formirldagen rakk vi å besØke det norske
\
Frontkjemperkontoret hvor vi -Fikk utCl.elt såkalte frontkjemperpakker med. :
litt snadder fra Norge, ! flaske akevitt,noen sigaretter, litt sjokolade ~ .
og en boks fiskeboller. Første delen av julekveloen tilbragte vi så på
..
en av det tyske RØde Kors I s velferdsstasjoner hvor det faktisk bJ.e opp- ,.
arbeidet en slags julestemning med et ekstra godt julemåltid og med jure- ..
sanger og oang rundt juletre - inntil flyalarmen gikk og vi m~tte ty ned
i bombekjelleren hvor vi opphoJnt oss et par timer til signalet gikk om
at faren var over.
Strøket rundt hotellet der vi hadde fått plass,var sterkt skadet under
angrepet. Hotellet sto imidlertid der det hadde st?tt, men alle vinduene
var blåst ut så det gjalt å holde varmen med akevitten vi hadde fått.
Jeg kan ikke huske om vi sov i Cl.et hele tatt den natten. Vi holdt det nok
gående til langt ut i de små timer.
Neste dag burde vi egentlig ha søroet for f.o komme oss videre snarest
mulig. Vi fikk imidlertid en innbydelse den norske ambassaden og det var
stor uenighet blant oss om vi skulle, eller rettere saqt ,k,unne ta imot
innbydelsen. Det var dansken Karlsen som var den eldste av oss som hadde .
Vclr felles marsjordre, og han var dermed ansvarlig for at vi kom oss rask'"';
est mulig fram til bestemmelsesstedet. Han ivret derfor sterkt for at vi ~.
fikk si nei takk 00 heller komme oss avgårde. Han fant allikevel' ut etter
en del diskusjon,at han fikk høye seg for majoriteten og vi dro i samlet
tropp til sammenkomsten hvor vi koste oss i noen timer. Her traff vi en
gammel tysk general som kunne berolige oss med at vår ulydighet vel ikke
var så alvorlig som vi selv egentJ.iq trodde. Han anbefalte oss allikevel
å ikke somle mere på veien, og oet gjorde vi da heller ikke. FØrste tog
i vår retning ble entret tidli0 neste morgen og etter noen timers reise
med togbytte i Neustettin (idaq Szczecinek) kom vi til et lite ,guds'€orlatt sted , Hammerstein (CZarne). Ja her var det nesten mer Øde og trist
enn stedet vi hadde forlatt noen ~ager tidligere i Tsjekoslovakia. Vi
fikk spurt oss fram til forJegningen der vi skulle melde oss. Vi fant den
omsider ligoende like ved siden aven stor krigsfangeleir med flere tusen
franske, engelske 00 amerikanske f.anerer av alle of.fiser,sgrader~.
Vi meldte oss for kommandanten, major Scheibe, i vår leir som altså huset
reservebataljonen for SS- Panzergrenadierregiment "Norge". Her s.kulle vi
være ansvarlioe for utdannelsen av underof.fiserer i bataljonen og jeg ble
troppsjefi 1. tropp av 1.kornpani som dansken Jørgen Weidlich fikk ansvar ..
et for. Deltakerne på underoffiserskurset var fra flere forskjellige land., '
De kom fra Holland, Belgia, Norge, Danmark, Tyskland, Ungarn Ocr Romania.
For en forsamling! Vi skjØnte jo straks et vi hadde. fått en meget .blandet
og temmelig vanskelig materie. å arbeide med. Det var vel,forsåvldtlkke
noe å utsette pAI skandinavene, ('le var vel som alle de andre .vi:hadde hatt
med å gjøre "ålreite dyr" ,men elitesoldater var de ikke, i allefall ikke
ennå.De fleste av guttene var 16-17 åringer og spesielt guttene'fra'ijol.;.
land var av lanqt dårligere kvalitet enn det vi var vant til. 'Vlhadde
inntrykk av at mange av dem hadde meldt seg frivillig foråslippe;unna
ubehageligheter i hjemlandet. Ungarerne og rumenerne forsto jones,tenikke
ett eneste ord tysk og da var det ikke lett li .forrn1dle undervisning i
teoritimene. Med beinhard ersersis og med opprettholdelse av strellgdisiplin fikk vi vel omsider sånn noenlunde skikk . p å b a n d e n . ' ; '. .
Her i Hammerstein ~elte ~eg rom med min kullkarn.e~at, LarsOve'x,arsson, og
for første gang sp~ste v~ våre måltider i en offJ.sersmessesallllllen med
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kapteiner, majorer, oherster og general~r. Her spiste jeg forØvrig også
for første - og eneste- gang hestekiØtt, servert som surstek. Det smakte
faktisk velQig godt.
Noe annet jeg kan huske fra Hammerstein var at vi hadde ganske store snØmengoer og sterk kuJ~e, og et uttrvkk som romkamerat~n min hru~te, var
igrunnen ganske dekkende. En kveld vi had~e lagt oss i temmelig kal.de
senger, hØrer jeg plutselig en ufin lyd fra den andre sengen og Lars Ove
smeller til med: "Hei sann!- Men en fis i senga er da jamen bedre enn
ti kubber i ovnen"! Sant nok.
En kvelct skrev jeg en SØknad om permisjon, nA ville jeg hjem for A gifte
meg. Jeg visste jo at mulighetene for permisjon nærmest var lik:: null,
'.
i allefall like smA som sjanqsene var til å vinne hovedgevinsten i Peng~-'
lotteriet. Stor var derfor overraskelsen da jea noen dager senere ble
innkalt til leirkommandanten, maior Scheide, og fikk beskjed om at jeg
kunne reise dagen etter p~ 14 dagers permisjon til. Norge.Reisetiden kom .. i
tillegg til permisjonstiden. SnØr om jeg var glad - Det var jo nesten utro;
lig!
Jeg skulle hjem for første gang på litt over et år! - og de andre
~
fikk ha den videre fornØvelsen å fA "banden" til å skikke seg vel ..
Den 26. januar satte jeg meg pp toget med hagasjen min. Igjen skulle det
byttes tog i Neustettin. Her presterte jeg det fantastiske kunststykke å
plassere bagasjen min på feil tog før jeg gikk for å få meg en tallerken
suppe hos Røde Kors. na jeg" kom tilbake ,kQm•....åeg på riktig tog men toget
med bagasjen min var dratt avgåroe - i en helt annen retning.
Jeg hadde greid å skaffe meg en tannbØrste underveis og med den som min
absolutt eneste bagasje kom jeg til Oslo og Sinsen den 29. januar. Jeg
dro til Olaf Schous vei så fort elet lot secr-g-~re for å treffe Kari og
var forhereelt pA at hun ville hli velelig overraske~. Jeg hadde jo ikke
f!ttt var.let min ankomst p~ noen måte. oet viste seg at Kari ikke var
'
hjemme-;- Huh var i et bryllup. Jeg fikk rede pp. hvor dette bryllupet ble
feiret og dro dit etter at sA vidt hadde fAtt hilse pA Karis foreldre.
Det sier seg selv at overraskeJ.sen var stor og at gjensynet var hjertelig.
Hva bryllupsmid0agen hesto av, kan jeg ikke huske, men den var neppe av
de mest kulinarisY.e. Fiskekaker kanskje? Eller torsyerogn stekt i tran?
og tyttebær i surmelk til dessert? Det var helt uvesentlig for meg., og
ette~ noen få timer pA festen,reiste Kari og jeg til.bake til Sinsen for
å starte et to ukers samvær og forberede vårt eget bryllup .. ne første dagene av permisjonen gikk vel med til å hilse p? både den ene og den andre
av venner oa bekjente og vi levde vel litt isus og dus. Men alvorlige
ting sto jo også pA tapetet. Papirer skulle ordnes for at vi skulle kunne
gifte oss, og elet var en lØping. fra' kontor til kontor, skriVing av brev
og venting pA svar. Dagene gikk,papirer som ble lovt ordnet ganske fort,
ble forsinket,det hele hegvnte å se håpløst ut.
Vi tok en tur ti l Langesund ~or å besØke min familie og . tok oss også tid
til å hilse på venner og kjente ~er. Dette tok også tid, men vi regnet med ..
at n;;.r vi s~ kom tiJbalre til Oslo,sA mft.tte da alle papirer og alle formal- .
iteter være i orden. Men nei, det var de ikke og det var bare 4 dager igjer
av permisjonen. Dessverre gikk også disse dagene uten at de nØdvendige
papirer var i orden, og for annen gang pA. 4mAneder mi\tte jeg reise tilbaYE
til enheten min uten å være hlitt gift. Første gang )!kom ikke bruden" og
denne gangen kom ikke papirene.
Nyhetene fra fronten i øst ble for hver dag jeg var hjemme stadig mere
illevarslende og jeg anså det som bort i mot' umulig.! finne tilbake til
enheten i Hammerstein. Hammerstein. var oppgitt og je9 forsto jo at mine
kamerater der måtte ha kommet i kamp kort tid etterat jeg hadde forlatt
dem. I ettertid har jeg jo også fått bekreftet.>dette av de . to danskene
O? den ene nordmannen fra krigsskolekullet v-årtsom kom fra kampene med
l~vet i he~o10. samtlige ,,:V <'.le andre vaJ::f.a:tt:i·l~J?et av noen . få dager!
.
Som sagt sa det ikke særl~g lvst ut, men.:daperm.i~Jonen t:ok slutt, var det
selvfølgelig ikke annet ,. giØreenhå dra t::l1front:en igjen.net var nok .
dem. her hjemme som i fullt alvor anbefalt·e ·megå·-stiJckeav • Men ·slike tank·
er oPI?tok meg overhode~ ikke. Jeg had?-e aVlagt;'er(~aneed hvor jeg hadde
forpl~ytet meg til ~ kJempe tappert t:Llrtet siSt-et;med livet som innsats.
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Det var umulig for meg A tenke annerledes og ennå mere umulig å gjøre noe
annet enn det jeg gjorde.
Derfor fant jeg ~in plass omhord i troppetransportski~et som forlot Oslo
den 13. februar 1945. Etter 52 timer ombord og med flere flyalarmer og et
ublidt møte med en mine i SJt:aqerak, kom leg helskinnet til Alborg. Jeg
ville ta en avstikker til Kiøbenhavn for" A hilse p~ familien til min gode
danske venn, Jørgen Weidlich.De hadde jo vært mitt vertskap da jeg var med
Jørgen hjem etter at skolen i TØlz var avsluttet og ni hadde jeg jo hilsener (selv om de allerede var hlitt gamle) A overbringe. Transportsystemene
var jo også i ferd med å hryte mer eller mindre sammen,så turen fra Ålborg
til KjØbenhavn tok faktisk 13 timer. Jeg fikk dele nattelosji p~ hotell
.
Terminus med en tysk løytnant fra flyvR~enet,og neste dag undersøkte jeg
mulighetene for ~ komme videre sydover. Det viste seg at det bare gikk t~g
3 ganger i uken og at toget idag (fredag) allerede var g~tt. Neste tog sku'lle først på tirsdag morqen. Dette så ikke bra ut. Jeg kunne jo ikke bruke
all verdens tid p~ R komme meg fram til.bstemmeJsesstedet som i første
omgang var Berlin,men aldri så galt.o.s. v. Jeg dro ut til Ballerup hvor
jeg ble hjertelig mottatt av familien Weidlich og fikk overlatt rommet til
Jørgens bror, Paul. Familien gjorde alt for at jeg skulle ha det godt og
fåret meg med mat som man ellers hare kunne drømme a.m. Jeg fikk ogse. noen
hundre kroner slik at jeg riktig kunne slå meg løs inne i Kjøbenhavn og
jeg gjorde da ogs~ det i de dagene jeg hadde til rRdighet, skjØnt det var
jo ikke S8 helt ufarliq ~ ferdes i uniform i hovedstaden på den tiden.
En annen norsk lØytnant fra Sarpshorg var blitt skutt ned pp åpen gate for
noen dager siden. Ve], det gikk n? bra for mitt vedkommende og jeg kom meg
på toget tirsdag morgen utrustet med en sol.id matpakke som mor Weidlich
..,..,~dde laget istand til meg . "..'
.
Reisen gjennom Nord-Tyskland ble avbrutt av ~lere flyalarmer,men til tross
for disse alarmene, var vi framme i Berlin om kvelden. Her var det et sant
virvar. Ingen visste noe om hvor min troppeenhet befant seg, men jeg fant
fram til et oppsamlingssted for utenlandske frivillige og fikk marsjpapir
til Stargard. Så langt kom jeg imidlertid ikke, for det viste seg at den
byen allerede var inntatt av russerne. Jeg havnet, derfor i en'liten landsby som het Schøngarten ca. 1 mil vest for Pyritz. Her var restene av det
som engang hadde vært reqiment Norge i ferd med å innta nye sti~.linger
etter å ha blitt drevet ut av hyen Pyritz. Det hersket et fullstendig kaos.
Sannelig var det rester det handlet om, og de restene var godt opospedd
med folk fra lUftvåpen, marine o~ fOlkestormen,gamlinger som egentiig var
innkalt for? grave skyttergraver. Disse menneskene befant seg i langsom
bevegelse østover og i motsatt retning kom en. strøm av sivilister på flukt
vestover,noen med et lite hste}ass med utstyr, andre bare slepende pA noen
kufferter eller bylter med kJ.ær. Et forferdelig trist syn' som ikke kunne
virke særlig opplØftende på noen. Inne blant alle disse ulykkelige slo det
til satdighet ned granater og over det hele fløy russiske, fly og sendte
sine maskingeværsalver b;;'de mot den øst- og den vestgående strømmen.
Jeg fant omsider fram til regimentskommandøren og meldte me~ til tjeneste
etter endt permisjon. "Vel" ,sa han I "dette ser ikke sæ.t;lig lys.telig ut,men
vi får jo prØve å gjøre det beste ut av det. Jeg ble aven melder vist veien til min nye kompanisjef, en tysk kaptein Mahle, men før jeg gikk,fikk
jeg med et godt råd fra regimentskommandøren. "Vi trenger tapre,innsatsvillige offiserer nå. Vær tapper men ikke dumdristig slik.som Deres landsmann og kollega Tor Svennevik var for et par timer siden. Han tok ikke godt
nok vare på seg selv og falt på det. Lykke til"!
Melderen førte meg så tiJ k:ompanisjefen sOm vi.fantgodt forvart i den
eneste noelunde sikre bunkeren i områtiet •. Hantokimot meg og Ønsket meg
velkommen hvorpl> han utnevnte meg til slnnestkommanderende.og vist meg
et stort hull i bakken ca 10 met.er unna hans:bunker. Her. fik:k jeg beskjed
om å etablere"mitt hjem" for den aJ.le.r nærmeste.•tiden. Jeg hadde knapt
rukket å finne '.'hj emmet mitt" og. langt mindre rukke.t, ~ etablere meg der,
~ør jeg.- fikk
beskjed om å innfinne meg hos kompanisjef.en hvor •jeg fikk mitt
'.'
,I
'.i
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første oppdrag. Jeg skulle ta kontakt med kompaniene til høyre og til
venstre for oss for å ta del i og videreføre planene· om et angrep p~ byen
Pyritz som dagen før var hlitt oppgitt. Byen og det store proviantlageret
der skulle inntas oq holdes så lenge at en lastebilkolonne ~.unne hente ut
mest mulig proviant: neretter skulie lageret sprenges i luften og vi skulle
trekke oss tilbake til egne stillinger igjen. Det viste seg at nabokompaniet til hØvre var ledet aven norsk overløytnant, Tor~eir Lofthus fra
Seljord og det var et hyqgelig og godt bekjentskap. Han hadde jo allerede
fAtt den samme beskjeden som jeg og hadde dessuten langt større erfaring
enn jeq. Vi var enige Om at oppdraget syntes nesten vanvittig, men i en
;;
desper~t situasjon ~r man nØrlt t i l å foreta vanvittige ting, og Situasjonenr
var virkeliq desperat.VRre proviant lagre i nærmeste omegn var nesten tomme
og noe måtte derfor gjøres! Jeg fikk også kontakt med kompanisjefen til
. ,venstre for oss, og jeg ble innviet i <'le planene som allerede var lagt -f.Q.r
hvordan vÅr del av opp<'lraget skuJle løses. Jeg sier vår de), for disse tre
sterkt reduserte kompaniene skulle selv-Følgelig ikke være alene om et storm
angrep av såpass store dimensjoner. Etter oppnådde kontakter og gjennomgåelse av planene, var det bare Å komme seg tilbake til mine egne gutter
deriblant en kar fra Toten som het Oskar. Etternavnet har jeg glemt,eller
hørte jeg det noen gang i det hele tatt?
,.. _,
Nå var det jo slik at moralen pÅ den tiden slett ikke var den aller beste
og Oskar ga da ogs!> uttrykk for det. " Je trur det er hest å begynne A gå.
retning Flensburg, je da"- Gutten hadrle sikkert rett i det, men jeg kunne
jo ikke gi ham medhol~ og måtte fortelle ham at han ikke mAtte ha slike
:
tanker i hodet for snart ville nok krigslykken snu seg igjen! Om jeg trodde~
det selv? Nei!! Jeg utnevnte Oskar til min melder og fikk senere stor nytte~
av ham. Men nok om Oskar som tross a].t var en kjernekar og en tapper soldat.;
Jeg vet ikke hvor det er hlitt av h a m . ·
i
Oppdraget vi hadde fått ble gjennomfØrt til punkt og prikke den. neste natt. ~
Byen ble stormet fra flere kanter, russerne måtte trekke seg ut, og bil~
kolonnen hadde noen timer på seg til å laste opp så mye proviant,sigaretter ~
og brennevin som det var mulig å -Få med seg før vi alle trakk oss tilbake
og pionerene sprengte lageret med .et Øredøvende smell. Dette smellet oppfattet selvfølgelig oså russerne og skjØnte vel straks. at vi ikke aktet
å hoJ.ae byen. Vi· kunne vente oss.; nye russiske framstØt, og det temmelig
snart. Annet ville være unormalt. Det var heller små tap vi hadde, og vi
var alle svært s~ opprømte da vi igjen var. tilbake i stillingene vAre.
Det ble faktisk feiret med "et lite glass".
Nl> gjaldt det å holde seg godt underrettet om russernes disposisjoner, og
vi var derfor stadig ute pÅ ohservasjonspatruljer.
. .
200 meter framover og sl: 100 meter til hver side for Fl. observere- sil tilbakE; .
for å melde fra om det som eventueIlt var blitt observert.Kort p·ause og så :
utigjen. slik hoJdt det pÅ nesten en uke9Jeg hadde i mellomtiden fAtt
.
beskjed om R levere min soldhok (vernepliktsbold til kompaniets stabssersjari
for at han skulle foreta diverse innfØrsler, og den bOJc,a sf. jeg aldri Itle re
til og det skulle senere vise seg å bli til stor lykke for meg.
Dagene gik.k og det var urAd å hoUle rede plo. søndag eller hverdag. ne var
akkurat like med noenlunde moderat beskytning fra russisJt: side".Bare litt
bombekasterild fra tid tiJ. annen. MangeJ p.~ artilleriamunisjon p;' vår side
begynte å gjøre seg sterkt gjeldende. 3 artilleriqranater fra vår sioe
kunne fort bli gjengjeldt med 20 fra den andre.kanten.Rollene fra noen
måneder tidJ.igere var tyde l iqvis byttet helt om. N~r vltrt artil.leri holdt
seg i ro, var det heller ingen grunn til at.·russerne skulle sløse med sin
a~un~sjon., så derfor ble det alts? med litt ,bombekaster regn over våre
stl.lll.nger, et nedslag her og et nedsla(f der: som ikJc,e voldte så veldig mye
besvær, og jeg kan ikke huske vi hadde sårede eller falne i kompaniet pA

en ukes tid.

_ . . .

·

Men så merket vi at det igjen begynte å blistcØrre.akt1vitethos russerne.
På våre observasjonsoppdrag Oppdaget vi stao.igflere maskingeværstillil'lger
og skarpskyttere og disse korn time for time stadig nærmere. Noe m1.otte være
på gan9!
.
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Den 15. mars kom det ordre om tilbaktrekning til nye stillinger ved
mørkets fraMbrudd. Da mØrket hadde inntruf~et ved 19 tiden, dro en lang
rekke trøtte og sultne karer sA lydlØst som mulig et par kilometer lenger
vestover. Nok et stykke jord måtte onpgis~ og slikt fØltes like bittert
hver gang.
Den bitte lille bebygge 1,sen straks hak vAre linjer l~ 300-400
meter foran Altdam som var en forstad til Stettin. Her flyter den lille
elva Pløne langsomt det siste stykket fØr den renner ut i den atskillig
større Oder, og Oder var en elv som skulle holdes for en hver pris.
Over Oder måtte ingen russer komme!
Alle offiserene gjennomgikk en "hriefing" med kommandØren i et av husene
i
klyngen bak oss, og jeg fikk i op?drag A besette de nærmeste 200 meter
fra brua over PIØne oq nordover.Stillingen skuJle holdes for en hver pris.:
"Løytnant Schrøder",sa kompanisjefen, "den første som forsøker A forlate
~
sin stilling, har De li skyte ned"! "JaveJ", svarte jeg og tenkte at en·, . .
ordre er en ordre.
,.
Vi fi~k ganske fort etablert oss i de nye still,ingene med bl.a. et tun~t
l
maskingevær pfi hrua oq betjeningen ble utstyrt med hver sin "panserneve"- i
et fryktet og effektivt våpen mot de russiske pansere.Ellers var kompaniet l:
mildt sagt temme liq mangelfullt utrustet med 2 lette maskingeværer ,noen
~"
maskinpistoler og i tillegg hadde alle vanli.ge . se~rer og håndgranater.
t'
Selv hadde jeg maskinpistol og skarpskvttergevær og fant meg et hull A l
sitte i ca. 15 meter til venstre for hrua. Jeg sendte Oskar avgårde for å I.
finne ut hvor komlJanisjefen hadde slått seg til. Oskar fant ham et stykke ~.
lenger bak og korn tilbake og beskrev stedet 99 veien-dit.
'
Her kommer et lite avhrudd-i skrivingen,-For når jeg nA, sitter her 47 år
i ettertid og skriver mine memoarer, finner jeg ut at nA vil jeg spise
et måltid spekesild med en Øl og en drØY akevitt til - for:"No vert det
spanandes,gutt" og det kan trenges en liten oppstiver.
====================================

Spekesilda er innahords og knerten likeså. Og som et aprpos til det
som nå skal berettes, så har det nå kommet et kraftigtordenv.ær her: _jeg
sitter og skriver. Lynene hlinker alt i ett og det ene kraftige tordenskrallet avlØser det andre.

Slik utviklet det seg ogs~ etterhvert for 47 Ar siden.
•
Jeg hadde som sagt J,okalisert kompanisjefen mens den russiske arti'leri~ ,ilden stadig tiltok i styrke og solide' treffere i nen lille husklyngen bak::
oss forårsaket en sky av murpuss som drev over oss der ,vi lå eller satt
.
i stillingene våre. Foreløpig var ingen russere A se, men jeg fordrev noe
av tiden med å skyte mot et vindu i 2. etasje i et hl,ls -like ved veien og
ca. 150 meter unna. Her mente jeg å ha sett mundingsild fra et skarpskytteli .
gevær, og jeg hadde osA sterk mistanke til en høysåte som syntes å bevege "
seg langsomt i vår retning. Etter en del skudd mot disse målene så jeg
ikJ<:e mere mundingsi1.d og hØysåta korn 1)"'.ke nærmere.Dett var dett!
Det hadde vært så som så med sØvn i det siste og jeg ga beskjed til Oskar
om at jeg ville prØve å få en liten dupp der jeg satt i stillingen min.
Ja, -For det er utrolig hva som skal til av bråk for at en trøtt soldat
H'.ke skal f~ sove. Oskar fikk beskjed om at jeg straks m.l.tte vekkes dersom
noe spesielt skul.l e hende. Jeg hadde veI sAvidt sovnet da en opprømt Oskar
river og rØsker i mea: "LØytnant,der er sA mange soldater bakom stiJ.lingem
ytterst til venstre. Jeg kan ikke se om det er våre egne som er pA ~lukt
eller om det er russerne som har brutt i gjennom"!!
Jeg grep kikkerten min og kunne fort fastslå at v",re egne var pA, vill flukt
ytterst 'O,;; venstre fløy med russerne J.ike i hælene og at dette forplantet

seg mot hØyre t retning av oss. Jeg beordret det tunge maskingeværet til

å legge en sperreild utover mot venstre f:or å hindre at russerne skulle
kunne fortsette forfØlgelsen. De hle nok opphold.tnoe" men stadig flere sv
våre stakk av - nærmere og nærmere oss og vårt.avsnitt.
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Det hele fortonet seg som det vi idag kjenner som "Bølgen" vi kan se
ved de store idrettsarrangementer.
Jeg tenkte på ordren jeg hadde fått tidJiger på dagen, ordren om å holde
stillingen tiJ siste mann. "Oskar, ~_pp til kompanisjefen, meld av til ham
og få nye ordrer"! skrek jea ut, 09 nesten før jeg var ferdig, lØp Oskar
som et pisket skinn. Jeg svntes det varte evigheter før Oskar var tilbake.
I mellomtiden var nahokomoaniet i full fart ut av stillingene sine, men
jeg hadde ordre om å bli· stående, og der sto jeg fremdeles da det danske
kompaniet til hØyre for oss 09Så hegynte R løpe. Russerne fulgte like i
helene pA våre 09 var vel bare 60-70 meter unna oss da Oskar kom tilbake
og meldte at kompanisjefen allerede var horte.
"Vel,karer. Kompanisjefen har stukket av. Jeg overtar kompaniet som heretter hører på min kommando. Vi har ingen annen utvei enn e.. lØpe vi også.
Kast alle private eiendeler og overflødig utstyr.Ta med alle våpen og ... ,
all ammunisjon og løp mot Virken der bak i Altdamm.Vi samles der.Veigrøfta
gir noe dekning. Dere løper i sik sak som dere har lært. LØP nA!"
Dette var den eneste og siste odre jeg ga som kompanisjef. Den oppståtte
situasjon ga ikke rom for andre muligheter.
Jeg så alle vel avgårde før jeg selv lØp i sik-sak tvers over en liten
åpen plass inne i den lille husk.1yngen som besto av 4-5-6 hus.
Plutselig kjenner jeg det som om jeg får et kraftig slag over hØyre tinning. Jeg stuper forlengs i hakken og stålhjelmen blir slengt av hodet
mitt. Jeg mister bAde maskinpistolen og skarpskyttergeværet. En russisk
skarpskytter har f~tt has pA meglJeg tok hAnden til hodet og fikk den
full av blod som kom fra hØvre øre. Et Øyehlikk bare, skjØnt det kjentes
som en eVighet, ble jeg liggende mens et virvar av tanker for gjennom
hodet mitt. Jeg tenkte at n'; er du ferdig, nå dør du. Jeg tenkte på Kari,
på far oa på alle mine der hjemme som ikke skulle få se meg igjen.
Men sl! gikk det opp for'meg at jeg ennp var i live og jeg fikk krabbet
inn i nærmeste hus. Der, pA gulvet, lp en ung gutt som var falt tidligere
pA dagen. Tanken om en nær forestående nØd grep meg igjen og jeg la meg
ved siden av den døde og tenkte at her kan du dØ sammen med ham. Hvis
noen skulle finne ham, SP ville de finne meg også.
Men jeg døde jo ikke! Jeg fikk fram forbindingspakken jeg hadde i ~nner
lommen på uniformsiakken og fikk surret den rundt hodet. Det hjalp vel
ikke særlig mye for den var på et Øyeblikk gjennombløtt av blod,- men
jeg levde jo! Da "bestemte jeg meg" for at jeg skulle leve videre. Jeg
prøvde å reise me9, men "gikk rett i dørken" igjen. Balanseevnen var nok
Ødelagt som følge av trøkken jeg hadde fått.
I det samme huset,men i et annet rom som je9 krabbet inn i,fant jeg en
gammel buffet med 2 dører i nederste aVdeling. Her kunne jeg jo prØve å
holde meg skjult til kvelden kom. KanSkje ville situasjonen da være en
annen? KanSkje ville det være mulig å finne igjen kompaniet mi'tt?
Det var vel kanskje vel. optimistisk, men jeg tenkte 1al.lefall slik da
jeg krøp inn i buffeten 09 la meg til rette' der så behagelig som det var
muJig og fikk lukket dØrene fra innsiden. Hvor lenge jeg JAder, vet jeg
ikke, men jeg vet at jeg hele tiden var ved bevissthet og at det etter- ~
hvert.begynte'" gjøre dvktig vondt i såret. Kanskje lå jeg der i 24 evig ...
heter, kanskje i et kvarter ,-ja k.anskje, sJ!, J.enge som en halv time. Det
var ikke mulig å se p;1i klokken her inne, men jeg regner med at den må
ha vært omkring 1400.
så hØrer jeg støvletram:n og russiske stemmer i rommet og oppfatter at
·russerne· er i ferd med !>. forhøre to av mine .gutter som er blitt tatt til
fange, en tysker og en ungarer i 16-17-Arsalderen. Det hele.hørtes ut til
å ~~ ~anske gemvttlig for seg, og jeg tenkte fram og tilbake. S~al jeg
bl1 l1ggende her i ro? Skal jeg være nØdt til A overgi meg ? KanSkje er
iJr.ke russiske soldater sl> ille som <"iet var blitt oss fortalt gjennom alle
år ? Nei,.det fikk viqe seg.
"Ivan", ropte jea inne fra hjemmestedet. "Ivan, nicht schiessen"·! (ikke
skyt). Og je<:r fikk svar selvom Ivan ikk.e visste hvem han svarte.

',,", ,!
.'.;

"

.--~

"
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"Nieht sehiessen, Kamerad, kommen, kommen"! svares det. Jeg dvtter opp dørenE
og raver ut og med høvre hofte støttt mot et bord greier jeg ~ holde meg
pA beina mens jeg strekker armene i været. N~ var det gjort! Det som jeg
aldri i min villeste fantasi hadde forestilt meg. Jeg hadde overgitt meg
levende til fienden. Jeg var krigsfange! Plutselig sto jeg der ansikt til
ansikt med tre unge menn i an~re lIniformer; en sersjant, en løytnant og en
med hØvere grad. Jeg tror det var en major. Den siste forsvant ut og lØytnanten'tok ordet: "Uri"- "Uri"! -Han peker p~, h?ndleddet sitt, og det er
lett å forstå hva han vil. Han vil ha armbAndsuret mitt. Det er alts? det
fØrste han ber om og armhAndsuret er det da bare å gi fra seg.
Så kommer det pl! dl!rlig tvsk:
"Pistol~?
Wo dein Pistol"? Jeg hadde slett
ingen pistol og dette prøvde jeg 0 forklare ham. Jeq hadde straks oppfattet
at han bar min maskinpistol som han hadde plukket opp utenfor og jeq forklarte på en blanding av tysk, rnssisk og norsk: "Ja njemo pistol - Ja
maskinpistol. Du mein maskinpistol (Jen ingen pistol, jeq maskinpistol,
J
min maskinpistol) Svaret jeg fikk var pA russisk, og det uttrykket kjente
jeg. "Njet pravda"! (IkKe sant-lØqn) "pravda,tovaritsj", sa jeg så overbevisende jeg kunne (Det er sant, kamerat). Så prøvde jeg iglen å forkJare på
fl ere språk: "Russlri hom- bom - ieh pA hue suda - stahlhelm
suda - maskinpistol suda~' (Russisk kule - jeg pli hue slik - stålhjelmen hit - maskinpistoJ
it)
"Idi su da" (kom hit) sier han.Jeg b:Te støttet ut på den ~pne plassen og kunne vise ham stålhjelmen min 00 pAviste stedet hvor han hadde plukket opp våpenet mitt. Da forsto han at det jeg hadde sagt allikevel var
pravda. Så bar det inn iglen til serslanten og mine to medfanger.
Da, og først da, spør så løytnanten: "Er nu offiser"? "~la", svarer jeg."Jeg
er lØytnant". "Ah - du kaputt"! sier han og hever pistolen sin mot meg.
Jeg knapper opp frakk 00 uniformsjakke 00 blotter brystet og sier:"Bare skyt"
KanSkje bJe den russiske løytnanten litt imponert over min oppførsel?
Kanskje tenkte han som s~: "ille jeg kunne oppfØre meg slik i en lignende
situasjon? Jeg kunne jo ikke lese hans tanker, men han senket pistolen
og forsvant ut. Dermed overlot han ansvaret for de tre fangene til den unge
sersjanten. Denne spurte meq sl! igjen: "Du offiser"? "Ja", svarte jeg også
ham, "jeg er lØytnant".
"Offiser nix qut - Soldat gut - ta vekk disse",
sier han og river av meg skul~erklaffene som er tegn pA min lØytnantsverdighet . "Du soldat - du hospi tal"!
Her står jeg aJ,tsEo og blir dearadert aven
russisk sersjant i påsyn av to av mine egne underordnede. Fornedrende - javel
'en allikevel noe som skulle komme ti] å het y ganske meget i positiv retning.
,Jeretter utviklet det hele seq temmelig gemyttlig. Vi satte oss ned ved et
bord, og sannelig hle vi hudt b?de stgaretter og vodka! Men dette kunne da
vel ikke vare ved? Nei, det gjorde det da heller ikke. Den forsvunnede
løytnanten hadde, mens dette pågikk, skaffet to menige soldater som troppet
pp for å fØre oss hakover til det som for en times tid siden var eget terrtcorium men som nå plutselig var ~iendeland.
SelVvar jeg ikke i stand til å gå ved egen hjelp så jeg måtte støtteSav de
andre to som overhodet ikke var skadet. Vi var ikke kommet langt før jeq
fikk beskjed om A ta av meg mine fine ridestøvler, og de andre to måtte også
avgi sine støvler, og dermed foregikk resten av marsjen for vårt vedkommende
på strømpelesten. Første etappe av marsjen var ikke så lang. Vi ble faktisk
sperret inne i et kjellerrom nettopp i det huset jeg hadde ligget og beskutt
tidligere på dagen. Her bJ,e vi overlatt helt til oss selv om natten.
Men natten kunne ikke soves bort! Vi måtte legge en slagplan for hvorledes
vi skulle takle forhØrene som vi visste vilJe komme. Vi var jo klar over
at det å tilhøre en SS-enhet, langt fra var noen fordel når vi nå var havnet
i russisk fangenskap. (Her må jeg komme med en liten forklaring som gir grunnlag for å forstå hva vi mAtte foreta oss.)
fr~kke~e vi hadde utenp~ den vanlige uniformsjakken bar ingen synlige tegr
pa Var tllhØrighet til en bestemt enhet og pA min frakk var jo allerede
løytnantsdistinksjoner
fjernet. Uniformslakkene
vi hadde under frakken , hadde
•
u
JO bade distinksjoner, SS-symholer på kraven og dessuten et hÅnd nederst på
venstre erme hvor det sto SS- Regiment Norge". Dessuten hadde jo de to ~
andre sine soldbØker på seg, og her var innført både navn,fØdselsår og dato,

D:
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tjenestegrad og den troppeenhet de tilhØrte. ~eg har tidligere ne~~t at min
soldhok var avlevert til stahssersjanten i kompaniet. Dette viste seg nå
~ være en stor fordel for meg. N~ kunne jea bare J.juge s~ mye~j€~ ville!!
Jeg ga beskjed om at alt som kunne røpe oss, mÅtte fjernes. De to soldbØkene og alt som hle sprettet av ur.iformene , ble lagt i en kro~ i kjeller
rommet like under et lite vindu høvt oope p~ veggen. Med frakkene v~re
prøvde vi ~ lage et slags ovnsrør for ~ lede rØvyen ut gjennom vi~duet
og SÅ tente vi p~ hele "rasket". Røyken var veldig medgjørlig. Jle'::: aller
meste av den smøg seg vakkert ut gjennom vinduet og forsvant i na~temørket
uten at nOen russer merket det aller ninste. Som vi hadde regnet ~t, sov
ogs~ russiske solrlater om natten n~r de hadde sjangsen tiJ det.
Da b~let var utbrent, måtte vi etter tur fram med v~re private brannslanger
for Å sluyye glØrne. nermed var førs~e del av planene v~re fullfert, og.da
fant vi ut at vi vel kanskje hu:cde SO'7e litt vi og.Og s~nn som vi sov!
Inqen vakt, ingen kar.onild og ingen ~nitrende mitraJjøser som ve~~et oss.
Rare av og til hØrte vi høyrøstet s~a~k og litt sana fra fulle r~ssere som
ikke hrydde seg særlig om oss tre i ~~ellerrommet.
Neste morgen kom SÅ det forhØret vi ~isste vilJe komme. Førstema~~ i ilden
var den unge tyske gutten. Jeg kjen~er jo ikke til hva han m~tte svare på,
men da han kom tilhake oq ungareren ~jtte inn 00 svare for seg, s~er han
til meg: "Fortell for aJI del ikke at du har vært med i Hitlerjucend.Det
gjorde jea , og ~ikk meg noen krarti~e lusinger". Jeg hadde jo i~~e vært
med i
Hitlerjugend sA den saken var jo grei no~.
Da ungareren var ferdia, var det s~ ~in tur.
Det satt tre mann i rommet, og je~ s~jønte snart den ene var til~21t som
tolk for han snakket et noenlunde ~r~khart tysk, men jeg foretre~jer å
la hele forhØret foregå p~ norsk. (~usserens spørsmÅl med sm~ boks~aver
mine svare med store)
Hva heter du ?
FRI'lIN SCHRØDER.
Når er du født?
6.JANUAR lQ22.
I hvilken hv hor du?
I HEIDELBERG.
Hvilken gate?
HERMANN GØRINGSTRASSF.
Hvilket husnummer?
NUMMFR 54.
Hvilken avdeling tilhører du?
REGIMENT NORGE.
Hvilken tjenestegrad har du?
MATROS.
Matros? Hvordan kan det ha seq ?
OVERTALLIG MANNS~AP I MARINEN OG nV~?FØRT ~IL DETTE REGI~ENTET.
Hva kjenner du til av nve tvske v~Den?
EN MENIG SOLDAT KJENNFR·LI~E TIL D~T.
Hvor~or har dere gassmaske og gassheskyttlsesduk ?
I KRIG MÅ MAN VÆRR FORBEREDT pA ALT.
Jeg ser du er sAret. Du m~ først i lasarett fØr du kan komme i fa~geleir.
JA VEL,MEN FØRS~ MA JEG FA NY BANDASJE.
Ja, det skal du ~Å, men først s~al ~u qi meg gullringen din!
NEI, KAMERAT !
Jo, qi meg den straks!
NBI, KAMBRA1' !
Kom med den!! (Han giør heveqelser ::1ed h~nden som for å. fortelle :cleg at

dersom jeg ikke qir ham den,vil han skiære av meg fingeren)
NF-I!! EN ANNF,N ROSSFR HAR ~A'T'T .;;R\It:<.~"m~URp.~ MI~~ or, A~ DET FORS\'.=-.::JT, BR
GRFI~

NOK; MEN RINGEN ['-nN FAR DU I~;~F'!!
Nå. blir han virkelig sint, trek~er oistolen sin oq setter
mitt og formelig skriker ut:
Kom med rinqen for faen!

de~

mot hodet
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Jeg aa mea da og fant et at dersom jeg skulle leve videre fikk det bli
uten ring så jeg fik~ li~~et den av ~ineren og 9a ham nen.
Ansiktet hans lyst opo oe; han spurte:
Er den av gull ?
JA, DEN ER AV GOLT,.
Nå hadde han vunnet en s::or seier Da han roper på russisk: "Sanitar! Sanitar ! Piriviasso !
Sanitetern kom og jeg fi~k o~satt en skikkelig bandasje.
Deretter fikk vi alJe et lite hrødstykke og litt te, og det smakte godt
etterat vi ikke hadde noe å spise o~ over et døgn.Etterat vi hadde fått i
oss brødbiten 00 teen, h'e vi så tilhudt en mahorkasigarett. Rn av russerne
pakket inn mahorka i et stykke av avisen "Pravda" spyttet skikkelig på
paoiret og rakte oss etts~ tur en s~nn "innpakket sigarett. Særlig appetitlig var det jo ikke ros:'. vi kunne jo iklre vise oss utakknemlige, SÅ vi~_
tok imot- og lot som om ~et smakte!
så var det tid for opnhr~jrl. Vi hadde f~tt noen filler ~ surre på fØttene
som sko og nå Sk\lJle vi ~ringes lenger hakover ocr to mann fikk i oppdrag
å følge oss.Da vi hadde ~~tt ca. l mil, ble det kommandert stopp og ut på
siden av veien. Vi var ~a~tisk der hvor vi hadde hatt våre stiJlinger for
':.0 dager siden. Hendene =- været"!" Nå er det slutt '; tenlrte i alle fall jeg
og jeg tror nok de andre to tenkte det samme. Men - nei da , de to følgesvennene skulle bamkro?~svisitere oss for om mulig å finne noe som de
kunne betrakte som y.rias~vtte.Alt fra JommetØrkler,~yrstikker, kammer,
blyantstumper, hyssing, :ommebØker o.s.v. ble tatt fra oss, og det som
de to ikke fant særJig i~teressant, ble slengt i en haug på bakken ved
siden av oss.Da ransakn~~qen var ferdig, fikk vi sitte ned litt for ~
hvile ut.I haugen med t:~g som var av mindre interesse lå også mitt sØ]vplett sigarettetui (de ~~dde vel ikke funnet noe sØlvstempeil og dette fik}
jeg smuglet tilbake i h~:'--seJommen min. net kunne kanskje komme aodt med
ved en senere anledning.
Marsjen videre bakover ~~rtsatte.Jeg begynte for aJ.vor ~ føle meg temmelig
slapp etter blodtapet oe; hengende over sYuldrene på de to andre, var det
ikke rare marsjfarten je~ kunne prestere. I tillegg til nette kjente vi~':
også godt at vi gikk med bare filler rundt fØttene. Farten ble etterhvert
så liten at våre føJgess~enner ble mer og mer utålmodige og dyttingen på
0SS med geværkolbene ble stadig hypoigere. Omsider kom vi fram til et stort
telt som viste seg å være en feltforhindingsplass. Jeg, med min blodige
hodebandasje, hle ettersett inne i teltet og de andre to som var usåret,
ble her borte fra meg.De2 traff jeg aldri mere igjen. Da s~ret mitt var
blitt stelt igjen,ble je~ fulgt ut aven kvinnelig russisk sanitetsoffiser
~om skjelte meg ut etter alle kunstens regler. Svin, banditt og idiot var
de ordene hun brukte mes~ og ordene fortsatte hun med ogs~ etterat jeg var
blitt lempet inn i en lastebil som allerede var overfyllt med sArede russere. Hennes munnbruk sm~ttet over pA ?asientene p~ lasteplanet,og jeg ble
temmelig k~ar over at jeg ilrke var noen velsett passasjer. Fra bilen kom
klynking, jamring,sytin~ og orAt og fra den plass jeg fikk aller bakerst
pA lasteplanet mAtte ie~ hØre p~ alt dette. NA var det jo ikke så mange
russiske ord jeg kunne, iallefall iky.e nok til å delta i hylekoret så
jeg sa ti] meg selv at jeo ve] bare fikk holde kjeft. Da så bilen satte
seg 1~bevegelse og kom seg ut pA en vanliq kjørevei ,konsentrerte jeg meg
om alle navneskiltene ved vein. Jea fotograferte dem med øynene og orøvde
A lagre dem i bakhodet. Kanskje kunne det være nyttig om jeg siden skulle
f~ en anledning til ~ r6mme.
._Etter noen timers kjØri~g, stoppet bilen og det viste seg at vi var kommet
til Stargard. Her i Stargard hadde tyskerne hatt en stor krigsfangeleir
for fanger fra Frankrike, polen, Belgia og Jugoslavia. PÅ et tidspunkt var
disse ~angene transportert vestover og bare de hardt sArede og alvorlig
syke var blitt igjen i leirens lasarett. Det var denne leiren russerne
sA hadde overtatt som feltsykehus, oq hit var jeg alts~ nå kommet uten
et eneste fø 1 qepapir so~ kunne fortelle hvem jea var OG hva som feilte meg.
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Her hadde jeg en sjangse. Her kunne jeg være hvem som helst fra hvorsom
helst!
Etter å ha blitt badet (fAtt noen bØtter vann over kroppen) I hle ~eg iført
sykehusklær som var tvske fangedrakter og fikk tilde~t seng og en stokk
å støtte meg til.Det var en kjempestor sal hvor det sik~ert lA over hundre
mann fra fØr, men etter noe dager her begynte jeg å rusle litt ru~dt og he
gjorde jeg et overraskende bekjentskap med en svensktalende finne som het
Gunnar Skoglund. Han var fra Mariehamn på Aland. Nå hadde jeg bestemt meg
for at jeq heretter skul.le være norsk. Da han så hørte at jeg het Schrøder
og var fra Langesund, setter han opp et forbauset ansikt og sier: "Ta mej
tusan, heter du SchrØder og er fra Langesund? ,Jag kjenner din fader!"
Så fortalte han meg at han hadde vært sjømann p~ en tysk hAt og med denne
båten hadde han vært innom Langesund og pa mØnstringskontoret hos :ar for
å få ommØnstring fra matros til båtsmann. Senere var denne båten r.litt torpedert aven russisk ubåt og hardt såret, var han blitt plukket o~? oq ~~
var han omsider havnet her. Vi ble ganske gode venner og jeg spur7e ham en
dag om han kunne tenke seg å bli med på en eventuell rØmming om 5~angsen
,.skulle by seg. Til det svarte han at han neppe kom ti) å bli SÅ =:=-=-sk igjen
at det kunne komme på tale. Hans høvre albu var aldeles smadret oe; nå var
det også gått tuberkulose i s?rene. Han ba meg imidlertid om at jeg måtte
skrive tiJ. hans kone dersom jeg skulle komme meg hjem en gang,oq ~2n Ønsket
meg lykke til. (Potter at jeg kom hjem, skrev jeo også til hans kO:-.e men
hørte aldri noe derfra. Jeg er redd jeg har brukt Kristinehamn so~ adresse
i stedet for Mariehamn.Kristinehamn ligger jo midt inne i Sveri?e)
Her p~ lasarettet kom jeg også i kontakt med en belgier og en fra~skmann
som ikke var det minste begeis~ret over å bli tatt~ vare på av russerne.
Her gjaldt det å skaffe seg vennligsinnede k.ontakt:~, og disse to skulle
vise seg å bli meget verdifulle støtter i tiden framover . . Jeg ==-kk en
brun belqisk uniformsbuke og kunne kaste min egen grønne tyske. Da så
franskmannen greide å trylJe fram en hvit skjorte med stivt skjor7ebryst
og forærte meg den,kunne ogsA min brune uniformsskjorte kasseres. \A var
jeg jo nesten som en sivilist å regne.Frakken o~ uniformsjakken var det
ikke mulig å få byttet der. Noen uker senere hadde je~ funnet ig~e~ noe
av balanseevnen sl.ik at jeg kunne kaste stokken jeg hadde vært av~engig av.
Da korn det beskjed om ny flytting ~ordi det stadig kom nve hardt sArede
russere hit som ikke kunne tåle lange transporter. Jeg kunne nA c~ til
jernbanestasjonen ved egen hjelp. Vi skulle altså flytte - men hverhen?
Det var det ingen som visste. Vi ble stuet inn i en kuvogn- en meqet blandet forsamling. Mine nye belgiske og franske venner kom i samme vegn og
vi snakket sammen på tysk, noe de hadde lært seg veldig bra i lø~et av de
årene de hadde væri i iysk fangenskap. Men vi snakket ved en anl~~ninglitt
for hØyt og litt for uforsiktig, for plutsel.ig spØr en russer meg om hvor
i Russland jeg hadde vært. Da jeg så svarte at jeq hadd~ vært ved Seningrad
fikk jeg en knytteneve opp mot ansiktet i det han brø~.te: "Du Sch\·;ein Leningrad mein Stadt"! Den karen måtte jeg. nok ~rØve ~ unngA for :ramtiden
Uten at je~ helt greide A følge med i tiden,regnet jeg med at vi ~! måtte
være i midten av aDril. Da sA toget gjorde en lengere stopn i en s~drre by,
Poznan,lot jeg både frakk og uniformsjakke ligge igjen i voqnen da vi fikk
gA ut på stasjonsområnet for å strekke litt pA beina og trekke J.it7 frisk
luft ettersom den i voana var totalt oppbruk~.Jeg korn i snakk med en polsk
jernbanemann og jeg fikk fortalt ham at jeg syntes det var kaldt og at jeq
frøys.
"Vent Ji tt ", sa han og forsvant. Etter noen minutter korn ::a.n tilbak
med en polSk jernbaneuni~ormsjakke Oa en pelslue med sovjetstjerne på.
Jeg var nå helt "sivilt" antrukket (et par sko hadde jeg -FAtt på Ja.sarettet.
og nå var det bare å la frakk og uniformsjakke bli igjen under ha.lmen
i jernbanevogna nAr vi kom fram til hestemmel.sesstedet.Og bestemmelsesstede
lå ikke sA veldig Janq unna, bare noen mils vei med toget igjen f~r vi
stppet i Gnesen (Gniesno) . Fra stasjonen var det ikke lanqt til hcspital.et
der jeg skulle komme til A tilbringe mange uker. Hospitalet viste sea A
være både stort og fint. Det ha0de alltid vært et godt og anerkje~~ tysk
sykehus og jeg vet at en annen frontkjemper fra Langesund, Hans Je~sen,

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

57.

SN
O

lå der i lengere tid etter han var blitt såret ved Leningradfronten.
FØrst var det den obligatoriske badeseremonien og avlusning for sikkerhets
skyld (jeg hadde da ikke vært plaget av lus i det hele tatt) og så stilte
vi nakne opp foran representanter for leger og sykehusadministrasjonen.
Vi skulle registreres og innskrives på sykehuset og samtidig ville legene
undersØke oss litt for å kunne bestemme seg for hvordan vi skulle behandles
videre.De hadde ingen papirer på noen av oss, og ingen av oss som nå kom
hadde papirer med heller. Franskmenn, italienere,belgiere og jugoslaver
var i majoritet og de fleste av dem var foran meg i kØen. Jeg hØrte derfor
godt hva de ble spurt om og det var det vanlige:navn, alder,nasjonalitet,.
hva feiler det deg o.s.v.
Omsider kommer så turen til meg og den kvinnelige sanitetsoffiseren spør:
"Franzos"? - NJET -"Italian"? - NJET - "Belgis"? - NJET -"Jugoslav"?
NJET.
"Kak da"?(Hva da?)
"JA NORVEGSKI"- "Ah- norvegski! Blaue Augen, blondes Haar- gut! "JA" ,fortsatte jeg, "VIEL SCHNEE - VIELE HERINGE -SONJA
HENNIE" . "Sonja Gennie"? spør hun. (russerne har ingen H i sitt alfabet)
"Nei", sier jeg, Sonja HENNIE. Hun prøver å si det men mislykkes og det
hele ender i stor munterhet. Formalitetene er unnagjort og her står da
Eyvind Schrøder, nordmann, fØdt 6.januar 1922 i Langesund, tvangssendt til
til Tyskland og såret ved-beskytning fra russisk fly under en ammunisjonstranspo~ i nærheten av Stettin. Her sto han altså, men hvor i all verden
var det blitt av Erwin SchrØder fra Heidelberg? Jo, da, nå hadde jeg sørget
for å få ham totalt utradert. Jeg hadde fått min identitet tilbake helt og
holdent.Heretter kunne jeg være meg selv, men samtidig måtte jeg passe godt
på å ljuge riktig når det måtte bli aktuelt.Dette tegnet faktisk veldig bra
og da jeg var vel installert på et stort rom og hadde fått meg en god seng
sammen med 4 italienere og 3 franskmenn, kom en mannlig og en kvinnelig leg!
for å undersØke meg nærmere. Forundringen var stor da de skjØnte at de
hadde fått en norsk pasient. Jeg fikk usedvanlig godt stell og fikk ekstra
forpleining og fikk faktisk også ofte en vodkadram før maten for å få vekket appetitten. De andre på rommet skjønte ingenting når den kvinnelige
legen kom på besØk og satte seg på sengekanten og strøk meg over håret mens
hun kalte meg
"kjæresten min" eller "dukken min". Sant å si, jeg skjØnte
det ikke selv heller, men jeg så vel kanskje bedre ut den gangen enn jeg
gjør idag. Stellet på sykehuset var bra, men på enkelte områder var det så
som så med hygienen. Det var ikke uvanlig å se en lege snyte seg i nevene
for så å tØrke av seg på den hvite legekittelen.Jeg har inJen grunn til å
klage.Jeg ble behandlet godt og trivdes bra og ble etterhvert oppegående
pasient og en slik pasient hadde ikke så meget å ta seg til. Her var ingen
ting å lese på , ingen radio heller, så det ble helst til at jeg spilte
,jakk eller dam med de andre pasientene eller jeg kunne gå på IIkonsert".
All underholdning er IIkonsert" i Russland fikk jeg inntrykk av, sang,dans,
opplesning, alt var "konsertll.
Plutselig en dag kommer den kvinnelige legen bort il meg og sier gledesstrålende: "Schroter,Schroter, ande re norweger gekommen." Dermed drar hun me
med til et annet rom og sier: ~SU da! (der)
~
Jeg var selvfØlgelig veldig spent på hvem denne nonmannen kunne være, og
da jeg åpnet døren og gikk inn, så jeg en mann i 60 årsalderen ligge i
sengen på et enkeltmannsrom og på veggen over sengen på en kleshenger, hang
en norsk lØytnantsuniform! Jeg gikk bort til sengen og hilste, og han presenterte seg som Asbjørn Holther fra Elverum. I det sivile liv var han lensmann, men som lØytnant i den norske hær ,var han blitt tatt til fange av
tyskerne i 1940.
Nå var det jo slik at all~orske offiserer som ble tatt
til fange, kunne bli frigitt mot å avgi æresord på at de ikke skulle gripe
til våpen mot tyskerne igjen.En del offiserer nektet dette og de ble sendt
til krigsfangeleir i Tyskland. Dermed var han kommet i samme situasjon som
mange av de utlendingene som nå var mine medpasienter. Selvfølgelig presenterte jeg meg også og fortalte ham at jeg nok også var løytnant ,men på de~
andre siden og nå var jeg egentl ig krigsfange hos' russerne. "Denne sannhetp
som jeg nå forteller deg er det ingen russer her som kjenner til, og jeg
mÅ hi'lrp hp (lpa VrlOrp
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"A, nei", sier han så. "Nå har jeg vært i tysk fangenskap i :; i':r og vært
befridd fange hos russerne i 3 måneder. Jeg vil ikke noen lc~dsmann så
vondt som å komme skikkelig i klØrne på russer,ne, det kan ch.: stole på"!
spør om jeg var glad? Så ba han om at jeg mått~ fortelle har ~in historie
og det gjorde jeg i største fortrolighet for jeg skjønte at =ette var en
mann jeg kunne stole på. Siden spilte vi daglig et sjakkparti og pratet
om løst og fast og mest om sjangser til å komme hjem. Hans sy~dom besto i
et meget alvorlig magesår, og uten at jeg visste noe om det, ~le han forflyttet til et annet sykehus, og jeg så aldri mere til ham.
Jeg ble også flyttet en dag, men bare til et annet og-mindre rom.Her fikk
jeg som nabo en russisk løytnant, Peter eller Petja som han ~le kalt.
Vi ble gode venner, men han skjØnte heller ikke hvorvor jeg :ikk en snaps
før middagen. Jeg skjønte det fremdeles ikke selv,men jeg hc~ae vel tidlig
fått foreskrevet en diett som innebar denne snapsen, og så ~ar det aldri
blitt gjort noen forandring på det. MeQ jamen kunne snapsen ~renges. Tennene lØper ikke akkurat i vann når du dag etter dag får server:: "J<-asja" ,
en rett laget av bokhvete kokt som tykk suppe og med forskje~~ige tilsetninger som f.eks. kål, kjøttrester, kujur eller også med svis~er. Tilsetningen var avhengig av hva som til enhver tid sto stablet forrest på provjantlaqeret. Når nye forsyninger kom inn, ble de stablet forrest og så At· man s~g innover på beholdningen til ny forsyning ankom og ble stablet i
forreste rekke. Jeg vet ikke om det var slik, men hadde et ~estemt inntrykk
at det Var slik det foregikk.
Dagene gikk. Ute viste naturen synlige tegn på vår, lØvet s?ratt ut og
i blosterbedene utenfor sykehuset kikket krokus og tulipaner 2?P av bakken.
Jeg ble stadig bedre og fikk til og med gå spaserturer ut i ~:en og besØkte
en vakker park.
Plutselig en dag lyder kraftig musikk ute fra gården og in~e : korridorene.
Internasjonalen. Det ropes og skrikes: "Krieg fertig- Krieq :2rtig - Gitle'kaputt- Gitler kaputt"!! Det var 8. mai, og dagen ble feire~ ~ed ekstra
god mat, og alle fikk vodka til maten. Alle var opprømt. ~i': skulle de
hjem!
I sengen ved siden av meg lå fremdeles lØytnant Petja ~g plutselig
sier han på gebrokkent tysk: "Jetzt Krieg fertig. Ich fahre:-: ::'.ach Haus, Du
fahren nach Haus. Funf Jahre- 10 Jahre kommen. Norvegski Ko:;:~ spreehen.
Russland nix gut, machen Krieg Russland. Ich kommen Front, ~~ kommen Front.
Ich gucke. Eyvind! Ich nix schiessen!" I sannhet et fromt ø:;;:;:':e, men du
verden så naivt. Petja mente det sikkert godt, men avkrevde :~ke noe tilsvarende lØfte fra meg.
Nå var altså krigen slutt og stemningen tok ettersom dagene ;ikk stadig
tydeligere preg av det. Leger, sykepleiere og pasienter sna~ket stadig
oftere om å kunne reise hjem, men samtidig ble det nok også s?ekulert på
om krigen kunne blusse opp igjen. Frykten for det,var virkeliq til å ta
og føle på. Utskrivninger fra sykehuset forekom stadig hyppi~ere, og i
fØrste omgang var det de russiske soldatene som fikk forlate sykehuset.
Så en vakker dag ble en stor flokk av oss utlendinger ropt O?? og fikk
beskjed om at vi skulle flyttes til en leir for "displaced ;:-ersons" -til
en mindre by som på tysk het Wreschen, men som på polsk het ~~rzesnic.
Vi ble fraktet dit med tog og kom til en leir som all~rede ~ar temmelig
overbefolket, og både min franske og min belgiske venn var mec.Leiren var
et stort inngjerdet område med mange iniddels store teglsteir.s:;us. Jeg kan
tenke meg at det hadde vært arbeiderboliger tilhørende en stor fabrikk
som lå like i nærheten men som nå bare var en ruienhaug. Vi ~åtte bare
finne oss en ledig plass i et av husene og det lyktes ikke ror oss tre å
få bo i samme hus. De to havnet i et hus med mange ungarere, ~ens jeg fikk
dele hus med jugoslaver, sigøynere, et par grekere og noen r~~enere.
Ellers var leiren befolket med millioner av fluer som var ~er ~behagelige
enn det er mulig å forestille seg. De måtte skyves unna brøds~ivene når
vi skulle ha en bit, og ved leirens latriner var det forhold som ikke lar
seg beskrive,og det var ikke mulig å holde seg unna latrinene da det oppst
en dysenteriepidemi i leiren. Vi måtte dit mange ,riktig manse ganger om
r
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dagen - og- om natten. Denne~- eptdemien brøt ut--::.kort etter:-a t jeg k.om t i l
leiren; og gresset på veien bort til den felles dame- og herrelatrinen
ble snart tråkket ned. Det var ikke vanskelig å finne veien dit.En tydeliG
sti ble det etterhvert. Her var ingen plass til noen sjenanse overfor de~
annet kjØnn. Side om side med bare rumper satt vi der på tømmerstokken mer
fluenesurret omkring og dekket de bare rumpene mens vi forsØkte ! tømme c
mest mulig. Sa jeg forøkte? Det var ikke vanskelig. Det gikk av seg SlØl '
så var det bare å tØrke seg best mulig med det som var for hånden, og de~
var ikke stort, Gress, klesfiller,eller om du var så heldig å ha en liter
papirbit igjen. På med buksene etter fØrst e ha bØrstet vekk flest mulig
av fluene, (mange ble med inn i buksa) og så bare vente på neste ([ang. C-o
den kom fort!
Epidemien ga seg etter et par uker,men hele tiden gjalt det å spise det
vi fikk. Om det gikk rett gjennom, så ville vel i allefall noe bli igje~!
Matstellet i leiren var det forØvrig kvinnene som sto for.og det ble man~
mål tider ITled "hj emmelagde" nudler i alle mulige fasonger og de østeurope
kvinnene kunne kunsten å tilberede nudler. Langbord var satt oPP ute i ~.
fri og her ble middagsmaten servert. Serviset? Det vi hadde greid å skar
oss selv av hermetikkbokser eller spann lokk o.s.v. Spisebestikk må vi ha
fått utlevert,jeg kan ikke huske annet. Brødmaten, med tilhørende te/spi~
vi vi inne i husene og da gjalt det å spise opp alt for sparte man ~ c·
gjemte det bort til senere så var det alltid en eller annen som fant det
og tok det. Grekere og sigØynere stjal som ravner når som helst og hvor
som helst og alle mistrodde hver andre både for det ene og det andre.
Ungarere og rumenere ble av sigØynere fra hele Balkan sogar mistenkt for
å være SS-folk.
Nå hadde jo amerikanerne forlengst oppdaget at alle som tilhørte ss-enhe~
hadde fått tatovert en A - B- @ under venstre overarm . Bokstavene var jo
ikke annet enn en angivelse av vedkommendes hlodgruppe og var ment å sk~l}~
være til r.jelp ved eventuelle blodoverføringer. Dessverre var man ikke
kommet så langt i de Øvrige tyske hæravdelingene og det ble skjebnesvancer~
for mange. Amerikanerne hadde som sagt oppdaget dette på et langt tidlige y
tidspunkt og nå var altså russerne blitt informert. Dermed ble det satt
igang"lusekontroller". En slik lwntroll ble en dag foretatt i det huset ::'T(\
mine to venner bodde sammen med ungarerne.
11 mann ble fØrt bort fra lei,'
under streng bevoktning.Hva det ble til med dem, kan man bare gjette.
Da kom mine to venner til meg og forlangte at jeg skulle flytte over i
deres hus hvor det nå var ledige plasser og hvor det neppe ville ~li foretatt nye kontroller med det første. Noen dager senere var det så kontroll
i det huset jeg flyttet fra. Jeg tror ikke det ble tatt noen der.Kontro~
systemene i leiren var i det hele tatt så mangelfulle som de kunne være
Vi kunne gå ut og inn av leiren hele dagen,og jeg var dessuten så heldi~
å oppdage et hull i gjerdet i en av leirens utkanter og det brukte jeg :8
lA komme meg ut på en bondegård ikke så langt unna.Her fikk jeg litt arbej(--','
mot noen måltider mat. Jeg måkte mØkk i fjøset og trillet det ut i en g~
seldam ute på gårdsplassen. Omsider fikk jeg spadd ut så mye mØkk at k,'
kunne stå oppreist i båsene sine. Jeg prøvde å fortelle bonden at slik t
de han forsØke å holde det. 50-60 cm. tykke lag med mØkk var ikke bra for
dyrene. Om min formaning hjalp noe, vet jeg ikke. Kanskje er møkklaget id~r
ennå tykkere på polske bondegårder? Av bonden fikk jeg forØvrig et par s·
og det kunne virkelig trengs. Det skoparet jeg hadde, var jo nærmest utsJ
da jeg fikk dem. Jeg fikk også en nærmest symbolsk kontantbetaling, noen
få iloty til å bruke på svartebørsen nede i byen.
Men nå tilbake til blodgruppetatoveringen og "l use kontrollene". Rassiaen'"
fortsatte over hele leiren og jeg var jo utrolig heldig som slapp å bli
kontrollert. For det fØrste var jo jo flyttet over til et hus som var bl'kontrollert og for det andre så holdt jeg meg sA mye som mulig ute hos ~
polske bonden hvor jeg også fikk være med å luke i kAlåkeren og ~essute~
var jeg med på å kastrere sm~griser.
Jeg kunne allikevel ikke være helt
si~ker n~r det gjaldt nye kontroller så min franske venn foreslo ~ få A-~
skaret bort. Han var villiq til å olØre det,men leq mDtte skaffe ~~ndas~
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et barberblad og noen rabarbrablader. Det var ikke vanskelig å sl'affe s~r
de nødvendige remediene og utrustet med dem dro vi ut på et stor~ jorde
utenfor leiren. Belgieren var med for å holde vakt om noen skulle oppdage
hva vi holdt på med nede i bombekrateret som vi hadde sett oss ut til
operasjonsal.For å desinfisere barberbladet måtte jeg pisse p~ dot. Det
er jo et gammelt godt råd at ens egen urin virker desinfiserende. så. skar
Pierre et passe stort stykke av hud og underhud, la på noen lag ~ed rabarh
ablader som skulle hindre betennelse i såret, og surret så p~ en passende
bandasje. Men nå måtte jeg passe på at jeg ikke vasket meg med har overkropp, for en slik bandasjevirket jo svært påfallende. Etter noe dager
fjernet jeg bandasjen og jeg kunne fortsette min mest mulig anOnvnc til-o
værelse.
Jeg var blitt helt kvitt plagene av dysenterien, men plagene med ~lller
hadde vi fortsatt og mens fluene surret og surret så surret oa su~ret crgsf
ryktene om hjemsendelse.
Imorgen - nei i overmorgen- kanskje nps~c uke?
Nei ikke da heller.
Det var noe annet også som plaget meg og som hadde plaget meg le~~e. Det
var jo umulig å få sendt et livstegn til dem der hjemme. Vi var kommet
langt ut i juli måned og mitt siste brev hjem hadde jeg skrevet ~en
11. mars. Ingen hjemme visste om jeg var falt,om jeg var såret, t~tt til
fange eller om jeg levde'og tiden bare gikkk og gikk. så plutse::'ig en dag
ble det ny fart i hjemsendelsesryktene, og denne gangen ble det til virklighet for alle jugoslavene. De måtte møte på kontoret til rien russiske
leirkommandanten og fikk utlevert nØdvendige papirer for å kunne \)1 i mei'
i en sØrgående transport. ytterligere noen dager gikk og så var def·klar i
for en transport med grekere, rumenere og ungar~re.Det begynte Æ tynnes
kraftig i rekkene. Jeg var jo den eneste nordmannen i leiren og P?r
selvfølgelig veldig spent på om jeg også ville bli sendt hjem og ~ til-~
felle hvordan. Da så leiren etterhvert ble tynnere og tynnere bp~olket
i og med at alle østeuropeere reiste, steg spenningen hos alle oss som
tilhørte vestlige land. Ennå hadde ingen fått reise den veien. D2 det så
ble kjent at franskmenn,belgiere og hollendere skulle få dra om noen
dager, bestemte jeg meg for å oppsøke leirkommandanten for ~ forh~re meq
om mine muligheter for å bli sendt hjem. Jeg fikk beskjed om at jeg bare
fikk vente. Om en ukes tid skulle folk fra de baltiske statene OG noen
sivile russere reise hjem over Leningrad og da ville jeg kunne ko~me meg
videre til Norge via Murmansk!!
Da var det at jeg bestemte meg for å rømme. Det ville etter n:in ~,:>n ing
neppe føre til noe positivt for meg dersom jeg skulle havne 1arG~ inne
Russland igjen. Leningrad hadde jeg fått nok av. Her hvor je(1 nA ::,efant
meg var jo ikke veien vestover og ut av Polen ikke så avskrekkeende lan~
Det fikk stå til.
Det å komme seg ut av leiren visste jeg var en enkel sak, så da ':~-anskm0"
belgiere og hollendertransporten skulle dra fra Wrzesnic, gikk jeg retT
og slett ut av porten under påskudd å skulle besØke en venn på by~ns syk
hus. Joda, det var helt i orden det,rnen jeg dro ikke til noe syke~us. Je
tok heller veien til jernbanestasjonen for å undersøke hviJke muligheter
jeg hadde. Mens jeg var rundt og underSØkte,ble vestfolkene lastet inn i
vognene og dro altfor tidlig for meg avgårde. Og jeg som kunne tenkt meg
en plass blant dem som blindpassajer uten papirer.Lang nese p~ meg!Da s~·
ket jeg norsk for første gang pA lenge og det jeg sa var ikke særlig pen r
men det ble sagt hØyt og tydelig. Et resultat av mine undersøkelser var
i alle fall blitt. Jeg hadde fått rede på at et godstog sto under- oppla~
ing på stasjonsområdet og det skulle vestover om nOen r.imer. Her lnAtte d'
tenkes og handles fort. Jeg oppsØkte derfor kontoret hvor sjefe~ =or den
polske militsian holdt til. (Militsiaen er en slags politiavdelinc,~ærme
militærpoliti) .Her fikk jeg foretrede for selveste ·sjefen og m~t~~ ta i
bruk alle de brokker av fremmede språk jeg hadde på lager og sa 3.)~ så:
"Ja pa russkij nje ponemajo, ja pa polski nje rosomje. Do YC)L: s:).:-:;~ ene('
(hoderisting) . Ja norvegskij, snakker du norsk? (ny hoderisting\ ' " h sr
deutsch, und jetzt ha be i Angst d::':ur .',-:'.': ;.d~ ::ur e..;....
-

.

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

61.

Ich spreche deutsch und jetzt habe ich Angst dafilr dass lC~ wie ein
Deutscher betrachtet werden kann."
(Jeg forstår ikke russisk. Jeg forstår ikke polsk. Snakker ~u engelsk?
Jeg er nordmann. Snakker du norsk? (han forsto verken engels~ eller norsk)
Jeg snakker tysk og nå er jeg redd for Å bJi tatt for å·være en tysker".

SN
O

Da svarer han meg på meget bra tysk at jeg bare kan snakke rett fra hjertet
Jeg har ikke noe Å. frykte. Jeg føl te meg med en gang temme lig lettet og glac
Alt hva jeg hittil hadde sagt var sant, men nå måtte nye løg~er til og de
måtte fabrikeres fort og uten nøling. Jeg hadde jo 4 måneders erfaring med
å ljuge,så jeg fortalte ham at jeg var kommet bort fra trans?orten jeg skulle ha vært med til Berlin og at alle mine papirer befant ses på toget som
nå var underveis dit. pm han kunne utstede et papir til meg slik at jeg.
kunne reise etter? Det kunne ~an ikke, men han, men han S2 meg en skriftlig tillatelse til å reise gratis med toget til Poznan hvor jeg så fikk oppSØke militsen der for om mulig å få reise videre. Nå, ja, kc~ jeg meg til
Poznan, så var jeg da iallefall et stykke på vei. Et lokaltog som bare
skulle til Poznan var klar til avgang en times tid senere, og med det nyervervede papiret entret jeg det og kom meg til Poznan uten ~ *li utsatt
for billettkontroll i det hele tatt. I Poznan oppsØkte jeg s~ igjen militsiaen , men der møtte jeg veggen. Noen tillatelse til videre ~eise ville de
ikke gi meg der,men jeg kunne jo prøve å reise videre på de~ papiret jeg
allerede hadde, ble det sagt.
Riktignok hadde jeg ikke vært utsatt for
""kontroll på strekrtYngen Wrzes!'.ic7 Poznan, men å -hå.pe på noe lignende på
neste etappe torde jeg ikke regne med. Andre alternativer 2åtte vurderes.
Hva med godstoget som sto i Wrzesnic ~or noen timer siden? ~3dde det passert
her nå eller kunne det ventes snart? Blindpassasjer på et c.cdstog ville
være det sikreste,reqn~t jeg Dsd. Jeg fikk bare vente og hå?e på at det
snart ville komme. Jeg turde ikke forlate stasjonsområdet SE jeg ble gående
rundt mens jeg tenkte ut nærme~e hva jeg nå måtte gjø,re.Hvis det aktuelle
godstoget kom snart, det begyn~e å mørkne nå, så ville det være en stor
fordel. Det ville være lettere å snike seg på en vogn i mØ~ket når toget
var plassert på et sidespor slik det var vanlig med godstoS. Men om jeg
kom meg på toget, hvor lenge yunne jeg da risikere å måtte o?pholde meg
der? Det kunne bli lenge. Jeg måtte skaffe meg noe å. spise ?å underveis.
Svartebørs- byttebørs, tenkte jeg. Jeg hadde jo ennå sigarettetuiet mitt
i behold og dessuten noe få zloty fra fortjenesten fra bondegården.En SiVil
polakk var interessert i etuiet og lovet å skaffe meg et brød. Han var borte
noen minutter og byttehandelen var et faktum. Et stort brød, og ennå hadde
jeg pengene i behold! I mellomtiden hadde jeg fått bekreftet at det ikke
nadde passert noe godstog her på mange timer, men at det snart var et i
vente fra Wrzesnic og det skOlle til Berlin.Det var blitt skikkelig mØrkt
da godstoget kom og ble satt på et sidespor for videre opplasting av gods.
Nå måtte jeg prØve å finne et passende skjulested på en av de allerede
opplastede vognene.Jeg tror nok at den blå polske jernbanecniformsjakken
jeg hadde fått tak i nettopp her i Poznan for 4 måneder siden,gjorde sitt
til at jeg fikk operere så pass usjenert som tilfellet var. Jeg fant en
vogn hvor j eg kunne få plass -. i!1ne mellom noen store kasser. "Takhøyden" var
ikke særlig stor, men det var i alle fall et "tak" fordi det var stablet
nye kasser oppå de underste.: Et fint lite krypinn altså.Jeg kunne både sitt
oppreist og jeg kunne ligge utstrakt.- og jeg hadde et helt brØd! Dette
måtte da gå bra! Litt å røyke pÅ o~ natten hadde jeg også. Det fikk stå ti'
Toget satte seg omsider i bevegelse,og jeg kunne tenke på å få meg en liten
hØneblund. Oppspilt som jeg selvfølgelig var, så var det ikke lett å falle
i søvn. Spise turde jeg heller ikke, jeg visste jo ikke hvor lenge jeg
måtte drØye brødet, men da jeg merket at det begynte å lysne og toget var
i fart/dristet jeg meg til et lite stykke av brØdet og en god røyk.
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Så lenge toget var i fart følte jeg meg temmelig sikker på at flukten
skulle lykkes, men hver gang toget stoppet, det var forresten ikke så
mange ganger, var det nesten uhyggelig spennende. Skulle vognen der jeg
hadde mitt skjulested kobles av før vi kom helt fram, ja da ville det
være ute med meg. Jeg registrerte to netter før toget stoppet og jeg forst
at det var kjØrt på et sidespor hvor det ble stående så lenge at jeg
regnet med at vi nå var kommet helt fram. Ennå var set ikke fullt dagslys
men da jeg våget meg til å kikke ut,var det lyst nok til at jeg kunne lese
navnet Berlin-SchØneberg på et skilt. Se deg godt om nå tenkte jeg,og da
veien syntes klar, hoppet jeg ned fra vognen og kom meg snarest mulig ut
fra stasjonsområdet og ut til noe som engang hadde vært en gate. Blant .
menneskene jeg ~å var en tysker som hinket rundt på krykker med et amputer bein. Jeg skjØnte straks at dette var en mann å betro seg til, han
var nok også en soldat. Jeg kom i snakk med ham og fortalte ham at je~.
var norsk, at jeg hadde vært ved fronten som frivillig,at jeg hadde havnet
i russisk fangenskap og at jeg hadde rømt derfra med et godstog som netton
var kommet hit til Berlin. Han kunne fortelle meg at det fantes en leir
for ~WestvØlker'l i den amerikanske delen av byen, nærmer~ bestemt i Grunewald. Dit var det langt, sa han,men undergrunnsbanen var jo kommet igang
så jeg kunne jo ta den. Han ga meg noen småpe~er til billett. Takk skal
du ha Fritz, Franz ,Heinrich eller hva du nå het, med dine mynter kom jeg
meg det siste stykket til det jeg trodde skulle være friheten. Vel hadde
jeg greie å komme meg vekk fra russerne, men noen særlig f~t fikk jeg
vel ikke oppleve etter at jeg hadde oppsØkt den amerikanske leiren.
Riktignok fikk alle ferdes fritt omkring innen leirområdet, og på mine
turer traff jeg stadig på norske statsborgere og andre skandinaver som av
forskjellige grunner var havnet her. Blant andre traff jeg en danske som
hadde vært med i Frikorps Danmark, jeg mener å huske at han het Erik Peder
sen, jeg traff 6 norske frontsøstre fra ulike deler av Norge. Jeg hadde
også anledning til å hilse på en norsk jØde fra Bergen. Helt uoppfordret
og uten å vite noe om meg, fortalte han meg og flere andre at han hadde
vært flere år i tysk konsentrasjonsleir men var blitt befridd av russerne
og hadde fartet rundt i Russland som fri mann inntil han i Odessa bestemt 0
seg for å prøve å komme seg hjem til Norge via Berlin. Tro det den som
vil , jeg hørte det med mitt ene fungerende øre: "Jeg vil heller ha mine
år i tysk konsentrasjonsleir om igjen enn månedene som fri mann og turist
i Russland". Det var rene ord for pengene og faktisk helt på linje med
hva lensmannen fra Elverum hadde sagt på sykehuset i Gniesno.
Jeg ble ikke så lenge i den amerikanske leiren, for etter noen dager ble
alle Skandinaver forlagt til et annet sted like i nærheten. Her ble vi
igjen liggende noe få dager under åpen himmel ved en innsjØ og såvidt jeg
kan huske het stedet K~ummelanke, eller kahskje det var innsjøen som het
det.Så en dag kjører flere store hvite busser med Røde Kors-merker opp
i området og vi får beskjed om at vi nå skal transporteres hjem.
Bussene kjØrte oss fØrst inn til Berlins sentrum hvor det ble gjort en
stopp i Byens engang så stolte hovedgate Kurflirstendam,like ved Brandenburger Tor, ja faktisk foran trappen til den ødelagte Riksda~sbygningen.
De ansvarlige for transporten skulle ordne noen papirer,og mens de gjord0
det benyttet vi anledningen til å lage oss et suppemåltid som vi tilberec'l;'
over et lite bål ved fortauskanten. Det var litt aven artig opplevelse.
Så gikk turen fØrst til Hamburg hvor vi etter tur måtte innom det norskp
konsulatet fOJ:" å ordne opp ivi.sse fqrma-l:i, teter •. Jegfortal te konsulen
hele min historie og sa at jeg nå gje~ne'viiie hj~fu tif Norge.
"TØr Pedetda"?· spurte konsulen. "Ja" ,.sq., jeg, "nårj.eg turde reise til
fronten, så tøi- jeq, vel saktens' reise' hjetn'også" .'l1.ravel", sier han så,
"det er jo manns talede.t, mefl.jjeg kan fQJ:"tell~',pt Q)..t~sling, alle hans
nærmeste medarbeidere og Kri ut Hamsun er- arre~s:tert .og det må De ogse. regne
med å bli".

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

63.

SN
O

Så fortalte han at alle nå skulle transporteres til Lubeck hvor jeg ville
treffe flere meningsfeller før vi ville bli sendt videre med en b~ttrans
port via KjØbenhavn til Oslo. Så ble da hele gjengen kjørt til Lubeck
hvor vi ble innlosjert i noen store lagerhaller ito netter fØr det ble
gitt beskjed om oppstilling for avmarsj til kaiområdet. Ennå var det ingen
forskjell på frontkjempere, RØde KorSSØstre, jøder og "normale" mennesker,
men da vi hadde tatt oppstilling på kaia, kom representanter for norsk
politi og sØsknene Wanda og J. B. Hiorth for å overta ansvaret for transporten. For ordens skyld vil jeg her neVne at dette søskenparet var barn
av den advokat Hiorth som ved starten av Nasjonal Samling i 1933 var en
av Quislings aller nærmeste medarbeidere. Både sØnnen 00 datteren var medlemmer av Nasjonal Samlings Ungdomsfylking til utpå hØsten 1940.
Da vi så hadde tatt oppstilling og forsåvidt var klare til å gå ombord~
stiller "Hiorten"
seg foran oss og sier:" Er det noen her som har værtfrivillige krigsmenn hos tyskerne, så får de komme over på denne siden.
Dermed gikk jeg og 5-6 andre ut av rekkene og tok oppstilling slik han
forlangte det.Her hadde vi gått fritt omkring i flere dager,men nå var
vi plutselig blitt noen farlige mennesker som øyeblikkelig måtte settes
pA celle i byens fengsel som ble forvaltet av engelske troppeenheter.
Selv ble jeg anbragt i en celle hvor jeg til min store overraskelse traff
en god venn av meg som hadde gjennomgått krigsskolen i Bad TØlz i det
kullet som avsluttet da vi begynte. Det var Kåre Brynestad som ganske
tidlig hadde fått -hedersnavnet " Der Panzerknacker" fordi han helt alene
hadde tilintetgjort 5 russiske panservogner. Nå var han hardt såret i sin
hØyre arm og den måtte han derfor bære på en skinne slik at armen ble lØftet litt ut fra kroppen samtidig med at den pekte noe oppover. Det var et
hjertelig gjensyn. Ingen av oss visste noe om den andres skjebme,så vi var
selvfølgelig glade over å se hverandre igjen i live.Dette var for begges
vedkommende et første møte med en fengselscelle. Det skulle siden bli
flere, men dette oppholdet varte bare noen få timer.
Inn stormer plutselig to britiske soldater og med bajonettene deres i ryggen blir vi kommandert ut av cella og blir så geleidet tilbake til kaianlegget hvor alle de øvrige ufarlige passasjerer var allerede gått ombord
i den svenske båten I'RØnnsk~r. Så hle vi da også beordret ombord, og det
skulle skje fort!Stakkars Olaf Lindbom fra Bergen som var en av de få
som hadde overlevd støttroppen til kaptein Berg men som hadde fått amputer
det ene benet like under kneet,- hans langsomme entring ~v landgangen
vakte "kamerat"Hiorth's oppriktige sinne og et kraftig spark i baken fikk
Lindbom til å miste balansen slik at han gikk overende. Nytt "rævspark"
og "oppmed deg ditt svin" var det som fulgte.Det syntes ikke å særlig inn
på "den edle ridder Hiorth" men jeg tenkte med meg selv at det vel aldri
hadde vært sett pA som særlig ridderlig å sparke en liggende motstander.
Da samtlige 28 frontkjempere som var hentet fra forskjellige steder, Var
kommet ombord og var blitt plassert nede i lasterommet, begynte det som
nesten kan kalles et "eventyr cruise".Vel var vi stuet som sild i tønne
under dekk~men ved å stå i en av overkøyene kunne vi være vitne til livet
på dekket over. Vi fikk et innblikk i hvordan passasjerene på første
klasse fikk spasere fritt omkring. Hvem disse passasjerene egentlig var,
har jeg den dag idag ingen sikker formening om men jeg så jo blant dem
den tidliger omtalte jØden fra Bergen, og det er vel rimelig å tro at det
Var en del mennesker som var blitt befridd fra tyske fangeleire og andre
som må ha hatt ett eller annet å gjøre i Tyskland på den tiden.
De norske frontsøstrene må på det tidspunktet ikke være sett på som "særli
farlige", men allikevel et hakk lavere enn de Øvrige. De måtte nemlig jObbe og de var satt til å fordele provianten ombord. Dette nøt vi under dek}

stor nytte av for hver gang en av dem gikk forbi den åpne luken, benyttet
de anledningen til å "miste" litt ekstra forpleining ned til oss, og-den
provianten var det sannelig ikke noe å utsette pA. Den var fantastisk!
Da båten gjorde et opphold i Kjøbenhavn, ble dei tatt ombord smørbrødpakkr
som vi bare kunne ha drømt om og når det gjalt forpleiningen ble det ikke
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i alle fall når det gjaldt fdrpleiningen. Hva var det å klage på,når
vi fikk røkelaks, skinkestek: roastbeaf og reker med majones? Ingenting!
Når vi så,vi undermennesker, fikk en eller flere ekstrapakker droppet
ned til oss fra våre frontsØstre, hadCl.e vi det faktisk som i bimmelen.
Ja, jeg har nå aldri vært der, men det kan neppe være bedre.
Videre på turen fikk vi et par lufteturer på dekk under streng bevoktning
og ellers fordrev vi tiCl.en med sang og ukulelespill aven av kullkameratenf
fra krigsskolen, og noen og enhver hadde også sitt å fortelle om de siste
måneders opplevelser.
Men disse paradisiske tilstander kunne jo ikke vare i det uendelige, og .
selv om båten seilte med redusert fart p.g.a. faren for drivminer som det
ennå fantes massevis av, kom vi den 3. august 1945 til et lite hyggelig
møte med gamlelandet Cl.a vi gikk i land på kaia ved Oslo Havnelager.
.
På kaia var en gjeng med havnearbeidere i gang med å losse en annen båt,
og da denne nye båten nå la til kaia øynet de vel nå muligheter for en
ny lossejobb. Etter hvert gikk det opp for dem at den lasten var det andre
som skulle losse deler av mens resten losset seg selv. Norsk politi som
hadde fulgt med på turen fra Lubeck ble raskt tilført forsterkninger :ra
Møllergt. 19. Her var det snakk om farlig last og sterk sikring var nØdvendig.
"A er detta for slags folk 'a? - A- er'e bare landssvike-}iio€ ? Kjør 'e:n
til hælvete på sjøen. Vi kan godt hjelpe tel".
"Se på han der I a ri (de pekte på I?!ynestad med armen på skinne) "Han· hTkke
slutta med å h1..1se Heil og Sæl ennå han. Hælvetes pakk"!
politiet greide å stagge dem slik at lossingen kunne foregå uten h~ndgripe
ligheter fra bryggegjengen. En buss var ankommet på kaia for å ta sed seg
alle frontkjemperne til Victoria ~errasse hvor det såkalte landssvikpoli'
tiet hadde overtatt både lokaler og noe av metodene fra det tyske Gestapo.
En etter en av oss ble ført inn p~ kontorene for at alle data om oss kunn p
bli behørig registret. Da turen kom til meg, syntes jeg ikke jeg ~acde nop.
å skjule. Jeg oppga villig navn, ~ødselsdato, bostedsadresse fØr avreisen
til legionen, adressen til nærmeste oårørende o.s.v.
Så ble jeg snurt om
hvor jeg hadde gjort min front innsats , om tjenestegrad og om eventuelle
utmerkelser. Jeg syntes ikke det var nØdvendig av ham å stille så mange
spørsmål og sa meg villig til å fortelle alt. Jeg fortalte at jeg var
reist til Den norske Legion i juli 1941, at jeg hadde vært ved Leningradfronten som sersjant og at jeg hadde vært hjemme noen måneder i 1943 og
at jeg så reiste ut igjen i januar 1944 til offisersskolen i Bad Tolz.
I Bad TØlz gjennomgikk jeg en grundig utdannelse slik at jeg etter endt
skolegang ble utnevnt til lØytnant.
Her ble jeg avbrutt av spørsmålet: "Var det der du lærte å pli S2nn jævla
bølle da"?
"Nei, tvert imot", sa jeg, "der lærte jeg en masse også o:n
god folkeskikk, og jeg er ikke villig til å godta at du karakteriserer mersom jævla bølle". "Vi skal ikke ha noen diskusjon her", sier han temmelig
brysk. "Nei vel", sier jeg, "men det er da ikke jeg som har innbuet til
noen diskusjon".
"Hold kjeft!"
Vi er ferdig med det".
Jeg fikk allikevel forklart litt om min kortvariqe frontinnsats som offiser, at jeg var blitt såret av et hodeskudd i nærheten av Stettin, at jeg
var blitt tatt til fange av russerne og at jeg hadde greid å rØmme fra
fangenskapet.
"Å jaSSå gett, du er altså rømnings.ekspert du da. Vi må kanskje passe
ekstra godt på deg da. Nå kan du vente sammen med de andre ute på forværelset, så blir dere fraktet til Ilebu og der kan du belage deg på mang··år bak murene"!
-Jeg sier som den syngende politimannen, Ivar Simastuen. "DET ER GODT A
KOMMA HEMMAT! ! "
Hjemme, ja, men hjemme til hva?
Jo, mitt hjem i de neste tre årene skulle vise seg å bli forskjellige
norske fengsler aV forskjellige størrelser og kvaliteter.
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Etter forhøret på Victoris Terrasse bar det avsted tilIlebu, en stor
fangeleir som tyskerne hadde opprettet for sine politiske fanger. Navnet
på leiren hadde tidligere vært Grini, men det nye klientellet i leiren
skulle ikke skjemme ut Grininavnet, så derfor var det blitt omdøpt til
Ilebu. Her var det en stor hovedbygning i rød murstein med vanlige fengsels
celler og i tillegg, innenfor et stort inngjerdet område massevis av brakker- jeg vet ikke hvor mange for jeg var aldri ute i selve leiren.
Jeg ble nemlig straks anbragt i en celle i første etasje i den hØyre flØyen
av hovedbygningen. Det var kong Haakons fødselsdag og den dagen feiret jeg
sammen med en kar fra GjØvik,Willy Klevenberg het han. Han hadde allerede
vært her en stund og hadde rukket å bli godt kjent med forholdene og hadde
godt kjennskap til mange av de andre som satt rundt om p~ cellene og vis~te
også om mange av dem som var plassert i brakkene og som dermed også kunne
bevege seg ute i leiren.Han hadde en kort periode vært en aV Karis sjef~r
da hun hadde arbeidet i kulturdepartementet, og han kunne straks fortelle
meg at svigerfar befant seg i en av brakkene. Gjennom vinduet i cella kom
han i kontakt med en fange som skulle gi beskjed til svigerfar om at jeg
satt på celle nr. 104 og Ønsket kontakt.Det varte da heller ikke lenge
fØr et avtalt plystresignal IØn inn gjennom vinduet, og der sto svigerfar
utenfor forsiktig vinkende til den "fortapte svigersønn".Med en blyantstump
ble det skrevet en beskjed på et stykke klosettpapir og med en hyssing
som var skjult i madrassen sammen men blyantstumpen,ble beskjeden firt ut
gjennom vinduet. Jeg visste på det tidspunkt ikke at Kari befant seg på
et rekonvalese~jem i Valdres etter at hun hadde fått en pleu~tt mens
hun arbeidet som samaritt på Ullevål sykehus. Det var alldeles nytt for
meg. Det hadde skjedd etter at jeg hadde vært hjemme pA permisjon i januar.
Nyheten om min hjemkomst ble på e~~ller annet vis straks formidlet videre
ti1 Kari og hun fikk dermed det fØrste livstegn fra meg siden mars m~ned.
Det tok ikke lang tid ~ venne seg til rutinene i fengselet. Tidlig vekking
ved fengselsbetjenten som knakket på den lille luken i dØren før han åpnet
den og forkynte at det var tid for oppstandelse. Deretter kaffe og brØdmat
inn gjennom luken. Så var det bare A sitte ned og prate med cellekameraten
etter at kaffekoppen var vasket og bestikket lagt bort. Etter dette var
det bare å vente på mat, og når den var fortært, var det igjen bare å
vente på mat. Den maten var det forØrig ingen grunn til å glede så noe
særlig til. Utenom brødrnåltidene (brØd, margarin og sukker) var det middag
som besto av sildegryn, sildegryn og atter sildegryn. Sildegryn er spekesild kokt sammen med bygg-gryn og ser ut akkurat som det det er- en jævla
trist og grå graut.Jeg fikk høre av cellekameraten at dette med maten hadde
vært et enda større problem de fØrste månedene siden mai, men at det hadde
bedret seg betraktelig nå. I alle fall ga det en masse vann i kroppen slik
at den este opp, og etter noen måneder var jeg faktisk oppe i en vekt som
jeg hverken før eller siden hadde tenkt meg muJigheten av. Men/som sagt
det var ingen næring i maten. Det var bare vann. Ute i leiren gikk fangene
i skylledunkene for å finne rester etter maten som fangevokterne fikk.
Fangene ute i leiren måtte jo arbeide med opparbeidelse av apellplassen,
og det var tungt arbeide slik at de fleste ganske snart arbeidet av seg
mange kilo.
Etter at det siste måJtidet for dagen var inntatt,var det tillatt å legge
seg på sengene,noe vi gjerne benyttet oss av. Det var godt å sove seg bort
fra bekymringeer om dem der ute og om hva fremtiden ville bli både for dem
og for oss.De dagene det var innlagt en liten luftetur i luftegården, sov
vi ekstra godt. En halv time fris~ luft gjorde sitt til det.
Hvor lenge jeg satt på celle i første etasje kan jeg ikke huske, men det
gikk nok 3-4 uker før jeg ble flyttet opp til toppetasjen, til en stor sal
som gikk under navnet "Fallskjermen". Navnet hadde salen fått fordi man,
om man vilJe tenke på rØmming ville være nØdt til å bruke fallskjerm.
Fallskjerm var nesten nØdvendig for A komme seg ned fra de øverste køyene.
KØyene var nemlig stablet i 4 hØyder o tilsammen ga de plass til ca. 80 map
En eldre major, en kjernekar som hadde vært bataljonssjef i Skibataljonen
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var romsjef.Det hle spØkefullt sagt om denne kjernekaren at han listet
seg gjennom fengselstilværelsen. Han satt opp lister,nemlig, for rengjØring, dotØmming, mathenting, matfordeling, oppvask o.s.v.En ordensmanr
til fingerspissene. Han ble forøvrig p~ et senere tidspunkt, tillitsmann
for alle fangene på rlebu.
Heller ikke på Fallskjermen var det særlig mye variasjon i det daglige
livet. Vi fikk laget oss noen sjakkbrett med brikker,og de var stadiq i
bruk. Ellers hadde vi jo her flere å snakke med, så for meg var det en
forandring til 0et absolutt bedre da jeg ble forflyttet dit opp.
En annen kjærkommen avveksling vi hadde var det når vi kunne tilkjempe
oss en plassved ett av de tre store vinduene slik at vi kunne se på
livet nede i leiren.
Plutselig en dag oppdager vi en flokk med nykomlinger, 20-25 mann omtrent
Det var frontkjempere som hadde vært i amerikansk fangenskap, og blan~
disse befant seg også min egen lillebror, Anton, fremdeles i sin tyske
marineuniform. Han hadde altså også overlevet krigen.Mine andre to frontkjemperbrødre, Kjell og Odd visste jeg var i god behold,og dermed var
de fire brØdrene som dro ut, kommet velberget gjennom det hele. Kjell
satt arrestert i Bodø og Odd i Porsgrunn. Til Porsgrunn ble Anton også
sendt, men han var så ung at han bJ_e ganske tj~lig løslatt.
Ute i leiren bJ_e det ved flere anledninger budt på førsteklasses underholdning ved fangene selv.--Oet fantes nemlig blant fa~gene mange
virkelig store anerkjente kunstnere. Få dager før jeg kom tilIlebu, var
det blitt arrangert en stor forestiJling i friluft hvor alle fangene som
ikke var i tjeneste pA en eller annen måte, var til stede. Fangene inne
på cel.lene hadde ikke fått anledning til å være med på dette, men allikevel var det ca. 3000- 3500 tilhørere tilstede inkludert alle fangevoktere
som kunne komme fra. Det satte en ekstra spiss pA forestillingen at
fengselsdirektøren med frue hadde takket ja til invitasjonen og var til
stede.
Programmet ble åpnet av det debuterende Ilebukapellet som ble ledet av
den kjente bergenske kapellmester Jim Johannessen. Deretter leste skuespiller Einar Tveito en flott prolog som han selv hadde skrevet. Så gikk
det slag i slag. Det var oppJesning av skuespilleren Jens HOLstad fra
Nasjonalteateret, fiolinsolo av fiolinisten Thorvald Lammers jr. akkompagnert av min svigerfar. Det var også sang på programmet. Tenoren John Otnes
sang en aVdeling med italienske arier, skuespiller_Karl Holter leste noe
mor~omme stykker og til sIutt var det fiolins01e ved Willy Johansen. Opera
anger Henrik Dahl bidro med folkeviser og var forøvrig oaså.kveldens konfransier. Som tilhørere satt operasanger Karl Agård- Østvig, komponisten
David Monrad ,Johansen, billedhuggeren professor Wilhelm Fasmussen og
professor Adolf Hoel.
Noe senere,i november engang, fi~~ jeg selv være med p~ noe tilsvarende.
I fengselets lille kapell med plass til 500 personer når det ble godt
stuet ble det flere påfølgende dager holdt to konserter pr. dag. Den
dagen jeg fikk være til stede, var forestillingen forbeholdt de fangene
som satt i selve fengselsbygningen, for det aller meste frontkjempere.
Bare det at vi fikk komme ut av cellene og få treffe mange venner, gjorde
et veldig inntrykk på oss, og etter at kapellet var fyllt til siste plass,
var det vanskelig å få ro i salen selv etter at fengselsdirektØren med
frue hadde inntatt sine plasser. Praten gikk svært så livlig. Mange hadde
jo ikke snakket med andre enn seg selv de siste månedene. Omsider kom
salen til ro og gongongen gikk.
Einar Schibbye, kjent som onkel Einar i barnetimene med Truls og Oscar i
30- årene, annonserte det f0rste nummeret og Ilebukapellet spillte opp
under ledelse av kapellmester Jim Johannessen. Orkesteret var ikke stort
og s~mmensetningen av instrumentene kunne en nok Ønsket seg bedre, men man
var Jo henvist til å bruke de musikere som var til rådighet, og i det lillE
kapellet lØd det virkelig vakkert. Det var stor klassisk musikk som ble
spilit.
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Så trådte sangkoret til med Bethovens "Lovsang" og den sangen var mer
enn nok til å få frontkjemperne ut av fatning. Det rykker i de unge
ansiktene og de mest bevegede ser ned i gulvet eller får det travelt med
å pusse nesen.
Deretter følger en av kveldens andre store opplevelser. Fiolinisten
Willy Johansen gir solonummer, akkompagnert av min svigerfar. Først
spilles en avdeling lette stykker, menuetter, folkeviser etc. , elegant
og sikkert utfØrt.Så kaster W.J. seg inn i Mendelsohns symfoni i E-moll
som det tar nesten en halv time å spille gjennom. Han har ingen noter,
og det synes for oss tilhørere som en umulighet å kunne huske alle symfoniens variasjoner. Han er helt oppslukt av musikken, og heJe salen
lever med. Dette er virkelig en musikalsk opplevelse, det er kostelige
minutter. Så braker hyllesten lØs og fiolinisten må fram flere ganger
for å ta imot. Trampeklapp, stående applaus.
Etter denne store oppleveJsen for oss alle, følger en ny. Koret stemmei
i med "Den store hvite flokk vi ser" med operasanger Rolf Tallaug som
solist. Også et hØynepunkt!
Ilebukapellet har så en nv avdeling og påny trer Jim Johannessen fram
og spiller solo "Fanitulien" som jo er en slått fra norsk folkemusikk,
og etter sagnet skal den være spillt første gang av fanden selv. Og
Jim Johannessen sto ikke tilbake for fanden. Han spillte virkelig "fanden
ivoldsk" og hØstet selvfMlgelig stor og velfortjent applaus. Konserten
slutter så med BiØrnsons "Landkjenning" til musikk av Edvard Grieg og
her deltar alle aktØrer, kor, orkester og solister. ~et hlir aftenens
clou. Den pompøse og storslagne musikken fyller lokalet og truer med å
sprenge det! Jeg har aldri hørt et mannskor synge s~ kraftig og henført,
og Rolf Tallaug sang sine solopartier med største vituositet.
Det var flere framtredenne personer fra samfunnet utenfor som var til-·=~
stede for å hØre på konserten og ne kunne heller ikke styre sin begeistring. "La dem fl> opptre i Aulaen" ,sa en av dem. "Gi dem Nasjonalteateret
for en kveld", sa en annen. Jeq-ec.overbevist om at de mente det.
Det var nesten umulig ~ få sove da vi var kommet tilbake på cellene våre
den kvelden. Vi var så oppspilte av det vi hadde opplevd.
Jeg har tidligere nevnt at jeg gjennom vinduet på "Fallskjermen" hadde
oppdaget en flokk frontkjempere som kom fra amerikansk fangenskap og at
min bror Anton var blant dem.
En annen stor "vindusopplevelse" hadde jeg og de andre pe "Fallskjermen"
den fØrste julaften som fange, altså i 1945.
Mens snØen falt tett der ute, hadde et mindre sangkor i hvite forsvinning~
drakter tatt oppstilling. Koret besto utelUkkende av frontkjempere og
ble ledet aven frontkjemper fra TØnsberg, Per KjØlner,og ga til beste
flere kjente og kjære julesanger som vi faktisk kunne høre helt oppe hos
oss i "det hØyeste". Dette var en stor opplevelse i tillegg til det at
vi hadde fått et absolutt spiselig julemåltid. Men dermed er også alt
sagt om den julekvelden.
Så hle det nyttår, og det jeg husker av nyttårskvelden, er at vi kunne
høre sirenene fra båtene på havna i Oslo 6g noen av kirkeklokkene i nærheten.
Jeg hadde nå vært. fange hos russerne i 5 måneder og hos norske myndigheter i 4 m8neder, men noen fengslingskjennelse hadde jeg ennå ikke fått.
En slik kjennelse skulle jo vanligvis være avsagt senest tre daqer etter
arrestasjonen, men her~satt jeg ~lts~ på~tiende måned uten å vif e hvor
lenge det skull.e vare og uten å vite h~a jeg ville bli tiltalt for.
Dette var jeg da helJer ikke a)ene om. Det var ikke så nøye med regler
og lover i den nye rettsstaten og spesielt når det gjaldt frontkjempere
og andre "SVikere"
Straks over nytt~r, jeg tror faktisk det var på min 24- årsdag, fikk jeg
beskjed om å pakke sakene mine for nå skulle jeg overflyttes til en leir
i Porsgrunn der alle fanger fra Telemark skul.le samles.Så hle da det
lille jeg hadde, pakket i en pappeske og jeg ble hentet ned til en vent-=.! ,. ~, I.
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ende bil vert leirporten. I bilen satt lensmann Johannes Hellstrøm fra
Langesund, en kar jeg kjente meget godt idet hans far og mor var tidligerE
omgangsvenner av mine forelrlre. Lensmannen s~urte interessert om min
fronttjeneste, men noen egentlig forklaring ble ikke opptatt i bilen.
Nei, jeq skulle nok fornertres enn~ mer. Vi ankom Brevik og der skulle
jeg omsider framstilles for avsigelse av fengslingskienneise. PA politistasjonen ble jeg mottatt av min tidligere speidervenn og klassekamerat
fra middelskolen, Anton Haffenbradl, som for noen måneder siden var kommet
tilbake fra sin fangetilværelse i konsentrasjonsleir i Tyskland.Nå hadde
han en fin anledning til å hevne seq - på meg! Han syntes nok selv at det
var nokså pinliq å skulle forhøre meg, sA etter at han hadde gitt uttrykk
for sin forhitreise i temmelig krasse vendinger, fant han en annen kar
som skulle oppta politiforklaringen. Jeg fikk fengslingskjennelse p~
ubestemt tid og overført til fengseJet i Brevik som lå noen hundre meter
fra politistasjonen. Dit ville klassekameraten min følqe meg og til alle
vi møtte kunne han fortelle at dette var Rvvind Schrøder fra Langesund
som nå skulle overfØres til Porsgrunn. "Men først ml- vi sperre ham inne
her i Brevik til i morgen".Og sperret inne det ble jeg da også, og dagen
etterhle jeg hentet ut og kjørt til Porsgrunn hvor jea ut på dagen ble
installert i Miltenbergleiren, oqså en leir som norske myndigheter hadde
overtatt fra tvskerne.Leiren besio av 2 beboelsesbrakker, en kjøkkenbrakke
en administras30nsbrakke samt et par arheidsbrakker. Her traff jeg igjen
mange gamle kjente og vi kunne omqåes helt fritt ved at vi kunne besØke
hverandre på brakkerommene eller treffes ute på plassen mellom brakkene.
Her traff jeg også Odd som hadde f~tt jobb på kjØkkenet og som således
hadde noe å fordrive tiden med.Det var det ikke mange som hadde, og jeg
som så mange andre, hadde ingen ting å ta oss til de første månedene i
leiren. Det ble til at vi spikket knivskaft og slirer p~ rommet og fikk
andre til å smi oss knivblader. Verktøyet var sA som sA og resultatet ble
deretter.FØrst da bØndene i distriktet tok til med våronna, fikk vi komme
på utegjeng. Vi ble kjørt ut til bØndene i Solum, Gje~,Siljan, Eidanger
eller Bamble for å hjelpe til. Min fØrste jobb ble s?ledes å spre mØkk
utover åkrene på en gård i Gjerpen.Dette med utegjeng hle selvfølgelig
sett på som veldig positivt. Vi fikk jo faktisk noen ganske bra måltider
på gårdene- ja, på de fleste i allefall. Som reqel ble maten servert inne,
men det forekom et sted,husker jeg, at vi satt på kasser i en garasje og
spiste aV hermetikkbokser, for annet hadde vi vel ikke fortjent, mente
den bonden. Som sagt så ble det altså noen gode ekstramåltider, og da vi
også fikk beholde våre rasjoner i leiren, begynte mange faktisk ålegae
på seg litt etter at måneders sulteforing hadde redusert kroppsvekten
ganske betrakteliq. For manges vedkommende hadde denne sulteforingen allerede bidratt til at de ble angrepet av tUberkulose, en tid var det mer enn
20 tuberkulØse fanger i leiren. Jeg ser alJ.deles ikke bort fra at den
tuberkulosen som ble konstatert hos meg noen år senere, oppsto her på
Miltenberg.Det eneste hensynet som ble tatt til de syke, var at de ikke
fikk komme~på utearbeide. Ja, var det nå egentlig hensynet til fangene
som telte mest, el.ler var det risikoen for at bøndene skulle bli smittet?
Jeg fikk mitt fØrste besøk av Kari i midten av mars og det var en underlig
fØlelse å stå ansikt til ansikt med henne mens en vakt hele tiden var tilstede for å kontrollere hva vi snakket om oq hva vi foretok oss.Kari og
jeg fikk i alle:fall gitt hverandre noen gode klemmer fØr det hele var
over etter 15- 20 minutter.Jeg husker at jeg umiddelbart etter avskjeden,
kunne gå til vaktkontoret hvor jeg fikk utlevert to pakker som Kari hadde
måttet avlevere der for at de skulle bJ1 kontrollert. N? hadde jeg litt
av hvert å kose meg med i pAsken,godsaker som Kari hadde gitt avkall på
av sin egen knappe rasjon. Det var nesten litt flaut! MØtet med Kari hadde
vært hy~gelig men også litt trist. Vi kunne nok tenkt oss det noe hVggeligere etter 14 måneders adskillelse,men vakten som passet på oss unde~ besØket var en av de verste vi hadde i leiren, så da kunne det ikke ventes noe
bedre. Jo, det fa~tes mange kategorier av vakter i leiren.Enkelte var rent
ut sagt helt ]æVllge, mens andre kunne være langt mer omgjengelige.
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Fra midten av mai fi~k jeg være med på en utegjeng i Kilebygda i Solum.
Den fØrste tiden deltok vi alle i vAronna med gjø~selspredning, potetsetting og harving av ~vrene, men da det var unnagjort og bonden var
godt tilfreds med det vi hadde utrettet, ble vi satt ti] tømmer- og vedhogst. Dette var hardt og uvant arbeide slik at det gikk hardt ut Over
håndleddene mine. Jeg ~ik~ derfor en ukes tid "hjelpe a' mor pA kjØkkenet
med ved og vannbæring,men kom så ut i skauen igjen. Vi reiste jo hver
dag til og fra leiren og hadde hele tiden den samme vaktmannen med oss ..
Etter at det hadde q~tt opp for ham at vi ikke var de farlige karene han
hadde forestilt seg, ble han mer og roer medgjørlig, s~ mens vi jobbet i
skogen, satt han for det meste på gArden og flØrtet med tjenestejenta
eller underholdt seg med honden."i fØlte dermed at vi hadde det fritt o~
fint der, ja faktis~ ha~de vi det så fint at vi fikk ordnet oss med ekstra
besØk av p~rØrende som kom syklende fra Porsgrunn.
Kort tid forut for dette had~e jeg også f?tt onpnevnt en offent~.ig ~or
svarer, o.r.sakf. Johs. Knutsen ~ra Porsgrunn og samtidig ble tiltalebeslutningen mot meg forkvnt. Ut fra det som sto i tiltalebeslutninqen
kunne jeg regne med å b~i dømt til tvangsarheide i 4-6 Ar. Tidligere avsagte dommer på noenlunne samme grunnlaq, kunne tyde p~ det. Hva i all
verden skulle jeg s~ med en of~entJi0 oppnevnt forsvarer? Jeq hadde ett
eneste møte med ham, og ~a ville han stort sett ha bekreftet hva jeg het
og hvor gammel jeg var, for resten sto jo i tiltaleheslutningen og da så ...
Grunnen til mine handlinger brydde han seg overhode ik~e om å høre P?
<Jeg var vel allikevel samme sJa.get som alle de andre.
Da jeg så den 11.jl1ni 1946 møtte i Bamble herredsrett i Brevik, måtte jeg
svare for meg som hest jeg kunne, 00 det var nå ~or så vidt greit nok.
Retten trodde P? det de viJle tro og betraktet resten nærmest som grove
løgner og mine forsvarsargumenter var det ingen grunn til Å ~egge noen
som helst vekt på. Forsvareren sa ikke ett eneste ord under rettsforhandlingene og dermed kunne jeg noen timer senere forlate rettssalen med en
"gevinst" på 41 års tvangsarbeide, tap av stemmerett i 10 år og tap av
retten (men ikke plikten) til å gjøre militærtjeneste i samme tidsrum.
Dessuten ble noen kroner jeg hadde p~ en konto i Oslo Sparebank og min del
av morsarven som sto i Langesund Snarebank, inndradd som erstatning for
"alt det gale" jeg hadde g-jort.
Min bror,Odd, fikk en ulre tidligere oqså en dom på 4~ år for sine "misgjerninger". Hans forsvarer r~det ham til å anke, hvilket han da ogs~ gjorde,
og han fikk redusert straffen med , ~r. For mitt vedkommende mente forsvareren at det ikve ville ha noen hensikt å anke, og jeg gjorde det da
helJ.er ikke.
.
Leiren i Porsgrunn skulle noen uker senere legges ned og det var jo veldig
synd for da ble jo mange gode nordmenn som hadde Dasset oss sA lenge,
arbeidsledige. Vi ble overfØrt til Sem tvangsarbeidsleir i nærheten av
TØnsberg, og her gjorde jeg alvor av noe jeg hadde tenkt p~ Jenge. Kari
og jeg ville gjøre et nytt forsØk på å få giftet oss.Andre fanger hadde
tidligere fått anledning til det. Noen hadde fftt et par dagers permisjon,
andre mAtte nøye seq med ~ dra til sorenskriveren med en vaktmann pA slep.
SØknaden ble innvi~get av fengselsstyret og den 17.oktoher 1946 ble vi av
sorenskriveren i TØnsberq erkl.ært for rette ektefolk å være.
Kari var kommet fra Oslo og hadde tatt inn på Crand hotell, så da jeg kom
dit,var Kari allerede ifØrt hryllupsstasen, Hardangerbunaden, og så riktig
fager ut.Hun hadde med seg min mørke dress,hvit skjorte og slips + et
par sorte sko slik at jeg kunne kvitte meg med fangeklærne og iføre meg
mere hØvelige"kJædeshon".Etter omkledningen vandret vi s;; til sorenskriv-:: _
eren hvor vi ble viet etter alle ~unstens regler og deretter gikk vi til
fotografen for ~ få tatt brudehilder, Kari med brude~ukett og jeq med en
stor, hvit nellik i knappehullet.Etter vielsen oqfotograferingen hle det
innvilget en times tid på hotellrommet hvor jeg fikk spise et stykke kake
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som Kari ogs~ hadoe hatt meo- oq ogsA Jitt frukt. (For"det var kommet en
h~t med hananer) Dette var alts~ hrvllunsmenyen, og det var vel ikke så
rent dårlig forholoene tatt i betraktning. Men S? var den innvilgede tid
ute. Kari reiste hjem til foreldrene pA Sinsen hvor begivenheten ble
feiret i noe mere luksuriØse former enn det jeg reiste tilbake til.
Da det skulle holdes oppstilling og opptelling om kveJden, ga brakkesjefe
beskjed om at alJe skulle ta med seg skje p~ oppstillingen. Ingen ante
hvorfor, men alle hadde skjeer med. Etter oppteJ.ling,trer sA brakkesjefen fram med en flaske tran Oa skjenker opp en skje til hver. Den skal
inntas etter nærmere ordre. S? st~r oa omsider alle der med en breddfull
skje og SÅ holder hrakkesje~en en liten tale for brudeparet SchrØoer og
ber alle tømme en skA] for de nyaifte. Enkelte drammer kan være vanskelig
å fÅ ned, men denn gikk ned DÅ høykant. F.ttern? fikk jeg overbragt en
liten pengegave som var samlet inn blant kameratene i leiren. Det skulle
gA noen år f~r pengegaven ble omqjort til noe mere passende bryllupsgaVe,
men den ble det i al) fall.
I leiren hadde det en tid qptt hardnakkede rykter om at alle yngre fanger
fra hele landet sku]1e få begynne pÅ yrkesskole som skulle ooprettes i
en større leir pA Gulskogen ved Drammen. Ryktene viste seg Å ha sin riktighet. Alle fikk forespørsel om oe var interessert i å bli med til
yrkesskolen og ble forelagt alle de alternativer det kunne velges mellom.
Det var malerkurs, tømrerkurs,skredderkurs,snekkerkurs,smed-og sveisekurs
skomakerkurs oq kokkekurs. Odd valgte skomakerkurset mens jeg meldte meg
pÅ til. snekkerkurset. Kort id etter bJe jeg over~ørt til. leiren i Gulskogen og så kom Od~ etter 2.juledag,dessverre ikke tidsnok til å feire
julen sammen med meg. Jeg ~eiret forøvrig julen som fyrbØter (Der FUhrer)
med ansvar for fyring i 8 av brakkene i leiren. Noen ordentlig julefeirin,
ble det sÅl.edes ikke, så i SÅ mÅte var julen ifjor PÅ Ilebu langt hyggeliqere. En innholdsrik pakke med mye godt fra Kari gjorde sitt til å
stte en ekstra liten spiss på den ellers triste julen.Den julen og den
nyttårsfeiringen er det ingen grunn tiJ Å minnes med særlig stor glede.
Desto større grunn var det til Å gJ.ede seq da oe forskjelJiae kursene
kom igang den 20. januar 1947. I første omgang var det meningen at kursenl
skulle var i 6 måneder og at vi skulle fØres fram til eksamen for 2.klass.
på yrkesskolen,altsA litt av et program Å begynne på.Da interessen og
innsatsviljen var over all forventning, ble det så senere bestemt at
kursene skulle forlenges til 12 måneder varighet og at vi etter eksamen
skulle ha fått de nødvendige teoretiske kunnskaner som skulle til for
å oppnÅ svennebrev. Praksistiden måtte nok skjØtes pA siden.
Nå ble det vekselvis gitt·:teoretisk og praktisk undervisning og hele tide
med lærere av hØv kvaJitet. Alle var medfanger,og de hadde kanskje ennå
større glede av Å kunne undervise oss enn om det skulle vært andre elever
å jobbe med. I snekkerverkstedet var det to snekkermestere som lærere,
den ene fra Stavanaer og den andre en numedøJ. I tilJega var det to karer
med svennebrev, beage forøvrig fra samme kompani i Legionen som det jeg
hadde tilhØrt. Alt utstyr var nytt og av beste kvalitet.HØvelbenkene var
laget av de fire lærerne ved kurset. De hadde kommet til Gulskogen på
et langt tidligere tidspunkt for A utstyre verkstedet med alt nødvendig
utstyr. De teoretiske fagene var norsk med handelskorrespondanse,fysikk,
regning og projeksjonstegning,frihåndstegning, yrkestegning,yrkeslære og
på siste del av kurset oasA bokholderi og yrkesØkonomi.
.
Også i de teoretiske fagene hadde vi fØrsteklasses lærere rekrut~er~,bdah
fangene de også. En folkehøvskolebestyrer, en handelsskolerekto~,en fhv.
statsminister og landbruksskolebetyrer, Jens Hunseid, hvis siste funksjon
fØr han ble arrestert,var fylkesmann i Telemark. I tilJegg til disse en
statsautorisert revisor, en vel anerkjent rekJametegner samt snekkermesteren fra Stavanger. Var det da noe rart at bestyreren av yrkesskolen i
Drammen som disse ekstraordinære kursene hørte inn under, var over seg
av begeistring da han kunngjorde resultaten etter første halvår. Av 24
elever pA snekkerkurset hadde 18 fAtt hovedkarakteren Særdeles tilfredsstillende, 4 hadde Meget tilfredsstillende og~2 mann Tilfredsstillende.
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Jeg var blant dem som oppnådde beste karakter med hovedkarakter 1 ,~7
Særdeles tilfredsstillende. NØyaktig samme karakter fikk jeg ogs~ ved
eksamen etter 12 mAneder. Her var det kommet til et nytt fag, yrkesØkonomi,
men en litt dArligere karakter i dette faget, ble oppveid av forbedringer
i to andre fag. Jeg var godt ~ornØyd. Jeg ~ikk anledning ti] ø kjØpe to
tung jeg laget p~ verkstedet, en barneseng og en kommode som jeg også
hadde tegnet selv. Hvert av mQ5blene korn meg på kr. 35.00 og har siden vært
flittig brukt av mine 4 barn. Jeg hadde jo også skaffet meg en utdannelse
som jeg h~pet å kunne dra nytte av når fangetiden en gang skulle ta slutt.
Med en dom på 4~ år betydde det med gjeJ_dende regler for soning at jeg
etter 3 års innesperring ville bli fri mann den 3. august 1948. Jeg hadde
altså mer enn et halvt Ar igjen, men fant allikevel tiden inne til å lage'
kalender som anga hvor mange dager som gjensto. For hver dag som gikk ble
en dag strøket. Nedtellingen var begynt for alvor.
Etter endt skolegang, og forsåvidt enkelte ganger i skoletiden også, fikk,
jeg komme på utegjeng hos bØnder i Lier, ja sogar hos foreldre tiJ. noen jeg
hadde som kompanikamerater ute ved fronten. SØnnen i huset var da så heldig
å komme i samme arbeidsgjeng og ledet an i jorbærplukking, bringebærplukkin~
,potet- og kåJinnhØsting og tresking.Jeg kunne nesten bli bonde med den
praksisen. Her lot det seg ved et par anJedninger ordne slik at Kari kunne
komme på illegale hesØk og det var jo ikke så dumt?!Nå var det jo slik at
jeg i leiren hadde anledning til å få ett besØk pr. måned, men det var ikke
til å nekte for at slike ekstrabesØk var ekstra hyggelige. Om vinteren var
det ikke noe utearbeide på gårdene så ekstrabesØk om vinteren mAtte ordnes
på annen måte. Leiren på Gulskogen var delt i tre avdelinger. I den ene
halvparten lA alle beboelseshrakkene for fangene, og på den andre siden
av innkjørselsveien lå den andre halvparten av brakkeleiren. Den var igjen
delt i to, slik at den nedre halvparten utgjorde verkstedbrakkene hvor vi
fikk undervisningen og den Øvre halvparten var bebodd av norske sjøfolk
som hadde seil ute under krigen og som hadde tatt med seg ny kone hjem tiJ
Norge. Vi kalte den delen av leiren forl'Bigamistleiren~Det bodde faktisk
noen bigamister der.
Jeg hadde ofte i lange perioder hatt ansvaret for å holde fyren ved like
i samtlige 8 arbeidsbrakker og mAtte fyre hver 4. time.Da kunne jeg uten
Videre og uten å bli kontroJ,lert gå fra den ene leiren til den andre.
En vinterdag med hØye brøytekanter overa1t hadde jeg bestemt meg for en
liten visitt til Kari som etter et besØk i leiren,sku].le boe noen dager
hos sin venninne i Drammen. Under det vanlige besøket fikk jeg gitt henne
et tegn pA at jeg ville besØke henne noen sene kveldstimer. På en tidlig
fyringsrunde fikk jeg smuglet sivile klær over til verksted leiren og fikk
gjemt dem på snekkerverkstede't, i fyrrommet.Da jeo så skulle fyre ved kl.8
~m kvelden, passet jeg på å gå inn i verkstedleiren noen minutter fØr det
var vaktavlØsning. Dette så altsA vaktene som snart skulle avløses, men
jeg regnet ikke med at de rapporterte dette til de nye vaktene. Det gjorde
de da heller ikke og dermed kunne jeg uhindret gå min fyringsrunde som jeg
da avsluttet i snekkerverkstedet der omkledningen til sivilist kunne foretas
Jeg hadde ingen vanskeligheter med å forsere gjerdet, og ganske snart var
jeg på vandring mot byen. Jeg syntes nok at alle så rart på meg,men det
var nok bare et tegn på en snev av nervØsitet.Jeg korn vel fram til den oppgitte adressen. Her ble jeg vartet opp av Kari, hennes venninne og dennes
far. Vi hadde en riktig hygqelig kveld sammen,men kl 24.15 omtrent måtte
jeg sørge for å passere vaktene som nettopp hadde troppet på, for så å
gå uhindret inn pA brakka hvor jeg bodde. Svigerfar var et par dager tidligere ankommet leiren fo å sone sin siste del av sin straff, og han var vel
den som var mest nervØs tror jeg.Jeg hadde på forhånd informert brakkesjefen
om mitt foretagende, så på oppstillingen om kvelden meldte han en mann på
fyringsoppdrag. SiviJklærne hentet jeg dagen etter og dermed var den tjuvpermen gjennomført uten komplikasjoner.
SVigerfar flyttet inn på samme rom som jeg bodde på.Det var blitt pl,ass til
ham etter at Ole og Nico var blitt lØslatt. Stor og diger som han var ,så var
han alltid sulten og stadig på jakt etter neafkstra å spise. De små rasjon-
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ene vi ~ikk var ikke pA noen måte store nok for en person av hans kaliber.
Han hadde allerede tapt mange kilo før han kom hit til Gu1skogen mens
jeg selv som var langt mindre småspisende av meg, rett som det var ,kunne
overlate ham noe av min mat. Vi sørget ofte for et ekstra snaddermåltid
av poteter stekt i tran og det var noe han satte stor pris på.Men alt
dette var ikke nok til A hindre nye vekttap, og det var vel uten tvil
her i leiren grunnlaget ble 1agt for den sykdom som han døde av 1.januar
1950. Han hadde allikevel krefter til å få satt igang et sangkor i leiren.
Jeg var selv med i koret som etter kort tid ble ganske brukbart og gjorde
stor lykke ved et par anledninger.
Jeg var også med på å spille en del kvinnelige roller i stykker som vårt
amatørteater spillte i en brakke som hle ominnredet til konsert- og teater
lokale. Bl. a. spi l te j eg ,Jomfru Jahr i "Den store barnedåpen" og Magrlelone
i Holbergs skuespill "Erasmus Montanus". I tillegg til disse forestillj.ngene spilte amatørteateret også "Den politiske J<-andestØper", "BrØdrene
østermanns Huskors og Oscar Bråthens "Ungen"som instruktØr til alle forestillingene hadde vi den kjente teatermaler Ola Kornelius fra Nasjona]teateret, og ~et var også ham som i samarbeide med elevene p~ malerkurset
laget alle nødvendige dekorasjoner. Spør om det var ekte og god teatermale
kunst?
Med tiden ble vi så vant med god underholdning at vi også satte i gang
med revyer. De forskjellige brakkene laget hver sin revy, og revyen som
min brakke 10 laget, hadde jeg for en stor del laget og deltok også i
instruksjon ev aktørene i tillegg til det ~ være aktØr selv i noen nummere
Vi hadde.. med andre ord litt av hvert å ta oss til, sl> tiden virket ikke
lenger så lang. Jeg hadde nå bare noen måneder igjen å sone og jeg så
likesom lyset i tunnellen.Fangenskapet var jo etter hvert blitt en stadig
større belastning, ikke så meget fysisk men mere pA det psykiske plan.
Det å lese aviser med stadige innlegg om hvor forferdelige mennesker vi
var ,vi som satt inne og våre pårørende utenfor,var forferdelig vondt. Ett
lite nålestikk gjør ikke SF. vondt, men når man daglig får b~de 3 og 4,da
merkes det godt (vondt) .Brevene vi ~iJ<-k fra våre pårørende fortalte om
trakkassering, om husprohlemer som trusler om utkastelse,og mobbing på
arbeidsplassen for dem som hadde vært så heldige 8 få en jobb. Ja, for det
var ikJ<-~ enkelt. En dame med nær på preceteristeksamen til artium kan
vel uten1idere karakteriseres som godt overkvalifisert til jobben, når
hun må b~gynne som nåtlerske p~ en skofabrikk. Alle slike fornedrelser
var det selvfølgelig vondt ~ bite i seg, men håpet om at det vel snart
måtte gå opp for folk flest at vi bare var ganske alminneJige ungdommer
som hadde handlet av ren idealisme og i tro på at det vi gjorde, var til
beste for landet vårt.
Når slike tanker plaget som mest, kunne det gjøre godt å høre litt mere
oppmuntrende uttalelser fra folk på "den rette siden".
En gang utpå hØsten 1947 var jeg stevnet som vitne i TØnsberg i en sak
mot en venn av meg.Sammen ble vi ~ørt til TØnsberg (ler rettssaken gikk
over to dager. Jeg ble avhØrt som vitne den fØrste dagen og den påfølgende
natt og dag fikk jeg tilbringe i kretsfengselet i byen.Det ble en luftep~use utpå formiddagen og da kom jeg i snakk med en del kriminelle fanger.
Da de fikk hØre hvorfor jeg var der , var det en av dem som~sa at det
hadde vært mye bedre om "Londonklikken" hadde blitt arrestert istedet for
"den beste ungdommen vår" for "Londonklikke" var ikke bare verre enn
tyskerne, de var ogs~ verre enn engelskmennene. Jeg regnet ikke med at
hans mening var representativ for folket der ute i det fri, men det gjorde
allikevel litt godt å hØre.
En annen uttalelse jeg snappet opp på et annet tidspunkt, kom fra en av
vaktene i leiren kort fØr valget i 1947.Han spurte om Nasjonal Samling
stillte med liste ved valget, for hvis det Var tilfelle,ville han bruke
den, sa han
Nå, ja, vaktene sa nå så mye rart de,da.En morsomhet kom fra en vakt som
het Lerskallen. Med vårt kjennskap til det ty~J<-e språk,dØpte vi ham ganske
snart om til "TomsJ<-allen".Han ville advare meg mot å videreføre noen
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hardnakkede rykter som verserte i leiren og sa:"Du må"neiguikke"fortelle
slint videre for "det går som tørr ild i varmt hvetebrød det, skjØnner du"!
Vi hadde mange betegnende navn pA vaktene, noen fordelaktige, men de fleste
mindre flatterende. "Tomskallen" , altså, "Gorillaen", J,onfirmanten, "Tufsen"
Drittsekken", Konfirmanten", og ".steinuygger;n".
De mest medgjørlige het
Onkel Gjert", "Brevduen" og "Kameraten".
Når jeg nå først forteller litt om vaytene, vil jeg ta med en historie jeg
hØrte fra en kar som hadde vært med P2 en utegjeng i Lier. To fanger var
opptatt med noe reparasjonsarbeide p? lAvetake~ da de ser at venninnen til
den ene kommer syklende mot gården for ? besØ~e sin venn illegalt.
For at det skulle kunne skje, måtte vakten p~ en eller annen måte hindres
i å Øve kontroll. En rask rådslagning pA taket endte med at han som fikk'
besØk, klatret ned fra taket. (jenta var allerede inn hos pondekona på
gArde)Han fikk tak i fangevokteren og sa at han hadde sAnn~ryktelig mage..sjau og måtte så veldig pA do.og spurte om iy.ke vakta kunne være så snill
å klatre opp på taket med en pakke spiker som den andre trengte øyeblikkelig
Jo, det kunne vakta saktens gjøre og dermed klatrer han opp. Når han nå
først er her oppe, se. kan han kansrje hjelpe til med Å holde listene som
fangen skal spikre? Jo, han er riktig medgjØrlig og de to arbeider fint
sammen en stund inntil fangen plutselig "misteri. hammeren SOm rutsjer utfor
taket. Straks y.latrer fangen ned for å hente den opp igjen,men idet han er
vel nede, river han stigen overende så den går i bakken med et brak.
"Hei", roper han opp tiJ vakmannen , "jeg komtil A rive ned stigen så den
gikk i stykker. Jeg mA prØve ? ~inne en annen stige,eller få reparert denne~
Han tar seg god tid, men finner selvføJgelig ingen nv stige,men finner
etter mye leting noen materialer -,.. reparere med" og spjelker sttgen riktig
selid på et sted hvor stigen alldeles ikke var brukket.Fangekameratens venninne har fått levert den lille pakken hun hadde med seg og forsvinner.
Vennen er ferdig på do, og sammen reiser de to fangene stigen, klatrer opp
på taket og ~ortsetter arbeidet. Vakta kan ~Jatre ned uten å ane hva som
egentlig hadde ~oregått. Jeg var som sagt ikke selv med pA dette og kan
ikke helt innestÅ for sannheten, men dersom det ikke er sant, så er det
i alle fall godt"ljugi"!!
og dagene gikk, og ukene gikk. nagen ~or ~rihet rykket stadig nærmere ..
Svigerfar var reist hjem, mange av kamerate~var blitt lØslatt,men jeg hadde
baru2 måneder igjen å sone da en representant fra Skoqer ~ommune oppsøkte
fertgselsrlirektøren for å hyre noen fanger fra snekker- og malerkurset til
å gjøre noe arbeide i "Misseleiren" som je0 har nevnt tidlige. Jeg fikk tilbud om å være med på dette sammen med tre andre fra snekkerkurset og ~2~.]
malere. Vi ville få anledning tiJ. ? tjene 8 kroner pr. dag, og vi satte
igang så snart alle formaJ.iteer var i orden.Fengselsbestyrelsen hadde pAtatt seg å foreta oppretting av guJvene og reparasjoner der det var nØdvendig. Alle vegger skulle helegges med huntonitt,de skuJ.le sparkles og males
i takene skulle det settes opp hard huntonitt som også skulle males, og vi
snekkere sk~lle tillegg til det nevnte snekkerarbeide montere kjøkkeninnredninger s6m ble laget ved en fabrikk. For dette skulle fengselsledelsen
få kr. 8400.- pr brakke og det var i alt 8 brakker som skulJe restaureres.
Mens vi arheidet der,ble ryktene om halv soning mer og mer hardnakkede og
en dag sto det i avisene at spØrsmåJet om halv soning skulle opp i Stortinget fØr sommerferien. Hvis det nå hle noe av dette, ville fengselet ikke bli
i stand til A oppfylle den avtalen de hadde inngått med Jr.ommunen ,og vi som
jobbet med restaureringen,beaynte t snakke om at vi kanskje kunne påta oss
å fuJIfØre etter at vi var blitt lØslatt.Vi var nemliq alle i den situasjon
at vi vilJee bli J.Øslatt i juli m~ned ve i soning.Jeg ville ikke tjene så
mye på det for jea hadde jo allerede sonet 34 av 36 måneder som utgjorde
2/3 av straf~en.Det samme var til~elle med de andre.

Da det så bJ.e endelig bestemt at

halv soning skulle gjennomfØres,søkte vi

oppsynsmannen fra kommunen om li få overta akkorden . Han var veldig godt
fornØyd med det arbeide vi hadde utført og lot Oss på flekken få kontrakt
på å fortsette etter lØslatelsen
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Men ennå var det jo en stund igjen ti] jeg ville bli en fri mann, og
net hendte vel andre tino som det kunne være av interesse å fortelle om.
Jeg vil der ror først gå~ noe tilbaye i tid, for jeg har jo foregrepet
beqivenhetenes gang ven allerede å skrive om prosjekt "Misseleiren".
Je~ blir nødt til å gå tilbake til august 1947.Det hendte et par dager
etter at jeg hadne v~rt i TØnsberg for å vitne.Etter middagen hadde jeg
laqt meg ned på senga for å ta en liten middagslur. Plutselig blir jeg
vekket aven av romkameratene som forteller at det Var besøk til meg.
Jeq vil_le ikke riktig tro det ,for jeg kunne ikke tenke meg hvilke 2 gutter
som kom for ~ besøke meg. Men romkameraten fortalte igjen at det var 2
gutter p~ en dansk motorsykkel_, 00 da jeg kom hort til inngangsporten
viste det seg å være to kullkamerater fra krigsskolen i Tølz.nen ene var
dansken Ole Petersen, og ved siden av ham sto min romkamerat Lars Ove
Larsson. Det var en total overraskelse.Jeg hadde nemlig hele tiden trod~
at hegge var falt i februar 1945.Men her sto ne altså lys levende.ole
hadde før han kom til meg, vært innom hos mine svigerforel0re på Sinsen
i håp om å treffe Kari der. Hun var imidlertid reist til Fyresdal hvor
min far oppholdt seg på den tiden,s~ Ole hadde avlevert en forsinket
bryllupsqave fra min gode venn ~ørgen Weidlich og hans foreldre i Danmark.
Overraskelse etter overraskelse. Nå hadde vi en lang og hyggelig prat
sammen på besØksrommet etter å ha utvekslet kraftige håndtrykk. Vi hadde
jo massevis Å snakke om siden det var så lenge siden vi hadde sett hverandre. Nå bodde Ole Petersen hos Lars Ove hos dennes foreldre i nærheten
av Ulefoss, så de fant ut at det derrra ikke var så langt til Fyresdal
så de ville ta seg en tur dit for å treffe Kari. Aven eller annen grunn
hle det ikke noe av. I alle fall, det var en stor opplevelse for meg.
og så vil jeg fortsatt at vi skal oppholde oss ved det som var igjen av
1947.
Den julen ble det nemlig feiret en jul som vi som opplevde den sammen
har snakket om med gled~ mange ganger siden.Det var noe annet enn den trist,
julen året forut.
Alle vi som bodde på samme rom i brakke 10 hadde skaffet oss gode kontakter
både i og utenfor leiren, og disse hjalp til med å skaffe alle de ingredienser som skuJle til for å feire en skikkelig jul. Alle fikk sine gode
julepakker hjemmefra og alt spiselig i pakkene ble erklært for felleseie.
Vi hadde også qreid å skaffe oss noen kontanter og var enige om at disse
ville vi rorsøke å omsette i julebrennevin. pengene hadde Kari overtatt
ved et besøk i november, og ved desemberhesøket midt i måneden mens jeg
satt sammen med henne på besøksrommet,sørget en av romkameratene mine for
å hente to flasker under madrassen i barnevognen som Kari hadde måttet
sette fra seg utenfor besøksbrakka.Flaskene ble i en fart bragt til et
sikkert sted der de skulle hentes senere.
De siste dagene fØr jul arbeidet de to pA rommet som hadde gått på malerkurset med noe opoussingsarbeide på Bredtvedt kvinnefengsel der de bodde
hel uken. Da de så kom tilbake til oss, fortalte vi dem at "operasjon
Brandy" hadde vært totalt mislykket. At dette var lØgn forsto de ikke og
ble selvfølgelig veldig lei seg for det.
Julefeiringen hegynte med felles julemiddag for hele leiren i leirens
store spisesal. Her ble det servert medisterkaker med surkål og til dessert
fikk vi "noe gult med noe rødt på". Det var sang aV et lite raskt sammensatt kor og det ble lest et l_engere dikt forfattet aven aV fangene i leirer
"Kommer ikke far hjem snart"? Deretter sang vi sammen en del kjente julesanger før fengselsinspektØren Ønsket oss en god jul.
Tilbake på rommet som var pyntet med guirlandere og juletre,skulle vi så
kose oss og feire videre.Kaffebordet ble dekket med alt som qodt var.
Hadde de der hjemme sendt oss så mye godt at det gikk ut over deres egen
julefeiring, tenkte vi.Alt var klart for en hyggelig julereiring, bare
så forbasket ergerlig at den påtenkte juledrammen uteble.Vi beklaget det
igjen i hØye toner overfor de to Bredtvedtarbeiderne og gjorde det gang på
gang inntil alle hadde satt seg til bords. Da hentet jeg bak ryggen på de
to, flaskene som nå lå qjemt under sengeklærne i min seng.
-
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Over hodene pA de to satte jea så de to flaskene på bordet med et dunk!
Overraskelse? Glede? pegge neIer, og viJI jubel! net ble grundig feiret
utover kvelden, og da det gikk mot minnatt, fant vi plutselig på å dra
igang en lang rekke som styrtet inn og ut fra samtlige brakkerom,
derfra over til neste brakke, innog ut. Rele tiden hengta det seg stadig
flere på nen lange slangen og vi sang vekselvis "Kjerringa med staven"
og "Napoleon mec'l sin hær".Riktig en Asgårdsrei! Vi avsluttet~det hele
i et roligere tempo, i marsjtakt mens vi taktfast sang den kjente og
kjære legionssangen "Mariann". CTeg kommer tilbake nf\T seier-n er vår)
Men da kom borternot he]e vaktstyrken styrtende og satte en stenper for
det hele.Det fikk da jamen være måte pA feiring! Nå ga vi oss selvsagt
og nermed fikk opptrinnet ingen videre konsekvenser selv om vaktene
nok forsto et det hande vært noen drammer men i spilJet.Noen razzia
pA rommene hadde Qerfor ingen hensikt denne ganaen~men det bJe nok
•
passet bedre på i romjula SÅ slikt ikke skulle gjenta seg nyttårskvelden
Den ble da også feiret i langt roliger former, og midt i januar ble det
så hoJot avslut~de ~ksamen ven alle-yrkeskursene og oermed er jeg vel
igjen der hvor jeg b~vnte Å bryte den kronologiske rekkefølgen i min
beretning.
] r
l'
Dagene går og ~~Mei§ ~g dag var det klart at det ville bli bare halv
soning for alle med dom under 8 år.
Jlen 12. juli 1948 kunne jeq rusle ut fra Gulskogen som fri mann- ut fra
c'len samme leiren som jeg hadde bodc'l i noen dager f~r avreisen til tjenesten i Den Norske Leqion nØyaktig 6 år tic'lligere.For en herlig følelse.
Jeg nro straks til Sinsen og feiret
10slatelsen sammen med Kari,stein
og Karis familie.Nøvaktig hvordan det ble feiret husker hverken Kari
eller jeg. Vi var vel altfor oppspilte kan jeg tenke meg, men i alle
fall bJe vår bryllupsdag den 17. oktober behørig feiret som om det var
selve bryllupet. God mat, sang, taler og takk for bru-ra.Nå kunne vi
ta igjen det som vi mAtte forsake to år tidligere, og jeg hadde faktisk
tjent noen kroner selv så jeg pA sett og vis kunne bidre med noe selv.
Etter at jeg hac'lde tatt en velfortjent? 14 dagers ferie etter løslatelser
hadde jeg nemlig fortsatt med restaureringen av brakkene i "Misseleiren"
på Gulskogen og tjente faktisk 1400.- kroner pr. brakke. Arbeidslaget
fullfØrte reparasjonen av 1 brakker i 10pet av 1! måneds tid,og det
syntes vi var en god begvnnelse pA det nye arbeidslivet.Det var hyggelig
å kunne bidra med mitt til en felles kasse for hele sVigerfamilien.
Der var nemlig ikke alle kommet seg i særlig innhringende jobber ennå.
Og hvor inderlig godt Var det ikke A kunne komme hjem til en kone og
en kjekk liten gutt pÅ 1~ år, kunne kJemme en kone som hadde gjort så
meget for meq mens jeg satt inne, og å kunne ta den vesle ved h?nden
eller i sportsvognen og rusle en tur ute i byens gater. Han skulle jo
vises fram bAde her og der. Jo,nå syntes alt såre vel.Det syntes såre vel, men var det det? Riktig nok hadde jeg fått min
frihet tilbake,men jeg måtte ofte spørre meg selv hva slags frihet jeg
egentlig;hadde gjenvunnet. Jo,jeg hadde friheten til bevege meg fritt,
men hvordan var det med friheten til å kunne snakke om det seom lå
meg mest på hjertet? Den var det absolutt så som så med. Fortiden måtte
det ikke snakkes for meget om for da var det vanskelig å skaffe seg ny
jobb. Derfor ble det med meg,som det var for mange som var i samme båt,
til at jeg måtte komme i kontakt med meningsfeller som hadde greid å
etablere seg påny etter et kortere eller lengere fengselsopphold. Jeg
fikk på en eller annen måte rede på at det ute pA Ski var en snekkermester Sleipnes som drev sitt eget lille snekkerverksted og som hadde
bruk for snekkere. Jeg reiste ut til ham og fikk løfte om å kunne få
begynne på verkstedet hans etter nyttår. Det var ennå en god stund til
nyttår, så jeg reiste med Kari og Stein til far som da var etablert på
Lofthus i Fyresdal. Her hodde han sammen med min yngste hror Anton og
min søster Astri.Kari kjente stedet fra fØr. Hun hadde jo bodd der en
tid mens jeg ennå satt i leiren på Gulskogen. Jeg hadde nemlig fått
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i oppdrag å innrede noen rom i annen etasje på gården som tilhørte
Sigrid Veum som senere skulJe bli min annen stemor. Her hadde jeg da kost
og losji for meg og min liJle ~amilie og vel ogsA noen kroner i arbeidslønn. Arheidet gikk unna, men plutselig en natt vAkner jeg med ~ryktelige
magesmerter. Legen blir bu~sendt, og han konstaterer blindtarmbetennelse.
r full fart blir jeg transportert ti] Telemark fylkessykehus i Skien hvor
jeg straks blir operert. Sykehusopphol~et hle ikke av l.ang varighet, så
etter en drøy ukes tid kunne jeg ta ols "Victoria" oppover kanalene i
Telemarksvass~raget til Bandaksli og med buss videre derfra kom jeg meg
tilbake til Fyresdal. En kort rekonvalesenstid måtte til før jeg igjen
kunne fortsette innredningsarbei~et, men sA rakk jeg akkurat å bli ferdig
slik at jeg tok familien med og reiste til Oslo lille julaften for ~ feire
sammen med svigerfamilien. Far tok farvel med Kari og meg og "den lille
puttenutten", Anton med "Admiralen" og Astri med "Fantungen". PÅ stasjonen
i OsJo sto tante Hari og tok i mot oss og "Kjælegrisen".
•
Det ble feiret en hvggelig jul hvor alle ga hverandre selvlagede julegaver.
Annet var det ikke råd til.Det bodde jo da temmelig mange voksne mennesker
hos svigerfamilien og ~et var selvsagt svært trangt i leiligheten.En fikk
derfor som julegave disposisjonsrett over den øverste skuffen i kommoden
i entreen, en fikk hiemmelagede rullesk~yter. Kari og jeg fikk klippekort
til Oslos Fødselsklinikker, for nA var det sikkert at familien ville bli
forøket igjen.
Etter nyttår begynte jeg så i jobben hos snekkermesteren på Ski. Tidlig
opp om morgenen for å ta toget fra Østbanen slik at jeg kunne være pA
plass ved høvelbenken kl 7.00. Det betydde opp kl. 5.00 om morgenen det.
Jeg jObhet her for det meste med finering aV salongbord og bokreoler som
var blitt verkstedets spesiaJ.iteter,og jeg fant me~vel til rette i jobben.
Mine arbeidskolleger hadde ikke samme bakqrunn som jeg men de godtok meg
som fUllverdig medlem av arbeidsstokken. De hadde nå tross alt selv tatt
jobb hos en "landsviker". De kom forøvrig også godt overens med ham også.
Jeg hadde altSÅ arbeide, men husrom ett eller annet sted vekk fra svigerfamilien sto hØyt på Ønskelisten særlig nå etter at Tore ble fØdt i april
1949.Det var ikke enkelt. Køen av hussøkere Var enorm og bakerst i denne
køen kom selvsagt Svikerne". Da jeg så fikk anledning til å feriere hos
en familie i HaJlingdal sommeren 1949 (også en NS-familie som Kari kjente
fra tidligere), ble jeg forespeilet både nytt arbeide og attpA det en
egen leilighet. Jeg slo til, og utover høsten ble det til at jeg dro
31ene dit opp for å begynne i jobb på RoJsrud Trevaref.abrikk. Foreløpig
ble jeg boende på ett rom. Her stelte jeg frokost oq kveldsmaten selv, men
spiste middagene hos arbeidsgiver og husvert. net tok noen uker fØr den
lovede leiligheten var disponibel. Den tidligere arbeidsformannen p~ verkstedet flyttet ikke ut før vi var kommet like oppunder jul. Da fikk jeg
~entet det vesle jeg hadde av møbler d.v.s. en bred divan og en barneseng
samt en kone og to barn oppover og igjen syntes vi A ha kommet til himmelrike. Tenk egen leilighet! Det var nesten ikke til å tro.Leiligheten var
imidlertid ikke mØblert så jeg satte straks i qang med å lage kjøkkenbord,
spisestuebord, salongmøblemEmt og kjøkkeninnredni~ger. Etter noen m~neder
var så leiligheten blitt såpass presentabel at jeg kunne ta imot besøkende.
Far besøkte oss, svigerinne Mari kom og var noen daoer, og om sommeren
kom også svigermor i sin rullestol. For henne må det ha vært en stor opplevelse å kunne sitte i rullestolen ute p~ verandaen oq se utover elva og
dalen,se Bergenstoget fare forbi og i det hele tatt nyte livet på en helt
annen måte enn hun hadde vært vant til de siste årene. Hennes leddgikt hadde
stadig utviklet seg til det verre.
Høsten etter svigermors besøk var jeg med husverten på tyttebærtur 00
sammen men oss var også hunden hans "Freia". På vei til tyttebærskogeen
fikk vi også følge av nabohunden ;eJhunden "Finn". Vi ble gode venner på

turen. Ja det regnet jeg i alle fall med, men dagen etter skulle det vise
seg at vennskapet ikke stakk så dvpt. Da jeg var på vei over til ver~stedet
møtte jeg hunden og snakket til den i en vennskapelig tone. Plut%t'S~<;t·:,
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farer hunden på meg og biter seg fast i den venstre tvkklegaeen min.
Jeg prØver å få tak i nakkeskinnet men kommer i uhalanse og blir revet
overende idet hunden skifter tak og glefser etter armen min. Jeg m~ innrØmme at jeg ble livredd for at den skulle fare i strupen på med og roper
på husverten som allerede var inne D? verksteoet. Han kommer og får jaget
hunden. Jeg kunne ikke gå p? arbeidet den dagen og 0.et ble faktisk et
langt sykefravær. Benet hovnet kraftig 0PD og var omtrent like tykt i
leggen som det var i låret. Jeg fikk med meg tvttebærhøsten og dro til
oslo hvor jeg kom under behandling av svigerfamiliens huslege. Hn "pøste"
på med penicelin og det var det som skulle hli redningen- Legen sa siden
at han hadde vært alvorlig redd for at jeg skuJle komme til å miste benet.
Det gikk bra og etter flere ukers opphold på Sinsen, kunne jeg dra tilbakE
til Hallingdal.
Men, mens jea n~ sitter og skriver dette,finner jeg ut at jeg nok har tatt
litt feil av tidspunktet for denne tildragelsen. Det må ha foregått e~hr
tidligere altså mens jeg ennå bodde alene på hyhelen og fØr jeg hadde fått
familien oppover.Når så dette er sagt, er jeg P? rett kurs igjen.
Etter at svigermor hadde besøkt oss gikk månedene i fred og ro.Jeg passet
arbeidet og Kari vokste i omfang. Desember kom og så reiste Kari til Oslo
for å føde sin tredje sønn. Sigund så dagens lys Då RikshosDitalets
Kvinneklinikk i den 7. desember 1950. Jea hadde fått min yngste bror til
å hjelpe til i huset mens Kari var borte. Jeg bakte julebaksten og stelte ,.".
forØvrig i stand til jul. før jeg også dro til Oslo for? være til stede
når den nye gutten kom. Fødselen gikk bra og mor, far og sønn reiste igjen
til Hallingdal hvor vi kunne feire en hyggeJ.ig jul.
Tidlig neste vår fikk vi så besøk igjen. renne gangen var det min danske
venn jør~~n Weidlich som dukket opp·og vi hadde noen hvggelige dager sammen. Vi hadde ikke sett hverandre siden januar 1945 og hadde derfor masse
vis å snakke om. Etter at han var reist hjem igjen gikk månedene og det
ble vinter med nesten uhyggelige snømengder. Men så kom våren og jeg fikJs.~>tK1~
beskjed om at leiligheten min ikke kunne disponeres lenger dersom jeg ikke
kunne overta driften av verkstedet selv. nette hadde jeg jo ikke Økonomiske muligheter til og dermed var det bare å se seg om etter annet sted
å bo- og annet arbeide.Det ble avertert både i Aftenposten og i Nationen,
men til ingen nytte.Da Var det at Kari skrev til en tremenning på Eidsvold
og ikke lenge etterpå fikk vi brev med heskjed om at han kunne skaffe oss
i alle fall tak over hodet, men ikke stort mer enn det. Ny jobb hadde jeg
ikke å qå til,da vi sendte flvttelasset avgårde til Eidsvold og selv dro
etter. Husværet vi hadde fått tilbud var meget dårlig,men det var tross
alt et sted å bo. Huset, vslebygningen på LjØdal gård lå like ved (4 meter
fra grisehuset på gården. I grisehuset vrimlet det med rotter og fluer
var det i tusentall både i grisehuset og inne i huset hvor vi forholdsvis
raskt fikk installert oss. Gulvene var skjeve, veggene var gisne, det regn
et gjennom taket slik at barnas senger måtte dekkes med regntøy oppe og
forsynes med rottefeller under. Vann var ikke innlagt men måtte hentes
i grisehus,et. I det hele tat.t ufyselige tilstander. stakkars kone som
måtte stefle på et sånt sted mens jeg måtte bo på hybel i Oslo hele uken.
Jeg hadde skaffet me~ en ny jobb på verkstedet i i l W. Hagfors og hybel
hos min onkel i Sandvika. Det var ikke lØrdagsfri på den tiden, så jeg
kunne fØrst reise hjem til Eidsvold etter endt arbeidstid på lØrdagene.
Klokken tre natten.til mandag var det så å komme seg avgårde med toget,
så det var ikke mange timene jeg fikk være hjemme hos familien.Kari og
ungene hadde det forferdelig ikke bare når det gjaldt boforhold men de var
til stadighet utsatt for sjikane fra bonden som vi leide hos. net var ikke
Karis tremenning,men han som eide nabogården.De eneste små lyspunkter i
tilværelsen for min lille familie var nok når de etter å ha "gjort det
yelig- pent- papoa kommer halv time"som ungene:::sa.
Et annet lyspunkt i tilværelsen var det da vi i påsken 1952 fikk låne
landstedet til min bror og sviqerinne på svestad på Nesodden. Her levde
vi noen lykkelige dager, men 3. påskedag reiste jeg som vanlig til jobben
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i Oslo. Etter frokostpausen skulle jeg gå igang med et arbeide ved en fresmaskin og var så uheldig å få venstre hånd inn i masyinen med det fatale
resultat at jeg fikk kaopet av med venstre h?nds tommel og pekefinger.
Etter en mAneds oophold ved Bærum sykehus og et lengere rekreasjonsopphold
hjemme i Eidsvold kunne jeq så iglen begynne? arbeide en stund før jul.
Men hvor lenge var sa Adam i Paradis. Bare til en qang i aoril måned.
Ved en stor skjermhilledundersøkelse av alle i hedriften, ble det konstatert
at jeg hadde p~dratt meg en lettere tuberkulose. Vår datter var da fØdt
idesemher 1952 og jeg fikk av helsemyndighetene tillate~se til å feire 17.
mai sammen med hele familien før leg ble innlagt på Granheim Sanatorium
i Follebu. Her ble jeg behandlet o? beste måte, og fordi sykdommen ble oppdaget på et såvidt tidlig tidsounkt Var jeg s? heJdig å bJi utskrevet som
frisk allerede i oktober Samme år. så rulgte en ny lang rekonvalesenstid
med jevnliqe kontroller. Nesten et 2r gikk rØr jeg igjen var i arbeide.~
NA hadde jeg imidlertid rått nyss om at det ble hygqet manqe nve hus på
Nesodden og jeg meldte meg inn i Nesodden Boliabyggelag hvor jeg var så
heldig å få Jeilighet i en tomannsbolig. Vi ~lyttet ti] Nesodden i iuni
1955 og et av de tristeste kapitler i mitt liv, tiden i Eidsvold var slutt.
Nå var alle barna kommet i den aJderen at de kunne huske selv,og hva som
siden har hendt overlater jeg ti] dem A gienkalle i erindringen.
Jeg slutter her.
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