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SLEKTEN PÅ FARSIDEN     
 

"Stor arv det er for mannen, 
av godtfolk vera fødd" står 
det øverst på den Ættetavle 
som Sigurd Kolsrud (fars 
fetter) har utarbeidet for sin 
mor Berte Maria Olsdotter 
Bakke, søster av min bestefar 
Anders (som kalte seg 
Olsen). Sigurd Kolsrud klarte 
å finne frem til  sin mors åtte 
oldeforeldre, som altså er 
mine tipp, tipp -oldefedre, og 
jeg gjengir navnene her etter 
ættetavlen: 

Tre brødre: Ole Bakke, Bent Tingelstad,  
Anders Olsen (Hofsvang) 

 
 
• Jon Olsen Dælen (l760 -) gift med Marte Larsdatter Røyken l748 - ) 
• Amund Amundsen O (l744 - l8l2) gift med Maren Olsdatter Knarud 
• Lars Hansen Helmenbakken (l739 - l80l) gift med Berte Christensdatter 

Alm 
• Hans Jensen Andfossen (l734 - l788) gift med l) Johanne Hansdatter 

Andfossen (l744 - l77l) og 2) Anne Gudbrandsdatter Molstadkvern. 
 
Om disse mine tipp-,tipp-oldefedre  vet jeg ikke annet enn navnene. Men i 

de såkalte "Mors erindringer", en  gjengivelse av  hendelser som min bestefars 
søster Berte Maria Olsdatter Bakke husker fra sin oppvekst, står det noen linjer 
om min tipp-oldefar. Han het Lars Jansen Gammebakken og var gift med Berte 
Amundsdatter O. Jeg gjengir utsagnet  i litt mer moderne språkdrakt: " 
Sparsomhet og nøysomhet var en livsbetingelse under de forhold han  levde 
under. Lars Jansen var husmann på Gamme og hadde 4 skilling  dagen om 
vinteren for å stå opp klokken 3 om morgenen og stå på låven og treske. En mager 
husmannsplass som kunne ha en ku og noen få sauer, og den skulle syv 
mennesker leve av. Dertil kom uår og ufred med svenskene. Lars var 
utkommandert  og konen Berte gikk gardimellom med en halv daler og ville få 
kjøpt en skjeppe bygg, men fikk det ikke. Da fikk de føle hva maten smakte. Berte 
kokte velling både til frokost og middag, og ofte når det var lite mat fikk de 
velling til kvelds, og så jaget hun barna i seng så de kunne sove bort matsavnet, 
og der nyttet det ikke å mukke. Den korte og tykke Berte Gammebakken visste 
hvor skapet skulle stå. Da barna måtte spise så mye grøt og velling, fikk de store 
mager, og for å bøte på dette misforhold kokte Berte "lutgrøt" til dem så magen 
skulle skrumpe inn. Den var vel ikke så sterk, ellers kunne det gått galt. Men at et 
par av barna hadde en litt ømfintlig fordøyelse i senere år skyldes kanskje denne 
sterke kur." 
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Ole Bakke med kone Jenny og Astrids bestefar Anders Olsen (Hofsvang) 
 

 
MIN OLDEFAR 

 
sønn av Lars Jansen og Berte O, het Ole Larsen  (Melbostadbakken). Han 

levde fra l820 til l893, og giftet seg i l844 med Maren Larsdatter Hovsmarka. Ole 
Larsen og hans kone får vi vite meget om i "Mors erindringer", men Ole ble en 
såpass kjent lærer og emissær at han også får plass i den bok  om kjente religiøse 
personligheter på l800-tallet  som H.G.Heggtveit utga.. 

 
Ole  var nr 5 i søskenflokken, men alle de fire som gikk forut for ham, John, 

Maren, Marthe og Amund, født mellom l809 og l8l7, levde bare noen år. 
   
Jeg fortsetter å sitere bruddstykker av "Mors erindringer", som  gir et 

levende inntrykk av det slitsomme livet  oldefar og oldemor  førte  som 
husmannsfolk  på  l800-tallet: 

 
"Ole ble, tross den tarvelige levemåten i barndommen, ualminnelig sterk. 

Det fikk han såre vel bruk for da han ved sitt giftermål pantekjøpte en vanbrukt, 
stor husmannsplass av Lars Pedersen Melbostad…..Da Ole hadde fått opparbeidet 
det som med rimelighet kunne dyrkes, hadde han 4 kuer og 7 - 8 sauer om 
vinteren. Stuen var liten, et rom med peis, og en liten kove til. Ole fikk bygd til et 
kammer i den ene enden. Dessuten satte han opp stabbur og et skjul til for. Men 
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mest arbeide la han på jorden, og da kom hans store krefter ham vel til gode innen 
han fikk ryddet og brutt opp all den store sten som lå alle steder og gjorde seg 
bred. Sten var han en hater av. Hvis han gikk langs en vei og det lå en liten sten, 
ga han den et  iltert spark. Jeg vet ikke hvor mange meter steingjerde han satte 
opp, men det meste står nok ennå, så det er minnesmerke nok etter ham. Han 
brukte ikke hest til stentransporten, men veltet den, og til dels hadde han et 
stendrag. Når de store stenene vel var kommet oppå draget, brukte han ruller og 
kjørte på, og så murte han opp en pen mur, to mot hverandre, og fylte mellom 
med småstein. 

 
Store åkerstykker grov han opp med hakke og grev. Aldri sa han at det var 

uråd å begynne på noe. Når det så ble noe å høste, bar  han det på sin brede rygg, 
høy og korn inn i låven. Senere fikk han laget seg en høykjerre, og da barna ble 
såpass store , var de med og skjøv på så godt de kunne. Men kornet bar han for 
det meste….Han var overbærende med barnas feilgrep, han søkte heller å hjelpe 
og finne den letteste arbeidsmåten. Men dovenskap og slurv tålte han ikke. Han 
selv var overordentlig flittig og nøyaktig i alt sitt arbeide, og det ville han også at 
barna skulle være. 

 
Ole  Larsen var nøye med sitt ytre og selv holdt han for det meste sitt tøy i 

orden. Han lappet sin bukse selv, og stoppet strømper og vanter og la hver ting på 
sin plass. Det var ikke å sitte på en stol og kommandere andre i øst og vest etter 
tingene. Han hjalp ofte sin kone med småguttenes tøy, for han så at hun, som ofte 
var sykelig, kunne trenge en håndsrekning, især når det var så mange viltre slitere 
som bukseknær og strømpeknær ikke trivdes på. En av hans hovedgrunnsetninger 
var at han ikke skulle bry andre med det han kunne utføre selv. 

 
Han var svært hendig, og skaffet seg snekkerbenk og redskap både for sin 

egen del, men også for at småguttene skulle ha noe å øve seg på. Lærdommen er 
ikke tung å bære, pleide han å si. Det var smått med penger, og ut måtte de etter 
hvert som de ble store, og penger fantes ikke til å koste skolegang på dem….. 
Både Ole og hans kone hadde det vi kaller gode hoder, og deres foreldre 
likeså……..Ole ville at det skulle leves etter Guds ord, ikke bare prekes og bedes. 
Man blir ikke mett av å se på maten, sa han, men ved å spise den. Det skal 
handles og ikke prates, skal det bli til noe - var en av hans grunnsetninger. Man 
skal være kristen i hjemmet før man viser det ute i verden. 

 
Når det var noe han trodde var rett, var det ikke godt å få ham derfra. Ja, 

omtrent umulig. Han var konservativ…Han hadde vanskelig for å fordøye de nye 
ideer som var oppe i den tid han levde i. Han måtte likesom ha erfaring for at de 
dugde til noe først…Derfor var han ikke rask til å fatte beslutning  Ordknapp var 
han bestandig,og enn mer tok det til med årene. Noe som kaltes tøysesnakk 
eksisterte ikke i hans munn. Med oss barn var det sjelden han innlot seg i noen 
samtale. Jeg kan ikke erindre noen gang i hele mitt liv at jeg drøftet noen ting med 
ham. Det kunne aldri falle noen av oss inn å blande oss i samtalen eller late som at 
vi forsto oss på det der taltes om. Jeg tror han led under denne slags skyhet selv, 
eller kanskje han var oppdratt på samme vis selv……. Bare en ting har jeg til 
felles med far, og det er å bli innesluttet og umeddelsom. Han ble i grunnen på 
sine eldre dag en ensom mann, selv om han bodde hos sin sønn Ole på Brørby 
gård på Jevnaker. Etter Oles omvendelse var hans sinn  helt forskjellig fra fars, og 
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dessuten likte han ikke sin svigerdatter. Han syntes hun var for meget borte fra 
hus og barn. Ole, sønnen, var heller ikke ordentlig og påpasselig med sitt arbeide, 
syntes han.  …Jeg vet at far nærte frykt for å bli liggende syk og bli overlatt til 
deres omsorg. Men gudskjelov slapp han å ligge lenge. Men en ting har jeg vært 
sint på hans sønn Ole for - han føyde ham ikke i hans ønske om på bli begravet på 
Tingelstad kirkegård….  
 

Tingelstad gård og Tingelstad kirke ca 1950 
 
Vi flyttet til Tingelstad i l866 og bodde der i l5 år, og  ved Tingelstad kirkegård 
hadde far vært med ved nær sagt alle begravelser i vid omkrets. Til tross for at de 
store gårdbrukere ikke likte at far holdt oppbyggelse(han var haugianer) så likte 
de ham som kirkesanger, og især var han uunnværlig i begravelser…Likesom far 
var en rydnings- og ordensmann i det timelige, så var han det også i det åndelige, 
og det er klart og greit fortalt hva han utrettet der i Heggtveits bok "  (omtales 
senere) 

 
 

OLDEMOR 
 
Maren Larsdatter Hovsmarka, ble født i l8l6 og døde i l879. Hun giftet seg 

som nevnt med Ole Larsen i l844, og fikk åtte barn. To døde før de fylte et år. De 
seks som levde opp var Lars Bakke (l844 - l906), Peder Bakke (l846 - l9l5), 
Anders Olsen Hofsvang (Bestefar) l848 - l934, Ole Bakke (l850 - l928), Bent 
Tingelstad (l852 -) og Johan Tingelstad (l857 - l937)  De to siste utvandret til 
U.S.A. 

 
På det portrettet jeg har av min oldemor ser hun ut som en meget streng og 

alvorstynget kvinne. Et ganske annet bilde av henne gir  Berte Maria i sine "Mors 
erindringer", og jeg siterer igjen en del fra denne eneste skriftlige kilden jeg har 
for å få vite noe om henne: 
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"Far var alvorlig og ordknapp, men mor hadde en utpreget   taletrang. Når 
hun ikke hadde sine veninder hos seg og av dem hadde hun mange - og de var 
dessverre ikke av de beste mange av dem - så måtte hun meddele seg til oss barn. 
Det var både vel og ille. Vel fordi hun hadde en utmerket hukommelse og kunne 
derfor fortelle lange slektsregistre og begivenheter innen bygden….Om 
vinterkveldene eller når mor satt ved rokken…hørte vi både om underjordiske og 
annet. Skjønt mor ikke trodde på slikt, fortalte hun livlig og levende så vi syntes 
vi så det for oss. Så fortalte hun om gammel brennevinsbrenning og det som 
fulgte med den. De fikk seg en kraftig rus for 7 øre - 2 skilling - den gang. En pel 
brennevin kostet 7 øre - 2 skilling - og drakk de tre peler så var de godt "berja". 
Hun fortalte en episode fra Bestefar Hofsmarkens tid"   (Min tippoldefar Lars 
Larsen Hovsmarka l775 - l857) "som gir et temmelig karakteristisk trekk både av 
bestefar og bestemor og den tiden de levde i. Bestefar var temmelig sleivkjefta, og 
det var et alminnelig uttrykk blant mange å tale om "Hofsmarks-kjeft". Så var det 
på Vøien i Ål noen gamle slåssbikjer som hadde tenkt å ta ham riktig av dage 
engang han var på Granvolden på en auksjon. Bestemor "(min tippoldemor 
Pernille Hansdatter Molstadkvern (l779 - l838)) syntes det tok for lang tid før han 
kom hjem, tok derfor på seg og gikk til Granvolden hvor hun fant ham. Det var 
nok på høy tid, for da var det en to-tre av de verste som hadde omringet ham for å 
gi ham grundig juling, og hadde han fått den, er det ikke sagt at det var blitt stort 
igjen av ham. Bestemor gikk rolig bort og tok bestefar i armkroken og sa:"Nå blir 
du med meg, og dere andre kan kysse ham midt bak". Bestefar fulgte villig med, 
men var ikke i stand til å dy seg annet enn han vendte baken mot dem og klappet 
seg og ba dem komme. Men slik respekt sto det av bestemor at de fikk gå i fred. 

 
Tross mange feil ved vår oppdragelse og tross trange forhold så ville jeg 

ikke være det foruten. Vi var beskyttet for syn av drikk, kortspill og dans og andre 
løse forhold. Dessuten tror jeg det virket heldig å se de sedelige rene forhold i 
hjemmet. Det var mange skjevheter ellers, for etter fars omvendelse så ble ikke 
mor slik som før. Hun kunne ikke dele hans syn, og ble dessuten etter flere 
barnefødsler temmelig nervøs. Så det gjorde sitt til at de i vår oppvekst ikke 
harmonerte som de skulle. Mor var gudfryktig på sitt vis , sang salmer og 
underviste oss i de kristelige grunnsannheter på en klar og lettfattelig måte som 
jeg har hatt stor velsignelse av senere i livet. Men det var hennes lettbevegelige 
sinn som gjorde at hun kunne springe over fra det alvorlige og høytidelige borti 
nokså lystige talemåter. Jeg husker jeg som barn og senere i livet hadde en 
fornemmelse av noe utrygt uberegnelig ved henne. Hun kunne i det ene øyeblikk 
være som solskinn for i det neste å la det både lyne og tordne. Dette hennes 
skiftende vesen tror jeg støtte far, som holdt på det solide, støe, jevne, som var et 
hovedtrekk i hans karakter. 

 
Mor var svært godgjørende. Jeg husker hun bestandig når det gikk folk og 

"ba" at hun lot meg gi dem noe "for at jeg skulle venne meg til" som hun sa. 
Forresten var hun streng på at ledige skulle vi aldri være. Jeg har henne å takke 
for at jeg bestandig har hatt arbeidslyst. Mor hadde en underlig måte å lære meg å 
greie vanskeligheter på. Da jeg skulle lære å veve og skulle "knyte opp" som jeg 
ikke hadde gjort før, gikk hun bort og sa jeg skulle gjøre det alene. Så sto jeg der 
og måtte finne ut av det selv. Jeg lærte nok noe på denne måten, men gjorde 
mange gale streker. Men hun skjente ikke men sa at nå passer du deg til en annen 
gang….. 
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Jeg har visst nevnt før at far og mor ikke kom overens. De var i mange 

retninger rene motsetninger. Far ordensmann og nøysom. Mor "flus"og slurvet. 
Men mor hadde ikke alltid vært slik jeg kjente henne. Far sa at hun hadde vært et 
dyktig og arbeidsomt menneske i førstningen av deres ekteskap. Men da far 
begynte å holde oppbyggelser og være meget borte, falt meget på henne. Hun var 
slitt og nervøs av hårde barselgange. Etter den tids skikk skulle hun stå opp igjen 
den tredje dagen og arbeide omtrent som før. Etter den l3 uker for tidlige fødsel 
med Paul led hun dessuten et stort blodtap og var en stund halvt sinnsyk. Jeg 
minnes såvidt at hun satt ved vinduet og gjentok ustanselig:" Det går vel over en 
dag i senna" En gang hadde hun i et anfall av sinnsforvirring villet kaste seg i 
brønnen. Da var Peder rask til å knipe henne på halvveien…..Til alt annet galt 
kom også at hun var plaget av sjalusi overfor far. Hun var ikke fri for sjalusi før 
fars omvendelse heller, men etter den tid ble det rent galt. Det var en skjevhet ved 
den gamle pietisme at den var så mørk. Og når det nu var så mange alvorlig vakte 
mennesker som når de var i tvil og anfektelser søkte fars råd og veiledning. Nu 
var det da som nu at kvinner blir lettest grepne, og når de da var alvorlig bekymret 
søkte de far både på oppbyggelser og etterpå…..Det var de som syntes far var 
uunnværlig som deres sjelesørger og andre som skrev til ham. Han hadde 
brevveksling med mange kvinner om åndelige ting. …Og mor da stakkar som 
ikke forsto skrift, gjorde seg mange slags tanker om både det ene og det andre, og 
kunne etter sine begreper ikke forstå slike ting. Dersom mor og far hadde hatt 
felles åndelige interesser, tror jeg ekteskapet ville blitt lykkelig tross den store 
forskjell i naturell. 

 
Far forlangte at vi skulle gå i kirken fordi det var Guds hus, og bruke hans 

nådemidler skulle vi fordi det var Guds befaling. Men alt dette var fremmed for 
mor. Hun kunne ikke med dette "hovedhengeri" som hun kalte det. Dertil var hun 
for kritisk anlagt og altfor meget stemningsmenneske. …Til like hadde hun en 
ubetvingelig trang til å meddele seg til sine medmennesker om alt som rørte seg i 
hennes indre og om intime ting som ikke skulle tales om til uvedkommende. Jeg 
vet hun nevnte ting som et barn aldri skulle hørt. 

 
Så var mor ikke så lite av en skuespiller. Far fortalte engang om hvordan det 

gikk til at han mistet tilliten til henne. Det var i slåtten det år Peder ble født (l846) 
Far holdt det hardeste på å slå. Så kommer mor ned til ham i underskjørt og utslått 
hår og begynner å gå rundt ham og plukke blomster uten å ytre et ord. Han ble 
naturligvis forskrekket, kaster ljåen og følger henne opp igjen, taler vennlig og 
kjærlig til henne og får litt etter litt beroliget henne. Senere engang forteller hun 
ham åpenhjertig at det hadde ikke feilt henne noen ting, men hun hadde bare 
funnet på dette for å prøve ham om han holdt av henne. Dette hadde vært for 
meget for ham med hans  åpne, rettframme karakter å tåle, og han sa at hennes 
sammensatte sinn forsto han seg ikke på. Derfor, da han senere ikke kunne få 
henne med på den vei han ville gå, så ble de åndeligvis skilt. De levde sammen, 
oppdro barna sammen, arbeidet sammen, men det var intet åndelig samliv, og det 
er jo det viktigste, at den ene utfyller den annen åndelig. 
 

Mor, stakkar, var med sitt skiftende humør en stor prøvelse. Hun hadde en 
egen evne til å tirre sine omgivelser når det lune var over henne. Far elsket freden, 
mor likte det motsatte. Det er underlig at det ble folk av oss, for vi fikk i grunnen 
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ingen oppdragelse. Jeg ble konfirmert da jeg var l4 år. Da skulle ikke mor ha 
(tjeneste)jente, for da var jeg voksen. Så måtte jeg stelle kua, bære vann, vaske 
klær, brygge, bake, være med på slakting. I sine siste år var mor også meget 
sykelig, så det falt meget på meg. 

 
Mor er begravet på Tingelstad kirkegård, far ved Jevnaker. Skilte levde de 

og skilte er de begravet."  (sitert etter "Mors erindringer") 
 
 

OM OLDEFAR 
 
I boken Den Norske kirke i det nittende Århundrede, 37 hefte, Christiania 

l9l6 av H.G.Heggtveit, finnes følgende omtale av Ole Larsen Melbostadbakken: 
 
"Det heter seg at det var kirkesanger Ole Larsen som ble den egentlige 

banebryter for det åndelige liv og all kristelig virksomhet på Gran på Hadeland i 
det nittende århundre. Ole Larsen ble født l5 februar l820 på gården 
Gammebakken, under gården Øvre Gamme, på Hadeland. Hans foreldre var Lars 
Johnsen fra Hvindeneie  og gårddatteren Berte  Amundsdatter Oe. På 
Gammebakken vokste Ole Larsen opp i nøysomme kår, og ble strengt oppdratt til 
arbeidsomhet og sparsomhet. Som ganske ung gutt måtte han følge sin fader når 
denne kl. 4 om morgenen begynte å treske på gården. Lars Johnsen Hvindeneie 
var en stor og sterk mann med en kraftig vilje og utpreget sans for rett og sannhet. 
Han fordret ubetinget lydighet av sine barn. Moren, Berthe Oe, var en tenksom og 
flink liten kvinne, som kunne klare seg med lite. Den unge Oles beste lekekamerat 
var Thorvald Buckholz, senere distriktslege i Gran, og dette var visstnok "av 
betydning for utviklingen av hans store og allsidige begavelse." 

 
Under sin skolegang hos kirkesangeren i Gran ble han tidlig benyttet som 

hjelpelærer ved de stave- og leseøvelser som i den tid anvendtes i de bedre 
almueskoler. Han var i sin ungdom en munter og livlig gutt, glad i musikk, sang 
og lesning. Etter en kort prøve hos prost og sogneprest til Jevnaker Peter Chr. 
Boye, ble han i l838 ansatt som lærer i Midtre Gran med l5 spesiedaler (60 kr.) i 
årlig lønn. Han tok fatt på sin skolegjerning med iver og lyst. l8 juli l844 ble han 
ekteviet med Maren  Larsdatter Hofsmarken (l8l6 - l879).Hun  var datter av Lars 
Larsen Hofsmarken og hustru Pernille Hansdatter Molstadkvern. Samme år som 
han giftet seg, kjøpte han den lille gården Melbostadbakken, og dit flyttet de 
nygifte 22. februar l845. 

 
I l850 ble han ansatt som kirkesanger ved Tingelstad og Grinaker, den gang 

annekskirker til Gran. I slutten av l865 ble Tingelstad nye kirke innviet. Ole 
Larsen Melbostadbakken fortsatte som lærer i Vestre Tingelstad frem til l867, da 
han kunne flytte inn på Tingelstad klokkergård, like ved den nye kirken. Om hans 
liv og virke de første l5 år er å legge merke til at han arbeidet på sin fortsatte 
utdannelse med en flid og dyktighet som den gang var uhyre sjelden. Hans lyse 
humør og sterke virkelyst gjorde ham meget avholdt av de fleste, men han var 
dårlig avlønnet og hadde store økonomiske bekymringer å kjempe med. Hans 
vanskeligheter fikk ham til å bli meget religiøs. Våren l853 hendte således noe 
som kom til å få stor betydning for hele hans senere liv og virke. Påskeaften dette 
året var han tilstede ved en oppbyggelse hos Even Lynne, en av haugianerne, hvor 
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det til slutning ble sunget sangen  "Farvel nu alle venner kjær..", og han ble da så 
sterkt grepet av Guds kall at han bestemte seg for å "vende om til Gud". Ikke 
lenge etter sin egen vekkelse holdt han oppbyggelse i sitt eget hjem, 
Melbostadbakken, hvor han leste en betraktning av Otto Jacob Hoff over 
Efesierne 4, 22 - 24. Allerede l4 dager etter hadde han oppbyggelse hos sin 
nærmeste nabo, skomaker Anders Berget, og siden uavbrutt nesten hver 
lørdagskveld og søndag hele året. Med dette begynte hans 40-årige virksomhet 
som lekpredikant (l853 - l898) 

 
Under sitt virke fikk Ole Larsen stiftet flere misjonsforeninger og omtrent 

20 kvinneforeninger i prestegjeldet, før han reiste derfra. I de fleste av 
foreningene var han ofte tilstede ved deres møter. Han var en usedvanlig rask 
fotgjenger, og det er vanskelig å skjønne hvordan han kunne komme så viden om 
til fots uten å gå trett. 

 
En stor oppmuntring for ham var det at biskop A. Chr. Bang, som  i tiden 

l868 - 72 var kapellan i Gran, viste ham full forståelse. De var personlige venner, 
likesom hans frue viste ham stor interesse. Han tilbrakte mange hyggelige timer i 
deres gjestfrie hus. Han fikk dessuten adgang til prestens betydelige boksamling, 
og han fikk stifte bekjentskap med kristelige forfattere som Rudelbach, 
Kierkegaard, Martensen og Hans Knudsen. Med sistnevntes  
kristendomsoppfatning følte han seg sterkt i slekt. Hans forkynnelse var fremfor 
alt "klar, rolig, allsidig og sigtede på at ramme Samvittighederne". 

 
Etter at han sluttet som lærer i l880, ofret han seg helt og fullt for sin 

gjerning som lekpredikant. Han arbeidet etter oppfordring i Drammens krets av 
Det Norske Misjonsselskap. Virkefeltet omfattet den gang hele Buskerud, 
Vestfold og Telemark fylker. Fra l880 til l890 fartet han stadig rundt i hele denne 
store krets, hele tiden til fots. Han hadde møter nesten hver dag i de seks måneder 
av året han arbeidet som emissær. Dessuten foretok han på eget initiativ flere 
besøk til Hadeland og Land, Valdres og Toten. Dette fortsatte han med også etter 
at han i l890 sluttet sin virksomhet i misjonens tjeneste. 

 
30 april l870 døde hans hustru. Det følgende år tok han avskjed som lærer o 

kirkesanger, og flyttet til sin sønn Ole Bakke etter at denne hadde kjøpt gården 
Brørby på Jevnaker. 9. februar l893 døde han på Brørby av "mavebetennelse". I 
sitt ekteskap hadde han syv sønner og en datter. Eldste sønn (undertegnedes 
oldefar), trådte i farens fotspor som lærer, kirkesanger og leg Guds ords 
forkynner. Ole Bakke, nr. 2, ble gårdbruker, og har vært virksom i indremisjons- 
og hedningemisjonen. Bernt Tingelstad, en annen sønn, ble farmer i Oregon, 
USA, mens yngstemann, Johan Olsen Tingelstad, ble professor i germanske språk 
ved universitetet i North Dakota. 
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BREV FRA OLE LARSEN MELBOSTABAKKEN  
TIL HANS ”BØRN” 

  
Seks håndskrevne brev er i min varetekt, fra min oldefar til hans barn, de 

fleste etter innholdet å dømme, til min bestefar Anders. Her følger et av dem 
nesten i sin helhet. Dechifreringen bød på problemer, på grunn av at de store 
bokstavene er skrevet i en slags gotisk skrift: 

 
Thingelstad, den 4de Juni l878 
Kjære Børn! 
"Guds Naade og Fred, Amen! 
 
Jeg får nu to Breve at besvare paa en Gang, og dertil liden Tid. Brevene 

inneholdt hver for sig mærkelige "....."(uforståelig ord), Flytning og - Forøgelse af 
Familien, med de sedvanlige Følger af Fornægtelse, Omsorger og Bekymringer af 
alle Slag, som min Erfaring lærer ere: legio. Men naar det er (....) af Herren, burde 
Mennesket tieog takke! At Petras forløsning foregik paa denne maade, var jo en 
synderlig Begunstigelse af "Forsynet".............. 

Med hensyn til din Forflyttelse, har jeg været fuldstændig uvidende, indtil 
H. Løken underrettede mig derom. Jeg, som kun læser"Fædrelandet", har ikke 
seet avertissementet om denne Post, og kjender altsaa ikke dens "økonomi", 
antagelig en middels Post naar den forlades af sin Indehaver. Den væsentlige 
"Farlighed" er vel at den er paa "Landet" og især paa det "gymnastiske 
Hedemarken", hvor der skal holdes aarlige militære Opvisninger med klingende 
Spil. Du ved da at sligt Stel ikke smager min Gane. 

Du taler i forbigaaende om at jeg muligens fra Kongsberg skulle titte indom 
Porsgrund, men for det første ved jeg ikke om jeg kommer til Fredsforsamlingen, 
saasom vi skal have Valg paa Deputeret førstkommende Torsdag, og dernæst er 
jeg ikke lysten efter Porsgrund, naar I saa snart fraflytter Stedet. Jeg har jo ingen 
saadanne Bekjentskaber der at de kunne have tilstrækkelig tiltrækningskraft for 
mig. Jeg vil heller gjøre det til et Hedemarken-besøg frem i tiden - om Gud vil 

Her i Gran er alt som sedvanligt. Du ved vel at Ole og Maren har tilflyttetsin 
Stue og lille Jordflæk ? Ligesaa at din Moder slog sin Hofte fordærvet i Vinter saa 
hun var sengeliggende i flere uger. Er halt endnu, men har nu alt længe kunnet 
hinke i alle Sladderhul hver eneste Dag for at sanke den Føde hun elsker. Naar 
hun saa kommer hjem, saa skjælder og smælder, læser og synger hun om 
hinanden, samt refererer alt "Bygdenyt", thi sin Næsemaa hun nødvendig stikke i 
alting - Du kan tro det kræves en smule "Tålamod" for at fordrage Saadant 
stiltiende aarlig og daglig. - 

En anden Sag har og voldt mig adskillig Fortræd. Ole Aarnes, Mathias og 
Marthin Bundtmager har fundet paa, at der skal holdes "Bazar"!!! Paa Aurdahl i 
Sommer. Da det kom mig for Øre, satte jeg mig imod denne Sag, dels af Hensyn 
til vaare Kræfter, men mest paa Grund af den herskende Pengetvang.Nogle agtede 
mine Indvændinger og Saken blev nedlagt. Men saa finder Marthin paa at skrive 
til Prosten og bede om Tilladelse at holde Bazar og tænk! - han fik den!Nu er de 
allesammen lutter Fyr og Flamme, har sendt til Drammen og faaet trykket en 
mængde Plakater som de gaar allesteder ud og opslaar. - 

Nu staar jeg alene igjen! Jeg ynder ikke dette Besvær med Bazar og 
Auction, med Flitterstas, med Mad og Kaffe, som sælges til Indtægt for jeg ved 
ikke hvilket Øiemed. Hva Omdømme jeg nu faar kan du vide, men jeg kan ikke 
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overtale mig til at deltage heri under de forhaandenværende Omstændigheder, idet 
jeg ikke kan komme bort fra den Tanke at "Læsara"nyder Kalløshed (?) og 
Ubetænksomhed ved at foranstalte saadant no, da Pengeforholdene ere saa 
mageløst forviklede som ingensinde før mig bekjendt. Jeg vil ikke kompromitere 
mig ved saadan Hensynslyshed overfor Verden.Jeg har sagt de kunde have ventet 
et Aar endnu. Men give efter og svigte mit Ord, det vil jeg ikke. Jeg har bedet om 
"Tilladelse" til at staa (?) og saa gaa i Stilhed. ....... 

Jeg har faaet stiftet en ny Kvinneforening i Brandeboe i Vinter, som ikke 
tegner sig saa ilde enda. Kunde Naaden faa lov at raade, vil den nok vokse og 
trives. Vi har nu 6 foreninger og et par til er paatænkt og talt lidt om......Det er en 
stille, bramfri Virksomhed som bringer sin skjulte, men rige Velsignelse ind i 
Familierne ved Kvindernes stille, ufordærvelige Natur............ Det var vel 
adskilligt jeg ellers kunde have skrevet om, men jeg faar mindre lyst til at skrive 
Breve, ligesom jeg (.......) i mange Henseender. At Berthe Maria fik Posten i 
nordre Aurdahl, ere I vel underrettede om. Hun skal tiltræ den lste October. 

Jeg tænker nu mere end før paa at søge Afskjed fra mine Bestillinger, 
saasom jeg trættes ved dette bestandige Aag og ikke forud Trvisel er. Men man 
ser jo økonomiske Betænkeligheder, saasom jeg aldrig har tjent saa mange Penge 
i Aaret som nu, formedelst disse forskjellige Tillæg. 

Ja, saa faar jeg ønske Eder til Lykke med Datteren, med Bøn om, at hun 
maatte blive en Velsignelse for os Allesammen. 

Hermed Gud i Naade befalet til Legem og Sjæl 
 
Faderligt O. Larsen 
 
 
 

FARFAR ("Bestefar på Hadeland") 
 

 
Farfar var, som tidligere nevnt, født i l848 som den 
tredje sønnen til Ole Larsen Melbodstadbakken og 
Maren Larsdatter Hovsmarken. Han het Anders og 
kalte seg Olsen som sønn av Ole. Senere føyde han til 
Hofsvang fordi han ble lærer ved Hovsvangen skole 
på Østre Toten En god skildring av hans 
barndomsmiljø får man gjennom de "Mors 
erindringer" som hans søster Berte skrev. Anders 
nevnes direkte et par ganger (s. l3: Anders arvet mors 
bråsinne og trang til godgjørenhet. S. l6: Da Anders 
var konfirmert kom han til prostinne Lassen på Sjø 
som visergutt. Senere ble han med Hans Skredder i 

skredderlære. Det var tvang for den viltre, livlige gutt. Opp kl. 4 og sitte trutt som 
en mann hele dagen, for Hans var en slik stymper at han trodde folkene i huset 
ikke ville like om han lot gutten få litt fri. Jeg undres ikke på om Anders fikk 
avsmak for skredderhåndverket) 
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Bestefar fortsatte ikke med skredderyrket. Etter konfirmasjonen ble han 
lærer i almueskolen, og ble etter en tid ansatt som lærer og kirkesanger ved Hov 
hovedkirke på Østre Toten. I boken "Haugianere på Vestopland IV av Edv. 
Dæhlin kan vi lese følgende om bestefar: 

”Kirkesanger Larsens sønn Anders kalte seg Olsen og ble lærer og 
kirkesanger som sin far. Han ble tidlig vakt og begynte også tidlig å tale Guds 
ord. Allerede før han gjennomgikk seminaret ved Hamar var han 
oppbyggelsestaler og ble herfor adskillig kritisert og angrepet av sine medelever. 
Mange er de reiser han har gjort og erfaringer han har høstet i livets lange skole. 
Eengang var han i Søndre Land på oppbyggelsestur. På et møte sto der en gammel 
mann ved navn Harald rett foran ham og anstrengte seg for å få med hvert eneste 
ord. Denne mann hadde ranglet seg fra gård og grunn, men da kårene ble trange, 
ga han Gud sitt hjerte. Olsen sa nu til ham:"Nu, Harald, hvordan står det til ?" "Å, 
jeg studerer teologi i Kristi blod jeg og venter på den siste eksamen", var det 
frimodige svar. Han ventet ikke forgjeves. 
 

 
Anders Olsen tegnet av sønnen William 
 

Anders Olsen hadde, som man forstår, ikke sin gjerning bare i skolestuen. 
Han skjøttet skolegjerningen med aldri sviktende troskap, men når tid kunne 
avsees var det å ta ut og gi sine medmennesker av det rike forråd han selv hadde 
hentet fra Guds skattkammer. Dette var foruten Bibelen og kirkefedrenes skrifter 
all mulig kristelig litteratur både om indre og ytre misjon, like til utenlandske 
misjonsverker. Han har også diktet flere sanger, hvorav "Hitinntil Herren har 
hjulpet så vel" sikkert vil leve så lenge der er kristendom i Norge og norske 
kristne i Amerika. Hans lengste virke falt på Toten hvor han var lærer og klokker 
ved Hov hovedkirke. Sidren han tok avskjed fra disse stillinger har han med sin 
hustru Petra, født Pedersen, bodd på Brørby i Jevnaker, hvor han bygget seg et lite 
hus. Hun har stått ham trolig bi og delt sorger og gleder med ham i hans lange 
virke. De varme hjerter for alt Guds rikes arbeide var et felleseie i dette hjem…."   
"Anders begavelse gikk i det dype. Han var en innadvendt, lesende, granskende 
natur. Hans tale tiltalte derfor mer overbevisningen enn følelsen". 
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Gjennom hele oppveksten besøkte vi bestefar og bestemor på Hofsvang (det 
var også navnet på den villaen de bodde i på Jevnaker) Bestefar var bare 55 år da 
han pensjonerte seg, og jeg husker ham alltid i samme stilling. Han satt på 
kjøkkenet i en svart, god stol med lyset inn fra vinduet bak seg. det lyste i det 
hvite håret og skjegget hans. I hånden holdt han alltid en svart bok - et teologisk 
skrift eller en bok. Han var kledd i en svart dress. Han har sikkert hilst blidt på 
meg når jeg kom, men jeg kan ikke huske å ha hatt noen egentlig samtale med 
ham. Heller ikke kan jeg huske at jeg så ham utenfor huset, men vi har jo noen 
bilder som viser at han har vært på besøk hos sin bror Ole  Bakke på Brørby. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestefars personlighet kommer godt til uttrykk gjennom de mange brev jeg har, 
fra ham til pappa. Her gjengir jeg det brevet han skrev til  mamma, etter at hun og 
pappa hadde forlovet seg, før han hadde truffet henne (med bestefars 
rettskrivning): 
 
 

Kjære Ingfrid!                                                          p.t. Hamar, januar l9l0   
Hvis det gamle Ord "Sent er bedre end aldrig" endnu er sandt, saa tør jeg 

haabe, at Du vil tage vel imod en kort men hjertelig Hilsen fra mig paa det nye 
Aar! Jeg vil straks sige, at jeg ikke kan faa det til at tiltale Dig i tredie Person, 
men tillader mig uspurgt at benytte det mer fortrolige "Du". Og det er ikke 
nærmest af den Grund at Du har knudt         din Skjæbne sammen med min Søn; 
men - fordi jeg ved at se nøie paa Dit Fotografi har faaet det bestemte Indtryk, at 
Du er, hvad man kalder, et godt, ædelt menneske! - Hvorledes Du egentlig er 
blevet det - eller om Du mener selv at Du allerede har "grebet det" - ved jeg ikke! 
Men - jeg beder daglig til Gud, at dette maatte mer og mer blive en soleklar 
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Sandhed - ikke bare angaaende Dig og mine øvrige Kjære, men især for mit eget 
vedkommende! - - - Dette indtil videre. 

 
Finder jeg en liden Bog nede i Bogladen som jeg synes om,  
vil jeg faa Lov at sende Dig den.  

 
Modtag hermed min hjerteligste Hilsen  
 
din hengivne Anders Olsen 
 
 
Bestefar var glad i å skrive vers, blant annet har jeg funnet en sang på tolv 

vers han skrev til sin kone til sølvbrylluppet. En av hans salmer  er godt kjent. Jeg 
gjengir den her etter en revidert utgave i Sangboken Syng for Herren, Bergen l955 
(Mel. "Hadde jeg vinger..) 

 
 

Hidinntil Herren har hjulpet så vel, Inntil i dag, til i dag 
Sørget så trofast for legem og sjel Inntil i dag, til i dag. 
Skjønt jeg har syndet, i stort og i smått 
Jeg dog fra Herrren har mottatt alt godt, 
Han har bevist meg sin kjærlighet blott, Inntil i dag, til i dag. 
 
Jeg er et intet, men Kristus mitt alt, Inntil i dag, til i dag 
Han på min regning har skrevet betalt, Inntil i dag, til i dag 
Kristus korsfestet, ei annet jeg vet 
Han brakte soning da døden han led 
Han er min frelse, min glede, min fred, inntil i dag, til i dag 
 
Å, hvor usigelig god Herren er Inntil i dag, til i dag 
God imot alle, mot meg dog især, inntil i dag, til i dag 
Aldri han ennå av meg er blitt trett 
bare jeg nå kunne takke ham rett. 
Herren er nådig, det har jeg fått sett, Inntil i dag, til i dag 
 
Snart fra all trengsel til hvile jeg går, tenk hvilken dag, hvilken dag! 
Snart og for tronen med kronen jeg står, tenk hvilken dag, hvilken dag! 
Snart ingen sorg mer skal trykke mitt sinn,  
Snart jeg for evig ser Frelseren min, tenk hvilken dag, hvilken dag! 

 
 
 

BESTEMOR PÅ HADELAND 
 
Bestemor på Hadeland var det vi barn kalte farmor.  Hun het Petra  Pedersen 

Vik og levde fra l850 til l94l. Hennes foreldre var Peder Pedersen Vik, gårdbruker 
og brenneribestyrer på Vestre Toten (l8l3 - l887) og Andrine Olsdatter Stepperud 
(l822 - l892). Deres foreldre igjen (altså mine tippoldefedre) var Peder Pedersen 
Vik, gårdbruker på gården Malterud  på Vestre Totern, gift med Eli Pedersdatter, 
og Ole og Kari Stepperud 
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Jeg har ingen opplysninger om bestemors 
liv før hun giftet seg med  lærer Anders 
Olsen. Derimot fremgår det  av et brev hun 
skrev til ham i forlovelsestiden hvor 
ydmyk og uverdig hun følte seg overfor 
den store oppgave som ventet henne som  
hans hustru.Bestemor har  sikkert hatt nok 
å henge fingrene i. Jeg gjengir de 
opptegnelser hun gjorde i sin bibel: 

 
 

Bestemor Petra Pedersen Vik 
 
• l876, Onsdag 26. April kl. 7 blev vor ældste Søn Peter Olaf  født i 

Porsgrund og døbt 28. Mai af Katheket Th. Chr. Bernhoft. 
• l878, Mandag 20 Mai Kl. l0.30 E. blev vor ældste Datter Anna Marie 

født i Porsgrund, og døbt l6. Juni af Sognepræst P. Winsnes. 
• l880, Tirsdag l9. Oktober Kl. 5.30 E. blev vor anden Datter Kristine 

Mathilde født i Solvang, Furnæs og døbt 28 November af nuv. 
Stiftprovst H. Erichsen 

• l883, Tirsdag l6. Januar Kl. 9 F. blev vor anden Søn Alfred Einar (min 
far) født i Solvang og døbt l8. Febr. af Stiftsprovst H. Erichsen. 

• l885, Mandag 20 April Kl. 6 F. blev vor tredie Søn Karl Andreas født i 
Solvang. Han blev døbt l4. Mai af Provst Randers. 

• l887, Tirsdag 28 juni Kl. l0 E. blev vor tredie Datter Ragna Helene født i 
Hof Klokkergård, Ø. Toten. Døbt 24. Juli af Nuv. Provst Sverre 
Schelderup. 

• l890, Onsdag l5 Januar Kl. l F blev vor fjerde Datter Petra Olava født i 
Hofs (nye) Klokkergård. Døby 2. Febr. af Provst E. Bie. 

• l892 Torsdag 3l Marts Kl. 5 E. blev vor yngste Søn William Hilmar født 
i Hof Klokkergård. Døbt l Mai af Pastor Markus Bie. 

• l894, Tirsdag 9. Oktober Kl. 9 F. blev vor yngste Datter Agnes Johanna 
født i Hof Klokkergård. Døbt med Hjemmedaab Lørdag l0 November af 
Provst E. Bie." 

 
Mine minner om bestemor skriver seg naturlig nok bare fra tiden etter at hun 

og bestefar hadde flyttet til Hofsvang på Jevnaker. Det å føde og oppdra så mange 
barn   hadde ikke tatt noe særlig på henne! Jeg husker henne som en tynn, vever 
liten kone med varme. brune øyne. Hun hadde alltid på seg et stort, blårutet forkle 
og var i bevegelse hele tiden, lett på foten. Så vidt jeg forsto var hun opptatt med 
diverse huslige gjøremål så lenge hun levde, under oppsyn av tante Kristine. 

   
Når vi barn var på Hofsvang, visste hun ikke det beste hun skulle gjøre for 

oss. Hun var den som sto først opp om morgenen. Jeg glemmer aldri nettopp 
morgenstunden hos Bestemor Jeg pleide å ligge i sengen på tante Ragnas værelse 
i annen etasje, og var alltid like rørt når bestemor,grytidlig på morgenen etter å ha 
banket forsiktig på døren, først kom inn med et fange ved for å legge i ovnen på 
rommet. Så dukket hun opp litt senere med et glass melk og hjemmebakte kaker. 
"Kaffe og kaker på sengen" hørte med, selv om jeg ikke fikk lov å drikke kaffe 
ennå. 
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Jeg tror ikke det har eksistert et mer selvutslettende og uskyldig menneske 

enn Bestemor. Døden så hun tillitsfullt i møte. Hennes avskjedsreplikk til meg 
etter hvert besøk var alltid:"Astrid, du kommer vel i begravelsen min ?" 

 
Dessverre gjorde jeg ikke det, for da 
bestemor døde i l94l var det krig i Norge. 
Da Vivi og Viggo kom til Hofsvang i 
april l940 for å slutte seg til de væpnede 
styrker, fortalte tante Kristine at de ikke 
hadde sagt noe til bestemor om at det var 
krig i landet ,enda skudd og eksplosjoner 
under de livlige kampene over 
Haugsbygda var vanskelige å 
bortforklare. Bestemor var 9l år da hun 
forlot dette liv, i trygg forvissning om å 
bli forenet med sin Anders i det neste.. 
Nylig har jeg støtt på en sang som 
bestefar skrev til henne - på tolv vers! Jeg 
gjengir den her, for den sier en god del 
om hvordan bestemor har hatt det i 
hverdagen! 
 
 
 

 
Til min kjære Hustru Petra Olsen paa vor Sølvbryllupsdag l6.07.l900  
Mel. Medens vi i Verden vandre 
 

Mer end femti Aar er svundet 
Siden Dagens Lys du saa, 
Men du Dag for Dag har fundet, 
Hvad du vist bekjende maa: 
Hvordan det gik "op og ned": 
Stor var Herrens miskundhed! 
 
Tyve Aar du havde levet 
Hist ved Einas fagre Strand 
Førend du bekjendt var blevet, 
Med din "underlige" Mand! 
Ungdomstiden raskt hengled 
Thi Guds Miskund fulgte med. 

 
Alt fra første Gang jeg saa dig, 
Blev du fæstet i mit Sind; 
Thi det var som "kastet paa mig": 
Mon ei hun skal blive din ? 
Og saa gik det - som du ved - 
sikkert af Guds Miskundhed! 
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Mangt og meget er forandret 
i de fem og tyve Aar 
Du har ved min side vandret 
Et dog end urokket staar: 
Glædens Sol, som ei gaar ned 
er Guds store Miskundhed! 
 
Sygdom, Savn og megen Møie 
Stadigt Stræv med Husets Stell, 
Har du hidtil havt at døie; 
Men du tror dog likevel, 
At, trods Modgangs sorte Sky 
var Guds Naade altid ny! 
 
Navnlig har din "Hovedpine", 
Som har fulgt dig al din Dag, 
Fremkaldt mangen "ynksom mine", 
Gjort dig yderst arm og svag; 
Men du gjennem "sled og stred"          
Kun ved Herrens Miskundhed! 
 
Ja, om ofte "svag i Aanden", 
Træt og trist i Hu og Sind, 
Altid flittig rørtes "Haanden", 
Hvor du vantled ud og ind! 
Hurtig gik det - Fjed for Fjed - 
Ved Guds store Miskundhed!                          
 
Men, enskjønt saa mangen Skygge 
indtil nu - faldt paa din Vei 
Og du ei "tilbørlig Hygge" 
Altid fundet har hos mig! - 
Solen daled dog i Fred - 
Ved Guds rige Miskundhed! 
 
Ringe var den vel - den Lykke 
som du ved min side fandt: 
Et skal dog min "Sølvbrud " smykke, 
som vort Samlivs Segl og Pant: 
Tag det, pryd dig kun dermed: 
Fryd dig ved Guds Miskundhed! 

 
Ikke vil jeg her antyde 
Alt du har at takke for; 
Thi, hvis jeg "kom til at skryde" 
blir du bare taus og "saar"! 
Nei, blot  ett jeg sikkert ved 
Stor er Herrens Miskundhed! 
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Godt vi begge har forstaaet, 
Hvad vi aldrig glemme tør: 
Maalet har vi langtfra naaet - 
Fremad, hjemad som vi bør! 
Til vi "farer hen i Fred" - 
Alt ved Herrens Miskundhed!  
 
        Anders Olsen 

 
 

 
Etter  nærmere studium av de brev bestemor skrev til sin Anders i tiden l870 

- l892  har jeg fått et mer levende inntrykk av henne og samtiden! Bestefar var 
emissær og bestemor har vært en av de mange som har innfunnet seg når han 
holdt sine oppbyggelige  prekener  også i hennes bygd, ved Eina.    
 

Bestemors hjembygd Eina 
 
 
 
 
 
 
Utviklingen av romansen mellem dem 
fremgår tydelig av overskriftene på de 
første brevene: 

 
 

Vik, l2. august l870:  
Kjære Broder i Hærren!    
 
Vik, 8. mars l871:  
Kjære Broder   
 
Vik, 22. august l973:  
Min dyrebare Broder,   
 
24. januar l874:  
Min dyrebare Anders!  
  
Vik, 2. mars l874:  
Min hjærtekjære Anders! 

 
 

 
Brevene er rørende lesning, fylt som de er av betraktninger om hennes 

mange mangler.  Jeg gjengir et av de lengste, som blant annet handler om 
forberedelsene til deres bryllupp. Bestemors noe vaklende ortografi er beholdt. 
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Vik, den l2te Juni 1875 
Min dyrebare Anders! 
 
Gud med Dig. Amen 
Jeg havde rigtig tengt mig til  for mange Dage siden at skrive  til Dig i 

Aften, men  det er altid saa mange hindringer saa det nesten synes som det ikke 
kan gaa an at skrive. Jeg for da først take  for kjært modtaget brev ijen; det af 
29de Mai og som jeg for 8 Dage siden har midtaget og som jeg nu har ijenemset 
ijen. Hvor det glæder mig meget skulle jeg svare og meget har jeg at fortælle, men 
naar jeg skal til saa er det som et virvar  for mig . Om Mandan reiser Far til 
Kristiania for at kjøbe ind til vort brylop. Jeg skal rigtig takke Dig for at Du 
indtalte i brevet til ham ønsket om at jeg skulle møde Dig i Byen for nu blev det 
bestemt saaledes at jeg skal reise da og da han inser at vort Brylop ikke kan blive 
saa snart som han foreslog (et 2-3 Dage efter Du kom) saa tror han nu da vi tillige 
hørre Du er fri i 5 uger istedenfor vi trode det var 4, at det kan være bedre at bie 
med Brylopet til lit før Du reiser ijen. Det blev nok i endel meget bedre for os 
synes jeg for saadan hast er ikke heller godt. Ja, hvad tror Du ? 

 
Nei, om jeg var hos Dig saa jeg kunde faa samtale med Dig om alt som liger 

mig om Hjærtet, da skulle jeg nok bedre kunne svare Dig paa Dine kjære Breve, 
men nei, jeg for til at bie ennu lit. Det bliver vel en overgang nu, undertiden 
forrekomer det mig som det skulle blive saa lenge til og til andre tider synes jeg 
det bliver saa snart. Du kommer nok til at synes vi er svært ubestemte, siger en 
dag saa og en anden anderledes angaaende Tiden med Brylopet, ja, det er nok 
sant, men det ordner sig nok til slut haaber jeg. 

 
Du spørger om jeg behøver at faa Penge af Dig nu før saa Du skulle sende i 

Posten. Jeg maa da takke for Din kjærlige omsorg for mig i alt, men med det 
samme fortælle at jeg ikke trenger noget før jeg træfer Dig. Men da blir det ikke 
rigtig greit forn Anders! Jeg fik om Onsdan 8 Speciedaler af Far som skulle være 
til Kjole og Støvler, sagde han. Og om Torsdan modtog jeg ll Spes 4 Mark 8 
Skilling saa Du ser jeg har lit at hjælpe mig med i den del for det første.  5 Spes. 
var jeg skyldig Mor da hun betalte Garnet til Læretet, og som jeg nu betalte ijen. 
Jeg er lit glad over det af den grun jeg nu ser udvei til at kunne møde Dig, hvilket 
ikke har saa lidet at betyde for mig maa Du tro...........ja, jeg væver sammen alt jeg 
har til brev og Du lyt ta det sligt det blir. Hvad Hjærtet er fult af løber Munden 
over med, jeg er engstelig over mig selv om Dagen for at jeg glømmer Gud ved 
alt mit jordiske Stel og man Jeg tenkte lit paa at gaa til Kolbø Kirke i morgen og 
derfra til Maarstuen i Sølimarken til  opbygelse og da bør jeg nok gaa og lege mig 
nu. Tak for i dag da, og god Nat, Min kjære, trofaste Ven. God Nat! 

 
L3. juni. Jeg lod mig afskrække fra at gaa til Kirken idag formedelst det 

atter tilbagevendende Regn, biveiene vare meget vandfulde, hører jeg.. 
 
H.C.Stikbakke kom hid i Dag. Vi har ogsaa denne Ugen havt besøk  af 

Klaus og Nora. Nora synes jeg ser ud til at have lært at tie, mere nu end før ialfal, 
naar hun er hjemme da. Karen maa jeg nævne ogsaa med det samme. Jeg glæder 
mig over den forandring som er sket med hende, selv om den vel kun er bevirket 
af Nattirens kræfter. Hun er meget snillere og blidere, hun har nu faat Symaskin 
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(en liden) og er begynt at være flitig. Og om kvælden liger hun og læser i 
Nytestamentet, ofte saa længe hun ser. Saa gjerne som jeg vil tro det bedste, saa 
tør jeg ikke, for bittre erfarne skufelsers skyld. Jeg vil dog bede for hende og bede 
Dig om at gjøre det samme) at Herren maatte danne henne til et Naades og 
Barmhjærlighedens Kar ham til Ære. 

 
Jeg tænker undertiden paa hvor snart det kunde ske at den første blev den 

sidste, og den sidste den første, som det staar. Jeg som vel i mange aar nu har vist 
og troet Sandheden kunde dog saa snart komme til at staa tilbage, og gaa tilbage 
fra den rætte Veien. Ak, hvilken udling jeg er, jeg skulle riftig ønske jeg havde 
hernede et Meneske i min nærhed jeg kunde meddele alt til og faa en smule 
Lærdom af., ja, det var nok helst Dig jeg ønskede have saa nær, men tænk, nu er 
det jo ikke mere end en Maaned til vi har haab om at træfes. Men jeg skal nok 
ikke sætte mig til at vente for da bliver det nok for længe, jeg har desuden meget 
at syselsætte mig med daa tiden vil nok komme til at gaa hurtigt...... 

 
Jeg for nu slutte ijen for denne gangen ogsaa. Jeg sender disse faa ord med  

Far  saa det ikke bliver saa længe paa veien. Du har vel nu haaber jeg, faaet mit 
sidste Brev hvor jeg bad Dig sende Attesten min, men hvis Du ikke alt har gjort 
det, kan det vel ikke være værdt at lyse før Du selv kommer. Jeg skal nu tilføie 
nogen værs af en Sang jeg fik idag og som jeg synes nogenlunde udtaler mine 
Tanker. 

 
 
. 

Mel. Fatig med dog Rig 
 
Jeg et Øieblik Nu vil titte ind I Guds Kjærlighed  
Som er mig bered 
Vende Tanken op  Til hvad Gud har gjort 
 
Jeg her ofte gaar, Som var intet Spaar,  
At opdage mer   af Guds Kjætlighed 
Gaar saa Kold og sløv, Ligner fast en Død. 
 
Jeg som en Enke er, Ser ei min Brudgom kjær,  
Men slaar Bliket ned, af Mismodughed,    
Over at jeg er,  et saa skrøveligt Ler. 
 
At jeg bange er,  for min Skikelse.  
Thi jeg mærke kan,  til blot Synd og Skam. 
Er fra Top til Taa,   fuld af giftig Saar. 
 
Kan det da være sandt,  at jeg er Guds Barn,   
Og hans Brud skal bli, hvordan kan det ske  - jeg som saadan er.    
Akk, jeg bange blir. 
 
Det mit værk ei er,   Men min Frelser kjær,    
kom til mig herned   da han saa min Nød.    
Jeg af Synden var,   ganske Død og kvar. 
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Lovet være ham   som tog min  Synd og Skam    
Fra mig paa sig selv   Saa jeg og blev Frelst.  
Kunde jeg nu kun    Ham takke allen Stund. 
 
I stille ydmyghed,   Og i Kjærlighed,  ham hengive mig,    
I mitt ganske Liv 
Thi  mit alt han er,  Ham jeg haver kjær. 
 
Ja, han mig Styrke gir, Lyt og Helliggud   
Ved sin Helligaand, Og sin mægtig Haand 
Han mig hjælpe frem,   til jeg vinder hjæm. 
 
Derfor vil jeg ei,  Merr forsage ,nei!   
Thi er Gud mig nær, Hvad skal jeg. Frygte mer, 
Han  mig hjælper frem, til jeg vinder hjæm. 
 
Herren hjælper væl,  Alle sine hjæm,   
Alle ham har kjær,   og paakalder her 
Alle som ei selv  Hjælpe kan sig frem. 
 
Jeg flittig bede vil,  om hjælp og bistand til,   
Veien hjæm at gaa, og ei stille staa, 
Vandre sammen med, Brødre, Søstre kjær 
 
Lad os glad i Aand, Vandre Haand i Haand,  jenem Verdens krat,    
Som ei hindre skal,   Jesus Veien har,   
Banen er gjort klar. 
 
Hærre, se da ned,   Til min uselhed,   
Giv mig Styrke, Kraft,  til at sande fast paa dit Ordes Grund,  
ei vige nogen Stund 
. 
Fader, leg mig til:  dig ske som Du vil,   
Og stadfæst det med: Amen, det skal ske 
Thi Dit Barn jeg er,  Og du min Fader kjær. 

                                                                                                                                                             
Jeg kom til at skrive alle værs, med du saker vel at læse det, for jeg har gaaet 

fra og til saa mange gange mens jeg har haaldt paa med mit her, at det  er ennu 
mindre sammenheng i det end før ogsaa.  Det har være t  saa meget slemt at se i 
dag  at jeg holt paa at blive rent mismodig. Søndagen bliver saa vanhelliget her, 
og jeg har ikke mod til at sige noget, men nu en stund har jeg havt det godt her 
oppe paa mit Kammer. Jeg gaar nu til Hvile. Herren vaage over os i naade. Hils  
Hegtveit fra mig om du vil, da! Og vær du tilsist med tusind Kys og Favntag 
hjærtelig hilset fra  

Din altid hengivne   
  
Petra  Pedersen 
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BREV  TIL  BESTEMOR  PETRA 
fra hennes søster Nathalie Sivesind I U.S.A. 

 
 

Washington Prairie Iowa, Mars l6, 1889 
Kjære Søster med Familie 
Dit sidste kjærkomne Brev modtog jeg denne Uge, og Du skal have mange Tak 
for samme. Jeg har havt et par Portrætter liggende i lang Tid som jeg havde 
bestemt til Eder, men saa arg har jeg været at jeg ikke vilde sende dem før jeg fik 
Brev ifra Dig. Det er som De vel skjønner af vore to mindste Børn. Vi havde 
nogle faae af de tre største Smaaguttene ogsaa paa et isammen, men vi har ingen 
ijen af dem. Kunde ikke I, som lever saa nær Byen, photografere Eders Børn. Jeg 
skulde ønske meget at se dem. Jeg ønsker Eder hjertelig til Lykke med Eders 
Alfred Einar. Gud give at baade han og Eders andre Børn maa blive Eder til 
Glæde og Velsignelse, og jeg haaber Du er en megetbedre Opdragerinde for dine 
Børn, Du, end jeg for mine. Jeg er udugelig til det som til alt andet, og fortjente 
ikke at have Børn. Gud se i Naade til os alle for Jesu Skyld. 

Tenk, Klara gaar ikke alene endnu. Jeg har været bange for at noget var galt 
med hennes ene Been, det gnerker saa rart i det naar hun vrir paa det. Men det 
viser sig vel naar hun nu begynder at være mere nede paa Gulvet, før har det 
været for koldt. 

Alfred og Klara havde Kikhoste i Høst, og siden har de veret usle. Nu ogsaa 
hoster de svært stygt, og Klara har feber ret som det er, og om Natten er hun svært 
urolig. Ole og Smaaguttene har været ganske bra untagen noget Forkjølelse. Men 
jeg bliver vist snart Krøpling skal Gjigten vedblive som den har været nu en Tid. 
Naar jeg har sidet lit, kan jeg neppe reise mig, saa stiv er jeg i Ryggen, aa denne 
hvide Flod hjelper vel ogsaa til. 

Jeg kan fortælle Dig at vi fik nok ingen Ko for de Penge Fader sente os. 
Kreaturene er meget dyre her nu. Vi var budt 40 Daler vi for den vi mistede, og 
senere ere de blevne enda dyrere. Og da vi maatte leie Sommer Havn og kjøbe 
Foder i den hele Vinteren saa kan vi komme ligesaa billigt ud av det med at kjøbe 
Smør og Melk. En Gris har vi og 20 Høns, det er alt. 

Her har Du vore Børns Navn, baade døde og levende: 
 
Petter August, død . Født den 11te Januar l870 
Hans Martin,Født den 26de November l871 
Claus , født den 24de Juni l873 
Emil, født 6te October l875 
Albert Matheus, død. Født 6te Mai l878 
Alfred Bernhard, født 22de Januar l880 
Klara Petra Otile, født 11te August l882 
 
Aaja, vi hører nok en heel Deelaf Bladene om Forholdene i Norge, og 

Flertallet her holder nok med Venstre, og der dannes nu Venstre-partier alle stad. 
En Nicolai Grevstad fra Christiania reiste runt her for en Tid siden og holdt 
Foredrag i alle de større Byer. Han var ogsaa i Decorah. Hvorfor skal Religion og 
Politik sammenblandes. Det er jo Republik de vil føre ind der, disse Venstre, men 
derfor kan vel enhver have Religionsfrihed, saa er det her. Vi kan ikke andet gjøre 
i denne Sag end bede Gud styre alt til det bedste for alle, og det gjør Han vist. 
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Denne Gang kan jeg ikke faa skrevet om Petter men faar sette det op til 
senere. Efter en meget streng Vinter har vi nu faaet mildere Veir, gid det var 
Vaaren. Jeg maa en stor del af min Tid være i ........., thi Ole er bleven Møller og 
kan ikke være mer end paa et Sted ad Gangen. Ja, lev nu alle sammen vel og Tak 
for denne Gang. Vær kjærlig hilset ifra os alle. 

Din Søster Nathalie Sivesind 
Er det mulig for Dig, saa skriv snart hid ijen. Lev vel. 
 
 
 

Tantene på farsiden 
 
Pappa hadde fem søstre: Anna, Kristine, Ragna, Petra og Agnes. Anna var 

den eneste som giftet seg. Kristine og Ragna var de vi hadde mest og nærest 
kontakt med  både som barn og voksne. 

 
 

TANTE KRISTINE 
 
var døpt Kristine Mathilde. Hun ble født l9 oktober l880 på Furnes og døde 

på Jevnaker, 84 år gammel. 
 
Tante Kristine var nr. 3 i en søskenflokk på 9. Det fulgte derfor som en 

selvfølge at en god del av barndommen hennes ble tilbrakt med å passe 
småsøsken. Så vidt jeg vet fikk hun ikke anledning til å gå på middelskolen, men 
lærte å spille orgel og å sy. Hun livnærte seg som organist i Jevnaker kirke etter at 
bestefar hadde bygget hus på Jevnaker.Hun tok også imot noe søm fra nabolaget. 
Tante Kristine bodde hjemme i huset til sine foreldre helt til sin død. 

 
Jeg har et meget konsist og levende inntrykk av tante Kristine. Som barn var 

jeg imponert av ryktet om at hun hadde vært en skjønnhet som ung. Det eneste 
ungdomsbildet jeg har sett av henne viser et vakkert ansikt med regelmessige 
trekk. Øynene er mørke og nesen lett krummet. Håret er fyldig og mørkt. Tante 
gikk  under navnet "Totens rose". Hun hadde hatt mange friere, men ikke funnet 
noen av dem "gode nok". Som voksen opplevde jeg henne som en myndig dame, 
skarp i replikken, med et kritisk blikk på omverdenen. (Pappa var alltid, ifølge 
mamma, "litt redd henne") 

 
Tante Kristine og Astrid 

 
 
 

Tante Kristine var alltid dårlig stilt økonomisk i 
forhold til sine yngre søstre. Mest bitter var hun over at 
bestefar, da han fylte 55 år, gikk av som lærer med 
redusert pensjon fordi han følte at "døden nærmet seg", 
og så fortsatte å leve i ytterligere 30 år, til han ble 85. 
Bestemor levde til hun ble 92, og tantes tredje 
"pensjonær", onkel Olaf, ugift og litt tilbakestående, 
bodde hjemme til han i høy alder kom på aldershjem. 
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Det var alltid noe visst utålmodig over tante Kristine. Det må da også ha 
vært en daglig tålmodighetsprøve å administrere husholdningen for tre personer 
som alle var avhengige av henne for varer og tjenester. Maten måtte bli av 
enkleste sort. Onkel Olaf ble satt på streng diett. Han bodde på det seks 
kvadratmeter store "pikeværelset" ved siden av kjøkkenet, og fikk sin tildelte 
rasjon ved det store voksdukkledde kjøkkenbordet. Olaf var alltid mager den tiden 
han bodde på Hofsvang. Etter at han i syttiårsalderen  fikk plass på Jevnaker 
Aldershjem, la han voldsomt på seg, uvant som han var til å kunne spise så mye 
som han ville. Tante Kristine fnyste over hvor "feit" han var blitt! 

 
Jeg likte tante Kristine. Flere ganger var jeg med henne for å tråkke belgen 

når hun skulle spille i Jevnaker kirke. Om vinteren dro vi med spark over isen på 
Randsfjorden. Det jeg husker best fra gudstjenestene var tantes lett fremhveste - 
se å få opp farten nå da! - når hun spilte i vei for å få den langsommelig syngende 
menigheten opp i gir. 

 
Med den ytterste nøysomhet klarte tante Kristine en gang i livet å spare 

sammen penger til en utenlandsreise. Hun tok toget til Nice (alene så vidt jeg vet), 
og elsket å vise frem sine sort/hvitt bilder fra den palmebevokste stranden der. 
Hun var da også årsak til den største beundring og misunnelse blant alle 
slektninger og bekjente på Hadeland, av hvilke antagelig meget få hadde vært 
utenfor Norges grenser. Et uttrykk jeg hørte ofte var:"Nei, hu Krestine, hu er noe 
for seg sjæl". 

 
Tante hadde derfor  ingen grunn til å si nei takk da tante Petra vant en reise 

for to til en rekke av de flotteste hotellene på Vestlandet. Hun inviterte meg med 
seg, og sammen dro vi ut på en ti dagers  turistreise. Jeg husker vi var innom 
hotell Dalen i Telemark, og Fretheim blant annet. Jeg var atten år, og det var 
første gang jeg satte mine ben på et hotell, eller fikk mulighet for å snakke 
engelsk med turister. De oppførte seg da også merkelig iblant. En gang vi satt 
benket rundt et spisebord dalte en flue ned på duken. Den engelske damen ved 
siden av meg skrek opp: "A fly! A fly!" Dermed stormet hun på dør. Om bord på 
en av ferjene var det japanske kronprinspar, som vi studerte med interesse. Særlig 
var vi intrigert av den merkelige lukt som fylte de rommene de hadde vært i. 
Ellers var min største skuffelse Hardangerfjorden - som jeg hadde sett for meg 
med blinkende vann og blå himmel. At den kunne være grå og tåket hadde ikke 
falt meg inn! 

 
 Etter at jeg giftet meg kom tante Kristine ofte i flere dager og sydde  klær til 

barna. Hun var en mester i å utnytte alt som på noen måte kunne brukes om igjen. 
Da vi skiftet det grønne trekket på vårt første salongmøblement, tok tante vare på 
de gamle trekkene. Til jul fikk jeg dem tilbake i form av pene, lysegrønne filleryer 
(den ene ligger ennå på Kvilevollen). Hennes økonomi avskar henne fra å gi 
nevøer og nieser gaver som kostet penger. Men jeg sluttet aldri å forbause meg 
over hvordan hun pakket inn selvlagede eller gamle eiendeler i julepapir, slik at 
hun  ikke skulle være i bet for presanger. Hun var egentlig veldig hjelpsom. Hun 
var faktisk den eneste av familien som følte ansvar for  sin bror William, hans 
kone Ellen og deres fire barn i den vanskelige tiden etter krigen da de måtte 
unngjelde for sine (angivelige) nazistsympatier. Tante Kristine besøkte stadig 
onkel William og hjalp dem med mat og antagelig også penger. 
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Farvel for denne gang: Tante Ragna, Vibeke, Astrid, Tante Kristine og Sten  (i karakteristisk 
positur ved en søledam). 

 
 

Tante bevarte sitt gode utseende gjennom hele livet. Hun hadde en nett, 
slank skikkelse og sølvgrått hår på sine eldre dager. Og forfengelig var hun også- 
Jeg ble mektig forbauset en gang hun spurte meg - før et familieselskap vi hadde - 
om hvordan hun tok seg ut. At det gikk an å være opptatt av slikt i støvets år, 
tenkte jeg (i dag vet jeg bedre!) 

 
En gang spurte jeg tante Kristine om hun trodde på et liv etter døden. 

"Naturligvis tror jeg på det", svarte hun. "Det må jo finnes noe bedre enn dette 
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livet som vi har slitt oss igjennom her." Hun brente omhyggelig alle brev og 
papirer i sine gjemmer. Da jeg spurte hvorfor hun holdt på med det, kom svaret 
kontant:"Ingen skal få vite noe om meg ved å snuse i mine saker." 

 
Fra tante Kristines begravelse husker jeg spesielt noe hennes kusine Laura 

(Refsum) sa i sin tale. Hun hadde fulgt tante til alters noen uker før hun døde  og 
følte at tante hadde falt til ro etter det. "Hu Krestine har gjort opp for seg", sa 
Laura. 

 
Siste gang jeg så tante Kristine var da vi besøkte henne på Ringerike 

Sykehus. Vi hadde nettopp bygget hytten på Ringkollen, og jeg la ut for henne om 
hvor fabelaktig det var å få egen hytte. Hun hørte rolig på meg og sa:"Ja, det blir 
sikkert fint for dere". Så lukket hun øynene. "Nå behøver dere ikke å komme hit 
flere ganger". Selv da gikk det ikke opp for meg at hun lå for døden - så  oppslukt 
er man av sitt eget  liv. 

 
 

BREV 
 
fikk jeg fra alle tantene, men tante Kristine var ikke den flittigste 

brevskriveren av dem. Likevel har jeg  mange brev fra henne i min samling 
(under bokstavet H i mappene). Jeg gjengir et, datert 4 januar l966, skrevet med 
litt vanskelig leselig skrift da hun var 86 år: 

 
 

Kjære  Astrid ! 
Hjertelig takk for den fine mappen. Du er altfor flott med presang, og hører 

ikke på hva jeg sier. Når jeg nå kunne skrive ordentlig på det fine arket, men … 
Øinene svikter, hånden skjelver og ofte forsvinner en bokstav  på veien til papiret. 

Jeg har på det nærmeste frosset inne, men heldigvis kan jeg nyte 
sneeventyret fra mitt vindu. Granhekken har krøpet under en veldig snedyne. Trær 
og busker er rene eventyrfigurer. Den norske vinter er vakker, men godt at jeg 
slipper å brøyte vei gjennom sneeventyret. 

Takk for at du ringte opp. Hyggelig å høre at det var bra med dere. Håper 
verste kulden snart gir seg så kanskje vi kan få se dere her en dag. Vi har en stek 
på fryseriet som også venter på dere. Vibeke er vel ikke å få se ? Hils henne så 
meget. Håper det må bli et godt år for henne. Sten er jo ganske sprek, forstår jeg. 
Einar er vel like ivrig til å lese. Håper han snart sender en tegning. 

Dere fester vel litt i julen ? Vi har vært hos Inger Johanne og på Nøkleby til 
middag en dag. Nå kommer det snart et drøss med geburtsdager, så da blir det 
anledning til å forspise seg og sitte og strekke ørene, om en skulle kunne oppfatte 
noe av det morsomme som om gangen. Godt så lenge jeg har tålig "gangsyn". 

Vi har ikke hørt noe fra Karl til jul, så undres på om han har det bra(han 
bodde i Seattle). Har hørt fra Gertrude (tremenning i  USA), men det var skrevet 
på engelsk, så du får komme og "forelese" det. 

Jeg er ikke opplagt til å skrive i dag så burde ikke plage deg lenger. Har nå 
spist middag og vasket opp. Det er no jeg greier ennå, heldigvis. Er så lei for at 
jeg er blitt så unyttig. Bare til plage. Men plager skal jo ha sin nytte også. De skal 
øve en i tålmod. 
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Vær så snild å hilse til Vivi og Viggo. Skal forsøke å skrive senere. Din mor 
må du også hilse, og til Tor. Undres på hvordan han har det…. Hvordan går  det 
med Hilde ? Håper hun har det bra. 

Takk for bladene du sendte også. Det er lett å holde et blad, for jeg ligger 
helst når jeg leser. Får da leselampen rett på bladet. Må vite å innrette seg. 

Petra ber meg hilse deg så meget. Hun må bære inn all veden og hente 
posten hver dag, noe jeg har vært med på før. Jeg likte å drive i "skålen", men nå 
kan jeg ikke det heller. Gud skje lov at jeg er så bra som jeg er. Blir det bare litt 
mildere, skal jeg forsøke å være noe ute. Er for galt å være "stuegris". 

Ha det nå riktig bra, du og alle dine. Hils Sten med den tantehilsenen at "nå 
må han være forsiktig". 

 
Med kjærlig hilsen til alle sammen. 
 
Kristine   
 
 
 

TANTE AGNES JOHANNA 
 
var den yngste av pappas søstre. Hun var født l0. september l894 og døde 

allerede i l924. Hun var utdannet sykepleierske og ble smittet av tuberkulose. 
 
Den eneste erindring jeg har om tante Agnes er fra den dagen - 25 

september l9l8 - da Vivi ble født. 
 

Pappa, Tor og jeg var henvist til soveværelset, mens mamma befant seg i den lille 
stuen. Jeg satt på fanget til pappa da tante Agnes kom løpende  inn og fortalte 
gledestrålende at vi hadde fått en liten søster. Det virket sterkt på meg (seks år 
gammel) da jeg overhodet ikke var blitt forberedt på hendelsen. Jeg er temmelig 
sikker på at den ble forklart med storkens ankomst. 

 
Tante Ragna, Agnes og Petra 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tante Agnes var mørk blond med grå øyne, søt og blid. Hun var forlovet 

med en pen ung mann. Et stort bilde av ham prydet i alle år tante Kristines 
kommode. Alle fire søstre var glade i tante Agnes, og stolte over at hun hadde en 
kjæreste. Det at hun var død som følge av sin tjeneste for andre gjorde at hun 
alltid sto i et eget lys. "De beste går først", sa tante Ragna bestandig når hun 
snakket om sin søster. 
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TANTE ANNA MARIA 
 
var pappas eldste søster, og den eneste som giftet seg. Hun ble født i 

Porsgrund 20 mai l878 og døde i Stavern i l950. Tante Anna var høy og nærmest 
mager. Hun utdannet seg til lærerinne og giftet seg med Henrik Henriksen, som 
var lærer ved den samme skolen på Nedre Eiker hvor hun var ansatt. Deres eldste 
barn (og eneste gutt) Asbjørn døde  like etter at han hadde tatt artium, bare atten 
år gammel. Det dødsfallet ble omtalt med sorg av tantene i alle år. Etter Asbjørn 
fikk tante Anna fem døtre: Kirsten, Randi, Gerd, Norunn og Inger Johanne. Jeg 
besøkte kusinene mine flere ganger mens de bodde på Eiker, og hadde spesiell 
god kontakt med Gerd, som var jevngammel med meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søskenbarn: 
 
Randi, Norunn, 
Gerd, Inger Johanne 
og Astrid 

 
 
 
 
 

 
 

 
Kirsten bodde en tid hos oss i Vålerenggaten og hjalp mamma i huset. Jeg 

husker jeg sto ved soveværelsesvinduet og gråt så jeg hikstet den dagen hun 
reiste. Jeg følte at noe lyst og muntert var forsvunnet. 

 
Tante Anna var meget religiøs. Jeg minnes henne først og fremst fra et 

sykebesøk hun og Inger Johanne (seks år) gjorde hos pappa på Ullevål sykehus 
den siste gangen jeg så ham i live. Dagen etter skulle jeg reise til Trondhjem på 
sommerferie. Tante Anna og lille Inger stilte seg opp ved sengen til pappa og sang 
flere salmer, slik at jeg ikke fikk snakket med ham eller tatt ordentlig farvel med 
ham. 
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TANTE PETRA 
 
var oppkalt etter Bestemor og het følgelig Petra Olava. Hun ble født på Hof i 

Østre Toten l5 januar l890 og døde på Jevnaker, 86 år gammel. 
 

 Tante Petra 68 år gammel 
 

Tante Petra utdannet seg til lærerinne i husstell. Hun 
var i mange år ansatt ved en husmorskole i Gjerpen, 
og ble senere bestyrerinne av Nordland Husmorskole 
i Alstadhaug. Dessverre fikk jeg aldri besøkt henne 
der, til tross for mange invitasjoner. Derimot var 
både Tor og jeg på besøk hos henne i Gjerpen. Jeg 
fikk sitte på med  hennes venner, Bull Hansens, i bil 
nedover, og husker - med skam! - at jeg ble så bilsyk 
at de stadig måtte stoppe fordi jeg kastet opp. 

 
Tante Petra var rund og alltid blid. Jeg har aldri hørt henne bruke heftige og 

sinte ord (i motsetning til Kristine og Ragna!) eller beklage seg over noe som 
helst. Derfor ble jeg veldig forbauset da hun engang etter at hun ble pensjonist 
nevnte at hun hele sitt liv hadde lidd av sterke migreneanfall. Og det hadde hun 
aldri sagt et ord om til noen! Mens ingen i min omgangskrets kunne være 
uvitende om at jeg led av migrene! 

 
Tante Petra var en meget avholdt lærer, og dyktig. Hun var spesialist på 

matlaging. Etter at hun som pensjonist flyttet til Hofsvang på Jevnaker, vartet hun 
alltid opp med velsmakende måltider. Selv sa hun med ettertrykk:" Mat er den 
største gleden jeg har igjen, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke skulle unne meg 
den". Hennes "inntog"  på Hofsvang, hvor tante Kristine og tante alt hadde 
etablert seg, foregikk ikke uten sverdslag. Tante Petra satt i gang med å forbedre 
og modernisere. Hun fikk onkel Olafs "pikekammer" omgjort til et lite, moderne 
kjøkken, og det gamle, store kjøkkenet ble et nydelig oppholdsrum. 
Soverummene ble pusset opp - i det hele tatt brukte tante Petra penger til det hun 
hadde lyst til å gjøre. Den enkle forklaring var vel også at hun hadde mer av dem 
enn de to andre søstrene. 

 
Med årene ble tante Petra enda litt rundere, og hun fikk sukkersyke. Snart 

måtte hun flytte til Jevnaker Aldershjem fordi hun begynte å bli for glemsom. 
Men like blid var hun bestandig. Hennes faste replikk når vi besøkte henne, 
var:"Jeg husker ingenting, jeg, og det samme kan det være!"    

 
 
                                     

BREV 
 
har jeg mange av fra tante Petra. Hun glemte aldri noen av familiens 

fødselsdager, og sendte alltid gaver eller penger. Jeg gjengir ett som viser at hun 
og tante Kristine nok ikke hadde det så lett på Hofsvang da de var blitt eldre og 
tante Ragna var død. 
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Jevnaker l4/ 2 l966 
Kjære Astrid! 
Det er nå ca en måned siden min geburtsdag, men jeg har visst  ikke skrevet 

og takket for den flotte gaven du sendte meg - tusen takk!  Det ser ut  som vi kan 
bli innesperret her av "kong Vinter", og da kommer det godt med å ha noe å 
hygge seg med innendørs. I den kulden vi har hatt i vinter kan du tro det deilige 
pleddet jeg fikk av deg i fjor har vært godt å ha! Jeg har sendt deg mang en 
vennlig tanke når jeg har sittet i "godstolen" min, godt innpakket i pleddet. 

 
 Hva slags vikinger er dere som drar på hyttetur - til og med med unger - i 

slik en vinter ? Jeg tenker med gru  på Vivi, Viggo og Marianne som traver rundt i 
kulden i vinter, for å komme inn i en iskold hytte! Kom alle fra det uten 
forkjølelse og andre skader ? 

Her er vi faktisk innesperret av kulde og snø. Men for det meste har vi 
likevel hatt fin vei, for her har vært brøytet med  snøfresere når det har vært 
påkrevet. Jeg har ogsåp fått hjelp med å måke til porten og til vedskjulet. Men i 
dag sner og fyker det slik at det skal bli vanskelig å få brøytet, nå da snekantene er 
meterhøye på forhånd. Men ett gode er det da: at temperaturen har gått opp til 
minus l2 grader. I går var det minus 28, og minus 43 på Nesbakken! 

Kristine tåler dårlig kulden, så hun må holde seg innendørs. Hun er ikke bra 
om dagen, og       holder sengen  det meste av døgnet. Hun er nede til middag og 
så en stund om kvelden. Selv er jeg heldigvis ganske bra. Når jeg klær meg godt, 
har ikke været stort å si for revmatismen. Men knærne er jo så skrøpelige at jeg 
har vanskelig for å komme så langt som til postkassen selv om jeg bruker spark. 
Det er litt på det uvisse når jeg kan få sendt dette brevet. ….. 

Jeg har vært hos øyenlege og fått meg nye briller så nå kan jeg se ganske 
godt. Vi er takknemlige for alle bladene du sender oss! Og så er jeg glad for at vi 
har både radio og TV! Undres på hvordan det er i Sandnessjøen og mange andre 
steder i Nordland hvor de ikke har vann og hvor de til dels også er uten strøm. Her 
har vi det tross alt godt! Og en gang må vel denne vinteren også få en ende! 

Så må du og dine leve vel! Hils hele familien, også de på Snarøya og 
Lambertseter. Skal hilse fra Kristine.                               

 
Kjærlig hilsen fra tante Petra 
 
 
 
Det siste brevet fra tante Petra, sendt i forbindelse med at hun hadde satt opp 

sitt testamente: 
 

Jevnaker Sykehjem, 2.09.l976 
Jeg vil bare sende noen ord for å forklare denne gaven. For å forenkle 

tingene som skal ordnes når jeg er borte, vil jeg fordele det jeg har nå. 
 
Inger Johanne får det jeg har igjen av innbo og løsøre på Hofsvang, og dere 

andre deler pengene (kr. 3500 til  hver av hennes elleve nevøer og nieser AØ). 
Ellers har jeg lyst til å gi noe til Aldershjemmet her. Jeg har hatt det trygt og godt 
her, i snart tre år. 
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Dagene blir noe ensformige, men jeg husker svært lite og er mye slapp på 
grunn av at sukkerprosenten i blodet vanskelig lar seg regulere. Men jeg er oppe 
hver dag og er nede i arbeidsstuen om formiddagen. Om det ikke blir så mye 
arbeide, så blir det kaffekos. For øvrig leser jeg mye og holder meg i ro på 
"rommet mitt. Inger Johanne hjelper meg med de tingene som familien vanligvis 
tar seg av. (Jeg må ha hjelp til dette brevet også), men sakføreren skal komme og 
ordne med alt det andre. 

 
Jeg må si som kusine Laura Refsum (som også er her - snart 97 år!): "Jeg 

har hatt et godt liv og en god familie." 
 
Så må dere leve så vel alle sammen! 
 
Kjærlig hilsen 
Tante Petra       
                                                                                   
 
 

TANTE RAGNA 
 

ble  født 28 juli l887 på Hof i Østre 
Toten og døde i l962 på Jevnaker 
Sykehjem. Hun var døpt Ragna 
Helene og var nr. 6 i 
søskenflokken. Det kom tre etter 
henne, Petra, William og Agnes, 
og tante Ragna klaget iblant over at 
hun ikke hadde hatt noen barndom. 
"Det eneste jeg husker er at jeg 
alltid måtte passe småsøsken." 
 
Tante Ragna 1958 

 
 
Etter middelskoleeksamen utdannet tante Ragna seg til lærerinne. Hun var 

bl. a. ansatt i Stange (hvor hun med sin magre lærerinnelønn betalte mer skatt enn 
de velstående Hedemark-bøndene!), på  Åros, Nærsnes og i Røyken .Hun var en 
interessert og sikkert dyktig lærerinne - og meget samvittighetsfull. Da det ble 
bestemt at skriveskrift (skråskrift) skulle avløses av vertikal trykkskrift i skolen, 
skiftet hun resolutt ut sin nydelige håndskrift for å benytte "barneskrift" resten av 
livet. 

 
Tante Ragna var ikke så glad og blid som Petra og Agnes. Hun virket alltid 

litt streng, og iblant nokså bitter. Først og fremst kom hun stadig tilbake til at hun 
aldri hadde vært pen. Som eldre, rund og frodig, med en tykk hvit  hårflette rundt 
hodet, tok hun seg egentlig godt ut, men det var tydelig at hun som ung følte at 
hun ikke hadde utseendet med seg, og det hadde satt seg fast hos henne. "En må 
leva om en ikke er pen" var et tilbakevendende utsagn. Og ofte påpekte hun det 
urettferdige i at mannfolk ble gift, uansett hvordan de så ut! 
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Tante Ragna var en bekymret natur. Hun var full av omsorg for oss tre 
"farløse barn" etterat pappa var død, og da Vivi i sin tid ble forlovet med Viggo, 
var hennes kommentar: "nok en farløs person inn i slekten!" 

 
Men tante Ragna var også den av alle tantene som var mest opptatt av oss 

barn - og av vår utvikling. Mitt første møte med et museum/galleri skyldtes tante 
Ragna. Hun dukket opp en dag og foreslo at vi skulle bli med henne til 
Nasjonalgalleriet. Det besøket glemmer jeg aldri. Det var første gang jeg så en 
naken mann eller kvinne - nærmere bestemt de klassiske statuene i første etasje i 
galleriet. Jeg husker at jeg var både forskrekket - over at noen kunne vises frem 
uten klær - og interessert, i anatomien. 

 
Vi barn ble ofte invitert til tante Ragna på 
de forskjellige stedene hun underviste. Vi 
så på klasserummene og ble bevertet  i 
hennes lærerinne-leiligheter, som iblant lå 
i annen etasje i skolebygningen. Det som 
alltid gjorde sterkt inntrykk, var tantes 
renslighet. Vi måtte ta av oss på bena før 
vi gikk inn i huset, vaske hendene til 
stadighet, rydde opp etter oss og i det hele 
tatt oppføre oss korrekt. Hun satte oss 
også alltid i gang med å skrive brev hjem 
hvis vi skulle være noen dager. 
 
 
 
 
 
Tante Ragna ved kateteret 

 
Men deilig mat fikk vi, blant annet svinekoteletter. Jeg oppdaget til min 

forbauselse at det gikk an å spise TO svinekoteletter til  en middag - det gjorde 
tante Ragna! Hun hadde også sine spesialiteter, blant annet nypesuppe, laget av 
nyper som hun samlet hver høst, tørket, kokte opp og silte kraften av. Lenge etter 
at jeg var gift kom tante Ragna årvisst til meg med innsamlede nyper, som jeg 
stadig kviet meg for å viderebehandle. 

 
Tante Ragna var svært glad i pappa og opptatt av hvordan han hadde det i 

Vålerenggaten 60. Pappa ble jo stadig magrere og stivere, og satt alltid i en 
kurvstol med høy rygg, hard som stein. En dag kom tante Ragna med grønne 
puter, sydd spesielt til kurvstolens rygg og sete. Godt for pappa sikkert, men det 
ble ikke nådig oppfattet av mamma at hun "blandet seg inn i ting hun ikke hadde 
noe med". 

 
Jeg har stor grunn til å være tante Ragna takknemlig for en omsorg som 

varte livet ut. Da jeg i l926 flyttet på hybel til St. Olavsgt. 3l kom hun stadig på 
besøk. Hun omtalte seg spøkefullt som badegjest. Jeg var nemlig i besiddelse av 
noe så sjeldent som et karbad, og ikke bare tante Ragna men hele familien for 
øvrig hadde glede av  mitt avanserte bad. 
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Etter at jeg giftet meg,  fortsatte tante Ragna å være en velkommen gjest. 

Hun ble veldig glad i Vibeke og Sten, som bodde hos henne på Gjellum i et par 
uker nesten hver sommerferie. For Vibeke står oppholdene hos tante Ragna som 
noen av de hyggeligste minner fra barndommen. 

 
Som pensjonist bodde tante Ragna på Hofsvang sammen med Petra og 

Kristine, og jeg tror hun hadde noen gode år på Hadeland, omgitt som hun var av 
kusiner, nevøer og nieser på Brørby, Nøkleby og Nordby. Særlig betydde min 
kusine Inger Johanne meget for tantenes trivsel. 

 
Tante Ragna døde av kreft på sykehuset på Jevnaker. Jeg og Vibeke besøkte 

henne der, og jeg husker hun var svært opptatt av å fortelle hvor mange av slekten 
og hennes gamle venner som hadde kommet på besøk. Gamle og trofaste venner 
var nok det som betydde aller mest for tante Ragna, og selv var hun jo et 
eksempel på en slik god og trofast venn. 

 
 

BREV 
 

Fra tante Ragna har jeg mange av. Jeg gjengir litt av et fra tiden på 
Hadeland, som nettopp viser hennes omsorg, og hennes opptatthet av menneskene 
omkring seg.                      

 
 

 
Hofsvang l2 april l96l 
Kjære Astrid og alle de andre i Flesåsveien l 
 
Dette er alle tiders late tante, det går uker og måneder før jeg får framferd til 

å skrive. Takk for hyggelig besøk, håper dere kommer snart igjen. - Og slik som 
vi hørte etter værmeldinga og tenkte på Gulbrand og "barna" ved de tider de 
skulle på langtur (Gulbrand, Vibeke og Sten dro fra hytte til hytte i påsken AØ) 
"Du er nå bra dum", sa Petra. "Du kan da skjønne at Gulbrand ikke setter av gårde 
…..osv." 

 
Men allikevel - - Det hjalp da det vesle påskekortet ditt kom - takk for det. 
 
Påsken ble hyggeligere enn ventet. Skjærtorsdag ettermiddag ble vi buden til 

Magnhild……….Langfredag formiddag hadde Petra bedt opp gamle 
overkonduktør Amundsen og ekteparet Bekkevold. Gamle Amundsen er 86 år - 
hører lite, men ellers kjekk, hadde mye rart å fortelle fra sine reiser som konge-
ledsager i mange år. 

 
Middagen ble litt senere enn vanlig den dag, og vi skulle akkurat til å vaske 

opp - da vrimler inn gangen Kirsten (tante Annas datter AØ) med Haldis og Hroar 
med familie - i alt seks stykker! Petra hadde nok mat, men den lå i fryseboksen. 
"Gruv ikke for det!" Der kommer Kirsten med en diger bolle lapskaus - og i en, 
to, tre kan de seks gå til bords. Petra hadde laget en stor karamellpudding "på 
vona" om noen lang-ferdinger skulle slenge innom. Nå kom den til nytte. 
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…………… Det ble ikke noe langvarig besøk, men det var  så Artig å se dem 
igjen alle! Kirsten strir som bare det - Svein skal konfirmeres ll. mai  Det er synd 
at tante Ragna skal være slik tufs. Nå kunne Kirsten trengt ei hjelpende hand. 

 
Påskeaften hadde Ester Sundby (på Nordby) middag for ti gamle - rene 

gamlefesten: To ca. 80 år, 4-5 ca 75 år, de fleste ca 70 år - det ble mange hundre 
år til sammen! 

 
Påskedg hadde jeg bestemt meg til å skrive til deg - å nei da, denne boka 

med Elefant-Bill var altfor spennende.  Annendag var vi i kirken og hos Inger til 
middag og kaffe, så da var det bare å køye.…………………… 

 
Magnhild hadde fått et artig brev som jeg fikk låne med meg. Din far hadde 

en kjempe-diger onkel, Bent Tingelstad (farmer i Oregon). To av hans sønner, 
Oscar og Edvin, var ved Luther College  Band i l9l4. Edvin har en datter, 
Gertrude. Hun er bibliotekar ved Luther Theological Seminary i St. Paul, 
Minnesota. Hun kommer til Norge for to uker i sommer og vil gjerne hilse på sin 
fars slekt. Det skulle være hyggelig om denne tremenningen deres kunne få høve 
gil å treffe noen av slekta som kan uttrykke seg på annet enn samnorsk og Toten-
mål! Men når juli kommer, er vel Alfreds ætt over alle hauger! ………… 

 
Det lakker fort til den syttende april, da l7-åringen (Vibeke) fyller år. Du må 

hilse og gratulere fra meg! Håper hun fremdeles går fram i visdom og yndest. Noe 
bedre kan jeg ikke ønske for henne! 

 
I går hadde Magnhilkd sjømannsmisjon. Petra var der opm formiddagen og 

hjalp til. Kristine og jeg gikk benveien, det vil si jeg nærmest kreker av gårde - 
høyre benet dovner bort, og så er det denne pusten da. Blodprosenten er gått opp 
adskillig - og jeg har det så bra 

 
Håper dere er friske alle sammen i Flesåsveien l,  på Snarøya og på 

Lambertseter. 
 
Beste hilsen fra tante "Tufs", som bare er til bry.  
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Onklene på farssiden 
 
 
ONKEL OLAF 

 
var født 26 april l876, og var fars eldste bror. Han var hva man den gang 

kalte tilbakestående. Jeg ser ham tydelig for meg: liten av vekst,men "fortettet" i 
skikkelse, kullsvart, stritt hår, skarpe øyne - men de kunne se vennlig på oss barn - 
og et skarpt fuglenebb av en nese. 

 
Onkel Olaf "bodde" i skålen, altså vedskjulet. Det lå fem meter bortenfor 

hovedhuset på Hofsvang, og var hans ubestridte domene. De hugget og kløvde 
han ved dagen lang, og stablet den opp langs veggene med den største 
nøyaktighet. Like lange vedtrær  ble lagt oppå hverandre i perfekt orden. Ingen 
fikk komme inn og bringe forstyrrelse i rekkene. 

 
Onkel Olaf kunne bli bråsint. Jeg glemmer ikke en episode utenfor på 

trammen på Hofsvang. Tante Ragna måtte ha irritert ham med en eller annen 
bemerkning, for plutselig løftet han øksen som han hadde i hånden og holdt den 
rett over hodet hennes mens han mumlet et eller annet med sint stemme. Tante 
Ragna ble meget blek. 

 
Hver dag etter middag, som ble servert ham på kjøkkenet, trakk onkel Olaf 

seg tilbake til sitt seks kvadratmeter store "pikeværelse" for å lese. Han hadde en 
bunke med gamle hefter som han stavet og leste fra med høy røst - opptil timer i 
trekk. Det hendte at han satte seg og spilte på et lite orgel som sto i stuen, 
salmemelodier som han kunne utenat. 

 
Så vidt jeg vet var onkel Olaf sjelden borte fra huset. Han var iallfall ikke 

med på besøk til slektninger. Han ble boende på Hofsvang selv etter at Bestefar 
og Bestemor var døde, og var over sytti år da han fikk plass på Jevnaker 
Aldershjem. Da begynte han å legge på seg - det var ingen tante Kristine der til å 
porsjonere ut maten til ham! 

 
Jeg husker Bestefar en gang sa til Bestemor: "Gud hadde nok en mening 

med Olaf. Han har jo sørget for ved til oss i alle år." 
 
 
 

ONKEL  WILLIAM 
 
var født 3l. mars l892 på Hof i Østre Toten som pappas yngste bror. Han 

hadde den vanskjebne å være kunstnerisk begavet, blant annet malte han et godt 
portrett av Bestefar. Men verken hans foreldre eller hans søsken var begeistret 
over muligheten for å få en "kunstner" i familien. William ble utdannet som 
trerskjærer,. og var i mange år ansatt i et kjent treskjærerverksted i Kristian den 
fjerdes gate ll. Lysekronen i peisestuen  i Flesåsveien er skåret av onkel William. 

 
William var mørk og pen, med skarp nese. Vi barn hadde følelsen av at det 

var noe eget ved ham. Han kom på besøk til oss i Vålerenggaten, snakket alltid en 
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masse, fort og hektisk, og var full av merkelige beretninger- og kortkunster! 
Mamma var ikke begeistret for ham, jeg tror hun syntes det var noe diabolsk ved 
ham. I hvert fall prøvde hun å holde oss barn unna ham. 

 
Onkel William giftet seg først med en Borghild, som han siden skilte seg fra 

("ikke bra"). Så fant han en sykepleierske, Ellen, i Danmark, og hun giftet seg 
med ham. De fikk fire barn: Johannes (som døde som gutt), Ole, Sten og Eva. 
Sten døde i l973; han etterlot seg kone Astrid og to barn. Eva er gift med en 
Torben i Danmark, mens Ole og hans kone bor på Kolbotn. 

 
Krigen ble en ulykke for onkel William . Han var aldri (så vidt jeg vet) 

politisk interessert, men lot seg overtale til å gå inn i NS. Tante Ellen ble da 
medlem av en kvinnegruppe i partiet, og etter krigen måtte hun sone et år i 
fengsel, til tross for at hun hadde tre mindreårige barn. Onkel William slapp 
påtale. 

 
Etter hvert klarte William og Ellen å etablere seg i et hus på Kolbotn. Tante 

Kristine var den eneste av familien som besøkte dem, men tante Ragna hjalp dem 
iblant med penger. Onkel William døde i l970. Tor  prøvde å holde litt kontakt 
med sine fettere. 

 
 
 

ONKEL KARL 
 
som var døpt Karl Andreas, var født 20 april l885 som nr. 5 i barneflokken. 

Jeg har aldri møtt ham, for han utvandret til Amerika da han var nitten år gammel, 
og bosatte seg i Bremerton, Washington. Allikevel synes jeg jeg kjenner ham på 
en måte, for jeg har lest de mange brevene han skrev hjem til sin mor og far. De 
gir et godt inntrykk av de vanskeligheter han møtte da han skulle slå seg igjennom 
som snekker i et fremmed land. 

 
Onkel Karl giftet seg med en svensk kvinne, Ingeborg, og de fikk tre barn: 

Florence (gift Champine), Arthur og Harold. 
 
På vår "grand tour of the U.S." besøkte Gulbrand og jeg Florence. Hun 

bodde på en øy i Puget Sound utenfor Seattle (som lignet farvannet i Oslo-fjorden 
til forveksling). Hun var blitt enke. Jeg traff ikke hennes sønn Arthur (det viste 
seg siden at han var blitt alkoholiker). Derimot besøkte vi Harold (med kone og to 
barn) i Seattle - en mørk og livlig mann. 

 
Jeg prøvde å innlede en korrespondanse med Florence, men etter noen tid 

avbrøt hun brevvekslingen. Hun oppga som grunn at jeg skrev så meget bedre 
engelsk enn henne! Harolds adresse har jeg ikke skaffet meg. 

 
 
 
 
 



 38

SLEKTEN PÅ MORSIDEN 
 
MORMOR 

 
 

Mormor som vi barn alltid kalte "Bestemor i Trondhjem" ble døpt Charlotte 
Othilie Gabrielle, og var født 4 desember l863. I  l879 - l6 år gammel giftet hun 
seg med skipskaptein Ole J. Berg. Han var enkemann, født 7 januar l843, og 
hadde to sønner. Ekteskap nr. 2 resulterte i seks barn: Olaf (født 08.03.l88l), 
Ingfrid Charlotte (f. l5.02.l884) - min mor -, Gudfrid Leonora (f.05.04 l885) , 
Margit (f. ll.l2.l886), Ole Johannes, (f. 24.08.l889) og Charlotte Gabrielle (f. 
02.08.l892) 
 

 
 

I juli l894 døde min bestefar i Russland. Jeg har alltid hørt at han ble smittet 
av kolera.  Tilbake satt Bestemor, 27 år gammel, med en stor barneflokk og en 
liten enkepensjon. Hva gjorde Bestemor ? Hun startet en liten kolonialbutikk i 
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Brattørveiten 6,huset hvor hun bodde til leie, og den ble et utkomme ikke bare for 
henne så lenge hun levde, men også for Margit og Ole. 

 
Jeg ser butikken levende for meg. Den var knøtt liten, kanskje l0 

kvadratmeter. Inventaret besto av en disk med skuffer, og en hylleseksjon bak 
disken. Foran disken kunne det være plass til en fem, seks kunder. Bak den sto 
onkel Ole i alle år, tykk, rund og blid, etter at han hadde "begitt sjøen" 
Assortementet av varer var enkelt: mel, sukker, gryn, egg etc. Alt ble veid opp for 
hånd og betalt kontant - uten kassaapparat. Den førte imidlertid også litt 
chokolade, blant annet Lohengrin. Vi barn fikk lov å forsyne oss av godene når vi 
kom på sommerferie - det-er grunnen til at jeg i voksen alder aldri har kunnet 
fordra Lohengrin! 

 
"Bestemor i Trondhjem" var en hovedperson i min barndom. Hun 

representerte vennlighet og trygghet gjennom de seksten sommerferiene vi 
tilbrakte i Trøndelag. Aldri så jeg henne sint, og aldri skjente hun på oss barn. 
Hun var "stø som fjell", også i sin ytre apparisjon. Hun veide godt over l00 kilo - 
men bar vekten med letthet. Hver morgen vandret hun tidlig av gårde for å kjøpe 
egg til butikken, alltid i  sin side, sorte silkekåpe, med en liten rund sort hatt på 
toppen av det store hodet. Jeg fikk ofte lov til å være med henne. Hun så nøye på 
varene og prutet alltid på prisen, så hun var kanskje ikke alltid like populær hos 
bondekonene bak de små bordene. 

 
Etter endt innkjøp satte vi oss på en benk og betraktet livet, eller vi tok en 

tur ned i basarene ved torget og slo av en prat med "tante Thea". Hun var 
Bestemors kusine og hadde en bod hvor hun solgte pølser og kjøttkaker.    

 

 
Brattørveiten ca 1920 
 
 
 
 
 
Brattørveiten 6 
På skiltet: 
Charlotte Berg 
Kolonial 
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Bestemor var godt likt og meget respektert (tror jeg) i strøket rundt Brattøra. 
Jeg måtte ofte gå og kjøpe melk om morgenen i melkebutikken et kvartal unna. 
Den ble øst opp av svære spann. "Si fra at du kommer fra Charlotte Berg", sa 
Bestemor. "Da tar de oppå". Jeg kom derfor alltid hjem med den reneste 
fløtemelk! 

 
Jeg skjønte aldri at det var noe fattigslig over hjemmet til Bestemor, onkel 

Ole og tante Margit. Men sett med nutidens øyne stiller saken seg annerledes: Ut 
mot Brattørveien lå altså butikken.  Innenfor den kom kjøkkenet. Det var uten 
vinduer, og hadde dør ut til den passasjen som forbandt Brattørveiten med 
Fjordgaten ll. Mama og de andre familiemedlemmene brukte alltid adressen 
"Fjordgaten ll" - det lød litt fornemmere enn Brattørveiten. Men egentlig var det 
Johnsen & Nielsen, en forretning for skipsutstyr, som lå til Fjordgaten. Bestemor 
disponerte bare en liten stue til i passasjen, i flukt med kjøkkenet. For å komme 
opp til de to soveværelsene i annen etasje, måtte man klyve opp en bratt trapp. 

 
  

  
Bestemor med barna: 

 Charlotte, Olaf og 
Ingfrid,  
Foran fra venstre: 
Margit, Ole og 
Gudfrid 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Stuen synes jeg 

alltid var veldig 
fin. Den var på ca 
25 kvadratmeter, 
men alle møblene 
var av polert 
mahogny! Når 
man trådte inn fra 
kjøkkenet, hadde 
man en nydelig 
pidestall til 
venstre for seg. 
På neste vegg sto 
den store 

Biedermeier-sofaen, med et stort maleri over (kopiert etter en mester). På tredje 
vegg sto chiffonieren med syve store skuffer, og midt i stuen tronet et 
mahognybord med seks stoler rundt. Dette møblementet var snekret i Trondhjem 
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av mahogny som Bestefar hadde brakt med fra India (ble det meg fortalt). Et 
vindu på den fjerde veggen  slapp inn litt lys fra passasjen, som var trang og 
hadde forskjellige redskapsskur (og utedo) på den andre siden.  I annen etasje ut 
mot Fjordgaten hadde Sjømannsforeningen sine lokaler. Der fikk jeg av og til lov 
til å se meg om. På veggen hang et fint bilde av den skuten som var ført av 
Skipskaptein Ole Berg. 

 
Det står uklart for meg hvordan  en barneflokk  på seks kunne vokse opp i 

disse lokalitetene. Men det må den altså ha gjort. Ingen fikk noen skolegang  
utover folkeskolen. Onkel Olafs skjebne kjenner jeg ikke, Mama og den yngste 
Charlotte, begynte i hattebutikk da de var atten år. Tante Gudfrid døde som ung 
av tuberkulose. Tante Margit og onkel Ole ble boende i Brattørveiten hele sitt liv. 
Ingen av dem giftet seg.  Jeg har et bestemt minne av onkel Otto - en av Bestefars 
sønner av første ekteskap. Han besøkte oss av og til da vi bodde i Vålerenggaten, 
og han hadde alltid med et stort spann med lakrisbåter! Det låste mama inn i 
buffeten, og vi fikk en smakebit en og annen gang med store mellomrom. 

 
Som barn hadde jeg heller ikke følelsen av at det var noe fattigslig over 

kosten hos Bestemor - og det var det da heller ikke på den tiden. Hele familien 
elsket fett! Når vi hadde kveite med rømme til middag, søkte de seg alltid ut de  
feteste stykkene. Og "kjød i mørkret" (sausekjøtt), en annen populær rett, svømte i 
en saus så fet at den lyser gul i hukommelsen! Andre retter var uer (nydelig og 
fet) og saltsprengsild. Og så dessertene da - servert med tykk kremfløte eller 
pisket krem.  

 
Hele livet har jeg tenkt tilbake på måltidene hos Bestemor som toppen av 

nytelse - og jeg har måttet føre en livslang kamp for å motstå min trang til fete 
sauser - og krem! 

 
Jeg mener å ha hørt at Bestemor en gang fikk lov å være med Bestefar på en 

reise. Men ellers er nok den lengste reisen hun foretok til oss i Oslo. Jeg vet med 
sikkerhet at hun bodde hos oss i noen tid etter at pappa døde og mamma var syk. 
Hun og tante Thea besøkte oss også en sommer da vi leide oss inn på en seter på 
Gullskogen ovenfor Eidsvoll. Det har jeg en bestemt grunn til å huske: jeg samlet 
på rumpetroll. Det var så mange dammer i området hvor det krydde av disse 
skapningene. Jeg hadde samlet 246 - jeg husker tallet nøyaktig, men det er 
kanskje ikke korrekt - av dem i en stor blikkboks, og den plasserte jeg på 
Bestemors fang. Kraftig reaksjon! 

 

Gunnar, Astrid, Vivi – (Inger Elisabeth) og Tor på Rønningen gård ved Selsbakk i Trondhjem 
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Hver sommerferie når vi bodde på Rønningen gård på Buenget ovenfor 

Selsbak (i alt femten somre) fikk vi besøk av Bestemor. Hun kom gjerne et par 
ganger i løpet av sommeren, og da som oftest i følge med tante Thea, iblant også 
med tante Nenna (Margit). Da kom hun tidlig på søndag formiddag. Vi barn 
hadde gjerne sittet en time på skuret på Buenget og ventet. Endelig kom toget - ut 
tren Bestemor, gjerne belesset med en tung kurv (middagsmat og annet godt).  
 
 

 
Gunnar og Vivi 
 
 
 
Bestemor, Ingfrid, 
Charlotte, Tor, Astrid og 
Vivi 

 
 

 
              
  
  
  
 Lotte, tante Mai og 
Mamma.  
Foran: Vivi, Gunnar, 
Astrid og Tor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søstrene Ingfrid og 
Charlotte i ny sommerstas.  
Ansiktene på ruten:  
Tor, Vivi, Astrid og 
Gunnar 
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Fra Venstre: Astrid, tante Thea, Gunnar, Bestemor (som strikker) og Vivi 
 

Så begynte "oppstigningen" - en lang og bratt bakke opp til Rønningen. 
Midtveis måtte Bestemor alltid ta en lang pause - ved nypebusken. "Huff, dette 
var tussig", sa Bestemor. Formiddagen ble gjerne tilbrakt på den umalte trebenken 
foran hovedbygningen på Rønningen. Men burde jo være litt ute i luften når man 
var på landet! Men etter middag bar det inn i stuen uansett vær. Nå skulle det 
spilles whist!  Og der satt vi - Bestemor, tante Thea, Jotten (tante Charlotte) og 
jeg og spilte intenst time etter time - helt til det var tid å ta toget tilbake til byen. 
Mama nektet å være fjerdemann - hun ville ikke kaste bort tiden på slikt tøv når 
man kunne være ute! - men iblant var onkel Sverre eller onkel Ole på besøk. Da 
tok de over for meg. 

 

 
Astrid, Ingfrid, Tor, Gunnar, Charlotte og Vivi 

 
Den siste sommeren vi dro i samlet flokk til Trondhjem var i l930. Da 

besøkte vi alle Stiklestad under jubileet - stekende varmt og støvet. Senere var 
Yngvar og jeg på besøk hos Bestemor - det kan ha vært i l934. Da dro vi også 
rundt på besøk til "tantene" - tante Thea, tante Lina Røstad (Bestemors kusine), 
tante Maia (Bestemors veninde) og tante Lotte - og Bestemor var veldig glad for å 
treffe oss. Hun var da 7l år, og tilsynelatende i god form. 
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Imidlertid døde Bestemor i begynnelsen av krigen. Vi ble først fortalt at hun 
døde av sjokk da hun hørte i radio at Ålesund brant. Senere fikk vi vite av tante 
Lotte hva som egentlig var skjedd. Hele familien - Bestemor, onkel Ole, tante 
Margit, tante Lotte og Gunnar (hennes sønn)- bestemte seg for å evakuere til 
Gunnars hytte ved Trondhjemsfjorden. De måtte vasse gjennom dyp snø. 
Bestemor greide ikke strabasene og døde fordi hjertet sviktet 

Jeg vil alltid tenke på henne med takknemlighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tantene på morsiden 
 
TANTE CICI 
 
 
 

var Bestemors søster. Hun het egentlig 
Caroline Josephine,  var født 4. januar l854 og 
giftet seg med en mann ved navn Magnussen. 
Da vi barn ble kjent med henne, hadde hun 
vært enke i mange år. Tante Cici eide den 
store tregården i Dronningensgate 46 hvor  
hun selv bodde i annen etasje. I første etasje 
flyttet tante Lotte inn etter at hun hadde giftet 
seg med onkel Sverre og fått sønnen Gunnar. 

 
Tante Cici var like tykk som Bestemor 

(over l00 kilo antagelig), liten av vekst, og 
alltid blid og imøtekommende. Ansiktet 
hennes tittet alltid frem bak ruten (syntes vi) 
når vi nærmet oss Dronningensgate 4. Jeg kan 
ennå se for meg - og lukte! - den spesielle 
atmosfæren i leiligheten hennes. Den var fylt 

av stoppede møbler og antikke bord, pyntegjenstander og innrammede fotografier. 
Jeg kan ikke huske at hun hadde noe å servere oss noen gang. Jeg tror tante Lotte 
kjøpte inn det hun trengte av mat og drikke, for jeg kan aldri huske å ha sett henne 
utenfor leiligheten. 
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Dronningens gate 46 ca 1928 med Cici i vinduet og Vivi, Tor og Gunnar på trappen. 

 
Da hun døde, arvet Bestemor huset i Dronningensgate. For meg er tante Cici 

en av de faste "tante-installasjoner" som jeg forbinder med somrene i Trondhjem - 
men som jeg visste svært lite om. 

 

 
Bestemor og Astrid på bytur. 
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TANTE  MAI 
 
het Eggum til etternavn. Hun var en kusine (eller tremenning) av Bestemor, 

og vi besøkte henne minst en gang hver sommer. Hun eide en stor trevilla nederst 
i Mellomilen. Men det var den store haven hennes som var hovedattraksjonen for 
oss barn. Jeg innbiller meg at den var dørgende full av all slags bær - i hvert fall 
fikk vi lov å gå ned i den og spise så mye vi lystet. Det gjorde så sterkt inntrykk 
sikkert fordi det var den eneste haven jeg stiftet bekjentskap med  som barn. 

 
Tante Mai hadde et morsomt og karakteristisk ansikt - rundt med vikende 

hake - men alltid knall rødt! Blid og gjestmild, som alle min barndoms tanter! 
 

 
TANTE THEA OG TANTE LINA 

 
var søstre og kusiner av Bestemor. De bodde i et trehus som de eide i 

Mellomilen l7. Begge var enker. Linas etternavn var Røstad, og vi syntes hun var 
svært gammel, i hvert fall sa hun ikke stort til oss. Mesteparten av dagen satt hun 
foran det sladrespeilet som var montert foran vinduet i stuen. Vi barn var også 
fascinert av det og speidet ivrig oppover og nedover gaten. Men den lå alltid der 
like stille og rolig, med små trehus på begge sider. 

 
Tante Theas etternavn var Mørk. Det ble ymtet om - men jeg fikk aldri vite 

noe helt sikkert - at hun hadde giftet seg en gang og latt seg skille straks etterpå. 
Hun drev i alle år kjøttforretning i en av kjeller-basarene  på hjørnet ved Olav 
Trygvasons plass. Hennes "kjødvarer" var meget utsøkte, blant annet pølser av 
beste kvalitet. I mange år bestilte mamma  røkte pølser fra henne i Trondhjem, 
fordi de pølsene man kunne få kjøpt "her sydpå" (det vil si i Oslo) ikke holdt mål. 

 
Tante Thea var en vakker eldre dame, med et vennlig uttrykk og et godt 

smil. Hun var alltid så pent kledd, og bar en diamantring med ni små og en stor 
sten på ringfingeren. Hver gang jeg beundret den var jeg forskrekket over hennes 
avbitte negler - det eneste lyte på en perfekt person! Vi besøkte alltid tante Thea 
på våre byrunder med Bestemor og tante Lotte. Hun var tydeligvis Bestemors 
beste veninde. Og flere ganger om sommeren var hun med på whist-partiene på 
Rønningen, like oppslukt av kortspill som resten av familien. 

 
Tante Thea var min gudmor, noe hun stadig nevnte for meg. Jeg      arvet 

diamantringen hennes, og en antikk mahognykommode og et speil med  intarsia-
arbeide. Da Yngvar og jeg besøkte henne i l934 ble hun så begeistret for ham 
fordi han hadde "så gode øyne". 

 
 

TANTE  MARGIT 
 
som vi barn alltid kalte tante Nenna, var født ll.l2.l886, som nr 4 i rekken av 

Bestemors barn. Hun ver meget pen som liten. Vi har et stort nydelig portrett av 
henne, med mørke krøller nedover ryggen 

. 
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Tante Nenna giftet seg aldri. Hun ble gående hjemme i Brattørveiten og 
stelle huset for Bestemor. Hun virket aldri bitter, enda hun faktisk tilbrakte hele 
sitt liv i Bestemors stue og kjøkken, med utsikt til den mørke passasjen hvor det 
aldri kom inn en solstråle. Dessverre la hun stadig mer på seg og kviet seg for å 
bevege den store kroppen utenfor huset. Et par ganger om sommeren kom hun 
opp til oss på Rønningen, det var det hele 

 

 
Vivi, Alfred, Tor, tante Nenna, Charlotte, Gunnar, og Astrid 

 
En gang bodde hun imidlertid hos oss i Oslo i fjorten dager for å hjelpe mamma i 
huset. Hun hadde sikkert nok å henge fingrene i da også, men etterpå sa hun til 
meg at det var den eneste ferien hun hadde hatt på tyve år.  Jeg har et ganske 
bestemt minne fra tante Nennas Oslo-besøk. Vi skulle tilbringe ferien på en 
bondegård på Stange (tante Ragna hadde skaffet oss husvære på Ven gård ) og 
tante Nenna skulle sørge for at vi fikk med oss nok mat til togreisen .Hun dro ned 
til Østbanestasjonen sammen med pappa; mamma og vi barn var dratt i forveien. 
Plutselig får vi øye på tante Nenna - hun kommer vaggende  i den borteste enden 
av plattformen med en diger kurv i hver hånd - akkurat da toget satte seg i 
bevegelse. Det viste seg at pappa hadde klart å kaste seg på siste vogn, men tante 
sto hjelpeløs og ulykkelig igjen. Enda mer ulykkelige var vi, for høydepunktet i 
enhver togreise var jo å spise medbrakt mat - når vi dro til Trondhjem om 
sommeren startet ete-gildet ved Lillestrøm! 

 
Heldigvis klarte tante å komme seg med et senere tog og var hos oss  noen 

dager før hun reiste tilbake til Trondhjem. 
 
Da Bestemor døde av slag  i l94l, ble tante Nenna og onkel Ole alene i 

leiligheten, og det gikk stadig dårligere med den lille kolonialbutikken, selv om 
tante Lotte hjalp til det hun maktet. Tante Nenna falt plutselig om av slag på 
kjøkkengulvet et par år etter krigen. Hun var et fast og godt punkt i tilværelsen 
under våre sommerferier i Trondhjem 
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TANTE CHARLOTTE 
 

som vi kalte Tante Lotte eller Jotten, var 
mammas yngste søster, født 2 august 
l892. Hun var den livligste og best likte 
av alle mine tanter, alltid strålende blid 
og opplagt, og den vi kom mest i kontakt 
med. Hun bodde sammen med oss i seks 
uker alle de seksten somrene vi tilbrakte 
på Rønningen, og vi traff henne også 
ofte i Oslo, når hennes mann, onkel 
Sverre, førstemaskinist på Wilhelmsen-
båtene, lå i havn nedenfor Ekeberg og 
hun bodde i båten. 

  
Tante Lotte og onkel Sverre hadde ett barn, Gunnar, født i l9l9. Han var vår 

faste lekekamerat om sommeren, men vi syntes han var temmelig bortskjemt! 
Tante Lotte var bekymret over at Gunnar ikke spiste stort. Det som imidlertid 
gjentok seg hver sommer var at appetitten hans steg i takt med konkurransen fra 
de tre "ulvene" fra Oslo! 

 

 
Tor, Charlotte, Gunnar, Astrid og Ingfrid 
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Tante Lotte var nok mammas beste veninde gjennom livet - selv om de var 
veldig forskjellige av gemytt. Alt ble så mye lysere og lettere når Jotten var i 
nærheten. Hun var "jordnær" og praktisk, likte å gå på auksjoner og komme over 
"røverkjøp", elsket å gå på byen og kikke i butikker, var veldig glad i å spille kort. 
Nesten daglig tok hun seg en tur over til Bestemor, ti minutters gange fra 
Dronningensgate 4 hvor hun bodde i mange år. Ellers trivdes hun med å stelle 
huset og passe på sin Gunnar. Da hun var ung, hadde hun stått i hattebutikk slik 
som mamma. Men etter at hun giftet seg, var hun glad for at hun "slapp å 
arbeide". 

 
Jotten elsket å få seg nye klær. Hver sommer ble Signe Selnæs, datteren på 

Rønningen som var sydame, satt i sving med å sy nye kjoler til mamma og Jotten. 
Mye omtanke (og flere byturer) ble lagt ned i anskaffelsen av nye stoffer, så 
skulle det prøves og prøves, og til slutt måtte jeg ta bilde av damene i deres nye 
antrekk (se fotoalbum!) Jeg tror tante Lotte var tilfreds med tilværelsen, enda 
onkel Sverre kunne være borte opptil to år av gangen - båten hans gikk på Japan. 
Jeg overhørte - jeg lå i samme rum som ektefellene - en sen nattetime en samtale 
mellom  dem hvor onkel Sverre foreslo at de burde få et barn til. Det ble kontant 
avvist av Jotten - tydeligvis altfor mye bryderi! 

 
Da tante Cici og Bestemor var døde, arvet mamma og Jotten gården i 

Dronningensgate 4. Da de solgte den mange år senere, kjøpte Jotten en stor 
trevilla med fire leiligheter i Veisletten alle 8, i utkanten av byen. Her bodde 
Jotten i en leilighet i annen etasje, mens Gunnar, som hadde giftet seg med Randi 
og fått to barn, Inger og Randi, flyttet inn i etasjen under. 

 
Jotten kom aldri virkelig godt ut av det med sin svigerdatter fra Nord-Norge, 

og det kastet nok en skygge over hennes senere år. Et eksempel: Før Jotten skulle 
fylle åtti år, inviterte hun Gunnar og resten av familien i Trondhjem til en ukes 
opphold på Salangen, hvor hun pleide å feriere. De såret henne dypt ved å si at de 
heller ville ha de pengene et opphold ville koste. Hun inviterte resolutt Tor, 
Gulbrand og meg i stedet, og vi tilbrakte en hyggelig weekend sammen med 
henne. 

 
Senere solgte Jotten en av leilighetene i gården og fikk  (for engangs skyld 

?) litt penger mellom hendene. Da inviterte hun Gulbrand og meg til en ukes 
opphold i Syden, på "et sted som vi måtte velge selv". Vi dro til Rhodos sammen, 
og det ble en litt spesiell ferie.Vi foretok en kort utflukt til Linda i drosje (i 
øsregn), men for øvrig ville tante Lotte bare en ting: gå i butikker! Hun og jeg 
vandret daglig opp og ned i hovedgaten til den lille byen som hotellet lå i. Nesten 
alle butikkene solgte skinnvarer, og utenfor sto eierne og lokket kunder inn med 
en kaffekopp. Særlig en var iherdig, en mørk, smilende mann som Jotten syntes 
var ekstra "kos". Daglig var vi hos ham, og Jotten bestemte seg for å kjøpe 
skinnkåpe. Den ble sydd til henne av brun persianer, med egen lue til, og kostet l0 
000 kroner. Det har jeg jo penger til! sa tante Lotte. Eieren av butikken var 
gledestrålende, særlig da hun fortalte ham at hun var 90 år - hans største 
salgssuksess! Jotten brukte aldri kåpen. Da hun kom tilbake til Trondhjem, 
forærte hun den til sønnedatteren Inger, som hun alltid hadde vært mest glad i, 
betrodde hun meg. 
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Ingfrid, Charlotte og Vivi på Snarøya i 1960 
 
Dessverre fortsatte ikke det gode forholdet mellom mamma og Jotten livet ut. Det 
skyldtes uoverensstemmelser når det gjaldt regnskapet for gården. Mamma 
(sekundert av Tor) syntes ikke regnskapet var ført forskriftsmessig, og da mamma 
døde i l972, var de midt i en hissig brevveksling. Begge var kommet opp i årene 
og påståeligheten var ikke blitt mindre. 

 
Jottens forhold til onkel Sverre utviklet seg heller ikke så godt. Hun lot seg 

skille fra ham mange år før han døde. Selv ble hun 94 år gammel. Men jeg har 
bare gode minner om tante Lotte. Hun er det mennesket fra min barndom som jeg 
tenker på med størst glede og takknemlighet.  
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MAMMA 
 

Mamma og bestemor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mamma het Ingfrid Charlotte Berg og var født 15 februar 1884 som 

nummer to av bestemors barn. Hun hadde imidlertid en halvbror som var eldre, 
Otto, bestefars sønn av første ekteskap.  
 

Mamma vokste opp i Fjordgaten 11 i Trondheim i en søskenflokk på seks. 
Jeg spurte henne aldri hvordan hennes barndom hadde vært, og hun fortalte ikke 
noe uoppfordret. Hun gikk sikkert syv år på folkeskolen,men jeg vet ikke på 
hvilken skole og om hun likte seg der. Hun lærte å spille piano, kunne noen tyske 
ord.  Fra hun var cirka atten arbeidet hun i hattebutikk. Der startet hun klokken 
åtte om morgenen og holdt på til klokken åtte om kvelden, seks dager i uken. 
Midt på dagen hadde hun imidlertid en pause på (antagelig) to timer. Det var 
dagens høyde- og spenningspunkt. Da spaserte hun opp og ned på "Nordre" med 
veninder. 
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Søstrene Berg:   Ingfrid, Charlotte og  Gudfrid 
 
Mamma var meget pen, det fremgår av fotografier. Hun og hennes søstre Gudfrid 
og Charlotte gikk under navnet "de vakre Berg-frøknene". Her på Nordre var det 
hun traff en ung lærer, Alfred Einar Hofsvang, som hadde fått et vikariat i 
Trondhjem. Varme følelser oppsto mellom dem, de forlovet seg, og etter at pappa 
hadde fått fast stilling i Kristiania, giftet de seg 5. august l9ll.  27 år gammel 
flyttet så mamma til "tigerstaden" som pappas kone. 

 
Pappa var blitt ansatt som lærer på Vålerengen skole, og de nygifte slo seg 

først ned i Enebakkveien på Vålerengen.  Et år etter flyttet de til Vålerenggaten 
60, til toppleiligheten i fjerde etasje. I l9l2, l9l5 og l9l8 kom så vi tre barn til 
verden. 

 
Det kan ikke ha vært lett for mamma å flytte til en by hvor hun ikke kjente 

andre enn pappa og hans to fettere. De bodde begge på Vålerengen,professor Oluf 
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Kolsrud i Danmarksgaten og professor Sigurd Kolsrud i Opplandsgaten. Etter 
hvert ble deres koner Borghild og Dorte mammas godeveninder. Hun ble også 
godt kjent med Olga Solum i tredje etasje i "vår gård", gift med pappas kollega 
lærer Kolbjørn Solum. 

 
Jeg vet ikke om mamma savnet selskapelig omgang i særlig grad. Hun var 

ikke sosialt anlagt. Pappas søstre,Ragna, Petra og Kristine kom iblant på besøk, 
men (ifølge tante Ragna) fulgte det "ikke noe hygge med Ingfrid". Mammavar 
ikke tilhenger av "small talk", og hun var temmelig selvbevisst. Mer enn en gang 
nevnte hun at "det er gått en vitenskapskvinne tapt i meg". Hun var også ganske 
påståelig når hun hadde satt seg noe i hodet. Jeg husker spesielt en samtale hvor 
Sigurd Kolsrud, pappa og tante Ragna diskuterte et eller annet emne, og da pappa 
sendte Sigurd et blikk og ristet svakt på hodet. Det var et tydelig vink om at det 
ikke nyttet å diskutere med mamma. 

 
Hun kunne være sta når det gjaldt  andre forhold også. Hun fortalte meg at 

da hun og pappa skulle gå i kirken første gang etter at jeg var født, sa pappa at de 
ikke måtte gå gjennom hoveddøren, men gjennom en sidedør fordi hun (så vidt 
jeg har oppfattet) ble ansett som uren inntil hun hadde gått til alters etter 
nedkomsten. Mamma ble så fortørnet at hun aldri gikk i kirken mer på søndager. 
Imidlertid ble jeg sendt på søndagsskole, og alle vi tre barn ble konfirmert. 

 
Fra sin barndom og ungdom i Trondhjem var mamma vant til friluftsliv -

skiturer om vinteren og spaserturer ellers i året. Skiene la hun på hyllen da hun 
hadde flyttet til Oslo, men turer gikk hun. Vi barn slapp heller ikke unna. Hver 
eneste søndag utenfor skisesongen måtte vi av gårde, og samme rute ble fulgt hver 
gang: 

 
Først spaserte vi oppover Strømsveien til Nordre Gravlund, så halvveis 

rundt den på høyre side til vi kom til en liten skogbeplantet firkant ute på et jorde. 
Her i den såkalte "Lilleskogen" gjorde vi holdt og spiste medbrakt matpakke. Så 
bar det videre opp forbi Østre Aker Middelskole og tilbake igjen nedover 
Strømsveien - til vi var tilbake i Vålerenggaten 60. "etter to deilige timer i frisk 
luft" som mamma uttrykte det. Jeg husker med hvilket lettelsens sukk Tor og jeg 
kunne kaste oss over bøkene igjen! 

 
I mammas øyne var det meget "her sydpå" som ikke holdt mål med det hun 

var vant til fra Trondhjem. Ett område var kjøttvarer. I mange år rekvirerte hun 
kjøttpølser fra tante Theas kjøttforretning i Trondhjem. Den eneste foretningen i 
Kristiania som holdt  mål, var Germeten på (nåværende) Hambros plass. Dit ned 
dro hun helt fra Vålerengen for å være sikker på å få noenlunde kvalitet. Men 
forøvrig var ikke matlaging hennes første interesseområde. Menyene var ganske 
fastlagte: Trondhjemsuppe (som jeg ikke likte) hørte med på mandager, tirsdag 
var det fisk, onsdag karbonade, torsdag kanskje en suppelapskaus, fredag 
fiskekaker, grateng eller fiskeboller og lørdag risengrynsgrøt. Søndag hadde vi 
ofte sausekjøtt, kalt "kjød i mørkret" i Trondhjem. Jeg husker at den alltid 
nysgjerrige lærer Solum engang  spurte om min mor ikke kunne lage noe annet 
enn sausekjøtt! Til dessert var det gjerne sviske- og aprikoskompott eller 
polentagrøt med rød saus. Vi barn ble nektet adgang til kjøkkenet når hun laget 
mat - sikkert en grunn til at jeg aldri er blitt noen mesterkokk! 
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Overfor våre mange hushjelper var mamma ganske krevende, men det var 
sikkert en vanlig holdning på den tiden. Jeg husker den lange køen av "aspiranter" 
som sto nedover trappen når vi averterte etter ny hushjelp. Lønnen var kr. 30 pr 
måned. Vi hadde ikke noe pikeværelse, så hushjelpen sov på hestehårsofaen i 
Lillestuen - et ganske hardt leie. Arbeidstiden var fra ca 8 om morgenen til 
aftensmaten var servert. Men jeg husker at mamma ofte lot hushjelpen sitte etter 
aftens og strikke plagg til oss barn. Fri hadde de fra kl. l3 på onsdager og 
annenhver søndag. 

 
Vi hadde en serie med hushjelper. De fant seg sikkert til rette med 

forholdene som de nå engang var, men jeg husker en episode som  kanskje viser 
at mamma var mer enn alminnelig streng. Vi haddde en hushjelp som het Annie 
og var fra Nord-Norge. Hele hennes familie hadde flyttet til Oslo samtidig. og de 
bodde i et hus på Strømmen. Mamma hadde nektet Annie å få fri på julaften, for 
"jeg vil jo ikke stå med hele oppvasken etter julemiddagen! "Dette ble formeget 
for familien til Annie. Plutselig, mens vi satt og spiste, kom to digre mannfolk 
(Annies brødre) brasende inn, hentet Annies kiste og Annie  selv med seg, og vi 
så henne aldri igjen. Jeg sørget. Annie var hyggelig mot oss barn. En gang 
inviterte hun meg til aftens i huset på Strømmen. Jeg kom inn i en stue med bare 
vegger, ett bord og stoler rundt. Der satt familien benket og brødet ble sendt 
rundt. Jeg så meg rundt etter pålegg. Det eksisterte ikke. Annie forklarte:"Nei vi 
har ikke ost eller pålegg, men vi har to slags smør. 

 
Først etter at jeg ble voksen har jeg skjønt hvor hård mammas skjebne var 

på grunn av pappas sykdom. Jeg har latt meg fortelle at den var enettervirkning av 
spanskesyken. Det tok mange år før legene kom frem til diagnosen "paralysis 
agitans". Den ytret seg ved at han ble stadig stivere og svakere. Så lenge som 
overhodet mulig fortsatte han som lærer, men etter hvert som skjelvingen tiltok, 
påtok mamma seg en av hans ekstrajobber: å føre regnskapet over skole-
sparekassen. Jeg husker hun fylte store protokoller med barnas småbeløp som ble 
omhyggelig ført inn  i lange kolonner. Mammashåndskrift var meget personlig og 
karakteristisk, kraftig, med sammenklemte, steile bokstaver. 

 
 

 
Astrid, Gunnar, Vivi, Ingfrid, Alfred, tante Nenna og Tor 
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Etter hvert ble pappa så syk at han ikke lenger kunne skjøtteskolearbeidet. 
Mamma måtte hjelpe ham på alle måter etter hvert som stivheten og skjelvingen 
tiltok. Utpå våren l924 ble han innlagt på Ullevål Sykehus. ll august samme år 
døde han. Fjorten dager tidligere hadde mamma reist med oss barn til Trondhjem 
- hun orket ikke lenger å gå den daglige turen til sykehuset, og jeg antar at pappas 
søstre besøkte ham. l0 august fikk mamma beskjed om at pappa lå for døden, og 
hun tok nattoget til Oslo. Kl. 2.30  om natten våknet hun av en døs ved at hun så 
pappa komme mot seg for å si farvel. Det viste seg at han døde akkurat på dette 
tidspunkt. 

 
Mamma fikk et sammenbrudd en tid etter  pappas død. Jeg husker hun ble 

hentet av  to menn i hvite frakker - da snakket hun høyt og usammenhengende. 
Bestemor bodde hos oss til mamma ble frisk - hvor lang tid det tok vet jeg ikke. 

 
Mamma hadde jo i flere år under pappas sykdom hatt hovedansvaret i 

familien. Nå fortsatte hun selvfølgelig med det, men økonomien ble jo dårligere 
selv om hun fikk enkepensjon og understøttelse for oss barn til vi fylte l6 år Det 
falt imidlertid aldri mamma inn å prøve å gå ut i arbeidslivet. Jeg husker hun ble 
veldig irritert og kastet på nakken en gangjeg var blitt spurt på skolen (av "miss 
Dahl" som vi hadde i engelsk, om min mor hadde noe arbeide. "Arbeide!" sa 
mamma, "skulle jeg være nødt til å gå ut og ta arbeide! 

 
En ting var mamma mer opptatt av enn noe annet: at vi skulle være flinke på 

skolen så vi kunne gå videre til middelskole og gymnas. Hun fulgte ivrig med på 
vårt skolearbeide og var veldig interessert i de karakterer vi oppnådde. Hun var 
svært tilfreds med at Vivi og jeg  var blant de beste i klassen.  

 
 
 
 
 
 
Tor og Astrid    
 
 
 
 
Tor var ikke fullt så heldig. Han hadde begynt 
på skolen da han bare var noen måneder over 
seks år slik at han fysisk ikke var på høyde 
medklassekameratene, og særlig på 
middelskolen, da karakterene hans ikke alltid 
var på topp, vanket det mange skjenneprekener. 
En gang da det viste seg at han til og med hadde 
fusket til eksamen, ble det en veldig huskestue. 
Tantene varlike forferdet! 

 
Mammas ærgjerrighet på våre vegner var ikke alltid av det gode, i hvert fall 

ikke for meg. Vi skulle være feilfrie, og jeg hadde en feil: jeg bet negler. Hver 
lørdag måtte neglene vises for mamma, og slag med linjal vanket hvis de ikke var 
som de skulle. Jeg husker at jeg var så nervøs for lørdagskvelden at jeg bet negler 
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i ren fortvilelse. Hun prøvde forgjeves en rekke forholdsregler - å smøre fingrene 
mine inn med en illeluktende krem, la meg gå med hvite vanter på skolen - alt til 
ingen nytte. Det er sikkert disse episodene  som førte til at jeg som barn  så 
mamma for meg som en kald, streng person med glatt tilbakestrøket sort hår. Hele 
leiligheten i Vålerenggaten ble kald i mine øyne - det var sommerferiene  på 
Rønningen jeg så frem til med lengsel. Der var Bestemor og tante Lotte - og 
mamma var også mye vennligere og lettere til sinns  i Trondhjem. 

 
  

Fjellbugarden 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter hvert må jo også livet ha blitt meget lettere for mamma. De årene vi bodde 
på Fjellbugarden fikk hun nye venner og trivdes i landlige omgivelser. Det at vi 
flyttet til Hjelmsgate på Majorstuen hadde også sine gode sider. Vi fikk en 
rommeligere leilighet, og det var lett atkomst til butikker etc.Riktignok lå wc i 
kjøkkentrappen, og det var ikke bad. Allikevel var mamma den eneste av 
leieboerne som motsatte seg å få innlagt bad da allefikk tilbud om det. 

 
Hun var også meget bestemt da jeg forela henne tegningene for  huset på Flesåsen 
som Gulbrand og jeg planla å bygge. Det var en tre etasjes enebolig, med stor 
peisestue i første etasje. "Nei, der i første etasje vil jeg bo", sa mamma. "Dere må 
tegne om det huset . Det er klart jeg vil foretrekke å komme i kontakt med naturen 
igjen."  Vi adlød ordre, bygget om peisestuen til en leilighet med kjøkken, gang, 
bad, stue og soveværelse.  
 
Det var et lykketreff! Mamma ble boende hos oss i over ti år og var en uvurdelig 
kontakt for barna under oppveksten.  
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Mamma var svært glad i å lese. Når vi gløttet på døren, satt hun alltid 
fordypet i en eller annen bok. Den hun satte aller størst pris på varSchweitzers  
"Ærefrykt for livet". Den ble nærmest som en religion for henne. 

 
 

I karakteristisk positur hjemme på Flesåsen. 
 
Hun var også en overbevist pasifist og glødende kvinnesakskvinne i den 

forstand at hun trodde verden ville se ganske annerledes og bedre ut hviskvinnene 
kom til makten! 
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Yngvars mor, Ingeborg Gundersen, Sten, Astrid, Jon Aagaard og Bestemor Ingfrid i 1948 
 
 
 

Sten, Bestemor og Jon  
                       
 

Særlig Einar har mange minner fra 
kosestundene hos mormor hvor de blant 
annet studerte Dores billedbibel grundig. 
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INGFRIDS BREV TIL ALFRED 

 
Et lite glimt av mammas ungdomstid har jeg fått ved å lese noen brev hun 

skrev til pappa etterat de hadde møtt hverandre. Pappa var på Toten i 
sommerferien  l909, og av mammas brev fremgår det at lengselen er stor. I l9l0 
har pappa fått lærerstilling i Kristiania, og brevvekslingen fortsetter. Jeg gjengir 
det første in extenso, og enkelte bruddstykker fra de andre. Mammas ortografi er 
beholdt. 

 
 

Trondhjem 8 Juli l909 
Min egen kjære Alfred 

Tusind tak for brevet. Det var rigtig kjærkomment. Du længes forhåbentlig 
en lille smule efter at faa høre lidt om hvordan din egen har det. Bare dårlig kan 
jeg sige dig. Går her og synes dagen er så forskrækkelig lang og aften endnu 
længer - og hvorfor, vil du spørge - Jo, ser du, han som hun allerhelst vil se og 
tale med, er saa uendeligt langt borte. -Jeg synes det er en liden evighed, siden du 
reiste søndag, og når jeg tæller efter, saa er det bare fire dager du. Altsaa endnu 40 
lange dager igjen til vi sees. Er det ikke frygtelig kanske ? Nei, kan du ikke korte 
lidt af på de mange dager ved at komme til Trondhjem primo August. Hvad siger 
du til det forslag ? Nei, den som kunde ha været nede på Toten hos dig, om blot 
for en dag. 

Du aner ikke hvor trist det er at være i Trondhjem nu. Er virkelig glad for at 
jeg faar ferie, fra Mandag, saa jeg kan komme mig paa landet. Haaber jeg ikke 
kommer til ar savne dig saa altfor meget der. Hvordan er det med dig ? Længes du 
noget efter Trondhjem og mig ? Du kan tro vi har et rigtig præktig sommerveir nu 
om dagene, men hvad hjælper det - længselen efter dig er lige stor for det. 

Her i byen er forresten alt ved det gamle, ingen nævneværdige nyheder af 
interesse at skrive om. Den ene dag ligner den anden paa en prik. I Forretningen 
er det nu liden trafik, saa jeg har god tid til i tankene at være hos dig paa Toten. 
Men kvelden - kvelden - saa endeløs lang – 

 
Lev vel da, Alfred.    
Mange hilsener din Ingfrid 
 
De l000 kys du sendte mod Efterkrav skal jeg nok ha i Erindringen - sender 

dig forresten ligesaa mange tilbage -              Skriv snart  
 
 
Trondhjem 26 Juli l909 
Aller kjæreste Alfred 
................ for aldrig har jeg - selv i mine mest fantasirige drømme - udstyret 

dig med "overmenneskelige egenskaber. Saa, saadan som du er - er jeg mere en 
godt nok fornøied med dig, min egen allerkjæreste Alfred. Ved du, hvad jeg tror ? 
At hovedsagen for et lykkeligt samliv er den at man holdes uendeligt meget af 
hinanden og er i besiddelse af en smule fornuft ved siden af. Begge dele er vi jo  

Toten kan jeg nok ikke komme i sommer hvor gjerne jeg end vilde. For da 
vi jo ikke er offentlig forloved, kan det vel ikke la sig gjøre............   Nu, da jeg er 
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i byen, kan du ikke vente at faa brev saa ofte fra mig, da jeg har tænkt at benytte 
kvelden til at ta igjen det jeg har forsømt i musik i vår....... 

E.S. Du maa være fornøied med brevene som de er, for nogen brevskriver er 
jeg nok ikke, som du vel har mærket. Helst vilde jeg jo ønske du brændte dem. 

 
 
Heimdal, l7 August l9l0 
.........Ja, det er rart at være på gamle tomter igjen. Kjedeligt at tænke paa at 

du ikke kommer herop til Høsten...Hadde ikke egentlig nogen lyst til at reise hit, 
men måtte da mor havde brug for Margith i byen. Og da ikke Gudfrid kan være 
alene....Du kan tro jeg er flittig nu om dagen, syr saa nålen rødmer, som man sier. 
Mandag gjorde jeg færdig de pudevarslængder som du husker jeg havde med til 
Randsfjord. Og igår begyndte jeg på noget rigtig extra pent til os to. Kan du 
engang gjætte hvad det skal være til ? Nei, det tror jeg ikke du kan. Du skal få den 
fornøielse at se det når du kommer til Trondhjem i julen.....Ja, nu er din  ferie 
forbi for iår. Den gik saa altfor fort, synes jeg. Imorgen er saa din store dag - 
første skoledag etter ferien. Haaber gutterne blir snille og kjække.... 

 
 
Heimdal, 24 August 
.....Imorgen er det vist et år siden vi var og bestilte ringene hos Thoresen - 

kan du huske det ? Jeg husker dagen som om det var idag - og otte dage idag er 
det jo et år siden vi bytted ringe.... 

 
 
Trondhjem 9 Septber l9l0 
....Nei, det er riktig deiligt at være i byen igjen du - sidste ugen paa landet 

var saa lang saa jeg begyndte virkelig at længes ind til byen, og det er jo i grunden 
ikke no rart i det, for når man som jeg saa at sige har været tre maaneder i træk 
paa landet, saa begynder man at blive kjed af det og man faar sande det ord 
"Forandring fryder". 

Torsdag 20 September skal jeg begynde i forretning - det blir bare for 
saisonen, cirka seks uger tænker jeg. Det er hos Fru Engelschiøn-Nielsens 
Modeforretning. 

 
 
Trondhjem 2 Oktober 
.....Du - jeg kan nu faa lov at fortælle dig at jeg nu ikke enda er blit kjed av 

ar expedere - som du er skadefro nok til at ønske - fy skamme sig! Nei du, det er 
saa længe siden  sidst nu at jeg synes det bare er morro at expedere, ogsaa gaar 
tiden dobbelt saa hurtig da ser du. Og det er jo deiligt, jo før kommer du og julen. 

Med Gudfrid er det nu ikke rart. Hun er nødt til at holde sengen nu da hun 
har faat kronisk nyresyke. Doktoren sa at det var kjedeligt at det skulde støte til, 
hun som er saa svak fra før. Saa det er ikke godt at sige hvordan det gaar......  

 
 
Det skulle gå enda et halvt år før mamma og pappa giftet seg, l5 august l9ll. 

Den flittige korrespondansen fortsatte. De l6 brev hun skrev det siste halve året 
handler mye om hvor uendelig langsomt tiden går når hun må unnvære pappas 
selskap. Men hun er inne på andre emner iblant: 
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SKITURER. (l2 Febr. l9ll)  
Idag har jeg været op til Skistuen sammen med frøknene Bjørvig og 

Charlotte. Straalende solskin, du, og strykende føre. Hvor det er deilig at komme 
ut en slik dag, og nyde naturen og veiret og altsammen. Man blir saa glad og saa 
let tilsinds, at man kunde ha lyst til at gjøre himmelsprett hvis man bare kunde, 
da. Imorgen tænker jeg ogsaa paa at dra avsted, sammen med frk. Molla - for at 
sole meg i naturen. Det er bedst at benytte det gode veiret mens man har 
det,skjønner du. (l5 april l9ll) Nei, du skulde ha været heroppe i paasken, saa 
skulde  du nok ha faar farve i kinderne dine. Du skulde  ha set mit aasyn idag, 
Alfred - gjennemglødet og brunet av solen og sneen, efter turen op til Storheia 
skjærtorsdag. Ja, torsdag var jeg paa ski, du, helt op til Storheia sammen med 
Bjørvigs, Egen og Charlotte. Du kan tro vi hadde det deilig - vi badet os orntlig i 
sol deoppe. Prægtig skiføre, det gik aldeles strykende nedover. - Kan du tænke dig 
til at vi hadde skiføre helt ned til toppen av Stensberget. Ja, vi har mere end nok 
av sne heroppe,...jeg tænker vi vil ha præktig skiføre på Gråkallen helt til i 
begyndelsen av juni! 

 
 
SØM AV UTSTYR. (23. jan. L9ll)  
Lørdag blev jeg færdig med sidste pudevaarslængde i hulsøm, du - og et kan 

du tro jeg er orntlig glad for - for det er virkelig et sent mønster, men meget pent. 
Nu skal jeg begynde med at sy et par lagenlængder i "hardangersøm" - forandring 
fryder, vet du. (29 jan. L9ll) Du kan tro at jeg fik meg en god liten latter da jeg 
læste om "at du lurer paa" hvad jeg tænker paa naar jeg sitter og syr. Ja, det 
skulde du bare vite - aa nei, det blir nok min store hemmelighet....du skjønner vel 
forresten at naar man sitter og syr dagen lang saa kommer man uvilkaarlig til at 
tænke på alt mulig mellem "himmel og jord" - dog aller mest paa det umulige. Ja, 
arbeidet gaar raskt fra haanden kan du tro - igaar blev jeg færdig med den 
lakenlængde i hardangersøm, som jeg paabegyndte mandag, og i næste uke faar 
jeg vel være likesaa flittig...jeg har saameget at sy endnu som maa være færdig til 
sommeren, saa jeg faar nok ikke sløse med tiden.     (2 April l9ll)...Jeg driver nok 
fremdeles paa med den syningen, du ... det er ikke egentlig snarspringende 
arbeide denne broderingen . det fordrer baade en masse tid og en masse 
taalmodighet..... Man maa nok sy mer end ett sting om dagen skal det monne 
noe på arbeidet. Jeg er sikker paa at selv om vi kom til at leve sammen i hundred 
aar, saa greiet ikke du at gi mig et kys for hvert et sting som jeg har sydd siden 
nytaar! 

 
MATLAGING. (2. April l911) 
 ...Jeg har nu saa smaat beggyndt med at interessere mig litt for 

kokekunstens mysterier ogsaa. Tar mig nu og da en trip ute i kjøkenet for at se 
paa fremgangsmaaten ved de forskjellige retters tilblivelse. Jeg tror forresten ikke 
at det er nogen heksekunst at lage go mat. Det kommer vist av sig selv med øvelse 
og med aarene. Om femti aar saa tænker jeg at jeg maa være fuldt utlært. ..Jeg ser 
at du liker saa godt grøt og pandekage, og det er bra for det er nok min specialitet 
det, ser du. For grøt og pandekage har jeg nu kundet lage fra jeg var saa stor som 
saa. Du skal faa grøt op og pandekage in mente , svidd grøt f. Ex. Og brændt 
pandekage, hvad sier du om det ? Jeg tror nu forresten at alt vil komme til at 
smake bare du har mig ved din side - ikke sandt ? 
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YRKESLIVET. (23 April l911) 
 Onsdag begyndte jeg i forretningen igjen. Ja, det er nok andre greier det du 

end at sitte hjemme og sy paa utstyret sitt - og drømme om fremtiden og 
hjerteskatten sin. Nei, nu blir det bare at interessere sig for sine medmennesker - 
at hjælpe alle mulige og umulige damer med at finde smukke moderne klædelige 
chike hatte for sommeren. For, ser du, naar en dame skal kjøpe sig en hat, saa vil 
hun at den skal være i besiddelse av alle mulige fordele, før hun til syvende og 
sidst kan bestemme sig for den. Ja, hattespørsmaalet er for de fleste damer et helt 
livsspørsmaal du. Herrerne er vist ikke saa ubestemt og vankelmodig naar de skal 
ha sig en hat, er de vel ? Eller kanske de ogsaa slægter paa Eva?- (12  mai l911) 
Du kan tro vi har fuld sjau i forretningen nu om dagen. Vi kommer ingen kveld 
hjem før ni, og igaar blev den ti før vi blev færdig. (25 mai l9ll) Heroppe har vi 
fremdeles samme deilige sommerveir. Det er bare saa kjedelig at vi holder paa saa 
længe utover kvelden i forretningen, saa det blir saa liten tid til at gaa sig en tur 
efter aftens. Det blir bare søndagen at man kan faa luftet lit på sig. 

 
 
BRYLLUPSFORBEREDELSER. (25.06.11)  
Det blir nok ikke som vi to tænkte du, at bryllupet kunne finde sted l5 juli. 

Vi maa nok smøre os med taalmodighet endnu en fire, fem ukers tid. Før tror ikke 
mor at vi kan bli færdig med alting, det er nu saa meget da skjønner du som skal 
syes og gjøres og ordnes med....Jeg vil ønske at disse ukerne maatte gaa rasende, 
rasende fort ...jeg længes saa forskrækkelig meget efter "skatten" min. Din far og 
mor gjør os naturligvis den fornøielse at komme herop til bryllupet, gjør de ikke ? 
End dine søskende - kunde ikke nogen av dem ha lyst ? Du faar skrive og spørge 
dem. Og skulde du nu ha en ven eller to som du gjerne vilde ha bedt, saa maa du 
varsle mig i tide saa vi kan faa sendt indbydelseskort.......Du maa endelig se til at 
faa fat i en pen leilighet til solsiden med lyse, trivelige værelser i anden eller 
tredie etage...Og saa maa den være i et pent strøg, ikke i en skidden fæl gade med 
svarte huse. 

(9 juli l911)  
Det var saa deilig et høre at du har faat fat paa en leilighet som du synes om 

- bare at jeg nu da vil komme til at gjøre det samme. Fandtes der ingen to værelses 
dernede du som var antagelig? Vi vilde jo saa godt ha greiet os med det. Men saa 
kan det jo være bra at ha tre værelser ogsaa da, for saa slipper man jo at spise i 
kjøkkenet Tror du det vil bli morsomt at bli ægtemand da Alfred ? .............Tusen 
hilsener og kys  Din Ingfrid      

 
 
 
BREV fra Ingfrid til hennes "mand" Alfred 
 
Etterat pappa og mamma hadde giftet seg l5 august l9ll, slo de seg ned i 

Enebakkveien i Oslo det første året. I september l9l2 dro mamma imidlertid 
tilbake til Trondhjem fordi jeg var i anmarsj, og hun syntes det var tryggest å føde 
i kjente omgivelser. Jeg gjengir litt fra de tre brevene hun skrev til pappa i 
ventetiden. Det er nå praktiske gjøremål som dominerer korrespondansen: 
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Min kjære mand (Bemærk overskriften: Er den ikke morsom?) 02.l0.l9l2 
..... Jeg hadde tænkt paa at lægge mig ind paa Dahls fødselsstiftelse her da 

jeg hørte at prisen var henholdsvis 8 og 3 kr pr dag. Det var nu den til tre da, jeg 
syntes kunde passe for mig, skjønner du....Igaar fik jeg svar tilbage at til kr. 8 pr 
dag kunde jeg faa plads, men til 3 kr var der ikke plads til flere. Saa du skjønner at 
paa Dahls stiftelse kan det jo ikke bli tale om at ligge. Eller hvad synes du - har du 
raad til at betale kr. 112.- for en fjorten dagers opphold for din kone ?.....Nu har 
jeg faat næsten alt barnetøiet færdig. De smaa bitte skjortene og trøierne hadde nu 
mor faat færdig til jeg kom. Men bleerne har jeg nu selv kastet over. Og så har 
mor strikket en hvit linne til lille tuppen, for at ha paa om dagen, og nu holder hun 
paa at strikke en graa, den skal være om natten .....Jeg skulde nok ha havt morro 
av at se "skatten" vaske gulvene nu sidste lørdag. Laa du paa alle fire - eller bøiet 
du ryg ? ...Husker du paa at vande træerne ? - Nei, nu stikker mor hodet ind 
gjennem døren og fortæller at vi skal gaa i Ravnkloen imorgen og kjøpe sei - 
banke seikager og ligeledes kjøtkager og sende dig.Du har nu en perle av en 
svigermor da! Ja, lev saa inderlig vel da du. Tusind hilsener og kys din Ingfrid 

 
(2l oktober l911) 
....Nei,hvor hurtig tiden gaar, nu er det allerede en hel maaned siden jeg 

reiste fra dig, skatten min... ja, den længsel, den længsel - den kjærlighed, den 
kjærlighed..... Har nu talt med jormor fru Hassel, som doktoren anbefalte mig. 
Diverse medikamenter med mere som skal bruges ved forestaaende anledning har 
jeg ligeledes kjøbt, saa nu er alting klappet og klart. Prinsen kan komme hvad dag 
det skal være.... I begyndelsen av november må du bytte rent paa sengen din. 
Lagen og pudevaar ligger i øverste toiletkomodeskuffe. - Har du snart skidnet 
strømprne dine ? Saa maa du endelig sørge for at faa de vasket. Du maa ikke gaa 
med vaate eller skidne strømper 

 
(28 oktober l911) .....  
Ja, det blir nok et stort spøgsmaal, du, om jeg vil komme til at greie mig 

med femti kroner. Gaar nu alting bra saa jeg slipper at ha nogen doktor, saa kan 
det endda være, for en jormor tar forhåbentlig ikke merre enn tredive kroner. Men 
en doktor skal vel ha en tyve eller tredive kroner tænker jeg, saa det kan vel bli 
noksaa knapt med femti. Vinterhat har jeg ligeledes ikke kjøbt mig endda.... tror 
du ikke at du kan sende mig seksti ? Skulde jeg nu ikke komme til at bruge alle 
pengene, saa vet du vi skylder mor næsten ti kroner for diverse varer vi fik i 
august maaned, og da kunde jeg jo betale det saa var da den skylden ute av 
verden..... Med hensyn til det du skriver om at anskaffe dig diverse nyt undertøi, 
saa er det noget av det fornuftigste du kan gjøre... Derimot kan jeg ikke forstaa 
hvad du skal med et fjerde par støvler. Du har jo gode sommer og høststøvler og 
et par tykke vinterstøvler som er aldeles hele. Og med den korte vei du har til 
skolen, synes jeg ikke du kan ha brug for mere skotøi end det du har.  Jeg er nok 
fremdeles paa bena. Det later til at prinsen lar vente paa sig. Det kan godt være at 
det ikke blir før engang i November... Du skal imidlertid  faa beskjed saa snart 
som noget indtræffer. Nu maa du bare leve i haabet, gutten min, om at alting maa 
gaa godt. Tusind hilsner og kys din egen Ingfrid.  

 
4 November 1912 ble det født en liten pike i Brattørveiten 6, som senere ble 

døpt Astrid Charlotte i Vår Frue kirke. 
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PAPPA 
 
 
 
 

Pappa ble født 16 januar 
1882 på Furnes i 
nærheten av Hamar. Han 
tok artium og utdannet 
seg til lærer. Han var også 
premierløytnant. Han var 
nok ambisiøs når det 
gjaldt karakterer. 

  
  
  
 
Jeg husker han en gang fortalte at han ble så rasende fordi han  - urettmessig 
mente han - hadde fått Ng i fransk. Han kastet seg over studiet av fransk og 
begynte også å lese filosofi ved universitetet.  

 
Jeg har svært få minner om pappa og hadde vel ikke så meget kontakt med 

ham. Det skyldes sikkert den sygdom han pådro seg og som ble kalt paralysis 
agitans. Den ble ansett for å være en eftervirkning av spanskesyken, men det tok 
mange år før legene klarte å konstatere hva han led av. Sygdommen artet seg ved 
at han ble stadig stivere, fikk vanskelig for å gå, skalv på hendene og hadde 
vanskeligheter med å spise. Sygdommen forverret seg gjennom ca 10 år og førte 
til at han døde 44 år gammel.  
 

 
Charlotte, Vivi, Gunnar, Alfred, Astrid og Tor 1923 
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Jeg har ett tydelig minne: at pappa tok meg med til Etterstadsletta for å lære 
meg å gå på ski. Jeg husker de digre plankene han hadde under bena, og at jeg i 
overmot prøvde å stå utfor et lite hopp - mitt første og siste forsøk i den 
idrettsgrenen. 

 
Så kan jeg se pappa for meg mens han vandret i nattskorte om natten med 

Vivi i armene og forsøkte å dysse henne i søvn. Hun sov sammen med mamma og 
pappa i dobbeltsengen. Men det var alltid pappa som måtte opp av dynene for å 
roe henne ned.  

 
Min faste oppgave i de siste årene pappa levde var å mate ham. Jeg satt til 

høyre for ham ved bordet i lillestuen. Pappa skalv slik på hendene at han ikke 
kunne bruke gaffel og skje eller drikke av et glass. Det var fryktelig vondt å se 
hvordan han strevde for å svelge maten. 

 
Tross sin sykdom forsøkte pappa å holde ut som lærer så lenge som mulig. 

Og jeg har senere fått vite at han iblant ble  mobbet av guttene i klassen. Han 
hadde jo store vanskeligheter med å gå - og det å stanse bød også på  problemer.     

 

Astrid, Gunnar, Vivi, Ingfrid, Alfred, Tante Nenna og Tor 
 

 
Pappa var en meget pen mann, med nydelige, varme øyne. De lyste av 

godhet og overbærenhet. Jeg kan ikke huske å ha hørt ham sint eller utålmodig en 
eneste gang.  

 
Våren 1926 ble pappa så syk at han ble innlagt på Ullevål sykehus. Mamma 

- og i blant vi barn - besøkte ham jevnlig, men ut i juli måned var mamma så 
sliten at hun reiste til Trondhjem med oss barn. !0 august fikk mamma melding 
om at pappas tilstand hadde forverret seg. Hun tok nattoget til Oslo og fortalte 
senere at hun hadde våknet  klokken halv to om natten fordi hun  hadde drømt at 
pappa kom mot henne for å si farvel. Da hun kom frem til sykehuset fikk hun vite 
at han var død nettopp på det tidspunktet. 

 
Jeg har  et levende minne om pappas begravelse. Vivi og jeg hadde fått nye 

kjoler i sorte og hvite ruter med sort slips til. Vi stod ved siden av mamma ved 
graven. Der stod også lærere på Vålerengen skole og alle guttene i pappas siste 
klasse. Vålerengen skoles fane ble senket over graven.   
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Bestemor på Hadeland og pappa 

 
Et bedre kjennskap til pappa fikk jeg først etter å ha lest de brev han skrev 

til sine foreldre i årene l902 - l909,  og de han skrev til mamma fra 1909 - 1911, 
etterat de hadde forlovet sig, men bodde adskilt i 22 måneder  Her følger et lengre 
utdrag av brevene - de gir et godt innblikk i pappas tanker og det samfunn han 
vokste opp i. 
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PAPPAS  BREV 
 
BREV TIL FORELDRENE l902 - l909 
l. GYMNASIUM 

 
Christiania, 23. nov.1902.  
Kjære foreldre. Hjertelig tak for eders brev. Jeg fik det fredag aften. Da jeg 

nu i aften har saa gode stunder skal det være mig en kjær pligt at besvare det "pr. 
omgaaende".Min oprigtigste tak da, for alle de gode ønsker og formaninger I 
udtrykker for mig.. Jeg blev saa glad, da jeg læste brevet, for jeg merker saa godt, 
at I aldrig glemmer mig. Ikke saa med mig. Det kan gaa noksaa lange stunder, 
hvori mit hjem og mine forældre ikke er mig i tankerne. Skylden herfor maa jeg 
da kaste over paa lekserne og læsningen, som altid kræver min opmerksomhed.... 

Paa skolen gaar det som sedvanlig jevnt, uden overlæsselse af arbeide, naar 
en ikke selv skaffer seg den. I latin har vi nu læst ud "Latinske læsestykker (88 
sider) og skal begynde paa Cicero:Pro lege  Manilia...Har faaet igjen min norske 
stil om bogtrykkerkunstens følger, og fik 2.5 med følgende "attest": Stilen vidner 
om ikke ubetydelig modenhed. Men det sproglige udtryk er af og til noget 
klodset.Det var næstbedste karakter og jeg maatte læse op mit produkt. 

Løken skole, l5 jan. 1903 (Pappa bor midlertidig hos sin tante og onkel, 
Hildeborg og Knut Kolsrud, mens han får praksis i å undervise) 

....Jeg er da nu ved ugens udgang kommet i fuld gjænge med 
skolegangen...Det blir nok rigtig meget at gjøre,ser jeg. Baade er pensaerne store 
og undervisningen noksaa grundig og dybtgaaende.....Jeg har      endnu ikke seet 
nogen der som Jørgensen kan fængsle hver eneste elevs opmerksomhed. Mere 
aandfuld religions- undervisning skal man lede længe efter...Over de første ll vers 
av Rom. 5 talte han en hel time, saa du ser behandlingen er ikke 
overfladisk.......Paa onsdag skal jeg selv op og undervise i regning....Jeg er med 
paa andet parti i praktisk, der er tre partier, hvert paa 8 "medlemmer". 

 
 
Kristiania, 20 jan. 1903.  
Kjære Far……Jeg har altsaa nu fyldt mit 20de   aar...Jeg  synes næsten jeg 

er blevet gammel, saa braagammel. Tænk, 20 aar!.....Det er ligesom det falder 
langt mere alvor over en ved disse tanker. Klokken slaar, tiden gaar, evigheden 
forestaar! Er jeg forberedt til naarsomhelst at gaa ind i evigheden ? Nei, det er jeg 
vel ikke! Og skjønt jeg saa godt ved, hvad der trænges for at være skikket hertil, 
saa melder vanskeligheden sig straks deri:det er saa vanskeligt at være en sand 
kristen. Og tvilen melder sig ogsaa: Er der nogen Gud og er kristendommen noget 
som virkeligt maa til for at være lykkelig ? .......jeg synes jeg maa have et nærsagt 
matematisk bevis for, at alting er som bibelen sier..........  Derfor far, hjælp mig til 
at blive sikker, overbevis mig og jeg skal blive dig evig taknemlig. Med en 
autoritetstro kan jeg ikke lade mig nøie.  

 
 
Kristiania, 7 febr. l903  
Kjære Far .......Det er nok sagtens saa, at man ikke udenfra kan faa visheden 

for at bibelens ord er sande, troen maa skjænkes en som en anden gave. Men ..... 
kunde jeg blot ved rent materielle, filosofiske slutninger blive viss om den 
treenige Guds eksistens, synes jeg det skulde være saa meget lettere at komme til 
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en levende tro. Eller maa man da kaste alt overbord! Det  er dette, som synes saa 
mange mennesker haardt, og som ogsaa jeg har saa vanskelig for at gaa med paa.  

.....Nu skal vi opmeldes til artium den l4de. ...Hvorfor ikke kalde mig 
Hofsvang (istedetfor Olsen som sin far) De ubehageligheder som vilde følge 
dermed vilde kun komme fra kameraterne, og jeg skal være mand for at taale 
dem. Skriv tilbage og giv mig din tilladelse, saa skal sagen være bragt i 
orden....og jeg kan blive opmeldt til artium under eget navn. 

 
 
Kristiania, 22 mars 1903. Kjære Mor. Min hjerteligste lykønskning i 

anledning fødselsdagen. Saavidt jeg ved fylder du imorgen dit 54de aar, og har 
saaledes mange merkedage at se tilbage paa.....Lad mig ogsaa faa lov til at sende 
dig min hjerteligste tak for alt hva du har været og er for mig. Alt eftersom aarene 
gaar, faar jeg en mere og mere levende forstaaelse af hvad det vil sige at have en 
god mor. Jeg har vist ofte gjort dig megen sorg, maatte det for fremtiden blive 
mig forundt at kunne være dig til megen glæde..........Lørdag var jeg i 
Studentersamfundet, hvor Wildhagen holdt foredrag om professorsagen. W. er 
nok av den nye retnings mænd - han ansaa det som et stort feilgreb at Ording ikke 
blev professor. 

 
 
Kristiania, ll april l903.  
Kjære Far………Der er foregaaet en forandring med mig, jeg er ikke den 

samme som før. Jeg har følt en vished for den evige sandhed som aldrig før. Jeg 
tror at der gives en salig udgang af al sorg og  trengsel, jeg tror at denne salighed 
ogsaa kan blive mig til del......Tanken paa fremtiden har ofte voldt mig megen 
uro.  Det gjør det ikke længer. Hvad jeg saa bliver eller ikke bliver, skal jeg dog 
blive lykkelig, naar kun han vor Gud giver mig sin fred. Jeg er ikke længer ræd 
ved tanken paa døden, den er ikke længer nogen fiende. Lad komme krig og 
ulykke, jeg skal ikke være ræd for at gaa døden i møde.......Jeg vil ikke leve noget 
meningsløst liv,....jeg maa være og er bestemt til noget mere. Give da Gud, at jeg 
maatte faa min bestemmelse at kjende, saa jeg kunde faa leve, "ham til ære" og 
andre til gavn.. 

 
 
Kristiania, 5 mai l903   
Kjære Far! Tak for brevet og pengene!...Igaar var jeg nede hos Adelsten 

Jensen og kjøbte en dress til 25 kr. Tøiet synes jeg er meget vakkert, og klæderne 
sidder udmerket, efterat jeg har faaet taget ind vesten og buksen en smule. Bare 
nu kvaliteten svarer til det smukke udseende...Jeg sender en liden prøve på tøiet. 
Og saa faar du have rigtig mange tak for dit udlæg igjen. 

 
 
Kristiania, l5 mai l903.  
Kjære Far.....Vi har denne uge holdt paa med skriftlig - tirsdag latin, onsdag 

tysk, torsdag mathematik og idag historisk stil.....Her bliver vel liv den l7de. 
Kommer kanske til at deltage i russetoget......Jeg ved ikke om du synes jeg har 
fortjent nogen duskelue. Jeg skulde ogsaa have lyst til at fotografere mig, med du 
faar bestemme om jeg skal gjøre nogen af delene. 
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Kristiania, 29 mai l903 
.....Jeg har nu været oppe i fire fag...Igaar var det norsk stil nr l. Den lød: 

"Hvilke egenskaber kan den norske natur antages at have udviklet hos folket 
?....Idag lød oppgaven: Hvilken betydning har i vore dage kulturfolkenes kolonier 
i fremmede verdensdele for kulturfolkene selv og for den indfødte befolkning? - 
Som du ser en vidtløftig opgave ..og denne stil fik derfor en længde paa 5 
sider.....Har hele tiden været ved godt mot...Vi har det ogsaa prægtigt, der vi 
sidder og skriver ... i det saakaldte sangværelse paa Kathedralskolen...Naar vi har 
siddet et par timer, kommer pedellen med melk og wienerbrød, og vi sidder da 
meget gemytlig og tygger hver for os. 

 
 
Kristiania, 4 juni l903.  
Kjære Far! Denne gang  kan jeg heller ikke bringe dig nogen glædelig 

efterretning. Jeg har faaet "nogenlunde tfr." i historie. Du vil spørge, hvordan 
nogen kan gaa hen og faa en saa daarlig karakter i et sligt fag, og jeg skammer 
mig over resultatet. Men jeg var saa nervøs igaar, og en smule ræd da jeg gik 
op.....Jeg tager mig meget nær af dette, for karakteren skjæmmer bort, endog mine 
mange tilfredsstillende....Det er dog mest et nederlag for min forfængelighed...Jeg 
tager det som en paaminnelse om ikke at stole for meget paa egen kraft, men søge 
hjælpen hos ham som er sterkere. 

 
 
Kristiania, 20 juni l903.  
Nu er det da endelig blevet en ende paa denne spænding med hensyn til 

utfaldet af censuren…Jeg har faaet: Norsk skriftlig: Tilfredsstillende. Tysk 
skriftlig:Tilfredsstillende. Matemathik: Meget tilfredsstillende. Latin: Meget 
tilfredsstillende. Jeg er da meget fornøiet med dette resultatet. 

 
Med hensyn til krigsskolen har alle aspiranter faaet ordre til at møte paa 

Krigsskolen 8 juli "medbringende karakterlisten for bestaaet eksamen" Vi skal saa 
underkastes lægeundersøgelse og faa vide, hvadenten vi bliver antaget eller ei. 

 
 
Fredriksværn. 5 september l903.   
Kjære Far ....Vi er da nu færdig med alle øvelser og eksersits hernede i 

Fredriksværn. Mandag morgen skal vi afmarschere og ...onsdag ankommer vi til 
Kristiania og dimitteres for resten av dagen.....fredag faar vi vide hvem der bliver 
kadetter eller ei. Jeg frygter meget for afgjørelsen.....men jeg faar vel se til at tage 
det med ro hva den end bliver. Naar jeg ser en Guds tilskikkelse i den mulige 
vanskjæbne, vil den blive lettere at bære.   Igaar havde vi en udmarsch paa vel 30 
kilometer med fuld pakning...Ellers har vi holdt paa med flere skydeøvelser. En 
dag laa hele kompaniet i skytterlinje og affyrede paa 800 meters afstand 20 skarpe 
patroner hver mod nogle skiver, som skulde betegne en fiendtlig skytterlinje. Det 
blev ikke saa mange træf at paavise af de 1600 skud, men det smaldt jo saa 
fienden maatte tage flugten af bare skræk. 
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Kristiania, 22 nov. 1903.  
Kjære Far! .....Paa skolen (krigsskolen) gaar alt sin jevne gang. Vi maa blot 

vogte os for at komme forsent om morgenen og nøie overholde de 
reglementariske bestemmelser ellers gaar det galt....Saaledes fik en av 
kavaleristene 3 dagers berøvelse af almindelig frihed i mildere grad for at have 
vist sig paa gaden uden hansker, i uordentlig antræk og med slap holdning" En 
anden fik 2 dagers berøvelse af alm. Frihed i strengere grad for at have besøgt en 
cafe. Vedkommende hadde været paa Kaffistova...... 

Jeg har begyndt at tænke lidt paa hvad jeg skal tage fat paa til høsten. Jeg 
skulde nok have lyst til at studere videre - sprog - men det lar sig vel neppe gjøre. 
Best var det vel at ...kanske først tage en tillægsprøve paa seminariet. Jeg ved ikke 
om jeg har nogle særlige gaver til at være lærer, men jeg føler lyst til gjerningen.    

  
 
Kristiania, 29 nov. 1903.  
Kjære Far! .....Med hensyn til at spare forsøger jeg at indskrænke mig til de 

aller nødvendigste udgifter. Det slider imidlertid ofte haardt at lade være at gribe 
efter pungen for at kjøbe et eller andet, som ikke er absolut nødvendigt. Paa 
skolen er der i to af frikvarterene anledning til at faa kjøbt wienerbrød. Jeg tager 
af gode grunde ikke penge med paa skolen, men det haver alligevel hændt, at jeg 
har laant penge af en kamerat og kjøbt for en ti-øre  af de fristende kager. Efterpaa 
har jeg saa bestandig  ærgret mig over min svage vilje ...det undrer mig, om det 
ikke skal kunne gaa an at blive mester  over den slags barne-anfald. 

Tirsdag  havde, som du vel har seet af avisen, samtlige afdelinger her i byen 
detachementsøvelser oppe i østre Aker. Kadetkompaniet mødte klokken halv åtte 
på Krigsskolen, fik uddelt ammunition og marscherede saa opover til Grorud st. 
Paa en gaard deroppe mødtes vi med garden og underofficerskolen og fik tildelt 
vor fægtningsopgave. Den bestod i at fordrive et batteri som havde taget stilling 
nordenfor Trondhjemsveien for at beskyde vor retræt. Vi drog saa afgaarde i 
gaasegang bortover et jorde, gjennem et skovholdt, ned over en brat 
elveskraaning, over en daarlig klop hvor en og anden plumpede nedi, op en 
jernbanefylling og op gjennem nogle skovbevoksede slugter, indtil vi kom frem til 
et oppløiet jorde. Her sprang vi saa frem i skytterlinje, kastede os ned paa pløien 
og gav os til at fyre. Stor jubel. Nok et fremsprang, ny ildgivning og dermed var 
kampen afgjort, fienden retirerede skyndsomt.....Efterhaanden samledes alle 
afdelinger paa et jorde ved Trondhjemsveien, lederen general Mellbye, kritiserede 
de forskjellige bevægelser, hvorpaa nedmarsjen til byen foregik samlet. Ved 
universitetet defilerede alle afdelinger for kommanderende general med stab. En 
mængde tilskuere. 

 
Kristiania, 24 jan. 1904.  
Kjære forældre!.....Lørdag var altsaa min geburtsdag, som da forløb i al 

stilhed. Fik vertinnen til at koge kaffe til Ramfjord og mig. Synes det er fælt at jeg 
allerede er 2l aar....jeg tror nok at jeg igrunden staar noget tilbage for min alder og 
ikke er i besiddelse af de personlighedens og karakterens egenskaber som mange 
andre jevnaldrende har....Jeg synes saa ofte at jeg ikke er noget, og at jeg ikke vil 
kunne drive det til noget....Naar der blot ikke gaves religiøse tvil og spørgsmaal! 
Da vilde det ikke være nogen sak at vide  hvad man skulde. Men - jeg synes ikke 
jeg kan opgive al ræsoneren, skjønt jeg ogsaa forstaar, at jeg ingen vei kommer 
med den. 
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Kristiania, 6 mars l904  
Kjære forældre!.....Jeg havde ikke troet, at nogen af mine breve var af den 

art, at de behøvede at skaffe nogen flere timers nattevågen....Hvad angaar 
barnelærdommen har den for mit vedkommende været altfor meget pugværk til at 
den skulde holde mig alle tvil fra livet. Havde jeg faaet min religionskundskab 
mere i hjemmet og gjennom dets liv og mindre paa skolen, vilde jeg maaske nu 
kunnet stille mig mindre skeptisk og mindre likegyldig ligeoverfor religion. Jeg 
tør aldeles ikke forsikre, at jeg ikke for fremtiden kan komme i berøring med 
"Gudsfornæktere og tvilere". Det skal være det sidste jeg gjør at mure mig inde 
paa nogen kant. 

Det kunde være saa meget jeg kunde havet lyst til at drøfte af aandelige ting, 
men at foretage al saadan drøftelse gjennom brevskrivningen falder saa altfor 
besværlig. Gjennem mundtlig samtale vilde det altid falde lettere, men - det gjør 
det ikke. Naar jeg f.eks. er hjemme er der sjelden eller aldrig nogen fortrolig 
samtale om de ting, som inderst ligger enhver paa hjerte. Der finder ingen 
meningsudveksling sted. Jeg tror at enhver af os gaar for meget for sig selv og 
ikke tør eller vil sige et oprigtigt ord til de andre. Slige forhold kan dog ikke være 
de riktige inden en familie....Får man ikke og benyttes ikke anledningen til i 
hjemmet at tale ud, bliver ikke hjemmet lenger noget hjem. Montro det ikke har 
været en stor mangel ved vort hjem og familielivet der, at vi ... aldrig har turdet 
sige hinanden sandheden fuldt ut og aldrig villet taale at høre den uden at blive 
fornærmet og tage paa vei. En større fortrolighed og meddelsomhed under det 
hjemlige samvær vilde gjøre livet lysere og lettere for enhver af os. 

....under middagsmadkogningen kom kronprinsen og arveprinsen for at se 
paa leiren. Jeg stod netop og brugte bajonetten paa det faste indhold af en 
kjødboks, da h.k.h. kom og hilste os:"Goddag, kadetter" Vi svarede som 
reglementet byder: "Goddag, kronprins", hvorefter han bad os "værsågod fortsæt". 
Jeg satte bajonetten i virksomhed igjen, og havde den ære at have de høie 
personer til tilskuere en stund. Det var moro at se de kongelige paa saa nært hold. 
Kronprinsen er meget mager og ikke netop vakker, medens arveprinsen gjør et 
mere tiltalende indtryk. 

 
 
Kristiania, 18 marts l904.   
Kjære Far!…..Med hensyn til mit forrige brev, tror jeg dog at du har lagt 

mere ind i de udtryk jeg har benyttet mig af, end jeg egentlig havde tænkt. Ikke 
saa at forstaa, at jeg ikke skulde mene, hvad jeg skriver. Men det gaar mig ofte 
slig, at jeg i mine breve kommer til at skrive ting, som jeg neppe vilde have sagt. 
Jeg haaber at jeg ikke har saaret hverken mor eller dig paa nogen 
maade......Fremfor alt maa du ikke tro, at jeg nogensinne ønsker at blive anseet 
som fritænker....Hvad jeg ikke er men saa inderlig ønsker, er at blive en sand og 
levende kristen. Jeg har troet at veien til den levende kristendom ogsaa kunde gaa 
gjennem tænkningen. Men formodentlig har jeg taget og tager feil. 
Kristendommen er hjertets sag. Anderledes kan det ikke være. 

 
 
Kristiania, l8 april l904   
Kjære Far!.....Jeg kan ikke sige, hvor jeg har følt mig styrket ved tanken paa 

at jeg hører Gud til og staar i hans tjeneste. Forvisningen derom har 
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gjennemstrømmet mig med en kraft som gjør alting, der før har syntes mig tungt, 
saa let og ligetil....... 

Fredag sluttede skolen, idet vi dog ogsaa samme dag havde opvisning i 
gymnastik. I dette fag har jeg gjort merkbar fremgang efter paaske, idet jeg f. eks. 
nu kan gjøre kolbøtte og slaa stift ganske paa egen haand. Paa opvisningen gik det 
da bra, skjønt vi havde rigtig mange vanskelige bevægelser. Blot kom jeg ikke 
helt over hesten....I morgen eftermiddag skal jeg op i militær sundhedspleie som 
første fag. Saa gaar det slag i slag indtil vi bliver færdige lørdag 30. 

 
Fredriksværn, l0 mai l904. Kjære Far!.....Det lader til, at du ikke er rart 

fornøiet med dit sidste kuld af elever. Det maa være trist for en lærer at maatte 
lade eleverne gaa fra sig ufærdige. - Med hensyn til det tilbud som onkel Ola har 
givet dig angaaende en reise til Bergen, tviler jeg ikke paa, at du jo vilde have 
godt af en slig tur. Imidlertid tror jeg, man altfor let giver reiselysten frit 
spillerom, og den er en kostbar lyst. Og selv om ens sunkne livsmod skulde vokse 
under en reise, saa har man vel neppe nogen garanti for at det ikke vil synke igjen, 
naar man kommer tilbage i de samme trange forholde, der maaske er blevet enda 
trangere ved udgifterne til reisen. 

Jeg sidder nu i vagtstuen og skriver....Vagttjenesten er ellers en meget 
behagelig afveksling i øvelserne, og naar det blot ikke var patruljeringen om 
natten, vilde den være at foretrække.....Endnu har jeg blot været ude og seilet en 
gang...Det er overordentlig forfriskende at komme ud paa vandet og faa leiren paa 
afstand en gang imellem. Det er nok ikke til at undgaa at faa høre endel raa snak, 
men det ved jeg, at jeg skal vogte mig vel for at give mit bidrag hertil.... Jeg maa 
ved dette forhold komme til at mindes de sande ord: Bevar dit hjerte fremfor alt 
som bevares, thi af det utgaar livet. 

Du ytrer dine betænkeligheder angaaende leilivet i dit sidste brev, hvad du 
med dit kjenskab til livet kan gjøre med fuld ret. Jeg vilde jo gjerne forsøge at 
gjøre Guds vilje saa ubemærket som muligt, uden paa nogen maade at vække 
forargelse hos nogen, men det er ikke saa let...Den omstændighed at jeg har en 
bibel, som maaske en har set mig læse i, er nok til at alle mine tidligere handlinger 
og forhold bliver draget frem og drøftet....Dog selv om jeg aabenlyst skulde blive 
gjenstand for spot, skal jeg ikke tage mig nær af det. Hvad jeg ønsker er gjennem 
mine gjerninger og vandel at faa vise, at jeg vil gjøre hans vilje, som er alles 
herre. 

.....Forpleiningen er bra. Dog faar vi ikke lov til at kjøbe ost til 
smørrebrødet. Derimot har kadettene lov til at rekvirere øl til middagen, bagvendt 
nok. Om kvelden kan man ogsaa faa øl fra kjøkkenet, saa du ser, at der for dem 
som ikke besidder tilstrækkelig karakterstyrke, er letvint anledning til at tillægge 
sig en daarlig vane. 

Fredriksvern, 3 juli l904.  Kjære Far! .....Vi bliver imorgen færdige med 
landmaalingen, som vi har holdt paa med en tre ugers tid...Det er ikke lidet 
interessant at farte omkring og opspore alle veie, stier, stengjerder, bakke og 
knauser inden et vist omraade. Arbeidet bestaar i at sigte, skridte og tegne ind de 
forskjellige terrænggjenstander, eftersom vi træffer paa dem.....Jeg skulde da 
gjerne give mig af med landmaaling og tjene gode penge! .....Tirsdag skal vi til 
med grøftegraving, et arbeide som maaske kunde passet bedst for flere af 
os...Hermed kommer vi vel til at holde paa en  l4 dages tid. Siden bliver det igjen 
eksersits og skydning indtil den 20 august, da vi drager paa vor afsluttende 9 
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dages udmarsch, som jeg har hørt sige skal gaa til Telemarken iaar.- Og saa  er jeg 
færdig med kadetten und das Kadettenleben "Hoch! 

 
 
Fredriksværn, 3l juli l904   
Kjære Far! .....Jeg ser af aviserne at Kongen ogsaa har besøgt Toten under 

sin befararing  af Gjøvikbanen...Aftenposten for onsdag 23de havde en beretning 
paa tre og en halv spalte, hvorunder følgende passus: "Ved Lena Station var hele 
skolen opstillet. Børnene viftede med Hundreder af  Flag og sang under 
Kirkesanger Olsens Ledelse "Gud sign vor Konge god". Det maa have været en 
begivenhed for det "unge" Toten.. 

.....Vi har nu ikke mere end 3 uger igjen hernede....Det skal blive gildt at faa 
paa civile klæder igjen - hvis jeg da i det hele kan faa dem paa. Jeg maa nok have 
mindst en ny dress naar jeg kommer hjem.....Jeg kan nu snart se tilbage paa 
kadettiden som en mageligt henslængt tid uden større arbeide og fri for større 
sorger og bekymringer....Naar alt kommer til alt, har jo ikke tiden været helt 
spildt. 

 
 
Kristiania, l2 nov. 1904.  
Kjære forældre! .....Var nede paa Middagsstevnet og spiste middag. En hel 

del kadetter spiser der. Det var morsomt at se mine efterfølgere paa Krigsskolen 
optræde stramme og med megen værdighed... Jeg fryder mig rigtig  over at jeg nu 
ikke behøver at gaa og tage til hatten for hver en "overordnet" jeg møder. 

 
 
Aasnes, 20 jan. 1905 
….Min første og formodentlig ogsaa sidste fødselsdag her i Aasnes forløb 

uden nogensomhelst foranstaltninger...23 aar!   Jeg begynder virkelig at nærme 
mig manddomsalderen, selv om jeg ikke i alle stykker tør paastaa  at jeg er en 
mand. For en mand kan man vel ikke sige at man er, før man har tilegnet sig en 
livsanskuelse, som man kan sette igjennem i tykt og tyndt......Først og fremst en 
hjertelig tak for dit brev. Du nævner med nogle ord din egen utaalmodighed. 
Tilgiv mig om jeg siger mere end jeg som din søn har ret til at sige, men jeg skal 
ikke negte for at det ofte har forbauset mig og gjort mig ondt at se, hvor lidet min 
egen far formaar at dæmpe medfødt  hissighed. Det er vel ikke rigtig af mig at 
bebreide dig noget, men jeg haaber du ikke tager mig det ille op, at jeg siger, hvad 
jeg saa ofte har tænkt: Nogen fuld fortrolighed kan der dog aldrig blive, før man 
faar sige sin mening bent ut......Jeg merkede det jo særlig godt i julen. Med mor 
snakkede jeg ikke om andet end fuldstændig likegyldige ting ... og med dig 
snakkede jeg heller ikke uden kvelden før jeg reiste, og da sagde jeg ikke stort, 
var ikke i stand til det. Jeg skal ikke negte for at der har været altfor megen 
fortielse fra min side i de senere aar, og det kommer af, at jeg har havt mere 
mistro til dig, end ret var......Du nævner "hemmelige ungdomssynder". Jeg 
kjender dem af erfaring og led en tid frygtelig under dem. Jeg var hos 
Krigsskolens læge og fik da rede paa kjønslivets ytringer hos mænd. Meget af 
dette er jo rent fysiologisk, skjønt vistnok paa det nøieste forbundet med det 
psykiske. Kundskaben om disse ting kunde have friet mig for megen unyttig og 
fortærende grublen - men kanske erfaringen er den bedste vei med hensyn til det 
seksuelle. - At man ikke greier at holde disse drifter og tilbøieligheder inden sine 
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rette grænser uden med Guds hjælp, har jeg dog faaet erfare.....Nu er jeg jo 
forlængst over det tidspunkt, da man plages synderlig af driftslivets tilskyndelser, 
men det er nok af andre ting, som plager. Og det er tvilen først og tvilen sidst .. 
Jeg vil saa gjerne tro, men kan ikke lade være at tvile. Og saa blir jeg staaende, 
"viljeløs, vimrende" og kommer ikke af flekken. 

 
 
Gardermoen, 4 juli l905   
Kjære forældre og søskende! Det var lidt trist, at jeg ikke havde bedre tid, 

før jeg drog afgaarde igjen. - Paa eksamensfesten var det rigtig hyggeligt...Efter 
uddelingen af testemonierne var dimitenderne og alle lærerne oppe hos rektor til 
dessert. Det blev holdt taler og svaret paa talerne igjen. Den hyggeligste stemning 
raadede. Det var ligesom ikke lærere og elever længere, kun gode kamerater. - Jeg 
reiste op til Løiten igjen med middagstoget. Blev selvfølgelig "hyldet" som 
fuldtudsoprungen lærer...Jeg reiste til Hamar igjen med seks-toget...Jeg behøver 
ikke at fortælle at de fire timer vi tilbragte i  saminarparken, lærere og elever, var 
mere end en fest, skoleaarets hyggeligste stund. Det er deiligt at være ferdig med 
eksamen, men meget vemodigt at skilles fra mennesker, som man har lært at sette 
pris paa. - Hvad vi tilbragte tiden med ? Samtaler, hovedsagelig, kaffedrikning, 
polenaise og francaise, - "marsch- og anstandsøvelser" - delvis i det frie. Kort at 
fortælle, det var en storartet hyggelig afslutning paa et skoleaar og halvaar. 

 
 
PAA  MOEN. .... 
Lørdag op klokken 5, med godstoget...maatte trække i uniform og pakke 

sammen det jeg skulde have meg paa moen. Det var vodt at sige farvel på Løiten 
med dem jeg nu har boet hos et halvt aar, særlig med tante Hildeborg.....Tungt at 
reise sydover fra Hamar istedenfor østover. Rart at reise ud i verden igjen, ud i det 
ukjendte, man føler sig saa ensom og beklemt om hjertet. Til Gardermoen kom 
jeg kl. 7 Blev vel modtaget af kapteinen, Nielsen og de to secøndløitnanter, 
Hermansen og Broch...Det tegner bra med opholdet hernede. Jeg faar ikke 
overstadigt meget at gjøre. Kuns to timer eksersitie, marchgymnastik eller 
kommandoøvelser med mandskaberne, som næste aar skal tjenestegjøre som 
intendantunderbefal. 

Det er moro at kommandere, og jeg bruger en røst som raaber afveien. Dere 
skulde bare høre. Nu er vel hverken min instruktion eller kommandoføring 
mønstergylldig....men "Guttene" er snille og villige. Jeg har intet at udsætte paa 
dem, og de skal heller ikke faa grund til at beklage sig over mig......Det bliver 
billigt at leve hernede...Offiserene spiser soldaterkost, og nogle indkjøbte sager til 
frokost og aftens, ost, ansjos eller lignende. Det hele kan vel komme paa l krone 
pr dag. Nogen udgifter til spirituosa, hvad jo de tre andre har, faar jeg ikke, 
saasom jeg er og vil være afholdsmand. 

Det er liv paa moen. Mange stolte syn. Musik, kommando, raab, og skud 
hele dagen. Intendanturen ligger noksaa fredelig til indimellem birkene, men vi 
hører og ser jo al bevægelsen rundt omkring. Kl. 5 om morgenen hører jeg 
reveljen spillet, friskt og kraftigt af et udmerket musikkorps ved Kristiania-
bataljonen. Jeg kan imidlertid sove videre til kl. 7 om jeg lyster. 

 
 
 



 75

Kristiania, l7 juli l905.  
Kjære Forældre! Jeg befinder mig da nu i byen. Jeg har leiet mig ind i Elen 

Sonstads pensionat, Christian den fjerdes gade 1, 3. etage. Fik et stort, tofags 
værelse, noksaa elegant møbleret, med jernseng, lænestole, sofa, konsolspeil, skab 
og to borde. Prisen er kr. 50 pr måned...men jeg skal forsøge at faa den ned i kr. 
45...Kosten er bra, æg til frokost, retter at vælge imellem til middag, dog tilmaalt i 
portioner..Piano i dagligstuen. 

Det var ellers interessant at spadsere omkring paa kjendte steder igaar. 
Mange søndagsklædte folk, lyse, vakre sommertoiletter, gaderne rene, som de 
netop var renvaskede, trærne grønne og skyggefulde, og søndagsstemning over 
det hele. Paa St. Hanshaugen er det idyllisk. 

Det blir en tre maaneders tid jeg faar arbeide paa Proviant-magazinets 
kontor. Det blir hovedsagelig kontorarbeide, dog muligens lidt magazintjeneste. 

 
 
Kristiania, 3. august 05.  
Kjære Far....Det var rart at det ikke blev mere høi end som saa. Det skulde 

dog regnes at blive et godt aar for landmænd iaar...Hvordan er det med haven iaar 
? Jeg spør hovedsagelig udaf egoistiske bevæggrunde, saasom jeg tør tro at det i 
tilfelle av overflødighed ogsaa kunde forvilde sig nogle bær hidind. Paa torvet er 
der daglig at se masser af bær, alle mulige slags. De frister baade øine og mund, 
naar jeg gaar forbi om morgenen, men de er for dyre at kjøbe i smaat, hvorfor jeg 
heller ikke har øget afsætningen for torvkjærringene dermed. 

Hvad angaar arbeidet paa magazinet er det ikke saa vanskeligt, naar man 
først er orienteret dernede. Magazinet har at regne ud og sende den nødvendige 
proviant til ca 45 forskjellige afdelinger med tilsammen omtrent l3 000 
mand...Magazinet ordner ogsaa alt med underleverandører, bagere, slagtere og 
meierier, som leverer direkte til ekserserpladsene. Det har været svært travelt en 
tid...Jeg har den bedste anledning til at komme ind i armeens organisation fra 
grunden af og har et roligere og behageligere arbeide end en sekondløitnant i 
infanteriet...Det bliver god tid til læsning i fritiden. Har læst "Det flager i byen og 
paa havnen" af Bjørnson, titelen er jo bare chikane, - desuden et verk af 
Maupassant paa fransk, og "Døden" av Schopenhauer, pessimisten. Og saa aviser 
da, som kunde været bedre paa sin plads andetsteds, men som ogsaa maa være 
tilgivelig i disse herlige tider for nordmænd i Norge. 

Jeg har sendt ansøgning til en post ved Kongsberg høiere almenskole, har til 
den de samme udsigter som til Toten middelskole formodentlig - Nu vil jeg da 
haabe at der bliver lidt at bestille naar jeg bliver færdig med magazinet. 

 
 
Kristiania, ll. Sept. 1905.  
Kjære Far! Jeg kommer hjem imorgen eftermiddag...jeg har nemlig helt 

uventet faaet ansættelse ved Aasnes komm. høiere middelskole paa betingelse af 
at posten kan tiltrædes straks. Jeg har været saa heldig at faa ordnet mine 
vernepligtsforholde derhen at jeg kan reise imorgen mod at udtjene de resterende 
30 dage til næste aar. 
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Aasnes, l6 sept. l905.  
Kjære forældre! Det var noksaa rart at tage afsted igjen hjemmefra nu 

onsdag, idet hensigten nu var at begynde for fuldt alvor paa den gjerning, som jeg 
sikkert tror vil blive min livsgjerning. Hvad jeg hidindtil har beskjæftiget mig 
med har igrunden kun været midlertidig alt sammen, butikvirksomheden i 
Brufladt, al skolegang siden og visitten hos de militære sabelbærere. Men inden 
den stand hvortil jeg nu kan regne mig, vil jeg med Guds hjælp gjøre, hvad jeg 
kan for at fylde min plads, som en god opdrager og pligttro lærer...... 

Tilbage i Kristiania fik jeg at vide af Torsten (pappas fetter) at stemningen i 
byen var meget alvorlig. Enda mere spændt næste morgen, da jeg i ualmindeligt 
deiligt veir   tog opover til Flisen. Flere indbeordrede fulgte med toget. Oppe i 
Solør og her i Aasnes fik jeg høre, at landstormen er mobiliseret, den skal paa 
grænsevagt. Fremdeles venter man paa afgjørelsen, hvilken den nu end bliver. Her  
er ikke mere end fire mil til grænsen, saa folk heroppe ikke uden grund er vaagne. 
Her er flere, som har meldt sig som frivillige allerede. 

Fredag mødte jeg paa skolen og havde to timer inspektion og to timer 
norsk...Lokaliteterne er ikke saa flotte, skolen leier lokaler paa gaarden Kjølen. 
Men børnene (eller kandidaterne) er snille og vistnok meget lærvillige.... Vakkert 
er det her i Aasnes, og jeg er vis paa at jeg kommer til at trives. Min fagkrets 
bliver: norsk i alle klasser, geografi, regning, skrivning, sang og gymnastik. 

 
 
Aasnes, l oktober l905.  
Kjære forældre!.....Skolen er nu kommet i god gjenge. Naar jeg selv 

forbereder mig tilstrækkelig og eleverne lærer sine lekser, maa det jo gaa... det er 
mærkeligt at det skal være saa vanskeligt for eleverne at læse  med naturlig 
tonefall...For tiden har jeg stiler at rette for begge klasser - "En søndags  
eftermiddag paa mit hjemsted"...Naar jeg blot kan faa skribenterne til virkelig at 
interessere sig for norsk stil, skal de nok komme til at gjøre fremgang. 

....Ved middagstid kom den afdeling, som har ligget paa grænsevagt ved 
Eidskogen, tilbage til Aasnes. Stemningen var nok betydelig lettere nu, end da de 
drog afgaarde.- Nu, nogen krig blev det da ikke, saa norske militære faar ingen 
anledning til at gjøre nytte for sig ved denne leilighed saa lidt som før. Det var 
nok ogsaa bedst saa. Sablerne maa saa gjerne ruste. 

 
 
Aasnes 8 oktober 1905  
Kjære Far! ...Det var riktigt hyggeligt at høre fra Karl igjen. ...Det er dog 

svært, hvor han stadig er udsat for uheld. Forhaabentlig er læsionen ikke verre end 
han skriver og fortæller den at være. Jeg synes at kunde læse mellem linjerne i 
hans brev, at han nok ikke har vandret bare paa roser siden han kom over. Bare 
han dog ikke blir altfor meget skuffet i sine illusioner om Amerika.  

...og saa maa jeg fremdeles spørge om hvordan det gaar med skrædderen og 
den buksen som jeg bestilte. Buksen venter jeg haardt paa, for sandt at sige lider 
jeg ren buksenød for tiden.  

 
 
Aasnes 24 oktober 1905  
Kjære Far! ...Skolen har fri imorgen i anledning kongeindtoget. Nogle av 

eleverne er reist ind til byen for at se det. Havde det ikke været så kort tid til jul 
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skulde jeg også reist ind. Illuminationen kunde nok være verd at se, folketrængsel 
og festjubel har jeg jo været vidne til tidligere i sommer. Skjønt slige historiske 
øieblikke burde man været nærværende ved; man bliver varm ved tanken paa alle 
de store ting, vi har oplevet i sommer, og kongeindtoget danner den lyse og 
lykkelige afslutning paa hele rækken. 

Af Mari fik jeg låned med mig samtlige Kiellands verker. Den følelse jeg 
faar ved at læse ham er nærmest den: det er lige skidt alt sammen, hvad der 
vistnok er saa altfor sandt naar man ikke kan se tilværelsen og livets indhold i 
lyset av noget høiere. I det hele er det forunderligt, hvordan alle jordiske maal og 
idealer blegner og mister sin glans, naar man kommer dem paa nærmere hold. 
Alting blir trædemølle og mister sin interesse naar det engang er oplevet. Har man 
levet sammen med nogle mennesker en tid, saa kan man straks alle deres tanker 
og følelser udenad, og man drukner af bare kjedsomhed. Man kunde være fristet 
til at gaa i kloster, men saa er man jo der overladt til sit eget selskab og det er 
verre enn alt annet. 

 
 
Aasnes 7 desember 1905 
 ...med hensyn til skolearbeidet kunde der være mange betænkninger at 

fremkomme med...religionsundervisningen volder megen grubliseren, det er 
sikkert og visst. I tredje klasse er vi begyndt at repetere - til middelskoleeksamen. 
I bibelhistorie er nu skabelsen gjennomgaaet, men jeg skulde nok have lyst til at 
tage denne "begyndelse" under fornyet behandling nar jeg selv var kommet til 
større klarhed over mangt og meget der..hvad der særlig falder tungt er at lægge 
grundvolden i et fag paa saa meget uklart, mystisk, ufatteligt og ogsaa usmageligt 
som alt det der indeholdes i bibelens første del....og saa bestandig at tumle med 
begreber som ligger fjærnt for eleverne og som de ligesom søger at holde seg tre 
skridt fra livet...til alt andet kommer saa fremdeles den omstændighed, at den 
kristendom eleverne opdrages til i sine hjem neppe er andet end denne farveløse 
officielle. At være religiøs er her som andetsteds anseet for at være en midlere 
form for idioti, det skinder så tydeligt frem under det de "dannede og forstandige" 
siger.  

Fra Karl har jeg netop faaet brev. Alt vel, hører jeg. Nu er det saa, hører jeg 
af ham, at det bedste en norsk gut kan gjøre, naar han er konfirmert, er at reise til 
Amerika. For i Amerika der agtes en almindelig hyrkar ligesaa høit som nogen 
farmer. Nu det er vel noget sandt i det. Her i landet er det jo uhyggeligt hvor disse 
standsfordomme skiller folk. Folk holder paa sin verdighed, selv om de mangler 
alle de egenskaber hvormed verdigheden rettelig kan opretholdes. 

 
 
Aasnes  10 februar 1906 
 ...med hensyn til professorsagen paa universitetet er jeg ikke sikker paa, at 

udfaldet er saa rent forkasteligt. Skulde man ikke kunde gaa med paa at indrømme 
universitetet, det theologiske fakultet,  en friere stilling overfor bekiendelsen, selv 
om den norske kirke ifølge loven er evangelisk-luthersk? Bekiendelsesskrifterne 
er dog ogsaa bleve til ved forskning og er produkter af sin tid. Naar nu tiderne er 
andre, maa det vel være tilladt for theologerne at tage det nye med under sit 
studium af kilden til alle bekiendelser.  

...Kjære Mor! Du kan ikke tro hvor hyggeligt det var at faa nogle linjer fra 
dig ogsaa,  det er saa sjelden det gaar paa...Jeg ved jeg har nok vist dig, kjære 
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mor, og far ogsaa, saa rent for liden fortrolighed, saa I af den grund ikke riktig 
ved, hvor I har mig. Jeg har naa altid været saa indesluttet af mig, og har havdt saa 
mange mørkekamre, som jeg ikke har ladet noen kige ind i. Du nævner 
religionsundersvisningen. Ja den er nok vanskelig nok...jeg ved det er det største 
af alle fagene, men det er nu ingen andre timer hvor eleverne forholder seg mere 
reserverte en netop i religionstimerne...for tvivlen kan nu ingen religionslærer 
aldeles udrydde hos eleverne. Den kommer i sin tid  om læreren er aldri saa 
overbevisningssterk. 

Af folk i bygden har jeg ikke lært at kjende saa mange, men skjønner nu 
saapas om forholdene, at de er som paa andre bygder. En "overklasse" som holder 
sammen overfor alle lavere elementer, et parti som forfegter de mere religiøse 
interesser, og endelig "det store folk" paa nederste hylde. Fuldt saa store paa det 
som totningerne vil jeg ikke sige at man er her.         

       
 
Aasnes 4 mars 1906 
...med hensyn til professorsagen og Ording - ...en ting vil jeg imidlertid 

bekjende ogsaa denne gang. Jeg kan ikke lade være at synes bedre om det, som er 
forstaaeligt, fornuftigt, end det mysteriøse, ubegribelige. Livet er nok gaadefuldt, 
men man maa dog ha lov til at gjette gaaderne, og i saa fald kan man vel ikke 
sætte "fornuften" saa rent udenfor heller. 

 
 
Aasnes 8 april 1906 Kjære forældre! Hvad skolens fremtid angaar, saa kan 

intet sikkert endnu siges. Min personlige mening er nu den at med den nuværende 
bestyrer som skolens leder vil det ikke ga i længden...Det er ganske haabløst at 
arbeide paa at hæve anstalten op af sumpen...For at skolen skulde drives billig, 
har Brun altsaa stillet forslag om at frøken Holst opsiges, ...en handling der 
smager lidt av lunpenhed. Jeg har sagt til Brun, at jeg søger mig væk i sommer, og 
selv om det skulde trække ud med nogen ny ansettelse, kunde jeg vel gjøre lidt 
nytte for mig hjemme medens jeg ventede.  

 
 
Aasnes, l3 mai l906.  
Kjære Forældre.....Derfor har jeg faaet mig en meget antagelig attest af 

adjunkt Bruun, og i disse dage sendt en ansøgning til Trondhjem paa 5 ledige 
lærerposter af lavere lønningsgruppe ved folkeskolen deroppe....Det er jo lidt 
langt væk, men det faar ikke hjælpe. Det kommer saa lidet an paa afstandene i 
vore dager, Karl er i Amerika han. -  Desuden har jeg kjøbt cykle, saa jeg 
ignorerer fuldstændig alle distanser. I synes vel, at jeg er temmelig flot, naar jeg 
med min skyld og gjæld paa nakken anskaffer sligt et kostbart befordringsmiddel.  

Aa ja, synes det nok selv ogsaa, men tænker nu som saa, at det er i denne 
mit livs alder at jeg kan have den største nytte af et par hjul, og ud fra den 
betragtning kjøbte jeg en brugt cykle af Trygve Stenberg til 40 kr.......I kan tro det 
er ikke lidet morsomt at spurte langs veiene her i Aasnes om dagen. Det er 
uforligneligt vakkert nu. Glommen er ualmindelig stor, den staar som en sjø langt 
op over de flade jordene langs elvekanten. Tømmeret glider majestætisk med 
anselig fart nedover paa den blanke strøm i tusindvis af tylvter, birketrærne langs 
breddene har det luftige, lette slør af lysegrønt som de pappenheimere i 4de klasse 
skriver om....Man forgaber sig ordentlig i all deiligheden, bliver naturtilbeder, 
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hvad der maaske ikke er saa rent af det onde. Det er kanske den sundeste 
"religiøsitet", at lægge merke til det vidunderlige, faktiske, som omgiver os.      

 
 
Værnes, 6 august 1906.  
Kjære forældre. Nu er jeg da kommet her og fortsætter med ferieringen, 

tænker jeg. For det ser ud til at blive  en rigtig behagelig tid, jeg kommer til at 
tilbringe her, omtrent som paa Gardermoen ifjor. Premierløitnant Landmark er 
chefen her for det lille magazin som forefindes.....Det er rart at være kommet saa 
langt mot nord. Naar jeg tænker paa alle de høie fjeld og dybe daler som ligger 
mellem Toten og disse trondhjemske tragter, alle de mil - saa faar jeg rigtig slig 
en underlig følelse, rigtig hjemve, enda jeg jo har været meget hjemmefra. 

Tirsdag 7 august kl. 12. Formiddagstjeneste tilende...Var med løitnant 
Landmark og de tre "underordnede" til en gaard paa den andre siden af 
Stjørdalselven for at se paa slagtning. Men vi stansede ikke længe, for "generalen" 
var ventende. Nu, han kom da, og saa var der en smuk liden intendanturstab 
samlet, bestaaende af 1 general, 1 major, 1 kaptein, 1 premierløitnant og 3 
sekondløitnanter, 1 sergent og 2 menige. Det er jo vel saa flot som nogen 
generalstab!   

 
 
Værnes,  31 august l906   
Kjære Forældre...Nu er det snart slut med herligheden her paa Værnes 

ogsaa. Tirsdag reiser vi alle tilbage ...intendanturen, d.v.s. vi tre løitnanter, reiser 
vel ind til Trondhjem med middagstoget. 

Her er nu daglig regnveir, surt og koldt, saa der er ikke længer nogen 
synderlig anledning til at bruge cyklen. Jeg har forresten været rundt omkring i 
omegnen....saa nu tør jeg sige at jeg er tilstrækkelig godt kjendt paa disse kanter 
af Trøndelagen. 

Jeg er kommet saa godt i folderne her paa moen, at det blir vist rart at skifte 
ham igjen og tage fat paa den pædagogiske livsgjerning. 

 
 
Trondhjem, l6. sept. 1906. 
Kjære Forældre!  ....det har været noksaa meget at staa i her "i begyndelsen" 

i Trondhjem stad - ved Ilens skole....Jeg har arbeidet som en hest med de nye 
"diciple"....Lidt efter lidt kommer da elementerne til ro, men jamen har det staaet 
haardt om mere end en gang....Det er 3l gutter i klassen i 4de, og af disse et par 
ordentlige subjekter, flere træge fyre og flere med kviksølv i blodet...De første 
dagene var rent til at blive fortvilet over...De værste sender jeg til overlæreren, og 
did ønsker ikke gutterne at komme mer end en gang. Nesten hver dag lader jeg 
nogle sidde igjen og lader dem desuden paa enhver mulig maade og ved alle 
anledninger forstaa, at jeg vil have orden og diciplin i klassen. 

Jeg har faaet mig et rigtig hyggeligt værelse i Nyveien 4,III, hos fru direktør 
Jensen....Rigtig flot udstyret er det, og smagfuldt tillige, med nymalet og lakkeret 
klædesskab,  skeservant, seng, kommode og serngebord, 2 borde, 3 stole, lænestol 
og sofa, hjørneskab og boghylde. Elektrisk lys ogsaa, 2 lamper, 1over bordet og 1 
over sengen, saa jeg faar ikke noget bryderi med at fylde paa og tænde 
lampen.....For værelset med lys, ved og kaffe om morgenen betaler jeg kr. l8 
maaneden.....Middag spiser jeg i Hjalmar Hansens spiseforretning, Kongens gade, 
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da flere lærere spiser sammesteds. Enkelt middag koster 1 krone...som regel 
suppe, to retter og dessert. Det er godt tillavet mad, og man spiser saa meget man 
lyster. 

Lærerpersonalet ved Ilens skole bestaar naturligvis af udelukkende 
hyggelige mennesker. Lærerne kjender jeg nu, men lærerinderne er det saa mange 
af. Overlæreren, Faber, er en streng skolemand, som vil at alt skal gaa ordentligt 
for sig og yder lærerne god hjælp naar du er i vanskeligheder. 

 
 
Trondhjem, 1 oktober l906.  
Kjære forældre! ....det er meget at staa i denne byskolen. Paa 5 af ugens 

dage maa jeg møde saavel formiddag som eftermiddag, der er mange skriftlige 
arbeider at rette, regnestykker et par gange i ugen, afskriftbøger og diktatbøger, 
og naar det saa til alt dette kommer en del forberedelse til de muntlige fag, bliver 
der ikke synderlig tid til  brevskrivning.Nu i førstningnen er der ogsaa en del 
ekstra stræv med gjensiddere, besøg i hjemmene o.s.v. Jeg har været i 6 huse 
hidindtil og snakket med mødrene til de mest uskikkelige af disse poderne....ikke 
desto  mindre har jeg siden brugt riset paa 3 af disse og paa en fjerde ogsaa. 4 
kraftige slag pro persona hjælper nu bedre end alt andet, naar delinkventerne 
ogsaa samtidig faar vide at næste gang vanker der 6 ........først maa der skabes 
respekt , den rent ydre, og siden faar forstaaelse og andre gode ting komme lidt 
efter lidt.... 

Jeg har igjen været lidt omkring i byen og omegn, ved Lerfossene, baade 
øvre og nedre, i Vor Frue kirke, igaar i Domkirken....Lørdag holdt Nordahl 
Rolfsen et formfullendt foredrag for byens lærere, paa Lademoen skole, som blev 
innviet under stor høitidelighed den l8de september. .....Ilens skole falder rent 
igjennom mod denne nye læreanstalten, endda den slet ikke er saa ilde utstyret. 

 
 
Trondhjem, 4 nov. 1906.  
Kjære forældre! ....her faaet saa liden tid til brevskrivning siden jeg kom hid 

til byen. Om hverdagene er der nu ingen tid at ofre til nogen korrespondance, og 
søndagen trænger man til at hvile efter ugens stræv.....Med undervisningen gaar 
det nu betragtelig lettere, endda jeg slet ikke kan sige at guttene er slige som jeg 
kunde ønske de var....Men høster nu snart erfaringer, og jeg maa innrømme, at det 
er sandt og heldigst som du Far, skriver: helst faa regler, som strengt paasees 
overholdt. 

 
 
Trondhjem, 8.1.l907  
Kjære forældre og søskende! Tak for sidst. Nu er da denne julen vandret 

samme vei som alle de foregaaende hyggelige julehelger, og alle som skal til med 
strævet for det daglige brød kan have god grund til at sørge....Rart at begynde 
igjen efter en ferie. Man merker, at elevene er mødt op med gode forsætter.....Selv 
i regning viste klassen sig gløggere end jeg hadde ventet....Bare man kan være 
taalmodig saa gaar det. Det gode forsæt mødte jeg selv op med idag, at være 
tålmodig. Det nytter ikke at være krakilsk i en skolestue, ligesaalidt som nogen 
andensteds. 
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Trondhjem, 25 febr. l907   
Kjære mor! Du faar ha hjertelig tak for brevet. Jeg skjønner jo at du mener 

det saa godt med mig, men jeg negter ikke for at jeg blev en smule ilde berørt ved 
hvad du skriver. Tag mig det ikke ilde op at jeg siger det ligetil. Det er jo saa 
naturligt, at du gjerne vil vide hvordan din søn "har" det i enhver henseende, men 
du vil ogsaa forstaa at det er uvant for mig i den alder hvori jeg nu befinder mig, 
at maatte gjøre rede for mine inderste tanker. Men du er min mor, og jeg skal søge 
at være ærlig. 

Jeg er religionslærer, og det skal jeg ikke negte for at religion er mit værste 
fag. Religion skulde ikke længer være et fag ved den offentlige undervisning. 
Religionsundervisningen burde  overlades  til søndagsskolelærere eller lærere der 
meldte sig frivillig...Hvoraf kommer det ? Jeg mener vanskeligheden ligger i den 
væsensforskjel som der er mellem religion og andre fag. I fag som naturkundskab, 
historie, geografi, regning m.f. kan vi lærere si:dette er sikkert eller mindre sikkert 
efter hvad videnskaben siger os, men kommer vi til kristendomskundskab, saa kan 
vi ikke bevise noget. Grundspørgsmaalet om der er nogen Gud kan jo kun hvert 
menneske besvare for sig....Aa nei, hvad angaar min religionsundervisnuing kan 
jeg nok sige: dette gjør jeg nødt og tvungen. Kan jeg til næste skoleaar slippe det 
"fag", skal jeg rigtig være glad....Med tiden kan vel mit standpunkt blive et andet, 
og du behøver ikke være ængstelig i tilfælde der er nogen sandhed i det ord: Gud 
vil at alle mennesker skal blive salige og komme til sandheds erkjendelse. 

 
 
Trondhjem, l0 april l909.  
Kjære forældre. ...det glæder mig at høre at alt staar forholdsvis bra til, og 

nu har vel paasken bragt lit ro og hvile efter flere ugers slitsomt 
skolearbeide....Skulde nok gjerne været paa Toten i paasken, men den reise lar sig 
bare udføre i tanken. Jeg skal da spise æg til aftens, og faar da i fantasien sætte 
mig tilbords sammen med dere som er hjemme paa  Hofsvangen.....Jeg kjender jo 
nu alle folkeskolens lærere her i byen, men der er ingen, som jeg helt har villet 
slutte mig til som stadig omgangsven...Jeg har nu heller aldrig været selskabelig 
anlagt, og kan ha grund til at skjænde paa mig selv for at jeg ogsaa i den retning 
er saa stor en egoist. Man risikerer jo "at gaa op i limingen" naar man bestandig 
gaar og er sin egen selskabsbror... 

Det er morsomt at høre at byggingen ved Randsfjord gaar av stabelen 
(Bestefar lot bygge et hus i nærheten av broren Ola Brørby til sin 
pensjonisttilværelse). Til sommeren kan der vel bli endel arbeider  utendørs der 
nede, som jeg kan hjælpe til at udføre sammen med William kanske. - Skal dog 
bli rart at komme sammen til familieraad under "eget tak", hvis alt gaar godt. 
Haaber alt staar bra til hjemme Hjertelig hilsen til alle. Eders hengivne søn 

Alfred 
 
 
Brevet av l0.04.l909 er det siste jeg er kommet i besiddelse av pappas 

korrespondanse med sine forældre. Senere brev befinner seg muligens hos andre 
medlemmer av slekten ?    
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Min barndoms gate 
 
 
  
  
  
  
  

Vålerenggaten 2001 
 
 

 
 

 
Vålerenggaten strekker seg fra Galgeberg til Etterstadgaten . Underveis blir 

den avbrutt av Enebakkveien og Ingeborgsgate. Når man startet fra Galgeberg, 
som i min barndom var et virkelig berg, riktignok gjennomskåret, med to gamle 
trehus på toppen, kom man først forbi Frelsesarmeens krigsskole, så begynner 
Enebakkveien ut til høyre (her bodde mamma, pappa og jeg i mitt første leveår), 
deretter passeres enda en del gårder på to, tre etasjer og Vålerengen Politistasjon 
på venstre side - og så kommer det som  for meg var Vålerenggaten , en ca. 
halvannen kilometer lang gatestrekning med koselige små trehus på begge sider - 
bortsett fra den svære leiegården i mur som ruvet på toppen: Vålerenggaten nr. 60  
Det var her mamma og pappa flyttet inn i l9l3, og her tilbrakte jeg de neste sytten   
år av mitt liv. Den dag i dag består den øverste delen av Vålerenggaten (som er 
blitt erklært verneverdig) av de samme små trehus, som riktignok er forskjønnet 
og modernisert innvendig.    

 
Nr 60  

  
Hovedgrunnen til at den lille nye 
familien slo seg ned  på  Vålerengen var 
at pappa var blitt ansatt som lærer på 
Vålerengen skole. Dit var det bare fem 
minutters gange fra nr. 60 - bort 
Etterstadgaten, til høyre ned Danmarks 
gate, til venstre bort Sveriges gate og 
endelig til høyre ned Islands gate - min 
skolevei i fem år etter at jeg hadde fylt 
syv.  

 
 

Nr. 60 var en ganske innholdsrik gård. Den hadde to oppganger, fire etasjer og 
fire leiligheter i hver etasje. Jeg husker de fleste av leieboerne,i hvert fall dem 
som vi barn kom i kontakt med. I første oppgang, fjerde etasje, bodde frøknene 
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Lund, to elskelige gamle damer som vi stadig pratet med fordi vi hadde felles 
veranda. Den ene var rund og gemytlig, den andre liten, men de hadde en 
lidenskap felles: de var syvendedags_adventister og misjonerte ivrig for 
bevegelsen. Resultatet var at mamma etter hvert hadde måttet skaffe seg alle syv 
eller åtte bind  om bevegelsens historie. De fylte opp en god del i det eneste 
bokskapet i leiligheten vår. De lyste opp i rød shirting, og jeg husker en av titlene: 
Slaget ved Armageddon.  Jeg tror ikke at jeg noen gang prøvde å lese noe i 
bøkene.   

                       
I tredje etasje i samme oppgang bodde lokomotivfører Engebretsen med 

familie: en sønn, Rolf, tre år eldre enn meg, og Randi, min veninde og 
klassekamerat så lenge jeg gikk på folkeskolen. Engebretsen var svarthåret med 
krum nese. Han virket ikke vennlig. Mamma var rystet da hun fikk høre at Randis 
frokost besto av "kaffe med duppe" - svak kaffe som brødet ble duppet i. Slik 
sparte man smør, pålegg og melk. Det var en utbredt form for frokost på 
Vålerengen. 

 
Randi var en søt og snild pike. Men skolearbeidet falt ikke alltid like lett for 

henne. Tor var tilstede da hun skulle konfirmeres og ble overhørt i Vålerengen 
kirke. Jeg siterer fra Tors dagbok II: 

 
Presten: Hvem stiftet den lutherske kirke, Randi ? 
Randi: ? 
Presten: Det var naturligvis Luther. Og hvem har stiftet den kristne kirke da? 
Randi: Luther. 
Neste spørsmål: Hvem tror du stiftet den norske kirke ? 
Randi: Jesus. 

 
Da Randi var  ti år, fikk Rolf og Randi uventet en liten søster. Moren kunne 

vel  være ca 40 år. Jeg overhørte en samtale mellom to av konene i gården. Den 
ene sa: "Hvem skulle trodd at fru Engebretsen var  sånn!" Jeg skjønte at Randis 
mor hadde foretatt seg noe klanderverdig, men hva det var, var jeg forskånet fra å 
vite!                 I annen etasje bodde Rolf Nielsen, med eldre bror Henry, og sine 
foreldre. Joffen, som han ble kalt, gikk i samme klasse som meg både på 
middelskolen og i gymnasiet, men allikevel hadde jeg ikke noen egentlig kontakt 
med Joffen. Han var liten av vekst, lyshåret og grei nok, men jeg tror han holdt 
seg nokså mye for seg selv. 

 
Så var det oppgang II, hvor jeg bodde! Jeg begynner i første etasje. Her 

bodde Lilly Berseth og hennes mor, som var enke, i gårdens minste leilighet. Lilly 
var min lekekamerat gjennom hele barndommen til vi skiltes i første klasse på 
Middelskolen. Jeg ser Lilly tydelig for meg, rundt smilende ansikt og glatt, brunt 
hår. Lilly var en uforferdet sjel med evnen til å klare seg i alle situasjoner.  

 
Jeg har ett levende minne fra et besøk hjemme hos henne. Hun satt travelt 

opptatt med å skrive et kort til moren sin, fordi det var morsdag dagen etter. Det 
sto noe om hvor glad hun var i moren sin. Etterpå kløv hun opp på fanget til 
moren - noe jeg aldri ville ha funnet på å gjøre. Jeg ville imidlertid ikke være 
dårligere enn Lilly Jeg kjøpte et nydelig kort med en blomsterkrans som det tittet 
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et barnehode ut av og  skrev noe lignende til mamma. Kortet gjemte mamma i alle 
år. Jeg fant det igjen i et lite  skrin  etterat hun var død.  

 
I annen etasje bodde herr og fru Amundsen (til venstre). De var barnløse. 

Han var en gammel gubbe med langt, grått skjegg. Fru Amundsen var liten og 
vever, og jeg tror hun stakk til oss en kake i ny og ne. 

 

Vålerenggaten 60 i 2005 
 
Til høyre i samme etasje  bodde fru Fredriksen (herr Fredriksen så vi aldri 

noe til) med to sønner: Storm og "Musa" (jeg husker ikke hans virkelige navn). 
Musa var på min alder, men adskillig mer spedbygd enn meg. En dag røk jeg opp 
i slagsmål med ham og klarte å legge ham i bakken. Jeg husker  hvor seierstolt jeg 
følte meg da jeg tronet oppå ham med hele min tyngde, mens de omkringstående 
jublet! 

 
Fru Fredriksen hadde en leieboer, en stor, mørk dame som spilte fløyte - 

visstnok på kino. Hun ga meg min første musikalske opplevelse. Når jeg hadde 
lagt meg om kvelden, lød ofte de rene, klare fløytetonene opp til meg. Siden har 
fløyte vært mitt yndlingsinstrument. 

 
I tredje etasje bodde pappas kollega lærer Kolbjørn Solum med frue Olga, 

og tre barn: Lars, Knut (Dutte) og Kirsten. Lars og Knut var Tors og mine faste 
lekekamerater  helt til jeg begynte på skolen. Olga Solum var fra Kristiansand, 
alltid i godt humør,  "kvitrende" og smørblid. 

 
. Lærer Solum var en helt annen type, som jeg aldri ble riktig klok på. Han 

sa mye merkelig. En gang skrøt han av at når det gjaldt å se om en kvinne var 
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gravid, var det ingen som slo ham. Ingen ble derfor mer forbløffet enn Solum  da 
en av hushjelpene deres nedkom med en velskapt datter på sofaen i stuen, uten at 
en levende sjel hadde merket noe på forhånd! 

 
Hvem som bodde tvers over gangen til Solum er jeg ikke i stand til å huske, 

merkelig nok. Men så kommer vi til fjerde etasje, og der bodde vi! Rett overfor 
oss befant grosserer Haug seg, med frue Julie og sønnen Rolf plus datteren Karin, 
som ble Vivis besteveninde. Grosserer Haug var gårdens rike mann. Han kjøpte 
en dag en automobil! Jeg tror det var første gang jeg så en bil på nært hold, og i 
hvert fall første gang jeg satt i en. Grossereren inviterte nemlig en hel del av barna 
i gården med på en kjøretur - en helt uforglemmelig opplevelse! 

 
Vår leilighet lå altså i fjerde etasje, og var, ved siden av Solums, den største 

i gården. Her kommer en nærmere presentasjon: 
 
Du åpnet døren inn til en mørk hall uten vinduer, på ca lo kvm. Ut fra den 

gikk tre dører. Den nederst til venstre for inngangsdøren førte inn til kjøkkenet. 
Det var på ca 8 kvm, hadde ett vindu med kjøkkenbenk under. Fra  den kunne du 
klatre rett ut på verandaen, som strakte seg i hele gårdens lengde. Kjøkkenet 
inneholdt for øvrig et bord, to stoler (men vi spiste aldri på kjøkkenet!) et 
spiskammer og en gasskomfyr. 

 
Ved siden av kjøkkenet lå soveværelset, et langt og smalt rom med vindu ut 

mot Etterstadgaten. Midt på lngveggen tronet mammas og pappas store mahogny 
dobbeltseng. I venstre hjørne sto Tors hvitmalte barneseng og i øverste hjørne min 
seng. Vivi fikk ikke egen seng. Hun lå mellom mamma og pappa. Det var 
dessuten plass til en (uekte) mahogny-kommode med ovalt svingspeil (den som 
nå står i hvitmalt utgave på Vibekes soveværelse). Ved siden av døren inn til 
stuen (på den andre langveggen) sto vaskeservanten med vaskevannsfat og 
vannmugge i porselen. Vaskevannet måtte bæres ut og slås i utslagsvasken på 
kjøkkenet. 

 
I gangen, til høyre for inngangsdøren, førte en dør inn til forstuen, kalt 

lillestuen. Den hadde vindu ut til Vålerenggaten. Det var her de fleste aktiviteter 
foregikk. Lillestuen var på ca l0 kvm og inneholdt, foruten koksovnen i kroken, 
en hard hestehårs sofa mot veggen med bord foran og fire stoler rundt. (Den ene 
stolen ble siden skiftet ut med pappas kurvstol da han ble for syk til å kunne sitte 
på en vanlig stol) Vi barn hadde lekekrok ved siden av vinduet, med en liten 
kommode, og på motsatt vegg tronet vårt bokskap, vakkert utskåret av onkel 
William, og med glassdører. Det inneholdt husets samlede bibliotek - fire hyller 
med bøker. De fleste var store, sorte folianter arvet etter bestefar. De handlet om 
forskjellige emner, men var svært vanskelig tilgjengelige! Snorre og Bibelen var 
med. Men noen romaner fantes også, det var bøker som pappa hadde fått av 
søstrene sine til jul og fødselsdag. Jeg tror ikke mamma eide en eneste av bøkene 
- og jeg så heller aldri en bok hos bestemor i Trondhjem. Den eneste grunn til at 
vi ikke hadde flere bøker var selvfølgelig at bøker kostet penger! Alle måltider ble 
inntatt ved bordet i Lillestuen. Her leste vi også lekser, og lekte. 

 
Fra Lillestuen førte en dør inn til den store hjørnestuen. Den hadde tre fag 

vinduer, som vendte delvis mot Vålerenggaten og delvis mot Etterstadgaten. 
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Stuen ble dominert av det store eketres uttrekksbordet på midten, med stive 
eketres spisestustoler omkring (Møblementet står nå i Drengestuen på Garvik). 

 
På den ene kortveggen sto et sort piano, og på den motsatte en stor eketres 

buffet med speilglassruter (nå i Drengestuens kjøkken). Så fulgte døren inn til 
soveværelset og dernest en "løybenk" ved siden av koksovnen i kroken. 
(Løybenker var meget alminnelige - de var gjerne utskåret og utstyrt med broderte 
trekk) 

 
I hjørnestuen fikk vi i alminnelighet ikke lov til å oppholde oss da  vi var 

mindre. Den ble bare benyttet hver lørdag kveld, når det ukentlige bad ble foretatt. 
Da  ble det fyrt opp i koksovnen, og en stor blikkbalje med varmt vann ble 
anbrakt foran ovnen. Det hendte ofte at mamma badet oss, men mange ganger ble 
det overlatt til "piken".   

 
Vålerenggaten 60 var uten heis, og trappetrinnene var bratte. I de tre øverste 

etasjene gikk en smal veranda med jerngitter i hele gårdens bredde - på innsiden. 
Ut mot disse verandaene vendte doene - vi slapp altså å gå alle trappene opp og 
ned for å frekventere "toalettene" - slik det var vanlig i de fleste leiegårder på 
østkanten i tyve-årene. Til gjengjeld måtte do-kjørerne balansere alle trapper opp 
og ned med skvulpende dobøtter på skulderen en gang i uken. Vi var aldri i tvil 
om hvilken dag dokjøreren   hadde vært på besøk - det var nok å åpne døren til 
gangen! 

 
Søppelkassene var derimot plassert nede i gården - en lang rekke nokså 

overfylte blikkasser sto ved den borteste veggen. På motsatt side var det et 
tørkestativ for tøy. Men vi hadde også mulighet for å tørke tøy på det svære loftet. 
Vask var derfor en lettvint affære: først bar vi tøyet ned i bryggerhuset - fire 
etasjer ned. Der ble det vasket og kokt i en svær bryggekjele. Derpå bar vi det i 
våt tilstand opp på loftet - og så ned igjen til kjelleren når det skulle rulles. Min 
faste jobb i mange år var å trekke den svære maskinrullen, mens mamma la laken, 
putevar, duker og dynetrekk under rullen. Til slutt var det bare å bære tøyet fire 
etasjer opp igjen og legge det på plass!  

 
Lillestuen var som sagt vår lekestue. Det jeg hadde av leker fikk plass i den 

nederste skuffen i kommoden i hjørnet. De besto  av papir og tegneblyanter, noen 
skjell og andre smågjenstander som jeg hadde samlet, pluss to dukker, en stor og 
en liten. Jeg fikk med tiden en liten dukkeseng og en liten dukkestue. Dukkevogn 
ble det derimot aldri på meg. Tor og jeg har antagelig lekt mor og    far med 
dukkene, men aller mest og oftest lekte vi med den leken han hadde og som jeg 
alltid misunte ham:Meccano. Han fikk til slutt en anselig samling av 
gjennomhullete "bjelker", skruer og muttere, og vi laget etter hvert alle de 
modellene som sto i heftene. Det var det morsomste vi visste før vi lærte å lese og 
skrive. Da tok bøkene over for alt annet. 

 
Noe som også var moro, var å klatre i full fart opp til vinduet når vi hørte 

trikken nærme seg. Den gikk opp Vålerenggaten og svingte rundt vårt hus, bort 
Etterstadgaten og tilbake til byen ned Strømsveien. Vi presset ansiktene mot ruten 
for å se bedre og ropte: "Der kommer Blåtrikken!" Eller "Der kommer 
Grønntrikken!" Den eneste  annen "trafikk" vi kunne glede oss over var når 
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vognmann Pedersen i nr. 56 eller vognmann Spenningsby i Etterstadgaten luntet 
forbi med hver sin velbrukte hest. 

 
Som mindre lekte vi nesten alltid inne. Mamma klarte ikke (så vidt jeg 

husker) å manøvrere barnevogn med Vivi, samt Tor og meg ned de bratte 
trappene fra fjerde etasje  for å få oss ut i luften på hverdager. Men vi fikk lov å 
ha barn inne hos oss, først og fremst Lars og Knut Solum. Og vi var også stadig 
nede hos dem. Nesten daglig lekte vi " tog". Alle fru Solums spisestustoler ble 
stilt etter hverandre, vi plasserte oss på hvert vårt sete og tøffet av gårde, som 
oftest til Trondhjem. Tor valgte en annen rolle. Han var stasjonsmester eller 
kontrollør  og gikk høytidelig frem og tilbake med hendene på ryggen og passet 
på at alt gikk riktig for seg 

 
Egentlig husker jeg svært lite av konkrete episoder fra tiden før jeg begynte 

på skolen. Mamma fortalte et par: Hun var forbauset over hvor lydig jeg var: hvis 
hun skulle en tur i butikken og ba meg være hvor jeg var til hun kom tilbake, sto 
jeg på samme flekken uten å ha rørt meg! 

 
Hver søndag laget mamma dessert. Svært ofte var det sviskegrøt. Den ble 

satt til avkjøling på skapet i gangen. En gang hun kom for å hente den, var alle 
sviskene borte - fortært av en sulten datter på fire 

 
Jeg har imidlertid en klar erindring om den dagen Vivi ble født, 25 

september l9l8. Pappa, Tor og jeg var forvist til soveværelset. Jeg satt på pappas 
fang    . Av  og til kom det uvante lyder fra Lillestuen, hvor mamma, tante Agnes 
og Bestemor befant seg. Plutselig ble døren åpnet og en gledestrålende tante 
Agnes forkynte at vi hadde fått en søster. Tor og jeg var sikkert målløse av 
forbauselse - ingen hadde fortalt oss noe om den forestående begivenhet. 

 
Etter hvert som tiden gikk fikk jeg lov til å være i gården og leke, og snart 

våget vi oss også ut på gaten. Om vinteren akte vi kjelke eller sto på skøyter, og 
ofte raste det snøballkrig  Jeg hadde en tendens til å storme ut av porten og hive 
ball på guttene, mens de andre pikene krøp sammen inne i porten. Jeg var 
riktignok høy og kraftig, men min kampiver kan også ha sammenheng med at mitt 
store forbilde i mange år   var en valkyrie! Hun befant seg på et kort i mammas 
postkort-album Det avbildet en valkyrie i full rustning , med flommende hår og 
svingende et sverd. Hun red på en kullsort ganger. Jeg identifiserte meg med 
henne etter at jeg var blitt fortalt at   Astrid   muligens kom av det oldnorske   
a stridr - til kamp! (En annen forklaring er: As-fridr - den vakre gudinne - heller 
ikke ueffent!) 

 
Ærend måtte jeg etter hvert finne meg i å gå. Daglig var jeg i melkebutikken 

til Lovisa rett bort i Etterstadgaten. Hun hadde et ørlite melkeutsalg, og passet seg 
vel for å "ta oppå" når hun skulle hente melken opp fra det digre spannet bak 
disken. Litt lenger borte i Etterstadgaten holdt kjøpmann Ramberg til. Der gjorde 
jeg av og til småinnkjøp, men større innkjøp måtte foretas hos kjøpmann Veen 
helt nederst i Strømsveien fordi han etter mammas mening hadde bedre varer! Jeg 
husker jeg slepte meg den lange veien ned Vålerenggaten, bort Ingeborggaten og 
ned hele Strømsveien og tilbake, med kurven full av tunge innkjøp. Det var særlig 
på fredager det ble handlet på Vålerengen. Mennene fikk lønning på torsdag, og 



 88

fredag formiddag var det fullt hos kjøpmann Ramberg av koner med sjal over 
skuldrene som kjøpte "oppskjær" (kjøttpålegg) og annet snadder. Mamma sluttet 
aldri å forarge seg over at konene brukte opp størsteparten av ukelønnen på 
"luksus-innkjøp" med en gang de hadde penger mellom hendene, slik at det ble 
smalhans resten av uken. Da var sukker og sirup eneste pålegg, hvis man ikke  
sløyfet både smør og pålegg og spiste "duppe". Pålegget på mammas frokost- og 
aftensbord var stabilt: Brun gjetost, hvit gjetost, syltetøy - samt av og til 
spekepølse (fra Trondhjem). 

 
Selv om vi lekte mest i og rundt nr. 60, ble jeg kjent med noen av de andre 

gårdene i gaten. Nærmest oss lå nr 58, "Blågårn". Den vrimlet av barn. Det ble 
fortalt at en av konene hadde atten barn! Mange gutter var det iallfall som samlet 
seg i klynger i gaten, og Vivi var så redd  dem (uten grunn) at hun nektet å gå 
alene nedover gaten. I nr. 54 bodde fru Trosterud, en veldig hyggelig tykk kone 
som jeg ble  gode venner med. Hun hadde tre sønner som var mye eldre enn meg, 
Egil (som siden ble prest) og Tormod (så vidt jeg husker kjent fotballstjerne), og 
det var kanskje derfor fru Trosterud syntes det var hyggelig å få besøk av en liten 
pike. Vi satt på en benk i den koselige  bakhaven hennes, og hun spanderte kaker - 
noe som meget sjelden vanket hjemme! 

 
I tiårsalderen ble jeg godt kjent i et lite hus lenger ned i gaten på venstre 

side. Der bodde en fru Hansen med datteren Peggy, og mamma hadde bestemt at 
jeg skulle gå hos henne og lære å spille piano. Peggy var en nydelig pike med 
flette rundt hodet. Hun ble forlovet med Einar Øiseth, den eldste broren til min 
beste veninde Hjørdis.Han sviktet henne og giftet seg med sin kusine Ragnhild, 
noe jeg ikke kunne tilgi ham! 

 
Tvers overfor nr. 60 lå en litt større tregård i en have. Der bodde blant andre 

Gunnar, en kjekk og pen gutt ca. tre år eldre enn meg som jeg likte godt enda han 
alltid var anfører i sneballkrigen om vinteren. Han forlovet seg da han var atten år. 
Jeg husker jeg tenkte: ville han virkelig forlove seg  med en annen når han kunne 
ha fått meg hvis han hadde ventet noen år! 

 
Ett minne står klart for meg fra Vålerenggaten. Jeg kom gående oppover fra 

baker Eilertsen på hjørnet til Ingerborgsgate etter at jeg hadde kjøpt et brød. Da 
fikk jeg plutselig øye på mamma i full fart nedover på det andre fortauet. Hun var 
uten kåpe og hadde en blodig fille surret rundt hånden. Det viste seg at hun hadde 
skåret over senen i lillefingeren med en kjøkkenkniv. Lillefingeren rettet seg aldri 
ut igjen, og den førte til det sørgelige resultat at mamma sluttet å spille piano. 
Inntil da pleide hun alltid å sette seg til pianoet og spille litt etter at vi barn var 
lagt i seng. Repertoaret var begrenset , men to pianostykker er for alltid knyttet til 
min barndom: "Stilla sorg" og "La Madonne". Notene har jeg ennå. 

 
Ovenfor Vålereng- og Etterstadgaten strakte Etterstadsletta seg, en vid, åpen 

slette helt opp til Nordre Gravlund. Vi lekte ikke her - det var for langt og "farlig" 
å slippe oss barn - men pappa lærte meg å gå på ski her. Jeg husker spesielt 
pappas digre, brede tunge ski, og hvor vanskelig det var å holde seg på bena på 
mine brune treski med en enkel stropp over. En eneste gang forsøkte jeg å hoppe - 
jeg satte  utfor en liten bakke med et hopp som noen gutter hadde laget. Jeg gikk 
rett bakover på ryggen, og ble derfor ingen Wirkola. 
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"Kvinnelige" sysler lærte jeg av mamma. Jeg ble riktignok aldri glad i å 

brodere - min samlede innsats er to små julebrikker med nisse på, en laget jeg til 
Bestemor i Trondhjem og en til mamma. Derimot ble jeg - med eller mot min 
vilje - ekspert på å hekle. Saken var at alle vi tre barn måtte utstyres med "liv" - 
og mamma syntes det var en passende nyttig beskjeftigelse for meg i 
sommerferiene.  Utstyrt med en stor heklenål og hvitt bomullsgarn gikk jeg i gang 
med å hekle staver, rad etter rad. Det ferdige plagg ble  anvendt til å holde bukse 
og strømper oppe Det ble tredd på over skuldrene, hadde en løpegang nederst av  
bomullsbånd, og her ble det påsydd knapper for og bak (til buksen) og i siden ( til 
strømpestrikker). Disse ble igjen knappet på strømpene i nederste hull. Jeg har 
ikke tall på hvor mange liv jeg heklet, men etter hvert ble jeg ganske stolt av mine 
ferdigheter. Buksen skal jeg ikke gi meg til å beskrive - jeg oppbevarte lenge et 
prakteksemplar som jeg laget for hånd i håndarbeidstimen på skolen - vid og stor, 
av bomullsstoff, med utsvungne ben påsatt rysjer og blonder! 

 
Så snart vi hadde lært å beherske lesekunsten, ble lesning vår ubestridte 

yndlingsbeskjeftigelse. Tekster var det imidlertid ikke alltid så lett å finne. Vi fikk  
barnebøker og etter hvert ungdomsbøker til jul og fødselsdag (jeg glemmer ikke 
hvor dypt skuffet Tor og jeg ble en julekveld da pappa hadde funnet på å gi oss 
skøyter i stedet for en bok!) Bøkene i bokskapet vårt var fort lest - de få av dem vi 
hadde mulighet for å få noe ut av. Vi holdt barnebladet Magne (så vidt jeg husker 
gave fra tante Ragna), men ellers ingen andre blad eller aviser enn Aftenposten. 
Og nettopp den ble redningen. På siste side hadde den en føljetong, det vil si den 
var trykt både på siste og nest siste side, slik at den kunne klippes ut og samles 
som en bok. Jeg klistret og samlet, og hadde et ganske anselig bibliotek av 
spennende romaner - som dessverre gikk tapt i brannen i Hjelmsgate 2. 
Fortellingene gjorde dypt inntrykk på meg. Jeg leste ofte avsnitt høyt for 
hushjelpene våre. En av heltinnene het Phyllis (som jeg uttalte pyllis) Det verset 
hun inspirerte meg til å dikte - med selvlaget melodi til - lød slik: 

 
O Phyllis, dine roser er visnet o for stedse 
O Phyllis, o min dronning 
Nu av smerte 
Bløder mitt hjerte. 
O Phyllis, o min rosendronning skjær 
Vær meg dog alltid nær! 
 
I føljetongene forekom det jeg stadig at folk kysset hverandre. En dag fant 

jeg ut (jeg kunne vel være ni år gammel) at jeg ville prøve hvordan det smakte å 
kysse noen. Jeg valgte meg ut Rolf Haug som var tre år eldre enn meg og hadde 
spesielt tykke lepper (negerlepper som vi sa). Jeg  la merke til at han   gikk alene 
ned i kjelleren en dag. Jeg etter. Han sto utenfor døren til kjellerboden sin og 
tuklet med hengelåsen. Jeg lurte meg innpå ham, hoppet opp og ga ham et 
smellkyss på munnen . Så løp jeg ut i gården. Rolf etter i full fart mens han ropte 
av sine lungers fulle kraft: "Hu kyssa meg! Astrid kyssa meg!" 

 
Jeg blånektet og kalte ham en løgner. Så stormet jeg opp trappen for å 

komme i sikkerhet. I annen etasje, utenfor døren til Amundsen, nådde Rolf meg 
igjen. Han ga meg et kraftig slag i ryggen så jeg rett og slett besvimte (jeg husker 
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tydelig hvordan jeg opplevde at jeg svevde på en stor, hvit sky). Da jeg kom til 
meg selv, var jeg omgitt av forskrekkede leieboere pluss mamma. Jeg ble tatt 
hånd om, mens alles vrede gikk ut  over stakkars Rolf. Han fikk en kraftig 
omgang juling av sin strenge far, grossereren. Ingen trodde på hans versjon av 
hendelsen, og jeg gjorde dessverre ikke noe for å bekrefte den. 

 
Slik endte historien om "mitt første kyss". Det skulle gå mange år før jeg 

opplevde nr. 2, og det har jeg pussig nok ingen erindring om! 
 
 

PÅ   SKOLEBENKEN 
 
Jeg har visst nevnt før at jeg likte meg på skolen. Det var der jeg traff 

venindene mine og kunne glede meg over lærernes bevågenhet! 
Skolen ble den arena hvor jeg syntes jeg kunne utfolde meg og glede meg 

over små og store hendelser. Og skoletiden varte lenge, fra jeg begynte på 
folkeskolen  i l9l9 til jeg  avsluttet gymnasiet med artium i l93l. Når jeg tenker 
tilbake, er det enkelte situasjoner som har festet seg i hukommelsen, og så den 
lange raden av lærere og lærerinner som var med og preget  vår oppvekst. 

 
 
 

FOLKESKOLEN 
 
Jeg begynte på Vålerengen skole l9 august l9l9, og jeg har et meget klart 

bilde av min første skoledag. Fordi pappa jo var lærer på denne skolen, gikk jeg 
ikke inn i klasseværelset sammen med de andre elevene. Jeg ble ført inn av pappa 
etterat de andre hadde funnet sine plasser og ble presentert spesielt for lærerinnen, 
som het Rachel Jensen. Det var en blid, gråhåret dame som ønsket meg hjertelig 
velkommen, og som jeg alltid hadde et hyggelig forhold til i de tre årene i 
"småskolen" 

 
Rachel Jensen av en "frøken" av den gamle skolen. Hun gikk fullt og helt 

opp i lærergjerningen. Jeg synes å huske at vi fikk utdelt vår ABC-bok - med en 
hane utenpå - alt den første dagen , og i hvert fall var vi i full gang med å lære å 
lese og skrive  fra første stund.  

 
Skolearbeidet ble tatt svært alvorlig hjemme. Mamma fulgte ivrig med  på 

det nye jeg lærte, og selv ble jeg veldig opptatt av det. Jeg gjemte omhyggelig 
hver eneste skrivebok jeg var ferdig med ut hele middelskolen, og denne 
uvurderlige samlingen av mine tidligere verker gikk først tapt under loftbranden i 
Hjelmsgate i tredveårene. 

 
Frøken Jensen hadde omsorg for sine elever. Da jeg kom på sykehus med 

difteri i tredje klasse, sørget hun for at hele klassen sendte hilsener til meg . Hun 
gjorde også noe så sjeldent som å invitere klassen på besøk hjem til seg. Jeg 
husker spesielt en episode fra det første besøket. Frøken Jensen bodde i villa på 
Jomfrubråten. Det var første gang vi hadde hørt om noen som bodde i "villa", og 
vi troppet forventningsfulle opp. Det ble litt av et antiklimaks!  Ikke før var vi 
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kommet innenfor døren, før vi ble utstyrt med spann og spade. Så ble vi bedt om å 
gå ut på gaten og samle hestepærer. Frøken trengte gjødsel til den store haven sin! 

 
Den gode følelsen av å ha en spesiell stilling som "datter av en lærer" 

beholdt jeg i de fem årene jeg gikk på Vålerengen skole. Jeg husker jeg syntes det 
var helt naturlig at to av de fattigste elevene i klassen som bodde i "Gaukegaten" 
(Opplandsgaten) forsøkte å innynde seg hos meg ved å gi meg glansbilder og 
andre gaver. Vålerengen var et typisk arbeiderstrøk i l920-årene, og  det vi idag 
ville kalle fattigdom preget de fleste to - eller treroms -leilighetene i strøket. 

 

 
Klassevenninder. Astrid til venstre 
 

Ganske snart fikk jeg en besteveninde i klassen. Hun het Hjørdis Øiseth og 
satt først på pultrekken mot veggen. Jeg satt først på midtrekken, og kontakten ble 
snart etablert. Hjørdis hadde nydelige brune øyne. Hun var tynn, men kraftig 
bygget, og var datter av telegrafbestyrer Oscar Øyseth. Hun og jeg ble 
uadskillelige, et vennskap som varte gjennom alle år. 

 
Det var en selvfølge at det bare var piker i klassen. Vålerengen skole var 

som alle andre skoler i byen delt i to: guttene holdt til i den ene halvdelen, pikene 
i den andre. Skolegården var også todelt, med en skillelinje som det var forbudt å 
krysse. Vi følte da heller ingen trang til å bli kjent med den bråkete gutteflokken. 
Men lærerne kunne holde kustus på dem. Jeg husker jeg en dag kom til 
skoleporten akkurat da en gutteklasse sto klar til å marsjere inn. Læreren - 
Kolbjørn Solum fra vår gård i Vålerenggaten - kommanderte med høy stemme. 
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Det var om våren, og alle guttene gikk barbent (det gjaldt å spare skotøy). Jeg kan 
se for meg raden av tette, bare ben og høre den klaskende lyden av føtter mot 
asfalt  da guttene satte seg i bevegelse i sluttet formasjon. 

 
Et annet minne fra skolegården: Lærer Solums søster Camilla var en av 
lærerinnene på skolen. Jeg står i en flokk veninder da frøken Solum plutselig 
kommer bort til meg og sier: "For noen fantastisk flotte stopp du har på strømpene 
dine. Din mor må være rasende flink til å stoppe. "Jeg stirret ned på ullstrømpene 
mine. De var hjemmestrikket og opprinnelig brune, men hele lengden fra kneet og 
ned besto av firkantede store stopp i flere nyanser av brunt og gult. Jeg følte meg 
brydd og skamfull der jeg sto, omgitt av glanende jenter. 

 
Etter de tre årene i "småskolen" med frøken Jensen avanserte vi til fjerde 

klasse og en helt ny klasseforstander. Hun het frøken Dahl ,var en pen men 
myndig dame med skarp profil og krøllet brunt hår. Frøken Dahl var ikke fullt så 
begeistret for meg som frøken Jensen hadde vært. Jeg snakket ustoppelig i timene 
og ble plassert i skammekroken - den nederste kroken i klassen. Jeg innbiller meg 
at jeg sto i skammekroken minst en gang hver skoledag, og det syntes jeg bare var 
moro. Frøken Dahl tok aldri strengere forholdsregler overfor meg (neste mulighet 
ville ha vært å sende meg til overlæreren). 

 
Som sagt følte jeg meg suveren i skolesituasjonen - jeg var attpå til den 

høyeste i klassen - og hadde ingen vanskeligheter med å lære meg det 
nødvendige. Men en gang syntes jeg frøken Dahl behandlet meg sjofelt. Vi hadde 
skrevet stil hjemme om "En tiøring forteller sin historie". Jeg leste opp stilen min 
i klassen og hadde utfoldet all min fantasi i skildringen av de viderverdigheter 
tiøringen var kommet ut for. Da sa frøken Dahl: "Astrid, den historien kan du 
umulig ha funnet på selv. Du må ikke la andre hjelpe deg med stilen." Ennå 
husker jeg hvor såret jeg ble. Jeg trengte aldri  hjelp til skolearbeidet! 

 
 
 

MIDDELSKOLEN 
 
Etter de fem årene på folkeskolen begynte jeg på middelskolen. Av de tyve 

elevene i klassen var det bare tre som gjorde det samme: Lilly (men hun måtte gi 
opp etter et år), Hjørdis og jeg. De øvrige avsluttet skolegangen etter syv år på 
folkeskolen og muligens ett år på den såkalte framhaldsskolen. Det kostet penger 
å gå på middelskolen - det var vel en av grunnene til at så få foreldre så seg råd til 
å la barna gå over.. Det var imidlertid mulig å søke om friplass, og såvidt jeg vet 
fikk jeg det fordi mamma da var blitt enke. 

 
Vi begynte på Vahl skole, den eneste middelskolen på østkanten. Den lå rett 

overfor Tøyenhagen, og skoleveien ble ganske lang. Jeg trasket med tung 
skoleveske fra Vålerenggaten 60 bort Etterstadgaten til Sota-hjørnet, så et stykke 
ned Strømsveien, deretter bortover Hedemarksgaten forbi Jordal til Kampen 
kirke, så ned bakken til Hagegaten. Den fulgte jeg i hele sin lengde ned til 
Tøyengaten (ikke sjelden tok jeg et lengre opphold underveis hvor jeg kunne se 
rett ned på en gårdsplass hvor rottene svinset rundt søppelkassene). Så svingte  jeg 
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ned Tøyengaten og fortsatte langs gråbeingårdene i Jens Bjelkes gate til jeg 
endelig var ved skoleporten - 35 minutter tok spaserturen. 

 
På hjemveien slo jeg følge med Hjørdis, som bodde i Opplandsgaten. Derfor 

fulgte vi hele Jens Bjelkes gate frem til Åkebergveien, deretter over Galgeberg 
(som var et ordentlig berg den gang) og videre opp Vålerenggaten. Vi skiltes ved 
Enebakkveien. Hjørdis ble aldri trett av å fortelle at på onsdager var det nesten 
umulig å holde følge med meg. Jeg gikk så fort jeg kunne fordi det på onsdag var 
karbonader til middag! Kjøtt hadde vi ellers bare på søndager. 

 
Jeg stortrivdes på Vahl fra første stund. Bare det å få nye fag og spesielle 

lærere til hvert av dem var en stor opplevelse. Også det å komme i en "blandet" 
klasse hvor det altså både var gutter og jenter var nytt og annerledes. Men lærerne 
var viktigst. Her følger en kort presentasjon av dem: 

 
TYSK var det nye  og spennende språket vi startet med i første middel. 

Lærerinnen het fru Bostrøm, populært kalt Bossa. Hun var en lubben dame i 40-
årene som stadig stilte seg foran tavlen og skrev opp verb og gloser med stor, rund 
barnslig skrift. Hørte hun den minste ulyd fra klassen, snudde hun seg med krittet 
i hånden og sa: "Hysj - nå stoppet dere maskineriet". Og slik ble hun stående til 
uroelementene hadde falt til ro.   

 
Men tysk lærte vi av Bossa - på den gode, gammeldagse’ måten. Vi pugget 

sterke verb og lange rader med preposisjoner som styrte dativ, akkusativ og 
genetiv, for ikke å snakke om ramsene med substantiver som hadde avvikende 
bøyning i flertall - die Angst, die Axt, die Bank, die Braut ... jeg tror alle i klassen 
kunne fortsette disse ramsene hele  livet, så fastspikret ble de. Derimot forsøkte vi 
aldri å snakke tysk. Jeg tviler på om Bossa noensinne hadde satt sine ben i 
Tyskland. Men  vi måtte oversette  fra og til tysk, og det likte jeg svært godt. Jeg 
hadde følelsen av at tysk kunne man konstruere seg til bare man hadde reglene 
inne - det ble et lett språk å lære. 

 
MATEMATIKK  var et nytt og spennende fag, som jeg etter hvert ble 

meget glad i. Dessverre kunne ikke matte-læreren kalles spennende. Han var liten, 
rask og fargeløs, het Kristiansen, populært kalt Kreka. Men han var glødende 
opptatt av faget sitt og klarte å holde disiplin. Det var rart å treffe ham igjen på 
klassens 25 års jubileumsfest. Han  hadde ikke forandret seg  i det hele satt, såvidt 
jeg kunne se, og han imponerte med å huske navnet på hver eneste en av oss i 
klassen  fra l925. 

 
NORSKTIMENE ble likevel det store lyspunktet. Da tronte min 

yndlingslærer Erling Barth på kateteret. Barth var fra Kristiansand og hadde det 
bløte, for oss nesten kvinnelige tonefallet til en sørlending. Han var utdannet 
teolog, men hadde skiftet til læreryrket antagelig fordi prestekallet ikke hadde 
vært sterkt nok.  Barth var aldri helt alvorlig, han grep alltid sjansen til en spøk 
eller morsom vri på ting, noe som  gjorde ham spesielt populær hos oss 
tenåringer. Han snakket gjerne om sin oppvekst i Kristiansand og alt det gale de 
hadde funnet på som barn, og var full av lovord om sin hytte på Sørlandet. Jeg vet 
ikke hvorfor jeg ble så betatt av denne litt lubne mannen på 50 år! 
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Vår RELIGIONslærer var derimot både pen, slank og mørk, men hadde 
ingen magnetisk tiltrekning på noen. Han var alltid alvorlig og blek, het lektor 
Johansen, men gikk under de lite smigrende navn "Snilefisken"  eller "Reserve-
Jesus". 

 
GYMNASTIKK-timene  under kommando av frøken Stephensen, populært 

kalt "Steppa" var min skrekk. En ting var at jeg aldri klarte å hoppe over bommen 
uten å slå meg ved nedfallet, noe annet at det var komplett umulig for meg å 
klatre i tauene. Jeg endte ynkelig nederst mens de andre entret lett og lekende til 
topps. Var armene for svake i forhold til vekten tro ?  

 
Guttene hadde lektor Nerdrum i gymnastikk, en bror av mammas veninde 

Borghild Kolsrud. Vi hadde også Nerdrum , men det var  til danseundervisning. 
Vi gikk polonaise og lærte å danse vals! 

SANG  sto også på vår timeplan den gang. En gang ukentlig troppet vi opp 
på sangværelset til den omfangsrike lektor Tyrihjell  og  øvet inn folkeviser og 
nasjonalsanger i mengder. Jeg elsket å synge, og var ikke  klar over at jeg 
dessverre sang falsk. Jeg har siden forstått at jeg synker i toneleiet etterhvert som 
sangen skrider frem. Et meget pinlig minne dukker frem  i denne forbindelse: 
Hvert  år ble skolens elever stilt opp i trappeoppgangen for å avsynge  de nye 
sangene vi hadde lært. Så også ved denne anledning. Jeg stilte meg ivrig i forreste 
rekke og sang med av full hals. Da  gikk rektor Aas plutselig bort til lektor 
Tyrehjell og jeg hørte ham hviske: "Var det nødvendig å stille Astrid i første 
linje?"  Det første alvorlige knekk i min selvtillit! 

 
Paralellklassen  vår hadde ikke de samme lærerne som oss i alle fag. Jeg 

husker "Sauern", lektor Sauer, en diger tung svarthåret kjempe, og ikke minst 
"Snusen". Han ble legendarisk fordi han alltid så sjusket og forkommen ut, men 
først og fremst fordi han ikke kunne snakke rent. Paralellklassen - hvor min 
veninde Mary Stokstad og blant andre Torbjørn Egner gikk - hadde "Snusen" i 
engelsk og fikk et veldig strev med å lære seg korrekt engelsk uttale  senere  i 
livet. 

 
Etter fire års samvær med våre lærere var vi i stand til å avlegge 

middelskoleeksamen i juni l928. For de aller fleste betydde dette avslutningen på 
alt som het skolegang . Fra min klasse var vi to som gikk videre til gymnasiet, 
Oddvar Lund var den andre. Min besteveninde Hjørdis, som fikk S i 
hovedkarakter til middelskoleeksamen og var skolens beste elev, fikk ikke lov av 
sin far å fortsette. Han mente at en pike jo kom til å  gifte seg, og da var det mest 
praktisk med en handelskole så hun kunne jobbe mens hun ventet. Hjørdis fikk 
imidlertid tigget seg til å gå på handelsgymnasiet. 

 
 
 

GYMNASIET 
 
I  I926  var det for første gang satt i gang en gymnasieklasse på Vahl 

middelskole. I l927 lyktes det ikke, men i l928  hadde det meldt seg tolv elever, 
og klasse nr 2 ble startet. Vi var fire piker, Mary Stokstad, Bjørg Syversen, Kaja 
Thornæs og jeg, og ti gutter: Simon Bogstad, Arild Hansen (Åsland), Eugen 
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Iversen, Rolf Larsen, Oddvar Lund, Rolf Nielsen, Sten Nilsen, Leif Sagen, 
Yngvar Samuelsen (Sondov) og Victor  Uppman. Reallinje var det eneste som ble 
opprettet på Vahl. Ville vi gå latin- eller engelsk-linje, måtte vi ha flyttet til 
Borgerskolen eller andre skoler på vestkanten. Jeg kunne ikke tenke meg å skifte 
skole, jeg var altfor sterkt knyttet til miljøet på Vahl. 

 
På  gymnasiet fortsatte jeg å stortrives, selv om det var nye klassekamerater 

og nye lærere å forholde seg til. Siden jeg har skrevet noen ord om mine lærere på 
middelskolen, får jeg spandere  noen linjer på mine nye læremestre. Det er rart 
hvor sterkt skolemestre står i hukommelsen - de har nok betydd mer enn mange er 
klar over.  

 
I NORSK var min kjære lektor Barth (som jeg stadig håpet å få et glimt av i 

frikvarterene) blitt avløst av Grønn. Det ble sagt at han var en fallert skuespiller, 
og jeg tror ikke han hadde full lektorutdannelse. Han var liten av vekst, gråhåret 
og med en diger mage. Han rikket seg aldri fra kateteret, slo stadig utålmodig med 
fingrene når vi ikke svarte fort nok, og hadde den  påfallende egenhet at han 
smattet etter hver eneste setning han sa. Det var lett å forstå at han måtte oppgi 
skuespilleryrket!  Grønn kunne imidlertid  lese  for oss med innlevelse.  Når han 
iblant deklamerte lange passasjer, for eksempel av  Per Gynt, satt vi som tente lys. 
Vår opplevelse av scenekunst hadde begrenset seg til et par 
skoleteaterforestillinger i året.  

 
I  FYSIKK  kunne vi glede oss over en ung, pen moderne lærer: Knut 

Alfsen. Han var mørk, livlig, intens - glødende opptatt av å gjøre fysikkens 
problemer forståelige for oss. Iblant skjedde det uforutsette ting under 
fysikkøvelsene, som da Edvin Stranden i en time sørget for at hele rommet ble 
fylt av hvit "sne". 

 
Mary var dypt betatt av Alfsen, som hun tok privattimer hos. Dessverre viste 

det seg at han var gift, til og med en vakker malerinne. Alfsen var opptatt av 
kunst. Jeg husker spesielt en av hans uttalelser: "Det går ikke an å bruke et uttrykk 
som " hver sin smak". Saken er at enten har man sans for kunst - eller man har det 
ikke! 

 
Lektor Lodberg Holm ("Bukken") var den viktigste læreren på reallinjen, 

fordi han underviste i MATEMATIKK. Han syntes nok det var en tung jobb 
iblant. Særlig i projeksjonstegning slet han med å få oss med. Jeg husker han 
vandret opp og ned langs benkeradene, kastet vurderende blikk på våre 
anstrengelser og uttalte med dyp røst:" Den eneste i denne klassen som har sans 
for rommet, er Yngvar Samuelsen!" 

 
I FRANSK var vi utstyrt med en skjønnånd: Lorentz Eckhoff. Han tok raskt 

mål av klassen og fant ut at det ikke nyttet å lære oss å snakke fransk, vi måtte 
konsentrere oss om den andre muligheten: å kunne lese og oversette . Den eneste 
ytring på fransk jeg husker fra hans timer er da også: Bonjour, essayez vous. Han 
var nemlig selv ikke spesialist på fransk, men på engelsk. Han hadde en 
hovedinteresse, den nye syntetiske litteraturforskning som han selv hadde skrevet 
tre bøker om. Og den doserte han for oss i time etter time - uten at vi ble så meget 
klokere, og i hvert fall ikke gode i fransk! 
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I TYSK skulle lektor Einar Boyesen ta opp arven etter Bossa. Den oppgaven 

tok han lett på. Vi oversatte til norsk i timene og skrev en del gjenfortellinger, 
men tysk ble aldri snakket. Boyesen var fremdeles-såvidt  jeg vet - 
ekspedisjonssjef i  undervisningsdepartementet, og opptatt av sine dokumenter i 
den forbindelse. Jeg husker han en gang sendte meg til Borgerskolen med noen 
eksamensoppgaver med ordene: "De, frøken Hofsvang, er vel den av elevene som 
best kan unnvære en undervisningstime!" 

 
I annet gym fikk pipen en annen låt når det gjaldt tysk-undervisningen. Da 

trådte lektor Henry Fossum inn på arenaen, den fyrigste  og mest fargerike av våre 
lærere, som vi hadde hatt i historie på middelskolen. Han hadde ikke før "følt  
klassen på tennene" før han uttalte at maken til elendige tysk-kunnskaper hadde 
han aldri opplevd i noen gymnasieklasse (det var jo bare tre av oss som hadde hatt 
det privilegium å ble undervist av Bossa). Han satte i gang med 
"basisundervisning" på middelskolenivå, sterke verb og grammatiske grunnregler 
måtte pugges på nytt. Han var nådeløs når han rettet gjenfortellingene. Jeg hadde 
en stor fordel - jeg kunne huske nokså ordrett det som ble lest opp og fikk alltid 
"meget". Men Fossum var likevel kritisk:"Frøken Hofsvang, De må ikke innbille 
Dem at De er spesielt flink i tysk - De har bare klisterhjerne!" 

 
Allikevel var det i HISTORIE-timene Fossum fortsatte å utfolde seg  som 

best. Han var som oftest i godt humør og slo om seg med vitser og blødmer. Men 
han var bråsint, og jeg gjengir en seanse fra en av historietimene i første gym 
(etter min Dagbok nr. 2) 
 

"Fossum spesielt irritabel idag (l6 april l929). Bjørg satt som vanlig og 
smugleste på leksen bak ryggen min. Fossum:"Bjørg, hva er det du sitter og tukler 
med der?" Pilte ned og nappet boken. "Jaså,du leser leksen din nå, du. Men nå 
skal jeg endelig få en slutt på dette!!!! Så sant for dyden skal jeg ikke gi deg 
gjensitting, du skal bli behandlet som den jentungen du er!!! Barnaktig oppførsel 
som du viser!" Opp med karakterskuffen, frem med dagboken. Et rasende klask i 
bordet. Lynende øyne ! Blinkende lorgnetter ! Ned av kateteret.! Du er en 
skittunge! En skittunge! En nesevis skittunge ! Forstår du ? Forstår du 
"FORSTÅR DU ?" Bjørg sukket et ja. Etter min mening sønderknust nok, men 
åbenbart ikke for Fossum. Han fortsatte i rasende tempo:" Du er nok schwær - 
SCHWÆR! Det skjønner jeg godt. Men jeg har hatt vel så schwære og nebbete 
jentunger i gymnasiet før jeg, og jeg har barbert dem alle sammen! Jeg tok dere 
med tålmodighet i begynnelsen, og dere trodde vel jeg var et lam. ,men nå er det 
slutt, og når jeg først slår til så slår jeg HARDT (et dundrende slag i kateteret) Du 
våger ikke å løfte nesa i været. Du er en schwinaktig nesevis jentunge såvidt du 
vet det!"     

Og så videre i samme dur.  
 
Jeg har tatt med dette utdraget også for å antyde at den som eventuelt er 

interessert i mer detaljert viten om min skoletid kan studere mine tre dagbøker! 
Jeg førte dagbok - med avbrytelser - i flere år, og det som er først og fremst slår 
meg idag er hvor kolossalt opptatt jeg hele tiden er av det som hendte på skolen, 
av leksene, av hvilke stiler og oppgaver vi fikk, av karakterene og av lærerne. 
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Kanskje ikke så merkelig - vi hadde hverken radio eller TV å la oss distrahere av, 
og ikke penger til å gå på kino og teater for. 

 
En nokså ondsinnet skildring av livet på Vahl skole kom ut i bokform. En av 

guttene i Tors klasse, Andreas Eriksen, utga boken "Etterpå gikk vi hjem", som 
vakte stor oppsikt. Særlig var skildringen av vår rektor Reidar Aas fæl, men en 
rekke av de andre lærerne var karikatert slik at det var lett å forstå hvem det 
dreide seg om. Jeg må tenke på en bemerkning i en av Tors dagbøker: "På skolen 
var det alltid drepende kjedelig".   Det er nok svært meget som avhenger av 
"øynene som ser." Dagbøkene inneholder også detaljerte skildringer av 
avsluttende eksamener med artium som den siste, og av russetiden. Her vil jeg 
bare ta med et levende minne fra min siste skoledag. Etterat eksamensfesten var 
over og vitnesbyrdene var utdelt, ble jeg gående alene igjen i skolegården. Jeg 
hadde vanskelig  for å forsone meg med tanken på at jeg aldri skulle komme 
tilbake og var fylt av vemod. 

 
 
 
 

EN SOMMER PÅ RINGERIKE 
 

Som før fortalt tilbrakte familien Hofsvang 
nesten alltid sommerferiene  på Rønningen 
gård i Trøndelag. Men i året l93l hadde 
mamma funnet ut at vi hadde godt av en 
forandring, og hun leiet oss inn på en liten 
gård ved Stensfjorden. Oppholdet der har 
Tor skildret med stor detaljrikdom i 
dagboken sin. Mine dagbøker er adskillig 
mer kortfattet, og jeg synes Tors skildring 
også gir et visst innblikk i ferielivet slik det 
utfoldet seg for en familie i tredveårenes 
Norge. Jeg overlater ordet til  Tor:   

    
Fredag 26 juni l93l.  
Fortsatt reisekaos, inntil vi utmasede 

befant oss sammen med 9 kolli på 
Bergenstoget. Sengeklærne, to kolli samt 
kurvkofferten var expedert som ilgods.... I 
Hønefoss traff vi frk. Bagaasen, det er hun 
som eier gården Bakåsen hvor vi skulle 
tilbringe sommeren. Jeg hadde nærmest 
ventet mig et eldre, inntørket fruentimmer 

av årgangen l870. Og så åpenbaret hun sig som en ung, sprek bondejente på et par 
og tyve av en forøvrig faretruende høide. Jeg følte mig som den rene smågutt i 
forhold til henne. - Efter at de gjensidige hilsner var utvekslet, drog hun av gårde 
med våre samtlige kolli, mens vi ble latt alene i storbyens dyp. På Hønsetorget 
skulde der forøvrig gå en rutebil til Aasa, som vi skulde bestige. Merkelig nok 
nåddes  samme torg uten uovervinnelige vanskeligheter. Vi kom dit ved å følge 
den eneste "gate" som gikk ut fra Jernbanestasjonen. Mamsen benyttet 
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anlledningen til en serie innkjøp, og til fastsatt tid rullet vi avsted. Kom bl.a. forbi 
Norderhovskirken hvor salig Anna Colbjørnsdatters kadaver henligger til offentlig 
beskuelse. En halv times tur, Bakåsen: Den var heller ikke som jeg hadde tenkt 
mig den. En usselig liten umalt gård var "hovedbygningen" Kjøkkenet minnet om 
de moderne tekjøkkener, værelset innenfor var av størrelse som en middels 
fyrstikkeske med en høide under taket på noe slikt som  2.20. De to 
soveværelsene ovenpå var litt likere, på tross av sitt spartanske utstyr. Det ene ble 
stilt til min personlige rådighet da det kun inneholdt en dobbeltseng. I det andre 
var det en dobbelt og en enkelt seng. I første etasje forefantes imidlertid også et 
temmelig stort Zimmer som beboddes av en familie fra Oslo, skyldfolk til 
Bagaasen . Mamma hadde nemlig begått den utilgivelige bommert å si at vi kun 
behøvde tvende rum, foruten kjøkkenet - av hensyn til vasken av gulv! 

Ja, apropos vask - blant husets bekvemmeligheter fantes ingen spring, så jeg 
får nok en underlig jobb i sommer ved å gå, om ikke over, så i hvert fall til bekken 
etter vann. Den ligger ca. 200 m borte fra huset, en yrende liten å, i fare for å 
tørke inn. Låven på gården var det underligste jeg i min tid har blikket, full av 
merkelige ganger, den rene labyrint å utforske, og tjenlig til høi- og kornlade, fjøs, 
stall samt hønsehus, hertil kommer det unevnelige. "Sidebygningen" er tredelt: 
vedskjul, vognskjul, plus et bryggerhus, sistnevnte nu omdannet til beboelseshus 
for "a Maren" - den vanlige benevnelse på før omtalte kvinnemenneske. Det 
finnes videre et stabbur og et hønsehus nr. 2. 

Gården drives ene og alene av Maren Bagaasen. .....Hun ser ut til å være et 
riktig drivende kvinnfolk, som også vet å ta seg betalt for sommergjester! Ifølge 
hennes brev til oss i våres eksisterte det en "syrinhekk som avtager for støv fra 
gaden" det vil si landeveien like utenfor - "med havebenker og bord"....Den ene 
benken befant seg i haven hvor vi ikke var riktig velsette, den var så godt som 
alltid opptatt av sommergjestene i "storstuen". Ei heller var det noen idel fryd å 
sitte ved bordet  på benk nr. 2, midt på tunet med utsikt til og fra landeveien - som 
skuebrød! .....Dette var en beskrivelse av vårt oppholdssted i de kommende uker. 
Var det noen som måtte ha noe å innvende, vil jeg bemerke at en sommerferie jo 
helst ikke bør tilbringes innen døre! 

 
Natt til lørdag  27 juni  
- kan kalles blodsnatten. Thi så mye mygg som hin natt svevet om mitt 

urolige leie har jeg aldri sett hverken før eller siden. I nattens løp fikk jeg stikk på 
stikk av de blodtørstige uhyrer, summetonen gjenlød i mitt øre lenge efterat jeg 
hadde tendt lyset. Lukket vinduet og iført mig mine turnsko for å gå på 
utryddelseskrig mot de vingede skarer. Og morgenen efter fløt min seng av 
blodige lik - myggelik. Huff! 

 
Lørdag 4 juli 
....Idag fikk vi naboer. Nær ved kalkovnen står nemlig en redskapshytte for 

arbeiderne, som nu er tom. En arbeiderfamilie fra Hofsfoss, ikke langt fra  
Hønefoss, har så tatt den i besiddelse. Familien består av mann, kone samt fem 
håpefulle fra 9 år og nedover. I hytten er det to køyer som står over hverandre, en 
liten komfyr, ett enda mindre bord, pluss en pakkasse. Hytten er 2 x 3 meter i 
tverrsnitt. Med andre ord: den moderne familie i fyrstikkesken! Om natten ligger 
de med døren lukket. Den luft som måtte komme inn ad det 39 x l00  cm store 
vindu blir omhyggelig holdt ute av fhv. gardiner, aviser, kassebord o.l. ..... Arme 
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kre! Og allikevel ser det ut til at de blomstrer og trives. Til eksempel på tilstanden 
anføres følgende replikk-skifte: 

 
En unge (med spebarnet i armene): Næmen Mamma. Veschla har jo ingen 

bukse på! 
Moren: Det gjø`ke noe det, bare dere ikke setter`a i gresset. 
 
Mandag 6. juli.  
Vedvarende et over all måte smukt sommervær. Besluttet  derfor å ta annen 

tur til Gyrihaugen idag og starte iaften. Mitt kjære moderlige opphav skal nemlig 
være med, og hun har latt falle den uttalelse at om dagen i denne varmen går hun 
ikke en slik tur (på den første turen var det Vivi, Astrid og Tor som dro av 
gårde).....Starten foregikk ved halv-elleve tiden eller rettere sagt klokken 22.20. I 
begynnelsen trippet vi alle, selv "ophavet" bortover landeveien, til tross for at 
ordsproget sier: Aller Anfang ist schwer. Men vi var ikke gått mange kilometrene 
før accelerationen nærmet seg 0, først hang mamsen bakefter og fikk hvileraptuser 
for annen hver stabbesten, derefter fulgte Snotten (Vivi) stakkar, så Astrid med 
ryggsekken, og endelig ved Aasa (som nåddes ved midnattstider efterat mamsens 
adskillige slette tilbøieligheter til kuvending listelig var overvunnet) sakket også 
selveste glupgutten akter, da det var han som måtte slepe hundrekilos-sekken op 
rekordbakkene til Stubdal. Ved "død-hvor-er-din-brodd"-støtten gjespet samtlige 
uavbrutt, mamsen var dessuten rødsprengt i hodet og Snotten hadde glemt 
benenes bruk. Dødsmarsjen op Stubbdalbakkene skal i det hele tatt ikke nevnes. 
Vi hvilte en liten evighet på hver benk, ophavet dessuten en stor på alle stenene. 
Det var under opbydelse av alle våre evner at vi fikk hindret henne i å vekke hele 
gården ved å spørge om nattelosji i en låve. Men da vi litt før" helvete hvor er  din 
seier" fikk øie på et skur til opbevaring av ved, var fristelsen uimotståelig. Astrid 
laget til et specialleie av granbar, vi satte vekkeklokken (?!) på tre, og falt  i søvn - 
som gråsten. 

 
Torsdag 7 juli.  
Jeg tror ikke vi sov synderlig noen av oss, men i hvert fall følte vi oss 

forunderlig opkvikket da vi våknet litt før fire. Og marsjen til Gyrihaugseteren 
gikk noenlunde anselig for sig  både med hensyn til farten og kondisjonen. 
Solopgangen så vi fra en liten høide underveis, den fortjener derfor ingen særskilt 
omtale her, det får utstå til jeg engang i en uoverskuelig fremtid bestiger Mont 
Everest - Med nød og neppe klarte mamma skråningen op til Gyrihaugen, hvortil 
vi ankom i ualminnelig godt hold kl. 5.30. Det er i grunnen mye lettere å gå om 
morgenen enn senere, utpå dagen. Vel å merke: når en har sovet først! Allikevel 
var vi temmelig søvnige noen hver av oss, og efter å ha beskuet utsikten som idag 
var adskillig klarere og videre enn sist, la vi oss på vårt grønne øre i den årlige 
morgenstund. - Sov til ni, kastet et siste vemodsfylt blikk på utsikten, tok så en 
verdig avskjed med Haugen og myldret nedover fjellsiden. Kom til seteren som 
viste seg å hete Hukenseter. Den gamle Gyrihaugseteren var forlengst forfalt. Der 
spiste vi en drabelig porsjon rømmebunke og passiarte med folket: en svulmende 
kjerring som var over all måte stolt over å ha nedkommet med 9 eller kanskje var 
det 11 velskapte avleggere - ikke på en gang! Men med tre års mellemrum, ja hun 
var visst i vigør fremdeles. Nevnte avkommere fylte tallrikt det veldige seterrum. 
Alle aldre var representert - fra tre år til tretti 
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Vi forlot imidlertid den brogede forsamling og ilte til et lite vann nær selet: 
Kapiteltjernet. Der slo vi leir på ny, og hvilte. Tok et foto av mamsen, Snotten og 
jeg ved vannet, sistnevnte med en stang i hånden, agerende storfisker.  
 

Astrid, Vivi og Tor 
 
Før på dagen hadde vi foreviget utsikten fra Haugen (og senere tok mamsen et 
billede av oss tre andre et stykke nedenfor Stubdal). Gikk videre ved 5-tiden. Fra 
vinduene og døråpningene og andre tilgjengelige steder ved Hukseteren beglante 
publikum vår avmarsj. - Hjemme var vi kl. 19.20....Vi hadde m.a.o. tilbragt    
næsten et døgn i den fri natur, noen fagre og minnerike timer, amen.. 

 
Onsdag l5 juli. 
På kartet ser vi - slik begynner ikke så ganske få setninger i folkeskolens 

geografiske lærebok - altså, på kartet ser vi at det bare er to mil fra Ringerike til 
Hadeland 

 
Følgelig måtte vi i løpet av sommeren før eller senere besøke våre gamle 

besteforeldre på Jevnaker. - idag drog vi altså avsted, solen strålte, himmelen var 
skyfri. Og alt var idyll. Men vi var ikke gått lenge før sveden lom - og forlot oss 
ikke. Mamma dirigerte farten, så .... Vi tok av ved den gamle Hadelandsvei litt 
nordenfor Hønen landhandleri.  
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På vei til Stubdal i Nordmarka 

 
  
 Av lokalkjente steder kan 

nevnes Borgen pensjonat, 
Klekken gjestgiveri, veien 
til Ringkollen, og Ask 
pensjonat, som vi efterhvert 
passerte i nevnte rekkefølge 
uten å ane hvor langt vi var 
fra bestemmelsesstedet. 
Veien var som veier flest 
her i landet, den gikk op en 
bakke, så ned en bakke, 
derpå op en bakke igjen, og 
litt flatmark innimellom. 

Den gikk forbi store gårder, små gårder og middels gårder. Forbi enger og akrer 
og hist og her forbi en benzinstasjon! Men mest gjennom skog, en stor, svær og 
øde skog, uten folk, uten fe. Efter Kytaskolen ble landskapet videre og mer 
fruktbart. Flere gårder, akrer, enger. Ja, tilmed et kapell og et "Salem".....Utsikt 
fikk vi så smått  over Jevnaker og Hadelandsåsene i det fjerne. Og Randsfjoreden 
skimtet vi langt borte. Så kom vi inn i en skog igjen. Hele tiden tenkte vi: Ja, nå er 
vi vel snart halvveis! Uten å tro det. Vivi tenkte det allerede høit lenge før 
Klekken. Da fikk jeg plutselig øie på en foreldet milepel med påskrift: 5 km fra 
Randsfjord st. O under! Vi skyndte oss inn i furuskogen for å fortære nisten i 
Astrids lille,  sorte kuffert. Denne skogen eller rettere moen var underlig ved at 
den fullstendig manglet  underskog og lyng, så vi måtte flere hundre meter inn i 
den for å være usett fra veien. 12 minutters  opphold: lunch - på` n igjen. 4 km fra 
Randsfjord, 3 km, 2.- Vi syntes kilometerstøttene for forbi oss som 
telefonstolpene fra et kupevindu på Dovrebanen . .... Nu nærmet vi oss kjente 
trakter: så Randsfjorden igjen og Jevnaker kirke langt borte, passerte stasjonen, i 
km støtten, den eviglange Randsfjordgaten, endelig brua, Randsfjord st. , Brørby, 
Refsums hus og - Hofsvang. Men siste delen av veien var svært tussig å gå, puh, 
puh for hvert skritt. Det viste seg at vi hadde brukt fem og en halv time på turen, 
si sank ned på stoler og pustet tungt, mamma var som vanlig blitt kokelikorød i 
fjeset. – 

 
En bemerkning: for å varsle vår ankomst hadde mamma i slutten av forrige 

uke sendt et brev om at vi kom en av de første dagene i uken. Og nu fikk vi en 
storvakker mottagelse. Frk. Ragna, som gjester sine foreldre i ferien, for omkring 
med et sursøtt smil, stadig mumlende at onsdag er da ikke først i uken, og at nu 
hadde hun fullstendig oppgitt å vente oss, samtidig som hun med all ønskelig 
tydelighet lot det fremgå at matbeten - nei - det fantes ikke i huset. Maten som var 
reservert oss blev fortæret med hud og hår igår! Vi tok det med vanlig ro og 
ventet med å si noe til stormen hadde lagt sig, hvad den forresten ikke gjorde før 
sent ut på aftenen, Allikevel fikk hun fremtryllet etpar glass og en flaske 
saftogvann, som vi fikk å leske våre tørre ganer med. Ja, det viste sig sogar at vi 
blev servert en ganske antagelig middag. Hvorfra den kom blev det ikke fortalt 
oss. La oss imidlertid gå over til mer neutrale emner. 
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Vel fremme!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilste på husets øvrige folk, undtatt tante Kristine som var på bygden og 
sydde. Først på Olaf. Han virket nu enda mer tuslet og enda mindre veltalende enn 
ellers. Dernæst på Bestemor, liten, vever og kroket, rynket som pergament i 
ansiktet. Hun var svært begeistret over å se oss - tante Ragna hadde visstnok bildt 
henne inn at hun måtte oppgi håpet  Til sist på Bestefar. Han så heller ikke så 
kjekk og rørig ut som før, men hadde alt i alt holdt sig godt til å være over åtti år. 
Benket oss og tilbragte kvelden på beste måte, jeg personlig med et lite utvelg av 
tante Kristines boksamling. 

 
Det regnet, så det blev til at vi måtte være over. Vi hadde ikke tatt med oss 

paraply engang. Stolende på været og på fatum gikk vi tilmed avsted uten yttertøi. 
Bare vi ikke blir liggende værfast!" 

 
Det var nettopp det som skjedde, men onsdag l7 juli dro familien hjem igjen. 

Mor og Vivi tok to-toget fra Jevnaker  til Hønefoss, mens Tor og jeg dro fra 
Randsfjord stasjon en time senere. Tors dagbok fortsetter: 

 
"Toget var en liten motorbuss  på smalsporet skinne. Det humpet 

forferdelig.....Gikk over på et ordentlig tog i Hen, derfra tok det et kvarter til 
Hønseby. Vi for langsmed Begna og så tømmerstokkene hvirvle lystig avsted... 
Traff de andre på Hønetorvet, belesset  med pakker, og vi nyankomne blev sendt 
avgårde efter ennu fler. Mamma uttalte hårdhjertet at hun ikke ville spandere 
rutebil på Astrid og meg hjemover, og tross iherdige protester måtte vi vandre 
forsmedelsens bitre gang - på våre ben. Solen kom frem midt i en stor tykk sky, 
og sendte varme stråler i nakkene våre - mens vårt felles opphav så flott innhentet 
oss bilende før vi var kommet kvartveis. Brukte svært lang tid før vi var hjemme 
igjen. "   

 
Tors dagbok fortsetter med malende skildringer av familiens tur til 

Ringkollen, Tors og min tur til Kongens utsikt, og mange store og små hendelser -  
til det ble tid for hjemreise  
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fredag l4 august: 
"Ganske tør avskjed, ingen kjære kuer å ta avskjed med, bare fjærkre, ingen 

Bestemor, ingen tanter, ingen slektninger forøvrig - bare en Maren. For å være 
fullstendig sikker på å komme med, entret vi jernbanestasjonen i Hønsebyen en 
time før togets avgang. Og da toget kom, viste det seg at det bare gikk til Roa, 
hvor vi i tilfelle måtte vente på et nytt et fra Bergenskanten, som vi like godt 
kunne ta i Hønefoss. Vi ventet en time til. Så tog som kom og gikk, folk som 
gjorde likeså, og et hurtigtog fra Bergen med mye rart i: turister. Til slutt kom 
også vårt tog. Vi gikk ombord med henimot l5 kolli plus oss selv, fire vesener 
som hadde tilbragt en sommer på Ringerike. 

Så gikk toget , med oss inni. Adios! 
 
Epilog mangler. 
 
 
 

Livet etter vålerenggaten 
 

Kanskje en rar titel, men  svært mye endret seg i familiens liv etterat vi 
måtte flytte fra Vålerenggaten. Det skjedde brått. Gårdens eier, Finn Bø, måtte 
skaffe leilighet til sin gamle mor som hadde mistet sitt husvære. Det gjorde han 
ved å si opp kontrakten til vår leilighet, og mamma ble kastet ut i det trange 
boligmarkedet med en måneds varsel til å skaffe oss et nytt tak over hodet. 
Resultatet ble at vi havnet på Hellerud i Østre Aker, i annen etasje i en liten villa 
tilhørende "fru Hansen", Den lå i en sidegate til Hellerudveien, et stenkast fra 
Trasopp gård. Forsåvidt landlige og hyggelige omgivelser like i utkanten av 
Østmarka. Det var bare  tyve minutter opp til Rundtjern, hvor det var fint å bade. 

 

  Fru Hansens villa 
 
Men leiligheten var i knappeste laget: to rom, kjøkken og gang, alle utstyrt 

med skråtak. Utenfor var det en liten balkong hvor vi kunne trekke frisk luft og se 
ned i fru Hansens have (adgang forbud t - noe som ikke hindret oss i å raske med 
oss et bringebær eller to når leilighet bød seg). I stuen var det  akkurat plass til 
spisestu-møblementet og en divan under skråtaket. Der sov Tor. I soveværelset  
klarte familiens tre kvinnelige medlemmer å finne sine leier for natten, mens det 
store hvite klesskapet ble plassert på gangen.  
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Vi ble boende i flere år hos fru Hansen og førte en nokså isolert tilværelse 

fordi det var så lang vei til universitet, skole etc. at det ble lite overskudd til  andre 
ting etterat vi var kommet hjem. Ikke kjente vi noen i nabolaget heller. Redningen 
ble fru Young, mor til Lalla Young, Vivis besteveninde etterat hun begynte på 
Aker middelskole. 

 
Fru Young visste om en ledig leilighet i Fjellbugarden på Haugerud, og lot 

mamma få et tips. Dit flyttet vi så og fant oss veldig godt til rette. Fjellbugarden 
var en villa som lå ved en liten sidevei fra  Haugerud gård.  Eieren var kaptein 
Tveter, konen het Ragnhild, og de to barna Henrik og Olaf, begge i tiårsalderen. 
Vi disponerte annen etasje, tre rom og kjøkken. Det var bare to  hus til i veien, 
Hagepynten, hvor familiene Løken og Enger holdt til, og  nabovillaen på den 
andre siden av Fjellbugarden, hvor Anders og Inger  Hagerup med barna  Helge 
og Klaus Hagerup holdt til huse. 

 
Her på Fjellbugarden fikk mamma en viss omgangskrets. Hun ble medlem 

av den såkalte  "Kanonklubben", hvor hun traff fruene  Enger, Young, Tveten og 
flere. De møttes i hverandres hjem, men jeg tror ikke de noensinne kom hjem til 
oss. 

 
 

Den som virkelig hadde glede av at vi flyttet var Vivi. 
Hennes besteveninde Laila bodde på Stubberud gård, 
ikke altfor langt unna, og hun ble kjent med Kari og 
Hermann Løken på Hagapynten. Hermann svermet 
sterkt for Vivi, men etterat hun i russetiden støtte på 
Viggo var sjansene ute for Hermann. 
 
 

Jeg hadde begynt å arbeide hos redaktør Torsvik på denne tiden, og hver dag 
på bussturen inn fra  Haugerud hadde jeg gleden av å prate med  Kristen Enger, 
ingeniøren fra Hagapynten. Jeg husker også at jeg hver morgen var like forbauset 
over professor Sommerfeldt, som kjørte med samme buss. Uansett hvor nydelig 
solen skinte over et vakkert landskap satt han med nesen i et eller annet 
dokument, blind for livet omrking seg! 

 
Vivi ble russ mens vi bodde på Fjellbugarden. 17 mai sto hun ferdig pyntet i 

nydelig russekjole, med lue og stokk parat. Da kom ingen russebil og hentet 
henne som avtalt! Det var faktisk den eneste gangen jeg så Vivi gråte. Heldigvis 
oppdaget "bilen" feilen og kom tilbake etter en tid, og Vivi kunne kaste seg ut i 
russe-eventyret - med uante konsekvenser (se ovenfor). 

 
Jeg likte å bo på Fjellbugarden. Familien Tveter var usedvanlig hyggelige 

og omgjengelige. En nyttårsaften bad de oss ned i selskap sammen med Alfred og 
Tordis Maurstad. De hadde Thoralf med seg, han var jevnaldrende med Henrik og 
Olaf. Det jeg husker fra kvelden er at foreldrene var usedvanlig opptatt av sin 
sønn, og at Tordis så kolossalt trett ut - kanskje hun hadde en krevende 
forestilling bak seg. 
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En av fordelene på Fjellbugarden var nærheten til "marka", det vil si 
Lutvann og områdene innenfor. Fra Trosterud kunne vi legge veien inn i 
Østmarka enten det var sommer eller vinter. Jeg husker spesielt noen morgener i 
februar når solen skinte over snøen i  Lutvann og man virkelig følte at nå var 
våren i anmarsj.        

         
Enda et sted bodde vi som samlet familie: Hjelmsgate 2 B på Majorstuen.  

Yngvars mor, Ingeborg Gundersen, hadde kjøpt denne bygården sammen med en 
bekjent, og hun tilbød oss en tre værelses leilighet i tredje etasje . Det var 
fristende av mange grunner å flytte til byen, ikke minst fordi veien til universitet 
og arbeidssted ble så meget kortere. Leiligheten inneholdt kjøkken, stue, spisestue 
(som ble brukt til soveværelse), et lite ekstra  soveværelse og en gang. Bad og 
innvendig toilett manglet, men det var vanlig i alle bygårder på denne tiden (i 
l930-årene). Jeg ble den første som brøt ut av familieboligen. I l936 døde min 
gudmor, tante Tea i Trondhjem, og testamenterte meg kr. 400. For den summen 
kjøpte jeg en hybelleilighet med tekjøkken og bad i St. Olavsgate 3l. Det var med 
stolthet jeg innredet et sted helt for meg selv, og jeg stortrivdes i sentrum, like ved 
universitet og arbeidsstedet  i Drammensveien 4. Ikke mindre populært var 
hybelen for alle mine "badegjester". Ikke bare den nærmeste familie, men tanter 
fra Jevnaker og Åros kom jevnlig på besøk for å nyte luksusen av et karbad hos 
meg. Jeg ble boende i St. Olavsgate til jeg giftet meg med Yngvar og flyttet til  
Bjerregårdsgate 29  24 januar l942. Hybelen solgte jeg til Hjørdis` søster Solveig 
for kr. 400. 

 
 

 
"STUDENTERLIV" 

 
 Astrid fotografert 

på verandaen i 
Vålerenggaten 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siden jeg etter 1932 hadde full jobb daglig fra 9 til 4 og bare fikk anledning 

til å følge noen få forelesninger, hadde jeg aldri den kontakten med studenterlivet 
som flesteparten av mine medstuderende. Jeg satt ikke på lesesalen, vandret ikke 
på universitetsplassen eller spiste medbrakt i Aulakjelleren eller Frokostkjelleren. 
Ikke hadde jeg fremferd til å delta i de faglige studenterforeningene som ABC og 
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Marianne - med dansemøter om kvelden. Men jeg meldte meg på, og 
gjennomførte, Trond Hegnas kurs om det kommunistiske manifest. Det tiltalte 
meg sterkt fordi det krevet rettferdighet for alle et lands innbyggere. De 
kontaktene jeg fikk på kurset førte meg videre til Studentersamfunnet. Da det ble 
oppdaget at jeg kunne stenografere, fikk jeg i oppdrag å referere alle foredragene i 
Samfunnet,  noe jeg gjorde i flere år med stor samvittighetsfullhet. Imidlertid 
sviktet jeg en gang  - det var det siste foredraget jeg hørte før krigen brøt løs, og 
det var Sigrid Undset som talte. Jeg refererte pliktskyldigst, men må tilstå at jeg 
aldri skrev ut referatet. Krigens voldsomme opplevelser utsatte jobben og da jeg 
flere år senere kikket over stenogrammene bestemte, jeg meg for å kaste 
stenografiblokken (referatet er senere blitt etterlyst!) 

 
Foredragene i Studentersamfunnet på lørdagskvelden var lyspunkter i min 

tilværelse. Der traff jeg studenter fra andre disipliner, blant annet "Gubbe" 
(Gudmund Harlem), den senere forsvarsminister. Jeg var også meget sammen 
med en realist, Ingar Kleppa, som opptrådte som min kavaler på samfunnets 
dansefester.    

 
Når jeg i dag tenker tilbake på studentermiljøet i 1930-årene, blir jeg slått av 

hvor "lagdelt" det virket på meg. Det som først gjorde sterkt inntrykk , var 
fattigdommen blant enkelte studenter fra bygdene. De bodde på kummerlige 
hybler og hadde tydeligvis minimalt med penger til mat og klær. Jeg husker 
spesielt en liten, tett mørkhåret fyr som jeg mener gikk med den samme dressen i 
flere år. Jeg ser den for meg, litt tykk i stoffet, brunlig av farve, og utsondrende en 
ikke behagelig duft. 

 
Et annet sjikt utgjorde bygdestudenter 
fra "middelklassemiljø",stort sett sønner 
av lærere og prester. Det var studenter 
som - i opposisjon til Oslostudentene - 
stod steilt og stolt på egen kultur. Jeg 
husker spesielt en Kåre Svalestuen - 
senere Svalastoga! - en usedanlig pen 
ung mann med gresk profil. Han 
sjokkerte meg ved å si "Eg leg vinn på 
ikkje å verte påverka". Jeg kunne ikke 
begripe at en som snakket dialekt ikke 
øyeblikkelig ville gå i gang med å gli inn 
i miljøet i Oslo og tillempe sproget 
derefter. 

 
 

 
Studenter: 
Astrid og Tor 

. 
 
Studentene fra Oslo var heller ikke noen homogen masse. Det "øvre sjiktet" hadde 
jeg overhodet ingen kontakt med. Det var sønner og døtre av folk som bodde på 
vestkanten eller i villaer i Bærum. De gikk på " the dansant " på "5 o`clock`en" på 
Bristol,  og førte (tror jeg) et nokså selskapelig liv. 
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Jeg var jo vokst opp på Vålerengen, og i dag slår det meg hvor begrenset 

kjennskap jeg hadde til de delene av Oslo som befant seg utenfor Vålerengen, 
Kampen, Tøyen og Karl Johan frem til Universitetet. Da jeg dro til England, 
presterte jeg å si til mitt vertskap i London at det ikke fantes hverken parker eller 
grønne lunger i Oslo!. Jeg så for meg Oslo som en grå by med fire etarsjes 
leiegårder eller små trehus - jeg hadde simpelthen aldri vært i Frognerparken, eller 
i gater beplantet med trær!  

 
Min veninne Mary Stokstad og jeg måtte vel sies å tilhøre den fattige delen 

av Oslo-studentene. De bodde gjerne hjemme hos sine foreldre på østkanten og 
jeg vet ikke hvor tallrike de var. Det fantes bare to gymnasier på østkanten: Vahl 
skole og Borgerskolen.  Av de tolv elevene som tok artium i min klasse, var det 
imidlertid hele syv som fullførte et universitetsstudium (Viktor Uppman og Leif 
Sagen ble tannleger, Rolf Rynning ingeniør, Yngvar Samuelsen Sondov lege, 
Eivind Stranden fysiker, Mary og jeg tok lektoreksamen).   

 
De to første studieårene hadde jeg  ikke mulighet for store økonomiske 

utskeielser. Jeg fikk en krone i ukelønn av mamma, og det første halve året før vi 
flyttet fra Vålerengen, gikk jeg på mine ben fra Vålerenggaten 60 til og fra 
Universitetet hver dag  for å spare de 15 ørene som trikken kostet. Jeg husker at 
jeg ut på høsten l93l klarte å spare meg opp såpass  at jeg kunne gå til Nordlis 
bokhandel og kjøpe Röhls "Gesichte der Deutschen Dichtung" for fire kroner.  Et 
uforglemmelig øyeblikk! 

 
 
 

YRKESLIV 
 
Da jeg begynte på universitetet var jeg sørgelig klar over at det viktigste av 

alt var å skaffe seg en betalt jobb. Jeg søkte på alt jeg fant av ledige stillinger uten 
å få snøret i bånn en eneste gang. Arbeidsledigheten var jo formidabel i 30-årene 
og jeg hørte om ferdige jurister som betalte for å komme i arbeide. Det som reddet 
situasjonen var min veninne Mary Stokstad. Hun hadde sett et oppslag om at 
Stortinget ville holde gratis stenografikurser på universitetet. Det var to-årig og 
kunne føre frem til stillingen som Stortings-stenograf. Mary og jeg møtte trofast 
opp til den uketlige to-timers undervisningen i Gabels Berger - systemet. Målet 
var å komme opp i en fart på 225 ord i minuttet, og mange og lange 
Stortingsinnlegg ble lest opp for oss og referert. Midtveis i studiet hendte 
mirakelet: det kom en henvendelse til vår lærer fra en viss redaktør Hjørvard 
Torsvik i Norsk Arbeidsgiverforening,  som ville ha en dyktig stenograf. Jeg ble 
bedt om å møte frem.  

 
Mitt første sammenstøt med yrkeslivet ble en litt spesiell opplevelse . Jeg 

trådte selvsikker inn på det såkalte pressekontor i Arbeidsgiverforeningen. 
Torsvik satt bred og myndig bak et stort skrivebord og skulle prøve meg i diktat. 
Han gjorde en feil under diktaten idet han stammet på ordet "Knudson". Det ble 
til "Knud Knudson",et navn jeg da naturligvis skrev ut. Torsvik kom rasende inn. 
"Hva skal dette bety? Hvordan kan De finne på å gi mannen et fornavn som jeg 
ikke har diktert? De forstår, frøken Hofsvang, at jeg er vant til topp sekretærer 
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som kan skrive ut tyve-tredve brev på en dag."  "Tyve-tredve brev?", svarte jeg 
rolig. Gi meg 14 dager så skal jeg garantere at jeg kan skrive ut 40 !" 

 
Jeg brukte dagene som kom til å storme bort til  et maskinavskrivingsbyrå 

og nidtrene på maskinskriving,  og da jeg så møtte opp, var det bare rosende ord å 
høre fra min vordende sjef.  

 
 
Redaktøren av ”Arbeidsgiveren”  
Hjørvard Torsvik med sitt  
”harem av vakre damer”  
Til høyre for redaktøren: 
Astrid Hofsvang, Viktoria Ruud og 
(sittende) Judith Knudsen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redaktør Torsvik hadde en viss grunn til å være bitter. Han hadde vært en 
usedvanlig vellykket redaktør av avisen Nidaros i flere år, og hadde fått den 
avisen til å bli den ledende i Trondhjem. Så kom navnestriden. Trondhjem skulle 
døpes om til Nidaros. Opplaget på bladet Nidaros falt som en sten, og Torsvik, 
som ivrig Venstremann, var nødt til å ta stillingen som redaktør i det 
erkekonservative "Arbeidsgiveren". 

 
Foruten "Arbeidsgiveren"  redigerte Torsvik Norsk Bokhandlerforenings 

organ "Nordisk Trykkeritidende" og KNAs blad "Motorliv".  Når det gjaldt de to 
første tidsskriftene, pleide  Torsvik å diktere alt stoffet til meg. Men med hensyn 
til" Motorliv" stilte saken seg annerledes. Torsvik selv hadde aldri eid noen bil og 
hadde heller aldri vært teknisk interessert. Hvordan finne nok  stoff til hvert 
nummer ? Løsningen var grei: hver måned fikk jeg overlatt en bunke med tyske 
og engelske motortidsskrifter  med en kort beskjed: "Frøken Hofsvang, De finner 
og oversetter noe passende stoff  så vi kan fylle bladet". Jeg har aldri vært spesielt 
teknisk kyndig, og jeg strevde vettet av meg med å skildre bilveddeløp og nye 
oppfiunnelser. Jeg er redd jeg lot fantasien få nokså fritt løp når det var ord og 
uttrykk jeg ikke skjønte. Det gikk bra i forbausende lang tid. Men så var det en 
vred ingeniør Arentz i KNA som slo alarm. Han ville vite hvordan en mann som 
redaktør Torsvik kunne sitte i stillingen  uten åpenbart å ha de nødvendige 
tekniske kunnskaper. Ikke lenge etter ble ingeniøren ble utnevnt til "Motorliv"s 
nye redaktør. 

 
Det var også en annen grunn til at jeg fikk øvelse i å oversette. Torsvik 

hadde som bigeskjeft å utgi føljetonger Stoffet stammet fra "Northern Newspaper 
Syndicate" i Nord-England, og Torsvik solgte romanene i oversatt stand til 
samtlige norske aviser, bortsett fra Aftenposten. Jeg ble tilbudt jobben som 
oversetter i fritiden. Manuskriptene slo jeg direkte ned på stensil, og jeg fikk 
kroner 1,25 pr ark. Jeg glemmer aldri starten. Lite engelsk kunne jeg siden jeg 
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hadde valgt reallinjen, og jeg synes å huske at jeg måtte slå opp 36 gloser for å få 
skikk på den første siden. Men efter en tid gikk det jo raskt unna. Jeg oversatte 
gjerne en times tid fra 6 om morgenen, før jeg gikk på kontoret, og tilsvarende når 
jeg var kommet hjem utpå ettermiddagen. Etter hvert  forsynte jeg alle landets 
aviser med føljetonger ("oversatt av Astrid Hofsvang"). Storyene kunne være 
ganske tørt skrevet, og jeg utviklet en viss ferdighet i å skildre det som burde være 
rørende og intime scener med den rette glød!  

 
Torsviks kontor var rommelig. Det kan imidlertid ikke sies om "forværelset" 

hvor jeg ble plassert sammen med tre andre damer. Vi satt klemt sammen rundt et 
stort, rundt bord. Det var frøken Victoria Ruud som var sekretæren til sekretær 
Paulsen i det andre tilstøtende kontoret. Så var det bokholdersken og en viserpike 
ansatt i Norsk Boktrykkerforening, som Torsvik var sekretær for.  

 
En liten episode: Torsvik kom inn en dag og spurte hvordan jeg likte meg.  

"Jo" sa jeg, "det er vel og bra her, men det ligger jo et fryktelig rot av gamle 
papirer oppe på skapet i det hjørnet". Lamslått taushet blant de øvrige damer, som 
aldri ville våget å komme med en kritisk bemerkning. De omtalte Torsvik 
utelukkende som  "Redaktøren" med ærbødighet i stemmen . Resultatet var 
imidlertid at han sørget for å få fjernet papirene sine fra "vårt" skap..  

 
Sekretær Paulsen var en stiv, tørr, alderdommelig mann. Han var 

antroposof, og hver julaften kom han stivbent ut på forværelset  med en bok 
dinglende fra pekefingeren. Henvendt til frøken Ruud sa han gjerne "Må jeg få 
ønske Dem en riktig gledelig jul". Og Victoria Ruud tok rødmende imot nok en 
bok om antroposofiens hemmeligheter. Sekretær Paulsen ble syk og døde. Vi fikk 
en overraskelse da vi skulle tømme pulten hans. Samtlige skuffer inneholdt bare  
matpapir, nydelig sammenbrettet i firkanter.  

Det var en stor fordel for meg å få stillingen hos Torsvik. Han hadde såpass 
forståelse for mitt ønske om å fortsette studiene at han lot meg få fri to timer hver 
onsdag formiddag slik at jeg kunne følge forelesningene i tysk litteraturhistorie 
(tiden måtte jeg naturligvis ta igjen om eftermiddagen). Da jeg hadde holdt på 
med tysk bifag et par semestre, sa han plutselig: "Frøken Hofsvang, nå får De fri 
uten lønn i to måneder og så melder De Dem opp til eksamen". Jeg innvendte at 
det var for tidlig, jeg følte alltid at jeg ikke kunne nok. Men eksamen klarte jeg 
med bravur!. 

 
Jeg ble hos Torsvik i 10 år. Jeg hadde jo en fyrstelig gasje dengang - 400 

kroner måneden.  Og oversettelsene tjente jeg ekstra på. Jeg kunne bidra til 
familiens økonomi, slik at Tor og Vivi fikk muligheten til å studere.  Krigen var et 
faktum før jeg sluttet som Torsviks  

" privatsekretær."  Det skjedde like før jul l94l . 24 januar l942 giftet jeg mig 
med Yngvar, som hadde fullført sitt legestudium.  
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STUDIUM 

 
Høsten l93l begynte et nytt avsnitt i mitt liv. Jeg hadde realartium, og et 

sterkt ønske om å studere filologi. Men kunne det la seg realisere? 
 
Jeg startet friskt med å vandre på mine ben fra Vålerenggaten til 

universitetet i Karl Johansgate, frem og tilbake hver dag (trikken kostet l5 øre, og 
jeg fikk l krone i ukelønn av mamma). Tre semesters latin var nødvendig for å 
begynne studiet. Jeg satset på ett semester som en begynnelse, og fulgte samtidig 
forelesningene i filosofi. Latinlærer var Amund Sommerfeldt, en rund og hyggelig 
mann, men han avsluttet hver setning med en merkelig snøftelyd. Pensum var 30 
sider av De bello gallico, plus latinsk grammatikk. Jeg likte latin fra første stund - 
det var jo et språk som man på sett og vis kunne konstruere seg til!  

 
Våren l932 fortsatte jeg med latin og med forelesningene i psykologi 

(Harald Schjelderup), filosofiens historie og logikk (Anathon Aall, tørr som 
knusk). Ved eksamen oppnådde jeg karakteren 1 i begge disipliner - noe som ga 
min selvfølelse et såpass uplift at jeg begynte å tro at jeg kanskje kunne klare en 
embedseksamen - hvis jeg tok tiden til hjelp.Jeg gjøv løs på tre semestrers latinog 
snappet sannelig en ener også høsten l932 - til tross for at jeg ble hørt i siste 
pensumside - som den luringen av en professor hadde sagt på forhånd at vi ikke 
behøvde å forberede oss på å bli eksaminert i siden vi ikke rakk å gjennomgå den. 

 
I det samme året hadde jeg tatt eksamen i Språkhistorieog Fonetikk. I 

fonetikkforeleste den litt fryktinngytende Ernst W. Selmer. Han krevde perfekt 
uttale og harsellerte stadig over Oslo-dialektens trang til sammentrekninger 
(S`naltatret = Nasjonaltheateret). Han innprentet oss blant annet at vi aldri måtte 
si Kjosk - det het KIOSK med tydelig i-lyd. Og mens Påskeliljer hadde trykk på 
første stavelse, var det - ifølge Selmer - viktig at ordet Pinseliljer fikk trykk på 
nest siste. Men fonetikk lærte vi av Selmer! 

 
Høsten l932 hadde jeg også begynt på et toårig kursus i stortingsstenografi. 

Det viste seg å være av stor betydning, fordi det senere skaffet meg en jobb (se 
"Yrkeslivet")For å få noe å leve av tok jeg også det to-årige kurset i bokholderi 
som lå inn under det juridiske fakultet. Jeg ble svært forbauset da jeg endte opp 
med karakteren l.5 - visstnok noe i likhet med innstilling! 

 
Hele tiden hadde jeg sendt inn søknader på mulige stillinger uten resultat. 

Arbeidsledigheten var stor. I ventetiden hadde jeg imidlertid sjansen til å kaste 
meg ut i filologiens irrganger, og jeg bestemte meg for å begynne med tysk bifag. 
Ved å spare kr l pr måned hadde jeg for 4 kroner allerede skaffet meg "Geschichte 
der deutschen Dichtung"¨av Röehl. En annen kostbar bok var Falk og Selmer:" 
Tysk grammatikk"samt "Tysk Språhistorie". Resten av pensum var heldigvis 
kommet ut i billige Tauchnitz-utgaver. 

 
Studiet av tysk var lett og morsomt. For det første oppdaget jeg at "Bossa" 

og Fossum på middelskolen og i gymnasiet hadde lagt et så solid grunnlag for 
mine grammatiske kunnskaperat det egentlig bare var å "fylle på" med 
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ekstraspissfindigheter fra "Falk og Selmer". I Språkhistorie underviste professor 
Ingrid Dahl. Hun var tørr og jomfrunalsk, men faget var veldig interessant, og jeg 
fikk stor respekt for hennes engasjement. 

 
Den foreleser vi studenter satte aller mest pris på var professor Fredrik 

Paasche, som hadde i oppgave å gjøre oss kjent med tysk litteratur. Særlig 
lyrikken var han betatt av. Elskelig av vesen, liten av vekst, sto han bakkateteret 
og hevet seg på tå hver gang han skulle gi noe et spesielt ettertrykk. På første 
benk satt alltid hans svenske frue baronessen og hennes veninder og stirret betatt 
på ham.Paasche viste seg å være en blyg person. Jeg husker spesielt en gang da vi 
under gjennomgåelsen av et dikt av Walter von der Vogelweide kom til linjene:" 
Küsste er mich ? Wohl tusenstunt - sieh wie rot mir ist der Mund" - da rødmet 
professor Paasche! Paasches entusiasme, særlig for den tyske romantiske lyrikk, 
var smittsom. Jeg leste Novalis, Eichendorf, Heine med begeistring, og fant ut at 
jeg hadde en unik mulighet til å lære meg en god del av diktene utenat når jeg 
hver lørdag hadde den kjedelige jobben å vaske alle gulvene hjemme. Jeg svingte 
skurekluten mens jeg deklamerte "Denk ich an Deutschland in der Nacht,da bin 
ich um den Schlaf gebracht!" eller Joseph Freiherr von Eichendorffs betagende 
"Denkst du des Schlosses noch auf stiller Höh ? Das Horn lockt nächtlich dort, als 
obs dich riefe….".Ett avEichendorffs dikt har jeg hatt en tendens til å deklamerei 
sene nattetimer i vennelag: 

 
Schweigt der Menschen laute Lust, 
Rauscht die Erde wie in Träumen 
Wunderbar mit allen Bäumen, 
Was dem Herzen kaum bewusst, 
Alte Zeiten, linde Trauer, 
Und es schweifen leichte Schauer 
Wetterleuchtend durch die Brust. 
 
Min forkjærlighet for tysk lyrikk ga god uttelling da jeg høsten l935 gikk 

opp til eksamen. Vi fikk nettopp i oppgave å skrive om tysk nasjonalromantikk, 
og jeg kunne briljere med å sitere dikt, side opp og side ned. Et imponert uttrykk 
var å spore hos sensor ved muntlig eksamen da han bladde og bladde gjennom 
den skriftlige oppgaven min! Jeg var meget tilfreds med min sluttkarakter: 
l.8.Etter tysk bifag bestemte jeg meg for å gå direkte løs på hovedfaget: engelsk. 
Jeg fikk mulighet for å følge noen av forelesningene til Lorentz Eckhoff 
(litteraturhistorie), Meyer Myklestad (engelsk litteratur), Åsta Stene (språklige 
ferdigheter) Men heldigvis var det jo meget man kunne lese på egen hånd, alle 50 
(?) romanene for eksempel. Jeg grep da også hvert ledig øyeblikk til å stikke 
nesen i en bok - på bussen, om kvelden. De fjorten dagers sommerferie jeg hadde 
ble hvert år tilbrakt på Katten.Jeg la meg i skyggen av et tre og hadde fire, fem 
fredelige timer med perlene av engelsk litteratur- bare avbrutt av forfriskende 
dukkerter i Oslo-fjorden. 

 
Men så måtte jeg jo prestere en hovedoppgave. Jeg hadde alltid vært svak 

for de ironiske mellomkrigs-forfatterne i England, og fant ut at jeg ville satse 
påforfatterinnen Rose Macauley. Hun var ikke blant de mest fremtredende, men 
jeg var begeistret for den spesielle overbærende nesten litt kyniske måten hun 
skildret menneskeskjebner på i bøker som" Potterism"og "Told by an Idiot". 
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(Titelen henspiller karakteristisk nok på Shakespears "Life is a tale, told by an 
idiot, full of sound and fury, signifying nothing) Min "rådgiver", Eckhoff, ga meg 
grønt lys til å velge henne, men det var også den eneste kontakt jeg hadde med 
ham under arbeidet. Ikke var det hjelp å få andre steder heller, ingen hadde falt på 
tanken å gjøre henne til gjenstand forforskning! Altså var det bare å gå i gang på 
egen hånd. Det ble en l00 siders avhandling, sterkt preget av min opptatthet av 
psykoanalyse på den tiden. Idag må jeg smile litt av den belærende tone jeg iblant 
anla overfor henne - men hun tok sitt monn igjen da jeg støtte på følgende utsagn i 
et av hennes essays: "The poor Scandinavian nit-wits writing thesis about 
me!"Heldigvis må Eckhoff og de andre sensorene ha hatt litt høyere tanker om 
meg: jeg fikk l.9 for hovedoppgaven, og detble også min sluttkarakter i engelsk 
hovedfag da jeg omsider våget meg opp til eksamen. 

 
Under krigen - høsten l944 - fikk jeg mulighet for å ta den påbudte eksamen 

i Pedagogikk. Vår hovedlærer var den kjente pedagogen Helga Eng. Praksis i 
skolen - for meg og min medstuderende Gerd Reinertsen - skjedde under lektor 
Grimelands overoppsyn. 

 
Det var med litt større selvtillit jeg taklet klassene nå enn under mitt vikariat 

på Østre Aker Middelskole i l934 da jeg var helt fersk student. Men også denne 
gang hadde jeg en sterk fornemmelse av ar min fremtid ikke ville være knyttet til 
et kateter. Jeg berget imidlertid l.9 i pedagogikk skriftlig og 2.1 i praktisk 
lærerdyktighet - det siste neppe helt fortjent! 

 
Mine hyggeligste minner fra Pedden knyttet seg vel egentlig til samlingen 

om "svenskesuppen", som ble servert oss studenter med hilsen fra den svenske 
stat. Der traff jeg blant andre Signe Løberg, som ble en av mine beste veninder. 
Det verste øyeblikket jeg opplevde var da Gerd Reinertsen fortalte at hennes bror 
var blitt skutt av tyskerne under et fluktforsøk. 
 
Etterat krigen var over og universitetet hadde åpnet igjen, gjensto det en eksamen 
hvis jeg skulle kunne smykke meg med titelen cand. philol. Jeg hadde valgt 
historie som mellomfag og hadde lest en god del på egen hånd. Av foreleserne 
husker jeg spesielt Johan Schreiners detaljerte utlegninger om hanseatene. Han 
snakket lynfort så jeg stenograferte dem. Jeg laget til og med ti ekstra kopier, som 
jeg lot mine medstudenter få. Et av kopiene falt i hendene på Schreiner. Han kalte 
meg opp til seg da han hadde fått vite hvem som sto bak. "Er det virkelig mulig at 
jeg ha gjentatt meg selv så mange ganger ?", spurte han forskrekket. "Dessverre 
må jeg tilstå at jeg har redigert bort en god del av dem i tillegg" svarte jeg ærlig! 
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 Timingen for eksamen - høsten l945 - var 

ikke ideell, for jeg ventet Sten i januar l946. 
Jeg hadde problemer med å sitte de tolv 
timene i de to første skriftlige 
eksamensdagene og de seks for den siste. 

 
 

 
 
 

Yngvar med Sten 1947 
 

 
 
 
 

 
 
MIN FØRSTE UTENLANDSREISE 

 
Siden jeg hadde bestemt meg for å ta engelsk hovedfag som nummer to, 

måtte jeg på en eller annen måte komme meg en tur til England. Jeg hadde klart å 
spare 50 kroner måneden i et års tid. En medstudent (Harald Delphin) nevnte for 
meg at han hadde bodd hos en hyggelig familie i London, og ga meg adressen: 
Walter Cavanagh, Hornsey Rise 6. Etter en kort korrespondanse med Walter, som 
ønsket meg hjertelig velkommen, var jeg klar til å dra over Nordsjøen med en 
pengebeholdning på kroner 600. Jeg planla å dra via Newcastle, derfra med tog til 
London og å bo tre uker hos familien Cavanagh.  

 
Enkelte tydelige minner fra turen: Synet av Newcastle. Jeg hadde lest en 

rekke engelske romaner og hadde dannet meg et meget bestemt bilde av hvordan 
engelskmenn så ut: Høye, blonde, atletiske menn og kvinner som (ofte) bodde på 
store herregårder omgitt av grønne marker. Så fikk jeg Newcastle rett i ansiktet. 
En nedsotet skitten by med blytung, grå himmel over! Og så innbyggerne: 
Kortvokste mest mørkhårete, fattigslige å se på. Da jeg var kommet meg ombord 
på toget og det begynte å rulle gjennom landskapet, passerte virekker med 
besynderlige små skur. De var omgitt av noen stakkarslige, skitne hageflekker. 
Dette viste seg å være den engelske utgaven av kolinihaver!  

 
Jeg stirret på mine fem medpassasjerer i kupeen, men turde ikke si et ord til 

noen av dem. Heldigvis hadde jeg med meg en bok av humoristen Woodehouse 
og begynte å lese. Woodehouse var min yndligshumorist og det varte ikke lenge 
før jeg brølte høyt av latter. De andre passasjerene stirret forbauset. Slik fortsatte 
turen helt til London - jeg lo og lo og ingen rundt meg kommenterte saken.  
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Ankomst King's Cross station i London cirka fem timer senere. Her skulle 
jeg ta drosje til den oppgitte adressen. Jeg bort til en drosje og sa høyt og tydelig: 
"Hornsey Rise six". Sjåføren ristet på hodet. Jeg prøvde igjen. Samme reaksjon. 
Fortvilet tok jeg en lapp og skrev Hornsey Rise 6. "Oh. You mean 'Ornsy Roise!" 
kom det fra sjåføren, og avsted bar det. 

 
Hornsey Rise 6 var et nummer i en typisk londonsk husrekke: Et smalt 

rekkehus i tre etasjer med forhage (cirka 8 kvadratmeter) og bakhage (gjengrodd). 
I første etasje lå stuen og kjøkkenet, i annen to soveværelser, og i tredje var det to 
værelser til leieboere. Jeg kløv møysommelig opp de bratte trappene til tredje 
sammen med husets herre. Walter Cavanagh var 25 år dengangen. Tynn, krum i 
ryggen med svart hårmanke og full av velvilje.Konen het Sybil, hun var liten, 
vever, pen med sorttilbakestrøkent hår samlet i en topp, og med et strålende smil. 
Paret hadde to barn: sønnen Tom på to år og en pike, Mary, kalt Mimi, på et halvt. 
Forøvrig hørte Walters mor (grandma) til husholdningen, også hun blid, mager og 
humoristisk anlagt. Person nummer 6 i husholdet var frøken Magley, fast leieboer.  

 
De tre ukene jeg tilbrakte hos Walter og Sibyl gjorde sterkt inntrykk på mig. 

For det første fikk jeg øynene opp for hva fattigdom er. Walter og Sibyl var 
kanskje ikke fattige sett med engelske øyne: Walter var bokholder i et firma, Sibyl 
hjemmeværende. De tok inn leieboere for å skjøte på inntektene.Like før jeg kom 
hadde såledesen franskmann bodd på mitt rom.  

 
Men det jeg merket mig, var den blankslitte blå dressen Walter alltid gikk i.. 

Og Sibyl hadde bare en eneste kjole. Den var lang og brungul, og jeg syntes det 
var pinlig atman kunne se tvers gjennom den når vi spaserte sammen på gaten 
fordi hun ikke eide underkjole.( I det første brevet Walter skrev til meg etter at jeg 
var kommet hjem ,var den store nyheten at Sibyl hadde fått kjøpt seg en ny kjole.) 
Selv anskaffet jeg mighele to kjoler da jeg var i London på noe som het 
Caledonian market, den ene var blå, den andre beige med røde striper. Begge 
kostet 19 kroner. De ble meget beundret av familien Cavanagh.  

 
Sibyl spurte meg uttrykkelig hva jeg pleide å spise, og jeg antydet at jeg var 

svært glad i frukt. Resultatet var at jeg til frokost fikk servert en banan. En gang 
kom lille Tom inn mens jeg spiste. Så så han på meg med store øyne og sa "Tom 
nanna? No, no!" Han var tydeligvis blitt instruert om at han ikke måtte tigge om 
frukt. 

 
Jeg gjorde litt skandale ved den første middagsserveringen. Maten bestod av 

en slags knusktørr stek,og inn kom Sibyl med en liten fløtemugge med saus som 
hun rakte meg. Jeg troddedet var en mugge til hver og tømte hele innholdet over 
min tallerken! Episoden gjorde nok et visst inntrykk på Walter. Han skrev et 
langt, humoristiskdikt til meg da jeg reiste,som jeg desverre har mistet. Det 
begynte slik: "From Norway's snow-encircled land, came Astrid in pursuit of 
English at first hand…. She was a goddess…"mer husker jeg dessverre ikke, 
bortsett fra sluttstrofen: "But goddess, are you fond of gravy!" 

 
Møblementet i stuen bestod av et rundt bord med stoler rundt og en gammel, 

sliten skinnsofa. Men Walter hadde noe som sikkert ikke var vanlig på østkanten 
av London i de dager: et stort, sort piano og en sveivegrammofon. Begge deler ble 
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flittig benyttet, ikke minst da Walter oppdaget at jeg var fullstendig blottet for 
kunnskap ommusikk. Han satte i gang med å spille digre plater av Beethoven, og 
prøvde å forklare mig hvordan temaene skiftet.Forgjeves. Så plasserte han sig ved 
pianoet (meget ustemt) og fortsatte å legge ut omhva temaene gikk ut på og 
hvordan de ble variert. Walter var utrettelig, men jeg desverre lite interessert.  

 
Det var en annen side ved Walter som vakte min store beundring. Han var 

født i Liverpool (av irske foreldre) og ble meget fornærmet hvis noen kalte ham 
en engelskmann. Han hadde ingen skolegang ut over folkeskolen, men han hadde 
på egen hånd lært seg gresk, latin og fransk. Hans uttale av de to siste språkene 
var nokså besynderlig, men han hadde faktisk stavet seg igjennom de betydeligste 
verkene både på gresk og latin. Etter at jeg var reist startet han på skandinavisk og 
typisk nok ville han begynne med Sigrid Undset! 

 
. Her støter vi på et annet særmerke ved Walter dengang: Han var katolikk, 

og hadde opprinnelig tenkt å bli munk før han støtte på Sybil. Det første som 
forferdet meg ved hans innstilling var at da jeg beskrev min reise over Nordsjøen 
og nevnte at jeg hadde tatt sjøsykepiller, protesterte han voldsomt: "Det er helt 
galt å ta piller for å unngå lidelse. Lidelse er en viktig lærdom i livet." 

 
Vi røk opp i voldsomme diskusjoner. Jeg hadde jo gjennomgått Det 

kommunistiske manifest med Trond Hegna, og var blitt nærmest kommunist, og 
dessuten ateist etter å ha vært igjennom filosofikurset til forberedende 
prøve.Walter innrømmet mange år senere at møtet med meg hadde vært 
avgjørende for hans endelige brudd med katolisismen. Jeg tror imidlertid at Sibyl, 
som var datter av en fagforeningsmann og selv stod på barrikadene under 
forskjellige streiker, også kan ha utøvd en viss innflytelse! Derimot klarte Walter 
å gjøre meg til en entusiastisk fan av C G Chesterton, humorist og katolikk på sin 
hals. Jeg dro hjem med ti av bøkene hans, og var til og med inne på tanken å 
skrive hovedoppgave om ham!  

 
 
Men hvordan forløp så mitt første møte med en storby? Jeg var helt henvist 

til meg selv størsteparten av dagen fordi Walter arbeidet til klokken 18.000 og 
Sibyl hadde hendene fulle med hus, barn og slektninger. Jeg vandret ut på gaten i 
Hornsey Rise den første dagen og så meg usikker omkring, utstyrt med en 
kjempetykk A-Z kartbok over London. Jeg fikk øye på en svær, rød toetasjes buss 
som forsvant nedover noe som het Caledonian Road. Jeg turde ikke stille meg opp 
og vente på neste buss, men vandret på mine ben i den retning bussen gikk. Efter 
en times tid kom jeg til King's Cross og Euston Road, fant frem til Oxford Street 
og Hyde Park. Menneskene strømmet forbi meg i store mengder, fra alle nasjoner, 
men ingen kastet så mye som et blikk på meg.Hjemover turde jeg heller ikke ta 
bussen, men trasket samme vei tilbake. Dette gjentok seg gang på gang. 

 
Så en dag våget jeg meg inn i en bank for å veksle penger. 

Bankfullmektigen sa vennlig til meg "I hope you will enjoy your stay here", og da 
holdt jeg på å begynne å storgråte. Det var første gang noen hadde tatt notis av 
mig! I et reisebyrå var det senereen herre bak disken som inviterte meg ut en 
kveld. Jeg slo til. Men maken til stiv og kjedelig person hadde jeg aldri vært ute 
for. 
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Endelig hadde jeg et tredje "eventyr":En eldre herre spanderte te på meg i 
British Museum.... Det var mine kontakter utenfor familien Cavanagh i starten. 
Men så fikk jeg høre om en klubb for utenlandske studenter, som het Student's 
Union. Der møtte jeg opp en kveld og fikk nok et lite sjokk. Jeg satt på en stol da 
en svær, kullsvart neger kom mot meg med et kritthvitt smil. Jeg rygget bakover. 
Det var første gang jeg så en neger på nært hold! 

 
Jeg har også et annet minnefra denne klubben: Noen av oss utenlandske 

studenter ble budne til et"engelsk hjem." Vi var en 8 - 10 stykker som trådte inn i 
en stor hall i et praktfullt hus. Da vertinnen fikk øye påa oss, utbrøt hun skuffet til 
sin sønn: "Oh you did not bring any black ones"!. Vi følte oss som de rariterer vi 
tydeligvis måtte være sett med engelske øyne.  

 
Virkelig introdusert til London ble jeg først på søndagene, når Walter hadde 

fri. Han var utrettelig når det gjaldt å dra rundt med meg til Tate gallery, National 
gallery, Turner museum, British museum. Vi vandret nedover Whitehall, var i 
Parlamentet, Tower, Alexander Palace. Men aller best husker jeg turene på 
Hampstead Heath - den store sletten nord i London som var det nærmeste man 
kom til natur i verdensbyen. Ved inngangen satt det alltid en mengde menn og 
kvinner og malte akvareller."Following their creative urge" sa Walter med et lite 
smil.Men selv var han en meget habil akvarellmaler. Han konsentrerte seg pussig 
nok om Londons kirker og gatelykter.Jeg har flere av hans fint utpenslete 
gjengivelser av hans yndlingssusjetter i mitt eie.  

 
London i tredveårene var naturligvis svært forskjellig fra den byen som 

etterhvert har stått frem etter krigen. Spesielt husker jeg tåken - den såkalte 
"peasoup" - den lå mange dager som en grøt i gatene. Og så soten da! Du kunne 
aldri bruke en lys bluse mer enn en dag etter en byvandring. Sotet trengte også inn 
i huset, men dette tok Sibyl med stor fatning. En dag jeg forsøkte å fjerne et tykt 
lag sot fra vinduskarmen, sa hun rett og slett :"Don't bother with that Astrid - it 
will be just as bad tomorrow!" 

 
Sybil og Walter var begge meget ærgjerrige, særlig på barnas vegne. Sybils 

far snakket uforfalsket cockney, men Sibyl hadde lært seg et helt korrekt King's 
English. Hun satte mye inn på å lære sine etter hvert fire barn å snakke likedan. 
Walters ambisjon gikk enda lenger. Jeg husker han strevdemed å lære Tom, som 
jo var to år ved mitt første besøk,greske gloser. Det lyktes ikke særlig godt. Og 
senere i livet måtte Walter motstrebende innrømme at Tom var helt forskjelligfra 
ham selv - Tom var teknisk interessert, ble ansatt på jernbanen og var den eneste 
av familien som aldri klarte å bli kvitt sin cockney-aksent helt..  

 
Jeg tok en modig beslutning mens jeg var i London. Jeg ville reise en tur til 

Paris. Grunnen var at jeg tenkte jeg aldri mer ville få sjansen til å komme til 
utlandet, og at jeg burde benytte denne enestående muligheten til å få et inntrykk 
av en annen storby. Mutters alene gikk jeg opp til et reisebyrå, skaffet meg billett 
til båten over kanalen. På toget fra le Havre til Paris kom jeg i kupe med en 
engelsk lærerinne og tre elever på min alder. Lærerinnen ble forferdet da hun 
skjønte at jeg reiste alene til Paris. Hun tok meg under sine beskyttende vinger. 
Jeg ble med hennes elever, bodde på samme hotell som dem og var med dem i tre 
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dager. Jeg tror jeg kan være glad jeg traff dem. Det viste seg at ingen franskmenn 
var i stand til å oppfatte mitt utmerkete skolefransk! 

 
 

 
I PSYKOANALYSE 

 
Jeg bør ikke avsluttemitt lille kapittel om studie-tiden uten å nevnede to 

årene jeg gikk i psykoanalyse. Det var også en meget lærerik tid! Bakgrunnen var 
følgende: Etter Østerrikes Anschluss til Det tredje rike, måtte jødene forsøke å 
komme seg vekk. Flere av dem havnet i Norge, blant dem dr. Wilhelm Reich og 
dr. Lotte Liebeck, senere gift Bernstein. Dr. Reich ble tilbudt å forelese ved 
Universitet i Oslo, og Yngvar, som hadde bestemt seg for å gå i "lære-analyse" i 
forbindelse med sitt legestudium, valgte dr. Liebeck. Penger til dette fikk han av 
sin elskelige tante Signora, gift med Henrik Schmidt. 

 
Yngvar fulgte derfor dr. Reichs forelesninger, og jeg ble sterkt interessert i 

den vegetoterapi han skildret. Jeg møtte opp til flere og flere forelesninger, som 
ble holdt i et lite auditorium i Vestre bygning. Men om auditoriet var lite, var 
forsamlingen desto mer eksklusiv. Jeg ble meget forundret da jeg på første rekke 
kunne observere - i tillegg til psykiatere som Nic Waal og Ola Raknes - de kjente 
fjesene til Sigurd Hoel, Arnulf Øverland, Anne Raknes etc. 

 
Reich var en lidenskapelig natur, tørr, akademisk tone var fjernt fra ham. Jeg 

glemmer aldri spesielt en time hvor han plutselig satte de glødende øynene sine i 
meg. Grunnen var sikkert at jeg hadde sett meget vantro ut da han skildret en 
drøm - en kvinne så en mann komme mot seg med "draget sverd" - og forklarte 
den som en ønskedrøm - kvinnen var innstilt på samleie! 

 
Jeg bestemte meg til å begynne i analyse hos Lotte Liebeck også fordi jeg i 

min naivitet tenkteat det kunne være nyttig for meg å få øvelse i å snakke tysk 
(jeg holdt på med tysk bifag).Det største problemet var naturligvis finansieringen. 
Jegtjente 200 kroner i måneden, husleien i St. Olavsgate 3l beløp seg til 80 
kroner, noe trengte jeg til klær etc., men jeg klarte "brasene" ved å begrense mine 
daglige utgifter til mat til l krone. Jeg spiste middag på St. Hallvard(35 øre for en 
tallerken ertesuppe), ellers gikk det i brødmat med et egg i ny og ne. 

 
Jeg skal ikke gå i detalj med hensyn til analysen, men glemmer aldri første 

time! Jeg trådte inn, elskverdig smilende og hilste på "Lotte", som viste seg å 
være en middels høy, litt fyldig dame med brune øyne og jødiske trekk. Lotte ba 
meg legge meg på en benk i rommet og satteseg smilende ned i en stol. Jeg smilte 
interessert mot henne, og hun gjengjeldte smilet, men uten å si et ord. Jeg var ikke 
innstilt på å åpne en konversasjon, særlig ikke på tysk, og fortsatte å smile litt 
prøvende. Lotte smilte tilbake, fremdeles taus. Hvor lenge denne seansen varte 
kan jeg ikke si med nøyaktighet - men den endte med at jeg begynte å storgråte. 
Senere forsto jeg jo at det var slik en vegetoterapeut "åpnet" en pasient - ved å gå 
løs pået påfallende trekk ved vedkommendes kroppsspråk- jeg smilte bestandig. 

Jeg møtte trofast opp tre ganger i uken hos Lotte i nærmere to år. I døren 
møtte jeg Anne Raknes, pasienten foran meg, som jeg etter hvert ble på nikk med. 
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Derimot turde jeg aldri å sende noe smil i retning av den alvorstunge mann som 
alltid hadde time etter meg - Arnulf Øverland. 

 
For å få et inntrykk av min familie, bad Lotte en dag om å få prøver på 

familiemedlemmenes skrift. En østerriksk grafolog fikk så i oppdrag å studere 
prøvene. Jeg ble litt forbauset da han fant ut at Tor var den mest intelligente i min 
familie! Og enda mer forbauset over hans reaksjon på min skriftprøve:"Tantzt 
dieses Mädel?" Hvorrdan kunne han vite at dans alltid hadde vært min hemmelige 
lidenskap ? 

 
Et gjennombrudd i min analyse skjedde etter et års tid. Da hadde jeg en dag 

en sterk opplevelse: jeg følte at jeg lå bakbundet i et hjørne av et værelse, mens en 
diger rotte glefset mot meg fra det motsatte hjørnet. Etter det begynte det 
"sverdet" jeg så lenge hadde hatt følelsen av å gå med i brystet, å slippe taket. 

 
Avslutningen av analysen skjedde naturlig og spontant både fra min og 

Lottes side. Jeg fikk en dag for meg at nå skulle det være moro å kaste seg over 
studiet for fullt - egentlig hadde jeg ikke behov for å gå til Lotte mer. Det 
merkelige var at samme dag sa hun: "Astrid, ich glaube wir können uns nun 
verabschieden. Ich bin übe rzeugt dass du mehr Lust hast, dich om das Studium 
zu konzentriren. 

 
Da krigen kom til Norge, flyktet Lotte til Sverige. Jeg traff henne igjen 

etterpå, men hun ble ikke lenge i Norge. Både hun og Wilhelm Reich utvandret til 
U.S.A. 

 
Noe av det fornuftigste jeg har gjort i mitt liv tror jeg det var å gjennomgå 

denne analysen. Jeg fikk en helt ny selvtillit, nytt pågangsmot og et friere forhold 
tilmenneskene omkring meg, ikke minst til mamma. 

 

 
Astrid, Vivi, Nanna (Aagaard) og Viggo 
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Krigen 

 
Alle som har opplevd det tyske overfallet på Norge har sin historie å berette. 

Det betydde et brudd med alt man hadde ansett for normalt. 14 dager før 9 april 
1940 holdt Arne Ording et foredrag i Det Norske Studentersamfund hvor han i 
sterke ordelag advarte om at et tysk overfall på Norge var nært forestående. Jeg 
glemmer aldri reaksjonen: Et stormende latterbrøl fra hele forsamlingen.  

 
Selv bodde jeg i St Olavs gate 31 og våknet natten til 9 april ved lyden av 

dumpe drønn. Jeg kledde på meg og fant alle beboerne i hybelhuset forsamlet i 
trappen. Der ble vi sittende hele natten. Ut på morgenen kom Ingar Kleppa 
løpende opp til meg og fortalte at tyskerne hadde landet på Fornebu og at han 
ville melde seg til de norske styrkene (jeg så ham ikke igjen før krigen var slutt - 
han utdannet seg til jagerpilot). På morgenkvisten gikk jeg opp til Yngvar i 
Bjerregaardsgate. Der ble jeg stående og stirre ut av vinduet. Jeg så folk løpe 
forferdet og gjemme seg mens noen blyantlignende gjenstander var å se på 
himmelen. "Hvorfor i all verden løper folk så vettskremt omkring?" tenkte 
jeg.Hverken Yngvar eller brødrene hans visste hva vil skulle gjøre, og jeg 
bestemte meg for å gå på kontoret som vanlig. 

 
Da jeg kom ned til Karl Johans gate ble jeg stående enda mer forvirret. 

Nedover Karl Johan marsjerte en tropp med tyske soldater taktfast og rolig mens 
jeg og alle andre stod stille på fortaunene og glante. Det var en merkelig følelse av 
uvirkelighet. Jeg fortsatte opp på kontoret hvor forvirringen var like stor. 
Ingenting ble gjort den dagen. 

 
Neste dag 10 april møtte jeg igjen opp på kontoret. Hensikten var å arbeide 

som vanlig, og Torsvik og det øvrige personalet var til stede. Plutselig kom det en 
melding over telefonen til Torsvik om at engelskmennene ville bombe Oslo og at 
alle måtte forlate byen. Jeg reiste meg opp, for ut i trappen hvor mange mennesker 
hadde samlet seg, og ropte med høy røst: "Engelskmennene kommer! Alle må ut 
av byen!" Folk reiste seg som en mann og strømmet ut. Jeg løp til 
Bjerregaardsgate. I oppgangen møtte jeg vaktmesteren. "Kom deg ut av byen!" 
brølte han. "Nei" svarte jeg. "Bjerregaardsgate 29 er jo bygget av betong, og jeg 
tror det er sikrere å bli her." "Så dra til hælvete da", ropte han og for videre 
nedover. 

 
Men i Yngvars leilighet var ingen tilstede. Alle hadde rømt. Jeg ble stående 

nokså rådvill. Da kom leieboeren i pikeværelset som het Harald Helkaas,plutselig 
hjem. Han fortalte at han hadde stått vakt på Fornebu da tyske fly landet. Han 
hadde kastet seg på motorsykkelen sin og kjørt hjem, tilbød meg å sitte på ut av 
Oslo. Jeg plasserte meg bak på sykkelen og avgårde bar det. Over alt på gatene 
krydde det av biler og lastebiler fullproppet med folk. Vi kom omsider oppover 
Strømsveien. Da fikk jeg plutselig øye på - i strømmen av mennesker - Yngvar til 
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fots med ryggsekk på ryggen. Jeg takket for skyssen og sluttet meg til Yngvar. Vi 
tok av sideveien opp til Fjellbugarden og søkte tilflukt hos familien Tveter, hvor 
jeg jo hadde bodd før. Etter noen timer virket det som ingenting ville hende, og 
Yngvar og jeg ruslet tilbake til byen. Den var fullstendig folketom.  

 
En som slapp billig fra hele den såkalte panikkdagen var Vivi. Hun hadde 

sittet på en kafe nede i Tolbugaten sammen med en venn, Toralv Solheim. Så 
opptatt hadde de vært av sin samtale at de ikke hadde merket noe av det som 
skjedde omkring dem. Da de etter et par timer kom ut på gaten, var det ikke et 
menneske å se. Vivi var lamslått. Hun kom imidlertid raskt til hektene kan man si. 
Hun og Viggo dro gjennom Nordmarka for å slutte seg til de norske styrkene 
allerede dagen etter - men alt dette forteller Viggo om i sin beretning om krigen.  

 

 
VICTORY:   Vivi, Viggo, Nanna (Aagaaard) og Astrid under krigen. 
 

Jeg fortsatte å arbeide hos Torsvik. Tilsynelatende var alt normalt. Men vi 
fulgte selvfølgelig intenst med og forsøkte å tyde ryktene om hva som skjedde 
under felttoget i Norge. Da den norske motstand var brutt, kom soldatene 
efterhvert tilbake. Viggo var en av dem. Blant de restriksjoner som efterhvert ble 
innført, var påbudet om at alle radioer skulle innleveres. Svært mange unnlot å 
gjøre dette. En av dem var Viggo, som studerte juss dengangen og bodde, hos sin 
mor i Sognsveien 17. Der startet han sammen med venner en illegal avis som han 
kalte "London radio". Her var blant andre Mons og Siri Oppidalmed, Vivi hjalp til 
med trykkingen og Tor jobbet i redaksjonen, Lilleba og Tutta Agaard deltok i 
distribueringen. Arbeidet bestod i å referere de nyheter som ble sendt fra 
London,trykke dem og få dem levert videre. 

 
 Hver onsdag holdt Arne Ording et lengre foredrag (en utenrikskronikk) om 

stillingen på alle fronter.Siden jeg kunne stenografi, ble jeg anmodet om åreferere 
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den så den ble ordrett. Det gjorde jeg da også hver onsdag så lenge avisen klarte å 
komme ut,til februar 1944..  

 
Tiden med "London Radio" bød på spenningsmomenter. Jeg husker den 

morgenen det var slått opp plakater over hele byen med "Skutt blir den..." Jeg 
leste til min forskrekkelse at denne skjebnen også ville ramme de som arbeidet 
med illegal presse, og var ganske fortumlet da jeg kom opp i redaksjonen samme 
dag.Jeg tenkte faktisk at vi nå ikke hadde annet å gjøre enn å legge ned hele 
virksomheten. Der tok jeg feil. Alle de andre var enige: Selvfølgelig skal vi 
fortsette!  

 
Det var igrunnen rart at vi klarte oss så lenge uten å bli oppdaget, når jeg 

tenker på hvordanViggos søstre Lilleba, Tuttaog mange andre hver eneste dag 
syklet avgårde fra villaen i Sognsveien med en stor bunke aviser. En 
hoveddistributør var Rhode. Jeg tok også alltid med meg noen eksemplarer. En 
gang høsten 1943 var jeg ille ute. Jeg kom med vesken full av illegale papirer da 
jeg oppdaget at det i krysset Bjerregaadsgate - Ullevålsveien var kontroll. Alle 
som passerte ble visitert. Jeg var gravid med Vibeke den gang, og reagerte fort. 
Jeg satte magen frem og masjerte rett på kontrollørene. De vek litt forskrekket 
tilbake, og jeg kunne uanfektet fortsette videre nedover Bjerregaardsgate. 

 
En annen episode satteskrekk i oss mens vi jobbet hos fru Aagaard. Vi holdt 

på med trykkingen da det plutselig dundret på døren i første etasje.. Med lynets 
hast hev vi stensilmaskinen og alle mistenkelige papirer inn i kleskottene og ble 
sittendeså rolig som mulig mens tunge skritt ramlet oppover trappen. Inn kom to 
norske politikonstabler: Den ene hevet pekefingeren: "Det er sprekk i 
blendingsgardina deres!" uttalte hanmed tordenrøst..  

 
Det var med spenning vi fulgte nyhetene fra London.Det var jo den 

muligheten vi hadde for å orientere oss om hva som virkelig skjedde under 
krigens gang. Og vi trodde fullt og fast på det vi hørte fra alliert side. Bare en 
gang reagerte jeg kraftig. Det kom en melding om at nazistene hadde samlet 
jødene i såkalte "konsentrasjonsleirer," hvor de ble tilintetgjort. "Nå går 
engelsmennene virkelig for vidt med sin propaganda" tenkte jeg."Det er vel ikke 
et menneske som kan bite på en slik uhyrlig påstand". 

 
Jeg fortsatte å arbeide i" London Radio" til over nyttår 1944 fordi jeg ventet 

Vibeke i april.. Jeg var derfor ikke blant dem som ble arrestert da avisen ble rullet 
opp i februar.Viggo ble arrestert og underkastet grov tortur på Møllergaten 19, før 
han ble overført til Grini. Andre medarbeidere kom seg unna i siste øyeblikk. Tor 
måtte rømme til Sverige,men før han dro rakk han å starte en ny illegal avis," Fritt 
Land". Den var i stand til å fortsette selv efter at han og Ragnhildvar trygt forvart 
i Stockholm. Vivi slapp unna, og hunvar en uvurderlig støtte for Viggo i den tiden 
han satt på Møllergaten. Hun puttet inn beskjeder i klær hun sendte til h am, og 
Viggo greidde iblant å smugle ut små lapper ut til henne. De hadde han skrevet 
med blod og bundet rundt stener som han kastet ned til en spesiell dame når hun 
gikk over gårdsplassen..  

 
Det er jo skrevet mange bøker om hvordan forholdene var for den norske 

befolkning under krigen. Hverken boforhold eller ernæring var på topp. Yngvar 
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og jeg hadde giftet oss den 24 januar 1942, og vi bodde i en aksjeleilighet i 3 
etasje oppgang F i Bjerregaardsgate 29. Det vil si vi bodde på soveværelset. Det 
var avdelt på midten med en stor bokhylle slik at øverste del kunne brukes som en 
slags stue, møblert med to stoler og et bord . I leilighetens stue bodde Yngvars 
bror Sverre,og i spisestuen brorenTrygve, som studerte filologi. Pikeværelset var 
utleid til en ung pike,men senere flyttet Yngvars bror Ragnar inn der. 

 
. Mitt første år som gift kone var svært forskjellig fra mine mange år som 

student og i yrkeslivet.. Jeg husker jeg stod nokså fortapt og stirret ut av vinduet 
på alle som vandret ned til kontorene sine. Jeg følte meg nærmestsom en fange i 
bur! Jeg hadde imidlertid oppgaver nok. Jeg holdt huset i stand og laget middag til 
hele flokken. Ikke nok med det, jeg vasket lange underbukser ogannet tøy til 
samtlige nesten daglig i det store badekaret. Den som gjorde en innsats forå hjelpe 
meg, var Trygve. Blant annet tilbød han seg alltid å tørke oppmiddagsoppvasken.. 
Da studerte vi i fellesskap den kjempemessige tabellen jeg hadde slått opp over 
oppvaskkummen med alleviktige historiske data helt fra oldtiden. Jeg hadde 
begynt å lese historie mellomfag, og det var om å gjøre å spikre fast flest mulig 
årstall. 

 
Når det gjaldt mat var vi imidlertid ganske godt hjulpne. Yngvar var jo lege og 
kunne skrive ut resept til meg på melk og loff. Min daværende svigermor, 
Ingeborg Gundersen, hadde kjøpt gården Skjeggerud på Spikkestad. Hun kom 
jevnlig inn med egg og andre landbruksprodukter, til og med en skinkestek fikk vi 
i ny og ned. Et annet godt tilskudd til kosten da jeg startet på Pedden var 
"svenskesuppen" som ble utdelt daglig til studentene. 

 
Min datter Vibeke ble født 17 april 1944. Det var unektelig litt spesieltå få 

barn under krigen. Vanskeligheten bestod først og fremsti å skaffe nødvendig 
utstyr. Tøybleier fikk jeg byttet meg til ved at vi solgte vår skinninnbundne utgave 
av Hamsuns samlede verker. Andre bøker skaffet annet tilbehør Den 
gulebarnevognen fikk vi fra Sverige, gjennom Yngvars onkel!. 

 
Nedkomsten skjedde på Røde Kors klinikk.. Da jeg hadde ligget hele dagen 

med veer, fant sykepleiersken ut at jeg måtte få litt opium og sove til neste dag. 
Jeg protesterte og sa at opium virker motsatt på meg. "For noe tøv", svarte hun.  

 
Og jeg måtte svelge medisinen. Det gikk et kvarters tid. Da følte jeg 

plutselig et kraftig press. "Barnet kommer!", brølte jegav mine lungers fulle kraft. 
En pleierske kom farende inn. "Hvordan kan De ligge der og skrike, De vekker jo 
hele huset"." Ja, men barnet er på vei!sa jeg. Hun ble nokså lamslått da hun 
oppdaget at jeg hadde rett. Da det hele var overstått, husker jeg hun sa: "Nå skal 
det bli godt å få noe å spise". Jeg gledet meg stort. Inn kom to stykker brød med 
margarin pluss et glass skummet melk! 

 
Krigen tok jo slutt en gang. Det første jeg hørte 8 mai 1945 var at folk var 

begynt å brenne blendingsgardiner. Så kom beskjeden om at "seiren er vår".. Jeg 
glemmer selvfølgelig aldri inntoget til kronprins Olav og hjemmestyrkene.Jeg 
stod i folkemengden på Karl Johan og jublet om kapp med alle de andre.Senere 
var jeg på universitetsplassen og tok imot Viggo da bussene fra Grini ankom. 
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Enda noen dager senere møtte jeg opppå Østbanestasjonen da toget fra Stockholm 
rullet inn. Ut steg Tor, Ragnhild og en årsgammel blåøyet gutt: Trond.. 

Hele familien var samlet igjen. 
 

Jul på Røa 1948. Fra venstre: Nanna Aagaard, Kai, Astrid, Vibeke, Sten, Jon og Vivi 
 

 
På vei til Gulbrands kontor i Hjemmets gård, Kristian IV’s gate 13. (ca 1958) 
Bak: Ragnhild, Astrid, Mamma, frøken Solberg og Vibeke. Foran: Hilde, Einar, Helge og Tor 
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19l3-3l  Bosted: Vålerenggaten 60, Oslo 
19l9-24  Elev av Vålerengen skole 
1924-28  Elev av Vahl Middelskole 
1928-3l  Elev av Vahl gymnasium 
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1933  Forberedende prøve i latin, 3 sem og filosofi 
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1933-42  Sekretær hos Hjørvard Torsvik ved Den Norske 
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1934 Tysk bifag ved UiO 
1939 Engelsk hovedfag 
194l-44  Redaksjonell medarbeider i den illagale avisen 

"London Radio" 
1942  Gift med Yngvar Sondov 
1943  Eksamen i Pedagogikk 
1944  Datter: Vibeke Charlotte 
1945  Historie bifag - Språklig-historisk embedseksamen 
1946  Sønn: Sten Yngvar 
1947-77  Sjefredaktør i Det Beste fra Readers Digest 
1950  Skilsmisse 
1954  Gift med Gulbrand Øverbye 
1956  Sønn : Einar Gulbrand 
1978-92  Ulønnet sekretær, økonomiansvarlig og styremedlem i  
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