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Ulvø – Nøtterøy

Ulvø  1928

Barndomsminner
1928 – 1947

Her bodde jeg



2

1934

Den som skriver disse linjene (Thormod Henriksen) er født på Ulvø i 1928. Jeg hadde en lykkelig 
barndom der i 1930 og 1940 årene. Det skjedde mye både før og under krigen som det kan være 
artig å minnes. Jeg vil fortelle noe av dette så langt jeg kan. 

Bildet på frontsiden er tatt sommeren 1928 med meg i barnevogna. Jenta til venstre er søsteren min 
Aggie – som er ca. 5 år på bildet. Jentene til høyre er Gerd (4 år) og Elfie (6 år). De er begge mine 
tremenninger og bodde i huset ved siden av vårt. Idag er det Berganveien 167, mens vi er i Bergan-
veien 169. Det er Ulvø gård i bakgrunnen slik den så ut helt frem til krigens dager. Låven ble revet 
og nytt uthus er bygd + forpakterbolig.

Jeg har ikke bare brukt hukommelsen, men har benyttet materiale som en 
kan finne på nett og i Nøtterøyboka til Unneberg (1971). Har også brukt 
Kartverket og jeg har vært på loftet på Ulvø og funnet en rekke interes-
sante papirer. Jeg har også søkt og studert Aftenpostens arkiv som er 
meget omfattende.

Hvis noen vil kontakte meg har jeg mailadresse:
thormod28@gmail.com
mobil: 908 68 856  
                                     
                                    

                                 

Aggie, meg og Mor

Thormod 2016 på 
verandaen på Vestli
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Thormod

         Oluf Henriksen       +     Olga Sørensen
           (1869 – 1960)                (1871 – 1954)
    Fra Vasskalven       –     Fra Maagerø

Mathias Rasmussen + Hulda Nilsen     
(1854 – 1938)                 (1859 – 1947)         
Fra Sparrønningen  – Fra Ø. Bolæren                              

Trygve Henriksen
(1897 –  1968)
Fra Maagerø

Emilie Rasmussen
(1898 – 1992)
Fra Knarberg

De nærmeste røtter – en oversikt

Alle mine nærmeste forfedre kom fra Nøtterøy og Tjøme. Det var Østre Bolæren og idylliske Spar-
rønningen som var hjemstedet for min Mormor og Morfar mens vi må gå til Tjøme med Maagerø  og 
Vasskalven for å finne Farmor og Farfar. Alle bodde nær det som idag er “Færder Nasjonalpark”.
Min Farfar eide en stor del av Maagerø som ble ekspropriert av Forsvarsdepartementet i 1919. Far-
far sluttet som sjømann og drev i årene 1920 – 1946 Oterbekk Landhandleri på Nøtterøy. 
Litt artig å tenke på at begge forsvarsanleggene – Maagerø og Østre Bolæren var hjemplassene til 
mine foreldre og besteforeldre.

Krigen hindret meg fra å bli sjømann slik det var vanlig i min familie. Istedet ble det skole og studier 
ved UiO. Jeg tok cand. real. eksamen i 1955 med en oppgave på Radiumhospitalet. Innen stråleter-
apien byttet de da ut den gamle røntgenstrålingen og til dels stråling fra radium med høyenergi 
stråling fra en betatron.  Jeg tok en dr. grad i 1963 om primærprosesser i bestrålte biomolekyler som 
proteiner og DNA.
Jeg var 4 år ved Berkeley-universitetet som forsker og visiting professor. Fikk den første embets 
stilling i Norge i biofysikk, knyttet til UiO i 1970 – var der til langt inn i pensjonsalderen.

Gift med Målfrid Maukon i 1957. Tre barn og 8 barnebarn

Til venstre: Farmor og Farfar 
har gullbryllup. 
Til høyere:  Mormor og Mor-
far på Vestli sammen med 
Aggie og meg. Morfar laget 
de benkene vi hadde i start-
en.
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Et av de barometre som ble gitt av 
Staten har jeg og vi ser det her

Litt mer om den nære familie 

Som det fremgår av siden foran hadde jeg alle 4 besteforeldrene i live til jeg var 10 år. De bodde i 
Knarberg ca. 500 meter unna  og i Oterbekk ca. 700 meter den andre veien.

Jeg var 10 år da Morfar døde. Hadde egentlig liten kontakt med han. Han kom fra Sparrønningen, 
var tømmermann til sjøs. Han var stille og rolig og ble 84 år.

Jeg var 19 år da Mormor døde – hun var 88 + 1/2. Hun bodde hos oss noen vintere under krigen og 
jeg hadde fin kontakt med henne. Hun påsto at hun ikke kunne svømme – tiltross for at hun vokste 
opp på Østre Bolæren – vet ikke om jeg kan tro det. 

Jeg var 26 år da Farmor døde. Hun ble 83 år. Hun var ganske liten av vekst, men duverden for en 
vilje og innsats. De hadde Oterbekk landhandel til hun var 75 – i første rekke fordi de ville at Far 
skulle overta – noe han da også gjorde.
Har lyst til å nevne en episode med Farmor som jeg husker: Vi hadde ei skikkelig stor rotte i kjelleren 
og hele familien ble etterhvert engasjert i å ta knekken på denne rotta. Ingen klarte dette før “Beste-
mor Oterbekk” gikk i kjelleren. Det ble rottas skjebne.

Jeg var 32 år da Farfar døde. Han ble 91 og et 1/2 år og han var 
klar i hodet til det siste. 
Farfar er den av besteforeldrene jeg hadde mest tilfelles med. Han 
var sportsentusiast (sportsidiot ville en si idag) og det var særlig 
fotball som interesserte. Jeg tror aldri han så en fotballkamp, men 
han lyttet til P. Chr. Andersen når han refererte. 
Farfar hadde vært sjømann og skytter den gang de fanget bottle-
nose i området nær Grønland. Bottlenose eller nebbhval kunne 
bli ca. 9 meter lange og veie 7 – 8 tonn. De brukte granatharpun, 
men små båter og skadeskutte hval førte til mange ulykker der 
det gikk med både ben og armer. Farfar mistet pekefingeren på 
venstre hånd den gang. Det var ille når en spilte fiolin.

Det var ofte dårlig vær og det var flere båter som havarerte når 
uværet brøt løs. Derfor lot Staten lage noen barometre som de 
delte ut til de båter som deltok i denne fangsten. Et barometer kunne varsle om uvær. Farfar fikk et 
av disse barometerne og han “reddet” dette da fangsten var over – han hadde det på veggen i stua. 
Idag er det meg som har dette barometeret – og  du  kan se bildet av det til høyere. Idag er situas-
jonen ganske annerledes og en får langt bedre værvarsel titt og ofte.

Farfar likte å løse kryssord og denne interessen gikk igjen hos yngste datteren Maren Ingrid og hos 
eldste sønn som var min Far – men jeg har aldri vært opptatt av kryssord.

Må nevne at Farfar barberte seg og brukte kniv. Han satt gjerne i gyngestolen sin i stua og barberte 
seg. Det så litt skummelt ut – men gikk bra.

Tanter – onkler – kusiner – fettere
I min første barndom hadde jeg 6 tanter, 5 onkler og 13 kusiner og fettere – alle innen en radius på 
noen få km. Idag har jeg 3 kusiner og en fetter tilbake – men det er jo mange etterkommere da. 

Etterkommere og øvrig familie finner en på nettstedet:  www.maukon.com
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Ulvø – ca. 1930
Ulvø, slik det var da jeg kom til, besto av selve Ulvø gård + 10 hus. Hele 9 av disse var utskilt fra 
selve gården, mens ett kom fra Oterbekk eller Stokken. 
La oss se hvem som eide og bodde i disse husene fra starten av. I hele 8 av husene bodde det noen 
i min familie. (Jeg har brukt egen slektsgransking + sakset litt  fra Unnebergs bok om Nøtterøy).

Ulvø Gård. 

Vi tror jo navnet stammer fra ulv. Gården hørte i middelalderen til kirken (Laurentiuskirken og Mari-
akirken). Etter 1600 var det private eiere. Den som eide Ulvø da jeg ble født var Maggie Vibe. Hun 
var gift med Georges Ferdinand Vibe som døde i 1924. Fru Vibe døde i 1941 og for oss var det 
spennende at begges askeurner er satt inn i fjellet syd for selve hovedbygget.
Fru Vibe hadde gårdsgutt, noen sauer med bukken Julius som vi var redde for. Det jeg husker best 
er den store St. Bernhardshunden som het Bella. Den var sikkert snill, men bare størrelsen kunne 
skremme små gutter.
Fru Vibe hadde bil og og jeg mener hun deltok i Monte Carlo-løpet en gang på 1930-tallet.  Men det 
som er sikkert er at det ved veien (inngangen til gården) var en stor portal og at det var skrevet Ulvø 
med store hvite bjerkekubber.
Gården ble solgt i 1941 til Kaare Schøning etter alle tiders auksjon der det var svært mange men-
nesker og det sto biler parkert langs veien helt til Bergan (mer om det siden).

2
3

5

7

8
9

10
13

11

X

På et moderne Google earth bilde har jeg markert de 10 hus som dannet Ulvø i min barndom. De 
er gitt ved bruksnummer – i den  rekkefølge de ble utskilt fra gården.  Stedet merket X kom fra Oter-
bekk.
Alle andre hus er da kommet til i senere tid. Det har jo endret Ulvø betraktelig.
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10 hus med innbyggere som utgjorde Ulvø i 1930
Brnr. 2 (Idag Berganveien 177). Det første huset som ble skilt ut var det som fikk bruksnummer 2. 
Det ble kaldt Fjeldheim. Det ble kjøpt av Even Evensen i 1895. Han var gift med Klara Jørgine. Hun 
var av Bolærenslekt og det eldste barnebarnet til Edvard og Anne Nilsen på Østre Bolæren. Hun 
hadde hele 5 kusiner som alle bodde på Ulvø i 1930-årene. En kan se mer om denne familien ved 
å gå til nettstedet: www.maukon.com
Klara var kusine til min mor og alle Klara og Evens  5 sønner er da mine tremenninger. Det var Even 
(1891), Kristian (1895), Karsten (1896), Alf (1899) og Harald Anker (1902). Sønn til Karsten (Birger) 
er mer på min alder (født i 1925). Han eide Berganveien 177 noen år.

Even var sjømann, men forlengst pensjonert, ca. 75 år gammel, da jeg lærte han å kjenne. Jeg var 
ofte hos han fordi han hadde som hobby å lage små seilskip. Det var jo kjempespennende å se på 
når han jobbet. 
Huset de hadde, brant  i januar 1939 bare 2 dager før de hadde gullbryllup. Jeg fulgte med på det, 
men kan ikke huske jeg bidro på noen måte.
Klara var vårt nyhetsanker. Hun hadde 4 kusiner + en svigerdatter som bodde langs veien som hun 
besøkte nærmest daglig. Hun gikk opp til stedet kaldt Lund der svigerdatteren Konstance bodde  
(idag har det adressen Hagabergveien 32). Hun var gift med sønnen Kristian som omkom i 1924 i 
et hvalbåtforlis. De hadde 2 sønner Reidar (1919) og Frank (1924). Frank var god til å hoppe på ski 
og vi skal høre mer om han her.  
Klara kunne alle salmevers og hun var fabelaktig god i bibelhistorie og katekismus.

Bnr. 3 Grønli. (Ulvåsveien 5.) Dette stedet kjøpte Markus Mathisen i 1908. Han satte opp et hus 
som tidligere sto på øya Steinkloss. Han var gift med Laura og de hadde barna Anna, Henry og 
Mathias. Markus var styrmann og senere fisker, men ble blind. Han gikk på brygga alene og bommet 
aldri på båtplassen sin. Vi kunne heller ikke passere han på veien uten at han merket det. Far min og 
jeg var på veien en gang han kom – vi sto helt stille og skulle teste om han merket oss. Han stoppet 
ved oss og spurte “fikk dere noe fisk idag da?”.
En periode bodde datteren Anna der med barn. Hun var gift med Fredrik Jensen som er i Bolærensl-
ekt og en fetter av min mor. De fikk 4 barn som da alle er mine tremenninger. Frank var født i samme 
år som meg ble en lekekamerat. Må også telle med søstrene Ella (født i 1929) og Marit (født i 1931).
Eiendommen gikk i 1952 over til sønnen Mathias Mathisen. Idag er det hans eldste sønn Vidar som 
er eier av Grønli. 

Bnr. 5 Fredheim. (Ulvåsveien 6.)  Dette stedet kjøpte Emil Sørensen i 1913. Han var fra Brøtsø 
på Tjøme, var maskinist og gift med Hilda som også er av Bolærenslekt og kusine av min mor. De 
hadde 4 barn som alle var betydelig eldre enn meg. Sønnene Normann og Kåre bodde på Ulvø hele 
sitt liv og vil komme igjen i denne oversikten. Barna til begge bor enten på Ulvø eller i umiddelbar 
nærhet av Ulvø
Hildas mor Inga som var min grandtante bodde noe på Ulvø og jeg var av og til på besøk hos henne. 

Bnr. 7 Liberg. (Ulvåsveien 8.) Dette stedet kjøpte Johan Arnt Johansen i 1916. Han var styrmann 
og gift med Olga Marie Jensen. De hadde 4 barn der den yngste Ove var født i 1920 så han gikk 
ikke inn i min barndomstid. 
Stedet, som ligger praktfullt til, gikk over til sønnen Reidar og kona Ingeborg. Nå er huset solgt, revet 
og et nytt fint hus er kommet til. 
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Bnr. 8 Bjerkevang. (Berganveien 165.) Dette stedet kjøpte Harald Kristoffersen i 1922. Han var 
maskinsjef og gift med Amalie som var en av de 5 kusinene fra Bolærenslekta som bodde på Ulvø. 
 
Harald og Amalie hadde 3 barn som alle var en god del eldre enn meg. Vi nevner spesielt den eld-
ste, Harald, som var hovedlærer på “Kristiandsands radioskole”. Under krigen var han i Gøteborg, 
og han var en svært viktig kontaktperson som kunne sende meldinger til min far i England og sam-
tidig sende meldinger til oss på Ulvø. 

Må her fortelle om en episode fra 1930-årene. Jeg lekte at jeg var kjøttmann. Da fylte jeg trillebåra 
med kvister og ringte på hos Kristoffersen og sa at kjøttmannen var der. Astrid tok pengepungen og 
gikk med meg ut for å se på “kjøttet” og kanskje kjøpe noe!
Huset og eiendommen gikk over til datteren Astrid (Jacobsen) omkring 1960. Idag er den opprinnel-
ige tomta delt og et nytt hus og nye folk er kommet til.  

Bnr. 9 Løvlund – (Berganveien 167.)  Dette stedet ble skilt ut i 1923 til Haakon Kristiansen. Han 
var sjømann og sjef på hvalkokeriet Skyttern da de gikk ut fra Gøteborg som en av “Kvarstadbåtene” 
våren 1942. Båten ble senket av eget mannskap for ikke å falle i tyskernes hender. Haakon satt i 
tysk fangenskap. Det lekker nå olje fra Skyttern. 

Haakon var gift med Hanna, som også kom fra Bolærne, og  som var en av kusinene til min mor. 
Barna, mine tremenninger, var Elfie (1922), Gerd (1924) og Vidar (1931) om ble kalt “Lillegutt”. Elfie 
ble bare 17 år gammel – hun døde av hjernehinnebetennelse i 1939.
Huset brant ned i januar 1932. Jeg var da nesten 4 år, men sto i vinduet på vårt hus, sammen med 
Aggie, og så det hele. Denne brannen førte til at Aggie var livredd brann så lenge hun levde. 
Det ble bygd et nytt hus som ble solgt i 1938 til Karl Gulbrandsen som var gift med Gerda – og her 
er vi kommet til den yngste av kusinene fra Bolærne som hadde Ulvø som sitt hjemsted. Hun var 
foresten søsteren til Hilda Sørensen. Gerda hadde sønnen  Rolf – født i 1930.

Bnr. 10 Vestli – (Berganveien 169.)  Dette stedet ble skilt ut i 1927 til Trygve og Emilie Henriksen. 
Trygve var sjømann og var den gang telegrafist og styrmann på hvalkokeriet Orwell. Emilie var 29. 
De bygde huset høsten 1927 og flyttet inn før årskiftet. De kalte stedet for Vestli – trolig fordi stedet 
på Vasskalven, der min farfar kom fra, het Vestli. Det var Arthur Henriksen, en fetter av Far som var 
byggmester.
Trygve og Emilie giftet seg i februar 1922 og Aggie ble født i januar 1923. De bodde da i 2. etasje 
hos mine besteforeldre i Knarberg. De flyttet inn i det nye huset høsten 1927. Jeg ble født der 26. 
februar 1928.

På bildet under, som er fra 1927, 
er ennå ikke glass-verandaen og 
balkongen kommet med. Huset var 
mitt hjem til etter krigen. 
I 1946 ble huset solgt til V. Kvilhaug 
fordi mine foreldre overtok Oterbekk 
Landhandleri etter mine besteforel-
dre. 
Vestli ble gjenkjøpt i 1961. Min Mor 
levde der til 1989 da jeg + mine 3 
barn overtok.
I 2017 gikk så eiendommen over til 
Kristin og Jan Muren. Kristin er da 
barnebarnet til Trygve som bygde hu-
set.

Sommeren 1927
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Bnr. 11 Solstrand. (Ulvåsveien 3.) Dette stedet kjøpte Hans Hansen i 1927. Han var hvalskytter og 
gift med Harda. De hadde barna Knut (1924), Åge (1929) og Turid (1934). En god del av min barn-
dom var lek og sport sammen med disse. Det var særlig Knut som jeg husker som en fremragende 
skøyteløper – og skøyteløp var jo også min store interesse.

Bnr. 13 Åsheim. (Berganveien 171.) Dette stedet kjøpte Nils Henriksen i 1928. Han var bror av min 
farfar og kom fra Vasskalven på Tjøme. Han var gift med Nelly og de hadde 8 barn. Nå var jo alle de 
adskillig eldre enn  meg, men de hadde også barnebarn som bodde der i perioder. De jeg husker er 
Willy – sønn av nr. 7 i flokken, Margareth. Han var året eldre enn meg og var vel den første lekeka-
merat jeg hadde. Jeg husker også døtrene til nr. 3, Henrik – Sigrunn og Astrid. De var mer på alder 
med Aggie. Alle var da i min familie, men denne gang på farsiden.

Gnr. 46, bnr. 31 Fjellbo. (Berganveien 179.)  Dette stedet ble utskilt fra Vestre Oterbekk, gnr. 46 i 
1928 og kjøpt av Karl og Marie Fjære. De hadde guttene Gunnar og Kristian Fjære som druknet St. 
Hansnatten 1936. Det ble sagt at de fikk tang i propellen og at de skulle fjerne det. Resultatet ble at 
begge druknet og det ble noen tunge dager på Ulvø som jeg som 8-åring godt kan huske. De hadde 
også datteren Kari som var et år eldre enn meg.  Fjære solgte stedet i 1938 til min onkel og tante 
Søren og Nancy Henriksen. De laget en imponerende mur mot veien. Siden huset ikke var utgått fra 
Ulvø gård hadde de ikke båtplass slik de andre 9 eiendommene hadde. Søren strevde en god del 
med det og idag kan nåværende eier Jan Magnussen fortøye ved Ulvøbrygga. Søren og Nancy var 
foresten grand–onkel og tante til Jan.

Ulvø i 1930 årene

Ulvø slik det var, eller slik jeg husker det, var selve gården og de 10 hus som er nevnt. Vi hadde ikke 
innlagt vann – ei heller kommunal kloakk. Veien var smal og med vaskebrett som måtte skrapes 
fra tid til annen. Skrapa var en stor motorisert doning som bråkte og som jeg var redd for. Når jeg 
skjulte meg i bringbærhekken (bringbær er fortsatt en favoritt) og jeg ble ropt på var jeg helt stille. 
Men moren min visste råd for hun ropte bare “Thormod – skrapa kommer” og da kom jeg straks fram 
fra bringbærhekken. 
Hva kan vi vel huske fra barndomstiden. Min onkel Søren mente han kunne huske sin egen dåps-
dag, men det var det ingen som trodde på. Han ga seg og sa “da var det vel Maren Ingrids dåpsdag 
da”. Hun var 2 år yngre så jeg er ikke sikker på at han kunne huske det.
Det første jeg virkelig kan huske var at nabohuset i nord brant ned. Aggie og jeg sto i vinduet og så 
hvordan flammene herjet og hvordan ting fra loftet raste ned i ildmørjen. Huset brant ned i januar 
1932 og da var jeg nesten 4 år. Videre kan jeg huske at jeg var på åpningen av Vrengen brua som 
var i november 1932. Jeg husker svakt at jeg så kong Haakon – men det er temmelig tilsløret. Jeg 
fikk senere i 1954 gleden av å vise kong Haakon rundt på Kreftforskningsinstituttet på Radiumhos-
pitalet og fortelle litt om røntgenstråler og radioaktiv stråling som kan oppdage og helbrede kreft.

Som nevnt hadde vi ikke offentlig vann slik at alle hus måtte ha en brønn. Det var nok noen som 
boret etter grunnvann, men jeg tror ingen på Ulvø hadde det. Naboen i nord hadde brønn ute på 
plenen, mens vi hadde brønn i kjelleren. Vi måtte bruke en håndpumpe for å få vann på kjøkkenet. 
Vi hadde et bad med badekar i 2. etasje. For å bade måtte vi varme vann i bryggepanna i kjelleren 
– bære det opp 2 trapper. Vi kunne pumpe kaldt vann opp i badet. Det ble ikke ofte en badet på den 
tiden.
Vi fikk vann fra Akersvannet i 1933. Jeg vet ikke om det kom til Ulvø så tidlig. Vannet smakte ikke så 
bra og jeg husker far min stadig så fram til å få vann fra Farris.
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De harde 30-årene ––eller ?
På Ulvø var det sjøfolk i alle hus eller pensjonerte sjøfolk. De hadde for det meste en ordnet økonomi 
og kunne kjøpe eller bygge hus. Det var flere maskinister (Harald Kristoffersen og Emil Sørensen)
mens min far var på dekk. Han fikk eller tok telegrafistskolen i marinen i 1917. Samme år tok han 
Styrmannskolen. I 1920 tok han så skipperskolen. Han var telegrafist og styrmann på kokeriet Or-
well fra 1925 til 1931.  Han var i langfart med oljetankeren Glarona – og i de siste årene før krigen 
var han skipper på en hvalbåt der skytteren ikke hadde navigasjons-sertifikat. Han hadde nok en 
brukbar inntekt fordi han allerede som 30-åring kunne bygge huset vårt – det er det jo ikke så mange 
30-åringer som kan idag – han fikk ingen hjelp fra foreldre.

Den tekniske standarden var jo ikke på noen måte sammenlignbar med idag og alle hadde uthus der 
utedoen var sentral, men også skjulet var viktig. Det uthuset vi hadde rommet utedo med 3 seter. 
Videre var det et hønsehus med gjerne mellom 5 og 10 høner – vi hadde aldri hane. Så var det et 
skjul for ved og hos oss en stor koksbinge. Vi hadde en stor svart ovn i stua der en kunne brenne 
med koks og hvis den ble fylt om kvelden kunne den brenne natten gjennom. Under krigen hadde vi 
ikke koks og måtte brenne ved og kvist som vi måtte hugge selv (mer om det senere).

Uthuset hadde også et snekkerverksted med høvelbenk. I annen etasje var det lagerplass for fisk-
eredskap, tau – ruser og garn.

Dette med fiskeredskap er nok noe spesielt.  Alle på Ulvø hadde båt og alle drev fiske – hvalfangerne 
om sommeren og de eldre drev litt fiske hele året. 

Jeg har noen ganger lurt på hvordan de kunne få “hjulene til å gå rundt” fordi det var jo intet pens-
jonssystem før en fikk alderstrygden i 1936.

Det var noe salg av fisk og særlig da av mer eksotiske som – hummer – ål og laks. Dette var jo typer 
som det var stor pris i.

De fleste hadde gjerne et nett eller en teine nede ved brygga der de lot fisken gå inntil de skulle 
bruke den. Vi dro ofte i disse sanketeinene for å se på fisken.

Rødspettene til Karsten Evensen

Som eksempel på hvor dum jeg var, må jeg fortelle om da jeg slapp ut rødspettene til Karsten Even-
sen. Han hadde fått noen fine flyndrer og de gikk i et nett nede på brygga. Jeg kan ikke gi noen god 
grunn til at jeg dro opp dette nettet og slapp flyndrene fri (kan vel tenke jeg var 5 – 7 år) – men de 
svømte så fint avsted. Det ble jo huskestue av det og far min betalte Karsten for flyndrene. Jeg tror 
ikke jeg fikk ris ved den anledningen, men vi hadde et bjerkeris som hang på en bestemt plass på 
“spiskammerset”.
Det ble brukt noen ganger av Mor – en gang da jeg brant kvae på den store grana utenfor inngangen 
vår.

Alle var eller hadde vært sjøfolk og alle hvalfangere var opptatt av hyre når høsten kom. Jeg ville 
også være hvalfanger og da onkel Søren spurte om jeg hadde fått hyre iår svarte jeg kjekt at –– 
“joda jeg hadde fått hyre med Salvesen” –– fint sa onkel Søren – da stopper jeg imorgen tidlig og du 
kan reise med meg! Da sprakk kjekkheten og gråten kom. 

Brygga og stranda mot Ula var viktig. Jeg fisket gjerne fra brygga og fikk “simpe” til katten vår. Vi 
brukte blåskjell som agn eller enklere snegler som vi kalte kuong. Jeg kan også huske vi gikk langs 
stranda mot Ula og trakk inn tare der vi av og til fant en hoppende småreke. Disse kokte vi i en blik-
kboks – og det var stor stas.
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Frosne underbukser
En uforglemmelig opplevelse på gårdsplassen til Johansen. Jeg husk-
er ikke om Åge var med, men i alle fall Frank og jeg. Det var en iskald 
vinterdag og vi gikk på ski. Fru Johansen hadde vasket tøy og hengt 
det ut på snora på gårdsplassen. Den ble jo stivfrossen på et øyeblikk. 
Da var det at Frank slo til den hvite lange underbuksa med staven – og 
begge beina på buksa datt i bakken. Grufullt øyeblikk.

Aggie – uhell på sykkel

Vi var lite syke – men vi var jo innom Sykehuset også. En episode 
som førte til det var da Aggie syklet hjem fra Tønsberg – en kveld – det måtte være på slutten av 
1930-tallet. Hun var i bakken ned fra den store eika inne ved Øgårdsveien – da hopper plutselig 
dynamoen inn i eikene – og Aggie stuper over sykkelen og går i bakken. En ulykke som førte henne 
til Sykehuset med brukket kjeve.
Hun var svært opptatt av denne kjeven og ville stadig ha meg til å kjenne hvordan det gikk – om det 
fortsatt var noe løst der inne. “Kjenn her Thormod” var et vanlig spørsmål – og jeg kjente selv om 
fingrene iblant var temmelig skitne.

Et bilde fra ca. 1938. Aggie og jeg står foran porten på Vestli med Ulvø gård i bakgrunnen. Uthuset 
ble revet under krigen og bygd opp igjen, men selve framhuset er fortsatt slik det var. Vi kan se den 
lille åsen bak huset. Det var der Frank og jeg var under en del av auksjonen i 1941 og blendet auks-
jonarius som ble meget irritert. I 1938 var det Maggie Vibe som eide Ulvø. Vi ser den gamle låven 
som ble revet og erstattet med en ny omkring 1941 – 1942. Det nye uthuset står 90 grader på dette 
gamle huset. Videre er det bygd en liten forpakterbolig.

Frank Jensen
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Mor på sykehus
Mor var svært sjelden syk – men jeg husker en gang hun kom noen dager på det Katolske syke-
huset som het “St. Olavs klinikk”. Jeg tror hun hadde noe bihulebetennelse – og Aggie og jeg 
måtte klare oss som best vi kunne

Det var ytterligere en person som var med i min tidlige ungdom – Randi Rasmussen (en kusine) 
som ble gift med Arne Ingvaldsen fra Husøy og som døde bare 30 år gammel i 1946 av tuberkolose.
Randi var en flott jente – 8 år eldre enn Aggie. 
Bildet her viser oss på morellhøsting på Tjøme – antagelig sommeren 1938. Det var masse moreller 
og store smil. 

Besøk av danske venner (Martin Løber, havnelos i København) sommeren 1937 (tror jeg). Vi stu-
derer sporten i Tønsberg Blad. Bildet viser også at det var tett tung skog ved Lekestua den gang.
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Sportsaktivitet – før krigen
Kastøvelser.

Utenfor huset til Mathisen ned mot brygga var det mye grus som var litt stor. Det var akkurat passe 
stor stein til å kaste med for små gutter. Frank bodde der en periode og han hadde en ypperlig kas-
tarm. Han kastet både langt og han var treffsikker. En gang vi kastet nede ved brygga fikk vi se ei 
rotte som svømte – og det var Frank som traff – så rotta sank og druknet.
Jeg kastet nok også en god del og deltok både i spyd og diskos da jeg gikk på gymnaset.

Skøyter

Jeg har alltid hatt en brennende interesse for skøyter – det sitter i meg fortsatt og jeg kan mye om 
resultater, rekorder, Bernt Evensen, Ballangrud, Koss, Bøkko og Kramer. Jeg begynnte tidlig og 
hadde  krøllskøyter med remer før det ble lengdeløp med remer og endelig skøyter med støvler.

Hvor gikk jeg på skøyter ? 
“Hovedbanen” var Fløydammen. Den eksisterer ikke lenger, men lå bare 100 meter fra huset. Idag 
er det der garasjen og innkjøringen til Kreiertveien 12 ligger. Dammen var vel ca. 15 meter lang og 
10 meter bred på det beste. Den var aldri mer enn 20 cm dyp så her fikk jeg lov til å gå. Husker at 
det var to bittesmå øyer hvor det vokste et bjerketre.
Vi hadde også muligheten på det vi kalte “Bassenget”. Det var et kunstig gravd basseng som var 
vannkilde til Ulvø gård. Det lå der en finner Fullriggerveien – ca 150-200 meter fra Berganveien. 
Det var strengt forbudt å gå på skøyter der – det var vel 15 ganger 15 meter, men var så dypt at vi 
kunne drukne der.
I de dager gikk kloakken i en grøft ved veien og det var det faktisk mulig å gå litt på skøyter.
Vi må også nevne at det på Bjerkøy var en ganske stor dam – stor betyr ca. 80 meter lang og 30 
meter bred. Den var ikke dyp og her var det gode muligheter for å gå på skøyter. Idag er dammen 
temmelig gjengrodd og det er neppe noen som mener det kan være skøytemuligheter der.

Jeg husker en episode fra dammen på Bjerkøy. Vi, det vil si Frank, Åge og jeg (husker ikke om Knut 
var med) rodde over til Bjerkøy og dro bare båten inn på søla. Så gikk vi til dammen og gikk på 
skøyter. Da vi kom tilbake til båten var det blitt lav-vann og båten lå nesten på det tørre.  Vi strevde 
for å få båten ut, men det endte med at vi måtte rope på hjelp. Våre rop ble hørt av Olai og Oskar 
Thoresen på Arås og snart kom de roende for å hjelpe. De kastet et tau til oss som vi festet til båten 
vår og da var det bare å dra da. Men plutselig ser vi Thoresen-brødrene faller bakover med beina i 
været – tauet røyk! Men vi kom da tilsist ut.
En tilsvarende situasjon opplevde jeg også en gang vi skulle ha snekka på land for å pusse opp. 
Stedet var litt nord for Skøyens brygge. Det ble brukt talje og det var onkel Søren, tante Nancy + 
Mor og Far som dro. Tauet røyk og den som sto bakerst og litt ut i vannet ble våt i buksa. Latteren 
ble stor så det var kanskje flere som ble våte?
Den fineste og farligste skøytebanen var når Kilen frøs til og vi kunne gå der mellom Ulvø og Arås. 
Det fikk jeg jo ikke lov til, men vi gjorde det likevel. Det var foresten ikke så dypt der.

Det var Knut som var den suverene skøyteløperen. Han hadde foresten skøyter med støvler lenge 
før jeg fikk det. Ute på Tjøme var det en gutt, Nils Vosgraff, som det gikk store ord om. Han kunne 
gå på skøyter på Kynna, nord på Tjøme – den var faktisk større enn Strengsdalsvannet. 
Det ble aldri noen skøytekamp mellom Knut og han tjømlingen. Såvidt jeg husker dro Knut og jeg 
noen ganger til stadion i Tønsberg og jeg fikk skøyter med støvler før krigen kom.
Etter krigen ble det skøyteløp for meg – både i skolens regi og som medlem i Tønsberg Turn. Jeg 
var med i en rekke stevner sesongene 1946 og 1947 – fikk gå på stadion i et stevne sammen med  
Liaklev, Lundberg og Farstad.
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Ski

Vi gikk aldri langrenn – nei det var hopp som sto på programmet. Jeg fikk en jul et par ski av bøk 
med vanlig huitfeldt-binding, men det var vanskelig å hoppe med det utstyret. Jeg sparte penger 
og kunne en dag – før krigen kom – få et par hoppski av hickory og med kandaharbinding. Dermed 
kunne jeg sette utfor noe større bakker.
Vi startet alltid med en lokal bakke bak fjøset på Ulvø gård. Vi kunne få fart helt oppe fra toppen av 
åsen og så hadde vi hoppet på en stor stein som lå ca. 7 meter før der unnarennnet startet. Ettersom 
vi følte oss trygge på dette, startet vi med å flytte hoppet oppover. Det ga jo straks større lengder. Til 
slutt var nok hoppet en 5 - 6 meter ovenfor steinen. Vi hoppet over steinen og jeg tror bakkerekorden 
var 22 meter. 
To episoder må nevnes. Hadde en huidtfeldtbinding falt ofte bakdelen på skiene ned når en forlot 
hoppet. Det skjedde for Åge og de traff steinen. Dermed vippet de forover og han traff selve kulen. 
Det ble jo et mislykket hopp, men det huskes.
Den andre episoden var da Frank Evensen (sønn til Kristian til Klara og Even. Han var 3 og 1/2 men-
ning av meg) kjørte utenfor hoppet og satset til for fullt på kulen. Han for ut med stor høyde og landet 
et sted mellom unnarennet og gjerdet nedenfor – sikkert 25 meter langt hopp. Vi så han landet og i 
et øyeblikk sto han stille mens skiene brakk og stakk opp på begge sider - uforglemmelig.

Større bakker – den største på Nøtterøy – Vetan

Ute på Torød var det et par brødre Brendalsmo som var ivrige skiløpere. De klarte å få til en bakke 
på det vi kalte Buerteigen som ble kalt Vetanbakken. Jeg tror bakkerekorden der var 41 meter satt 
av en fra Kongsberg med den fine Kongsberggenseren.
Vetanbakken ble for meg et sted der jeg var svært ofte i skisesongen – det var nok i første rekke 
etter at jeg våget meg utfor en dag vinteren 1940. Vi hadde lenge pratet om å stå der og en dag dro 
Frank Evensen, Knut Hansen og jeg dit – kanskje skulle vi sette utfor. 
Bakken hadde et ganske stort stillas – det var bare en avsats og du måtte klatre opp med skiene 
på ryggen. Så sto vi der alle tre på toppen av stillaset – det å gå ned igjen med skiene var uaktu-
ellt. Først skulle Frank hoppe – han var størst og best. Da han forlot hoppet hørte vi en lyd, – så 
han sveivet med armene og borte ble han. Han kom ikke fram på sletta så det betød at han datt. 
Så skulle Knut prøve. Han flakset også med armene og kom heller ikke fram på sletta. Dermed var 
det meg – 12 år som skulle prøve. Innmari skummelt – jeg seilte bare utfor hoppet og satte meg på 
baken med en gang. Men da jeg kom til overgangen reiste jeg meg opp igjen og for de som sto på 
stillaset kunne det virke som jeg sto. Kjempegøy – jeg var fort oppe på toppen igjen for et nytt hopp. 

Jeg hadde tilhold i Vetanbakken hver vinter gjennom hele krigen, og det ble utallige hopp – de fleste 
med en heller dårlig stil. Lengstehoppet var til; “den store grana” – noe som var ca. 33 meter.
Jeg traff andre skiløpere som nok mestret hoppkunsten adskillig bedre enn meg. Jeg vil nevne 2. 
Den første er Sigurd Tjomstøl (var ordfører på Nøtterøy i mange år). Han var et år eldre enn meg og 
en glimrende skihopper. Kontakten med Sigurd var ikke bare om vinteren – vi spilte fotball sammen 
på juniorlaget til NIF.
Den andre skihopperen var Tor Brendshøy. Han var fra Knarberg (født i 1923) og bror til Åse som var 
gift med min fetter Hansteen Rasmussen. Tor hoppet elegang på ski og var i en helt annen klasse 
enn oss andre. Han hoppet stadig ned mot 40 meter i Vetanbakken og med langt bedre stil enn det 
jeg kunne prestere.

Vi hadde også andre bakker på Nøtterøy som Fagerlibakken som lå på veien ned mot Hella. Jeg 
hoppet her kun noen få ganger – bakken var litt mindre enn Vetanbakken. Vår “snakkis” gikk ofte 
om Bjellandbakken der bakkerekorden var 68 meter. Vi snakket om at vi ville stå i den bakken, men 
heldigvis ble det aldri noe av.
Jeg var med i et hopprenn for Nøtterøyskolene i Kikutbakken – tror det må ha vært i 1940. Fikk en 
5.te-plass og et flott lite beger. På veien hjem kjørte jeg på ski ned til bussen på skaren. Jeg falt og 
fikk et kutt under nesa som ga fra seg mye blod.
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Fotball

Det var selvsagt mye fotball også helt fra ung alder til jeg sluttet på gymnaset. Det var en viktig peri-
ode i livet at jeg var opptatt av fotball. Vil dele det litt opp og se på de steder vi spilte – eller i første 
rekke jeg spilte fotball.

1. Hjemme foran huset
Jeg spilte mye alene hjemme – skjuldøra var mål og jeg hadde fjellet som “medspiller”. Det var ikke 
blomster og planter ved fjellet så “medspilleren” var forutsigbar og ga meg fine tilbakespill. Jeg dun-
dret ballen mot skjulet og det ble synlig på veggen etterhvert. Av og til fikk jeg mål og ballen suste 
inn i skjulet. Såvidt jeg husker ble bare et kjellervindu knust i de årene.
Jeg var for det meste alene hjemme og under krigen var det vanskelig å få ball en kunne bruke. Jeg 
lappet og lappet (gjorde jo det samme med sykkelen) og brukte gammnel ball som ble lagt inn i det 
ytterste – og vi holdt det gående.

Vi spilte jo også fotball på Bergan skole. I min klasse var Johannes Eriksen fra Hengerød den beste. 
Han hadde en medfødt misdannelse som vi kalte hareskår og som sikkert plaget han de årene. 
Dette fikses ganske tidlig i livet idag. Men Johannes var en eminent tekniker og jeg tror han spilte 
mye fotball innen bedriftsidretten.
Det var en stor skolegård på Bergan. Hver vår var vi tidlig ute hos vaktmesteren og fikk låne hakker, 
spader og trillebår slik at vi kunne hakke bort isen og komme til med fotballen så tidlig som mulig. 

2. Nesbryggsletta
Aksjonsradiusen økte jo litt etterhvert og min fotballvei  gikk snart til Knarberg og videre til Nesbry-
ggsletta. De ivrigste på min alder var Arne Bjerke, John Edgar Bergquist, men på Nesbryggsletta 
møtte vi jo mange. Den så nok ikke ut slik en møter den idag. Det var en jordbane som ikke var slett, 
men som sikkert hellet en halv meter nordover. Vi trente gjerne mot det søndre målet for der var det 
best. Hit kom Kamfjordguttene, Sverre, Finn og Per. Videre var Knut Graue alltid tilstede. Såvidt jeg 
husker kom han alltid i vanlige sko – han skulle jo ikke sparke – men han slet ut mange sko.
All vanlig fotball var jo utelukket under krigen – men vi ordnet jo privatkamper. Jeg spilte mest på det 
vi kalte “guttelaget” og “Juniorlaget”, men fikk også kamper på seniorlaget. 

Da jeg gikk på Realskolen på Nøtterøy laget vi klasselag og spilte mot tilsvarende klasse i Tønsberg. 
Da møtte jeg gutter som Knut Nygård, Kjell Haraldsen og ikke minst Dag Henriksen som senere ble 
en av nøkkelspillerne til Eik da de spilte i fremste divisjon. Vi tapte som regel.

Siste året av krigen gikk jeg på gymnaset i Tønsberg og på grunn av en fabelaktig dyktig gymlærer 
Knut Kielland Lund ble det mye idrettsaktivitet på stadion i Tønsberg. Nå var nok det for det meste 
friidrett, men fotballen hørte også med. 
Den beste fotballspilleren i Tønsberg under krigen var Kjell Gundersen, sønn til den sagnomsuste 
Jeja Gundersen som var brannmann i Tønsberg. Kjell kunne tilbringe timer alene på stadion og leke 
med ball og skyte mål osv. Han var uhyre rask og jeg mener han ble registrert med noe slik som 
11,5 sekunder på 100 m. Desverre ble Kjell skutt ved et vådeskudd i mai-dagene 1945 da han var i 
milorg. Med ham mistet vi en betydelig fotballspiller.

Fotball på gressbanen i Tønsberg var jo ikke tilatt, men vi snek oss til det. Vi hadde gjerne en “vakt” 
oppe på tribunen som kunne følge med det som skjedde utenfor gressbanen. Når politiet dukket 
opp blåste han i en fløyte og alle guttene forsvant sporløst ut på den andre siden og inn i skogen!
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“Friidrett”

I disse unge år var jeg veldig opptatt av å hoppe lengde og høyde. Det var nok stusselige greier med 
hensyn til bane, – men det gikk så her.

Lengde

Jeg hoppet hjemme og potetjordet mot nord var lengdegropa. Jeg hadde en satsplank av en bordbit 
og tilløpet var fra lengst syd i haven. Måtte være forsiktig med et rosebed som vi hadde der. Selve 
gropa tenker jeg var ca. 6 meter og jeg landet i selve potetjordet. Jeg vet ikke hvor langt jeg hoppet, 
men jeg kom etterhvert nærmere gjerdet til nabo Gulbrandsen som bodde der da.

Høyde

Jeg laget høydestativ. To lekter med tett i tett med spiker – kunne heve lista med en cm av gangen. 
Jeg hoppet litt i oppkjørselen, men det var igrunnen ikke tilfredsstillende. Derfor flyttet vi høydesta-
tivet over til naboen i nord (Gulbrandsen). Der var det en fin gresssplen nær brønnen – det er det 
foresten idag også.

Vi brukte vanlige gummisko (noe a la enkle joggesko idag) – uten noen form for pigger. Vi lan-
det selvsagt direkte på gresset og kunne ikke tillate noen form for kråkesprang – bare brukte den 
vanlige saksestilen. Da var nok høydene en klarte ikke så store. Som eksempel kan vi nevne at i 
Berlin-OL i 1936 vant de høyde med 2,03, mens de i London-OL vant på 1,98 og Bjørn Paulson fikk 
sølv på 1,95.

Det var i første rekke mangel på “landingsmatte” – en tjukkas som var årsaken til at en ikke kunne 
prøve nye stilarter. Det ble jo en veldig sensasjon da Dick Fosbury introduserte sin flip under OL i 
Mexico City i 1968. Idag bruker alle denne teknikken. I det samme OL (Mexico 1968) fikk vi jo det 
fenomenale lengdehoppet til Bob Beamon på 8,90 m.

Men tilbake til min høydehopping i tidlige krigsår på plenen hos naboen. Det var en hendelse som 
skremte meg. Jeg hoppet – kanskje var det vått – men jeg gled i satsen og falt med ryggen direkte 
på plenen. Jeg mistet pusten og hadde et fortvilet øyeblikk. Denne hendelsen satt i meg og jeg del-
tok aldri i høyde uten i lek senere. 

Jeg vet ikke hvor høyt jeg kom tidlig på hjemmebane, men tror det var ca 1,35 m. Jeg har en ut-
klippsbok fra 1947 og da var verdensrekorden i høyde 2,11 og i lengde den berømte rekorden til 
Jessie Owens på 8,13. Jeg hadde den gang en pers. på 1,60 i saksestil og 6,32 i lengde. Men mer 
om denne tiden senere.

Sportsutstyr

Det fremgår vel av min beretning at vi nok ikke hadde så mye utstyr til sport i min ungdom. Fotbal-
len var lappet og klærne var nok ikke så tilpasset de ulike aktiviteter som idag. Vi hadde – noen 
stramme skibukser når vi hoppet – i alle fall i renn. Men det var jo langt fra en hoppdress. 
Langrennsgutta hadde bare et par ski og smurningen inneholdt nok ikke fluor. 
Her er en historie som sier en del; – min fetter Per Ness hoppet en dag i “Tyrabakken” på Oterbekk 
– var uheldig og brakk beinet. Det ble gipset og da jeg besøkte han kom han med følgende ord “det 
var godt at ikke skia brakk”.
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Her er vi samlet 3 klasser på trappa til Bergan skole. Tror det er i skoleåret 1936 – 1937 at bildet er 
tatt. De som gikk i min klasse har jeg prøvd merke med en rød ring. Det er ikke helt lett å identifisere 
de, men jeg har da gjort et forsøk. Her er bare navnene på de med rød ring. I den nederste rekke 
finner vi fra venstre Ivar Hansen  og Olav Gravdal (han bodde i Stokken). Neste rekke er det jenter 
og det er fra venstre Thordis, Anne Margrete Eliassen, Ingrid, Else Amundsen, Eva Hagaberget, 
Reidun, Kjellaug Varpe, ?
 I tredje rekke fra venstre er Gerd Martinsen, Sonja Andersen, Else Skalleberg, Kirsti Berntsen, 
Ragnhild Thoresen. I 5 rekke er Torunn Forbeck og til høyre Kristian Henriksen. I rekken over finner 
vi meg, Johannes Eriksen, Kåre Nilsen, Tore Paulsen og Oddvar Virik. I øverste rekke er fra venstre 
Frank Christensen, Julius Andersen, Reidar Sturød og Odd Petter Haraldsen. Det er fru Helle til 
venstre og frk. Laustad til høyre.
Har brukt pikenavnet til jentene – er redd det er blitt noen bom! Jeg har nok navnene på mange av 
de andre også, men lar det hvile her.

Skolegang

1. – 7. klasse. Bergan skole. 1935 – 1942.
1. – 2. realskole. Nøtterøy realskole 1942 – 1944.
3. – 5. gymnas klasser. Tønsberg Gymnas 1944 – 1947.

Til tross for krig var skoletiden en lykkelig periode i mitt liv. Jeg var glad i skolen – jeg gjorde som 
regel leksene og jeg var svært glad i matematikk og realfag. Jeg skal forsøke å gjengi noe av den 
tiden slik jeg husker den.
Det startet en høstdag i 1935 da vi kom til Bergan skole – de fleste høytidsstemte og noen med et 
godt tak i skjørtet til Mor. Nedenfor er et bilde der de som gikk i min klasse er markert med en rød 
ring.
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Vi var jo høytidspreget da vi møtte til skolestart og det var noen som holdt mor i skjørtet. Vi fikk time-
plan og lærerinne Sigrid Helle. Hun var gift med lærer Helle som vi fikk senere.  

Vi gikk på skolen alle dager i uka, uten søndag, men pleide å ha en fridag de første årene. Det hen-
dte nok at vi startet sent, det vil si etter det store frikvarteret. Vi var en stor klasse med ca. 26 elever 
(en finner 26 med merke i bildet). Det ble nok borte noen, men det kom også til nye som flyttet hit, 
blant annet Margit Frette. Vi var vel en 5 – 6 som gikk videre til realskolen og jeg mener jeg fikk følge 
av 5 helt frem til gymnaset – men jeg var nok den eneste som fortsatte på Universitetet i Oslo.
Jeg skriver dette for å vise hvilken enorm forskjell det ble når det gjelder utdannelse. Min bestemor 
på Bolæren hadde undervisning noen uker, min mor gikk folkeskolen på Bergan og min far tils-
varende på Tjøme. Mor fikk ikke videre utdanning, mens far tok sjømannskolene; styrmannskole, 
skipperskole og telegrafistskole. Aggie gikk på realskolen og senere på handelsgym. i Tønsberg. 
Jeg har 3 barn som alle har høyere utdannelse – til og med dr.grad og 8 barnebarn der 4 har 
avsluttet på universitetsnivå og de 4 andre er på god vei. 
Den store endringen som fant sted skyldes i første rekke krigen. Min framtid som sjømann var stengt 
i den viktige perioden etter grunnskole og konfirmasjon – det ble fortsatt skole – noe jeg idag er 
lykkelig for.

Hvordan var skolelivet de første klassene? 

Vi skulle lære å skrive og lese – også litt regning. Vi hadde lekser som skulle læres utenat og vi skulle 
gjenfortelle det hvis vi ble “hørt”. Da sto vi opp ved pulten, foldet hendene og gjentok det lærte. Den 
første lekse vi hadde fra Bibelhistorien var “Engelen Gabriels bud til jomfru Maria”. Alle kunne den.

Vi hadde karakterbok fra første klasse. Vi fikk karakterer (s, m, t, ng) i de enkelte fag. Antall timer og 
dager en var fraværende ble påført. Et par ganger i året – i alle fall til jul – fikk vi karakterbok med 
skriftlig bemerkning. Den skulle mor se og skrive under. Min første melding var:

Litt snakksom i timene, ellers meget vel tilfreds!
                              Sigrid Helle 

Jeg pratet sikkert i timene og jeg vet det ble såpass ille at jeg som straff måtte flytte til pulten til ei 
jente (vi hadde 2-mannspulter). Jeg flyttet til pulten til Else Amundsen – kanskje den søteste jenta i 
klassen. For meg var det straffen og hva det måtte være for henne vet jeg ikke.

Jeg kom forsent og måtte sitte igjen

I 1936, da jeg gikk i 1. klasse var det olympiske vinterleker i Garmisch-Parten-
kirken i februar. Jeg var allerede den gang veldig opptatt av sport og lyttet til 
reporter Finn Amundsen – kjent under navnet Niff - som holdt oss ajour med 
resultatene. Den 11. februar gikk 500 meter. Jeg hadde fri på morgenen og 
lyttet på radio. Jeg ville høre mest mulig før jeg endelig måtte rase til skolen. 
Da var jeg forsent ute. Fru Helle spurte om grunnen til dette og jeg svarte 
som sant var “jeg skulle bare høre hvordan det gikk med Ballangrud”. Dette 
formildnet nok ikke fru Helle og jeg måtte sitte igjen etter skoletid – noe som 
var et betyderlig nederlag. (Men Ballangrud vant overraskende også 500 
meter i tillegg til 1500 og 5000 meter i Garmisch).

Ivar Ballangrud 
var et barndomsidol
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Jeg må jo også fortelle om et annet stort øyeblikk noen dager senere. Det 
var spesielt hopprenn og det var tilslutt Birger Ruud som vant foran svensken 
Sven Selånger. Avgjørelsen tok tid, fordi alle dommerkarakterer ble holdt 
hemmelig helt til slutt. Jeg husker Aggie, som var Birger Ruud fan, gikk ut 
på trappa og satte seg med hodet i hendene – det var spennende fordi hop-
plengene var omtrent like. Jeg holdt meg til radioapparatet og kunne tilslutt 
jublende slå fast at det ble en ny Kongsbergseier.

Når jeg først holder på med OL 1936 må jeg også ta med sommer-OL i Ber-
lin der “Bronselaget” var det store norske landslag som imponerte de fleste. 
Jeg kan ennå navnene på de fleste som spilte på laget med Tippen, Juve, 
Kvammen, Brustad og Isaksen som scoret de 2 målene mot Tyskland. For 
fotball var det P. Chr. Andersen som refererte – han var en enorm patriot og 
glimrende reporter.
Jeg hadde i alle år en Farfar som bodde ca. 700 meter syd for oss (drev Oterbekk Landhandleri). 
Han var like sportsinteressert som meg og han holdt “Sportsmanden”.  Jeg vet ikke hvor ofte den 
kom ut, men jeg løp til han og han leste høyt for meg før jeg kunne lese selv. 
Når det var fotball i radio hendte det at Bestefar dro ned gardinene slik at en skulle tro han var borte. 
Men han lyttet til P. Chr. Andersen.

En skoleflink søster – Aggie flyttes opp en klasse

Jeg hadde en søster som var 5 år eldre. Hun var et skolelys helt fra hun startet i skolen. Kunne 
både lese og skrive og var god i tegning. Hun var født 9. januar og hadde nok sine beste veninder i 
klassen over. Da de kom til jul i 1. klasse ble hun derfor flyttet opp i 2. klasse slik at det skulle være 
mer stimulerende for henne. Det hadde en enorm virkning på omgivelsene. Aggie ble betraktet som 
uhyre skarp og jeg kunne leke i fred på mitt nivå. Hun prøvde jo også å lære den yngre broren sin 
både å lese og skrive og litt hjalp det vel. Aggie var den beste støtte en kunne ha – gjennom hele 
livet!

På skolen startet vi med å skrive med blyant – det var først når vi skrev brukbart med blyant – at vi 
fikk gå over til blekk og penn. Vi hadde blekkhus i pulten. Jeg var nok en av de siste som slapp til 
med blekk i min klasse. Det ble jo nesten alltid noen blekkflekker. 
Dette forfulgte meg nok lenge og jeg fikk ofte flekker på projeksjonstegningene på gymnaset. På 
selve eksamen klarte jeg å unngå disse flekkene og jeg leverte oppgaven raskt – før flekken kom.

Tegning var et annet fag der det var en kjempeforskjell mellom Aggie og meg. Aggie tegnet flotte 
tegninger – hun malte til og med med oljefarger. Jeg husker jeg skulle prøve meg på skolen med en 
oppgave å tegne “den olme oksen”. Da min tante Haldis (søster til Far) så den tegningen lo hun så 
alt ble vått! Nå må jeg jo fortelle at tante Haldis var svært godt vant. Barna – Else og Per var used-
vanlig flinke i tegning. De hadde under krigen en blendingsgardin som var et mesterverk – og da ble 
nok “den olme oksen” noe stusselig.

Vi skifter til lærer 

Jeg tror det var i 4. klasse at vi skiftet over til lærer. På Bergan var det to lærere som skiftet på å ta 
de nye 4. klassingene – det var Helle og Berntsen. For meg ble det Helle – noe det ble for Aggie 
også. Mer rart er det at moren min også hadde Helle som lærer. Den gang var skolen i huset nede 
ved veien der Berntsen med familie bodde da jeg gikk på skolen.
Jeg skal komme tilbake til Berntsen fordi han var speiderleder og troppsjef for 1. Nøtterøy der jeg 
også ble med i Speidern.

Birger Ruud
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A. M. Helle

A. M. Helle spilte en betydelig rolle på Nøtterøy i første del av 1900 
århundre. Til fornavn tror jeg han het  Andreas og han kom fra 
Gaular. Han ble ansatt på Bergan skole i 1906. 
Den første i vår familie som stiftet bekjentskap med Helle var min 
Mor. Hun gikk på Bergan fra 1905 til 1912. Skolen den gang var 
den bygningen som fortsatt står nedenfor platået  der Berganskolen 
som ble bygd i 1928 sto til den brant ned i 2010. 
Jeg har lyst til å vise eksamenspapirene til Mor som er undertegnet 
av de to lærere som var der i 1912; – Nedberg og Helle.

Helle var en lærer med sterke meninger som han var ikke redd for å 
gi tilkjenne. Han ville neppe kunne innpasses i dagens skole.

Helle giftet seg i 1924 med Sigrid Hansen (fra Oslo) og som dere 
forstår var hun også min lærer på Bergan. De fikk tilsammen 5 barn;  
fire jenter og en gutt. Til Helles stor sorg var gutten, Herleif, mongol-
oid. De bodde i et hus som lå midt på dagens Bergansvei helt oppe 
ved gården til Tjomstøl.

Helle opparbeidet seg et lite småbruk. Han bygde 
fjøs og også bolig til pensjonsdagene. Han hadde 
en liten jordteig som strakk seg nesten fra Meny 
og over til Oserød, nær den nye skolen.
Vi må jo også fortelle at Helle brukte skråtobakk 
– så vi ble vant til spyttebakken i klasserommet.

Helle måtte ofte i fjøset før han startet skoleda-
gen og det hendte det gikk en tid over skolestart. 
Helle brukte ofte tiden til historie – Snorre Sturlas-
sons kongesagaer var favoritten. Han ikke bare 
fortalte, nei han spilte de ulike personene. Et av 
høydepunktene var da han  spilte møtet mellom 
kong Magnus den gode og Kalv Arneson. 

Historiefortelling. Under et besøk i Verdalen 
tvang kong Magnus Kalv Arneson til å være med 
til Stiklestad fordi Magnus ville se stedet der hans 
far ble drept. Helle var da både kong Magnus og 
Kalv  Arneson på samme tid og spillet det gikk så 
her:

Kongen sa;  Hvor er stedet kongen falt?
Kalv svarte; Her lå han fallen.
Kongen sa:  Hvor var du da, Kalv
Kalv svarer: Her hvor jeg nå står
Kongen sa:  Da kunne din øks ramme han!
Kalv svarer:  Min øks kunne ikke ramme han.

      Så kaster Kalv seg på hesten og rir avsted.

Lærer Helle
Tatt fra Njotarøy

Mors vitnemål fra Bergan skole 1912
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Slike stunder var store for meg. Jeg slukte det hele og leste Snorre senere. Jeg har alltid hatt glede 
av historie og minnes disse fine stundene med Helle.

Skole var jo selvsagt mer enn historie. Vi lærte lite eller ikke gramatikk desverre. Vi hadde mye 
hjemmelekser med regning og Helle gikk fra pult til pult med faciten i hånden og spurte hva vi hadde 
fått. For noen var nok det ikke tilfredsstillende, men jeg likte det godt. Helle spilte også fiolin og vi 
hadde han i gymnastikk. 

Helle var usedvanlig rakrygget og talte nasistene direkte imot. Da Norge og ungdommen skulle 
nazifiseres var Helle med.  Helle fikk en egen plass i Bergan skoles historie fordi han deltok da vi 
svært unge ble kalt inn til ungdomstjeneste. For å forstå dette må vi se på speiderbevegelsen – ung-
domstjenesten – og lærerenes protestaksjon. Helle var midt i denne kampen mot å nazifisere Norge 
og det vil vi se nærmere på.

Speiderbevegelsen – ungdomstjenestern – lærerstreiken 

Speiderbevegelsen blir stengt i 1941

Før vi kommer frem til ungdomstjeneste og læreraksjon må jeg si litt om speiderbevegelsen. 
Blant jentene var det både brunspeidere og blåspeidere på Nøtterøy. Aggie hørte med i blåspeider-
en og var troppsassistent i krigens første år. 
Da jeg kom i den alderen at speiding kunne være noe, ble jeg med i 1. 
Nøtterøy tropp som var ledet av lærer Fridtjof Berntsen. Jeg tror også hans 
eldste sønn  Henrik, som var en lederskikkelse, var troppsassistent. Jeg 
ble tatt opp som speider 23. april, St. Georgsdagen, i 1939 (tror jeg). Jeg 
rakk så langt som å få 2. graden før tyskerne stengte det hele. 
Sommeren 1940 var vi på en sommerleir på Knattholmen. Vi syklet dit og 
hadde det fint. Jeg tror vi var der året etter også.

Jeg fikk også anledning til å være med på en større konkurranse for spei-
dertropper. Blant flere oppgaver var det en der vi skulle bruke kart og kom-
pass og finne en møteplass ved Goksjø (nær Sandefjord). Det var spen-
nende og en liten forsmak på orientering som idrett.

Blant speiderne hos Aggie var Else Amundsen. En dag kom hun og meldte seg ut av speidern – 
foreldrene (Helga og Sam. W. Amundsen) hadde, som de gode nasister de var, samtidig meldt Else 
inn i hirden. 
Sam W. Amundsen hadde en kolonialforetning på Skallestad – der Meny nå ligger. De hadde barna 
Kjell og Else. De var aktivt virksomme under krigen og det vokste frem et lite nazimiljø på Skallestad. 
Jeg er av den oppfatning at de nok var noe av årsaken til min innkalling til Ungdomstjeneste og til 
Helles arrestasjon og tvangsarbeide i Finnmark.

Overalt der nazistene fikk makten ble speiderbevegelsen lagt ned. Det skjedde hos oss 13. septem-
ber 1941. Alle effekter og drakter skulle da leveres inn. Siden Aggie var tropps-assistent hadde hun 
en del effekter hjemme hos oss. Jeg husker et norskt flagg og et grønt flagg med speiderliljen på. 
En dag stoppet så lensmann Tandstad hos oss og skulle beslaglegge speidereffektene. Det var en 
tung dag for oss alle inkludert Tandstad.
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 Ungdomstjeneste og lærer-arrestasjon

Alvoret kom til oss våren 1942 da jeg gikk i siste klasse på Bergan. 

5. februar 1942 ga Vidkun Quisling landet to lover, en lov om Norges Lærersamband og 
en lov om nasjonal ungdomstjeneste. 

§ 1. Enhver norsk gutt og jente skal for sin nasjonale skyld og for å tjene sitt folk og fedreland tjenestegjøre i 
Nasjonal samlings ungdomsfylking. Plikten til ungdomstjeneste begynner 1.januar det år tiårsalder fylles og 
opphører 31. desember det år attenårsalder nåes.” 

Dette førte til en spontan reaksjon fra norske lærere og den norske kirke. Dermed var læreraksjonen 
et faktum og det førte i sin tur (20. mars 1942) til at 1100 lærere ble arrestert og 500 – deriblant Helle 
– ble sendt til Kirkenes på tvangsarbeid. 

La oss se litt på det som skjedde på Nøtterøy. Det er også skrevet en artikkel om det i Njotarøy 
av Norvald Fuglestrand. Jeg var litt i kontakt med Norvald den gang, men her er min versjon slik 
jeg husker den.

Det var 4 stykker fra Berganskolen som ble utkalt til Ungdomstjeneste. 

1. Mia Nordby (Inger-Marie Beck) 11 år. Fra Nesbryggen.
2. Synnøve Amundsen (Tjomstøl) 12 år. Fra Nesbryggen.
3. Oddvar Virik 14 år. Fra Bergan.
4. Thormod Henriksen 14 år. Fra Ulvø.

Hvorfor ble disse 4 utkalt?

Jeg kjenner ikke grunnen til dette spesielle uttaket, 
men både Mia og Synnøve var svært aktive på denne 
tiden. De var blant annet med på noen revyer som ble 
spilt (av de litt større som Aggie og venner) på Os-
erødlokalet og som også ble fremført utenfor Nøtterøy. Jentene skilte 
seg litt ut fra de andre på skolen på grunn av sin aktivitet.

Når det gjelder Oddvar har jeg ingen forklaring – men når det gjelder 
meg selv kan jeg nok antyde en grunn. Den går så her.

På Skallestad – der Bye-Andersen er, lå en landhandel som var dre-
vet at Samuel W. Amundsen – far til Else i min klasse. Både Helga 
og Sam W. var nasister. Det var også noen naboer som var langt over på den siden – ja det var en 
hel liten “øy” av nasister på Skallestad. De var aktive og med i ledelsen av kommunen under krigen. 
De måtte jo være aktive siden de tok Else ut av speiderbevegelsen og ikledde henne hirduniform 
istedet. Hun var vel ca. 13 da det skjedde.

Oddvar Virik

Mia og Synnøve øver til et 
innslag til en revy på Oserød-
lokalet. Her er de ca. 11 og 
12 år gamle slik de var da 
de ble innkalt til Ungdomst-
jeneste.
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Jeg kan jo ikke underslå at vi (i første rekke jeg) forsøkte å tirre disse nasistene. Vi gikk forbi der 
hver dag på vei til Berganskolen og vi gjorde jo spillopper som å synge Kongesangen utenfor vin-
duet der de bodde i den ene enden av butikken. Jeg tror det tirret Helga (mor til Else) og det kan ha 
vært en grunn til at nettopp jeg ble plukket ut til ungdomstjenesten.

Jeg vet ikke om de oppsøkte sårbare familier – for eksempel der faren i huset ikke var hjemme, men 
kanskje deltok i krigen på utefronten. Min Far var i England og det gjorde Mor temmelig tvilrådig – 
hun ville jeg skulle gå den første gangen – fordi hun fryktet jo for reprisalier.

Den som var mest presset på dette området måtte jo være mor til Mia. Nordby var sjømann og 
skipper på D/S Charente – en av de såkalte Kvarstadbåtene. De ble holdt tilbake i Gøteborg helt til 
våren 1942. Det ble lagt stort press på svenske myndigheter for å frigjøre båtene og 1. april gikk 9 
båter ut fra Gøteborg. De ble møtt av tysk marine. To båter kom frem til England, mens de andre ble 
senket av eget mannskap for at de ikke skulle falle i tyskernes hender. Mannskapet ble plukket opp 
og Mias far kom til Danmark og videre til fangenskap i Tyskland. Merk at dette skjedde bare 6 uker 
før Mia ble innkalt til Ungdolmstjeneste!

På Nøtterøy var de tidlig ute med å innkalle til første møte i ungdomstjenesten. Det ble holdt 21. mai 
1942 på Tinghaug. Det ble ingen tid for foreldrene til å prate sammen og bli enige om en regi og det 
førte til at alle møtte den kvelden. Jeg var i sterk opposisjon og ville ikke gå. Mor og jeg  ble enige om 
at vi skulle dra til Bergan og snakke med Virik og Oddvar. Der ble vi (i første rekke de andre) enige 
om at Oddvar og jeg skulle sykle opp. Vi forlot gårdsplassen – men da vi kom til krysset ved Bergan 
kjørte Oddvar opp mot Nøtterøy, mens jeg kjørte hjem. 
Nå var det jo slik at de som sto igjen på gårdsplassen til Virik kunne se oss når vi passerte Betel. Da 
så jo Mor at det bare var Oddvar som syklet mot Tinghaug.

Jeg syklet hjem og snart kom Mor etter – det ble et gråtende oppgjør. Aggie sa lite, men var også 
preget. Det endte med at jeg sa; Ja så skal jeg gå denne gangen, men det blir ikke mer.

Så bar det avsted på sykkelen igjen. Det var med skjelvende hender jeg åpnet døren til Ting-
haugmøtet. Det første jeg så var Helga Amundsen og Else. Det lå triumf å spore hos nasistene på 
Skallested. En stemme i salen hjalp da jeg hørte; Gjør plass til en jøssing til! 

Vi ble orientert om Ungdomstjenesten – det hørtes ganske lovende ut og var vel litt i nærheten av 
Speiderbevegelsen som de hadde stoppet høsten før. 

Andre episoder. Jeg husker også det var en gutt som hadde støvler som han hadde gått i møkka-
bingen med før han kom. Det ble da også en bemerkninbg som; Jeg syntes det lukter dritt her jeg.

Det ble en ydmykende opplevelse – men for meg ble det bare med den ene gangen.
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Hvordan kom jeg ut av ungdomstjenesten?

Jeg må fortelle om hvorfor jeg så raskt og lett kom ut av ungdomstjenesten. Jeg var på den tiden 
veldig aktiv innen fotball – skihopp og løping – noe som førte til Schlatters. Det ble akutt en dag jeg 
skulle hoppe over den store hesten i gymsalen. Vi hadde ikke noe springbrett så det måtte satses 
for fullt. Jeg klarte det, men knakk nærmest sammen etter spranget. Akutt Schlatters med vann i 
begge knær.

Jeg gikk til dr. Strøm – han skrev raskt ut en legeærklæring som sa jeg måtte ha ro og ikke kunne 
delta i Ungdomstjenesten.

Schlatters ble redningen den gang – men jeg har i alle år slitt med spisse knær og har aldri kunnet 
finne noen hvile i å stå på knærne.

Schlatters er uttrykk for en overbelastning av senen mellom kne-
skålen og leggbenet. Hovedplagen lokaliseres enten til den ene eller 
andre enden av senen, gjerne inn mot de respektive vekstsonene i de 
to knoklene. Ved schlatters kan vekstprosessen i sonene bli forsty-
rret. 

Helle blir sendt til Kirkenes

I kjølvannet av læreraksjonen ble 500 lærere sendt til Kirkenes på straffearbeide. Selvfølgelig ble 
Helle en av de. 

Det jeg fortsatt kan huske fra dette er den siste timen med Helle. Han var uredd og frittalende og han 
holdt en flammende tale for oss elevene i 7.de klasse. Jeg husker han sa “at de nok kunne arrestere 
han, de kunne endog torturere han, men meningene hans kunne de ikke ta fra han”. 

Han kom inn på nasistene i nabolaget og klandret Elses foreldre som nasister. Men hadde bare godt 
å si om Else. Øynene var våte og vi tok avskjed med Helle.

Helle kom tilbake til Bergan skole og fikk virke som lærer utover vanlig pensjonstid. Det skulle være 
en kompensasjon for det han ble utsatt for.

A. M. Helle er også kjent som en pådriver og formann for Breidablikk Sjømannshjem. Han var jo 
ingen sjømann, men arbeidet for den saken i mange år.
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Ulvø gård skifter eier
Da Maggie Vibe døde i 1941 solgte dødsboet gården til skipsreder Kaare Schøning. Jeg tror tys-
kerne hadde tatt hans hus i Oslo så han flyttet til Ulvø. Han var medeier i W. Wilhelmsens rederi 
og var med i ledelsen til 1957. Han døde i 1960 og gården gikk over til barna – i første rekke Vivi 
Munthe. 
Gården eies i 2017 av Trygve Ekenes som er oldebarn til Kaare Schøning.

Schøning rev uthuset og oppførte et nytt – som en kan se på bildet nedenfor som er fra 1945.

Ulvø gård.  På frontsiden er et bilde der en kan se Ulvø gård i 1928. Det samme finner vi igjen i hele 
1930-årene. Schøning rev det gamle uthuset og bygde nytt. Bildet her er fra mai 1945 og de rus-
siske krigsfangene på Bergan slapp fri og kunne spasere på veien. Det er Egil Fadum (min svoger) 
som tok bildet og det er Aggie som står blant fangene.

Som en ser er selve gårdshuset ganske uendret, men det er nytt uthus og en bestyrerbolig der Ivar 
Sundby med familie bodde. Det ble også bygd en gartner-bolig i åskanten bak det hele.

1945



25

Auksjonen på Ulvø i 1941
Alt skulle selges etter fru Vibe og det ble trommet sammen til en auksjon.  Det måtte ha gått ut et 
budskap om at dette var noe en burde dra til og eventuelt kjøpe noe av inventaret. I alle fall er dette 
den største auksjon en kunne tenke seg. Det var biler parkert fra Ulvø til Bergan (husk dette var i 
1941) og auksjonen ble nevnt i radio om kvelden.

Du trodde vel ikke at auksjonen gikk uten at vi guttene på 13 gjorde spillopper? Joda, Frank og jeg 
var utstyrt med små lommespeil. Vi satt oppe på åsen bak hovedbygget – litt syd for bygget. Auks-
jonarius sto på trappen i utgangen i syd og tilbød de ulike gjenstander. Da er det vi retter speilene 
og lar den reflekterte strålen treffe fjeset til auksjonarius. Det ble først morske blikk mot åsen for 
deretter, når det ikke ga seg, ble beordret noen til å ta disse guttepeisene. Men det var jo ingen som 
kjente stedet bedre enn Frank og jeg og vi var borte på et blunk.

Minneverdig auksjon og rådyre sauer og suppeteriner ble solgt.

Krig og dagligliv på Ulvø og i England
Jeg har nevnt at de fleste i min familie, ja alle mannfolkene på Ulvø var 
sjøfolk. Det var både maskinfolk og folk på dekk. Når en fikk hyre på van-
lig handelsfartøy ble en gjerne ute lang tid av gangen – det vil si år. Dette 
var ikke særlig trivelig for sjøfolkene eller for familien der hjemme. Hos 
oss var Far en periode med tankbåten Glarona – det gikk lang tid mel-
lom hver gang vi så han. En gang han kom til Gøteborg dro Mor dit for å 
besøke og hilse på han.

Det var kanskje ikke så rart at mange knyttet seg til hvalfangst. Da dro en 
ut i september – oktober og kom hjem i april – mai. I slutten av 1930-årene 
var Far med som skipper på en hvalbåt der skytteren ikke hadde skips-
førerbevis. Hvalfangsten var fin for hvalfangerne – de tjente bra og hadde 
hele sommeren hjemme der en del av de drev med fiske.

Min farfar eide en stor del av Maagerø frem til 1919. Da ble eiendommen 
ekspropriert av Forsvarsdepartementet og det skulle bygges en festning 
på Maagerø som skulle virke sammen med forsvarsverkene på Østre 
Bolæren der min Mormor ble født og der mine oldeforeldre bygslet øya fra Wedel Jarsberg. Øya ble 
ekspropiert i 1916 – også av Forsvarsdepartementet. 

Til Maagerø hørte øya Leistein og lakseplassen her ute var en av de beste en hadde i Ytre Oslofjord. 
Fisket med not krevde landfeste og eieren hadde denne retten. Da Maagerø ble tatt av Staten i 1919 
ba min Farfar om å få beholde lakseretten så lenge han levde. Det fikk han og han levde helt til 1960 
så det ble mange laksesesonger der min Far og onkel Søren kunne bruke denne retten. Det var jo 
bare villaks den gangen og prisen var meget god. Jeg husker vi fikk en laks på 18,5 kilo en maidag 
i 1948. Den ble solgt til Klubben i Tønsberg for 200 kr. Regner en om fra 1948 ville det i 2016 vært 
over 4000 kr. Da skjønner vi at det ga ekstrainntekter.

I denne sammenheng kan jeg jo fortelle at jeg var med som hjelpegutt omkring 1950. Jeg kunne 
lappe not og jeg kunne plukke tang som var i nota. En laksenot måtte på land ca. hver 3 uke i lak-
sesesongen. Dette arbeidet ga meg ekstrainntekter som var svært gode å ha i studietiden – vi had-
de jo ikke en ordning med studielån slik som idag.

Far på dekket på 
Glarona (ca. 1934)
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Både Far og onkel Søren dro på hvalfangst høsten 1939 – og vi så de ikke igjen før i juli 1945 – hele 
5 1/2 år senere. Far var 9. april 1940 ombord på en passasjerbåt på vei mot nord. Da Norge kom 
med i krigen ble båten omdirigert og han gikk iland i Gibraltar 16. april – en uke etter at krigen kom 
til Norge. Jeg spurte aldri om hvordan han kom seg videre (en bør spørre om slike ting før det er 
forsent). 
Det neste jeg vet er at han kom til England – Southampton – 17. mai 1940. Regner med at han var 
i Gibraltar inntil det var båtmulighet til England.

Hva gjør en så ?
Jeg vet ikke hvordan han traff igjen sin bror Søren. Jeg vet heller ikke hva han gjorde den første tid-
en etter han kom til England. Men det ble jo fort mangel på vanlig arbeidskraft når engelskmennene 
kalte inn sine til krig. Jeg vet at han tidlig fikk en jobb i Birmingham på en “børstefabrikk”. Han mente 
det var et bra sted og fikk tak i broren Søren + en tremenning, Hans fra Østfold. De kom til Birming-
ham og hadde vel knapt startet med å jobbe da den store blitzen rammet Birmingham. Historien 
forteller at de var iferd med å koke småsuppe da de måtte løpe til “bombeshelterene”. De drøyde i 
det lengste for å med med småsuppen – Hans bar kjelen. Det var mørkt ute og bomber var falt –– så 
det endte med at Hans gikk hodestups ned i et krater – suppa også! 

Jobben i Birmingham sluttet brått og etter noen flakkende måneder fikk Far og de andre to jobb hos 
Notraship. De var først på et kontor i London, men en del av administrasjonen flyttet til Sunningdale. 
Det ligger et stykke utenfor Heathraw flyplass ca.

 40 km fra London. Sunningdale var et ganske fredelig strøk under krigen. De tre leide et lite hus i 
Church Road og de kunne gå til jobben. Målfrid og jeg besøkte stedet i 1957 og tok da bildet som 
er vist nedenfor. 

Huset i Church Road i Sunningdale ble et feriested for flere av de andre sjøfolkene i familien (mer 
om det siden).

Her er to bilder som viser hvordan Far, onkel Søren og Hans hadde det under det meste av krigen. De bodde 
i det lille huset i Church Road i Sunningdale og kunne gå til kontorene som var i bygningen til høyere. Det er 
Målfrid som står foran det lille huset. 
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Krigen kommer til Ulvø                                                                                                                                             
                                                                                                                          
Jeg var 12 år den 9. april. Jeg husker ikke noe særlig fra den dagen, men husker at jeg utpå dagen 
hørte Quislings tale. Han var helt ukjent for meg, men Mor hadde faktisk noe kjennskap til han. I 
dagene som fulgte var  vi stadig oppe på Ulvøåsen der vi hadde fritt syn til Bolærne. Her bombet 
tyskerne mens vi så på. Fly kom inn over øya og det kom noen små dingser som gikk i bakken med 
et stort smell.
Av og til kom det tyske fly innover Ulvøåsen og vi trodde de ville skyte på oss så vi gjemte oss.
Etter noen dager begynte det å gå tyskere på veien. Det var mannskaper på Blücher som rekvirerte 
og tok Torød skole. De var ikke vanlige soldater, men heller unge sjømenn. De hadde det tilfelles at 
de var svært dyktige svømmere og de hadde da også svømt iland da Blücher gikk ned. De var en 
god del på Ulvøtangen den sommeren. En av disse viste meg sine skipspapirer som han hadde på 
brystlommen mens han svømte. De var brent i kantene. Vi fikk den oppfatning at de tilslutt ble sendt 
til sjøs igjen med Bismarck og omkom da den ble senket i Atlanteren i mai-juni 1941.

Når vi skal skrive litt om krigen slik den var for oss på Ulvø er det to viktige områder vi må snakke 
om; 1) mat og 2) varme i huset (ved). Jeg er heller ikke sikker på hvordan vi kunne klare oss med 
penger under krigen når sjømannshyren falt bort.

Mat

Vi var kanskje litt heldige som hadde farfar og farmor med butikk. Videre var et par av mine fettere; 
Arne og Reidar Kristiansen hjemme under krigen. Arne var også landbruksutdannet og hadde jobb 
som gårdsbestyrer på en gård på Ekenes (der det sto Ekenes på låvetaket) og videre på Petterød 
(det var Onesimus Andersen som kjøpte og eide gården den gang). Jeg hadde litt sommerjobb beg-
ge steder. Reidar ble baker – han kjørte en stund med brød, men var etterhvert i bakeriet i Knarberg. 
Jeg hadde også litt sommerjobb hos Aggies venner, blant annet Ole Bekkevar på Gipø. Slike jobber 
ga gjerne litt mat. 
Vi hadde høner, gris og ikke minst kaniner. Jeg hadde en masse kaniner ute i skjulet og det ga jo et 
kjøttmåltid en gang iblant. Jeg hadde nok liten erfaring med kaniner og flere av de fikk en oppblåst 
mave når de fikk for mye ferskt vått gress på forsommeren. En del døde for meg og da gikk jeg til 
Fløydammen for å grave de ned. 

En liten artig hendelse med kaninene. En kveld var de veldig urolige og vi forsto ikke hva det var. De 
sparket med bakbeina i kassa de var i. Det var mørkt i skjulet og for å se litt satte Mor på utelyset. 
Dette var i blendingens tid og alt lys skulle ikke vises. Vi hadde jo store blendingsgardiner foran 
vinduene. Vi hadde ikke noen lommelykt tilgjengelig og Mor syntes vel vi kunne ha på utelyset et 
par minutter. Akk ! – så gikk det to tyskere på veien akkurat da og de kom sporenstreks opp og var 
temmelig bøse. Den ene sa idet han pekte på lyset “Jeg skyter – BOM!” Da hadde Mor fatningen i 
behold og svarte. Hvis du skyter bom er det ikke så farlig.

Losjen. På Oterbekk var det et losjelokale og losjen hadde en blomstringstid under krigen – ikke 
fordi ungdommen var så edruelig – MEN fordi losjen iblant hadde møter med servering av lapskaus. 
Jeg ble også med i losjen og fikk glede av lapskausen. På et slikt lapskausmøte var jeg sent ute – 
men vi fikk lapskausrester på kjøkkenet. Gode og mette kom det da en stemme som sa “Nå skulle 
vi bare hatt øl til”. Da sto losjeformannen i døra og det ble siste lapskaus for oss som da var på 
kjøkkenet.

Jeg var fisker under krigen
Den aller viktigste matkilden var fiske. Vi hadde mange ruser og flere garn som lå på loftet på uthu-
set. Jeg kunne bøte og lappe allerede. Jeg fikk låne en pram av onkel Sverre (bror til far) og da var 
det bare å komme ut med rusene. Det var mye fisk den gang og jeg fikk også mye. 
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Jeg rodde så langt som til Ulvøtangen mot nord – men for det meste gikk turen ut gjennom Spar-
rønningsundet og øst for Bjerkøy – ja helt ut til Kjøleholmen rodde jeg med rusene. Jeg hadde som 
regel tall på antall åretak jeg måtte bruke mellom bryggene.  
Prammen hadde også en liten kjøl og jeg hadde seil, men det ble lite brukt. Vi hadde ruser ute helt 
til isen la seg i Bjerkøysundet. Så var det en liten pause før en kunne starte igjen. 
Det var som regel en del husmødre som sto og ventet på Ulvøbrygga. De ventet på at Emil Sørensen 
+ Norman og Kåre skulle komme hjem med fisk de kunne kjøpe. De brukte line som de agnet med 
blåskjell og de hadde motor. Nå fikk de jo ikke bensin under krigen og jeg er ikke sikker på om dette 
var karbid motorer. Når de kom hjem til brygga ble de kringsatt av damer som ville kjøpe. 

Matauk

I alle haver hadde en selvsagt poteter og grønnsaker. Hos oss var hele jordet mot naboen i nord 
avsatt til poteter. Jeg måtte spa-vende hver vår. Det startet hjemme på Vestli – så var det hos tante 
Nancy og tilslutt var det på en parsell vi hadde nesten borte i Knarberg.
Vi klarte oss med mat selv om det for en sulten skolegutt kunne være lite iblant. Jeg må vel si at jeg 
pleide være tilstede hos naboene den dagen grisen ble slaktet. Da vanket det litt flesk og blodpud-
ding.
Vi hadde et reservespann med pølser som skulle stå til det ble krise. Det ble ikke åpnet under kri-
gen.
Jeg hadde trostesnarer under krigen. Hvor mange det var husker jeg ikke, men det hendte stadig 
en fikk trost. Det er ikke så mye en kan spise av en trost så det måtte mange til før det ble et måltid 
for oss 3.

Må jo fortelle at vi et år hadde 2 tobakksplanter. De vokste seg store og fine og det var på den måten 
mange av de som røkte fikk noe i pipa. 

Ved og varme

De fleste på Ulvø og ellers hadde før krigen store ovner 
der en kunne brenne koks. Koks er brensel som er får ved 
tørrdestillasjon av steinkull. Det produseres i koksovner, der 
steinkull varmes opp uten lufttilførsel, hvorpå flyktige be-
standdeler i kullet drives ut og benyttes til andre formål. Det 
avgir lite røyk og ga god varme – en fordel var at en kunne 
fylle på en boks med koks om kvelden og det varte frem til 
neste morgen. Vi hadde en slik ovn i stua. Ellers hadde vi 
en vedovn på kjøkkenet som ble brukt til matlaging og til å 
varme opp vann i en stor kjele – “vannkjelen”. Vår ovn lignet 
på den som er på bildet til høyere.

Kjøkkenovnen ga også varme til kjøkkenet og vi var jo mye på kjøkkenet. Når vi fikk en elektrisk ovn 
på kjøkkenet kan jeg ikke huske.
Det ble jo svært vanskelig å få koks og det var nok mer og mer kjøkkenet som tok over som op-
pholdsrom om vinteren. Vi hadde noe ved, men i første rekke fyrte vi med kongler og kvist. Hogging 
av kvist ble en nødvendighet – vi fikk lov til å ta kvist mange steder ikke bare i Hårkollen.
Det lengste vi dro for å hogge kvist var til Gåsøy. Det er faktisk litt skog der ute og for oss ble det 
noen turer med kvisthogst. Vi rodde ut med prammen og hadde med oss vedsekker hjem igjen.
Jeg husker spesielt en gang da Mor og tante Nancy var på Gåsøy og jeg var hjemme. Da kom det et 
brev som jeg mistenkte kunne være fra Far. Det kom fra Gøteborg der vi hadde   Harald Kristoffers-
en  som kontaktmann. Jeg fikk låne kajakken til Hansen og padlet ut – det var nyheter fra England 
og vi var meget oppstemte.  Vi reiste hjem i fint humør, med prammen full av kvistsekker og med 
kajakken på slep.                                                                                         
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Kontakten med de i England under krigen

Det første året av krigen hadde vi spesielle muligheter. Min Far kjente godt Petter Haraldsen som 
var ute hele krigen og gikk i fart mellom England og USA. Han skrev brev til Peter Haraldsen som 
forsåvidt var rettet til oss. Han måtte selvagt være forsiktig fordi tyskerne åpnet og leste alle brev. 
Han sendte brevet og Peter Haraldsen tok det med til USA. Der kunne han sette på frimerke og 
sende det til Norge. Men da USA kom med i krigen i desember 1941 var den veien stengt. 
Det kunne gå nærmere et år innen vi fikk nye nyheter – tilsvarende var det for de i England. Vi ante 
ikke noe om stedet Sunningdale før etter krigen.

Sunningdale som feriested

Stedet ute i Sunningdale var ganske bra beskyttet for flyangrep. Stedet virket derfor som feriested 
for noen av de andre norske i familien som onkel Kjell (Karlsen) og mine fettere Odd Rasmussen 
(født 1920) og Georg (Basse) Næss (også født i 1920). 
Jeg har ikke noen oversikt over disse ferrieturene. Kjell var maskinist på vanlig båt – deltok i invas-
jonen 6. juni 1944. Fetterne var tungt inne i militæret; Odd i kystvernet og med tilhold i Skotland. 
Basse var med de norske ubåtene – han var ombord på dem alle. 

En historie om flaks

Basse eller Georg som han var døpt var 20 år da krigen startet og var sjømann. 
Han kom tidlig inn i marinen og tjenestegjorde først på jageren Bath der kaptein 
Christian Fredrik Thestrup Melsom (far til Grete Melsom som senere ble gift 
med bror til Basse – Per ) var skipssjef. Den var eskorteskip i konvoier og ble 
senket 20. august 1941. Av et mannskap på 132 var det bare 34 som overle-
vde. Basse var en av de 34 som ble plukket opp av destroyeren  St. Albans.
Basse var god til å svømme – jeg kjenner ingen annen som har stupt ut fra 
brygga på Arås og svømt til Pølsa og tilbake. Svømmedyktigheten reddet 
han første gang.

Etter dette gikk han på rekruttskole i Skegnes og gikk så inn i ubåttjeneste og ble torpedomann. Han 
ble kvartermester og torpedokommandør. Han tjenestegjorde på alle de norske ubåtene, Ula, Utsira 
og Uredd – og er trolig den som har sendt de fleste norske torpedoene mot den tyske skipsfart. 
Han var mannskap på ubåten Uredd og det var meningen han skulle være med på toktet i februar 
1943 da de skulle landsette noen Linge-karer i Bodø. Basse var først noen dager i Sunningdale på 
ferie – og reiste så med tog til Glasgow der Uredd holdt til. Han sovnet på toget slik at han ikke fikk 
byttet tog på riktig plass. Da han kom 
til Glasgow var Uredd allerede lagt 
ut på sin siste ferd! Ubåten gikk på 
en mine og er senere funnet  sørvest 
for Fugløyvær på 105 meters dyp

Georg fikk krigsmedaljen med 3 
stjerner for sin innsats under krigen.

Bildet viser minnesmerket et-
ter Uredd som er reist ved 
Gildeskål, syd for Bodø.

Basse
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Skole mot krigens slutt
Vi måtte ha en erstatter for Helle da han ble arrestert våren 1942. Vi fikk Karo Freberg som lærer de 
siste månedene på Bergan. 

Det skjedde en forandring med hensyn til skole og utdanning under krigen – i alle fall på Nøtterøy 
slik jeg husker det. Veien til sjømannsyrket ble borte under krigen og det var sikkert et problem for 
mange. Det ble mer skole og utdannelse. Da Aggie sluttet på Bergan i 1936 tror jeg det bare var 2 
som gikk videre til Realskolen på Nøtterøy og som fortsatte til en endelig utdanning med Handels-
gymnaset i Tønsberg. 

Hvis en ønsket å føre det frem til artium måtte en som var fra Nøtterøy gå 2 år på realskolen på Nøt-
terøy og så videre 3 år på gymnaset i Tønsberg. For å komme fra realskolen og over på gymnaset 
måtte en ha meget i hovedkarakter i 2. klasse på realskolen. Videre måtte en betale for å kunne gå 
på gymnaset – noe som kunne være et problem for enkelte familier der kanskje faren i huset var i 
England eller på båt. Dette traff jo meg siden Far var i England. Jeg mener vi var ca. 6 som gikk over 
på realskolen og 5 som fortsatte helt til artium i Tønsberg i 1947.

Realskolen på Nøtterøy var jo “sliten og for liten” på den tiden og vi måtte ta losjelokalet Verjarheim 
som lå nedover mot Hella  til hjelp som skolerom.
I Njotarheim finner jeg et bilde av lærerne i 1946 og jeg ser at det er halvparten av de som virket der 
i min tid noen år tidligere.

Et bilde av lærerne i 1946 som er vist i Njotarøy av Sigrun Riedel Lundestøl i 2005. De som var der 
i min tid er; øverste rad fra venstre nr. 2 Jacob Rygh, nr. 3 Daniel Hvalrygg, nr. 4 Asta Haugstad. I 
rekka foran er det Jacob Rødland i midten og Ingvar Dilland ved hans side. 
Jeg hadde Rødland i matematikk, Asta Haugstad i tysk og norsk og Dilland i tegning, sløyd og gym-
nastikk. Jeg oppnådde aldri (bare en gang) gode karakterer for Dilland, men foran meg på bordet 
her har jeg et utskåret fat jeg laget i februar 1944 der jeg sandelig fikk m ! Se bilder på neste side.
Jeg var også god i gym, men elendig i tegning. 
Asta Haugstad var en god patriot og lærer av gammel klasse -- kom fint ut av det med henne.
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Matematikk med Rødland var en stor skuffelse. Det var jo særlig dette faget jeg gledet meg til. På 
det trinn i utviklingen hadde vi mange oppgaver med uoppstilte ligninger. Det er ikke alltid så lett å 
gjennomskue disse oppgavene ved første øyeblikk. Rødland hadde sjelden tid til forberedelser og 
jeg visste da at han kalte på meg for å fullføre oppgaven på tavla. Jeg var gjerne forberedt, men det 
var liten stimulans syntes jeg.

Jeg gikk på Realskolen i to år fra høsten 1942 til våren 1944. I klassen hadde vi 2 som  var nasister. 
Den ene var Rolf Olausen som var i klassen min helt frem til examen artium i 1947. Han var en stille 
og beskjeden gutt som senere tok handelsgym og var knyttet til Fylkesskattekontoret i Vestfold. Den 
andre var såvidt jeg husker en Kjølner som nok var en del mer aktiv innen hird oig nasisme.

Utvisning av Finn Andersen

En av guttene i klassen, Finn Andersen, var litt av en spilloppmaker. En dag han syklet til skolen forbi 
Rosa Nybø som var nasist ropte han ut “hei se på Nyperosa – hu har trekkspillstrømper”. Det 
var en bemerkning som ikke ble godtatt i de nasistiske rekker. Hennes far forlangte at Finn skulle 
utvises av skolen – og Rødland våget ikke å motsette seg dette. Slik forsøkte en å innføre nazismen 
i Norge.

Det er Dilland, med sin flotte skrift som har skrevet bak på fatet. Det er jo litt medtatt etter 73 år, men 
det står fremme i min lille hule bestandig.
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Skoleveien
                           1. Fra Vestli til Bergan skole var det 1,2 km.
                           2. Fra Vestli til Borgheim var det ca. 4 km.
                           3. Fra Vestli til Gymnaset i Tønsberg var det ca. 9 km.

Det var bena eller sykkel som var aktuelt så lenge jeg gikk på Bergan skole. Hadde ofte følge med 
2 medelever fra Stokken; Kristian Henriksen (han var tremenningen min) og Olav Gravdal.

Realskolen lå på Borgheim og det var en lengre skolevei. Dette var årene 1942 – 1944. midt i kri-
gens dager. Øybuss hadde en bil som gikk den veien om morgenen, men skulle en bare på skolen 
fikk en ikke være med bussen – den var forbeholdt slike som arbeidet – gjerne i Tønsberg. En kald 
vintermorgen fikk jeg være med på bussen – på taket. Alle på taket + en del av de som var inne i 
bussen måtte av og skyve når vi kom til bakken på Sem. Bilen gikk på vedknott og det var lite fres 
i den.
Dette betyr at jeg kom til skolen via sykkel eller endog noen ganger på ski. Det var kjempekaldt un-
der krigen og vi leste av temperaturer ned mot 30 grader minus – da er det kaldt på Nøtterøy.

Mor hadde en grønn badedrakt av ull. Hun brukte den og laget en bukse til meg som jeg hadde 
utenpå den hvite langbuksa. Det var bra når en måtte gå på ski.
Konklusjonen ble at sykkel var det jeg brukte mest til realskolen.

Til Gymnaset i Tønsberg var det dobbelt så lang vei – men fortsatt var det sykkel en måtte bruke. 
Både sommer og vinter var det sykkel – og siden det var umulig å få nye slanger og dekk ble det 
mye lapping. Det gikk hull i dekket – da brukte jeg et gammelt dekk og klippet til en lapp som ble lagt 
under. Jeg gikk så langt at jeg klippet bort kanten på et gammelt dekk og la så hele den delen som 
ble igjen inn som en sammenhengende lapp. Det ble jo litt tungt da - men brukbart.

En dag jeg skulle ha matteprøve punkterte sykkelen ved det vi kalte Bruaskauen – ca 3 km hjem-
mefra. Jeg plasserte sykkelen ved et tre og løp til sko-
len. Jeg kom sent, men fikk full backing fra Rektor. Han 
skaffet meg suppe og oppgaver og sa at nå kunne jeg 
bare kose meg!

Burde jo også fortelle at jeg brukte beksømstøveler om 
vinteren. Vi pleide bruke “skobesbarere” slik at sålen 
var helt besatt av disse små metallbitene. Dermed ble 
slitasjen på beksømstøvlene mindre og de varte leng-
er. 

Tar med et bilde som viser en gassgenerator på en 
buss. Noe slikt hadde Øybuss også.

Skobesbarere
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Gymnaset i Tønsberg 1944 – 1947
Så gikk veien til Tønsberg og gymnaset i den fine hvite bygningen som lå nær jernbanestasjonen og 
som ble revet i 2011. Det var en del i klassen på Nøtterøy som ikke fikk komme med til gymnaset og 
jeg må nevne at jeg fikk “stipend” og slapp og betale skolepenger.
Gymnastiden ble for meg en fabelaktig tid med skole og idrett i skjønn sammenheng. Det gikk mot 
slutten av krigen og perioden 1945 til 1947 var en periode der jeg fikk nye venner – jeg ble fanget 
inn av realfag – friidrett og skøyter. Jeg skal fortelle litt om det!

Tønsberg høyere almenskole sett fra Jernbanestasjon. Bildet er tatt i 2007 og ikke så lenge før de 
rev denne staslige bygningen. I min tid gikk en der fra 1. til 5. klasse. Vi fra Nøtterøy kom til i 3. 
klasse. I 1944 var det elever nok til tre 3 – klasser. Det var 2 realklasser og en “engelsk” klasse. Jeg 
kom i en klasse der det bare var gutter. Dette første året fikk vi “svenskesuppe” i det store frikvar-
teret. Det ble fort tomt i vårt spann, men vi hadde en jenteklasse ved siden av oss (klasse 2b). De 
ble meget populære hos oss fordi de stadig ga oss suppe de ikke selv spiste.
Jeg syklet alltid fra Ulvø til skolen og lapping av sykkel ble en daglig affære. Hadde heller ikke noe 
olje til å smøre sykkelen og brukte “grease” som Far hadde til snekkemotoren. En kald dag stivnet 
den mens jeg var på skolen og da måtte jeg stå og trå på hjemveien selv i nedoverbakkene.
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Litt om lærerne
Tønsberg gymnas hadde på den tiden jeg gikk der noen 
fremragende lærere som nok er grunnen til at jeg fort-
satte med matematikk og fysikk. For meg var det spesi-
elt to lærere som jeg minnes med glede. Den ene var 
(rektor) Einar Johannessen – han hadde vi i matem-
atikk. 
Den andre het Torleif Johansen og han hadde vi i 
fysikk. 
For meg var det disse to som stimulerte meg for realfag-
studier. Selv om rektor var mest matematiker, mente 
han jeg burde satse på fysikk som hovedfag. Da vi gikk i 
siste klasse fikk jeg låne noen matematikkbøker av han 
som ble benyttet på Universitetet. “Du kan jo orientere 
deg litt sa rektor”.

Torleif Johansen (også med klengenavnet “Døden”) 
var en glimrende fagmann. Han hadde skrevet et lite 
hefte som het “Verdensbildet gjennom tidende” og han oppfordret oss til å lese 
Isachsens lærebok for gymnaset. Vi måtte selvsagt bruke “Brun og Devik`s 
fysikkbok” siden Sverre Brun jo var lektor på samme skole. Jeg må vel tilføye 
at Daniel Isachsen var den som foreleste fysikk på Universitetet den gang T. 
Johansen studerte der.
Jeg hadde Bruun i kjemi og han var en entusiastisk lærer med elevøvelser 
som en viktig del. Av en eller annen grunn ble jeg ikke engasjert i faget den 
gang. Senere i studiet ble det kjemi bifag og en stor del av satsingen senere 
var innen organisk kjemi med DNA og proteiner.

T. Johansen var mest teoretiker og hadde problemer hver gang vi skulle ha 
demonstrasjoner – men han hadde i vår klasse et teknisk geni i Hans Akselsen som kunne “fikse” 
de fleste demonstrasjonsforsøk. Akselsen laget sin egen dynamo til sykkelen – kort sagt han burde 
vært selvskreven elev på ingeniørstudiene. Men frynsete fransk-kunnskaper stengte døren til NTH 
og han måtte til USA for å bruke sine evner. 

Knut Kielland Lund var lektor som jeg tror også hadde norsk og historie. Men det var som gym-
lærer jeg traff han. Jeg minnes han som en fabelaktig lærer – uhyre sprek selv og med en bren-
nende interesse for friidrett. Våre gymtimer var gjerne på Tønsberg Stadion. Vi syklet opp og ned i 
friminuttene før og etter og fikk en full skoletime deroppe. Vi lærte litt om de fleste øvelser – vi lærte 
å starte fra grop – vi lærte å tilpasse tilløp i sprang – vi lærte kasteøvelser osv. Kjempeartig.

Må si jeg gikk i klasse med Per Asplin som jo utmerket seg senere innen popbransjen og var med 
i The Monn Keys. Han laget også “Putti Plutti Pott og julenissens skjegg” som stadig spilles. Våre 
sangtimer var preget av Per og Myklegård som lærer. Vi øvde stadig på  Landkjending –  og “Å det 
var Olav Trygvason”. Jeg finner stadig videoklipp av Per på Internett. Det blir da kosestunder – for 
han var en meget god entertainer.

Apropos popartist i klassen. Jeg har tre barn. Trond som er eldst gikk i klasse med Morten Harket 
i a-ha og han rager nok øverst av entertainerne. Terje, nr. 2 gikk i klasse med Anita Hegerland, mens 
Kristin bare kan si hun gikk i klasse med broren til Anita Hegerland.

Her er Rektor Einar Johannesen med 
frue ute og ser på russen 17. mai 1947. 
Vi hadde henne i norsk.

Sverre Bruun    
(1886 – 1987)
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Mot krigens slutt
Jeg startet på gymnaset høsten 1944 og det var da klart at det nå gikk mot slutten av krigen og det 
ville bli Tysk nederlag.
Det var på denne tiden en var i full gang med å lage Vardås-festningen og det ble en stor fangeleir 
på Bergan med fanger som skulle jobbe der. Det er utrolig mange tunneller der fortsatt, men de er 
nok stengt nå. Det var meningen at de skulle ha tre 38 cm kanoner som kunne skyte omtrent 48 km 
og således stenge hele Oslofjorden for fremmede skip. 
I sammenheng med denne festningen ble det også laget noen små skytefelt med løpegrav for sol-
dater. En slik ble bygd på Ulvøbrygga. Det ligger nå på tomta til Petter Knut Hansen – jeg vil tro at 
det meste av dette anlegget nå er fylt igjen.

Kanonløp som raste ut på jordet på Hengerød

De store kanonene kom til Tønsberg med båt og skulle da fraktes derfra og ut til Vardås. De brukte 
noen store vogner med mange hjul (kanskje opp mot 20 på begge sider) og dro det langsomt mot 
Vardås.  Et sted oppe i bakkene mot Vardås måtte festet til den store vogna ryke – for både vogn 
og kanonløp havnet langt nede på jordet – og alle frydet seg. Det ble lagd en stor steinfylling og de 
fikk da løpet opp etterhvert.

Sand fra Knarberg

For å lage festningen måtte de ha sement. Det kom stadig Hollanske lektere til Knarbergbrygga med 
sand. Omkring 30 – 40 fanger ble sendt ned hver dag til brygga for å losse disse båtene. Jeg sto en 
dag i døra på Bakeriet i Knarberg og så at fangene var på “hjemvei”. Det så ut til å være en svært 
sliten flokk. Så var det en som ga et brød til en av fangene. Men det ble oppdaget av en av fangevok-
terne. Han rev brødet fra fangen og slo han kraftig i hodet – han ble slept med videre av de andre. 
Det gjorde et stort inntrykk og jeg trodde de fleste fangene var i en miserabel forfatning. Men bildet 
var nok en del variert – mange fremsto som svært så spreke da leieren ble åpnet i maidagene 1945.

Berganleieren mai 1945.
Aggie ved sykkelen.
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Det var få som hadde kamera og tok bilder i 1945. Egil Fadum hadde da kommet inn i vår familie 
som kjæreste til Aggie. Han hadde et kamera og tok flere bilder denne våren 1945. Bildet på forrige 
side tok han en gang de syklet hjem. Som er ser er det ikke kjørevei ned til leieren slik det er idag 
– bare en kjerrevei. Veien til Oserød tok av fra Berganveien helt oppe ved inngangen til Tjomstøl. 
En annen ting en kan merke seg er at det var mindre skog og bevoksning enn det det er 72 år se-
nere. Stopp og titt så ser du det raskt.

Berganleieren ble åpnet en av maidagene. Jeg var der tilfeldigvis og fikk se en åpen amerikansk 
jeep for første gang. Det var noen amerikanske offiserer som spilte hovedrollen da leieren ble åpnet.
Vi kom straks inn og kunne vandre rundt der inne og se hvor kummerlig fangene hadde det.

Det som overrasket direkte var at en del av fangene var i fin form. Der inne så jeg for første gang 
noen som tok “kjempeslengen” i svingstang!
Jeg var også så heldig at jeg fikk et fint skrin av en av fangene.

Skrinet er laget av materiale fangene fant på 
Bergan. De brukte strå som de limte utenpå. 
Det de brukte innvendig kunne være som her 
– noen rester av fangedraktene.
De laget disse tingene i den hensikt å skaf-
fe seg mat. De byttet skrin mot en matbit. Da 
jeg fikk dette skrinet var leieren åpnet og de 
trengte ikke lenger tigge om mat – derfor fikk 
jeg det.

Fangene slapp fri og de var raskt ute med tur-
er på veiene. På side 22 kan dere se en flokk 
fanger som hadde kommet ned til oss på Ulvø.

Birger Evensen, sønn av Karsten, har i alle år 
hatt kontakt med en av fangene i leieren.
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Et uventet resultat av de Hollanske lektere
De Hollanske lekterne som kom til Knarberg med sand hadde jo radio – noe vi ikke hadde. Jeg + 
noen andre gikk ombord i lekterne og fikk anledning til å høre nyheter fra London. Vi hørte “stem-
men fra London” – Toralv Øknesvad daglig. Etter nyhetene var det å kaste seg på sykkelen og dra 
til Farfar på Oterbekk. Da dro vi frem kart og kunne følge med hvor krigen raste. Vi hadde små flagg 
som vi plaserte der kamphandlingene foregikk.

7. mai.  Nyhetene den 7. mai ga ingen tvil lenger. Det var “Victory in Europe Day”, frigjøringsdag! Da 
var det å kaste seg på sykkelen – kjøre innom Ulvø for å heise flagget – videre til Farfar på Oterbekk. 
Fantastisk dag!!

8. mai. Jeg husker det var spesielt å våkne den 8. mai og kunne konstatere at “det var fred idag 
også” – og nå eksploderte det jo. Jeg dro på skolen og der startet vi med å gå rundt i alle klasserom 
og ta ned bilder av Quisling. Det gikk til vaktmesteren.

Så samlet rektor alle elever i gymsalen og holdt en flammende tale som endte med at vi fikk fri en 
uke. Da gikk turen til et lokale på Herstad der radioapparatene våre var lagret siden 1941. Appara-
tene ble delt ut gjennom både dør og vinduer – og så var det hjem og få det til å virke igjen.

Milorg og overtakelse – frigjøring 

Her lar jeg Nøtterøys milorgsjef Ove Tollefsen (Brenna) si noen ord (hentet fra Njotarøy)

Området mobiliserte natten til 9. mai 1945 og opprettet sin kommandoplass på Tinghaug. Avtalte styrker ble 
straks avgitt til polititjeneste og satt under krigspolitimesterens kommando. Avdelingene ble tildelt sine vak-
toppdrag og forlegningssteder, hvor lottene overtok forplei ningen. En del omgrupperinger ble foretatt. Ole 
Kristian Bekkevar var områdesjefens representant på Tjøme, men kompaniet på Tjøme løste sine oppgaver på 
selvstendig initiativ etter de retningslinjer vi hadde mottatt.

I mobiliseringsøyeblikket var mye usikkert — mye kunne skje, forutsett eller uforutsett. De første 72 timene 
var derfor området i høyeste beredskap. Deretter kunne vi frigi en del mannskaper som var viktige i sine sivile 
stillinger. Frigjøringstiden er rik på detaljer som det ikke er plass til å komme inn på her. La meg sammenfatte 
det slik:
Nøtterøys befolkning tok situasjonen med stor ro og fulgte de opprop som var kunngjort. De mange hundre 
russiske krigsfanger i leiren på Bergan etterlevde de retningslinjer som områdesjefen og deres egen leirledelse 
var blitt enige om. Vi fikk visse vanskeligheter med tyske avdelinger, men problemene ble løst uten vesentlig 
dramatikk. Etter 14 dager kunne vi evakuere kommandoplass og forlegnings steder og fortsatte virksom-
heten fra brakker på Oserød frem til dimitteringsdagen 15. juli 1945.

For meg var det en stor overraskelse å se hvem som  var troppssjefer i milorg. Det var da nære 
kjente som Torgeir Andersen (fra Knarberg – senere ordfører), Bjarne Brendalsmo, Einar Gjel-
stad, Georg Flåtten, Arne Ingvaldsen (gift med kusina mi) og J. M. Nielsen.

I tillegg til de ordinære styrker var det vervet spesielt personell til stabs- og sambandstjeneste. Ag-
gie Henriksen (nu fru Fadum) vervet i krigens siste måneder en lotteavdeling og var sjef for denne, 
mens Anker Marthinsen (på Skallestad) var ansvarlig for sambandet. Andre fagsjefer i området må 
jeg utelate her. Dette representerer en mobiliserbar styrke på 200 mann. I tillegg kommer 40 kvinner 
til forpleining, samband, kontortjeneste etc.
Som en skjønner av dette hadde til og med Aggie en sjefsrolle i frigjøringen.
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Milorg flyttet kommandoen fra Tinghaug til noen brakker på Oserød. For å vise dette bruker jeg det 
skiltet som er satt opp for russerleieren på Bergan. Der kan du se plasseringen av både brakker og 
festning nær dagens Oserød skole..

Her er et kart der en 
ser Berganveien forbi 
Skallestad. Kartet ble 
satt opp 7. mai 2017 og 
markerer hvor en fant 
den russiske fange-
leierern. Brakkene 
med telefonsentralen 
sto på Roppestad og 
er markert med rødt på 
kartet ganske nær Os-
erød skole. Veien opp 
til Vardås festning er 
også vist.
Merk også at veien til 
Oserød gikk direkte 
fra toppen ved Ber-
gan – ved inngangen til 
Tjomstøl. Ned fra Ber-
ganveien var det bare 
en kjerrevei.

Det var i disse brakkene jeg fikk være med litt. I en av brakkene var nemlig sentralbordet til tysk-
ernes telefonsamband. Her fikk jeg “jobb” med å formidle telefonsamtaler og ellers forsøke å ordne 
opp i de mange henvendelser milorg fikk den tiden. Jeg syntes det var stort.
Ellers kan en si om disse fabelaktige vår– og sommerdagene at det var en alle tiders 17. mai 1945 
med milorg i toget. Det var videre en stor dag da Kongen og familien kom tilbake 7. juni. Jeg var med 
på det. Sent på 6. juni fant jeg ut at jeg måtte se Kongen tilbake i Norge. Jeg kom inn på et fullastet 
tog til Oslo. Det var meget sen kveld før vi kom til Oslo og da fant jeg etterhvert fram til familie som 
bodde på Nordstrand. Det var til en fetter av Mor som bodde der. Dermed fikk jeg anledningen til å 
stå i gatene i Oslo da Kongen kom tilbake.

Så en dag i juli var Far og onkel Søren kommet hjem etter nær 6 år. Da var krigen over!

Mine besteforeldre hadde holdt Oterbekk Landhandleri gjennom hele krigen og det var i første rekke 
fordi de trodde eller visste at Far ville slutte sjølivet og bli forretningsmann. Fra januar 1946 flyttet vi 
fra Vestli. Det ble solgt til Kvilhaug og han hadde stedet til 1961 da vi igjen kjøpte det.

X Brakker

Berganveien

Her gikk veien i 1945
blå linje
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Idrettsaktivitet i perioden 1945 – 1947
De 2 – 3 årene fra krigens slutt til etter artium i 1947 var fylt av skole og for meg en voldsom 
idrettsaktivitet. Jeg vil fortelle litt om den aktivitet jeg var med på. Dette er basert på utklipp og egne 
meninger som jeg har i en scarpbook jeg fant. Jeg fikk jo også tilgang til Aftenpostens arkiv.

Det var idrettsstreik under krigen og flere idrettsmenn som Birger Ruud ble arrestert og satt på Grini 
fordi de ikke ville delta i nasistenes regi. Mange drev nok illegalt og det var blant annet en del fotball. 
Jeg var så ung at jeg ikke hadde deltatt i noe før krigen og spilte som de fleste fotball med venner. 
Da krigen sluttet ble det igjen full fart på idretten. Den ble offisielt åpnet i Tønsberg-området ved en 
samling på Tønsberg stadion 3. juni 1945. Slik var det ifølge Tønsberg Blad.

3. juni.  Idrettens Mønstring over hele landet

En mer strålende dag kunne en vel neppe ønske seg til den første idrettsmønstring etter krigen. 
Tønsberg Blad skrev en artikkel om dette og det ble brukt store ord. Det var en oppslutning på ca. 
5000 – 6000 mennesker på Stadion.
Det var taler av ingeniør H. Evensen (TT), Eugen Hansen (Vestfold idrettskrets) og Erling Tobiassen 
(presten).
Så var det turn-oppvisning og utdeling av blomster til lærer Østby og fru Henning Lunde som hadde 
illegalt holdt turningen i live under krigen.

Så var det 1000 meter stafett (100, 200, 300 og 400 meter) der det startet sammensatte lag fra TT 
og TK + et skolelag fra Tønsberg. På dette skolelaget løp da jeg 1. etappe, Knut Vigeland løp 200 
m (Han ble senere lærer på Bergan skole), Svend Oskar Nilsson løp 300 m og Erling Dittmann løp 
400 m. Vi ble nr. 3. 

Fotball 1945

Jeg spilte fotball i 1945 på juniorlaget til Nøtterøy Idrettsforening. Jeg 
husker ikke alle spillerne, men sentrale var Arne Bjerke, Sven Oskar 
Thoresen, John Edgar Bergquist, Sigurd Tjomstøl og meg selv. Arne 
var centerhalf, Svend Oskar var v. half, Sigurd og jeg spilte indreløpere, 
mens John Edgar var spiss (senterforward). 
Vi spilte mot Teie, TT, TK, Flint, Falk, storlaget Ørn og helt til Porsgrunn 
der vi spilte mot Uredd. 

Vi tapte 4 kamper, hadde 2 uavgjort og vant 3 og var vel fornøyd.

Det var en spennende kamp mot Hortenslaget Ørn. De hadde vunnet 
Åsenturneringen og slått Moss, Fredrikstad og Sagene. De var meget 
seierssikre og startet med friskt humør. Vi gjorde vårt beste og i helt an-
nen stil enn mot Teie. Jeg mente vi var hakket bedre, men Ørn scorer først.
Så får vi frispark fra langt hold og jeg fyrer løs. Skuddet går via John Edgar og i mål. Stor jubel!

I 2. omgang har nok Ørn mer av banespillet, men de stoppes av vårt forsvar. Vi har også angrep og 
Sigurd header i tverrliggeren – backen redder på streken. Omgangen ebber ut med resultatet 1 – 1.
John Edgar og Arne var gode. 
Vi hadde også en tur der vi spilte mot Uredd og vant 2 – 1. 

John Edgar Bergquist
Slik jeg husker han fra ca. 

1945

Sporten er kun for spesielt interesserte. Jeg måtte ha det med når jeg først fant det igjen etter alle disse årene !
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Friidrett

Da vi kom frem til sommeren 1945 hadde jeg hatt Knut Kielland Lund som gymlærer et år i 3. real-
gym. Han kunne det meste om friidrett og var veldig inspirerende. Han lærte oss å grave startgroper 
for sprint – lærte oss å tilpasse tilløp for hopp (både lengde og høyde). Vi fikk også prøve stavhopp 
med de gamle bambusstavene. Vi prøvde på hekk og kastøvelser – alt oppe på Tønsberg stadion.

Vi hadde ikke noen tjukkas til å lande på i høyde og stav, men alle brukte jo den elementære sak-
se-stilen. Utstyret var ellers preget av at det hadde vært krig.  Jeg fikk laget et par piggsko på Tøns-
berg skofabrikk (tror den het Nasko), men de var ikke av det lette slaget.

Jeg deltok på skolelaget til Tønsberg gymnas. I vanlige stevner deltok jeg for TK, men var aldri 
medlem i den klubben. Men gøy var det. Alle som deltok hadde liten erfaring og de fleste hadde nok 
ikke deltatt før krigen – men det var noen.

Nivået før krigen var ganske bra i friidrett med verdensrekordene til Jessie Owens på 100 m (10,2) 
og i lengde den legendariske rekorden fra 1935 på 8,13. 
Gjennom krigen hadde det vært lite aktivitet – ikke bare i Norge, men over det hele. Det var sven-
sken Gunder Hägg som satte 16 verdensrekorder i løp fra 1500 m til 5000 m. 

Nivået da vi startet opp var lavere og det vises klart når vi ser resultatene fra OL i London 1948. I
høyde vant de på 1,98 m (og Bjørn Paulson fikk sølv med 1,95), i lengde ble det gode  7,82 og stav 
var vinnerresultatet 4,30 (det var nok bambusstaver slik vi lekte med).

Jeg deltok i 100 m og lengde i stevner, men prøvde liksom alt oppe på Stadion. På 100 m kom jeg 
nok ikke under 12,0, og i lengde var 5,81 det beste den sommeren. Sakser følgende fra TKs stevne 
på høstparten med ca. 300 tilskuere. 

Finalen på 100 m blev vunnet av Arne Wold efter hård kamp med Ole Olsen og T. Henriksen. Det 
skilte bare meteren mellom første og tredjemann. I lengde vant Frank Rønning med 6,21, men også 
gutter som Ole Olsen, Thormod Henriksen, Svend Nilsson med flere viste ypperste anlegg. Det det 
skortet mest på var å få tilløpet til å passe, men det kommer etterhvert.

Skoleidrettsstevnet på Bislett – september 1945

Det er rent noe magisk at en gjennom Aftenpostens arkiv kan gå inn å se hva vi gjorde for 72 år 
siden. Mandag 17 september omtales skolestevnet – sogar med kommentarer fra selveste P. Chr. 
Andersen.
Dette var årets høydepunkt for friidrett for de på min alder. Det store skoleidretts-stevnet på 
Bislett 15. og 16. september.¨Det arrangeres av Oslo Idrettslag. Det hadde vært arrangert slike 
stevner helt fra første verdenskrig. Dette var det første etter en pause på 5 år under krigen. Det var 
derfor med spenning en så fram til dette stevnet. Påmeldingen slo alle rekorder og ca. 500 gutter 
inntok Bislett midt i september. 
Aftenposten og til dels Morgenbladet hadde tidligere satt opp en vandrepokal som tilfalt den skole 
til odel og eie som etter 3 år hadde den høyeste poengsum. Det var de 6 beste i hver øvelse som 
kunne sanke poeng + i stafettene. Hele gymnaset (fra 1. til 5. klasse) var med og delt i 3 klasser:
Klasse 1. 18 – 20 år (de eldste på gymnaset)
Klasse 2. 16 – 18 år.
Klasse 3. 14 – 16 år.
Poeng for hver øvelse var 7 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

Det var Kielland Lund som ordnet det slik at vi kunne delta fra Tønsberg. Det var Sven Oskar Nils-
son (klasse 3), Erling Dittmann (klasse 1) og  Anders Ødegården og meg (klasse 2). Det var bare 4 
deltagere fra Tønsberg i 1945 som dro til Bislett for første gang.



41

Vi møtte Osloskoler med mer enn 50 deltagere. I min klasse var det 275 deltagere. Jeg var med på 
100 m og lengde. 
Det ble en uforglemmelig tur. Bislett for første gang – ikke det strøkne anlegg som idag, men tross 
alt Bislett.

På 100 m startet det 120 gutter. Jeg vant mitt  forsøksheat på 12,3. I mellomheatet vant totalvinner-
en Raymond Sorknes på 11,9 og jeg ble nr. 2 på 12.0. Jeg kom ikke videre – fordi jeg ble slått ut på 
loddtrekning. 

I lengde fikk jeg 5,77 og det holdt til 1. plass. Jeg var bare 6 cm foran nr. 2, men likevel! Jeg fikk da 
7 poeng i kampen om vandrepokalen.

Anders Ødegården  ble nr. 2 på 100 m med 11,8. Han fikk 5 poeng for dette.

Erling Dittmann ble nr. 3 på 400 m med 55,8 i klasse 1 og fikk da 4 poeng for dette.

Sven Oskar Nilsson  ble en av de store i dette stevnet. Han satte endog 
ny skolerekord i lengde med 5,91 (den gamle var 5,74). Jeg så han i det 
første hoppet. De hoppet ved en annen grop enn oss og den var ikke gravd 
opp så langt. 
Sven hoppet over hele gropa og imponerte veldig – han var 60 cm foran 
nr. 2. Han vant også 60 m på 7,6 og ble nr. 2 i kule med 11,81. Han fikk 
bestemannspremie i den yngste klassen – og det ga Tønsberg 19 poeng i 
kampen om vandrepokalen. Hvis vi summer opp dette får Tønsberg 35 po-
eng. Vi kunne ikke stille lag i noen stafetter og totalresultatet ble som følger.

1. Ris 63 poeng
2. Foss 37 poeng.
3. Tønsberg 35 poeng.
3. Ullern 35 poeng.
5. Larvik 32 poeng.
6. Hegdehaugen 30 poeng.

Vi ser at Larvik hevdet seg og det skyldes i stor grad Odd Arne Gulvik som vant 2 øvelser. Han var 
en av de jeg hadde gleden av å møte i min tid på fri-idrettsbanen. Odd Arne vant NM i tikamp 2 
ganger og var rektor for skoler i Larvik.

Skoleidretts-stevnet var toppen på 1945. På neste side har jeg tatt med Aftenpostens sports-side for 
17. september 1945. Det er godt mulig å forstørre siden slik at en lett kan lese det. 

Jeg har også notert en del “resultater fra gymtimene” i en del øvelser. Der står det: 100 m 11,9, 400 
m 57,5, høyde 1,55, lengde 5,85. Diskos startet med 16 m og økte det til 25 med seniordiskos og 
34 med junior diskos.

Svend Oskar Nilsson
ble den store i yngste 
klasse
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En side fra Aftenposten 17 september 1945. De omtaler det første skolestevnet etter krigen. Det 
er også en omtale fra selveste P. Chr. Andersen. Videre har de bilde av noen de syntes gjorde det 
bra – og en kan se meg ved den røde prikken.
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1946 Skøyter – friidrett – fotball

På grunn av skøyteinteressen måtte jeg melde meg inn i Tønsberg Turn. Det var her alle de som 
likte skøyter var. Klubben har hatt mange flotte løpere, vi kunne nevne en rekke. Toppen nådde 
klubben  med Fred Anton Maier.
Jeg deltok i skøyter, friidrett og litt fotball i 1946. Jeg kastet meg ut i det i det første mønstringsløpet 
i Tønsberg etter krigen. Det var bitende kalt 14 – 15 minusgrader, men sol. Jeg gikk i klasse 16 – 18 
år og kom langt bak Kurt Zeiner og Kjell Haraldsen. Jeg hadde mine gamle skøyter og vet ikke om 
jeg hadde fått trikot. 500 m tiden var 60,3 og langt bak.

TT arrangerte såkalte poengløp og jeg var med fra første stund. I løpet etter debuten fikk jeg 53,0 
på 500 m og 2,51 på 1500 m – lovende fremgang altså.
Uka etter ble det 50,4 på 500 m og 2,46,4 på 1500 m. Jeg vrikket ankelen og det var et drawback 
på slutten av sesongen.
Kan nevne at Rolf Svendsen nok var den beste i TT denne vinteren. Han gikk 5000 m på 9.11.1 og 
det mente Tønsberg Blad var en bra tid bare 10 sek bak klubbrekorden.

Det hører med at Åge Johansen ble norsk mester og Odd Lundberg ble uoffisiell verdensmester.

De fleste vil vel undre seg noe over de resultater vi hadde når en ser til dagens skøyteløpere. Den 
gang var verdensrekordene for menn gjerne satt i Davos – oljeisen i Davos som en sa. Før krigen 
løp Egnestangen 500 m på 41.8 og 1500 m på 2.13,8. Norske rekorder måtte settes i Norge og Har-
ry Haraldsen var meget stolt av sin 2.18,0 – satt på Frogner Stadion. I OL i 1952 i Oslo (6 år etter det 
som jeg skriver om) vant de 500 m på 43,2 (Ken Henry) og 1500 på 2.20,4 (Hjallis). Idag går norske 
jenter på 16 år på nær 41,0 på 500 m og 2.03 på 1500 m. Og ennå er det ikke særlig interesse for 
skøyter her hjemme!

Fotball 1946

Jeg sluttet jo med fotballen i 1945. Men en fristende Danmarkstur i regi TT gjorde at jeg spilte 
noen kamper på TT`s juniorlag. Fra 24. juni til 4. juli var vi i Danmark – Jylland og spilte noen fot-
ballkamper. Det var i stor grad en kosetur med masse mat fra Dansk vertskap.

Friidrett 1946

I friidrett gikk det som året før. Det var en jevn fremgang og tidene ble bedre og lengdene ble også 
bedre. Økte nok lengdehopp med ca 1/2 meter og lå gjerne mellom 6,20 og 6,40 m. På 100 m var 
det jevnt over under 12,0 og ned til 11,5 sek.
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Skoleidrettsstevnet 14. og 15. september 1946 på Bislett.

Etter kjempeinnsatsen året før var det tid for et nytt skolestevne. Denne gang stilte det hele 590 delt-
agere. Tønsberg sendte denne gang 9 gutter – fra året før stilte alle uten Ditmann, som tok artium 
våren 1946.  
Ifølge Aftenposten var det regn og tunge baner. De sier det slik:  “Og så kom regnet som ødela ba-
nen for de mange hundrer av unge og ivrige aktører. Det var synd fordi den oppbløtte bane innvirket 
sterkt på resultatene.” 
Vi gjorde det på nytt bra – og trekløveret fra året før: Sven Oskar  Nilson, Anders Ødegården og meg 
selv samlet brorparten av de poeng Tønsberg fikk. Vi hadde også nykommere med Åge Andresen 
i yngste klasse som med 8,0 på 60 m og 5,14 i lengde fikk 2 tredjeplasser og 8 poeng. Sigmund 
Hansen hoppet 4,82 i lengde, noe som ga 1 poeng. Så kunne vi stille stafettlag og i yngste klasse 
ble det en flott 2. plass og 5 poeng. Regner vi sammen dette ble det 41 poeng og vi kunne reise 
hjem med vandreskjoldet. Det ble samling i gymsalen og både rektor og Kielland Lund holdt taler. 
Vinnerne av “Skoleungdommens Norgesmesterskap” (Svend, Anders og meg) var gjenstand for 
øredøvende hyllest.
Slik finner vi det i Tønsberg Blad. 
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Her er Aftenpostens fotografs bilde av An-
ders Ødegården og meg på Bislett i 1946. An-
ders løp 400 på 52,2 og 100 m på 11,3. Det ble 
en 1. og en 2. plass. Jeg vant lengde på 6,26 og 
Svend vant klassen under med et hopp på 6,18 m.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Hvordan gikk det med vandreskjoldet i 1947 ?

Svend Oskar Nilson, Anders Ødegården og jeg hadde sluttet på skolen og var ikke aktuelle da van-
dreskjoldet gikk for tredje gang. Det skjedde også en rekke andre endringer med klasseinndeling 
+ at jenter fikk delta. Det var også med øvelser som orientering og svømming. MEN kampen om 
vandreskjoldet var bare for gutter og friidrett og nå skulle det avgjøres.

Tønsberg sendte ialt 33 deltagere og de gjorde det utmerket i flere klasser. Vi nevner:
Kjell Firing n r. 2 i 60 m, Sigmund Hansen nr. 2 i høyde og 3. i lengde, John Berg nr 1. i lengde og nr. 
3 i høyde, Gunnar Johansen nr. 3 på 60 m, Reidar Nielsen (en meget god friidrettsutøver fra Husøy 
som ble drept i en tragisk flyulykke) nr. 2 i høyde og nr. 5 i lengde, Åge Andresen nr. 3 i lengde og 
Ove Melsom nr. 5 i spyd. I tillegg vant guttene stafetten på 5 x 60 m. Det ga følgende totalresultat  
for vandreskjoldet.

1. Tønsberg 49 poeng,
2. Vestheim 46 poeng,
3. Riis 43 poeng.

Totalt etter 3 år ble stillingen 1. Tønsberg 125 poeng. Samme poeng fikk Riis, men vi hadde 2 en-
keltseire. Derfor henger vandreskjoldet i Tønsberg på Greveskogen skole. 
Jeg måtte jo ha med det fordi det var første gang en skole utenfor Oslo vant.

Skøytesesonbgen 1947

Tønsberg Turnforening arrangerte et kurs for sine unge løpere på Dalsroa. Vi hadde fått Harry Har-
aldsen som trener og det var stas. Han hadde jo fortsatt norgesrekorden på 1500 m. Leieren var fra 
1. til 15. september 1946. Da var jeg i fin form og kunne løpe med de aller fremste.

Selve sesongen viste fremgang. Jeg kom ned på tider som 46 – 48 på 500 m, 2.33 på 1500 m og 
5.30 på 3000 m.
Tønsberg gymnas hadde også om vinteren et oppgjør med Kongsberg. På ski var Kongsberg su-
verene, og på skøyter var Tønsberg suverene. Jeg vant både 500 og 1500 på dette stevnet.
Vi vant også Vestfoldskolenes mesterskap som gikk i Sandefjord. 
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Friidrettssesongen 1947

Sesongen inneholdt en kamp mot Kongsberg. De ledet etter vinterens kamp og det ville bli van-
skelig å ta de igjen. Kongsberg ledet da også helt til siste øvelse – fotball. Vi vant den 4 – 1 og 
både Anders Ødegården og jeg scoret mål + Knut Nygård.
I friidrett vant jeg 100 m, lengde på 6,32 og sogar diskos med 37,10.

Jeg må også nevne at TT hadde en klubbkamp mot Rydboholm i Borås i Svergie. Vi tapte den 
riktignok, men jeg måtte jo være med på litt ukjente øvelser. Jeg vant lengde på 6,20, ble nr. 2 på 
110 meter hekk og i spyd ble jeg nr. 4 med 42,32.

Idrettslig sluttstrek

Det var slett ikke meningen at jeg skulle skrive såpass mye om den sportslige innsatsen i årene 
1945 – 1947. Men jeg fant en scrapbook på loftet på Ulvø og videre begynnte jeg å lete i Aftenpos-
tens arkiv – og det var spennende for meg. En kunne bla i 72 år gamle resultater. 

Jeg er overbevist om at denne idrettslige aktivitet skyldes i første rekke lektor Knut Kielland Lund i 
Tønsberg. Han var en leken inspirator og han hadde mange villige læregutter blant seg. Det var nok 
friidrett som sto hans hjerte nærmest, men han stimulerte oss også på vinterstid. Han arrangerte 
skolekamper – særlig mot Kongsberg og det var alltid hyggelige møter.

Desverre ble all idrettsaktivitet brått kuttet ut høsten 1947 da jeg fikk tuberkulose. Høsten 1947 had-
de jeg startet med realfagsstudiene på Blindern. Jeg bodde i Lindbâckveien 8 hos Ragnar Carlsen 
med familie (han var en fetter av Mor). Jeg trente tilk skøytesesongen 1947 – 48 og hadde Harry 
Haraldsen som veileder. Jeg trente gjerne i Østmarka – Skullerudstua, Skraperudtjern og Rustadsa-
ga ble kjente steder etterhvert. Jeg trente for det meste alene. På Blindern traff jeg en del nye venner 
og jeg kom etterhvert i en rytme med studiene. Formen kom ikke som den pleide og jeg måtte kon-
takte Helserådet. Det var dr. Garegg som ga meg den svært triste diagnosen – lungetuberkulose. 
Jeg reiste temmelig umiddelbart hjem og kontaktet dr. Henrik Henriksen på Tønsberg Sykehus. 
Dermed endret alle planer seg og livet etter 1947 ble ganske så forandret fra slik jeg hadde planlagt 
og trodd. Dette må bli en annen historie og derfor gjenstår det her bare en oppsummering.
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Oppsummering
I perioden fra 1928 til 1947 står Nøtterøy og Ulvø sentralt i mitt liv. Tross krig og engstelse ble det 
en fin periode i livet. 
Jeg ble født inn i en sjømannsfamilie og det var nok sjømann jeg tenkte bli – og som krigen satte en 
kontant stopper for. Jeg er glad for at det tok den veien. 

Når jeg summerer opp årene fra 1928 til 1945 så finner jeg at Far var borte i ca. 10 av disse 17 
årene. Derfor var mitt liv i starten styrt av 2 kvinner Mor og Aggie – der Aggie var 5 år eldre enn 
meg. Alle vi 3 hadde hatt samme skolelærer, Helle. Aggie var erklært skoleflink og ble flyttet opp en 
klasse. Det hadde betydning for henne, men kanskje like meget for meg som fikk ganske frie tøyler.

På Ulvø var det familie i 8 av de 10 hus som var der i starten av 1930-årene. Det ga nok også en 
trygghet. 

Farfar 
Det mannlige senter i barne og ungdomstiden var min farfar Oluf Henriksen som bodde ca 600-700 
meter lenger sør på Oterbekk. Han var nok det vi idag ville kalle “sportsidiot” og han leste Sports-
manden for meg. Under krigen hadde vi kart og flyttet flagg ettersom krigen bølget fram og tilbake.

Farfar var også sjømann og kom fra Tjøme. Han eide en del av Maagerø som ble tatt av Forsvars-
departementet i 1919. Han spilte fiolin i sine yngre dager, men ulykken på sjøen der han mistet 
en pekefinger gjorde fiolinspillet til en saga blott. Da Egil til Aggie kom inn i familien mot slutten av 
krigen ble det noen fine stunder med fiolin – Egil var god og formann i Tønsberg Orkesterforening. 
Han kunne spille så Farfar smilte.

en
 

Farfar på Arås på midten av 1950-tallet. Han er ca. 86 og bor like ovenfor. Bildet viser Ulvø-brygga 
og den bebyggelsen som var der. Vi ser sjøbodene – de er slik idag også. Åsen fra Båtbyggeriet til 
Norman Sørensen ble i sin tid kjøpt av Hans Hansen. Tror kanskje det måtte være mens fru Vibe 
eide Ulvø. Her er nå bygd 3 hus som eies av barnebarna til Hans Hansen. De 2 øverste har to av 
barna til Turid, men det nederste er det Petter Knut (sønn til Knut) som eier.
Vi ser huset til Mathisen (Ulvåsveien 5)  og der bor nå barnebarnet (Vidar) – til Markus Marthisen. 
Nedenfor – det vil si nærmere brygga – har broren Per Mathisen bygd.
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Mor det siste året hun bodde på Ulvø. Hun er 89 og koser seg på verandaen. Ulvø gård er bak der. 
I 1989 overtok jeg og mine 3 barn Vestli. Vi hadde det slik til april 2017 da datteren vår – Kristin – 
overtok sammen med Jan. Kristin er også 2. generasjon etter den opprinnelige byggherre – Trygve 
Henriksen.

Mor

Mor var den som sto meg nærmest de første 20 årene 
i livet mitt. Hun ble nesten 94 år og var en sentral per-
son i familien. Her er hun knipset i starten av livet og 
mot slutten. Øverst er et bilde fra fgørste verdenskrig 
(1915 – 16) og hun jobbet somrene på Fjærholmen. 
Det var  tante Johanne, en gang gift med Hans – den 
eldste i familien Rasmussen – som drev Fjærholmen.

Bildet er egentlig et postkort som Mor sendte til Mor-
far som var på Hvalfangst og holdt til på øya Ingøy i 
Finnmark. Kortet er datert 7. juni og det passer bra for 
Morfar hadde fødselsdag 21. juni. Desverre vet jeg 
ikke hvilket år det var, men det har nok vært under 1. 
verdenskrig og Mor var nok 16 til 18 år på bildet. De 
som kjente Aggie kan se likhetstrekk.
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Aggie

Jeg hadde Aggie rundt meg fra jeg ble født til jeg var 87 – det vil si hele livet. Hun var klok og trofast 
og det var ikke så ofte vi kranglet – men det hendte jo. På bildet under, som nok er tatt i 1929 er vi 
utenfor huset til Mormor og Morfar i Knarberg. Vi har Ulvøtangen i bakgrunnen. Ser en nøye etter 
kan en se de elektriske mastene på fjellet. Nå er alt dette fjernet – men det er fortsatt rester igjen..

Aggie og Egil giftet seg i 1946. Det var i juli og vi hadde laks til middag. I  2017,  71 år senere,  er 
alle så nær som 2 av de som er på bildet borte. De to som fortsatt lever er markert med en rød prikk. 
Det er Odd Ingvaldsen (sønn til Randi) og vi ser også hodet til Elfie Kobro som idag er 93 år.
Bildet er tatt utenfor butikken på Oterbekk.
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Aggie og Målfrid på Vestli i 2003. Aggie er 80 og Målfrid 69. Den fine Rhododendron har Egil  plantet.

En sommerdag i 1967 med Mor, Far og Terje i Sparrønning-sundet – omtrent der grensen til Færder 
Nasjonalpark går. Kjøleholmen i bakgrunnen.
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Ulvø 2017 – framtiden
Jeg startet med 10 hus på Ulvø og i 8 av de bodde det slektninger. De fleste av disse slektningene 
kom fra Østre Bolæren. I tillegg var det familie fra Vasskalven på Tjøme.

Det er ingen av de som bygde husene som lever idag – og det er heller ingen av barna som bor på 
Ulvø. Men en del av barnebarna kan en fortsatt finne på Ulvø. Det gjelder barnebarna til Markus 
Mathisen og Hans Hansen som en fortsatt finner på veien til Ulvøbrygga. Videre er Jan Magnussen 
barnebarn til Nancys søster. Søren og Nancy hadde ingen etterkommere.
Så er det Liv Furvang i Berganveien 171. Hun er oldebarn til Nils Henriksen – men også barnebarn 
til Hilda og Emil Sørensen som bodde i Ulvåsveien nr. 6. De hadde jo 4 gutter og både Norman og 
Kåre bodde på Ulvø. Kåre giftet seg med Mossi – som er barnebarn til Nils Henriksen.
Norman bygde hus på Ulvø før krigen (1937) – Berganveien 175. Han var gift med Ella Maagerø 
og de hadde Wivian (1941) og Else (1950). De lever kloss innpå Ulvø og eier dessuten sjøboder på 
Ulvøbrygga. Tilslutt nevner vi at Kristin Muren (barnebarnet til Trygve Henriksen) har overtatt Vestli,  
Berganveien 169, som de nå bygger om med stilen bevart.

Men ellers er Ulvø omkranset av Hårkollen med svært mange nye boliger. Siden vi nå har fått 
Færder Nasjonalpark vil Ulvø beholde sitt særpreg og være et fint sted å vokse opp også i fremtiden!

Hva med fortsettelsen ?
I tråd med tradisjon skulle jeg bli sjømann. Jeg tenkte nok ikke på de lange fravær en da måtte god-
ta. Krigen satte en stopper for sjømannslivet – det startet gjerne etter grunnskole og konfirmasjon,  
det vil si når en var 15 - kanskje 16 år. Jeg er glad det ble skole og etter artium i 1947 skulle jeg til 
Universitetet i Oslo og studere matematikk. Jeg fikk innpass hos en fetter av Mor på Nordstrand. 
Samtidig trente jeg ganske så intenst – stort sett i Østmarka – under Harry Haraldsens oppsyn. 

En dag utpå høsten ramlet det hele sammen da jeg fikk diagnosen lungetuberkulose. Det var den 
tids AIDS og verden raste sammen. Det ble en studietid der jeg måtte gå varsomt frem –  jeg leste 
matte men det var ingen fysisk trening. Jeg ble behandlet slik det var vanlig før antibiotika var kjent 
–   en blåste luft inn i brysthulen slik at lungen skulle få ro (det er kjent som pneumathorax). Det 
krevde røntgengjennomlysning og det ble svært mange slike i studieårene. Det førte meg også rent 
faglig mot mer medisinsk fysikk og da jeg skulle ta hovedfag i 1953 dro jeg til Radiumhospitalet der 
en var i ferd med å droppe den gamle røntgenstråle-behandlingen og innføre høyenergetisk stråling 
fra en ny betatron (den andre i Europa). Jeg tok hovedfag i 1955 og fikk fortsette med forskning på 
det som var Norsk Hydros institutt for kreftforskning.

Jeg ble kvitt tuberkulosen da jeg fjernet det meste av høyre lunge i 1955. Samtidig traff jeg Målfrid 
– så det ble en svært vellykket operasjon. Vi giftet oss i 1957 og nå har vi vært gift i 60 år. Vi har 
barna Trond (1960), Terje (1961) og Kristin (1965) + 8 barnebarn som en kan se da vi feiret påske 
på Nøtterøy i 2007.
Jeg fikk anledning til å forske og var 4 år i Berkeley, California. Der arbeidet jeg med partikkelstråling 
slik som det i disse dager arbeides med i Norge – og som skal brukes i strålebehandlingen..
Jeg har vært knyttet til Universitetet i Oslo i 28 år som dosent i biofysikk og som professor.
Jeg tok initiativ til kurset “Miljøfysikk” i 1987. Kurset går fortsatt hvert vårsemester med ca. 40 stu-
denter.
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Her er barnebarna samlet på Vestli en påskedag i 2007. Hvis vi starter fra venstre er det Thormod 
jr (1989), Steinar (1991), Marit (1991), Camilla (1989), Ragnhild (1994), Lars (1993), Trygve (2000) 
og Jonas (2003). 

Målfrid kom for alvor inn i bildet i 1955. Vi giftet oss i Svarstad kirke 24. august 1957. På bildet i 
midten er vi på vei ut av kirken.  Selskapet ble holdt på Gavelstad. 
Bildet til venstre er tatt på Frognerseteren 24 august 2007 (gullbryllup) og bildet til høyre er tatt i 
haven på Hvalstad i august 2017 noen dager før diamantbryllupet.. 
.

Påske 2007
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Her ser vi en liten del av Knarberg og Ulvø slik det varpå 1930-tallet. De 4 husene som ligger inntil 
Ulvøåsen er en del av Ulvø. Vårt hus er nr. 2 fra venstre.

Julen 2017


