
TERJE WIIG 
ELDBJØRG RISE (tegning) 

F or egenWghadde vi ikke opp
levd freden noen gang. V-l som 
var fire da krigen begynte og ni 

år da det hele var over. Det var krigen 
vi var oppvokst med. Den kjente vi. 
De~ var tyske soldater som marsjer:e 
og sang _Hai_li, hai-li hai-lo!·. Det var 
sperringer og piggtråd. Det var f,yahr
mer, razziaer, hakekors ogblendir.gs
gardiner. Og det varVldkun Quisling 
som klippet håret ho.s en frisJr i Bygdo 
alle. Hankom I en sort, blank1ferce
des med tyk.1.:e, skuddsL1<re glass o~ 
mange livva;der. Og så var det den ' 
binnelige NS-primadonnaen, ri..!",srøya 
Olga Bjoner, svinsende i stadig nyr., 
fjonge unifonner. vl bodde i samme 
gård. 

Alt dette var kjente til"!.g. Men fre
-den .. 

Kritte p!:J veggene 
I den store leiegirden l BA 20 opplev

,de 'li både krigen og freden. Pa g:unn 
a'i en syk beste!ar fik.1.: vi beh']lde ldlig
heten. Det samme gjorde endel3ndre 
norske ramil!er. Resten av beboerne 
ble kJs;et ut. fin nyttet tyske om.'jer~r 
~Ft~øyer~s~ående n3.z:ster. 01rden ble 

De voksne snak.1<et mye om freden. 
De brisket når de fortal~e hverandre . 
hvordan det gikk, og da freden nærmet 
seg, ble alt mye rarere. Vi visste L'<ke 
noe om freden. An."l.et enn at da kunne 
vi finne frem det norske flagget igjen. 
Vi ville fa igjen radioen, og kunne k..'"itte 
~Le'le Kongen~ så mye vi orket på 'leg
ger og gjerder, uten at hirden tok oss. 
Og kanskje ville vi få oppleve åspise en 
banan. Faren vår hadde snak_1.:et mye 
om hvord.an den smakte. 

Men så, en vanlig aprildag denne 
freds'/æ-en, ligger vi flatklemt ba.1.:: den 
la'/e sandkassen mens en full nazist 
tømmer magasinet mot oss. -F)' faen!· 
ropte vi. For dette var hel! sikkert en 
situasjon da det passet å banne ... Hæl
vetes h1rdjævel!~ Ingen kunne ta oss 
for det nå. Det sprutet sand i ansiktet 
vårt når prosjektilene slo ned i nærhe
ten 

Hjerte for barn 
I vinduene ser 'li forskremte ansik

ter. Den fulle nazisten tukler med pis
tolen igjen. Setter inn et nytt mag3.sin. 
Sa si".jer d>::t noe. Bakham lyder et 
br.l~: da d-'ren blir sprengt. Vi skimter 
Gestapo-fal.:.;. Kraftige ne'ler tar ham 
rundt halsen og skuldrene, og ry!-::cer 
ham 5,\ vo:d50mt tilbake a~ han letter. 
1', '-o ,.' -._' h,,_,· .• ~, •• 

I et vindu dukker det opp en wzist i uniform. 
Han er drivende full og brøler ned til oss guttene i bakgården. 

Plutselig trekker han pistol og begynner å skyte. 
Vi kaster oss ned bak sandkassen og jeg tenkte: 

[«Hvis dette er (i·eden, 
vetjeg ikke om jeg liker den. » 

øyeblLt:..1.: i luften (ør han gUr l gulvet 
medetbrak. - ": 

De satte handjern pa ham cgdro 

~~:'~~~ff~rt~et~Sd~~O~~; :~I 
det var selveste SieQ1'ried W. Feb.mer .. • 
en a'l Gestapos mest forhacce torturisT 
ter, som hadde reddet oss. Han bodde 
'i gården, og hadde visstnok et godt 
hjerte for barn og hunder. Nå kom han 
ned og spurte om vi var skadet. Tre 
små gutternstet skremt på hodet. 

De voksne sa at når freden kom, ville 
det bli slutt på flyalarmene - de korte, 
hissige og skremmende støtene fra si
renene midt på STiarte natten. I hal",
søvne måtte vi. trek.'-e pa oss vannt tøy 
og springe ned i kjelleren. VI hadde 
sett et fem etasjes hus som var truffet 
aven bombe ved Victoria terrasse. 
Derfor var .. 1 redde. 

Ikke redd noenting 
I kjelleren ble gårdens smågutter 

str3ks litt !--Jekkere. Siden sØnnen til 
vaktmesteren hadde alle g:li-dens t:t.ok
ler, snek vi oss opp p-' loftet ogIåste 
oss ut på det store, flate taket ni eta
sjer over i<a~en. Med ryggen mot en luf
tekanal satt vi og fulgte tyskernes 
kraftige lyskastere på leting efter brit
iske bomb~fly, og sporlysene når ka· 
~.~,n.~~t~er\ene mente de hadde noe å 

Vi hakket alltid tenner oppe på ta
ket. Alle var enIge om at de~ var fordi vi 
trøs. For på den tiden var L1.;:; .. e gutter 
redde for noen ting. I hvert fall ik.. ... e for 
tysket~. Hvis vaktene fa...""1t oss, ville vi 
ta kratligmedjuling. Det visste vi. Men 
ingen kjente ta.\:et med gjemmestede~ 
ne, nedgangene, stigene og lukene 
bedre enn oss. De rant oss aldri. 

Den store leiegården var som enjun
geL For den som vark,Jent, var det tu~ 
sen måter åforsvilwe på. Lange korri
dorer, tre heiser, en stor trappe~pp
gang og flere små vl kunne mørk:egge 
etasje for etasje hvis noen forsøkte å 
forfølge oss. Et perfekt sted torgerUia
virksomhet ... Mørkets riddere .. ringte 
iltert på dørklokkece når fienden SO'I 
middag. så stakk vL Fra toppen av f 

trappeoppgangen slapp vi paplrpoær 
med .. vannbomber·. 

I kjellerbodene hadde tyskerne ban
dolærer, hjelmer, bajonetter og lettere 
feltutstyr. Noensa de hadde gjemt eg
ne sk:fte'låpen der. Det fant .... i aldri, 
men det gjaldt å sikre segk .. i.gsbytte. 

Våre foreldre ble ofte vettskremte 
når vi dukket opp med en ny bajonett. 
eller en tyskerhjelm på hodet. For slk
kerhets skyld gjemte vi byttet iden 
~ empedigre vedstabelen på. gårds
plassen 

Følte vi oss ekstra overmodige, trop
pe~ vi opp hos en avde tys:.:e oIT'..ser'.:'r:e· 
()"'" ~'l •• -' ~., .. -.- .... "\-...,.-l 1 ••• ,,~~, o·,"\-. " 

nett. Da klappet obersten oss på hodet 
og sa vi var flinke gutter og hentet en 
neve _Bon_bon... VI forsvant med mun
nen full av sukkertøy ogh'lisket; _Du 
bist ein TeufeJ.:.. 

. Stjal som ravner 
Da freden rykket nænnere, virket alt 

farligere. Gestapo hadde stadig oftere 
razziaer. De var redde for sabotører, og 
at de norske leieboerne hadde skaffet 
seg våpen. Alle voksne måtte vise legi
timasjon og tømme vesker og mapper 
for li komme inn. Noen gangerfikkde 
ikke forlate gården l det hele tatt, og 
den lille guttegjengen flØY l but~en 
med handlelapper og rasjonerings-

. kort. 
De tyske offiserene som gjeme ville 

klappe oss på hodet, så ikke lenger på 
oss. De skrek til sine soldater. De be
gynte å flytte ut, mens nazipampene 
ble h.\ssige, truende og !ulle. De var 
vettskremte. . 

For så var freden der! 
I leiegården flyttet det [nn russiske 

offiserer. De hadde sekker med tørke
de aprikoserikjellerbodene. Det had· 
de vi aldri smakt. Vi s~Jal som ra-mer. 
En vak...1.ter ungk"'lione ble oppnrtet 
som en prinsesse. Hun bodde i den fi
neste leWgheten og sna.,"{ket både russ
isk og norsk flytende. De sa hun hadde 
,.~ ... ~...,:~~ n'l-:l ~"",-I;'" ~'":"1;!~" } ..... I>. 

TERJEWlIG 
er redaksjcrssek:e
tær i Aft~r:f:csten. 
Våren 1945 var han 
9 år, 'og bodde i 
Bygcoy alle. Her er 
hans personlige 
opplevelse av \lår
dagene da fredEn 
brotløs. 

fingeren !or munnen og hvisket. .. Hem
melig!.. . 

Karer i norske politiuniformer over· 
tok '/a,l,;.tholdet i gården.. Disiplinen var 
ikke den beste. Noen a'l dem tok seg 
gi erne en dram på det lille vaktrom- , 
met. Gårdens stnAgutterble utne'mt 
til ~ordonnanser~ og flØY rundt med 
bes}jeder. . 

En kveld rår jeg en pistol stukket i 
hånden. 4Na kan du gå ut på gaten og 
skyte et par skudd .tluiten så du får . 
prØve hvordan det er,~ sier politiman
nen_ Jeg rister pl hodet. Tør tk..l.:e. I ste
det setter min venn seg ned p.l huk 
utenfor inngangen, støtter våpenet 
mot armen, reUerløpet mot himmelen· 
og tømmer magasinet opp t trekror.e· 
ne. Det drysser noe hvitt ned slik det 
gjør når kastanjene blomstrer i Bygdø 
alle, Jeg står med hendene ror Ørene og 
tenker: _Hvis dette er !reden, 'fet jeg 
I~''':~ omj.,'7"!i1c"rd"n.-
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