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Bevaringsverdige områder på Lysaker. 
 
Planforslaget, Lysakerbyen. Veiledende plan for offentlige rom, VPOR, datert 20. november 2017 er 
utgangspunktet for dette innspillet. Det et supplement til planforslagets tema kulturminner og 
miljøer. I planforslaget er kulturminner langs Lysaker elva og eldre villabebyggelse trukket frem som 
verdifulle og bevaringsverdige områder. Et annet miljøhistorisk område som kommer litt i skyggen av 
de mer synlige områdene og som ligger delvis på utsiden av det oppmerkede VPOR kartet, er en liten 
gjemt dal som munner ut i Vollsveiens nedre del og er derfor ikke like synlig som området rundt 
elven. Det er imidlertid en vesentlig del av Lysakers og har en gammel historie som strekker seg 
tilbake til rundt forrige århundreskiftet 1899 / 1900 og enda lenger tilbake i tid. Jeg snakker 
selvfølgelig om Solliveien. Solliveien ligger i det stille dalføret mellom Bjørnekroken i nordvest og 
høydedraget Emanuels veg bak Storebrand- / Kværner-bygget i sørøst. Det ligger parallelt med E18. 
Starter ved Vollsveien og munner ut i Professor Kohts vei i enden av nevnte bygg. Solliveien består av 
en blanding av yngre hus og bevaringsverdige eldre hus fra begynnelsen av 1900 tallet. Det var også 
noen gamle hus fra siste halvdel av 1800 tallet som nå dessverre er revet blant annet i forbindelse 
med ombygging av Vollsveien i 2006 / 2007. 
Solliveidalen, som jeg liker å kalle det, har 31 villaeiendommer av eldre og nyere dato. De gamle 
eiendommene var relativt store, på rundt 3 mål, hvorav noen er blitt delt opp og bebygd med nye 
villaer. Det er i alt 15 stolte gamle villaer i dalen hvorav de fleste ble satt opp i tidsrommet 1900 – 
1910. Noen av de nederste eiendommene mot Vollsveien er kommet på listen over eiendommer som 
skal bort som et resultat av ny og endret Vollsveien ved utbygging av Lysakerbyen. 3-4 av dem er 
bevaringsverdige.  
 
Vi er så heldig å ha en første hånds historie om hvordan det var å vokse opp i Solliveien og Lysaker i 
tjueårene, under andre verdenskrig og frem til dette århundre, skrevet av min mor i en alder av 90 
år. Historien strekker seg fra 1907 til 2005 og er en unik fortelling og en verdifull gjengivelse av 
Lysakers historie i dette tidsrommet. Hun var født og oppvokst i Solliveien i 1915 og utover og har 
kalt memoarene sine, Gamle minner fra Solliveien på Lysaker. Det er en meget detaljert historie med 
navns nevnelse av barn og huseiere samt de forskjellige butikker og kjøpmenn på Lysaker på den 
tiden. Hun har alltid vært interessert i å forfatte gamle og nye historier rikt illustrert med egne 
tegninger. Hun lærte seg å skrive på datamaskin i sine eldre år og syntes det var mer praktisk enn å 
bruke skrivemaskin. Hun giftet seg og flyttet til Ålesund i begynnelsen av krigen og bodde der helt til 
hun gikk bort for to år siden i en alder av 101 år. Memoaren følger vedlagt, men først! 
 
Barndomshjemmet hennes som fortsatt er intakt og i familiens eie, var utleid fra vår mormor gikk 
bort i 1945 og helt til min eldre bror flytte inn med sin familie i 1980. Våre foreldre disponerte hele 
tiden noen rom i huset som vi brukte hver sommerferie. Ferieoppholdene på Lysaker var alltid varme 
og solfylte sydenturer. For oss som kom fra det kalde og regnvåte Sunnmøre var dette en kjær 
opplevelse. Eiendommen hadde adressen Solliveien 3 helt til den ble delt mellom oss tre barna av 
årgang 1945 til 47. Eiendommen er ikke delt opp fysisk, men jeg satte opp et nytt hus på min del av 
eiendommen i 1998. Når man ser inn på eiendommen fra Solliveien i dag er det fortsatt en stor udelt 
eplehage på 3.4 mål og med samme form som den gang. Det var et krav fra henne at den ikke skulle 
deles opp så lenge hun levde. 
 
Huset og eiendommen har ikke bare en stor egenverdi for vår familie men er også en del av 
Solliveiens og Lysakers kulturhistorie. Byggmester Emanuel Olsen bygde fire - fem ganske like villaer i 
Solliveien i perioden før 1910. I tillegg til vår gamle villa, Sollivevei 48 (Figur 1A), står to av dem ennå: 
Solliveien 20 (Figur 1B) og Solliveien 18 (Figur 1C) på bildene under. Disse er også klassifisert som 
SEFRAK-bygninger. De tre husene er bygget over samme lest, og med samme planløsning, men med 
noe forskjellig størrelse og forskjellige tekniske løsninger for vinduer, glassveranda, m.m. Ett av 



husene er speilvendt i forhold til to andre. Disse tre husene danner derfor en helhet som viser 
spennvidden i hvordan en byggmester for over hundre år siden tenkte og jobbet. Man kan kanskje 
kalle det den tidens typehus. 
 
Den gamle familievillaen stå nå i fare for å bli revet i forbindelse bygging av den nye kollektivfelt-
tunellen under Bjørnekroken. Innslaget fra Vollsveien er planlagt å gå delvis under huset hvor det er 
liten overdekning. Vi har imidlertid sendt inn flere endringsforslag og bedt om at innslaget legges 
noen titalls meter lenger opp hvor den vil møte fjell tidlig med god overdekking. Det ser heldigvis ut 
til at Vegvesenet har endret sine planer og lagt innslaget slik vi foreslo og derved unngår vi rivningen, 
hvis forslaget deres blir godkjent i kommunen. 
 
Huset er klassifisert i Riksantikvarens Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge som 
SEFRAK-bygning. Videre har Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus vurdert huset og har meldt 

tilbake på epost av 18.10.2016 at de er enige i at huset har stor verneverdi.  

 

 
 
Figur 1. A-C: De tre gjenværende villaene i Solliveien bygget i perioden 1904 – 1906 av byggmester 
Emanuel Olsen. A: Solliveien 48; B: Solliveien 20; C: Solliveien 18;  
Figur D viser husets beliggenhet i forhold til fjellryggen bak. Det hvite huset som skimtes helt til høyre 
er Solliveien 50. 
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GAMLE MINNER FRA SOLLIVEIEN PÅ LYSAKER. 
 
Mitt navn er Anne Louise Bakke. Jeg bor nå i Ålesund, men jeg ble født i Solliveien  
3 på Lysaker i 1915.  Min far Bernhard Stensrud kjøpte eiendommen av byggmester Emanuel 
Olsen i 1907. Byggmester Olsen hadde da bodd i huset en tid, men hadde flyttet opp i 
”Tårnhuset”, nr 11, som han også hadde bygget. Emanuel Olsen var byggmester for mange av 
husene i Solliveien og Emanuels vei på den tiden. 
Bernhard Stensrud var infanteri kaptein, og lærer ved Sandvika middelskole. Han var gift med 
Karoline Holkeby, fra Holkeby gård i Nannestad, og de hadde en liten datter, Margit Marie, da 
de flyttet inn i villa Solvangen, Solliveien 3.  
 

I 1908 fikk de en datter til, 
Borghild Karoline. 
Bernhard Stensrud og hans nabo 

Klyver, i Solliveien 5, ble enige 

om å kjøpe den mellomliggende 

tomten, og dele den, slik at de ikke 

fikk et hus tett innpå sine egne. 

Tomtene ble da atskillig større.  

Et par år etter at Borghild var født, 
ble Karoline Stensrud dessverre 
syk, og døde.  
Det ble sikkert vanskelige år for 
Bernhard og hans to små døtre. 
Men det var ikke så vanskelig å få 
hjelp i huset i den tiden, og 

Bernhard fortsatte sin lærergjerning på Sandvika Middelskole og sine militære plikter. Han 
dyrket dessuten opp en fin frukthage på tomten. 
 Blant lærerpersonalet på Sandvika middelskole var en lærerinne fra Tvedestrand, Rachel 
Harris. Hun og Bernhard Stensrud ble gode venner, og i 1913 giftet de seg, og Rachel flyttet 
inn i Solliveien 3, og ble mor for Margit og Borghild. To år etter fikk Rachel og Bernhard en 
liten datter, og kalte henne Anne Louise. Da var første verdenskrig i full gang, og min far, som 
da var infanterikaptein, var på nøytralitetsvakt omtrent på heltid. Rachel fikk ansvar for tre 
døtre, hus og hage, og sluttet som lærerinne. 
  
To år etter, i 1917, fikk vi en liten bror, Bjarne. Det var stor stas, både for far og mor og oss 3 
søstrene. 
Verdenskrigen gikk mot slutten og alle gledet seg til å få far hjem. Han kom hjem i november 
1918, men var da meget syk. Han var smittet av ”Spanskesyken”, og døde fra oss kort tid etter. 
 
Det var en fryktelig sorg for oss alle sammen, men verst var det for mor, som nå, i tillegg til 
den store sorgen, fikk ansvaret for huset og eiendommen, og for fire mindreårige barn. Hun 
måtte være sterk!  Etter en tid fikk hun igjen sin lærerpost på Sandvika middelskole, og vi fikk 
en trofast hushjelp, Talette fra Sørlandet. Talette ble ”enehersker” på kjøkkenet til sin død i 
1939. 

 



Jeg husker ikke annet enn at vi vokste opp i et trygt og godt hjem. Men enda en stor sorg måtte 
vi igjennom. Da vår lille bror, Bjarne var 7 år gammel, og gikk i første klasse, fikk han 
lungebetennelse. Den gangen i 1925, var det ikke annet å gjøre med en lungebetennelse, enn 
å vente på ”krisen”. Og vår lille bror døde fra oss 6. Mai. 
At mor kom igjennom den sorgen, skyldtes nok hennes styrke, men også at hun var glad i sitt 
skolearbeid, og hun elsket også arbeidet med dyrking av frukt og blomster i hagen. Vårt hjem 
ble litt annerledes enn andre hjem. Vi var bare kvinner. Det varte en stund, før jeg oppfattet 
at det var noe som het mannsarbeid og noe annet som het kvinnearbeid. Men ellers husker 
jeg vårt hjem på Lysaker som et gjestfritt, åpent hjem, hvor slekt og venner alltid var velkomne. 
  
 
DAGLIGLIV PÅ LYSAKER I MELLOMKRIGSTIDEN. 
 
Jeg har mange fine minner fra min barndom i Solliveien 3 på Lysaker. Jeg tror ikke det er så 
mange i dag, i 2005 som husker så meget fra dagliglivet i ”mellomkrigstiden” i dette miljøet. 
Derfor vil jeg fortelle litt av det jeg husker fra min oppvekst der. 
 
Noe av det første jeg husker fra min barndom, var melke kjøreren og brød kjøreren som kom 
med hest og vogn og kjørte helt opp på gårdsplassen bak huset. Melke kjøreren kom fra 
Gjønnes gård, og Talette gikk ut med en stor hvit bolle. Den ble fylt med melk fra store spann 
og båret inn i spiskammerset om vinteren, og ned i kjelleren om sommeren. Brød kjøreren 
kom fra baker Skjerven, og de brødene som ikke ble bakt av Talette i ved komfyren, ble kjøpt 
av ham. Det kom også en ”fiskemann” kjørende med hest og vogn, fra en fiskehandler i byen. 
Han stoppet ved porten og ropte, ”Fin nyfiska makrell!” Da gikk Talette ned den lange 
Portveien, med pusen i helene, og kjøpte fisk. Pus kjente det signalet.  
Ellers ble de fleste innkjøp foretatt nede på Lysaker. Det var alltid spennende å få være med 
mine to søstre nedover for å handle og hente posten. 
I ”Henry Hansen gården”, som senere ble kaldt ”Apoteker gården”, fikk en det meste. Når vi 
kom ovenfra Vollsveien, kom vi først til melkebutikken. Der hos frk. Pettersen og frk. Kjelland 
kjøpte man, foruten melk og fløte, sukkertøy som var oppbevart i høye glasskrukker. For 10 
øre fikk vi et stort kremmerhus.  
 
Ved siden av melkebutikken, der hvor Lund senere hadde fiskehandel var det et ”strykeri”. 
Der ble lintøy og skjorter strøket og snipper og skjortebryst stivet. 
 
Så kom vi til Henry Hansens kolonial forretning. Bak disken sto Inge Henry Hansen selv, høy og 
flott, og holdt styr på både varene og butikkdamene, som sprang til og fra og fant frem varer 
av alle slag i hyller og skuffer, veide og målte og dunket posen i disken et par ganger, før den 
ble lukket igjen. Voksne kunder fikk alltid smake på ost og pålegg, før de bestemte seg. Der 
var alltid en hyggelig lukt av krydder og såpe, sirup og parafin m.m.  
 
Så gikk vi rundt hjørnet langs Drammensveien, hvor hestekjøretøyene den gangen var mere 
tallrike enn bilene. Der kom vi til Apoteket på samme sted som i 1988, da huset brente og 
forsvant. Apotekeren den gangen het Poppe. 
 
 Neste butikk var kjøtt forretningen. Der hang skrottene i rad og rekke. De ble skåret opp med 
digre kniver, og hugget med øks på en svær, firkantet huggestabbe.  
 



Lenger borte der hvor Dybvads bokhandel senere var, kom vi til frøken Kristoffersens 
manufakturforretning. Den var spennende, for der var det mange slags dukker, foruten stoff, 
tråd og broderier.  
 
All post måtte hentes på posthuset bortenfor jernbane stasjonen. Hadde vi glemt nøkkelen til 
postkassen, var det alltid litt nifst å be postdamen, fru Kristiansen Hansen om hun ville være 
så snill å gi oss posten i nr. 95. Hun gjorde oss alltid den tjenesten,  
men jeg syntes hun så veldig streng ut, der hun satt bak gitteret i luken i sitt sorte sateng 
armforkle. 
 
Skulle vi til skomakeren, måtte vi gå under jernbanebroen inn mot Elveveien og fabrikkene. 
Der hadde skomaker Sørlie sitt verksted. Han var en tynn, liten mann, med hender som var 
”barket” av lær og bekatråd. Han var en meget dyktig håndverker, som både lappet og sydde 
sko og støvler.  Beksømstøvlene vi fikk sydd hos Sørlie varte i mange år. Ja, han hadde etter 
sigende sydd støvler til Fridtjof Nansens polferder. Skomakeren og sønnene hans var meget 
musikalske.  De stiftet musikkorps, og 17. Mai, tidlig om morgenen, lød taktfast hornmusikk 
fra korpset til skomakeren. 
 
I de store hagene i Solliveien, var det alltid en stor ungeflokk som lekte. Vi trengte ingen 
barnehage, lekekamerater hadde vi overalt, og i alle hus var det alltid noen hjemme, om vi 
trengte hjelp. Vi hadde ikke hørt om begrepet ”barnehage” i det heletatt.  Jeg var heldig, som 
hadde to eldre søstre. De lærte oss alle de forskjellige ute lekene.  Det var ”Sisten”, ”Gjemsel”, 
”Høk og due”, ”Titten på hjørnet” og mange flere. De lærte oss å ”hoppe paradis” og ”hoppe 
bukk”, ”hoppe tau” og ”kaste ball” med mange forskjellige regler og bestemmelser. Dette var 
sommerleker.   
 

 
 

Om vinteren var det ”alltid” mye snø, og vi bygget snøhytter i de svære haugene etter snøras 
fra taket. Vi laget sitteplasser i hytta, og hyller til stearinlys i hytteveggen. Det var veldig 
spennende å sitte der inne, når det var mørkt og lysene brente. Vi laget snølykter av harde 
snøballer, og tente lysestumper i dem om kvelden Vi laget lange,  



glatte sklier i skåningen bak huset, der vi skled 
på baken i vill fart. Jeg var veldig gla, da jeg fikk  
”vindjakkebukse” med strikk under knærne. 
Da satte jeg farts rekord. Vi gikk på ski, og laget 
skiløyper hagen rundt. Vi akte på kjelke og 
”spark” i Solliveien. Bakken fra toppen av 
veien og ned mot Vollsveien ga god fart, men 
i bakken fra toppen og ned mot 
Drammensveien satte vi farts rekord. 
Vi fant på mange spennende gjøremål. Vi 
bygget ”indianer hytte” med granbar under en 
liten utsikt veranda på toppen av  tomten vår. 
Vi spikret hus av fjøler i en diger rogn, som 
strakte grenene skrått utover gårdsplassen. 
Det var stor sorg, da rogna ble saget ned. Den 
fikk nemlig skylden for at det kom 
rognebærmøll på eplene i hagen. 
 
Jeg har et kart utgitt av Lysaker vel, datert 03. 

08. 1942. Med det som utgangspunkt tar jeg for meg de eiendommene der jeg hadde 
lekekamerater, og andre kjente, og forteller litt av hvert av det jeg husker. 
 
Min første lekekamerat var Eva Baltzersens på den andre siden av gjerdet mot øst, i Solliveien 
nr. 1 
 

Hun var et år yngre enn meg. Hun 
var datter av Carla og Richard 
Baltzersen. Jeg syntes alltid at 
Baltzersens hus var digert og 
imponerende. Det store, hvite 
huset står der den dag i dag, og eies 
av Evas 10 år yngre søster Bodil 
Torbjørnsen. 
Baltzersen hadde bil. Det var det 
ikke mange som hadde den 
gangen. Det var en diger åpen bil 
med kalesje. Den ble startet med 
en sveiv i fronten. Og hadde 
skinntrukne seter. Når jeg en gang 
iblant fikk være med på kjøretur, 

var det en stor begivenhet for meg!  I huset hos Eva bodde der også en mormor som het fru 
Høeg. Hun hadde en leilighet i 2. Etg.  
 

 



Mine søstre kunne fortelle meg at deres 
venninner Else og Karen Svendsen som 
da bodde på Knausen, på hjørnet av 
Vollsveien og Nordråksvei, hadde bodd 
der Baltzersen bodde nå, men da var 
huset helt annerledes og mye mindre. 
Baltzersen hadde bygget det helt om, og 
bygget det mye større, sa de 
 
 På den andre siden av Solliveien fikk jeg 
også snart en venninne og lekekamerat.  
Det var Lillemor Colban. Hun var et par år 
yngre enn meg. Men før jeg forteller 
videre om all moro vi hadde på 

”Barbakke”, vil jeg korrigere noe jeg leste i ukebladet Hjemmet nr. 4, av 19. Januar 2004. Det 
første jeg leste i reportasjen der, var at ”Tuppenhaug” som eiendommen nå heter, var bygget 
i 1901. Det kan umulig stemme.  Jeg ble som før sagt født i 1915, og jeg var så stor, da første 
byggetrinn av huset ble bygget, at jeg husker forundringen blant naboene, da arkitekt Severin 
Colban bygget et lavt ”seterhus” i laftet tømmer midt i det ”fasjonable” villastrøket. Jeg må ha 
vært minst 6 år, da familien flyttet inn, og jeg ble kjent med Lillemor, så huset kunne umulig 
ha blitt bygget før 1920.    
 
Det er kanskje ikke så rart at noen i dag har trodd at dette gamle huset virkelig hadde vært et 
seterhus. Det skulle jo også rives, da det for noen år siden ble kjøpt og meget pietetsfullt 
restaurert av den nye eieren, Vibeke Sætre. Det er jeg meget glad for. Jeg har slik en mengde 
gode og festlige minner om lek og moro hos familien Colban. 
 
Arkitekt Severin Colban var en meget moderne arkitekt på den tiden. Han var veldig opptatt 
av funksjonalismens ide. Den ideen gikk ut på at alle ting skulle ha form etter den funksjon 
den skulle betjene. I Norge var man den gangen stolte, da man fikk høre at en av 
funksjonalismens mest kjente ide skapere, Le Corbusier, etter et besøk i Norge, uttalte at de 
gamle Gudbrandsdals husene var de mest funksjonalistiske hus han hadde sett Dette har 
sikkert inspirert arkitekt Colban til å bygge dette tømmerhuset etter den funksjonalistiske 
ideen. 
 
Colbans digre tomt var et yndet lekeområde for alle barna omkring. Og både arkitekten og 
hans kone lot oss få leke både ute og inne. De var et meget moderne ektepar, både personlig, 
og når det gjaldt barneoppdragelse. Jeg husker at fru Colban var den eneste moren som hadde 
klippet håret i ”cutting” med pannehår. Hun hadde alltid moderne kjole med kort skjørt, og 
brukte sminke. Hun slapp oss ungene inn i huset, der vi fikk leke og rote det vi ville. Når vi lekte 
inne, var vi i dagligstuen. Der var en lang benk under vinduet. Den hadde lokk i hele setet, og 
god plass under lokket til leker og alle slags rare klær til å kle seg ut med.  Når vi barna hadde 
laget kaos i stua, var det bare å putte alt rotet ned i benken igjen. 
Arkitekten laget skøytebane for oss om vinteren, og hengte opp kulørte lykter rundt banen. 
Om sommeren laget han en stor plaskedam. Den var meget populær for alle nabo barna i 
sommervarmen. Colbans tomt var diger. Den rakk helt ned til nr.6, der hvor Stangs hus er i 
dag. Fra huset og ned dit var det et digert jorde, hvor vi ungene hadde all den tumleplass vi 
kunne ønske. Og mellom trærne han hadde plantet nederst, ble det en fin teaterscene. Der 

 



spilte vi teater om sommeren. Vi hadde også sirkus forestilling i ”turnapparatene” som 
arkitekten hadde laget til oss med turneringer og trapes.  
Andre byggetrinn på Colbans hus kom da de fikk sitt tredje barn. De to eldste barna, Lillemor 
og Bompus het egentlig Marie og Severin. Da de fikk lille Per, ble det bygget et hus på en og 
en halv etasje i forbindelse med det gamle. Det var også et brunbeiset trehus. Lillemor fikk da 
eget rom i 2.etg. der. I hennes rom var det vindu ut mot taket på det gamle huset. Om 
sommeren krøp vi ut av vinduet, og ut på torvtaket på gamle huset. Der ute lå vi og solte oss, 
leste ukeblad, spiste godter og hadde det fint. 
Da Lille Anne kom til verden noen år senere, bygget de et murhus i forbindelse med de andre. 
Der var en stor hagestue, med store vinduer mot syd vest, og med parkett gulv. Det rommet 
imponerte meg veldig. Parkettgulv var noe helt nytt.  Lillemor, som gikk på ballettskole, fikk 
lov til å holde ballettskole for oss venninnene på parketten. Til slutt hadde vi ”stor” oppvisning. 
Foreldrene til Lillemor var alltid publikum på våre forestillinger, og ofte var både tanter og 
onkler tilstede, for uten nabobarn. 
 
Nabobarna vil jeg nå fortelle litt om. I Solliveien nr. 2 bodde så vidt jeg husker først familien 
Viken. De hadde ingen barn, men de hadde en skotsk fårehund ved navn Per. Denne hunden 
var mine søstres og min store skrekk når den løp frem og tilbake langs gjerdet og bjeffet 
rasende, når vi gikk forbi. Vi var glade, da ”Per Viken” reiste derfra en dag, og en ny familie 
flyttet inn.  Denne familien het Braathen, og de hadde to gutter, Tore og Jan. De ble stadige 
lekekamerater hos Lillemor og Bompus. Av naboer i Emanuels vei var det familien Devold i 
nr.6. De hadde barna Robert, ”Søss” og en liten søster som jeg ikke husker navnet på. Familien 
kom opprinnelig fra Ålesund, og vi syntes det var spennende å høre, når Robert snakket med 
sine foreldre. Da snakket han et underlig språk. Jeg ante ikke den gangen at jeg en gang skulle 
få både mann og barn som snakket den dialekten. 
I Emanuels vei nr. 4 bodde dr. Hatlehol m familie. De hadde en datter på alder med Lillemor. 
Hun het Margrethe. Hennes to yngre brødre husker jeg ikke navnene på. Alle disse barna var 
stadig med i leken hos Colban. 
 
I Solliveien nr 6, der Stang nå bor, bodde i min barndom familien Timm. Wilhelm Timm var 
sjøkaptein, og gift med Torgerd. Hun var fra Tvedestrand, og barndomsvenninne av min mor. 
De to barndomsvenninnene hadde stor glede av å bo så nær hverandre på Lysaker. Og de var 
stadig sammen.  Ekteparet Timm hadde 2 barn, Hans og Ida.  Ida var på alder med min søster 
Borghild, og de var ”bestevenninner”. Da jeg var liten, var jeg nokså sjalu på Ida. Når Borghild 
og Ida var sammen, ville de helst ikke ha lille meg på slep. Og jeg hylte og var rasende, for jeg 
ville helst ha min kjære søster for meg selv. 
 
I Solliveien nr.8 bodde familien Lunder. De hadde en datter på min søster Margits  
alder. Hun var invalid. Hun hadde antakelig det vi i dag kalle Cerebral Parese. Hun og Margit 
var gode venninner i alle år, og Margit var stadig oppe og besøkte Aslaug Lunder. Aslaugs 
brødre, Erling og Johan var så meget eldre enn oss, så de husker jeg ikke så meget til. 
Som jeg før har nevnt, hadde mine to søstre to gode venninner på Knausen, på hjørne av 
Vollsveien og Nordråksvei. Else og Karen Svendsen var døtre av direktør Svendsen i Svea 
Forsikrings selskap. De hadde også en bror, som het Eivind. Jeg syntes det var spennende å få 
være med opp til Svendsens. Den tomten bar sitt navn med rette. Den besto av bratte bakker 
og trappetrinn. Else og Karen ble Margits trofaste venninner i hele livet. 
I Nordråksvei nr.1 bodde rektor Herman Ruge med familie. Ruge var rektor i Oslo, og en kjent 
skolemann og pedagog. De hadde 4 døtre, og fikk til slutt en sønn, Herman jr. Mor kjente Ruge 



i skolesammenheng, og ville gjerne at jeg skulle bli kjent med hans døtre. Og deres to eldste, 
Emerentse og Ellen Marie ble mine gode venninner i mange år. Ruges hus lå rett ved veien, og 
den store tomten med hage og massevis av lekeplass strakte seg helt ned til gjerdet ved 
jernbanelinjen. Fru Ruge var en elskelig mamma, og ønsket oss barna fra Solliveien alltid 
velkommen. Veien var jo ikke lang mellom Solliveien og Nordråksvei. Av og til krøp vi under 
gjerdet til Baltzersens eiendom. Den strakte seg helt fra Solliveien, over toppen, og ned til 
hjørnet mellom Bjørnekroken og Nordråksvei. Det var jo litt bratt og ulendt å komme frem 
den veien, men det var litt spennende også. Men som oftest sprang vi langs Vollsveien. 
Trafikken var ikke stor den gangen. ”Mess” og ”Lillevesla”, som Rugebarna ble kaldt av 
venninnene ble ofte med i leken i Solliveien. De hadde også av og til med seg sine små søstre 
Lisbeth og Helga. Men å få leke inne på det digre barneværelset hos Ruge, står for meg som 
noe av det kjekkeste jeg visste. Der var alle slags tegnesaker og lekesaker. De hadde til og med 
en liten elektrisk kokeplate med tilhørende gryte og stekepanne. Der kokte vi kakao og stekte 
pannekaker, og hadde det veldig kjekt. 
 
Men tilbake til Solliveien. Jeg fikk for noen år siden en bok av min sønn Jens Arne, som nå bor 
i Solliveien 46. Bokens tittel var  ”Lysaker. Gammelt boområde og nærings sentrum”. Forfatter 
var Rolf Rasch Engh. Boken ble utgitt da Lysaker Vel var 100 år Det var en meget interessant 
bok, som jeg leste med interesse. På mange av bildene kjente jeg meg igjen fra gamle dager. 
Da jeg kom til s. 189, ” Utparsellering av Lysaker” , lette jeg straks etter Solliveien, min 
barndoms paradis. Der fant jeg bare følgende på s. 191. ”Solliveien 5 er taksert i 1891. Eier var 
verksmester Kjellerød. Fra denne eiendommen er det senere frasolgt tomter til 
villabebyggelse på samme side av veien”.  
Jeg kan ikke skjønne at dette kan være riktig. Eieren av Solliveien 5 kunne i år 1891 umulig 
være verksmester Kjellerød. Som jeg har nevnt før var eieren av nr. 5 i 1907, da min far kjøpte 
Solliveien nr.3, en mann ved navn Klyver. Han og min far kjøpte som sagt den mellomliggende 
tomten, og delte den mellom seg. 
Verksmester Kjellerød kjøpte ikke Solliveien 5 før i 1930. Det vet jeg, for hans yngste datter og 
jeg var like gamle, og da de flyttet inn i nr.5, gikk vi begge på Middelskolen. Jeg gikk på Stabekk 
k. h.  Allmennskole og Else Laila Kjellerød på Vestheim Pikeskole i byen. Vi tok Artium sammen 
på Stabekk i 1935. 
At det senere ble frasolgt tomter fra denne tomten til villabebyggelse i Solliveien har jeg aldri 
hørt. Jeg har alltid hørt at tomtene i Solliveien var solgt fra Lysaker gård. 
Else Laila Kjellerød og jeg ble ikke venninner før vi gikk sammen på Stabekk Gymnas. Da var vi 
så voksne at hun aldri var med på leken i hagene i Solliveien. 
 
Om Emanuels vei kan vi lese i boken, at den er oppkalt etter byggmester Emanuel Olsen, som 

hadde bygget alle hus langs veien. Men det står ikke noe om at han også hadde bygget mange 

av husene i Solliveien. Foruten vårt hus nr.3, hadde han også bygget   nr. 7, nr. 9 og ” Tårnhuset” 

nr. 11.Han hadde også bygget noen av husene i Sollisvingen. 

I nr.7 bodde familien Gelmeyden. De hadde 4 sønner, Hans var på alder med min søster 
Margit, Christian og Jan noen år yngre, og Eiler var på min alder. Gelmeydens hus var bygget 
etter samme tegning som vårt. Gelmeydens gutter var ikke blant våre lekekamerater hos 
Colban, men vi traff dem av og til i akebakken i Solliveien. 
 
Huset på Nr.9 var også bygget etter samme tegning, men av en eller annen grunn, var tegningen 

blitt ”speilvendt”. Når jeg en sjelden gang var inne i det huset, ble jeg helt svimmel, for alle 

rom var på motsatt side av hjemme. Det var en underlig følelse. Jeg var ikke ofte der inne, for 



der bodde bare tre voksne. Det var Petter Jensen og hans to søstre. De var eldre mennesker, som 

jeg bare ”neide” til når jeg møtte dem på veien. 

  
Øst for Baltzersens eiendom lå et meget gammelt tømmerhus. Det hørte til Vollsveien. Jeg 
fant et bilde av det huset i jubileumsboken. Det hadde teksten ”Lysakers første villa fra1872.”  
Det var en interessant opplysning. Jeg har ofte studert på hvor gammelt det huset kunne være. 
Der bodde i min barndom familien Faye.  Hr. Faye var sjøkaptein, og var mye ute og reiste. Fru 
Daisy Faye og min  Mor ble etter hvert turkamerater. De vandret ofte søndagstur sammen, og 
en sommer fikk jeg være med dem på fottur i Rondane. Fru Faye var et artig menneske. Hun 
hadde kunstneriske evner, malte akvareller, og hadde alltid mye morsomt å fortelle. Fayes 
hadde to barn, Ilmy og Jacob. De kjente jeg ikke i min barndom, for de var nesten voksne, da 
jeg var barn.  
 
SKOLETIDEN  
Da jeg var 7 år, begynte jeg på Lysaker folkeskole. Mine søstre hadde også gått der, men da 
jeg begynte, var de ferdige med folkeskolen. Margit hadde gått på Sandvika middelskole, og 
tok artium på Oslo Katedralskole, men da Borghild var ferdig med folkeskolen, var den nye 
fine Stabekk Kom. Høyere Allmennskole ferdig og tatt i bruk. Hun begynte da der. Mor var 
også flyttet fra Sandvika middelskole over til den nye fine skolen, som var nærmeste nabo til 
Lysaker folkeskole. Hun var lærerinne, i språk og historie på Stabekk til hun ”gikk av for 
aldersgrensen” i 1939. Den skolen, under ledelse av rektor Johan Hertzberg, ble en av landets 
beste og mest moderne skoler.  
 
På Lysaker folkeskole fikk jeg Rannveig Nilsen som lærerinne i 3 år. Hun var en snill og dyktig 
lærerinne. Vi gikk i fellesklasse, og noen av guttene kunne nok være litt rampete av og til. Da 
måtte vi alle sitte i ”armstilling” til det var blitt ro igjen i klassen. ”Armstilling” ville si å sitte 
med armene ”i kryss”. Jentene var stort sett snille og lydige, for vi hadde stor respekt for 
lærerinnen  I 4. Klasse fikk vi lærer. Første året hadde vi lærer Tjernlie. Men da Jar skole ble 
ferdig året etter, ble han ansatt som overlærer der. Vi var veldig spent på om vi som bodde i 
Solliveien måtte flytte til Jar. Heldigvis slapp vi det. Men Ruge barna i Nordråksvei ble flyttet 
dit. Og dermed mistet jeg etterhvert kontakten med Emerentse og Lillevesla dessverre. I det 
hele fikk en jo nye venninner på skolen  ”Aksjons radien” ble utvidet etterhvert. Jeg fikk en ny 
bestevenninne, Anne Johanne Tornberg helt borte på Stabekk. I de 3 første årene på skolen, i 
”småskolen”, var vi bare 3 timer på skolen hver dag, og da fulgte  Anne Johanne og jeg ofte 
med hverandre hjem etter skoletid, enten til henne eller til meg. Jeg syntes det var spennende 
å være hos Anne Johanne, for hun var den yngste av en stor søskenflokk og det var veldig kjekt 
med så mange søsken. 
Fra 5. til 7. Klasse hadde vi Andreas Dyrhaug som klasseforstander. Han var en meget dyktig 
lærer. Han ble jo også senere overlærer på Lysaker skole. Han prøvde nye metoder i 
undervisningen. Vi hadde klasseavis, hvor vi skrev dikt og prosa. Og både klasseavisen og 
stilene våre ble illustrert med egne tegninger. 
En time står imidlertid for meg som et mareritt. Det var gymnastikktimen. På Lysaker skole var 
der ingen gymnastikksal, og den nye naboskolen hadde selvsagt en fin gym sal. Derfor 
marsjerte vi i samlet flokk, gutter og jenter ned til den fine nye gymnastikksalen. Der hadde vi 
gymnastikk i fellesskap, og i våre vanlige klær. Jentene hadde alltid skjørt. Og når vi klatret i 
ribbeveggen, sto guttene nede og lo og ertet, fordi de kunne se buksene våre. Og selv om vi 
hadde mørke overtrekks bukser med strikk både oppe og nede, var det veldig flaut! Da var det 
kjekkere når vi hadde ute gym. Da slo vi ball, og det var moro. 



 
I friminuttene var både lærere og elever ute. På fine solskinns dager satt lærere og   lærerinner 
på en lang benk ved veggen, eller så spaserte de i lang rekke opp og ned i skolegården. Når vi 

sprang og lekte, måtte vi pent springe utenom lærer 
rekken. 
 
Jentene hadde håndarbeid med frk. Margrethe 
Skau. Vi lærte å strikke og hekle, sydde attersting og 
faldesting, indresøm og fransksøm. 
 
 
 
  

Vi sydde ”lappelapp” og ”stoppelapp”, 
linnet og bukse. Og i 7. Kl. sydde vi helt like kjoler til oss selv. 

 
I 7. klasse hadde vi skolekjøkken med frk. 
Johannesen i skolens toppetasje. Da hadde 
vi på oss hvitt forkle og skaut på hodet. 
Begge deler hadde vi sydd på håndarbeidet 
i 6. Klasse. På skolekjøkkenet var det 4 
vedkomfyrer. Og vi lærte å tenne opp med 
fliser, spikket med flisekniv. Vi måtte smøre 
panner og gryter med grønnsåpe før de ble 
brukt, og skure dem blanke for sot, når vi var 
ferdige for dagen. Arbeidsbenkene måtte 
skures med sand og skurebørste når timen 

begynte, og før vi gikk. Vi lærte å koke grøt og lage 
middagsmat, bake brød og kaker, safte og sylte. En mengde 
nyttig lærdom, som jeg har hatt bruk for siden som husmor, 
lærte jeg hos frøken Johannesen på skolekjøkkenet. 
 
Overlærer Frøyen hadde vi stor respekt for. Han var svær og 
mektig, og ”rullet” veldig på  ”R ene”, som så mange av vestlands- lærerne over hele landet 
på den tiden.  
Noen få ganger i løpet av mine 7 år på folkeskolen hendte det at en av guttene hadde vært så 
umulig i friminuttet, at han ble hentet inn til overlæreren for å få ris. I det friminuttet var hele 
skolegården i en merkelig stemning av skrekkblandet nysgjerrighet, og vi prøvde å kikke inn 
gjennom vinduet på overlærerens kontor, for å se hva som foregikk. Slikt hendte heldigvis 
meget sjelden. 
 
Etter endt folkeskole, begynte jeg på Stabekk Kom. Høyere Allmennskole. På middelskolen 
kom vi i en diger jente klasse, med 36 viltre jenter. Foruten de fleste av jentene fra klassen på 
folkeskolen, kom det elever, både fra Stabekk og fra Høvik skoler, så det ble mange nye 
venninner. Noen av jentene kom helt fra Blommenholm. Vi fikk Johanna Rasmussen som 
klasseforstander. Jeg har ofte tenkt på for et strev hun måtte ha, for å holde styr på en så diger 
flokk viltre jentunger i den ”vanskelige” alderen. Men hun var en meget dyktig og bestemt 
lærerinne, så det gikk fint.  



Vi var heldige, vi som fikk gå 6 år på denne skolen under rektor Johan Hertzbergs ledelse. Han 
ville realisere den nye aktivitets pedagogikken på sin skole. ”Frihet under ansvar” var hans 
valgspråk. Og en gla og åpen atmosfære klarte han å skape i skolen.  
Jeg var så heldig å få Rektor i norsk i gymnas. Der fikk vi bl. a. skrive ”frie stiler” om emner vi 
var spesielt interesserte i. Vi fikk også illustrere stilene med egne tegninger. 
Elevene fikk også utfolde seg utenom lekser og pensum. Gymnasiesamfunnet Valhall hadde 
regelmessige møter, med foredrag og livlige diskusjoner. Rektors premieoppgaver ble utlyst 
hvert år, med aktiviteter som å lage et maleri, å skrive en artikkel, reportasje eller lignende. 
Når skolens juleball, vår- soare eller karneval skulle holdes, ble det valgt fest- komite blant 
elevene, og andre fikk store dekorasjons- oppgaver. 
Plakater skulle males, vegger dekoreres, bord pyntes, og 
elevene var vertskap. Stabekk gymnasiastenes Teater var 
en årlig begivenhet. Lektor Krogh som hadde vært 
skuespiller, var den årlige instruktør. Rollene måtte 
fordeles og øves inn, og kulisser måtte males. Og 
spenningen var enorm før premieren. 
Møte med god kunst var et av Rektors prinsipper I alle 
trappeoppganger hang reproduksjoner av klassisk kunst. 
Han fikk en kunstner til å dekorere tak og vegger i 
hovedinngangen med fresko- malerier. Når vi gikk ut og 
inn, så vi hvordan maleren la farge i den våte mur- pussen, 
så bildet kom frem stykke for stykke. Alle korridorer i 
skolen var i fint avstemte farger. Elever og lærere skulle 
ha vakre omgivelser i sin hverdag. Jeg tror dette satte 
varige spor i mange av oss. 
I gymnas fikk vi jentene en festlig, ung 
gymnastikklærerinne, Randi Nordmann. Hun så ikke stort eldre ut enn oss, og vi ble begeistret 
for både henne og gymnastikken hennes med en gang. Jentene hadde gym i skolens ”festsal”. 
Guttene måtte jo ha gym salen, for der var alle apparatene. Vi hadde bare en ”bukk” og en 
”kasse”. Men det var bare bra, synes jeg. Randi Nordmann hadde så mye annet morsomt i 
timene, med festlige øvelser og dansetrinn, og mye ball-lek. Vi hadde oppvisning i skolegården 
før skolen sluttet til sommerferien. Vi hadde skaffet oss like, blå gymnastikk-drakter, og vi 
hadde stort publikum. Både lærerne og resten av elevene fra vår skole, og barn og lærere fra 
Lysaker skole så på, og vi fikk stor applaus! 
Vi hadde Randi Nordmann i gymnastikk alle tre årene på Stabekk Gymnas. Det ble 
bestemmende for videre utdannelse for 6 av oss jentene i klassen. Da vi var vel igjennom 
eksamen Artium, søkte alle 6 på Statens Gymnastikkskole, og kom inn. 
 
Men før jeg forteller videre om gymnastikkskole - tiden, vil jeg gå litt tilbake i tid, og fortelle 
om plikter vi hadde hjemme, mens jeg var liten. 
 
 
PIIKTER HJEMME 
Med skoletiden, begynte også pliktene hjemme. Foruten lekselesing, måtte vi hjelpe til med 
mange gjøremål. Vi hadde en stor og arbeidskrevende hage. Mine søstre og jeg måtte hjelpe 
til med bærplukking og eplehøsting, med å rake løv, klippe den lange hekken langs Portveien, 
luke ugress i kjøkken hagen, skyfle hageganger og slå gressplenen. Særlig det siste var en stri 
jobb i sommervarmen. Det fantes jo ikke motorklippere den gangen. Men vi følte ikke pliktene 



som noen tvang. Riktignok var det litt ergerlig av og til, når venninnene kom for å hente oss, 
og vi måtte plukke ren en ripsbusk, eller fylle en eplekurv, før vi kunne gå og leke. Men vi 
syntes det var helt naturlig at vi måtte hjelpe til i vårt eget hjem. 
Eplehøstingen var en travel tid. Vi ble eksperter til å klatre i de digre trærne, og til å bruke 
”eplehoven”. ”Epler må behandles som egg”, sa mor. Eplene måtte sorteres og legges ut over 
på store eplehyller i kjelleren for å ”svette”, før de ble pakket i kasser.   
Det som vi ikke selv klarte å bruke, måtte selges eller gis bort. Alle som var på besøk i epletiden, 
fikk epleposer med seg hjem, og eplekasser ble sendt til slekt og venner.  
Kassene måtte fraktes ned til ”Ilgodsen” på stasjonen for å  sendes. Vi jentene sloss om å få 
slippe den jobben. Vi hadde nemlig en gammel leke- høyvogn som vi hadde fått som ganske 
små, en koselig lekevogn med fire knirkende hjul. 
 Det gikk enda an å kjøre ned til stasjonen med eplekasser i vognen. Da så jo folk at vi hadde 
en jobb å gjøre. Men å skrangle og knirke opp igjen med den tomme lekevogna, var det verste 
vi visste. Vi kunne jo møte noen fra skolen.  Noe så flaut! 
 
Et av mors problem var at det i mørke høstkvelder ofte kom unger fra ”boligene” nede ved 
elven på epleslang. Hun unte jo barna eplene så vel, men de knekte ofte grener av trærne, og 
dessuten skulle ikke barna stjele. Så fant hun ut at vi skulle fylle trillebåra med epler, og sette 
den utenfor porten. Så tok hun seg en tur ned på stasjons- plassen. Der var det alltid noen av 
disse barna å se. Hun sa til dem, at de bare kunne komme opp og forsyne seg med epler fra 
trillebåra, men da måtte de love aldri å stjele mere.  
En stund etter kom det et tog av unger oppover Solliveien med brune papirposer. Posene ble 
fylt med epler. Minstemann hadde på seg overall med strikk nederst i buksebena, og dermed 
fylte de buksebena hans med epler. Det var et syn, da han labbet nedover igjen, med buksa 
full av epler. 
Det ble ikke så mye epleslang i vår hage siden, men om de holdt opp å stjele vet jeg ikke. 
Forbuden frukt smaker som bekjent best. 
 
Om våren hadde vi alltid en ”hagemann” til å spa opp den store kjøkkenhagen, og spre gjødsel 
både der og rundt frukttrær og bærbusker. Gjødsel ble bestilt i flere ”lass” fra Fornebu 
hovedgård. Så hadde mor, Talette og vi tre jentene arbeidet med å lage til hagesenger og potet 
åker. Vi satte poteter, sådde grønsaker og plantet ut kålplanter o. l, som mor hadde dyrket fra 
frø på glassverandaen. Den var rene drivhuset når vårsola skinte.  Tomatplanter dyrket hun 
også der. De ble plantet langs husveggen mot syd, og ga oss en mengde fine tomater utover 
høsten. 
Å vanne alle plantene i kjøkkenhagen var en slitsom jobb om kvelden. Vi bar vann i digre 
hagesprøyter fra en ”avskjæring”, som ble fylt med slange fra vaskekjelleren.  Frem og tilbake 
vandret vi i fraktfart, til alle plantene hadde fått nok vann. ”Det kommer aldri nok regn før st. 
Hans”, sa mor. Hun var meget interessert i hagen, og hadde store staudebed og masse 
sommerblomster rundt huset. 
En vår fikk hun sin gamle elev, gartner Ingrid Faale fra Ballerud til å lage et stort sten- bed i 
skråningen bak huset. Der blomstret alle slags sten- bed planter hele sommeren i mange år. 
Hun frydet seg over sten- bedet fra snøklokkene tittet frem om våren, til fargeprakten måtte 
melde pass for frosten om høsten. Hun puttet også stadig ned ville planter fra skog og fjell i 
sten- bedet. 
En gang hun gikk med planteskje og kurv langs skråningen ved Drammensveien og samlet noen 
fine sedum planter til sten- bedet, kom en av stedets ”lasaroner” ruslende utover veien. Han 
stoppet og ropte opp til mor, ”Jasså, har du kaniner, du”. Det ble en av mors gode historier. 



Hele året hadde vi glede av grønsakene. Vi spiste sukkererter og neper, gulrøtter og bønner, 
salat, reddiker, agurker og blomkål hele sommeren. Og før frosten kom, ble resten av 
grønsaker og poteter tatt opp, renset for jord og båret inn i kjelleren for vinter lagring. Den 
fine duften av røtter og urter når vi arbeidet med dette, er et varig og hyggelig minne. 
Safting og sylting tok Talette seg av. Da sto hun i røk og damp og rørte i sylte kjeler, mens en 
sverm av veps surret omkring på kjøkkenet. Vi fikk nådigs lov til å hjelpe til med å ”nuppe” 
stikkelsbær og ”rispe” rips og ”snitte” bønner på snittekvern. Snittebønnene ble saltet ned i 
store, brune krukker. Husholdnings- kjelleren ble etter hvert full av syltetøykrukker, glass med 
hermetisk frukt og saftflasker på rad og rekke. 
Noe vi barna ikke tenkte så mye over, var at all denne markens grøde var et godt tilskudd til 
en økonomi, som sikkert ikke alltid var så rikelig. En lærerinnelønn var ikke særlig stor på den 
tiden. 
 
 
ELEKTRISK LYS OG VARME 
I min tidlige barndom fyrte vi med ved og koks hele vinteren. I vedskjulet var en diger koks 
binge. Koksen bestilte vi fra Lysaker Kullkompani. Det holdt til i husene etter Lysaker gård nede 
ved elven og broa. Jeg syntes alltid det var moro å få være med dit ned. De gamle, lave husene 
lå rundt en firkantet, brosteinsbelagt gårdsplass. I fantasien tenkte jeg meg hvordan det hadde 
sett ut den gangen det var en stor bondegård, med mark og eng helt opp til Solliveien. 
I vedskjulet var det også store ved- lag langs veggene. Hver høst gikk mor en tur ned til 
Granfoss. Der bodde vår trofaste vedhugger, gamle Eriksen i et lite hus i nærheten av 
fabrikken. Han sto i flere dager ved vedskjulet vårt og saget og hugget ved. Veden var kommet 
i lange stokker. Jeg husker ikke hvor stokkene var kommet fra, men vedhugger Eriksen husker 
jeg meget godt. Han hadde et blidt, barnevennlig ansikt, omgitt av masse hvitt hår og skjegg. 
Mens han hugget, pratet han med oss ungene og kastet veden i en diger haug. Så var det vår 
jobb å stable veden i fine, sirlige ”vedlag”, for å tørke. Bark- siden 

av vedtrærne måtte vende opp, og vedlaget fikk et 
tak av bølgeblikk. Senere ble veden stablet inne i 
skjulet. 
Det var Talette som sto for fyring i ovnene. Hun 
passet nøye på trekken i ”rundbrenneren” i 
spisestuen, ristet opp og fylte på koks i rett tid, så 
ikke varmen skulle slukne, eller bli for sterk. Den 
jobben turte hun ikke overlate til noen andre.  I  
”bestestuen” var der en vedovn. Der ble det fyrt 
bare om søndagene og i jula og når det skulle komme 
gjester. I den ovnen ble det alltid fyrt med ved. I 
kjøkkenet var det alltid Rundbrenner                 Vedovn                 
god varme fra komfyren. 

 
Elektrisk lys hadde vi så lenge jeg kan huske. Men det ble en stor forandring, da vi fikk elektrisk 
komfyr og elektriske ovner. Jeg kunne vel være 9 år den gangen. Men jeg syntes det var nifst, 
da elektrikerne boret store huller i veggene, for å føre frem nye ledninger. Det ble montert 
digre kontakter i rommene. Kontaktene var av ”krustøy”, var hvite, og hadde to store sikringer 
øverst og hull til støpsel nederst. Den første elektriske ovnen var sort, ca. 40 cm. høy, sto på 
fire lave ben, og hadde huller i sidene så vi så glødetrådene innvendig. Den ovnen sto i 
spisestuen.  



Kontakter ble også montert i alle rom både i første og annen etg., og de elektriske ovnene der 
var mindre . 
Talette var litt skeptisk til den elektriske komfyren på kjøkkenet, så vedkomfyren ble stående 
i mange år. En kunne jo ikke stole på ”disse nye, moderne oppfinnelsene”. Dessuten var det 
begrenset med elektrisk strøm. I kjøkkengangen ble det satt opp en stor marmortavle med en 
stor sort hovedbryter, ”vippe” og diverse sikringer. ”Vippen” passet på når det ble satt på for 
mye strøm. Da varslet den med å slå av og på strømmen. Når det ”vippet”, måtte vi slå av noe 
lys eller varme til ”vippingen” stanset. Hos enkelte andre var det ”myntmåler”, som man måtte 
putte tiøringer på når ”lyset gikk”. 
 
I uthuset, ved siden av vedskjulet var doen plassert. Den hadde et stort sete med to hull, og 
et lite barnesete. Om sommeren var doen et trivelig sted. Da satt jeg ofte med åpen dør, og 
så ut på trær og blomster, og ga meg god tid. Ofte var vi der to av gangen. Det var hyggelig å 
ha følge med en av søstrene, eller en venninne når vi var på do. Da kunne vi prate usjenert på 
tomannshånd.  
Verre var det om vinteren, når gradestokken sank langt under 0 og det var snø og is på 
gårdsplassen. Da kunne vi grue oss lenge før vi gikk dit ut. 
Når vi var syke, ble det tatt fram en firkantet kasse med lokk på badet Den hadde en nedfelt 
bøtte, også med lokk. Denne ”syke doen” fikk vi da benytte. Men var vi friske, måtte vi pent 
gå ut! Vannklosett i kjelleren fikk vi ikke før jeg var stor. 
 
   
OM Å VASKE KLÆR 
Badet i 2. etg. hadde sikkert eksistert fra huset ble bygget. Der var et stort badekar med 
”løveføtter” og en diger vannbeholder.  Opprinnelig ble vannet sikkert varmet med vedfyring. 
Det husker ikke jeg. Jeg husker bare den digre vannbeholderen hvor vannet ble varmt mens 
det strømmet igjennom en liten elektrisk beholder som var plassert ved siden av den store. 
Den lille beholderen ga også fra seg litt varme, så en slapp å fryse alt for ille før og etter badet. 
I badekaret  ble også ”småvask” av undertøy o.l. foretatt av Talette. ”Storvask” foregikk et par 
ganger om året. På loftet hadde vi en diger kasse, hvor skittent sengetøy, duker, servietter og 
håndklær ble plassert. I 2. Etg. stod et digert  ”lintøyskap” hvor rent tøy lå i bunker. Når kassen 
var full, og skapet var på det nærmeste tomt, gikk mor en tur til Beate vaskekone for å bestille 
henne til ”storvask”. Beate bodde i en av boligene i Elveveien. 
En storvask var en hel ”onn”. ”Avskjæringene” i bryggerhuset måtte fylles med vann kvelden 
før for å trutne. Ved til bryggepanna, sepe og lut måtte være på plass, før Beate kom. Hun var 
en tynn liten kone med grått hår i en topp midt på hodet, og et vennlig men tannløst smil. Hun 
inntok bryggerhuset iført et digert strieforkle over kjolen. Så sto hun i røk og damp, og trallet 
og sang mens hun skrubbet klærne på vaskebrettet og rørte i bryggepanna med en lang 
trestokk. Det spraket i ovnen, og dampen sto som en røksky ut av det åpne kjellervinduet. Så 
var det alltid spennende om det ble godt tørkevær. Da ble lange kles snorer strukket på kryss 
og tvers over gårdsplassen, fra jernkroker i husveggen til uthusveggen og til trærne i 
skråningen bak huset. 



Beate bar ut baljer med rent tøy, og Talette tok imot 
og hengte opp, iført rent, hvitt forkle. Vi barna fikk 
jobben med å plassere servietter og småplagg på 
hekken langs Portveien. Der lå de i sola og ble 
bleket. 
Når klesvasken hang og viftet i sol og vind, var det et 
festlig syn. Og den gode lukten av rent tøy fylte hele 
gårdsplassen. Om kvelden før duggen kom, ble 
klærne tatt ned, og plassert i en stor rullekurv. 

Dagen etter skulle klærne rulles. Før rullingen tok til, måtte klærne dynkes, strekkes og legges 
sirlig sammen. Dette foregikk i rulleboden i kjelleren. Der var et langt, hvit -skurt bord. På det 
ble klærne rullet rundt trestokker. Selve klesrullen sto på fire solide ben, og besto av en diger 
kasse, fylt med murstein.  Den var festet med en sinnrik konstruksjon til et digert svinghjul 
med håndtak. Trestokkene med klærne ble så plassert mellom bunnen i rulla og mursteins 
kassa.  Denne ble så kjørt frem og tilbake noen ganger ved hjelp av hjulet og sveiven. Dette 
var et tungt arbeid, men rullen var meget effektiv. Tøye ble glatt og blankt, og kunne legges i 
bunker i lintøyskapet igjen, etter at det hadde hengt til ”ettertørk” på snorer i rulleboden.  
 
 
NYE KLÆR 
Alle klærne våre ble sydd hjemme. Vår og høst kom sydame Anna Brown fra byen for å sy klær 
til hele familien. Hun hadde med seg en stor bunke velbrukte mote journaler. Tøy til 
sommerkjoler eller vinterklær var innkjøpt, og spisestuen ble forvandlet til systue i mange 
dager. Mors symaskin ble plassert på enden av spisebordet, og journaler ble studert og 
fasonger diskutert, før Anna gikk i gang med å ta mål av oss. Det var en prøvelse å stå stille på 
en stol og bli målt med metermål på langs og tvers. Det fløt av velbrukte silkepapir- mønstre 
og knappenåler over alt, og Anna klippet og tråklet. Stadig måtte vi opp på stolen igjen for å 
prøve. Det stakk av knappenåler, og Anna tok seg god tid med prøvingen. Likevel var det slett 
ikke alltid plaggene ble slik jeg gjerne ville ha dem. De skulle helst være ”til å vokse i”.  
Jeg var ganske stor, da mor og jeg reiste til byen for å kjøpe en ”ferdig kjole” til meg. Det var 
stor stas. 
 
UT PÅ TUR 
Ettersom tiden gikk, ble aksjonsradien stadig utvidet. Hver søndag formiddag gikk vi tur, enten 
med mor, søstrene eller med venninner.   Vår og høst gikk vi på bena, om vinteren gikk vi på 
ski eller skøyter, akte på kjelke eller spark. Om sommeren dro vi ut og badet.  
Vår og høst turene gikk enten ”oppover Vold” eller ”utover Fornebo”. ”Oppover Vold”- turen 
gikk opp Vollsveien mot Nedre eller Øvre Vold. Der lå, store bondegårder den gangen. Og i Jar 
skogen var det masse blåveis om våren. 
”Utover Fornebo”- turen var særlig fin om våren og høsten.  Fra Snarøyveien gikk det mange 
skog stier gjennom de små ”rabbene” mellom jordene utover mot Holtekilen og mot 
”Snarøen”, som det het den gangen. Der hvor flyplassen senere kom, vokste det fullt av 
markblomster i kanten av jordene, og vi plukket store buketter med oss hjem. Små, idylliske 
”plasser” med rødmalte hus var det flere steder der ute. Det var stor sorg da de begynte å 
skyte vekk alle de små idyllene for å lage flyplass. 
  



Om vinteren var det også fint å 
gå Vollsveien. Vi kunne spenne 
på oss skiene hjemme i 
Solliveien, og gå oppover forbi 
Jar skole. Der oppe var det noen 
fine jorder, hvor det var moro å 
lage løyper i full fart ned, og opp 
på den andre siden, før vi dro 
videre mot Øvre Vold. Derfra dro 
vi videre til Brattli og Østern - 
vannet. Ofte gikk turen helt til 
Fossum og Bogstad - vannet, før 
vi snudde nesa hjem igjen. Mor 
viste oss ofte elg spor og hare 
spor på disse turene. Ned igjen 

bakkene i Vollsveien, kunne være litt nifse av og til. De var ofte blitt litt glatte og isete i løpet 
av dagen. Men som oftest kunne vi ha skiene på helt hjem til Solliveien igjen. Da var det deilig 
å komme hjem til Talettes gode søndagsmiddag! 
 
Om sommeren dro vi på badetur. Da jeg var liten, tok mor oss med opp i Lysaker elven. I en 
kulp nedenfor Jar var det fint å bade. Der var en liten sand strand å sitte på. Men etter hvert 
ble vannet i elven så skittent, at vi ikke kunne bade der.  
Innerst i Holtekilen var det også en liten sand- strand, hvor det var fint å bade, men der ble 
også vannet veldig forurenset etterhvert. En stund var badehuset på Strand den faste 
badeplassen. Badehuset var et langt, smalt hus med små avklednings- rom, og en lang 
plattform langs vannet, med trapper og stupebrett. Damebadet og herrebadet var adskilt med 
et plankegjerde. Det kostet vel noe slikt som 25 øre å komme inn. Og der møttes 
klassevenninnene i sommerferien og plasket og svømte og hoppet og hadde det fint. Var vi så 
heldige å ha en 10- øring i lommen, kjøpte vi oss en is i kiosken, før vi syklet hjem. Men 
ettersom bebyggelsen rundt Holtekilen vokste, ble vannet også her så skittent og illeluktende 
at badehuset måtte stenges. Da syklet vi ofte ut Snarøyveien til Rolfstangen eller Halden Der 
var det friskt, fint vann ut mot selve fjorden. 

Noen av venninnene hadde 
også adgang til foreldrenes 
robåt. Da rodde vi fra Strand 
eller Sarbuvollen ut til 
Badeskjæret, Alfskjær eller 
Torvøya. Vi opplevde lange, 
solfylte, tidløse og sorgløse 
dager der ute i sommerferien.  
Holtekilen var også vår skøyte 
arena om vinteren.  
 
 
 
Da møttes klassevenninnene 
på Strand om ettermiddagen 



og gikk på skøyter. Vi brukte 
spark for å komme fort dit 
ut. Og om det ble tidlig 
mørkt, var det bare 
spennende. Det var satt opp 
lyskastere fra Strand og 
kanskje vi fikk øye på en av 
våre ”avstands flammer” ute 
på isen. Guttene var stadig 
der og spilte Bandy. Vi 
venninnene trente veldig på 
kunstløp. Sonja Henie var 
det store idealet. Vi sydde 
oss ”bukse skjørt” til 
skøytebruk, for det var helt 
uakseptabelt å bruke 
skibukser når vi gikk på 

skøyter. Til å begynne med hadde vi skruskøyter, Men etter hvert fikk vi oss kunstløp skøyter 
med høye støvler. Mine fikk jeg til konfirmasjon. 
Var det riktig fint vær en vinterdag, hendte det at Rektor ringte elevene sammen i et frikvarter, 
og forkynte at i dag tok skolen ”skøytedag” resten av dagen. Alle skulle reise hjem og hente 
skøyter, og så skulle elever og lærere møtes på Holtekilen så snart de kunne.  Stor jubel! 
Slike solblanke skøytedager, hvor vi kunne ”gå tur” på skøyter i timevis er uforglemmelige 
minner. 
 
 
 
Andre turer jeg husker med glede er aketurene i Stenshøyden. Det var ”alltid” akeføre 

på 
veiene den gangen. Om søndagen fant vi da frem kjelke og styrestang. Og så møttes vi 
venninnene ved ”Svingen” på Stabekk. Og så travet vi i vei, og dro kjelke og stang etter oss 
opp forbi Bekkestua og Haslum, helt opp på Stenshøyden. Der var en liten kafe hvor vi tok oss 
en pause, og kjøpte varm solbærsaft til matpakken. Så hadde vi en herlig aketur ned lange, 
fine bakker, nesten uten trafikk. Av og til akte vi helt ned til Bærums Verk. Vi satt to eller tre 



på hver kjelke, og den som satt bakerst, brukte styrestangen, omtrent som et ror, og hadde 
fin styring på kjelken. Gikk det litt for fort, ”skrubbet” vi med beksømstøvlene. Farten kunne 
bli temmelig stor, med to eller tre tunge jenter på kjelken.  Så var det å dra kjelke og stang opp 
igjen til Stenshøyden. Men derfra gikk det nesten i ett kjør ned til Stabekk Den eneste trafikken 
vi risikerte å møte, var Lommedalsbussen, som kjørte et par ganger om dagen. Derfor lå også 
sneen fin og fast på veien, helt ned til Stabekk. 
 
 
 
 
 
 
 
PÅ SKOLE I BYEN 

Gymnastiden var over. 
Russetiden var over, med 
alt det festlige den førte 
med seg. Men det viktigste 
var jo at vi hadde kommet 
oss igjennom Eksamen 
Artium, og hadde byttet 
den røde russeluen med 
den sorte Studenter luen. 
En lang, god sommerferie 
hadde vi også hatt. Og nå 
skulle vi 6 jentene fra 
klassen begynne på skole i 
byen. 
Vi måtte reise med toget 
hver dag. Og dermed 
kunne vi få oss ”sesong 

billett”. Begge søstrene mine hadde hatt ”sesongbillett ”da de gikk på skole i byen. Og jeg 
hadde misunt dem litt. Da kunne de reise frem og tilbake mellom Lysaker og Vestbanen så 
ofte de ville hver dag! Jeg husker ikke hvor meget en ”sesong billett” kostet, Den måtte fornyes 
en gang pr. måned , men da kunne du bruke den så meget du ville uten å betale ett øre. 
”Sesongen” besto av en firkantet papp-billett med navnet ditt og stempel, og den ble 
oppbevart i et etui av gjennomsiktig selluloid, så den ikke skulle bli utslitt når den lå i kåpe-
lomma. Så var det bare å vise den frem til kontrolløren som sto i porten og tok imot og klippet 
vanlige billetter. Og hver morgen sto jeg nå på Lysaker stasjon og ventet på toget som kom 5 
på halv 8. Gymnastikk- skolen startet kl 8 om morgenen. Når toget kom, satt allerede de andre 
5 i vogn nr. 2, slik vi hadde avtalt. De kom fra  hver sin stasjon . Berit Fossum fra Asker,” Systen” 
Wannag fra Blommenholm, Agnes Marie Schiøtz fra Høvik, Karen Thobroe fra Strand og 
Svanhild Hovdan fra Stabekk. Jeg kom som sistemann på Lysaker. Fra Vestbanen gikk vi i 
samlet flokk opp Universitets gaten, opp til Turnhallen i St. Olavs gate. Der holdt Statens 
Gymnastikkskole til. 
Nå ble vår ”horisont” ytterligere utvidet. Her møtte vi folk fra alle kanter av landet, og ble etter 
hvert kjent med alle slags dialekter. Vi som hadde vennet oss til den ”berømte” Stabekk-
sjargongen, var i absolutt mindretall. Jeg syntes det var veldig spennende å bli kjent med så 



mange forskjellige mennesker og dialekter. Det var tre linjer på skolen. Vi gikk på 
”Lærerinnelinjen”.  Det var to linjer for mennene, ”Lærerlinjen” og ”Militærlinjen”. Etterhvert 
klarte vi å høre på dialekten hvor folk kom fra, om det var fra Nordland, Sørlandet, fra 
Trondhjem eller Vestlandet.  
Vi på ”Lærerinnelinjen” ble snart kjent med hverandre. De fleste var nye studenter, og noen 
hadde vært lærerinner i noen år. Vår lærerinne viste seg å være en eldre, gråhåret og meget 
streng dame ved navn fru Bull. Det ble en stor overgang fra Randi Normanns festlige 
gymnastikktimer til fru Bulls militær- kommando med ”Giv akt!” og  ”På stedet hvil!”, ” Fremad 
marsj!”  og ” Avdeling holdt ”.  Men ettersom vi ble kjent med henne, og hun med oss, var hun 
slett ikke så verst likevel. 
Og vi hadde jo andre fag. Skolens direktør, kaptein Grøner holdt forelesninger i Gymnastikk- 
teori. Da var vi sammen, alle 3 avdelingene. Vi hadde også felles forelesninger på 
Universitetet, i Anatomi med professor Schreiner, og Fysiologi med Professor Legaard. 
Direktøren trente oss i idrett på Bislett, og da brukte han gjerne guttene fra militærlinjen som 
hjelpelærere. Slik ble vi snart kjent med guttene på skolen også. Flere ganger i uken hadde vi 
ettermiddagstimer, med pedagogikk og stemme- bruk m.m. Så da var det fint å ha sesong- 
billetten. Vi som bodde nærmest byen reiste som oftest hjem til middag, og inn igjen til 
ettermiddags- timene Hybelboerne spiste middag på kafeen i Turnhallen. En kjøttkake- 
middag kostet noe slikt som 2 kr. En tallerken grøt kostet femti øre. 
De fleste jentene bodde på hybel. På den tiden kunne det være nokså problematisk av og til. 
Vi fikk stadig høre om sure hybelvertinner, som ikke tålte bråk, og om triste, små hybler. Og 
en dag kom to av jentene på skolen med et vemmelig insekt i en fyrstikkeske. Fru Bull 
konstaterte at det nok var et ekte ”veggedyr”. De måtte bare se til å få seg en ny hybel. Da jeg 
fortalte dette til mor, sa hun at jeg måtte endelig be dem hjem til middag hos oss en dag. Og 
slik ble det til at vi som var så heldige å bo hjemme, stadig ba de nye venninnene hjem. Det 
satte de veldig pris på. Det var jo ikke fritt for at noen av dem lengtet hjem av og til. Og for oss 
var det veldig hyggelig. Vi fikk mange nye, gode venninner på den måten.  
Jeg var den lykkelige eier av en ”His masters voice”, reisegrammofon som jeg hadde fått til 
min 17 års dag. Og jeg hadde samlet meg en del plater siden den gangen. Det var plater med 
bl.a. Jens Book Jensen. Han var jo Stabekk- gutt, og hadde gått på Stabekk skole noen år før 
oss. Og hans plater var meget populære. Dessuten hadde jeg plater med dansemusikk fra 
filmene med Fred Astaire og Ginger Rogers m.m. Så en dag fant vi ut at vi ville be med oss 
noen av guttene hjem til Lysaker på dansemoro en lørdagskveld Det hadde ikke mor noe imot.  
Det hadde ikke guttene heller. 
 Så skjøv vi spisebordet bort i en krok, sveivet opp grammofonen, og danset av hjertens lyst 
på det store spisestue gulvet. Vi danset Foxtrot og Quickstep, Tango og Vals, og Talette hadde 
kaffe og kake til oss i pausen. Mor, satt i 2. Etg. og rettet stilebøker, da hun hadde hilst på alle 
sammen, og hun sa siden, at hun syntes det hørtes ut som vi hadde det veldig festlig.  
Det ble mange slike dansemoroer hos oss ”fastboende” i løpet av de to årene 
Gymnastikkskolen varte. 
 
 
 
 
DA KRIGEN KOM TIL LYSAKER. 
I jubileumsboken skriver Rolf Rasch-Engh meget interessant om det som skjedde militært da 
Tyskerne kom til Fornebu m.m. Jeg har lyst til å fortelle litt om hvordan vi, som bodde der 
opplevde 9. April og tiden som fulgte. 



I 1939 bodde mor og jeg alene i Solliveien 3.  Min søster Margit hadde studert realfag ved 
universitetet en stund, men fant ut at hun ville få seg en post og tjene penger. Hun fikk stilling 
som beregner i Norske Forenede Livsforsikring A.S., en stilling hun hadde hele sitt yrkesaktive 
liv. Hun var i 1939 og så lenge krigen varte ansatt i selskapets filial i Trondheim. Borghild var 
utdannet barnepleierske og sykepleierske, men giftet seg i 1933 med forstmann og gardbruker 
Asbjørn Aamodt, og ble gardbruker- kone på Breen gård i Nannestad. Talette var da død, så 
mor og jeg bodde som sagt alene. 
Mor var meget bestemt på at vi døtrene skulle få oss en skikkelig utdannelse. Jeg var ferdig på 
Statens Gymnastikk-skole i 1937, hadde gått et par år på Statens Kunst og Håndverk- skole, og 
holdt i april 1940 på med eksamen på Den Kvinnelige Industriskole. 
Jeg skrev dagbok i den tiden, og der skrev jeg 1. Juledag 1939 følgende. ” Det har hendt så 
meget uhyggelig ute i verden dette halvåret. Krigen begynte mellom Tyskland og Polen. Så 
kom England med. Og så kom Frankrike med. Russland angriper Finland. Krigen står rett 
utenfor døren, lurer langs grensene våre. Går vi fri. Ingen vet hvordan verdens- sykdommen 
skal helbredes. Det nærmer seg nyttår. Hva vil 1940 bringe.” 
Så skrev jeg ikke mere før i Mai 1940, og da skriver jeg i dagboken. ” Det ble nok dessverre 

ikke noe godt nyttår. Det ble nærmest som en vond drøm. Ved 5 tiden om morgenen 9. april 

våknet mor og jeg av flyalarm. Det hadde jo stadig vært sireneprøver den siste tiden, så vi tok 

det først ganske rolig, men da vi plutselig hørte flydur, kikket vi ut av vinduet. Og der, mot den 

lyse, klare april himmelen så vi noen svære, svarte fly. De kom ute fra fjorden, og gikk inn for 

landing på Fornebo. Og da vi også hørte skyting, gikk mor og ringte til politistasjonen på 

Lysaker, og spurte ”Er  dette en prøve, eller er det alvor.”  Det svaret vi fikk, har vi studert på 

hele tiden siden. Svaret lød. ” Nei dette er ikke noe å bry seg om. Gå og legg Dem igjen De, 

frue.” 

Men legge oss kunne vi jo slett ikke. Vi kledde på oss, og gikk ut på verandaen.  Der sto vi en 
lang stund, og studerte på hva slags fly dette kunne være. De kom det ene etter det andre, og 
forsvant bak trærne ned mot flyplassen. De hadde store kors under vingene. Det var ihvertfall 
ikke hakekors. Kunne de da være tyske. Engelske kunne de da ikke være. Det la seg en merkelig 
uhygge stemning over oss der vi sto. Plutselig kom en liten, norsk jager til syne over 
tretoppene. Vi så at den sendte en geværsalve mot et av de store flyene. Men flyet duvet bare 
litt med vingene, og fløy videre. Jager-flyet så vi ikke mere til. 
Nå var det tid for morgen nyhetene i Radio. Og der fikk vi høre hva alt dette var. – 
” Tyske tropper er landsatt i Kristiansand. —Tyske transportfly er i ferd med å lande på 
Fornebo flyplass. Tyske tropper marsjerer innover Drammensveien mot Oslo.” 
Vi var helt lamslått. Hva skulle vi foreta oss. 
Da husket jeg at det var i dag jeg skulle opp til eksamen i ” Styrking  og stiving av skjorter!”  Vi 
hadde enda vitset om at vi alle sammen skulle ”stryke” til eksamen 9. April. Men jeg kunne da 
ikke reise til byen i dag! Kanskje det ikke gikk tog engang!  Jeg prøvde å ringe til skolen, og 
merkelig nok fikk jeg svar.  Kontordamen kunne fortelle at tyskerne holdt på å flytte inn i 
skolen, og noen undervisning kunne det ikke bli med det første. 
Litt senere ringte fru Faye. Hun ville gjerne ta en tur ned på Lysaker og hente posten, og se 
hva som egentlig skjedde. Men hun hadde ikke lyst til å gå alene, så hun spurte om mor ville 
slå følge. Og da ville jeg også bli med. 
Nede på Drammensveien møtte oss et underlig syn. Tyske soldater med hjelm på hodet, og 
med maskingevær pekende ut mot fortauene, marsjerte i tette kolonner innover mot byen. 
På fortauet sto Lysaker folk rett opp og ned, med alvorlige, redde ansikter og bare så på. 
På en telefon stolpe ved fortauet var det slått opp en stor plakat. Da vi kom nærmere, så vi at 
det sto med store bokstaver, ”SKUTT BLIR DEN SOM -----”, og så var det regnet opp en lang 
liste med ting som vi ville bli skutt, hvis vi gjorde.  



Vi tuslet oss bort til posthuset og hentet posten, og så kom vi oss fortest mulig hjem. 
Men på veien hjem, så vi noen rare, hvite røk-dotter høyt oppe mot den blå himmelen. Var 
det luftkamp som foregikk høyt der oppe. Hadde virkelig de norske jagerne våget å gjøre 
motstand. Dette ga oss en følelse av stolthet og håp tross alt. 
 
Stadig ut over dagen ulte flyalarmen, og jeg som nettopp hadde gått et førstehjelps -kurs, sa 
at vi måtte gå i kjelleren. ”Vi kan da ikke være nede i kjelleren i dette fine været”, sa mor.  Men 
så fikk hun en lys ide. ”Kanskje vi kan tappe ballongen  med eplevin over på flasker, så gjør vi 
da noe nyttig der nede. Det skal gjøres en fin, klar dag i april, og en slik dag er det jo idag”, sa 
hun. Og dermed fikk vi noe å gjøre, og noe annet å tenke på. Flasker, trakt og hevert og 
gummislange måtte finnes frem og rengjøres. Mor skulle tappe, og jeg skulle suge. Jeg fikk en 
bøtte å spytte i.   
”Spytt endelig ut alt du får i munnen!” sa mor. Men det ble mye suging, for det var visst et lite 
hull i gummislangen. Og enten det var eplevinen eller krigen som gjorde det, så husker jeg 
resten av den dagen bare som i en tåke. 
 
Neste morgen kom Kjellerød fykende ned til oss. ”Dere må bli med i vår bil! Vi må vekk herfra! 
Engelskmennene kan komme hvert øyeblikk -- Fornebu og Oslo blir en stor krigsskueplass!!” 
ropte han. Hva skulle vi gjøre. Vi måtte bare ta med oss litt mat i full fart, og så stuet vi oss inn 
i Kjellerøds bil, de voksne inne i bilen, og Else Laila og jeg krøp sammen i ”kofferten” bak. Så 
durte vi avsted ut over Nordråksvei, forbi Stabekk og Bekkestua. Veien var full av alle slags 
kjøretøyer på flukt oppover mot Lommedalen. Helt oppe ved Guriby stoppet vi. Vi satte oss 
på veikanten og spiste maten vår. Ryktene svirret, Folk spurte og svarte, og ingen visste noe 
helt sikkert. Vi hadde ikke annet å gjøre enn å vente. ---- Det ble kveld, og vi fikk komme inn 
på en skole, hvor vi fikk ligge om natten. Vi lå tett i tett på gulv og pulter. 
 
Tidlig neste morgen, etter en kald, søvnløs natt på et hardt gulv, sa mor, at nå ville ihvertfall 
hun hjem igjen. Og jeg var enig. Kjellerød tilbød seg å kjøre oss så langt som til Stenshøyden. 
Der hadde vi utsikt over fjorden og byen. ”Se!”, sa Kjellerød,  
”Der ligger Oslo i rykende ruiner!”  ”Jeg ser bare en hvit morgen- tåke over både fjorden og 
byen!”, sa jeg.  ”Ja, takk for skyss, nå går vi resten av veien hjem”, sa mor. Og så tok vi bena 
fatt. Det var fint å bli varm igjen etter den kalde natten. 
 
Solen skinte fra en skyfri himmel, og vi kunne nesten glemme alt det uhyggelige, og tro at alt 
det bare var en vond drøm, og at vi var ute på en deilig tur i vårværet. 
Da vi kom hjem til Solliveien, var alt fredelig og rolig, i hvert fall for øyeblikket. Vi laget oss et 
deilig måltid, og la oss ned til en velfortjent hvil.” 
 
Så langt referat fra dagboken.  Men jeg forteller videre etter hukommelsen. 
Vi hadde en avtale med en venninne av mor, som bodde i Elisenbergveien i byen, at hun og 
hennes datter skulle få ”evakuere” på Lysaker hos oss, i tilfelle krig. Dette hadde 
myndighetene i 1939 funnet helt i orden. Så lite forsto man den gangen, før  
9. april 1940. Det ble nemlig meget urolige netter for oss på Lysaker i tiden som fulgte. Hver 
natt ble vi vekket av flyalarmer og skyting over Fornebu. Og dermed ble det mor og jeg som 
måtte ”evakuere”. Hver kveld reiste vi inn til venninnen i Elisenbergveien, og overnattet der. 
Der måtte vi også i tilflukts rom i kjelleren, men der var det flere mennesker, og ikke så nær 
Fornebu. 
 



Hadde vi den gangen visst, at krigen skulle vare i 5 lange år, hadde vi nok ikke tatt det som 

skjedde såpass rolig. Det kan da ikke vare så lenge, tenkte vi. Og livet gikk videre på et vis, fra 

dag til dag. På Industriskolen ble undervisningen tatt opp igjen Riktignok var skolebygningen 

ikke tilgjengelig, så undervisningen foregikk i leide lokaler på andre skoler. Eksamen ble avlyst, 

men vi møtte fortsatt opp hver dag, og da sommerferien kom, fikk vi våre karakterer.  

 

Sommerferien 1940 husker jeg ikke så meget til. Mor og jeg prøvde vel å stelle i hagen så godt 
vi kunne. Men noe jeg godt husker, var at mors søster Ingerta og hennes mann pensjonert 
sokneprest Ivar Sætrang hadde evakuert fra sin leilighet i Skøyenveien, til gården Sætrang på 
Ringerike. De hadde tatt med seg så meget de greide å få med av klær, De hadde også tatt 
med prestens håndskrevne manuskript til ”Ringerikes Historie”. Dette hadde han arbeidet 
med siden han ble pensjonist, og hadde det  nesten ferdig . På Ringerike kom de midt opp i 
trefningene mellom tyskerne og norske styrker. De måtte oppholde seg lenge i en mørk kjeller, 
og da de ble kommandert opp igjen av tyske soldater, var hele Sætrang –gården jevnet med 
jorden, og alt de eide brent. 
Det var et meget aldret ektepar som kom tilbake til Skøyenveien, hvor alt hadde vært rolig og 
fredelig, mens de var vekk. De kom ut til oss på Lysaker i noen dager, og vi prøvde å hjelpe min 
tante med litt nødvendig undertøy. Vi fikk også tak i et kjolestoff, og jeg fikk praktisere min 
ny-ervervete kunnskap i kjolesøm, og sydde en kjole til min kjære tante.  
 
I løpet av sommeren fikk jeg beskjed om at jeg var kommet inn på Statens Sløyd og Tegnelærer 
skole på Notodden. Jeg kom altså til å reise hjemmefra for et år. Da ville mor bli helt alene i 
huset i Solliveien 3. Det ville jo bli både trist og problematisk for henne. Dessuten var det da 
også stor fare for at huset ville bli ”beslaglagt” av tyskerne. Heldigvis løste problemet seg.  
 
Først må jeg fortelle at familien Colban hadde flyttet fra Lysaker noen år før krigen, og hadde 
solgt eiendommen til Thorvald Schram. Fru Daggen Schram hadde en eldre søster, Alfhild 
Dybberg. Hun var enke, og hadde eid en villa i nærheten av Fornebo flyplass. Nå var hennes 
hus beslaglagt av tyskerne, og fru Schram kom ned til mor en dag, og spurte om ikke vi hadde 
plass i vårt store hus til hennes søster fru Dybberg.  Det hadde vi jo! 
Mor fikk en snekker til å lage ”hybelkjøkken” i et stort kle-kott , og leiet ut de to største 
værelsene i 2. Etg. til fru Dybberg og hennes datter. Dessuten fant mor ut at hun ikke trengte 
resten av 2. Etg. heller, men trengte noen til å hjelpe seg litt i huset. Vår fordums hushjelp 
Talette hadde en niese som hadde hjulpet Talette ved spesielle anledninger før i siden. Hun 
var nå gift med snekker David Didriksen, og hadde to små gutter. Og Betsy Didriksen med 
familie ville svært gjerne flytte inn i de to værelsene som var ledige i vår 2. Etg. Dessuten var 
det fint for mor å ha en snekker i huset. Og mor og jeg hadde mere enn nok plass i 1. Etg. 
Didriksen laget det minste rommet om til kjøkken, og kottet som hørte til det største rommet 
ble soverom. Og familien Didriksen flyttet inn. 
 
Og da høsten kom, reiste jeg gla og fornøyd til skolen på Notodden. Der fullførte jeg min 
utdannelse som tegnelærerinne. Der traff jeg også Johan Bakke, som siden ble min mann. 
 
 Da skoleåret var slutt i 1941, måtte vi imidlertid reise hver til vår kant av landet, til hver våre 
lærerposter, Johan til Ålesund, og jeg til Lysaker. Jeg var i mellomtiden blitt ansatt som 
gymnastikk lærerinne på Oslo Katedralskole, og han som sløydlærer i Ålesund. Vi måtte leve 
på brev -veksling i to år. Det var ikke enkelt å få besøke hinannen. For å reise, måtte en ha 
reisetillatelse. Og det var ikke så lett å få telefonere var heller ikke enkelt i den tiden. For å 
ringe til Ålesund, måtte jeg først ringe til ”Rikstelefonen” og bestille rikstelefon til Ålesund, 



oppgi nummeret, og bestille ”tilsigelse”. Som oftest var ingen linje ledig, så de lovte å ringe 
tilbake når linjen ble ledig. Så var det å vente, ofte i timevis, før jeg fikk forbindelse. Hvis ikke 
Johan var til stede akkurat da, så måtte jeg prøve samme prosedyren igjen senere. Og fikk vi 
endelig forbindelse, ble samtalen avbrutt igjen etter 3 minutter. Ofte var også samtalen 
forstyrret av uro på ”linjen”.  Dette gjorde at vi nesten ga opp hele telefoneringen. Vi skrev 
brev isteden. To lange brev ble sendt fra Lysaker til Ålesund, og to like lange brev fra Ålesund 
til Lysaker hver uke i to år. I ettertid ser vi hvor verdifullt ”det skrevne ord” var. Det er sørgelig 
at den private brevvekslingen nesten har tatt slutt i våre dager. Alle disse brevene ble jo den 
rene dagboken fra livet i krigens tid, både i Ålesund og på Lysaker. Og da jeg i 1943 flyttet til 
Ålesund, fortsatte brevvekslingen mellom mor og meg, så jeg har en innholdsrik ”dagbok” 
også fra den tiden. 
 
 
Men her må jeg fortsette beretningen om krigstiden på Lysaker. Det minket snart på mange 
ting i butikkene, og begrepet ”matauk” ble et dagligdags begrep. I vår store hage hadde vi jo 
alltid hatt ”matauk”, og det fortsatte vi med, og leieboerne fikk selvsagt sine små ”teiger”. 
Mors bror, onkel Nils fikk også dyrke tobakk på et jordstykke.  
 
En dag kom mor hjem med en spennende pappeske med huller i. Der var 5 nydelige, små 
kyllinger. Og dermed måtte vi lage en varm, god kylling-kasse, foret med ullteppe- rester, hvor 
kyllingene kunne trives og vokse. Min tante Ingertha , som hadde vært prestekone på 
prestegård en gang, ble budsendt som konsulent. Borghild, som hadde hønsegård i Nannestad 
ble konsultert pr. telefon Vi følte det omtrent som om vi hadde fått spedbarn i huset. 
Kyllingene vokste og trivdes, og jeg måtte prøve meg som sløyder, og snekre kyllingbur. 
Kyllingene måtte jo ut i frisk luft!  Men snart trengte de hønsehus. Det sørget sløyd læreren 
Johan for da han var på besøk neste sommer. Det hønsehuset var til og med laget slik at det 
kunne plasseres i kjelleren om vinteren. 
 

 Kyllingene utviklet seg til fire fine, 
hvite høner og en hane. Hønene ble 
mors kjæledegger. Særlig tok hun 
seg av en liten, som ble mobbet av 
de andre. Den fikk navnet ”Lille 
Tippehøne”, og kom etterhvert inn 
i kjøkkenet til mor for å få mat i fred 
og ro. En annen som var litt gul i 
farge, fikk navnet ”Gulltopp”.  
Hanen var stor og stolt. Da den en 
dag plutselig satt på sofaen i stuen 
og gol, ble vi enige om at vi måtte 
ha en hønsegård med gjerde rundt. 
Det ble enda mere nødvendig, da 
eplene ble modne, og begynte å 

falle ned. Da hakket hønene og hanen hull i alle nedfalls eplene. Nettinggjerde kom på plass. I 
midler tid fant vi ut at vi jo slett ikke trengte å ha noen hane. Og Didriksen fikk den tvilsomme 
jobben å slakte hanen. Men vi greide selvsagt ikke å spise en av ”familiemedlemmene” våre, 
så den fikk familien Didriksen til søndags middag.  

 



Før krigen hadde brenneneslene og løvetann vært de verste fiendene blant ugresset i hagen. 
Nå ble alle brennenesler og all løvetann tatt vare på og tørket. De skulle jo inneholde så masse 
vitaminer. Det tørkete ”ugresset” ble god tilsetning til hønse- maten utover vinteren. Alt 
grønsak avfall ble selvsagt også tatt vare på. Det var utrolig hva mor puttet opp i hønsegryta 
hver dag. Der havnet matrester, potetskrell og fiskeavfall. Ja, til og med alle de små, grå 
sneglene vi plukket vekk fra kålplantene havnet i gryta. Og hønsene vokste og trivdes, og 
begynte å verpe store, fine egg.                
 
All denne aktiviteten fikk oss til å glemme litt av alt det uhyggelige som foregikk omkring oss. 
Jeg begynte snart i min nye jobb på Oslo Katedralskole. Men der var gymnastikksalen okkupert 
av tyskerne, og andre spesialrom var også tatt, så elevene ble satt til å ha prøver i andre fag i 
de timene. Og min jobb ble å “sitte vakt”, og passe på at elevene ikke jukset på prøvene.  
Noe annet som opptok meg i den tiden, var at jeg gikk i “giftetanker”, og prøvde å samle litt 
utstyr til Johans og mitt fremtidige hjem. Men alle utstyrs-forretninger ble ganske snart tømt 
for det meste. På vei til og fra skolen, stakk jeg ofte innom Glassmagasinet for å se om de 
hadde kopper, talerkner, glass e.l. Eller jeg gikk innom Sten og Strøm for å se om de hadde 
noen håndklær eller litt lakenstoff. Av og til kunne jeg være heldig. 
 På Lysaker ble jeg trofast kunde i “Isenkrammen” i Murgården. Der stakk jeg stadig innom på 
vei fra stasjonen. Jeg fikk en god venn i butikksjef Oddland. Han hadde ofte satt av litt 
kjøkkenutstyr til meg, når han hadde fått inn noe. Noen kopper eller talerkner var kjærkomne. 
Og da han en dag kunne tilby meg et vaffeljern, var det stor stas!  
 
Slik gikk den andre krigs-vinteren. Hønsehuset ble flyttet inn i kjelleren, og der laget vi også en 
liten inngjerdet hønsegård til dem. Da våren kom, skaffet mor noen flere kyllinger. Hun var jo 
nå blitt ekspert på høns. 
 
Skolearbeid ble det mindre og mindre av. 
Men jeg brukte flittig min nye symaskin. Den hadde jeg skaffet meg , da krigen i Europa var 
begynt i 1939. Det var en meget avansert Lehmkul maskin, som sto utstilt i et vindu i byen. 
Der sto den, og viste hvordan en kunne sy i en knapp, helt automatisk. Da jeg hadde hatt noen 
vikariater på skoler i byen en tid, hadde jeg tjent såpass at jeg kunne kjøpe maskina. Den var 
elektrisk, og sydde “sik sak”, og kunne koples om til trø-maskin , hvis strømmen gikk. Det 
gjorde den ganske ofte på den tiden. Den maskina tjente meg trofast i mangfoldige år.  
 
 
 
 
BRYLLUP PÅ LYSAKER I 1943. 
I 1942 fikk Johan løfte om å overta en liten leilighet i Ålesund. Og dermed kom gifte- planene 
våre atskillig nærmere.  
Skoleåret 1942 – 43 var et underlig skoleår.  Timetallet ble stadig nedsatt, og det ble 
”brenselsferie” om vinteren, og ”potetferie” om høsten og timetallet ble stadig redusert.  
Lærerne protesterte mot de nye myndighetenes påbud om å melde seg inn i nazistenes 
lærerorganisasjon. Lærerne på Stabekk Kom. h. Allmennskole ble arrestert, Med Rektor 
Hertzberg i spissen, ble alle de mannlige lærerne sendt til Nord - Norge. Lærerinnene ble satt 
i fengsel i Kvinnefengselet i Åkerbergveien. Mor hadde dårlig samvittighet for at hun, som var 
gått av med pensjon, gikk fri og frank hjemme på Lysaker, mens alle hennes kvinnelige kolleger 



satt i fengsel. Hun fant ut at hun måtte besøke dem i fengselet så ofte det var tillatt. Det 
fortsatte hun med, til de ble sluppet ut i 1944 
 
På Katedralskolen fikk jeg færre og færre timer. Og da jeg fikk tilbud om å undervise om 
ettermiddagen  på Oslo Arbeidsstue for Barn i Lakkegata, slo jeg til med glede. En bekjent av 
mor, Sigrid Helliesen Lund var formann i foreningen for Oslo Arbeidsstuer. Det var forøvrig av 
henne mor hadde kjøpt kyllingene våre. 
Det var den gangen en privat forening som drev Oslo arbeidsstuer rundt i hele byen. De fleste 
arbeidsstuene lå på østkanten, i de den gangen ”dårlig stillede strøk”. Stuene ble drevet med 
private midler, bare med en ubetydelig stats støtte. Barna betalte 50 øre hvert halvår, og noen 
øre for materialer. 
 
Jeg fikk et travelt men festlig år på Arbeidsstua. Fire ettermiddager i uken dro jeg til byen med 
toget kl. halv 3. Jeg var der 4 timer hver dag, fra kl. 3 til kl. 7. 
 Da var det godt å ha ”sesongen”. Fra Vestbanen tok jeg trikken til Vaterlands bro.  Så gikk jeg 
over Grønlands torg, og opp den smale Lakkegata.  Arbeidsstua holdt til i et eldgammelt 3 
etasjes hus med inngang gjennom en mørk port. I 1. Etg. var det skomaker sløyd for gutter. I 
2. Etg. var det systue for unge damer. På toppen holdt jeg til med mine jenter. Der oppe hadde 
vi et nokså lite rom, og et spartansk utstyr. Et slitt, skeivt langbord med krakker rundt fyllte 
nesten hele rommet. Det var så vidt plass til ”frøken sitt bord”, maskinbordet med 4 gamle 
symaskiner, et skap og en stor kakkelovn hvor vi fyrte med digre vedkubber hele vinteren. I 
gangen utenfor sto en stor kasse med mye spennende, gammelt tøy og lapper av alle slag, og 
et skap med rare knapper, blonder, spenner og andre rariteter. Her var store muligheter til å 
praktisere ”gjenbruk”, noe som ble mere og mere aktuelt til lenge etter at krigen var slutt. Jeg 
fikk også rikelig anledning til å praktisere mine ny- ervervede kunnskaper i pedagogikk og 
metodikk fra Notodden.  
 
Nå måtte jeg ut hver eneste kveld, og da merket jeg virkelig at det var ”blending”. Hjemme 
hadde vi jo hatt de svarte blendings- gardinene for vinduene helt siden 9. April. De svarte 
papirflakene for vinduene hver kveld var ille nok, men nå merket jeg snart utover høsten og 
vinteren at det ble uhyggelig mørkt ute. Ingen gatelykter var tent. På toget var kupeen så vidt 
opplyst av en enslig blå lyspære. Passasjerene så blå og uhyggelige ut i ansiktene. Trikken var 
heller ikke opplyst. Men verst var det når vi kom ut fra Arbeidsstua om kvelden. Lakkegata var 
stappmørk! Lommelykt batterier var ikke å oppdrive. Omsider fikk jeg tak i en av de 
”hånddrevne lyktene”. Den ga et svakt lys, når en trykket et håndtak ut og inn med 
tommelfingeren. De minste ungene måtte jeg følge frem til portrommene deres. De hang seg 
fast i kåpen min, og turte ikke gå alene. Litt lysere ble det når jeg kom frem til Grønlands Torg. 
Jeg var gla for at trikken gikk helt til Vestbanen. Men når jeg kom til Lysaker, så jeg meg rundt 
blant passasjerene, om det var noen som skulle opp Vollsveien. Da passet jeg på å gå rett i 
helene på dem. Toget var jo fullt av tyske soldater, som skulle ut til Fornebu. Men etterhvert 
fant vi ut at de tyske soldatene var veldig disiplinerte. De forulempet aldri oss.  Men jeg var 
alltid gla, når jeg var vel hjemme i Solliveien. 
 Vi så også alltid frem til tiden for måneskinn. Da ble alt mye lettere. Vi hadde vel aldri før lagt 
merke til hvor fint månen lyste opp over alt. Og ekstra lyst ble det når snøen kom. Vi håpet at 
den ble liggende lenge. 
Men med måneskinn fulgte også besøk av engelske fly, og flyalarm. Vi var i en merkelig 
situasjon. Vi ønsket de engelske flyene hjertelig velkommen. Men de var jo livsfarlige for alle. 
Ungene på Arbeidsstua hadde en sang som de sang når det var måneskinn. ” Jeg hører sus av 



Riiser Larsens vinger, det ligger flyalarm i luften i kveld!”  Riiser Larsen var en av Norges fly- 
pionerer. Under krigen var han en kjent krigsflyger. 
 
Jeg hadde ofte fri om formiddagen nå. Det var jo lite å gjøre på Katedralskolen. Men hjemme 
hadde jeg det travelt. Johan og jeg hadde nå planlagt å gifte oss sommeren 1943. Og mor ville 
holde bryllup for oss, slik som hun hadde holdt bryllup for Borghild i 1933. Men det ble jo litt 
annerledes å feire bryllup nå, i krigens tid. Det ble nokså mange problemer å finne ut av.  
Siden jeg skulle bosette meg på Sunnmøre, ville jeg gjerne sy meg en Sunnmørs-bunad. Det 
ville jo også bli et fint brude-antrekk. Og merkelig nok hadde de fremdeles et par påtegnete 
Sunnmørs- bunader igjen i Husfliden høsten 1942. Så nå fikk jeg et kjekt håndarbeid i ledige 
stunder. Elles brukte jeg symaskinen min flittig. Det jeg hadde fått tak i av lakenlerret måtte 
falles til laken, eller sys til putevar. Dessuten trengte etterhvert min og mors personlige 
garderober å fornyes. Nytt kjolestoff var vanskelig å oppdrive. Så det gikk sport i å få noe ut 
av gamle klær. Gamle kåper ble til skjørt, og gamle kjoler ble sprettet opp, snudde med 
vrangen ut, og omsydd til bluser. Gamle, falmete plagg ble farget i stoff farge, og oppsto som 
nye. Det gikk sport i å få noe ”nytt” ut av det gamle. En dag kom mor stolt hjem med to 
mørkeblå kjolestoff som hun hadde fått tak i. Dermed sydde jeg hver vår ”beste- kjole” til 
vinterbruk. Jeg har lyst til å fortelle, at de kjolene ble ”omsydd” til matrosdresser til mine to 
små sønner i 1951. Så lenge varte knappheten på tekstiler 
 
I Ålesund holdt Johan på å pusse opp vår fremtids leilighet så godt han kunne. Men det var 
ikke enkelt å skaffe det som måtte til. Det fantes f. eks. ikke en tapetrull i hele byen. Han skrev 
og ba meg å prøve om det var tapet å oppdrive i Oslo. Og merkelig nok fikk jeg kjøpt et 
brukbart tapet der. Jeg ba dem pakke tapet rullene og klister spannet godt inn, og sende 
pakken fortest mulig til Ålesund. Mannen bak disken svarte at det kunne de dessverre ikke, 
men de kunne pakke alt sammen, og forsyne pakken med merkelapp og det hele, og så kunne 
jeg bare bringe pakken til Østbanen, og sende den som ekspressgods. Et par dager etterpå 
hentet jeg pakken, tok trikken til Østbanen, fant omsider fram til Ilgodsen, og stilte meg i en 
lang kø. Da jeg endelig kom frem, fikk jeg svar, at Åndalsnes, nei det er på den ander siden, 
det: Ja, så var det å stille meg i en ny kø med min 7 kilos pakke. Da jeg endelig kom frem, sa 
de at, nei ekspressgods var umulig å sende til Åndalsnes, men fraktbrev kunne jeg få i luka der 
borte. Jeg dro pakken med meg til en ny kø og fikk omsider et fraktbrev. Så tilbake til den 
forrige køen for å sende pakken. Men der fikk jeg vite, at pakken nok ikke kunne sendes derfra. 
Jeg måtte på Fraktgodsen med pakken! Da måtte jeg gå over Akerselva og langt utover langs 
toglinja! Da begynte jeg å angre på hele tapetkjøpet. Men omsider nådde jeg Fraktgods 
ekspedisjonen. ”Ja, så må De på innleveringen!” sa mannen.  Jeg ut igjen, og opp på en høy 
plattform og inn i ”Luke 1”.  Åndalsnes er i luke 13” var svaret. Ja, så var det å komme seg ned 
igjen, og ”slite skosåler” enda et stykke, og endelig ble jeg kvitt pakken! Men hadde pakken 
veid 10 kg. måtte jeg ha søkt ekstra. Heldigvis veide den bare 7.  
De såkalte ”styresmaktene” gjorde det ikke særlig lettere for oss i disse vanskelige årene! 

 
Møbler var det heller ikke så enkelt å skaffe oss. Da Johan var på besøk på Lysaker sommeren 
1942, trålte vi byens møbelforretninger. Hos ”Hjort og Østlyngen” fant vi en koselig gyngestol, 
som vi bestemte oss for å kjøpe. Den var tegnet av Alf Sture, og var i lys bjerk. Men for å få 
kjøpt stolen, måtte vi skaffe både materialer til ”stopp” og stoff til trekk Heldigvis hadde Johan 
en onkel i Husfliden. Han kunne skaffe oss et godt møbelstoff. Men da måtte 
møbelforretningen vite om det var bomull eller ullstoff, for de måtte ha rasjonerings merker 
før de kunne kjøpe stoffet.  



 

 I samme forretning så vi også et spisebord i bjerk, som vi likte veldig godt. Men det var 
temmelig dyrt. Og når gyngestolen var så dyr som kr.187,73, hadde vi ikke råd til å kjøpe 

bordet. Johan, som var 
nyutdannet sløydlærer 
studerte bordet inngående, 
og da vi kom hjem til 
Lysaker, laget han en 
arbeidstegning av bordet 
etter hukommelsen. Denne 
tok han med til Ålesund, og 
fikk bordet laget på en av de 

nærliggende 
møbelfabrikkene der til en 
brøkdel av prisen. Der 
skaffet de oss også ”stopp” 
til å ”stoppe” gyngestolen 

med. Skumplast var jo ikke oppfunnet enda den gangen. Stoppet måtte så sendes til Lysaker, 
og jeg leverte det i møbelforretningen. Det varte ganske lenge før jeg kunne hente 
gyngestolen på Lysaker stasjon. 
Vi måtte jo også ha spisestuestoler. I tidsskriftet ”Bo Nytt” kunne man den gangen bestille 
arbeidstegninger til noen av møblene som ble omtalt i bladet. Vi fant der en stol vi likte godt, 
Den var designet av arkitekt Arneberg, var i lys bjerk, og passet fint til bordet. Vi bestilte 
tegningene, og Johan tok dem med til møbelfabrikken i Ålesund. Et pent rutete bomull stoff 
fikk vi bestilt hos onkelen i Husfliden, og fabrikken i Ålesund var glad for å få lage 8 slike stoler. 
Der fikk de også lage et pent ”kråskap” i lys bjerk, med tegning fra Husfliden. Slik fikk vi ”rasket 
sammen” et brukelig ”spisestue møblement” som står i min dagligstue den dag i dag. Bordet 
har i alle år vært et nyttig arbeidsbord både for små og store, og stolene har fått nytt trekk 
diverse ganger.  
 
 
 
Johan og jeg ville gjerne gifte oss i Haslum gamle fine kirke. Der var også Borghild og Asbjørn 
blitt viet. Men omtrent alle norske prester og biskoper var blitt avsatt, da de protesterte mot 
å følge Quislings og tyskernes nye lover. Det viste seg imidlertid at de prestene som ikke var 
arrestert, fikk lov å foreta kirkelige handlinger, selv om de ikke fulgte de ”nye” lovene. Men en 
slik handling ble ikke godkjent. Så de som ville bli ”lovlig gift”, måtte til en nazistisk 
sorenskriver for å få papir på at de var gift.  Jeg ville også gjerne at min onkel Ivar Sætrang 
skulle vie oss. Det hadde han ingen ting imot, selv om han hadde vært pensjonist i flere år. 
Sokneprest Holstad hadde heller   ikke noe imot å låne ham både kirke og prestekjole. 
 
 
  
Etterhvert som den store dagen nærmet seg, måtte bryllupsfesten planlegges. I denne 
rasjoneringens tid, var det godt å ha en søster og svoger på gård på landet. Bryllups steken 
behøvde vi ikke å bekymre oss for, sa de. 
 

 



 Til baking var vi selvforsynt med egg. Men til baking trenges det også mel og sukker. Særlig 
var sukker et stort problem Skulle vi ”hamstre” alt sukker vi fikk på merkene til bryllupskakene 
skulle bakes,, ville vi ikke ha et sukkerfnugg til høstens sylting av bær. Vi undersøkte på 
”Forsyningsnemnda” om en kunne få litt ekstra sukkermerker i anledning et bryllup. Der fikk 
vi til svar at det nok var umulig! Men at en ved slike anledninger kunne be gjestene å ta med 
seg litt sukker hver den dagen. Det endte med at alle i Johans familie sendte sukkermerker til 
kakebakinga. 
 
Så var det et problem hva mor skulle ha på seg i bryllupet. Da måtte symaskina frem igjen, og 
jeg måtte prøve å fikse på og modernisere en gammel selskapskjole som hun ikke hadde brukt 
på mange år. Min tante Ingertha hadde samme problemet, og kom med en eldgammel 
silkekjole, og ba så pent om jeg trodde jeg kunne få noe brukelig ut av den. Jeg gjorde så godt 
jeg kunne med begge kjolene. 
 
Dagen nærmet seg. Nå var spørsmålet om alle de tilreisende fikk reisetillatelse. Alle i Johans 
familie fikk omsider ”ja” på den søknaden. Min søster Margit fikk også lov å komme fra 
Trondhjem, men ingen av de to forloverne fikk lov å reise, heller ikke slektninger fra 
Tvedestrand. 
Neste problem var hvor vi skulle få nattelosji for familien fra Ålesund. Vårt eget hus var jo nå 
fullt av fastboende. Noen fikk bo hos slektninger i Oslo, og familien Schram var så elskverdig å 
tilby husrom for Johans søster og svoger med tre barn. 
 
”Dagen før dagen” reiste Johan og jeg til byen til en ”sorenskriver” med ”solkors merke” for å 
”vies” av ham. Det tok vi bare som en stor vits. Der satt vi først på venteværelset, som på et 
annet legekontor, sammen med et annet par. Da vi endelig kom inn, ble vi plassert på hver vår 
stol foran et skrivebord, og mannen bak bordet leste opp en hel del fra et skjema, som vi skulle 
undertegne. Så rakte han meg hånden, og sa, ”Gratulerer, frue”. Det var bare så vidt jeg klarte 
å holde meg alvorlig. Johan ble også gratulert, og det var det. Nå var vi altså ”lovlig ” gift. Så 
dro vi hjem til Lysaker for å hjelpe til med bryllupsforberedelsene. 
 
Så opprant den store dagen. Den dagen husker jeg ikke så meget til. Men slik er det vel med 
de fleste bruder. Det er vel med litt blandete følelser en skal forlate et godt, kjært 
barndomshjem, og begynne på et helt nytt avsnitt i livet. Men noe husker jeg, og det var at 
det pøsregnet. Dagen før skinte sola fra en skyfri himmel.  
Vielsen i Haslum kirke husker jeg som en fin høytidsstund. Min gamle onkel Ivar som hadde 
kjent meg siden jeg ble født, holdt en fin, personlig tale, og bryllupsfesten hjemme på Lysaker 
var sikkert også vellykket og festlig. 25 gjester i alle aldre var plassert rundt det lange bordet i 
spisestuen. Maten smakte sikker veldig godt. Det var jo ekstra stas å få et slikt festmåltid i 
1943, midt i krigens tid. Men om jeg ikke husker så meget til den dagen, så husker jeg i hvert 
fall at Johan og jeg var lykkelige over at vi endelig var blitt mann og kone. 
 
Dagen etter skinte sola igjen, og det ble rene hagefesten, da Johans slektninger fra Oslo kom 
til ” etterpå selskap”. Slik ble begge familiene kjent med hverandre, og viste seg å trives godt 
i hverandres selskap. 
 
Noen dager etter dro vi på bryllupsreise. Det vil si, vi dro på sykkeltur. Nistematen besto av en 
brødrasjon litt margarin og en pose ”kaffeerstatning”. Melk skulle vi vel få kjøpt, når vi kom ut 
på landet, trodde vi. Noe godt fra bryllupsmenyen fik vi selvsagt med oss. Og som 



”reserveproviant” hadde vi med oss en stor pose havregryn og en pakke knekkebrød. Telt 
hadde vi dessverre ikke, men det var jo ”Værelse til leie ” langs alle veier i den tiden. Og vi 
tråkket i vei mot Sollihøgda og Sundvollen. Sola skinte og vi følte oss fri som fuglen! Og det ble 
i sannhet en opplevelsesrik tur! 
Nattelosji fikk vi hver natt på vår 10 dagers tur. Noen steder fikk vi ligge i låven. Andre steder 
spurte de nølende om vi var gift. Når vi fortalte at vi var på bryllupsreise, fikk vi komme inn 
med en gang, og ble av og til gjort stor stas på, med mat og gode greier. Vi dro opp gjennom 
Ringerike og satte kurs mot Jotunheimen. Der var vi jo sikre på å få kjøpt fin feit melk på 
setrene. Men det var nok ikke så lett. På de store Gudbrandsdalssetrene så de med skepsis på 
alle de ikke kjente. Vi kunne jo være spioner for ”makthaverne”! Men vi levde godt på ”luft og 
kjærlighet” og på havregryn og knekkebrød.  På vår vei ned gjennom Gudbrandsdalen var det 
butikker, og vi hadde jo våre rasjoneringskort og penger, så vi led ikke noen nød. Og da vi kom 
til Hamar, hadde Johan en fordums skolekamerat som var ansatt på en margarin fabrikk. Vi 
stakk innom og hilste på ham, og da fikk vi med oss en hel kilo margarin! Vel ute av Hamar, 
satte vi oss ned på veikanten og ”delikaterte” oss med knekkebrød med tjukt med nylaget 
margarin.  Til slutt gikk turen til Nannestad. Og der hos min søster Borghild var vi i flere dager 
og nøt både gjestfrihet og god landsens kost. Og vi syntes vi hadde hatt en meget 
opplevelsesrik og fin bryllupsreise. 
 
 
Så flyttet jeg til Ålesund, og begynte min nye tilværelse i byen ved havet. Men forbindelsen 
med Lysaker ble holdt vedlike. Brevskrivingen min gikk nå den andre veien, men det var ikke 
bare brev som ble sendt. ”Styresmaktene” ga oss lov til å sende pakker. En pakke på 5 kg. fikk 
vi lov til å sende en gang i måneden. Og dermed kunne mor og jeg holde hverandre gjensidig 
med vitaminer i den sparsomme kosten. Fra Lysaker fikk vi pakker med frukt og grønsaker, og 
med egg, og så sendte vi samme kartongen tilbake med sild og fisk, ofte i form av røykasild 
eller silde kaker og saltfisk eller fiskemat. Av og til puttet vi også en tranflaske i kartongen. 
Merkelig nok kom alt som oftest uskadd frem. Det var særlig spennende om eggene kom hele 
frem. Nåtidens egg kartonger fantes ikke den gangen men mor pakket hvert egg inn i papir, 
og plasserte dem i en solid kake boks med lokk. Som oftest var det ikke knust et eneste egg. 
Jeg dro også til Lysaker hver høst de to årene krigen ennå varte, og hadde med meg tilbake 
flasker med saft og glass med syltetøy. 
 
Da den uforglemmelige våren 1945 kom med fred og jublende glede, kom mor på besøk til 
oss, og ble hos oss hele sommeren. Da ble vi også lykkelige foreldre til vår eldste sønn, Torgeir. 
Og mor var verdens lykkeligste Mormor.  
 
 
 
 
 DAGENS LYRAKER I 2005 
 
Hvordan ser Lysaker ut i dag, i år 2005. Lysaker sentrum er helt forandret. Ingenting er igjen 

av den koselige ”stasjonsbyen” med butikker, posthus og kjentfolk over alt. Den er forandret til 

en diger ”trafikkmaskin”. For dagens travle mennesker er det viktig å komme fortest mulig fra 

ett sted til et annet. Hva ”stresser” de etter? Er det for det at ”tid er penger” for dagens 

mennesker? Er penger det viktigste av alt? 

Når jeg kommer ut av toget på Lysaker nå, føler jeg meg temmelig ”utgått  på dato”. Men når 

jeg kommer opp i Solliveien, føler jeg meg hjemme. Etter alle disse årene ligger denne lille 



”dalen” merkelig nok omtrent som den gjorde da jeg bodde der. Og i flere av husene bor det 

etterkommere etter de samme familiene som bodde der den gangen. Etter at flyplassen på 

Fornebu ble nedlagt, er det også blitt stille og fredelig i Solliveien. Flystøyen var jo en stor 

plage i mange år. Den store, lange bygningen til Kværner skjermer dessuten for støy fra 

Drammensveien og Professor Kohts Vei.  

Riktignok er det bygget nye hus i omtrent alle hagene, så alle eiendommene har fått nye 

nummer. Solliveien nr 3 er blitt til nr. 46 og 48. 

Den største forandringen er kommet i det som var nr. 5. Der er Kjellerøds hus vekk, og der er 

bygget 6 digre to etasjes hus på tomten. Men det får vi jo bare venne oss til. 

 

 

Vi tenkte aldri på å selge eiendommen. Den hadde for mange gode minner til det. 

Mor døde dessverre i september 1945, like etterat hun hadde vært i Ålesund hos oss og hadde 

båret vår eldste sønn, Torgeir til dåpen.    

Det var en stor sorg for oss alle sammen. Men vi måtte jo bare leie ut mors leilighet. Vi beholdt 

bare et lite værelse til oss selv, så vi hadde et sted å være, når vi kom en tur hver sommer, for å 

se til huset, og holde det ved like etter beste evne.  

 

Da Betsy Didriksen m. familie flyttet i eget hus, fikk vi litt bedre plass for våre sommerbesøk, 

og da fru Dybberg døde i slutten av 1960 årene, disponerte vi hele 2. Etasje. Der laget vi til 3 

hybelleiligheter, som vi leide ut til studenter om vinteren, og der bodde vi selv om sommeren. 

 

Da min søster Margit ble pensjonist, bygget hun seg hus i Nannestad, og vi overtok hele 

eiendommen på Lysaker. Vi overførte da eiendommen til våre tre barn. 

 

I 1980 begynte en ny tid for oss i Solliveien 3. Vår sønn Torgeir, som i mange år hadde bodd 

med sin familie i Bergen på den marinbiologiske stasjonen der, ble ansatt på NIVA i Oslo. Da 

Torgeir med familie flyttet inn i det gamle huset på Lysaker, var det som om ”brikkene endelig 

falt på plass”. Noen år senere flyttet også vår sønn Jens Arne med sin familie fra Ålesund til 

Oslo, og bygget seg senere hus på sin tomt i Solliveien.  Min datter Anne Lise og hennes familie 

bor fremdeles i Ålesund, og det er jeg jo gla for, særlig etter at jeg i 1999 ble alene. Men hun 

eier sin del av tomten på Lysaker. 

 

Og nå er jeg glad for at jeg hver sommer kan komme på besøk i mitt kjære barndomshjem på 

Lysaker, og se at barn, barnebarn og oldebarn har det fint og trives i den samme store hagen 

som jeg selv vokste opp i fra jeg ble født i 1915, til jeg flyttet til Ålesund i 1943. 

 

 

 

 

 

 

Ålesund 2005 

Anne Louise Bakke, f. Stensrud 

 


