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«Egebergslottet»
var en kolossal

villa som ble reist
ved århundreskiftet

veien og Vår Frelsers
Gravlund. I 1930-år-

ene ble den omgjort til
leiegård. Her vokste

forfätteren opp. Denne
artikkelen handier om livet
under andre verdenskrig.

AV CATO NYBORG

9. april 1940 kom som en bombe på
oss som var for små til å følge med i

Den staselige
villaen til Wes

tye Egeberg,
oppført 1900.
1 1932 ble den
gjort om til leie
gård, og i 1933
kom forfatteren
til verden, her
foreviget på
trappa til Ege
bergslottet.
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SKOLEN EVAKUERES

Cato Nyborger og hustakene, og fra stuevinduet så
t®d*'®fl01 ieg et som kom farende over statens1933 Hdn ør °
en av St. Hall- teknologiske institutt. Flyet suste bare
vards mest våk- noen meter over luftventilen på taket i

har opprett-8 retning Vår Frelsers Gravlund. Jeg
holdt interessen kunne tydelig se piloten i cockpiten
for Oslos his- 0g en soldat lenger bakut som holdt
fora/adressen fingrene på en slags mitraljøse, klar
nå er Gardiner, til å skyte på hva det enn skulle være
New York. på et øyeblikks varsel.

dagens politiske utvikling. Faresire
nen ulte stygt nede i Maridalsveien,
og mor dro oss ned i kjelleren hvor
alle de andre leieboerne i Egeberg
slottet også var samlet. Vi satt på ben
ker i «tørkeboden». De som hadde vå
get seg ut, kom tilbake og berettet
heseblesende om trafikkaos over hele
byen og at folk dro og slepte på kof
ferter og forsøkte å komme seg vekk
fra bykjernen i biler, på hestelass eller
dyttende på kjerrer og traller oppover
Trondhjemsveien, Maridalsveien eller
utover Drammensveien og Mossevei
en. Ryktene sa nemlig at byen ville
legges i grus hvis byen og myndighet
ene ikke overgå seg til tyskerne innen
klokka 12 middag! Folk hadde lest i
avisene om hvordan det gikk med
Warszava, som hadde satt seg til mot
verge mot tyskerne, og Oslo kunne få
samme medfarten!

En av mine lekekamerater som
bodde i 1 'ern var Jan Monsen. Far
hans hadde nettopp kjøpt ny bil da
krigen brøt ut, og han ble skutt på
åpen gate fordi han hadde satt seg til
motverge da han ble stoppet av tysk-
erne og ble beordret til å overlevere

Veslebror (for- bilen sin. Hele Egebergløkka ble rysfatteren) og ... A . , ~ ,
storebror i host- tet over at noe slikt virkehg kunne
antrekk på hende på våre breddegrader, og Jan

gikk med sørgebånd på den ene armen
grunnen Gamle et helt år etter at denne tragiske hen-
Aker Kirke. delsen fant sted.De svære tyske 2-motors junker

flyene drønnet over For oss småbarn betydde okkupa
sjonen ikke noen vesentlig forandring
i den daglige rytmen, bortsett fra at de
grønnkledde tyske soldatene dukket
opp på gatene over alt. Men det tok
ikke lang tid før det ble knapt med
mat i butikkene og de evinnelige mat
køene begynte å dukke opp over alt.

En dag kom overlæreren inn i klassen
på Møllergata og sa at skolen måtte
evakueres på øyeblikket, da tyskerne
aktet å marsjere inn ved totiden om
ettermiddagen samme dag! Det ble
kaos i klassene og i skolegården. Alt
løsøre som kunne bæres, ble fraktet ut
og fordelt på elevene, som bar det
med seg hjem til midlertidig oppbe
varing. Frøken sa at vi skulle forbli
hjemme inntil vi fikk nærmere be-
skjed. Et par uker senere fikk jeg be
skjed om å møte opp til klasseunder
visning hjemme hos en av elevene i
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klassen, Jon Strøm. Han bodde nede i
Hausmannsgaten, hvor far hans hadde
bakerforretning vegg i vegg med lei
ligheten.

tralfyringen, ble straks omdannet til
potetparseller. Vi barna begynte å
skule med lange blikk på alle de eple
og pæretrærne som var plantet langs
med oppgangene til langbygget. Vakt
mesteren holdt god vakt og hadde
«angivere» som ville anmelde dem
som våget å klatre opp og forsyne seg
når de begynte å modnes. Men til
tross for vaktholdet, ble det ikke mye
igjen etter at vi røverunger hadde for
synt oss, for det ble vanlig å våge seg

Der var vi i noen uker inntil vi til
slutt fikk plass i Jakob menighetshus.
Det lå i Møllergata rett overfor skole
gården vår, som nå var strengt bevok
tet og full av kvinnelige russiske

Cl
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krigsfangen

ut om kvelden for å gå på eple
slang.

RADIOEN
INNLEVERES

Like før krigen byttet
far inn den gamle
radioen med katedral-
kabinett og kjøpte en

siste modell Philips bord
modell med trolløye og
pianotastatur for auto
matisk stasjonsinnstilling.
Men i 1941 kom meldin
gen i avisen om at alle

gånger sang de russiske folkesanger Slsbtokkenc radioapparatene måtte innleveres «til
for å holde motet og humøret oppe. i Westye Ege- oppbevaring inntil videre» unntatt for
Flere av oss fikk bunter med verdiløse bergs gate er øe familier hvor et eller flere medlem

rubelsedler, som de stakk til oss imel- på" mer tilhørte nasjonal samling,
lom jernstakittet i gjerdet når de tyske Egebergslottets Mor mente at man alltid skulle
vaktene vendte ryggen til. grunn. gjøre hva myndighetene bestemte, og

«dette var jo bare noe midlertidig like
vel». Hun pakket derfor radioen inn
i originalkartongen og troppet opp
med den på Møllergata folkeskole,
vårt innleveringssted. Der fikk hun en
flott kvittering med høytidelig under
skrift, og det var det. Vi så den aldri
igjen!

Det ble både tobakksrasjonering og
kafferasjonering, og sjokoladen for
svant for godt. Mor ristet erter i stek
ovnen og lot som det smakte av god
kaffe. De som røkte og var så heldige
å ha en balkong, dyrket tobakksplan
ter. De skar bladene i tynne striper og
rullet det hele sammen til en sigarett.
Slik tobakk gikk under navnet «him
avla», og røyken lukta noe alldeles
forferdelig.

Men onkel Benterud, som bodde i
1 'ern, var lurere enn oss. Han skrev
navnet og adressen sin med blyant på
innsiden av kabinettet og ble derfor
en av de første som fikk radioen sin
tilbake ved frigjøringen.

Det begynte til og med å skorte på
poteter. De gressplenene som ikke al
lerede var fulle av vedstabler til sen-

Vi betraktet

vinduene fra Jakob menighetshus.
dem fra gaten og i

Som oftest sto de i klynger, og noen Egebergløkka
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BRAKKEBARONENE

Få måneder etter at okkupasjonsstyr
kene hadde overtatt administrasjonen
ble det plutselig livlig på tomta foran
Akersveien 26. Det ble saging, ham
ring og kjøring til nesten alle døgnets
tider. Hele området ble for første gang
inngjerdet, og store deler av området
ble belagt med bølgeblikktak. Elek
trisk lys ble installert, og mannskapet
ble økt til to skift hver dag, som holdt
på i ett strekk fra de tidlige morgen
timer til klokken elleve om kvelden.
«Brakkebaronene» holdt ordrestrøm
men ved like for tyskerne trengte hyl
ler, vegger og allslags inventar til de
nye brakkene sine, og det het seg at
de betalte godt. Men at all denne virk
somheten hadde noe med okkupa
sjonsmakten å gjøre, var det få som
visste, og de som var under vær med
det, holdt tett. Det sømmet seg lite på
dette tidspunktet å tale om slikt, for
fra mye arbeidsløshet like oppunder
krigsutbruddet ble det full sysselset
ting. Mange så derfor mellom fing
rene med at den virkelige arbeidsgi
ver nok tilhørte en fremmed stats-

Akersveien 26 p> et tøjg ogSå0 g Så mye virksomhet på stable det satt opp , , . ; . ,o
skur og startet tens teknologiske institutt som la
diverse nær- vegg i vegg med «tomta», men der
mgsyrksomhet var v irksomheten teknisk og mer allfor tyskerne. . ° 0

mennyttig. Ettersom bensinen bratt
ble borte, var det om å gjøre å komme
ut med en brukbar vedgenerator som

Jansenjordet ble kunne monteres på alle biler. De eks
i løpet av krigen perimenterte også med en karbidgeutparsellert til r , , , , , , o
små åkeHapper. nerator. Men den hadde det med a
Familiersom smelle noe kraftig og skremme vettet
dyrket tobakk*' aV °§ sa u^ta en °gsa noe a^'
m.m. der.

Ved redskaps- KRIGENS BILER
bygningen til
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motordur, med
bare litt klik-
king i

Det ble snart et vanlig syn i bybil
det å se disse overdimensjonerte
ovnsrørene montert bakpå bilene og
se folk stå å stake med en stang for å
få dampen opp. Man måtte alltid ha
med seg et tilstrekkelig antall sekker
med «knott» som besto av små opp
hakkede trebiter som ble brukt som
brensel. Den gassen som ble utvinnet
ved å forbrenne disse trebitene, ble
ført inn i forgasseren som erstatning
for bensinen. Oktantallet minket kraf
tig, og det ble så som så med heste
kreftene og akselerasjonen, men man
kom seg da av flekken, og det var ho
vedsaken!

Krigens hybrid- Jeg kunne ikke dy meg, men måtte
teknikk-kåte f°r nne ut hya f°r noe slag s magisk en
gutter. Denne ergi som fikk denne kjerra til å gå! Så
gikk på gass fra en dag mens bilføreren nettopp var
ballongen. gått inn i kolonialen med en ladning

Det var en bil som skilte seg ut og
som ofte sto parkert utenfor kolonia
len til frøken Nilsen. Det var ølbilen
til Ringnes Bryggeri. Den hadde ikke
noe ovnsrør på siden og kunne kom
me listende oppover gaten uten

girbok
sen og
litt sus
fra bil
dekkene

f undersøke. Der var svaret på
J? gåten. Bilen
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ker han hadde funnet i en
skuff i et av møb
lene på utstillingen.

luftvernskanoner.

heten forøvrig. Der

Bladet gjentok til stadighet forman

Zukunft» - fremtidens sprog!

til de voksne, for

selges

På «Håndverkeren» var det nye
hver uke under hele
sammenbruddet.

billetten i to kvart-deler og så til at
billettøren fikk bitene tilbake samti
dig med at flere andre rakte ut hende
ne for å levere inn sine andeler. På
den måten kunne han ikke sikkert vite
hvem det var som hadde jukset, for
med uskyldig mine sverget vi på at vi
hadde levert inn en halv billett! Slik
klarte vi å sitte over to ganger. Da
hadde vi sett samme filmavisen tre
ganger på rad, og det kunne være nok.

hadde et skjult plan under lasteplanet
som var fullt av akkumulatorbatterier.
Jeg talte minst femti batterier som satt
på rad og rekke og som var koblet
sammen med elektriske kabler. Jeg
fikk vite at disse batteriene ble ladet
opp om natta og ga bilen en aksjons
radius på 30-40 km, nok til flere run-

Ellers i bybildet dukket de evinne
lige tyske vaktene opp over alt. Det
var så rart å se vakter foran alle inn
gangene til skolen vår. Hele havne
området i Pipervika ble avsperret,
bortsett fra brygga hvor Nesoddbåt
ene la til. Alle forretningsbyggene
rundt Rådhuset ble konfiskert. På
taket på Rådhuset hadde det tyske
flyvåpnet montert lyskastere, og
på Ekeberg hadde de installert

På Tullinløkka var det også mye
aktivitet under krigen. Det var vel i
1941, etter et suksessrikt felttog et
sted i Russland, at tyskerne utstilte
deler av en typisk landsby med tøm
merhus og alt vanlig huslig inventar
som kommoder, bord, stoler 0.1. Min

tivoli på denne løkka,
til glede for de tyske

soldater og allmenn-

Filmavisen på «Paladstheater
et» på Karl Johan ble tysk
orientert, og hver uke kom
«UFA» ut med nye versjo
ner av tyskernes landevin prøvde vi oss på spille

automatene som sto bort
etter veggene. Men de

ninger på slagmarken.
Avisselgerne fikk et nytt
magasin i farver som ble
kalt «signal» og som

elektriske bilene med stang
i midten og gummistøtfang

ere, syntes jeg var toppen av
attraksjonene på hele løkka.

Ellers gikk vi omkring og sam
let opp sigarettstumpene tysk

erne kastet fra seg. De røkte

var en slags billed
reportasje av det tyske
felttoget i øst og vest.

Filmavisen ble et hyppig tilholds
sted hvor vi fikk servert tysk propa-

over timen, etter at programmet var seige «bian
startet, fikk man halve billetten tilba- dingstobakk»
ke og kunne sitte over og se det hele , P utstillinger nesten
om igjen. Noen ganger rev vi halve I kastet fra seg. krigen, helt opp til

tippen med asken og
solgte det som

seg tysk. For det

FILMAVIS OG TIVOLI
Ellers var det flere

ganger under krigen

bror kom hjem med flere kopekstyk-

der i byen om dagen.
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Det ble en vane at vi lørdag

ned i Pilestredet for å ta

sen nedenfor Ullevål sta-

frontkjempere.

utstilling i håndverkslokalet foran i kinokøen som mulig. Ofte

gravet «skyttergraver» foran

Det var trist å

gangene til kinoloka
let, som selvfølgelig
var forsvarlig tillåst.
Men en av de mer

studerte låsmeka-
nismen og fant ut at

Det var enten tyskerne selv eller
Quislingregjeringen som stilte ut, en
ten det nå var billedgallerier med bil
der fra Afrikafronten, eller det var
siste nytt i våpen og uniformer.

krigsfilmene i den lettere sjanger som
ofte gikk helt tilbake til stumfilmens

dager. Vi så «Telegrafstolpen og
tilhengeren», Charles Chaplin,
Tarzan, Lyn Gordon osv.

fikk øye på det nye mirakelvåpnet
«panzerfaust», dette «ovnsrøret»
som to karer bar på ryggen og
kunne fyre av mot en tanks på kort
avstand. I annen etasje var det film
rom hvor man kunne få se mer av de
tyske propagandafilmene. Hirden til
Quisling hadde også sine egne filmer,
hvor de også hadde vervekontor for

eller søndag ettermiddag
ruslet over Gravlunden og

Ullevål haveby-trikken
den lange veien, helt
opp til endeholdeplas-

dion. Trikken gikk ikke så fort den
gang, og spesielt gikk det smått opp
over den lange tunge bakken forbi
Ullevål sykehus. Men så fort vi nær
met oss endeholdeplassen i Ullevål
haveby, hoppet vi av og løp så fort vi

Spesielt var hirden aktiv i Hånd
verkeren i de siste dagene før freden
brøt løs. Den var blitt bevæpnet av
tyskerne, og alle slags våpen var på

Hirdfolk løp ivrig omkring for å
forklare bruken av håndgranater og
lettere håndvåpen. De hadde også

strakte køen seg rundt hele kino
bygningen, og vi måtte stå i timesvis
før vi kunne komme til i billettluka,
hvor de hadde enslags nymotens bil
lettmaskin som spyttet ut billetten så
fort man hadde lagt kontantene på
disken. Men det hendte også at det ble
utsolgt før vi rakk opp til luka. Da var
gode råd dyre, for vi var kommet for å
gå på kino, og kino skulle det bli!

filmer om hvordan «Festung
Norwegen» skulle forsvares.

gen, for alle de nye flotte Disneyfilm
ene ble helt borte. Det vi fikk istedet
var tyske barnefilmer som våre for
eldre ikke ville at vi skulle se. På Ul
levål kino hadde vi det likevel

var køen så lang som aldri før.
Femten minutter før forestillingen
skulle begynne, ble det som ventet

fullstendig utsolgt.
Vi hadde stått i kø
rett foran en av ut-gøy under krigen. Fordi den

lå ute i periferien, hadde den
fått lov til å fortsette som privat
kino etter at kommunen hadde over
tatt alle kinoene i byens sent
rum i slutten av tyveårene.
Her var menyen en helt an
nen enn den kosten man ble
servert på de kommunale
kinematografen Det var et
potpurri av alle de beste før-

den kunne åpnes på en-to
tre med en liten lommekniv.

Vi visste at utgangen førte opp

dristige blant oss

En gang vi kom for å se Lyn Gor-gå på kino under kri

ULLEVÅL KINO

inngangen. I annen etasje viste de

kunne for å komme oss så langt

Det var der jeg for første gang
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38 til toalettet i annen etasje og så rett ut
i kinolokalet. Vi lirket altså opp dørao .

2 og listet oss opp trappa. Da vi var
Z kommet opp i annen etasje, blandet vi
| oss med dem som var kommet ut fra

toalettet og vandret inn i salen ut
en å fortrekke en mine. Da kino-
benkene var unummererte, kunne
vi bare rusle omkring til vi hadde
funnet en ledig benk et eller annet
sted, for så å forsvinne i massen.

Det var imidlertid flere som hadde
kommet undervær med våre fante
streker, og tilslutt kom en hel skare En arme kon

duktør kunne
vanskelig hamle
opp med en til
henger full av
guttunger som
hadde vært på
Ullevål kino og
sett amerikansk
film. At trikk og
trengsel hørte
sammen under
krigen, sier den
ne samtidige

med guttunger opp trappa for å prøve
å komme seg inn i kinolokalet. Kon
trollørene fattet mistanke da det med
ett ble så mange som kom ut fra toa-

DET GÅR MOT SLUTTEN

I 1944 smalt det så drabelig at den
tykke vindusruta i spisestua sprakk.
Mor kastet seg på gulvet og skrek at
vi skulle gjøre det samme. Det var
den beryktede Filipstad-eksplosjonen
som fikk hele horisonten med mot
havna til å lyse opp som et eneste rødt
flammehav. Dagen etter gikk vi ned
på havna for å få et overblikk over
ulykken, men hele området var av
sperret og «borgervaktene» så til at
ingen ville komme inn på områdene
nær havna hvor mange bygninger var
rast sammen.

lettet. De løp opp og ned i gangene
mellom benkene og stoppet alle dem
de fikk tak i for å kontrollere billet
ten, for så å kaste ut dem som hadde
«mistaTi». De beveget seg faretruende
nær der vi satt, men plutselig ble lyset tegningen noe

om.dempet, filmen startet, og man var
berget!

Om kvelden, etter en vellykket
filmaften, hadde vi det alltid gøy på
trikken hjemover. Den arme konduk
tøren kunne vanskelig hamle opp med
en tilhenger full av «kinomette» gutt
unger som ikke hadde noe annet i
hodene enn å drive med spillopper.
Vårt faste tilholdssted var bakerst på
tilhengeren ute på perrongen. Så fort
konduktøren nærmet seg, ville vi gå
av på neste holdeplass, for så å gå på
igjen foran på tilhengeren. Hvis vi
holdt det gående lenge nok, kunne vi
unngå konduktørens falkøyne og hop
pe av i Pilestredet uten å betale. Ofte
kunne han likevel fatte mistanke, og
da så vi av uttrykket i ansiktet hans at
han ante ugler i mosen. Når han om
sider fikk kronglet seg til døra som
skilte perrongen fra sitteplassene inne
i trikken, kunne han smelle med bil
lettluka så kraftig at det hørtes ut som

Det var synlig over alt at krigen
gikk inn i sin sluttfase. Vi fikk skolen
tilbake. Men det tok lang tid før den
kunne bli renset opp tilstrekkelig til at
man kunne spankulere i skolegården.
Tyskerne hadde nemlig etterlatt en
mengde søppel som lå strødd utover
og fylte opp nesten hele gården.

En dag på høsten 1944 da jeg skul
le gå over St. Hanshaugen, ble jeg
stoppet av frontkjempersoldater som
hadde sperret av hele området. Det
het seg at de holdt «nord-germansk
frontkjemperstevne», og de overnattet
i telt og hadde hele parken til sin egen
disposisjon i nesten en hel uke. En an-

om en rad med kruttkjerringer var gått
av i rask rekkefølge!



Rett overfor Vår Frelsers Gravlund.
Han fortsatte å seige pølser og iskrem
under hele krigen, men iskremen ble
til ispinner med kunstig fruktsmak og
biffpølsene til hestepølser blandet opp
med allslags udefinerte fyllmassen
Men med potetlompe og tjukke lag
med sennep gikk pølsene ned på høy
kant, seiv om magen ofte kunne rom
stere kraftig i protest over denne form
for diett.

nen gang på samme tid, da jeg kom ut
av Gamle Aker kirke etter søndags
skolen en søndag morgen, så jeg med
egne øyne en eldre mann med kone
som ble anholdt av «sikkerhetspoliti
et» i Telthusbakken. Kona lot de gå,
men med pistolen i hånd førte de
mannen ned til en ventende bil i Mari
dalsveien. Der ble han dyttet inn i en
sort Citroen og kjørt bort. En frue
som så det hele fra vinduet sitt i Telt
husbakken, holdt på å besvime. Jeg
må innrømme at den natten ble det
dårlig med søvn for meg også.
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En grønnsak som de tyske fraktbåt
ene bragte med seg til Norge som tom
last, var den evinnelige kålrabien som
vi gnagde på til alle tider. Den var en
av de få grønnsakene man kunne få
uten rasjoneringskort.

Mat var det smått med i 1944. Vi
måtte ofte gå sultne omkring, men
svenskesuppa reddet situasjonen. Vi
satt i skolens frikvarter og slurpet den
i oss rett ut av Høyang aluminiums
bokser som opprinnelig hadde inne
heldt seikaker. Boksene hang vi i hys
sing over ranslene og tok dem med
hjem hver dag, så de kunne bli skyllt
og brukt påny.

MAI 1945

En dag i mai måned 1945 sto fru Pet
tersen i 4. på den store trappa foran
hovedinngangen til Egebergslottet og
sa til oss barna at nå hadde tyskerne
gitt opp, og krigen var slutt! Og like
etterpå ringte alle kirkeklokkene langt
og lenge i hele Oslo by.

Man måtte stå i kø for alt mulig
som ikke var på merker. Noen ganger
var mor så heldig å få litt hvalkjøtt
uten merker, og det syntes vi smakte
nesten som virkelig kjøtt. Hestekjøtt
og hestepølser kunne man også få av
og til hvis man kom i kjøttforretning
en før det ble revet bort. Men det var
heller fiskeforretningene nede i Torv
gaten som hjalp oss med å komme
velberget igjennom krigen. Der sto
mor i kø flere ganger i uken for å få
sild og makrell og mange fiskesorter
som man før krigen hadde rynket på
nesen over. En slik fisk var haikjøtt,
som gikk under navnet «Håbrann».
Mor skar den i store stykker og stekte
i talg i stekepanna. Vi var alle for
bauset over hvor godt det smakte.

På kvelden samme dagen vokste
det med ett opp en stor haug med
svarte papirruller i alle fasonger og
størrelser midt i gaten mellom de fire
blokkene i Westye Egebergs gate. Det
var de forhatte blendingsgardinene
som man hadde revet ut av vindus
postene og kastet ut av vinduene til
alles jubel og glede. Da de til slutt ble
tent på og gikk opp i lys lue, var det
oss unger som hadde mest moro. Nå
visste vi at om fem uker ville det bli
St. Hansbål igjen etter fem års forbud.

Alle hadde vi en god venn i «pølse
mann over gravlund». Han hadde i
mange år hatt en pølsebod i en vegg
på siden av Nordal Bruns Kafé ved
trikkeholdeplassen i Ullevålsveien.


