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Veterankveld 4. november 2013 - referat 
 
Da  de 25 frammøtte veteraner hadde inntatt sine plasser kunne Liv ønske velkommen til et bord der 
vakre høstfarger lyste imot oss fra nyperosekvister - igjen et eksempel på at det enkle ofte er det beste. 
En og annen julekaktus livet jo opp, men høstens fargesymfoni overgår det meste. Dessuten hadde 
Bjørg bakt en rosa krydderkake med tyttebærsmak som smakte like godt som den så ut til. I tillegg 
vartet Berit opp med sjokoladekake og Ole med strull. I det hele tatt var alt som vanlig av første 
klasse mht. både kaffe og kaker. 
 
Referatet fra forrige møte ble lest, og deretter sang vi alle "Din tanke er fri", som egentlig er en tysk 
folkevise, oversatt og gjort kjent i Norge ved Alf Cranner. Ole kunne opplyse at alle årer nå er på 
plass. Svein B. minnet om påmeldingen til "Jeppe" og refererte navnene. Guri pekte på at ved korte 
påmeldingsfrister kan det bli et problem for enkelte som ikke er på det aktuelle møtet. Det kan sikkert 
finnes en enkel løsning på det. Med hensyn til julegrana tar veterangruppa den i år også, og Ole 
antydet at torsdag 28.nov. kunne passe. De aktuelle blir enige om endelig dato. Liv ringer Pål Røsjø 
som vi jo er ganske avhengig av i denne forbindelse. Hun kunne også opplyse at med hensyn til vårt 
eget julebord er Askepott allerede kontaktet og venter bare på det endelige antall påmeldte. 
 
Britt overbrakte en hilsen fra Finn på sykehuset og fortalte også hva som hadde skjedd. Selvsagt fikk 
hun hele veterangruppas unisone ønske om god bedring med tilbake. 
 
Kveldens kåsør Erik Stormbo var meget frittalende og fargerik i noen av sine beskrivelser av enkelt-
personer og forhold, særlig fra slutten av krigen og like opp til våre dager. Som gammel kommunist 
og lidenskapelig  historiker har han alltid vært på jakt etter detaljer som hittil har vært lite kjent eller 
som ikke har vært en del av den offisielle Norgeshistorien. Det er nok å nevne den oppmerksomhet 
"Pellegruppa" først nå - et par mannsaldre etter frigjøringen - har fått. Som Sagene-gutt er han også 
velkjent med historien til både sin egen bydel og til det meste av Akerselva. Det gikk nok et støkk 
gjennom forsamlingen da han fortalte om hvordan de ved Lilleborg under krigen fikk tak i fettstoffet i 
B-såpa. Erik har vært lærer og inspektør på Li skole, spesialpedagog med ansvar for elever med 
adferdsvansker og også leirskolelærer i mange år. Han kjenner denne bygda godt og er fremdeles med 
i Foreningen Norden her. Han sa til meg etterpå at han likte seg godt  og at han gjerne kommer igjen, 
men da bare for å prate under kaffen og evnt. for å svare på spørsmål i plenum. 
 
Også denne gang var forsamlingen mannge nok til å kjøpe alle årene, og det ble derfor - som forrige 
gang - kr. 1400 til kassa. Trekningen gikk greit, og det ble Ulf som fikk flest dråper med hjem. 
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