
Litt flere minner fra Mysen skole
Ved Else-Brit og Knut Thorsen

I krigsårene 1940-1943 var vi elever ved Mysen 
barneskole. Lærerne våre var kasseforstander 
Theodor Myklebost, gymlærer Arnt Dahl og 
hustelllærerinne Ragna Nicolaisen. Klassebildet 
vårt fra 4. klasse viser at det var 9 jenter og 8 
gutter i klassen. I avgangsklassen var det bare 7 
jenter og 5 gutter igjen.
Krigsvintrene var veldig kalde, og vi  husker at vi 
sto utenfor skoleporten og ropte på vaktmester 
Anton: «Anton,lukk opp døra, for vi fryser så på 
øra!» Daglig fikk vi lunken tran som sto i 
klasserommet. Skrekkelig vondt!

Inneklima var et fremmedord. Varmt ved ovnen 
og kaldt og trekkfullt ved vinduene. 
Utstyr var det dårlig med. Blyanter og 
pennesplitter måtte brukes helt ut. 
Blyantstumpen måtte vises læreren før vi fikk ny 
blyant 
Skolekjøkken hadde vi i leiligheten til frøken 
Nicolaisen. Matlaging ble det dårlig med på 
grunn av rasjonering og vanskeligheter med å
skaffe råstoffer. En av rettene som jeg husker at 
vi laget var sildesodd. Den var uspiselig! Jeg fikk i 
oppgave å vaske strømpene til

Mysen skole, 4. klasse 1940 
1. rekke fro. v. Knut Svinndo.l. Rogno.r Aas, Rolf Smådonl. Knut Thorsen, Sven Eriksen.
2. rekke fro. v.: Solveig Berg, Mory Pettersen, Else-Brit Vestreng,? Steen, Kari Lorsen.
3.rekke fro. v. Kirsten Smaodohl. Synnøve Vister, Evo Lorsen,, Anne Lise Haug .
4. rekke fro. v.: ? Steen, Juul Petter Grefslie, Hons Mortinsen, lærer Myklebost.



Mysen skole, 7. klasse I 943 
I. rekke fra v.: Mary Pettersen, Eva Larsen, Synnøve Vister, Anne Lise Haug, Kirsten Smaadanl, Else-
Brit Vestreng, Kari Larsen.
2. rekke fra v . Rolf Smaadahl, Hans Martinsen. lærer Myklebost. Knut Thorsen, Juul Petter Grefslie, 
Knut Svinndal.

frøken, og det gjorde jeg sikkert veldig bra, for 
jeg fikk S i husstell. 
Klengenavn på guttene var in på den tiden. Fra 
vår klasse husker vi Timmi, Gryniver, Bissen og 
Noten (meg Knut). 

(Red. merk: Ikke så vanlig vel - at gamle 
klassekamerater holder sammen for resten av 
livet - slik som Else-Brit og Noten!) 

Redaksjonen tillater seg å sakse et avsnitt fra Hans Wålers Mysenleksikon, der han skriver om 
undervisningsproblemer under krigen 

Under krigsårene ble det mange forstyrrelser i undervisningen med ekstra vår-
og innhøstningsferier, med brenselsferier og møteforbud på grunn av difteri og munn- og klovsyke. 
Ja, det var til og med snakk om lauvferie. Før Mysen herredsting den 
18. august 1941 avsluttet sitt møte, sa ordføreren at han hadde under overveielse
å henstille til skolestyret om at de største klassene i folkeskolen måtte få en ekstra uke fri for å hjelpe
til med å lauve. Dette var billig og god mineralnæring for dyra!


