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En historie fra krigens dager i Mysen: 

«Hårkatten» 

Nesten øverst i Vandugbakken, like 

ved innkjøringen til Folkehøgskolen 

(som det het den gangen), lå det 

i hagen til villaeier Skau en liten 

kafe/kiosk. Den var på 2,5x4 meter, og 

denne var i bruk som kiosk til krigen 

kom. Det var Arthur Skofterud, som 

var med og startet Momarkedet, som 

drev kiosk der. Han solgte ukeblader, 

aviser, sjokolade, sukkertøy og mine

ralvann. Mange var innom kiosken og 

tok en hvilepause på vei opp 

Vandugbakken 

Siden bygde han en større forret

ningsgård ved siden av kjøpmann 

Valebjørg. 

Under krigen ble denne kiosken 

omgjort til barbershop. Der holdt 

«Hårkatten» til i noen år. Hans navn 

var Birger Johansen. Barbershop'en 

lå inntil hagegjerdet med døra ut mot 

veien. Inne i denne shopen var det et 

lite rundt cafebord og to stoler. I til

legg var det tre kjøkkentaburetter, en 

stor gammel barberstol og speil på 

veggen. Fra taket hang ledningen til 

klippemaskinen, som var tilkoblet 

taklampa. På hylla under speilet lå 

barberkniver, barberkoster, hårkam

mer, såpekopp for barbering, og ikke 

minst hårvann i forskjellige farger. 

«Hårkatten» laget selv hårvannet av 

denaturert sprit som han fikk på 

anvisning fra lensmannskontoret. Så 

ble den kjøpt hos fargehandler 

Gundelsby i Mysen. Han var veldig kry 

av dette hårvannet som han kalte 

antisepton, og som var imot flass og 
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håravfall. Ellers kunne det nytes som 

god drikke. 

Birger var Oslogutt og faglært da 

han kom til Mysen. Ellers var han glad 

i det sterke, og det vanket ofte en del 

drikkefeldige kamerater inn i shop'en. 

Disse kom for å smake på «dun

deren». Johannes Westerby var fast 

gjest hos «Hårkatten». 

Daglig gikk det mange tyske sol

dater opp og ned Vandugbakken, og 

enkelte ganger kom de inn for barbe

ring eller hårklipp En dag kom en tysk 

offiser inn og ba om hårklipping. Han 

satte seg vel til rette i den gamle sto

len og Hårkatten hadde det med å si 

uttrykket: «Væsego» Dermed oppsto . 

det en vanske I ighet fordi tyskeren bul

dret og peka til hodet, og Hårkatten 
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forsto ikke helt hvordan han ville 
klippes Så begynte Westerby og 
H?rkatten å prøve å tolke hva tyskeren 
egentlig mente, og Westerby sa: «Han 
sier du skal klippe han snau». Da 
startet Hårkatten med klippemaskinen 
bak i nakken og kjørte ei rand 
gjennom håret og foran på hodet. 
Tyskeren ble rasende og skrek: 
c<Sabotasje, sabotasje!» 

Hårkatten løp ut fra barbershop'en, 
over veien og inn i butikken til Hans 
Lie. Han gjemte seg i den store brød
skuffen i disken. Westerby stakk ut 
bakdøra og ble borte. 

Heldigvis greide Hårkatten seg den 

gangen også. Hans Lie hadde for
holdsvis gode tyskkunnskaper og han 
fikk pratet med tyskeren. Han sa til 
han at det var dumt av ham å sette 
seg i en barberstol med en. full idiot 
og drittstøvel. Den tyske offiseren 
godtok denne forklaringen . Hårkatten 
var kanskje en av de få heldige som 
ikke ble arrestert for denne episoden. 

Tyskeren skulle reise allerede neste 
dag fra Høytorp fort til Østfronten. 
Siden har ingen sett el ler hørt noe ti I 
ham. Dette hendte sommeren 1943. 

I 0/9-2009 
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