Historie 1
Under eksplosjonen. ”Ung dame” på veg til husmorskolen. Nettopp ny konfirmert. Møter mor
løpende med en naken baby i armene.” Ung dame” stopper og gir fra seg sin nye
konfirmasjonskåpe, slik at barnet ikke skal fryse. Den ”unge dame” kommer hjem fra skolen
og får irettesettelse for å ha gitt vekk en ny kåpe.
Neste skoledag møter ”ung dame” lærer på skolen og får vite at kåpen var innlevert på skolen.
I lommen fant hun ti kroner. Har aldri glemt den gode følelse.
Historie 2
Gutt bor på en gård i Sunnfjord. Gjennom den lokale skole blir barn fra byen (etter
eksplosjonen) utsatt på gården. En jente blir satt til hans gård i Fjaler kommune. (Elde gård)
Stor avstand mellom barna på gården og ”by barnet”. Det skulle tas hensyn til på alle måter,
fikk klær og den beste maten. Gutt følte seg forbigått. Måtte hele tiden ta hensyn.
Historie 3
Ungt par fra landet fått leilighet i Blindheim sitt hus i Holendergt. Mor står i vindu med baby
og en ett års gammel gutt og snur seg vekk i samme øyeblikk som det smeller. Gutten får
glassplinter i ansiktet. Mor i foten. Alt i leiligheten blir knust. Når hun kommer ut med begge
barna under armen ser hun et syn hun aldri har glemt. En bok flyr høyt oppe i luften. Blir
liksom liggende og flyte. Mannen kommer løpende fra arbeid sammen med politi. De får
beskjed om å komme seg ut. Måtte bære barnevognen i gatene frem til Claus Hansensv. De
får plukket ut splinter i barnets ansikt og plastret. På politistasjonen ligger en naken baby som
er funnet på gaten. Siden mor har melk får hun diet dette barnet også. Barnet ble gjenforenet
med sin fam. senere på dagen. Gikk hjem til leiligheten og ryddet opp alt selv. Fikk satt opp
provisoriske vindu.(eller spikret for) Når flyalarmen gikk løpte man til Fløybanen.
Historie 4
Jente fra Bergen sendt til Sunnfjord på gård. Ble godt mottatt og foret godt opp. Denne jenten
(ung dame) ble som et familiemedlem på gården. Har hatt kontakt hele tiden siden.
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Utdrag fra melding om krigsskade på løsøre. I privat eie.

