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Grete Eriksen glippet 
litt med øynene da 
hun åpnet PD 29. mai. 
Charlotte Nagell
charlotte.nagell@pd.no
930 66 056

Der fant hun nemlig bilder av 
seg selv som 11-åring. De ut-
gjorde en del av reportasjen om 
det danske skipet «Sine» som la 
til kai i Porsgrunn 4. juni 1945. 
Ombord hadde mannskapet 
305 tonn med mat og klær som 
var samlet inn av befolkningen 
på den lille øya Ærø, helt sør i 
Danmark. 

– Det var veldig gøy å se igjen 
bildene, og jeg måtte sende sms 
til noen venner. Se om dere fin-
ner meg i dagens PD, skrev jeg. 
Det hadde de gjort med en 
gang, smiler Eriksen. 

stillheten brutt
Mannskapet på «Sine» gikk 

fra mottakelse til mottakelse 
som takk for den rause gaven. 
Den kvelden bildene ble tatt, 
var den danske delegasjonen 
invitert av bystyret til middag i 
Sjømannsforeningens lokaler. 

Festen ble avbrutt av en fol-
kemengde og musikkorps som 
forlangte at danskene kom ut 
på gata for å motta hurrarop. 
Lengst foran sto Grete med pi-
kenavn Løkslid. 

– Jeg husker at vi syntes det 
var voldsomt spesielt og veldig 

trivelig med hornmusikk. Vi 
hadde fem tyste år bak oss. Det 
var flott endelig å oppleve fest-
stemning, forteller Eriksen. 

Begivenheten skulle selvsagt 
foreviges. Da fotografen fant  
fram kamera, grep en av karene 
fra det danske mannskapet fatt 
i armen til Grete, og plutselig 
hadde hun et dansk flagg i hån-
da. 

– Jeg smiler, men ser litt be-
tenkt ut, ler hun. 

Etterpå studerte Grete og 
venninne veldig på hvorfor ak-
kurat hun ble valgt. De speku-
lerte i om det kunne være fordi 
golfjakka, som tante Ingeborg 
hadde strikka, var i rødt, hvitt 
og blått. Eller om det hadde noe 

å si at kjolen var hvit med røde 
prikker og treskoa røde. 

– Antrekket mitt var helt til-
feldig valgt ut den dagen. Jeg 
hadde ikke tenkt over at kjolen 
var i danske farger. Like tilfel-
dig var det nok at det var akku-
rat meg som ble trukket fram. 
Det handlet nok bare om at jeg 
sto langt fremme fordi jeg var 
litt nysgjerrig, ler Eriksen. 

Mange kjente
Hun vokste opp i Storgata 169 

på Osebro og kjenner igjen en 
rekke ansikter på de 70 år gam-
le fotografiene. 

– Margrete og Finn Grims-
gaard står der, peker hun i høy-
re bildekant.

– Og der er Odd Eilert Funne-
mark, Sverre Sledvolden, Rei-
dun Vigmostad, Åse Vierud og 
Solveig Tynning. Det er mange 
mennesker her jeg drar kjensel 
på, men jeg husker ikke lenger 
alle navnene. 

trange tider
Etter festen dro de ned til 

brygga for å se på «Sine». Matra-
sjonene, som seinere ble delt ut  
fra den store danske lasten, var 
det foreldrene som tok seg av. 

Det var nok en kjærkommen 
gave, for de hadde slitt iherdig 
under krigen for å skaffe mat. 
En sommer syklet foreldrene to 
ganger til Haukeli for å finne se-
tre der det var mulig å kjøpe 
ost. De kom hjem med svære 
guloster og fire kilos geitoster i 
sekker og kurver. 

– Noen ganger kunne jeg 
kjenne tranlukta allerede når 
jeg gikk over brua på vei hjem 
fra skolen. Da fikk jeg raskt en 
anelse om at det var moren min 
som stekte ett eller annet i tran. 
Det kunne være kålrabi, og jeg 
spiste det. Jeg nektet aldri, for-
teller Eriksen. 

Bildene kommer fra Marstal 
Museum, men fotografen er 
ukjent for PD. Eriksen forteller 
at hun har sett bildene tidlige-
re, og siden har de alltid stått 
klart for henne i hukommelsen.

– Det var artig å få det på 
trykk. På den måten lever his-
torien videre, smiler hun. 

– Jenta midt      
på bildet er meg

Mysteriet løst:  I en reportasje om skipet «Sine» som kom til Porsgrunn med mat etter krigen, etterlyste PD folk som kjente seg igjen på 
bildene. Grete Eriksen var den gangen 11 år og står midt på bildet, ikledd hvit kjole med røde prikker og jakke som tante Ingeborg hadde strikka. 

tilfelDig: Grete, med pikenavn Løkslid, ble trukket fram av det 
danske mannskapet på «Sine». – Helt tilfeldig, tror hun i dag. 

sønDag: Hagelaget 
inviterer til hyggelig dag på 
Mule Varde fra klokka 12. 

Porsgrunn Hagelag byr 
på utstilling av sjeldne 
planter og vafler. 
Charlotte Nagell
charlotte.nagell@pd.no
930 66 056

– Vi ønsker å invitere folk til 
en hyggelig dag på Mule Var-
de, forteller formann i Pors-
grunn Hagelag, Marit Lunde.

Søndag formiddag steller 
laget i stand utstilling, plan-
tetombola og disker opp 
med kaffe og vafler. 

– Det kommer også folk for 
å selge planter. Inger Lise 
Wiersdalen har med seg 
stauder fra Langangen plan-
teskole, og Anne Marie Vaa 
fra Nissedal selger fuchsia- 
og pelargoniumplanter. 

Og nettopp de to sistnevn-
te plantene får en helt spesi-
ell plass denne dagen. Det 
blir nemlig arrangert en 
fuchsia- og pelargonium 
konkurranse, og her er det 
ingen påmelding. Alle kan 
delta. Det er bare å møte 
opp, og publikum avgjør 
hvem som stikker av som 
vinnere. 

– Dette er en helt uhøyti-
delig og uformell konkur-
ranse. Hvis noen har en 
plante de ønsker å vise fram, 
er de hjertelig velkomne. Vi 
arrangerer konkurransen for 
å gjøre litt ut av dagen, og det 
blir selvsagt premie til den 
fineste planten, forteller 
Lunde. 

Porsgrunn Hagelag har i 
dag omkring 150 medlem-
mer.  Med hagedagen ønsker 
de å markere at de er til, og 
kanskje skaffe noen flere 
medlemmer. 

– Vi viser hva vi driver 
med, og om det er noen som 
har spørsmål, er vi tilgjenge-
lige. Dette skal være en sosi-
al dag hvor man kan slå av en 
hyggelig prat. 

Fuchsia og pelargonium 
har begge egne foreninger i 
Norge med lidenskapelige 
entusiaster. 

– Det blir sikkert mulighet 
til å se noen sjeldne utgaver 
på Mule Varde. Vi håper på 
sol og fine temperaturer slik 
at hageturen kan kombine-
res med et bad i fjorden, sier 
Lunde. 

hagedag 
på Mule 


