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For de de 21 unge kvinnene sto en 
rekke fag knyttet til samtidens krav 
til hva en husmor skulle beherske av 
ferdigheter på timeplanen; som matstell, 
husholdningskjemi, samfunnslære og 
elektrisitetslære. At de dette semesteret 
også skulle få besøk av en hærskare av det 
motsatte kjønn, var det nok ingen av dem 
som hadde sett for seg.

sleiva 
Første september 1939, samme dag som 
krigen brøt ut i Europa, ble årets første 
elevaften arrangert. Elevene fikk servert 
foredraget «Husfliden og dens historie», 
te og bakverk, musikk og opplesning 
fra «Sleiva» - den håndskrevne avisen til 
skolens elevforening. 

Senere denne høsten er seks fotografier 
limt inn blant tekstene. Bildene viser to 
grupper uniformer. Den ene med hvite 
forklær og skaut. Den andre i militære 

uniformer. Men hvorfor dette militære 
innslaget på husmorskolen året før Norge 
ufrivillig ble dratt inn i krigen? 

nøytralitetsvakt
I skolens styreprotokoll finner vi 
forklaringen. Noen dager etter 
krigsutbruddet fikk skolen spørsmål om 
å være «behjelpelige med bespisningen 
av 170 udkommanderte som skulde 
ligge i den røde skolebygningen». Og 
det var de. De utkommanderte var del 
av landets nøytralitetsvakt. Da krigen 
brøt ut i Europa, erklærte Norge nemlig 
straks at det ville være strengt nøytralt 
– akkurat som under 1. verdenskrig. 
Nøytralitetsvernets hovedkvarter for 
Østlands- og Sørlandsområdet lå på 
Karljohansvern i Horten. Et brev 
som er limt inn i Sleiva sammen med 
fotografiene, forteller at soldatene kom 
fra 2. landvernskompani, Akershus 

infanteriregiment nr. 5. Brevet forteller 
levende og muntert om slaget som sto 
mellom de to «hærene». 

den tapre kjøkkenhær
Brevet lyder slik: «Det var med blandede 
følelser og delvis bange anelser, om 
hvordan det hele vilde forløpe, de fleste av 
oss gamlekara, den 2. september mottok 
ordre om å tørne ut på nøitralitetsvakt.

Ordren lød: Møt hurtigst mulig på 
Starum. Vel, det var bare å parere ordre 
og se til å komme sig av gårde. Nu - - det 
så riktignok ut til at «uttrykket hurtigst 
mulig» var blitt tolket på forskjellig måte. I 
hvert fall tyder rekkefølgen ved fremmøte 
på det. En del av oss møtte nemlig så tidlig 
på formiddagen som mulig, mens andre 
som hadde kortere vei, ikke møtte før om 
kvelden, og noen 1 a 2 dager efter.

Efter å ha mottatt de forskjellige 
effekter som en soldat nødvendigvis må 

Soldatene og 
sleivetroppen
Da andre verdenskrig brøt ut i Europa 1. september 1939, gikk 
hverdagen stort sett sin vante gang her hjemme. Lite ante 
de unge kvinnene som nylig var begynt på høstkurset ved 
Horten Husmorskole at de bare noen dager senere skulle stifte 
bekjentskap med en konsekvens av krigsutbruddet.
tekst: Heidi Meen foto: Hortens HusMorskoles arkiv (vestfoldarkivet) og Horten koMMune. 
kilder:  arkivene etter Horten HusMorskole og Horten HusMorskoles elevforening,  
vestfoldarkivet.

Et knippe av Horten 
Husmorskoles elever 

høsten 1939 er klare for å 
mate soldatene.
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ha, fikk vi beskjed om at Horten var vort 
bestemmelsessted. Vi tørnet ut kl. 4 om 
morgenen for å tiltre reisen, og den forløp 
helt fint. Ved fremkomsten til Horten fikk 
vi beskjed om å marsjere til en folkeskole, 
som skulde være vort første foreløbige 
kvarter. Ja - -, en skole hørtes ikke ille ut. 
Men - - prikken over i-en, det var snart 
konstatert, det var også en husmorskole 
med mange søte damer innenfor 
territorialgrensen.

Giv akt gutter, her gjelder det å holde 
hodet koldt og ta offensiven, men opfør 
dere pent og humant mot den tapre 
kjøkkenhær og vordende husmor. Den 
mindretallige, men modige tropp, utstyrt 
med sleiver, tok øieblikkelig offensiven, 
tiltrots for at våre gutter var utstyrt 
med gevær m/ tilbehør. Kompaniets 
fremstøt blev fulstendig mislykket. Skjønt 
sleivetroppen stadig hadde offensiven, blev 

vi behandlet meget humant og generøst.
Det beviser all den elskeverdige – 

vennlighet, hjelpsomhet og all den frukten 
vi fikk og i det hele tatt den opvartning 
vi fikk. Tusen takk skal dere ha alle 
sammen, bestyrerinne og elever ved Horten 
Husmorskole for all hygge og vennlighet. 
Det er uten tvil det lyseste og hyggeligste 
minde vi har fra vakten og vil bli sent 
glemt av oss som var med.

Giv akt for husmorskolen. Presenter 
gevær.

På stedet hvi-il. Med ærbødigst hilsen 
fra…»

frukt og flørt
 

Et fotografi viser fem lett sjenerte elever 
med to gryter med mat. Et par andre 
viser hvite uniformer som deler ut mat og 
frukt til de grønnkledte. Et viser en rekke 
mannlige uniformrygger som lener seg 
over gjerdet. Hva de ser på? De hvitkledte 

i vinduskarmen, selvsagt.  Bildeteksten 
under bildet beskriver situasjonen: 
«Kurtise» står det. 

Avskjeden ble markert med en 
oppstilling ute i gården. En av de menige 
holdt en takketale og overrakte lærerne 
en stor alpefiol og to konfektesker som 
takk. «Det var et ganske stemningsfuldt 
intermesso i det daglige.» Deretter fortsatte 
hverdagen sin vante gang på husmorskolen 
– og den som ville minnes det uvanlige 
besøket kunne bare ta en titt i Sleiva.

I dag er ikke nøytralitetsvakten noe så 
mange av oss har kjennskap til – kanskje på 
grunn av det som skjedde i april året etter. 

Storgata 37 
Den gamle folkeskolebygningen i Horten 
rommer i dag Kulturhuset 37. Huset er åpent 
fra 11 – 21 hver ukedag, og leier ut rom til lag, 
foreninger og organisasjoner. Kulturhuset 
37 tilbyr rusfrie aktiviteter og konserter 
til ungdom under 18 år, teater for barn og 
en konsertserie for voksne. Servering ved 
Cafe Gul. 
Plassen mellom Kulturhuset 37 og Kultur-
skolen/ voksenopplæringa er Horten kom-
munes Tusenårssted, og i august 2014 ble 
parkeringen fjernet til fordel for sittebenker, 
bålpanne og graffitikunst på asfalten.

«[…] prikken over i-en var snart 
konstatert, det var en husmorskole 
med mange søte damer innenfor 
territorialgrensen.»

Nøytralitetssoldater i møte med 
husmorskoleelever høsten 1939.  I dag holder Kulturhuset 

37 til der husmorskolen 
var i 1939. 

I Sleiva, den håndskrevne avisen til Horten 
Husmorskoles elevforening, dokumenteres besøket av 
nøytralitetssoldatene. 
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