
Peer Ask, 14 år i 1944, kontorbud, sønn av Peder Ask som omkom
i Detsivile Iuftverns sanitetstjeneste på Holen skole.
Jeg var ansatt som kontorbud på BMVLaksevåg. Da luftvernsirenene ulte den
morgenen, fikk jeg beskjed omå samle inn dokumenter og legge dem på plass
1 arkivet. Men det måtte skje fort. Etterpå tok jeg matpakken og skyndte meg
ut av verkstedsområdet. Jeg gikk opp på et platå i Kringsjåveien like ved
sekundærstasjonen. Der ble jeg sittende og nyte det fine været. Idet jeg åpnet
nistepakken og skulle ta det første tygget, så jeg at det kom en hærskareavfly
over Holafjellet. Det virket som om det ble sluppet en askepøs med glør over
området der jeg befant meg. Disse glørne ble hengende og sveve oppe 1 luften.
Skrekken tok meg, og jeg løp forbi sekundærstasjonen og opp 1 Bakken

som det heter. Der havnet jeg inne i et hus sammen med mange andre. Det
stod tyskere i døråpningen og så på det som skjedde rundt omkring, mens
vi norskesatt inne i kjelleren. Jeg reagerte sterkt på folks oppførsel i denne
situasjonen. Mange fikk fullstendig panikk. Ung somjeg var, forstod jeg
ikke den redsel de så tydelig la for dagen.
Etter angrepet gikk jeg ned igjen 1 Kringsjåveien. En bombe hadde falt

like utenfor sekundærstasjonen, som var meget ødelagt. Situasjonen var
ikke slik at jeg følte trang til å gå ned på BMV igjen,så jeg fortsatte utover
Kringsjåveien. Jeg ville forsøke å komme meg hjem til Lyngbøveien.
Underveis møtte jeg fars motorsykkel med sidevogn, men det var ikkefar
som kjørte. Jeg fikk stoppet motorsykkelen, og spurte den som kjørte hvor
far var. Vedkommende kunne ikke gi meg et tilfredsstillende svar. Han
hadde hastverk, så det ut til, og forsvant i en viss fart.
Men sykkelen kom senere til rette igjen. Jeg visste ikke da at far lå sterkt

skadet inne i ruinene av Holen skole. -
Hjemmegikk mor i uvisshet og angst. Omsider fikk hun melding om at

far var funnet, og at han var kommet på sykehus. Mor drog straks av sted,
og oppholdt seg på sykehuset hosfar like til han døde. Min søster Inger og
jeg så aldrifar igjen. Vi hadde ikke telefon, og kunne derfor ikke få beskjed
om hvordan det gikk med ham. Det var onkel Hans, fars bror, som hjalp og
trøstet oss mens mor var vekke.

Far døde 7. oktober. Morfikk ikke meget kontakt med ham mens hanlå
på dødsleiet. Han kunnebli urolig og ropte da:
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«Annie! Annie!»
Hun svarte: «Ja, jeg er her.»
Så roet han seg ned. Men han var så

GPU skadet at det ikke var håp for ham.2 Etter legens utsagn var det to brudd på
hjerneskallen, og høyre skulder var
knust. Likeledes var nesen knust og
presset innover i hodet. Hadde han
brukt hjelm, ville han kanskje ha klart
seg, for han hadde en sterk fysikk.
Det var en felles seremoni for de

omkomne luftvernmannskapenei År-
stad kirke. Etterpå gikk hele følgettil
Nygård gravplass. Det var flere kilo-
meter å gå bak lastebilene medalle dis-

| Mi
se bårene. Morfikk sitte på et stykke

Peder Ask som drosjesjåfør i Bergen i med sjåføren som kjørte fars båre. Jeg
slutten av 1920-årene. husker godt musikken de spilte mens

vi gikk der bak. Tonene av Chopins
sørgemarsj har meislet seg fast i min hukommelse. Det var et uendelig langt
sørgetog. Høstløvet dalte langsomt, mens prosesjonen skred frem.
Jeg hadde en god far. Han var streng, men samtidig en god kamerat på

alle måter. De siste årene ble han meget religiøs. Han sluttet seg til en sekt,
men bevarte en fin holdning overfor mor og oss barn. Han levde med sin
tro og forsøkte aldri å tvinge den inn på oss.

Far var ansatt i Laksevåg kommunale rutebilselskap. Han var bussjåfør der
1 mange år, også før selskapet kom inn under kommunen. Der hadde han
en sikker og god inntekt, og det resulterte i at vi fikk bygd dette huset vårt i
Lyngbøveien. Vi hadde motorsykkel før krigen, så i motsetning til mange
andre var vi ofte ute på tur langs landeveiene. Far hadde selv konstruert
sidevognen og innredet den på en praktisk måte med plass til Inger og meg.
På enkelte områder kunne han være meget konsekvent. Vi fikk ikke lov

å gå på kino eller teater, og måtte se langt etter dem som gikk. Men han
kom og sa til oss:
«Værsågod, her har dere 25 øre hver!»
Det var omtrent det samme som en kinobillett kostet. Etter som årene

gikk, ble det en del penger av det, og resultatet var at vi kjøpte oss mange
ting som andre ikke hadde. Vi hadde sykler, ski og skøyter, og alt dette på
grunn av at far påla oss å spare.

Morble enke da hun var 39 år, og giftet seg aldri igjen. I begravelsesan-
nonsen for far hadde hun føyet til et lite vers:
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«Dypt i mitt hjerte er gjemt en skatt;
minnene skjønne å bære.
Der skal de være til dødens natt
henter meg etter, du kjære.»


