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Værvarselet var ikke det beste, med forventet nedbør og kraftig vind – og lave temperaturer. Men 

det skulle ikke «bøtte ned»! Så vi tok sjansen og sendte kvelden før ut bekreftelsen på at det skulle 

bli dugnad. Tanken var at det var like greit å få det gjort. Så fikk vi heller ta på oss godt med tøy! 

På formiddagen var det opphold. Nedbøren begynte samtidig med dugnaden, kl. 1300. Men hele 12 

stykker hadde trosset forholdene og møtt opp med hageredskaper av ymse slag, og med godt humør. 

Vi bestemte fort at dette ikke var dagen for nybrottsarbeide. Målet ble å vedlikeholde gravstedene 

som vi allerede har «opparbeidet». Og dermed satte vi i gang med liv og lyst! Trillebårlass på 

trillebårlass med løv og kvist ble fjernet og gravminner ble renset. Det eldste gravminnet til Johan 

Anthon Bing, fra 1789, ble grundig vasket med grønnsåpe og kost med myk bust. Og resultatet – en 

vakker stenplate i lys marmor og med lesbar tekst kom for dagen! (Vi lot gravstenen til mormoren, 

rett ved siden av, ligge ubehandlet for å vise forskjellen.) 

 

 
Terje B og Johan tar en pust i bakken 

Markus og Kari holder meter’n! 
Ottar i godt driv ved de eldste gravene 

President Tove i farta! Sylvia og Håvard bakenfor 



 

 

 

 

 

Kari kom opp med at denne dagen var det nøyaktig 200 år siden Napoleon 

døde på St. Helena. «Kunne det ikke være en idé å markere dette med en 

napoleonskake?» Dette var verdens beste påskudd for å gjøre en rask og 

effektiv arbeidsøkt – for kjapt å kunne komme inn i varmen igjen, etterpå. 

Forslaget ble applaudert!  

Markus stilte Majoren til disposisjon og fikset både kaffe og litt å bite i, 

mens Bernt la ut på ekspedisjon for å skaffe tilveie napoleonskaker. Etter 

tre butikkbesøk var det nødvendige antall kaker sikret. Salige Napoleon 

kunne dermed vises den nødvendige oppmerksomhet – uten de store 

diskusjoner omkring hans storhet – eller mangel på sådan. 

En stor takk til Kari, alltid kreativ! 

Og en like stor takk til Markus som uten å blunke disket opp for oss! 

Og for øvrig kunne vi frammøtte være skikkelig fornøyde med oss selv, vi hadde jo trosset 

møkkaværet og gjort Krigskirkegården presentabel for sommeren.  

(Men kanskje aller mest fornøyde var vi med at vi hadde fått muligheten til å se hverandre  

på ordentlig igjen!) 

 

 

Vårens dugnadsgjeng: 

Terje B, Kari, Bernt, Johan, Kåre, Håvard, Markus, Tove, Morten R, Dag, Sylvia og Ottar 

 

 

 

 

Referat og bilder 

Bernt 

President Tove vil ikke være med på bildet 

Dag sammen med dagens mest benyttede 

redskap – TRILLEBÅRA! 


