Fra manusutkast Cato Skimten Storengen har gitt
oss
(…)Som tidligere fortalt var vi ualminnelig heldige med å «finne»
en framifrå forsyningsoffiser hjemme i Rasmus P. Piltingsrud fra
Begnadalen.
Det ble da til at han skulle ta seg av den del av forsyningene som
måtte skaffes i Norge, og det var i alle fall storparten av
provianten.
Men vi trengte også andre nødvendighetsartikler, som sager og
økser til å bygge lagerskur og provisoriske hytter med, tjære- og
tak-papp, undertøy og støvlesmurning og parafin, lamper, kjeler, panner, forsvinningsdrakter, ja til og med slike ting
som såpe var det et visst behov for, enda vi ikke tok det
så altfor høytidelig med den rensligheten. Jeg tror de fleste av oss
sverget til det gamle ordtak at «Alt som er i skauen er reint».
Den 2. januar 1945 satte Rasmus og jeg oss til å regne ut
hva vi burde anskaffe eller sikre oss for en 14 dagers periode,
i fall det skulle bli aktuelt å kalle inn 2000 av Milorgmedlemmene til aktive operasjoner.
Nå nyttet det ikke å bruke verken Hærens normalregulativ eller
andre medisin-vitenskapelige kalori- og vitaminbehovstabeller som
grunnlag for kalkulasjonene.
Det var nå først og fremst å kalkulere med ingredienser som det
var mulig å få tak i. For det første hadde det jo vært rasjonering i
flere år. Den minste vanskelighet ville være å omgå
rasjoneringsmyndighetene. Men vi måtte jo basere oss på varer
som virkelig fantes.
Det ble ikke små kvanta til sammen. Og det måtte være matvarer
som var lagringsdyktige. Levende slakt var jo det, så med kjøtt
skulle det ikke bli noen vansker, slik som Rasmus hadde tinget på
hos sine kontakter.
Ellers er her den «meny» pr. mann pr. uke som vi kalkulerte etter:
Mel til 4 brød
Margarin 400 g
Sukker 400 g
Pålegg 200 g
Kjøtt 1000 g
Fisk 1000 g (sild eller tørr eller klipp)

Poteter 2000 g
Kålrot 3000 g
Kaffe og te 100 g
Tørrmelk 1/5 boks (liten)
Fløteboks 7/5 boks (liten)
Lys 2/5
Salt 100 g
Fyrstikker 1 eske
Parafin 100 g
Vaskepulver 1/5 eske
Såpe 1 stk
Støvlesmuming 1 eske
Havregryn 400 g
Flat- og knekkebrød 200 g
Dessuten i alt 1250 undertøysett, votte- og strømpepar, hvite
drakter og solbriller.
I tillegg til alt dette skulle det legges opp enkelte spesielle mindre
depoter i retrettbaser. Det var som sikkerhet på de stedene som vi
hadde øremerket, for å kunne trekke oss tilbake under razziaer.
Vi satte på grunnlag av denne behovsoppgave pr. mann pr. uke
opp totalkvatumet.
Rasmus, eller Petter som vi kalte ham, satte i gang for fullt, og han
var fenomenal til å skaffe alt mulig, både det vi trengte for den
daglige drift og for lagringen.
Selvsagt var det enkelte ingredienser han ikke kunne skaffe i den
fastsatte mengde, men da skaffet han erstatning. Det er klart at
kålrot kan erstatte poteter og brente erter kan er-statte kaffe, men
gulrøtter er kanskje ikke alltid like populært som erstatning for
pålegg.
Under de foreliggende omstendigheter kom totalkvantumet som
virkelig ble skaffet, til å bestå av en uhorvelig mengde kålrot som
hovedbestanddel. (…)
Allerede 1. februar meldte Rasmus at han hadde sikret seg en
betydelig del av de proviantforsyningene han skulle skaffe, bl. a.
hadde han fått fatt i og lagret 4 tonn mel,eller bortimot halvparten
av det vi hadde planlagt, vel 2 tonn kjøtt, 1,7 tonn poteter og 16 —
seksten — tonn med kålrot, — eller omtrent dobbelt så mye som vi
hadde planlagt av dette ernæringsmiddelet. (…)

Utpå vinteren hadde også Rasmus fått reindriftgjeterne til å drive
en reinflokk sørover til Fledda på nordsiden av Vassfaret. Da ble
det riktig velstand.

