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Årsmøte
Mandag 24. april 2017

Vestre Aker Historielag holder årsmøte i
peisestuen i Ris menighetshus 

mandag 24. april kl. 19.00

Ta med bladet du nå leser, til hjelp ved gjennomgang av 
regnskap og årsmelding.

Saksliste:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av referent og underskrivere av protokollen
4. Godkjenning av årsmelding, regnskap og budsjett
5. Valg av styremedlemmer 
6. Godkjenning av årsprogram
7. Eventuelt

Etter årsmøte er det foredrag: 
Nederlandsk innflytelse på Norge gjennom 

1000 år ved undertegnede.

Vi serverer kaffe og hjembakt kringle!
Velkommen!

Clemens Saers
leder
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VINDEREN – glemt storgård i vest

TeksT: Finn Holden

FoTo: HisTorielageTs bildebase 
og cs

Vinderen gård var en storgård i 
Vestre Aker, som ga navn til en 
bydel og en stasjon på Holmen-
kollbanen. Våningshuset står 
fremdeles, men de færreste ville i 
dag tro at dette huset i gamle dager 
var våningshuset på en storgård.    

Vin-gårdene
De første århundrene etter Kr. f. vok-
ste folketallet i Norge slik at primitivt 
jordbruk ikke lenger ga nok mat 
til folk og dyr. Næringsgrunnlaget 
måtte utnyttes mer effektivt. Skog 
ble hogd ned, nye gårder ble ryddet, 
og åkrene måtte dyrkes år etter år. 
Befolkningen ble fastboende. Folk 
bosatte seg på lettdrevet jord. De nye 
gårdene får navn etter et ord for eng 
eller beitemark - vin. Det er om lag 
1000 stedsnavn som ender på –vin. 
Vi har tidligere sett på Voksen, engen 
ved vågen eller bukten. Vinderen 
betyr engen ved den «vindede», 
krokete elven, Sognsvannsbekken, 
like ved gården.
I middelalderen var Vinderen delt, 
hoveddelen var eid av Hovedøya 
kloster, den minste av Nonneseter 
kloster. Begge ble krongods etter 

reformasjonen i 1536, som alt an-
net kirke- og klostergods i Norge. 
Da kongen trengte penger til å føre 
kriger mot Sverige, solgte han mange 
gårder til borgerne i 1660-årene. 
Vinderen ble solgt til borgere i 
Christiania og videre til oppsitteren 
eller brukeren på 1680-tallet, Tore 
Halvorsen Vinderen, i 1681. Han 
solgte den videre til oberst Frederik 
Ferdinand Hausmann.

Nye metoder
Prisene på korn gikk opp, og det 
var lønnsomt for borgerne å kjøpe 
jord. Hausmann solgte Vinderen i 
1735 til slottsprest Otto Holmboe, 
som i tillegg eide Ris gård og drev 
en fabrikk på Holmen, der Aker 
Brygge ligger. Otto Holmboe var 
en foregangsmann i jordbruk i 
1750- årene. Han begynte å drenere 
myrer, forsøkte kunstig vanning, 
anla humlehager, plantet kirsebær, 
rips og solbær, la ripsvin, ga råd om 
effektive fugleskremsler og om å 
legge glassbiter om trerøttene for å 
holde jordrotter vekk. Han ville ha 
steingjerder i stedet for skigarder 
som slukte for mye tømmer, han ville 
importere utenlandske ullfargere og 
opprette ullmanufaktur, han dyrket 
vinterrug, hvite og grå erter, persille, 
hamp og lin. 
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Hans enke solgte Vinderen i 1774 
til Frederik Torstensen, som solgte 
gården til brukeren, Lars Pedersen 
Winderen i 1794. Senere har den 
vært i slektens eie så lenge den var 
drevet som bondegård. 
Vinderen hadde seter vest for 
Skjærsjøen i Vinderenskogen. Set-
rene ble brukt bare om somrene. 
Utover 1700-tallet ble mange av 
setrene på Akergårdene husmanns-
plasser med fast bosetning. Det 
bodde folk på Vinderenseter i alle 
fall fra 1790 til 1875. 

Vinderen blir storgård
Rasmus Larsen Winderen, og enda 

mer hans enke, Madame Marthe 
Winderen, kjøpte gårdparter og 
gårder i Aker, slik at hun i 1863 
eide Vinderen og parter av Store og 
Lille Borgen med i alt 461 mål jord 
og 50 mål fjellrabber, i alt verdt 10 
881 speciedaler. I tillegg eide hun 
Vinderen skog hvor hun kunne ta 
ut årlig tømmer for 200 speciedaler. 
Men skogen solgte Marthe Winderen 
til Harald Wedel Jarlsberg, slik at 
Vinderenskogen i dag er en del av 
Nordmarksgodset. 
Vinderen har hatt sag og mølle i 
Vinderenfossen, men i matrikkelen 
1723 står det at ”Qvernene er for 
evig tid ødelagt”. En rest av møl-
len er fremdeles igjen i fossen. I 

Vinderen gård en gang mellom 1880 og 1900.



4

Ruin av mølle ved Vinderen gård, i Sognsvannsbekken.
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ligningsprotokollen for 1843 skatter 
imidlertid Vinderen av ”Saug og 
Mølle”. 1838-matrikkelen nevner 
at gården har tre vannfall, verdt 420 
speciedaler.  
Vinderen hadde i 1865 ni hester, 21 
kuer, fire sauer og tre griser og satte 
60 tønner med poteter. Gården hadde 
husmannsplassene Portstuen ved 
veien, Grindastuen og Børrestuen, 
som fikk navn etter husmann Børre 
Christiansen. De første vannlednin-
gene i området ble opprettet av priv-
ate. Inntaket fra Sognsvann-lednin-
gen lå ved Børrestuen ved Gaustad 
stasjon i dag. Denne ledningen hadde 
139 konsumenter og forsynte folk så 
langt som til Homansbyen og Hegde-
haugen med vann fra 1858 til 1877, 
da den ble overtatt av Christiania 
kommune. 

Tomtespekulasjon
Steinerud var en liten steinete rud-
gård, sannsynligvis fra 1200-tallet. 
Den kom inn under Vinderen og 
var i 1865 en husmannsplass under 
gården. Diakonhjemmet kjøpte 
Steinerud på 120-130 mål fra Vin-
deren gård i 1893.  

Vinderen ble i likhet med nabogårdene 
Holmen, Grimelund og Ris sterkt 
berørt av byggingen av Holmenkoll-
banen. Matrikkelen viser at mens det 
i 1886 var to eiere av Vinderen, bruk-
eren Jens Peter Winderen og Wedel 
Jarlsberg av Vinderenskogen, var 

det i 1903 101 eiere, mange av dem 
aksjeselskaper. Aftenposten fortalte 
om tomtespekulasjon på Vinderen: 
«Da tomtespekulasjonene begynte, 
blev store deler av Vinderen jordvei 
solgt for 1 krone kvadratmeteren. 
Fjorten dager efter skiftet jordveien 
igjen eier og prisen var da 2,50 pr. 
kvadratmeter. Allerede fire og en 
halv måned efter dette salg foregikk 
et nytt salg. Denne gang til en pris 
på 4,50 pr. kvadratmeter. Dette gjaldt 
som nevnt det meste av jordveien.» 
(Aftenposten Aften 22.12.1931)  

Fra våningshus til villa
Jordbruk drives ikke lenger på 
gårdene i Vestre Aker. Noen gårdstun 
står imidlertid igjen. Vi skal skrive 
om dem senere. På Vinderen gård 
står imidlertid bare våningshuset 
på gården igjen, men nå som to-
mannsbolig. Uthusene er revet og 
jorden parsellert ut; en helt naturlig 
utvikling nær en hovedstad.
Entreprenørfirmaet Tor Andenæs 
A/S kjøpte i 1960 Vinderen gård for 
å rive bygningene og bygge nytt. 
Byantikvaren og Riksantikvaren 
gikk i 1962 inn for bevaring av vån-
ingshuset. Firmaet gjorde ingenting 
med hus og tomt før i 1978, da det 
søkte om tillatelse til å rive hoved-
bygningen på gården og bygge seks 
atriumshus på tomten. Firmaet sa 
at bærekonstruksjonene var råtne 
og huset forfallent. Akersposten 
gikk til angrep med en gang med en 
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leder: «Bevar Akers kulturskatter». 
Sekretæren i Aker Sogneselskap, 
Eystein Husebye, gikk sterkt imot 
rivningen og sa at det måtte gå an 
å rehabilitere gården. En arkitekt 
meldte at hovedbygningen kunne 
gjøres om til en vertikalt delt to-
mannsbolig. Andenæs ga etter og 
rehabiliterte våningshuset, som nå 
står igjen, omgitt av moderne boliger 
i Tunfaret 11.

Kilder:
Holden, Finn: Vinderen fra fangstbo-
plass til moderne bydel, Oslo 2000.
Sollied, Henning: Akersgårder, Oslo 
1948.

Vinderen gård, hovedhuset,  nyrenovert en junidag 2000. Adressen er Tunfaret 11.

Kontingent for  år 2017

Med dette nummer 
følger en innbetalings-
giro. Vennligst benytt 
den ved innbetaling 
med brevgiro eller betal 
via nettbank. Da må du 
oppgi medlemsnummer 
slik at vi kan identifise-
re din innbetaling. 
Frist for betaling for 
2017 er 1. april.
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Ole Kristian Brandtzæg gikk tur en dag rundt Sognsvann og tråkket på disse 
medaljene som var tildekket av en del blader. Er det noen av våre medlemmer som 
kan gi mere informasjon om dem? Det står at de er fra et skolerenn i 1946. 
Send inn dine opplysninger til redaktøren for vårt blad, takk.

Vestre Aker Historielag
25 års feiring den 22. mars

Bli med og feire Vestre Aker Historielags 25 års jubileum 
på Frognerseteren restaurant den 22.mars kl. 19.00.

Vi byr på en treretters middag, drikke og underholdning. 
Etter middagen vil Lars Roede snakke om 

"Historiske atlas over Oslo".
 Bli kjent med gamle som nye medlemmer og hygg deg sammen med oss.

Historielaget spanderer en del av gildet, slik at du kun betaler inn 
kr. 600.-. til konto 78 74 05 98 200 innen 10.mars.

Av plasshensyn kan vi ikke ta imot flere enn 100 deltakere. 
Derfor bør du sikre deg plass raskt ved å melde deg på til 

Seyna Sønnichsen på tlf: 900 66 583
epost: seyns@online.no

Vel møtt
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Japan som inspirasjon i Vestre Aker

TeksT: bjørn cHrisopHersen

FoTo: cs

I fjor hadde Nasjonalmuseet en 
interessant utstilling fra somme-
ren og utover høsten, Japanoma-
nia i Norden. Her dukket det opp 
en rekke arbeider av en tidligere 
berømt og beundret brukskunst-
ner som het Andreas Schneider. 
Han bodde og arbeidet i Vestre 
Aker og var en meget kjent mann 
her. 

Han startet som kunstmaler med 
bilder på Statens Høstutstilling fra 
1884 og fremover, men sine fulle 
kunstneriske evner og originalitet 
fikk han først vist som keramiker 
og designer av tapet- og stoffmøns-
tre. Han regnes som studiokeramik-
kens grunnlegger i Norge. Han er 
representert ved en rekke museer i 
Sverige, Danmark, Tyskland og her 
i landet.
Fotografiene i dette nummeret av 
historielagets blad viser noen ek-
sempler fra hans rike produksjon.

Innflytelsen fra Japan
Japan hadde stengt all forbindelse 
til resten av verden i perioden fra 
1639 til 1853. Landet ble så åp-
net for internasjonal handel ved 
bruk av amerikanske kanonbåter. I 
Vesten oppdaget man da en ganske 
annerledes kultur. Den ble beundret 
og sett på som både raffinert og 
på en måte enkel i sine uttrykks-
former. Innflytelsen fra Japan 
spredte seg som en bølge som på-
virket europeiske møbler, tapeter, 
malerkunst og i det hele interiører. 
De som har fotografier eller gjen-
stander fra våre besteforeldres eller 
oldeforeldres hjem, vil kanskje 
kunne gjenkjenne innflytelsen fra 
Japan. Særlig etter å ha sett utstil-

Vase år 1900 med smelteglasur.
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lingen Japanomania i Nasjonal-
museet, kan øynene ha blitt åpnet 
for å se slike sammenhenger. 
I Japan hadde brukskunsten en 

annen og høyere status enn den 
hadde hatt i Europa. Asymmetriske 
motiver fra blomster, blader eller 
fugler var mye brukt. Mens man 

Utstillingskatalog, Nasjonalmuseet  i Oslo 2016.
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i Japan hentet mønstre fra lotus-
blomster og ginkgoblader, kunne 
europeiske kunstnere ta utgangs-
punkt i europeisk flora.  

Smeltet glasuren
Andreas Schneider kunne de-
korere sin keramikk med motiver 
fra stemorsblomster, blåveis og 
blåveisblader. Som vist på denne 
siden, kunne han også etterlikne 
ginkgoblader. 
En helt ny teknikk i Europa som 
var hentet fra Japan, var å la gla-
suren smelte nedover den ufer-
dige gjenstanden (se figur side 8). 
Resultatet kunne bli overraskende 
og dekorativt. Ulike farger ble opp-
nådd ved å blande inn forskjellige 
metalloksider innkjøpt fra England, 
Tyskland og andre land.
Keramikkovnene ble frem til 1937 

kullfyrt, og temperaturen kunne 
være noe vanskelig å kontrollere. 
Fargen grønn kom for eksempel 
frem når glasur med ufarget kop-
peroksid ble brent til grønt irr. Hvis 
temperaturen ble for høy, kunne det 
bli dannet glasur med skinnende 
metallisk kopper.
Sønnesønnen, Knut Ringnes 
Schneider, vokste opp med kera-
mikk-verkstedet som nærmeste 
nabo.   Han forteller at prosessen 
kunne virke som noe av en hek-
sekunst. Det var alltid spennende 
å se, som en forundringspakke når 
det ferdige produktet ble tatt ut av 
ovnen.  

Leirholdig tomt i 
Frognerseterveien 
Andreas Schneider ble født ved 
Nes Jernverk nær Tvedestrand 
i 1861, og døde i Vestre Aker i 
1931. Han var yngst av åtte søsken. 

Fat fra 1897 med ginkgoblader.
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Faren, som var distriktslege, 
døde en måned før han ble født. 
I Kristiania prøvde Andreas seg 
først som kunstmaler, og ble flere 
ganger representert på Statens 
høstutstilling fra 1884 og fremover. 
Suksess fikk han først etter utdan-
nelse i Danmark ved Københavns 
Lervarefabrik i 1894. 
Tilbake i Norge fant han 
blåleire som egnet seg for 
produksjon av keramikk 
flere steder i Vestre Aker. 
Han kjøpte en eiendom på 
22 mål der det var leire, 
ved nåværende Frogner-
seterveien 19. Der bygget 
han privatbolig, verksted 
og bolighus for sine fremra-
gende håndverkere i pot-
temakerfaget. Dem hentet 
han fra Danmark, for det 
var vanskelig å få tak i 
slike i Norge på den tiden. 
Verkstedet var med sine 
solide håndverkstradisjoner 
et ettertraktet lærested for 
norske keramikere. Etter 
Andreas Schneiders død 
fortsatte produksjonen ved 
sønnen Andreas Thiele 
Schneider, en periode med 
kompanjongen William 
Knutzen, frem til 1949.
Sitt gjennombrudd fikk 
Andreas Schneider på 
Allmänna konst- och indus-
triutställningen i Stockholm 

i 1897. Nationalmuseum i Stockholm 
kjøpte flere av hans arbeider og Kun-
stindustrimuseet i Kristiania kjøpt 20 
av de utstilte gjenstandene. Så fulgte 
en rekke andre utstillinger. Hans ar-
beider ved den nasjonale Jubileums-
utstilingen i 1914 ble en ren triumf. 
Han ble medlem av Kunstnerforbun-

Skisse til vase, fra 1895.
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dets styre fra 1911 og ble formann 
i 1923.

Fortsatt etterspurt
Schneiders keramikk er nå blitt 
samleobjekt. Gjenstander er etter-
lyst og omsatt på finn.no til priser 
fra noen hundre til noen få tusen 
per objekt. I fjor ble Schneiders 
keramikk også vist ved utstillingen  
«Pottery is back» i Kunstnerfor-
bundet og utstillingen «Slå et 
slag for gjemt keramikk» i Asker 
museum. 
Hvis man selv kanskje har arvet 
keramikk, og vil finne ut om det 

kan være fra Schneiders verksted, 
kan man se etter et merke på under-
siden av gjenstanden. Det er formet 
som en dag- og nattfiol med en 
liten stilk med bokstaven A på den 
ene siden og S på den andre siden 
av stilken. 
Mange av gjenstandene som ble 
vist i Kunstindustrimuseet i 2016 
var utsøkt vakre. Når det nye 
Nasjonalmuseet ved Vestbanen 
åpner, vil de igjen kunne beundres.

Kilder:
1. Knut R. Schneider: Villa 
Braaten, Slemdal i Vestre Aker. 

Tallerken fra 1897, Nationalmuseum, Stockholm.  Blåveisservice, Egersund 
fayansefabrikk 1912 - 1935.
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Vinderen Historielags blad nr. 
4/2002.
2. Japanomania i Norden 1875-
1918 utgitt 2016 av Nasjonal-
museet, Finlands nasjonalgalleri og 
Statens museum for kunst, 

Danmark, rikt illustrert, 296 sider.
3. Google.no, søkeord: Andreas 
Schneider. Der ligger det lenker til 
blant annet Norsk kunstnerleksikon 
og Norsk biografisk leksikon. 

Andreas Schneiders mønster til tapet eller tekstil fra 1897.
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ÅRSMELDING FOR VESTRE AKER HISTORIELAG 2016
Vestre Aker Historielag har året 2016 som tidligere, arrangert årsmøte, vårtur, 
julemøte og utgivelse av fire medlemsblad med variert og interessant stoff. 
Hele styret og flere av medlemmene har bidratt med stoff til bladet.

Vestre Aker Historielag hadde ved årsskiftet 1.1. 2017   831 medlemmer. Det 
har vært avholdt åtte styremøter hjemme hos styremedlemmene. 

Årsmøtet ble avviklet 11. april i peisestuen i Ris menighetshus. 
Valgkomitéens leder Øyvind Gaukstad ble valgt som møteleder og Carl 
Huitfeldt, Bente Bendixen og Anne-Wenche Ore ble valt til å underskrive 
protokollen. Som i fjor har historielaget brukt profesjonell regnskapsfører, 
Inger Frydenlund Bugge, og statsautorisert revisor Jan Bruserud (firma J. 
Bruserud & Co). Regnskapet for 2015 og budsjettet for 2016 ble så godkjent.
Styremedlemmene på valg Carl Huitfeldt, Henning Krogh Stabell og Seyna 
Sønnichsen ble gjenvalgt for 2 år. Tidligere leder Finn Holden gikk av som 
leder og over som vanlig styremedlem fram til årsmøte i 2017. Clemens Saers 
ble valgt til å overta som leder. I valgkomiteen fortsatte Wenche Undrum, 
Øyvind Gaukstad og Liv Johannson.

Årsmøte vedtok å endre navn fra Vinderen Historielag til Vestre Aker 
Historielag. Begrunnelsen for navneendringen ble utdypet av Finn Holden.

Etter årsmøtet hadde vi foredrag av lagdommer Eystein F. Husebye om 
innvandrerfamilien Heftye. Ca. 60 medlemmer var til stede.

Sammen med medlemsblad 2, 2016 sendte laget ut en nyutgivelse av kultur-
minnekart over bydel Vestre Aker. Videre ble det nye kulturminnekartet også 
gitt gratis til samtlige husstander i Vestre Aker bydel. Bydelen støttet trykking 
av kulturminnekart med kr. 25 000 og DNBs Sparebankstiftelse med kr. 75 000 
for produksjon av kartet. 

Vestre Aker Historielag er fortsatt medlem av Fellesrådet for historielag i 
Oslo, men i likhet med noen andre store historielag i Oslo utmeldt av  
Landslaget for lokalhistorie på grunn av størrelsen på kontingenten og en 
styreform som legger liten vekt på antallet medlemmer.

Oslo, 5.februar.2017
Clemens Saers
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 Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 
     i Vestre Aker Historielag         

Nåværende styre er:       

Clemens Saers, valgt for 2 år i 2016  - fortsetter
Finn Holden, valgt for 1 år i 2016  - tar ikke gjenvalg
Finn Bendix Bendixen, valgt for 2 år i 2015 - tar ikke gjenvalg
Bjørn Christophersen, valgt for 2 år i 2015 - fortsetter
Carl Huitfeldt, valgt for 2 år i 2016  - fortsetter
Henning Krohg Stabell, valgt for 2 år i 2016 - fortsetter
Seyna Sønnichsen, valgt for 2 år i 2016 - fortsetter
Hanne Groth, valgt for 2 år i 2015  - fortsetter
Lise Tschudi, valgt for 2 år i 2015  - tar ikke gjenvalg

Valgkomitéen er fornøyd med det arbeid som styret gjør. 

Clemens Saers fortsetter og innstilles også som styreleder. Finn 
Holden, Finn Bendixen og Lise Tschudi går ut av styret. Følgende er 
forespurt og har sagt ja til å bli nye styremedlemmer: Anne Traaholt, 
Pål E. Torkildsen, Mette Walberg. Valgkomitéen har gleden av å 
innstille dem som medlemmer av styret for 2 år. 

Vinderen, 26. januar 2017

  Liv Johannson             Øyvind Gaukstad               Wenche Undrum
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William Daniel Walker Hoch Ring
1900 - 1979

TeksT: liv Wiborg

FoTo: privaT og Fra inTerneTT 

Vi fortsetter her beretningen 
om Daniel Ring, som vi trykket 
første del av i forrige utgave. Han 
var aktiv i motstandskampen 
under hele siste krig, og fikk kan-
skje ikke den heder og ære han 
hadde fortjent. Liv Wiborg har 
lagt ned mye arbeid i å finne ut 
mer om hans rolle under annen 
verdenskrig.

I oktober 1940 fikk Daniel Ring 
i oppdrag å finne fluktruter. Ring 
reiste til Ålesund, hilste fra Rognes 
og fikk kontakt med Harald Torsvik 
i Torsvik-gruppen. 
Allerede etter «panikkdagen» 
innførte tyskerne restriksjoner på å 
reise fra bostedet sitt. For å be-
vege seg mer enn tre mil, måtte det 
søkes om tillatelse. For Ring, som 
kontorsjef i Sverdrup Dahl, var 
det naturlig å dra til Ålesund, hvor 
reklamen på to kinoer ble driftet av 
Sverdrup Dahl. 

3300 flyktet til Shetland
Torsvik-gruppen hadde startet med 
båttrafikk til Shetland allerede i 
månedsskiftet april/mai i 1940. I 
begynnelsen jobbet gruppen med 

norske og britiske soldater som 
hadde deltatt i kampene i Sør- 
Norge. I denne sammenheng langt 
tidligere enn Leif Larsen – «Shet-
lands-Larsen», som startet i 1942. 
Fokuseringen på Shetlandslarsen 
har stilt Torsvik-gruppen i skyggen. 
Likevel, da Larsen startet hadde de 
tyske mottiltakene blitt så kraftige 
at det å sende flyktninger i fiske-
båter, måtte opphøre. I januar 1941 
ble det dødsstraff for å prøve seg 
på en tur, «hilsen» Der Admiral der 
norwegischen Westküste. Likevel 
kom 3300 seg over, flest menn, 
men også kvinner og noen barn, i 
fiskeskøyter og andre småbåter, de 
fleste fra Vestlandet. Noen rodde, 
noen padlet og noen kom seg over 
i små seil- og motorbåter. Ikke alle 
flyktningene ble med i statistikken, 
heller ikke alle agentenes navn er 
oppgitt. Derfor kan det ha vært 
flere som flyktet over Nordsjøen 
enn  Shetlands offisielle tall, som 
er rundt 5000. Bare i 1941, ifølge  
Shetland museum og arkiver, pas-
serte 1881 norske flyktninger gjen-
nom Lerwick.  

Om sommeren var lyset en 
«fiende», om vinteren var snø, 
kulde og kraftige vinder det som 
skapte vansker. I tillegg var navi-
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gasjonsinstrumenter en mangel-
vare, slik også sjøkart var. Til tross 
for miner, mange tusen tyske vakt-
stasjoner, hundretalls av vaktbåter, 
patruljebåter og angivere, viste far-
ten over Nordsjøen at tyskerne ikke 
hadde kontroll over norskekysten. 
Likevel, 300 mistet livet under 
overfarten og 67 ble henrettet av 
tyskerne. 

Men Ring fikk også i oppdrag å 
finne fluktruter til Sverige, som ble 
regnet som mindre farefullt enn å 
reise over Nordsjøen. Så var det 
også rundt 50 000 som flyktet den 

veien. Likevel, svenskene strevde 
med nøytraliteten og all kurér-
trafikk inn i Sverige var ulovlig. 
Konsekvensen av å bli tatt som 
kurér i Sverige var fengsel. Dersom 
man ble tatt av tyskerne, kunne 
det medføre dødsstraff. I desember 
1940 oppsøkte Ring igjen Harald 
Torsvik og den kontakten gjorde 
at detaljer for å få folk til Shetland 
over Ålesund ble etablert. Denne 
ruten skulle fortsatt være for folk 
fra Oslo- området og den sen-
trale ledelsen i sør. Ring var den 
som skulle organisere det hele fra 
Oslo. Dette ble for Ring «… meir 

MK «Arthur», M-192-B, var en av båtene som ble brukt av Shetlandsgjengen til 
å transportere flyktninger og kurerer mellom Norge og Shetland under andre 
verdenskrig.
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og meir ein heildagsjobb,  etter-
retningsteneste og planlegging av 
eksport austover mot Sverige eller 
vestover til England. Den siste var 
den kortaste og farlegaste», skriver 
Ragnar Ulstein i bind I om Eng-
landsfarten. 

Torsvik-gruppen
I januar 1941, på et konditori i 
Oslo, møtte Ring Kåre Viken i 
Torsvik-gruppen. Han var syv 
ganger norgesmester i turn, og 
gymlærer på Ålesund latinskole. 
«Vi måtte være uhyre forsiktige 
med hvem vi sendte og måtte 
være hundre prosent sikre på at 

de var ok», sier Ring til Ulstein. 
Likevel, tidlig i 1941 gikk det 
nesten galt: « Vi sendte åtte mann 
til Kyrksæterøra for transport til 
England. Før gruppen rakk frem til 
Kyrksæterøra var kontaktmannen 
arrestert av tyskerne. Guttene var 
underveis og tyskerne lå klare til å 
ta dem.» Ring fikk sendt en kurér 
etter guttene som rakk å stoppe 
dem.  

Foruten advokat Harald Torsvik, 
besto gruppen i Ålesund i hovedsak 
av politimannen Karl «Lubben» 
Eriksen. Videre i Oslo, telegrafisten 
Sigurd Johannesen, Rolv Lea som 

Tyske soldater rykker inn i Bergen . I bakgrunnen ser vi Torget og Kjøttbasaren.
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var fetteren til Torsvik og Tønnes 
Winter, alle henrettet i november 
1941.  Kåre Viken slapp unna fordi 
han hadde hatt et innslag med opp-
visningsturn under olympiaden i 
Berlin i 1936. Gruppens kontakter 
i Oslo var i tillegg til Ring også 
Viggo Widerøe og noen flere. Alle 
var i etterretningstjenesten, og når 
jorden brant, dro de enten til Shet-
land eller til Sverige. 

I mars 1941 begynte tyskerne å lete 
etter hemmelige sendere rundt i 
Oslo, og plutselig kunne de storme 
inn i hus. De gjennomsøkte hus fra 
kjeller til loft, de beslagla rom og 
installerte måleapparater. Dessuten 
kjørte patruljevogner med peileut-
styr merkelig ofte gjennom villa-
strøk og sentrumsgater. 

Gabriel Smith hadde radiosen-
deren Oldell i kjelleren og var 
flere ganger blitt kalt til London, 
og dro i februar 1941. I mars ble 
Daniel Ring innkalt, og det ser ut 
til at Ring tidligere hadde vært i 
London, og at han da brakte med 
beskjed til Smith om å komme seg 
i sikkerhet.
Senere fikk Ring følgende hilsen: 
«Kaptein Daniel Ring har under 
Felttoget i Norge i 1940 deltatt 
i forsvaret av Fedrelandet fra 
18.april til 28.mai 1940. Norge 
takker Deg for din innsats i 
Frihetskampen. Haakon R».

Må selv i sikkerhet
Før vi går videre med den siste 
turen fra Norge for Daniel Ring, 
nevnes orlogskaptein Ulf Mang-
schou. Han hadde deltatt i kampene 
om Bergen og det «brant under 
bena» på Mangschou også nå. 
Et anklageskrift fra Der Ober-
reichkriegsanwalt foreligger al-
lerede i august 1940. Via Gabriel 
Smith fikk Mangschou kontakt 
med Harald Torsvik, som i mars 
1941var i Oslo. Sammen med 
Torsvik dro Ring og Mangschou 
med toget til Åndalsnes. Torsvik 
dro videre med privat bil, de to an-
dre tok bussen videre til Ålesund, 
hvor de ble møtt av politimannen 
Karl Eriksen. Han brakte dem til 
Trygdeheimen for å vente på båten 
« MB Reidar». På reisen hadde 
Ring med seg en forseglet boks 
med dokumenter og han bar også 
dokumenter på seg.  
Men nå var altså tiden for å reise i 
sikkerhet kommet for Ring. «MB 
Reidar» lå på Skansekaia i Ålesund 
ved siden av to tyske krigsskip, så 
det var ikke uten nervøsitet Ring og 
de andre gikk om bord, litt spredd 
og brukte en halv time på å komme 
seg i båten. Elsi Torsvik ga Ring en 
sjokolade av typen Firkløver, slik 
hun pleide å gi dem som dro. Hun 
fortalte Ring at samme dag hadde 
mannen hennes fått et brev om at 
han måtte komme seg vekk. Ring 
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anbefalte Torsvik å følge rådet, 
men Torsvik trodde på en snarlig 
fred. 

Den 25.mars 1941 forlot «MB 
Reidar» Ålesund med 14 mann om 
bord. Denne dagen var det kuling, 
og snøbyger ødela sikten. Motoren 
stoppet og de forsøkte å heise 
seil, men skjøtene var bundet med 
halvstikk og var blitt umulige å få 
opp. De forsøker å baute, de kaster 
ut et anker, men tar bunnen noen 

ganger og båten blir kastet mot 
berget. Ring kaster boksen med do-
kumenter på havet og da den også 
var fylt med bly, sank den raskt. 
Dokumentene Ring hadde på seg 
gikk også til havs. Alle om bord i 
« MB Reidar» strandet på en liten 
holme utenfor Vigra og båten ble 
knust. Av plankene laget de bål i 
håp om at noen skulle se flammene 
og finne dem. De bygget snøhytte, 
og neste dag, den 26.mars, ble de 
plukket opp av to færinger med 

Forsvarssjef kronprins Olav takker Ring for å «ha tjenestegjort i Rikets Krigs-
makt utenfor Norge i Sverige og Storbritannia, fra 15. april 1941 til 8.mai 1945."
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lokale nordmenn. Båtene brakte 
dem inn til Vigra og halvparten ble 
samme dag sendt derfra videre med 
båten «Njål». Det skulle komme en 
skøyte å hente de andre og bringe 
dem inn til Ålesund, men den duk-
ket aldri opp. Så stjal de to robåter 
som Mangschou og Ring rodde inn 
til Ålesund. I kuling og snødrev 
brukte de fire timer. Været roet seg 
nok ikke på en stund, for «Njål» 
brukte over en uke til Lerwick. 
Fra Ålesund dro Ring tilbake til 
Oslo for å hente kopi av dokumen-
tene som hadde gått til sjøs. Mang-
schou ble med, for nye instrukser. 
Da Ring returnerte til Ålesund, 
hadde han med seg åtte mann og 
blant dem «den unge skiløperen 
Andreas Hofgaard Wyller».  
Den 31. mars fikk Rings gruppe 
beskjed fra radiotelegrafisten 
Sigurd Johannessen i Oldell, at det 
kom en båt fra Shetland litt sør for 
Ålesund for å hente dem 5.april. 
Like etter ble Johannessen tatt, 
mens Lyder Larsen kom seg til 
Sverige. Sønsteby skriver i boken 
«Etterretningstjenesten 1940-45», 
at de som ikke hadde rømt i peri-
oden 23.mars til 9.april, ble arres-
tert. 

Oldell sprekker
I Ørsta, hvor gruppen oppholdt 
seg, var det også påske og båten 
fra Shetland kom ikke. Det vil si 
båten kom inn, men for langt syd 

for Ålesund og ble liggende å vente 
før den returnerte. Ring kontaktet 
Torsvik og fikk da beskjed om 
at det var mulig å skaffe en båt 
– «Dolsøy». Ring dro og betalte 
3000 kroner for «Dolsøy». Han 
ringte pensjonatet i Ørsta hvor de 
andre satt og ventet og ga beskjed 
om at de måtte komme seg inn til 
Volda hvor båten skulle gå ut. 
Mens gruppen ventet i Ørsta og 
lekte påsketurister for ikke å vekke 
tyskernes interesse, sprakk Oldell i 
Oslo. Etter at Ring og gruppen var 
kommet til London, ble Torsvik og 
Eriksen også arrestert, trolig 4. mai. 
Som følge av avsløringen av Old-
ell, og blant annet Torsvik-gruppen, 
sank nordsjøfarten kraftig. I april 
gikk bare tre båter ut. Dessuten 
hadde engelskmennenes raid mot 
Lofoten den 4.mars 1941, med 
hjelp av 52 nordmenn fra SOE, 
skjerpet tyskernes kontroll. 
En ting var at det var farefullt å dra 
over Nordsjøen i en fiskeskøyte fra 
Ålesund, og særlig på denne tiden. 
Enda mer farefullt var det å dra fra 
Volda som ligger langt inne i en 
fjord. Tyskerne hadde vaktposter 
og fulgte med. Dessuten, «Ferdene 
på Voldsfjorden kunne vere livet til 
låns i storm og uvêr», skriver Volda 
Sogelag. På den andre siden kan en 
si at angivere var det få av i Volda. 
Det var vanskelig å rekruttere 
nazister på Sunnmøre, denne delen 
av landet var nesten forskånet for 
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nazister. Likevel var det en norsk 
nazist, Finn Kaas, som klarte å 
infiltrere og angi både Oldell og 
Torsvik-gruppen. 

Med «Dolsøy» til 
Shetland
Daniel Rings gruppe ventet, for 
først ut på natten til den 16. april 
1941 kom «Dolsøy» til Volda, og 
om morgenen gikk de ut. Skip-
peren hadde satt kursen sammen 
med en kamerat, men han hadde 
ikke noe kart over Nordsjøen og 
kompasset hadde ikke vært justert 
på to år. Været var i ferd med å 
stabilisere seg, lite vind, men det 

gikk noen regnbyger. Sjøen var 
rotete etter uværet og under over-
farten økte vinden til kuling fra 
sør, med bølgehøyder på fire-fem 
meter. Ikke rart at alle var sjøsyke, 
som Mangschou skriver. Først over 
fem timer etter at de forlot Volda, 
passerte de Svinøy fyr. Heller ikke 
en slik passering var uten fare, 
for fyret ligger høyt på en øy i 
havet sør for Runde og var besatt 
av tyskerne. Tyskerne hadde god 
utsikt, og dessuten, fyret ligger på 
Norges mest værharde sted. Like-
vel passerte «Dolsøy» trygt, men 
da de møtte to tyske patruljebåter 
stoppet de opp. Raskt slengte de ut 

Svinøy fyr slik det ser ut i dag.
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noen liner, samt en bøye og lot som 
de fisket. De tyske patruljebåtene 
passerte uten å stoppe. 

Vinden dreide etterhvert sørøst og 
avtok da «Dolsøy» nådde Shetland 
om aftenen den 17. april. Båten ble 
liggende å bakke til det ble dag. 
Kysten av Shetland kan være bratt, 
det er vanskelig å komme ned til 
sjøen. Derfor er det også ofte 
vanskelig å legge til med båt og 
komme seg i land. Så «Dolsøy» 
fortsetter sydover og får los 
som leder dem inn til Lerwick. 
«Dolsøy» legger til i Hay´s dock 
– havnen i Lerwick, om ettermid-
dagen den 18. april 1941. 

Båten ble møtt av kaptein Arne 
Bjerkelund, og i den korte veistub-
ben «Brown´s Road» lå husene 
hvor nordmennene ble internert. 
I dag er stedet parkeringsplass 
for Shetland museum og arkiver. 
Mangschou forteller at innkvar-
teringen var dårlig og de klaget til 
kommandanten. Følgen av klagen 
var at kommandanten satte dem til 
rengjøring – noe Mangschou syntes 
var uklokt, for disse guttene var 
kommet for å slåss for friheten. 
Etter noen dager ble de fleste 
eskortert av engelske fly, sendt med 
rutebåten til Aberdeen i Skottland, 
og derfra videre til London. Men 
ikke Ring og Wyller. 
Da «Dolsøy» la til Hay´s dock 

den 18.april 1941, ble Ring og 
Wyller som de eneste i gruppen, 
mottatt i havnen av kaptein John 
Rognes. Siden mars hadde Rognes 
hatt base på Shetland for å holde 
kontakt med Milorg via radio til 
Ålesund, og det var Rognes som 
skulle ha dokumentene Ring hadde 
med. Rognes tok med seg Ring 
og Wyller i fly via Edinburgh til 
Oxford og med bil inn til London. 
Egentlig skulle Ring fra London bli 
sendt tilbake til Norge og Tromøya 
i ubåt. Han skulle da ha med 
penger og instrukser, men i stedet 
ble han i London. Årsaken er noe 
uklar, men Andreas Wyller skal ha 
snakket med noen i etterretningen 
på pensjonatet i Ørsta. Der hadde 
han fortalt om agentene til en Holm 
som var der, og de var suspekte 
og en var nok redd for at de ville 
kjenne igjen Ring. Derfor ble 
agentoppdraget stoppet. Men at 
Ring tidligere hadde vært i Lon-
don, kan vel bekreftes ved at han 
forteller at han hadde vært om bord 
i denne ubåten tidligere.

Likevel, når Ring og Wyller ble tatt 
ut av de vanlige rutinene på Shet-
land, tilsier det at begge var kjente 
i London og ikke trengte å bli 
avhørte og sikkerhetsklarerte.  

Familien til Sverige
I London skiltes Ring og Wyllers 
veier. Wyller dro til Canada den 
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Daniel Ring hjemme i Kirkeveien, den 6. juni 1945.
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18.mai 1941 og ble utdannet 
flyver i «Little Norway». Ring ble 
i London en stund og bodde fra 
juni 1941 i Laleham, i utkanten av 
London. Senere i 1941 dro han til 
Stockholm og var ved den engel-
ske legasjonen som liaisonoffiser, 
en offiser som samarbeider med 
to organisasjoner ved å kommu-
nisere og koordinere aktiviteter. 
Ring hadde forlatt kone og to barn 
da han dro over Nordsjøen, og 
en slik flukt kunne være til fare 
for resten av familien. Tyskerne 
kunne gjerne arrestere dem som 
gisler, men i tillegg, i andre etasje 
i Holmenkollveien bodde en tysk 
dame som hadde angitt naboen for 
å ha en sender i haven. Datteren til 
Ring - Nini Ring Toverud, forteller 
at en dag i dette året 1941, kom en 
mann til dem hjemme på Smestad 
og hilste fra far. De fikk en dag på 
å pakke, tok trikken til byen hvor 
de ble møtt og fulgt til Sverige over 
Halden og til flyktningmottaket 
Kjesäter ved Stockholm. 
Gunnar Sønsteby skriver at Ring 
var i London da han medio april 
1943 kom til Stockholm.   Ring 
var da ved F.O. II i London og i 
etterretnings-tjenesten. Han ble 
i juni fenrik i marinen og under-
løytnant i september 1943. I 1944 
var han tilbake i Stockholm «M.I. 
II – Sverige» og i etterretningstje-
nesten. Frem til 1945 var han ved 
politistaben i Stockholm som etter-

retningsoffiser.    
Allerede sommeren 1940 hadde 
SOE rekruttert nordmenn til 
spesialoppdrag i Norge. Et raskt 
voksende SOE hadde forstått at de 
beste agentene var å finne blant de 
norske flyktningene. Det ser ut til 
at Norge kan takke Daniel Ring for 
at Sønsteby fikk tjene vårt land. 
På nyåret i 1942 var Sønsteby i 
Stockholm, og 9. januar skulle 
han igjen til Norge. Han fikk flere 
oppdrag fra Ring, men på turen til 
Norge ble Sønsteby arrestert og 
satt to måneder i fengsel i Sverige. 
Den norske delegasjonen ønsket 
at Sønsteby kom seg til England 
med et av de norske skipene som 
lå beslaglagt i Gøteborg. Det hadde 
Sønsteby lite lyst til, han ville 
tilbake til Norge som agent. Ring 
fikk engelskmennene til å godta 
Sønstebys ønske. Sønsteby fortel-
ler i «Rapport fra nr. 24»: «Ring og 
jeg satt på hans kjøkken fra tidlig 
morgen til sene kveld og diskuterte 
mine oppgaver. På dette kjøkkenet 
ble jeg introdusert til andre som 
var kommet over fra Norge, slik 
at jeg kunne overta deres kontak-
ter. Mange flere menn enn jeg satt 
jevnlig på dette kjøkkenet. Som nr. 
24 ble jeg grundig briefet av Daniel 
Ring og ble så klar til å dra». 
Så sendte Ring Sønsteby til Oslo 
med kodenavnet 24 og ikke num-
mer 13 som Sønsteby ønsket – det 
var da allerede brukt. Daniel Rings 
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beslutning om ikke å overføre 
Sønsteby til England kan sees som 
et lykketreff for Norge. Av de ti be-
slaglagte båtene som lå i Gøteborg, 
kom bare to frem til London.  

Trykket penger i Sverige
Når de norske flyktningene kom 
til Sverige og Stockholm, hadde 
de ofte med seg penger, og disse 
ble vekslet til svenske penger i den 
norske delegasjonen. Med kurér 
kom de norske kronene tilbake 
til Norge og bidro til motstands-
kampen. Likevel, det ble mangel 
på penger. Høsten 1942 skaffet 
Ring via sine agenter kontakt med 
Norges Bank. Ring ga Sønsteby i 
oppdrag å hente seddelplater og pa-
pir slik at de norske pengene kunne 
trykkes. Platene ble lagt i sekken til 
Sønsteby, ble dekket med kull og 
sammen med den «allierte» drosje-
eieren Sverre Hornbæch kjørte 
de klokken åtte om kvelden mot 
Kongsvinger. Her ble sekken levert 
videre og ankom etterhvert Ring 
i Stockholm. Ring hadde skaffet 
seg kontakt med en «klisjéfabrikk» 
utenfor Stockholm, som hadde 
lært ham å kopiere trykkplatene. I 
hemmelighet laget Ring to kopier 
av alle platene. Det ene settet ble 
straks sendt til London med et 
britisk fly, det andre fulgte neste 
dag med det norske flyet. Da Ring 
var ferdig med kopieringen, ble de 
originale platene sendt tilbake til 

Oslo med kurér og lagt på plass i 
Norges bank.
Som agent under Rings ledelse 
hadde Sønsteby mange turer mel-
lom Stockholm og Oslo. Når det 
gikk kodete meldinger mellom 
Sverige og Norge, var det Ring 
som utformet kodene. Kodene var 
enkle, eller som Sønsteby skriver: 
«Beskjeder til Stockholm og 
Daniel Ring, ble kodet ved hjelp av 
bøker som «Sult» av Hamsun, det 
var en tittel som var lett å huske. 
Dessuten ga tittelen assosiasjoner 
for tusenvis av motstandsfolk som 
var sultne på revansje og seier. 
Hvilken bok de skulle kode etter, 
dro den enkelte agent til Stockholm 
og avtalte med Ring personlig. Føl-
gen var at kun to kjente koden, den 
enkelte agent og Daniel Ring». 

Fikk ingen æres-
medaljer?
Sønstebys rapporter til Daniel Ring 
var i lang tid selve hovedsamban-
det over Stockholm til britenes 
SOE. 
Flere steder vises misnøye med den 
norske delegasjonen, men godt at 
«Nini og Danni ga oss mat og et 
varmt bad». 
Rings rulleblad viser at han trente 
polititroppene i Stockholm fra 1944 
til 1945. Forsvarsjef kronprins 
Olav, takker Ring for å «ha 
tjenestegjort i Rikets Krigsmakt 
utenfor Norge i Sverige og Storbri-
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tannia, fra 15.april 1941 til 8.mai 
1945». 
Som transportoffiser var han i 
gruppe 2, Trøndelag, fra 9.mai til 
30.juni 1945 og deretter idretts-
offiser ved Distriktskommando 
Østlandet med kapteins grad. 
Sjøforsvaret skriver at han var en 
dyktig etterretningsoffiser og hans 
militære rulleblad slutter i septem-
ber 1962.
Den 6. juni 1945 tok Rings familie 
toget til Oslo og rakk å få med seg 
at kongen kom tilbake til Norge, 
men noe hjem fantes ikke. Huset i 
Holmenkollveien hadde vært over-
tatt av nazister og var nå ubeboelig. 
Alt familien Ring hadde hatt der 
var vekk. I tillegg bodde den tyske 
damen fortsatt i andre etasje, ikke 
en enkel situasjon, så familien fikk 
bo hos søsteren til Daniel Ring.
Daniel Ring fortsatte ikke jobben 
i Sverdrup Dahl etter krigen, han 
hadde skaffet seg agenturer i Eng-
land, men han fortsatte i Heming.  
Den 11.september 1979 står det i 
Aftenposten at «vår inderlig kjære 
Daniel Ring døde plutselig fra oss 
i dag 7. september. I Hemingavisen 
oktober 1979 står «Daniel in me-
moriam », blant annet: 
«Et av våre trofaste medlemmer, 
Daniel Ring er gått bort i en alder 
av 79 år». 
Daniel Ring fikk mange medaljer 
og heder for sin innsats innen 
idrett, men hvilke medaljer han 

fikk for sin innsats under krigen er 
meg ukjent. 

Takk til: Hjemmefrontmuseets 
arkiv, Shetland Museum and Ar-
chives, Lerwick bibliotek, Marine-
museet i Horten, Riksarkivet, 
Idrettslaget Heming ved Gudrun 
Ræder Haakonsen, Frank Otto Au-
bert i Vestre Aker skiklubb, Deich-
manns bibliotek på Majorstuen og 
Røa. Ullern Historielag og Tom 
Vadholm har bidratt, slik også Tone 
Gaudernack, som igjen har bistått 
meg ved gjennomgang av papirer, 
bøker og dokumenter. Takk også til 
Nini Ring Toverud for bidrag og 
positive og hyggelige innspill.

Husk å oppgi medlemsnum-
mer ved innbetaling av kon-

tingent for år 2017. Medlems-
nummeret ditt står på din giro 
og trykkes ellers på adressen 

din når du mottar nye blad. Det 
starter med VAH-xxxx. Betal 
gjerne før fristen den 1.april, 

slik at vi som fører regnskapet 
får en jevnere arbeidsfordeling. 

Takk!
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TeksT: eysTein Husebye

FoTo: privaT 

Vestre Aker Historielag har spurt 
meg om jeg kan bidra med mer 
lokalstoff til medlemsbladet. Jeg 
kommer da med en selvopplevd 
historie fra 1960 om hunden Sack. 
Den er utrolig, men sann.

Denne historien fant sted mens 
min kone Synnøve og jeg bodde i 
familiens hytte på Vettakollen. Jeg 
studerte jus på Kongelige Fredriks. 
Synnøve var gravid med vår første 

sønn, som ble født senere samme 
år. Hunden Sack bodde hjemme 
hos mor og far på Grimelund, 
men jeg var ofte innom for å hente 
Sack for en skogstur på Vettakol-
len – slik vi hadde gjort i mange år. 
Jeg var ung og sterk, og Sack var 
fortsatt sprek. Sammen var vi et 
godt lag.
Da denne historien sto på trykk i 
bladet Vi Menn i 1962, kamuflerte 
jeg hvor handlingen utspilte seg. 
Men det var i området rundt Fugle-
myra på Vettakollen det skjedde. 
Her hadde Synnøve og jeg forlovet 
oss noen år før. Fuglemyra ligger i 
den gamle Grimelundskogen, som 
vår familie er spesielt glad i. Hel-
ler ikke jeg nevnte i innlegget i Vi 
Menn at min bror Morten ble med 
meg tilbake til Sack samme dag. 
Vi satte opp et lite kors av grener 
der hunden ble begravd, og skar 
navnet Sack inn i et lite bjerketre. 
Mange år senere kunne jeg konsta-
tere at disse spor da var slettet ut av 
naturen. 
Det var selvfølgelig ikke så bra at 
Sack dro til skogs fra Grimelund 
sammen med nabohunden, som 
holdt til hos familien Moestue rett 
nedenfor gården. Men Sack og 
nabohunden var fra samme kull, 
og hadde et spesielt godt forhold. 

Historien om hunden Sack som forsvant på 
Vettakollen i 1960

Hunden Sack og jeg var et godt lag.
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Dette var jo også i 
1960, før båndtvang 
var så aktuelt.
Nedenfor følger histo-
rien om Sack, ordrett, 
slik jeg i sin tid skrev 
den ned:

Hunden
For en del år siden 
hadde jeg hund, en 
engelsk setter. Det 
var en god jakthund 
og en god turkamerat. 
En dag i mai ble den 
borte, og naboens 
tispe var også for-
svunnet. De hadde 
nok dratt til skogs 
sammen, det hadde 
hendt en gang før. 
Etter tre dager kom 
tispen tilbake, alene. 
Dag etter dag tok 
jeg turen innover. 
Jeg fikk ikke fred for 
tanken på at hunden 
min kanskje lå skadet 
innpå skauen. Jeg 
lette alle tenkelige og 
utenkelige steder. Og 
jeg lyttet. Men det var 
selvsagt nytteløst. Her 
var svære områder, en 
uendelighet av skau, 
myr og vann.
Den 18. mai våknet 
jeg tidlig om mor-
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genen. Det var søndag og vi var 
kommet sent i seng om natten. 
Det var altså all grunn til å sove 
videre. Men jeg fikk ikke sove. Jeg 
syntes jeg hadde hørt en hund gjø, 
og lyden syntes å komme ovenfra 
V.kollen. Jeg rusket i min kone og 
sa at jeg tok en tur ut.
Jeg slang på meg noe turtøy og la 
på sprang oppover. En underlig 
følelse hadde besatt meg. Tanken 
på hunden som jeg for lengst hadde 
oppgitt å finne vellet opp på ny. 
Det hamret i tinningene og jeg 
hev etter pusten. Da jeg kom opp 
til myra slengte jeg meg ned, helt 
utslitt. Alt var stille der oppe. Ikke 
en lyd, og jeg kom etter hvert til 
hektene igjen. Jeg satte meg opp og 
så at jeg satt like ved en barhytte. 
Dette var myra hvor århanen spilte, 
noen hadde sikkert bygd hytta for 
å skjule seg for fuglen. Plutselig 
hører jeg en hund gjø igjen. I 
samme retning som jeg hadde løpt, 

kanskje litt mer østlig. Ikke tale om 
at det var folk på de trakter nå, det 
gikk heller ingen stier den veien. 
Gjøingen hadde en annen låt enn 
den første. Den stoppet brått. På 
nytt la jeg på sprang, jeg var lite 
kjent her. Det var småkupert og 
vondt å komme frem. Jeg stoppet 
på en liten kolle for å samle meg. 
Det vokste tett med bjørk akkurat 
her. Noen meter ned til venstre ser 
jeg noe hvitt. Kan det være sne så 
sent? Jeg tar noen skritt for å se. 
Plutselig bråstopper jeg, to skritt 
foran meg ligger hunden min. Det 
surrer fluer rundt den. Den hadde 
vært død lenge. 
Jeg kan ikke hjelpe for at tårene 
renner, og jeg gråter lenge. Om-
sider river jeg meg løs, legger nøye 
merke til hvor jeg er, og legger på 
sprang hjem. Hjemme ligger min 
kone og sover. Jeg tar en spade, og 
går tilbake og begraver hunden.


