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Julemøte i Ris menighetshus
torsdag 7. desember 2017

Vestre Aker Historielag inviterer til julemøte i 
peisestuen, torsdag den 7. desember kl 19.00

Bli kjent med en fjern fortid i ditt eget nærområde!

Jonas Nordby, konservator ved Follo museum, vil snakke 
om runer generelt og om Oslo-funn spesielt. 

Vi serverer hjemmebakt kringle og kaffe.

Velkommen!
Clemens Saers

leder VAH
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John Collett på Ullevål (1758-1810)

TeksT: Eystein F. Husebye

FoTo: PrivaT og arkiv

Akers Sogneselskap feiret sitt 
210-årsjubileum i år. Selskapet ble 
i sin tid stiftet av John Collett. Han 
ble født i Christiania, og tilhørte 
den velhavende engelske Collett-
slekten som hadde tatt borgerskap 
i Christiania i 1683. 

John Collett tilbragte mange år hos 
slekten i London fra han var ung 
gutt. I London var det en stor norsk 
og nordisk koloni knyttet til trelast 
og shipping i bydelen Wellclose 
square.  Her var både en dansk og 
en svensk kirke, og her fikk redere 
og trelasthandlere tilgang til bank og 
børs som de ikke hadde i Christiania. 
Fra Wellclose square var det kort 
avstand ned til havneområdene der 
seilskipene anløp for å losse trelast 
fra Christiania og andre norske byer. 
Carsten Anker bodde i Wellclose 
square i mange år før 1814. Hans 
kontakter i London ble en betydelig 
hjelp i forhandlingene han førte for 
landet. 

Den norske tømmereksporten til 
Europa var på slutten av 1800-tallet 
blitt aggressiv, lønnsom og domi-

nerende. Den oversteg for eksempel 
langt tømmereksporten fra Sverige 
og Finland. Norsk trelast var sterkt 
etterspurt i den voksende metropolen 
London, og den skapte store for–
muer hos noen utvalgte familier som 
hadde fått enerett til slik utførsel av 
Kongen.  John Colletts familie var 
en av disse.
London var verdens største by med 
verdens største havn.  England var 
en voksende stormakt som ledet an 
i vitenskap og industriell utvikling. 
Det samme gjaldt nye landbruks-

John Collett ca. 1790.
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metoder. John Collett fikk åpenbart 
med seg svært verdifulle inntrykk og 
impulser i de mange årene han bodde 
i den nordiske kolonien i Wellclose 
square. 

Hjemme i Christiania drev faren 
trelastfirmaet Collett & Leuch, mens 
John Collett bodde i London. Etter 
hvert gikk sønnen Peter inn i firmaet 
som da skiftet navn til Collett & Søn. 
John Collett hadde giftet seg med sin 
kusine og Bernt Ankers adoptivdatter 
Martine (Tina) i 1783, og ekteparet 
bodde i Wellclose square i nesten 
ti år før broren Peter døde, og John 

Collett måtte reise hjem fra England 
for å overta familiefirmaet. Dette var 
i 1792. Collett & Søn ble etter hvert 
det rikeste firmaet i Norge, nest etter 
Bernt Ankers fideikomiss, som betyr 
en stiftelse. 

Reformator innen 
jordbruk
I 1793 fikk han Ullevål gård av sin 
svigerfar Bernt Anker i gave, og i 
årene som fulgte drev han gården 
frem til en mønstergård, med impo-
nerende hage- og parkanlegg. Her 
ble det holdt legendariske selskaper 
i jakttiden og i julen.  

Dette kartet fra 1859 viser deler av London med dokkene langs Themsen og bydelen 
Wellclose square – merket C. Det er kort avstand fra bydelen ned til dokkene der 
seilskipene losset trelasten fra Norge.



4

John Collett ønsket å skape et forum 
der gårdbrukerne i Aker kunne møtes 
og få del i nye ideer, særlig innen 
jordbruket. Han tok initiativet til 
stiftelsen av Aggers Sogneselskab i 
1807, det første av sitt slag i Norge, 
fire år før Selskapet for Norges Vel 
ble etablert.  Selskapets formål var 
«efter Evne at medvirke til Aggers 
Sogns Vel saavel i sædelig som 
økonomisk Henseende». Selskapet 
møttes fire ganger i året kombinert 
med selskapelig samvær. Selskapet 
ga ut det første landbrukstidsskriftet 
i Norge: «Den Norske Bondeven» 
som kom ut første gang i 1808. 
Selskapet påtok seg mange store og 
viktige oppgaver, og hadde blant 
annet ansvaret for Akers Sogns 
Bygdemagasin, som var et av de 

første i landet.  I 1830-årene arran–
gerte man markedsuker i Christiania 
der bøndene kunne stille ut kunst- og 
husflidsprodukter. Dette igjen ble 
kimen til etableringen av Christiania 
Kunstforening, der blant annet 
familien Heftye gjorde seg sterkt 
gjeldende. 
Akers Sogneselskaps medlemmer 
tok initiativet til etablering av egen 
bank – Akers Sparebank - og en 
rekke andre viktige tiltak. Selskapet 
drev bibliotek og deltok aktivt i 
arbeidet på det sosiale felt.
John Collett døde i 1810. Hans 
tiltakskraft og idéer hadde slått rot 
hos bøndene i Aker. På den måten 
ble han en viktig fornyer av det 
gamle jordbrukssamfunnet i Aker og 
i landet for øvrig.

Maleriet av John William Edy år 1800, viser det storslåtte park- og hageanlegget 
på John Colletts Ullevål.
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Akers Sogneselskap reiste en 
minnestøtte av John Collett 
ved selskapets 150 års jubileum 
- den 4. juni 1957. Avdukingen 
ble foretatt av Yngvar Huse-
bye med fire generasjoner 
av slekten Collett til stede og 
medvirkende. Bildet til venstre 
viser Yngvar og en ung John 
Collett på armen. 
Foto: Eystein F. Husebye.

Akers Sogneselskap feirer sitt 210 årsjubileum i år. I den anledning ble det 
holdt en høytidelighet ved minnestøtten den 6. juni, der medlemmer av selska-
pet la ned en krans til ære for selskapets stifter. Eystein F. Husebye la ned 
kransen sammen med to generasjoner av Collett-slekten. Bildet viser Peter, 
Erik og John Collett (den samme som på fotoet fra 1957) sammen med Eystein 
og Nanna Sønnichsen. Minnestøtten står i parken i Ullevålsalléen 1.
Foto: Karl Andreas Kjelstrup.
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Rødkleivfaret 20 - 100 år

TeksT: Clemens Saers

FoTo: PrivaT og Clemens saers

Når man går fra Lillevann sta–
sjon nordover i Rødkleivfaret, 
passerer man Trollvasshytta på 
høyre side og har en fantastisk 
utsikt over Sørkedalen og videre 
vestover på venstre side. Ved 
nummer 20 stoppet jeg opp en 
dag i mai 2016.

Her var det et tun med mange små 
og ett litt større hus i laftet tømmer. 
Innenfor gjerdet hørte jeg at det 
klukket fra høns i mange ulike farg-
er. Jeg var kjent med at den første 
ordinære trikken fra Majorstuen til 
Frognerseteren var satt i drift 14.mai 
1916, og tenkte at kanskje var noen 
av disse husene opprinnelig fra den 
tiden. På tunet stod det en kar som 
drev på med vedlikeholdsarbeid, 
og jeg bestemte meg for å ta en 
prat med ham. Hva er historien bak 
denne store tomten med alle de små 
husene? Slik kom jeg i kontakt med 
Terje Stange, barnebarn av Harald 
Stange.  

En klassereise
Han inviterte meg inn på eiendom-
men og jeg fikk en første introduk-
sjon til en spennende familiehistorie 

over 140 år. En historie som blir en 
viktig brikke i den større fortellingen 
om Norge fra  jordbrukssamfunn til 
industrinasjon.
I 1875 blir Harald Stange født som 
et av mange barn på en liten bonde-
gård utenfor Tønsberg, i Ramnes 
kommune. Gutten hadde et godt 
hode og kom seg som 15-åring i 
lære hos firmaet Jac. O. Lyngaas 
& Co. i Tønsberg. Her lærte han 
shippingmiljøet og de økonomiske 
sidene ved virksomheten å kjenne. 
I 1904 kom Harald til hovedstaden 
og fikk stilling som kontorsjef hos 
Sigurd Feiring. Nå fulgte flere år med 
reiser utenlands, inntil Harald Stange 
startet for seg selv i 1908 og opprettet 
Harald Stanges Assuranceforretning.
Norge var nettopp blitt selvstendig 
(1905) og shippingvirksomheten 
var i sterk vekst. Antallet båter som 
måtte forsikres til en best mulig pris 
for begge parter, var en virksomhet 
som krevde store kunnskaper om 
skip og last. Det var etter hvert 
mange aktører i det samme markedet.  
Harald hadde erfaringen og over-
sikten. I august 1914 startet første 
verdenskrig, eller verdenskrigen, 
som den lenge ble kalt. Forsikrings–
ordningene og forsikringspremiene 
måtte nå tilpasses en krigsøkonomi. 
Norge var en nøytral sjønasjon med 
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mange skip på mange hav. De fleste 
av dem så aldri en norsk havn, men 
hadde norsk mannskap og norsk 
forsikring. Det å drive med skips-
fart under første verdenskrig var en 
høyrisikoaktivitet både for dem som 
investerte i frakten og skipene, og 
for mannskapet om bord på båtene.  
Harald startet nå Forsikrings-Aktie-
selskabet «Norske Atlas», som raskt 
utviklet seg til flere underselskap. 
Også brannforsikring ble etter hvert 
et viktig forretningsområde. Firma–
ene til Harald Stange fikk kontorer i 
alle de nordiske landene, men også 
i England og USA. Som admini–
strerende direktør hadde han ansvar 
for over 160 ansatte. 

Jobbetiden
At utviklingen ble eventyrlig for 
Harald Stange viser følgende tall: 

Premietegningen var i 1915 på seks 
millioner kroner. I 1916, 36 millioner 
kroner og i 1917 over 40 millioner 
kroner. (rundt 1,3 milliarder kroner i 
dag). Han tjente med andre ord mye 
penger. Prisen for mannskapet på de 
norske båtene steg betraktelig når 
Tyskland i 1917 erklærte full krig 
mot alle båter som ikke var tyske, 
også fra nøytrale land som Norge. 
Fra februar 1917 ble alle skip senket 
uten forvarsel av ubåter i farvannet 
rundt De britiske øyer. Halvparten 
av den norske flåten gikk tapt, totalt 
800–900 skip. Omtrent 2000 nor-
ske sjømenn fant sin våte grav på 
Nordsjøens bunn. Harald var på den 
tiden blitt gift med en av døtrene til 
direktør Indrebø, som blant annet 
var engasjert i forlengelsen av Hol-
menkollbanen til Tryvann. Bonden 
på Voksen hadde solgt unna mark 

Tømmerhusene fra 1917 er knyttet sammen med et eget bygg. Alt i laftet tømmer 
fra området rundt husene.
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langs banelegemet videre fra dagens 
Besserud til Lillevann stasjon. Deler 
av marken ble så videresolgt til 
lokale spekulanter i Kristiania. 

Harald Stange var en god jeger og 
meget interessert i jakt, og ønsket å 
bygge en firmahytte for sine ansatte 
med kort avstand til byen. Han hadde 
tidligere vært oppe i området og sett 
at orrfugler pleide å spille i skogen 
ved Lillevann. Direktor Indrebø tip-
set Harald Stange om at det var noen 
store tomter i Rødkleivfaret til salgs. 
Firmaet hadde allerede investert mye 
overskudd i kjøp av Rådhusgaten 20, 
St. Olavs gate 29 og Odins gate 23. 
Tomtene i Rødkleivfaret ble juridisk 
lagt under Odins gate 23. Selgeren av 
de to første tomtene, på til sammen 
rundt 13 mål, var Harald Bøe. Samlet 
ble tomtene hetende Noristua, par-
sell av Hoff skog. Kjøpekontrakten 
ble undertegnet den 13.mars 1916. 
Kjøpekontrakten er skrevet på Try-

vannsbanens firmapapir, noe som 
forteller at Bø var mellommann mel-
lom Harald Stange og Aktieselskabet 
Tryvandsbanen. Prisen var 800 
kroner per mål. Justert for kronekurs 
svekkelsen tilsvarer det i dag ca. 
33 000 kroner per mål. To år senere, 
den 2. august 1918, kjøpte Harald 
Stange en tilleggstomt kalt for Vest-
gløtt. Den var på 10 mål og selger 
var Wilhelm Mustad. Mye av tomten 
utgjør en utilgjengelig og bratt skrån-
ing ned mot Strømsdammen. Harald 
Stange investerte også i hyttetomter 
ovenfor Ål i Hallingdal. Her kunne 
han nyte jakt og fiske sammen med 
mange av de setterne som fulgte 
ham på turer i skog og mark. Han 
hadde allerede i 1907 tatt initiativ 
til stiftelsen av Norsk engelsk set-
terklubb. En klubb som i dag lever 
i beste velgående. Hjemme hos 
barnebarnet Terje blir jeg vist mange 
flotte malerier av norsk natur, med en 
eller flere engelsk settere som motiv.
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Tømmer fra skogen rundt
Opprinnelig stod det allerede før 
1916 et lite hus på tomten. Opp-
målingen fant sted dagen før Try-
vannsbanen startet med vanlig rute-
trafikk, den 14.mai 1916. Straks han-
delen var overstått ble byggearbeid 
satt i gang av to større laftede hytter 
som ble bygget sammen. Tømmeret 
til stuene hentet man fra skogen like 
ved. Harald bodde der aldri selv. 
Han og hans første kone hadde slått 
seg til i murvillaen i Holmenveien 
21. I Rødkleivfaret sto to laftede 
hus med et bygg som knyttet dem 
sammen ferdig for akkurat 100 år 
siden, i 1917. 
Det å lese skjøtet forteller meget om 
hvordan man ønsket at bebyggelsen 

langs banen skulle reguleres. Det 
heter i skjøte av 11.mars 1916 at 
«tomten skal bebygges villamæssig 
med vaaningshus på høist 2 etager 
i en avstand av mindst 10 – ti  - me-
ter fra nabogrund og 15 – femten 
– meter fra vei eller banelegemet. 
I kvistetagen maa ikke indredes ild-
værelser. På den solgte tomt maa der 
ikke uten sælgerens eller retsefter-
følgers samtykke oppføres mer end et 
vaaningshus samt et uthus. Sælgeren 
eller retsefterfølger forbeholder seg 
ret til at approbere samtlige teg-
ninger samt valget av byggeplassen.  
De oppførende bygninger maa ikke 
benyttes som sykehuse, fabrikker, 
arbeiderboliger eller lignende, el-
ler til haandverksdrift, likesom der 

Her sluttet Rødkleivfaret i 1917. Der drivhuset ligger nå var det før en snuplass for 
hester og snøplog. Halvbuen foran markerer dette.
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ikke maa drives nogen virksomhet 
som kan genere naboerne ved røk, 
larm eller lugt. Utskjænking av øl, 
vin eller brændevin maa heller ikke 
finde sted.»

Opptatt av sanitære forhold
Allerede ved utparsellering av de 
første tomtene langs Holmenkoll-
banen var man opptatt av at lokal 
kloakk og dyrehold kunne skape 
generende lukt. Derfor ble det en 
standard at tomtene ikke skulle være 
mindre enn fem mål store, slik at 
luktproblemene ble redusert. Det 
heter videre i skjøtet: «søppel og an-
det avfald maa lægges i tættsluttende 
kasse med laak, der anbringes i minst 
10 – ti – meters avstand fra vei eller 
nabogrund. Priveterne maa indrettes 
med torvstrø, der tømmes mindst 2 
ganger i uken, eller som vandklo–
setter.  Hvis kjøperen oplagrer torv–
strøkompost – selvfølgelig kun for 
eget bruk – maa enhver for naboer 
generende lugt absolut forebygges. 
Kloakkavløb for byggningen føres 
midt ut paa tomten, hvor det ender 
i en med laak overdækket mindst 2 
meter dyp kum. De solgte tomtene 
maa ikke yderligere utparcelleres. 
Hunde der ved gjøen eller lignende 
kan forstyrre naboers nattero, maa 
holdes indestængt om natten likesom 
saavæl hunde som andre husdyr, der 
vitterligen generer naboer, straks av 
sælgeren eller retsefterfølger kan 
fordres fjernet fra parcellen uten 

lovmaal og dom.». Først for ca. ti 
år siden ble tomten sammen med 
resten av Rødkleivfaret tilkoplet det 
offentlige kloakknettet.

Helårsbolig i dag
Harald ble i 1918 skilt fra sin kone. 
En forklaring kan ha vært at ekte–
skapet ble barnløst. Med sin nye 
kone, født Haglund, fikk han tre barn. 
Terjes Stanges far så dagens lys i 
1924, som den eldste av tre sønner. 
Alle tre gikk inn i firmaet Harald 
Stange AS. På fritiden var de ofte 
oppe på eiendommen Noristua.
I 1939 ble eiendommen til AS 
Noristua, og Hans Sætre ansatt som 
stedets vaktmester. Han fikk bo gra-
tis på tomten i en liten sidebygning. 
Jeg spør om det halvsirkelformede 
inngangspartiet til tomten og får en 
interessant forklaring. Før annen 
verdenskrig ble veiene brøytet av 
en plog med et mannskap på tre-
fire mann og et hestespann på seks 
hester. Halvsirkelen var slutten på 
veien den gang. Her var det mu-
lighet for plogen og hestene å gjøre 
vendereis. Terje Stange er nå i ferd 
med å bygge inn denne halvsirkelen, 
slik at det kan bli et lite veksthus for 
grønnsaker. 
Terjes foreldre flyttet til Rødkleiv-
faret 20 i 1949, og vår Terje så dag–
ens lys i 1953 som det tredje barnet 
av i alt seks. Han forteller om en fin 
barndom med mye sport i Rødkleiva 
og i Nordmarka ellers. Selv mener 
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han at det ikke kan være mange som 
har tatt t-kroken opp Rødkleiva så 
mange ganger som ham. Han har 
gode minner fra farfar Harald, men 
bare som en gammel mann. Harald 
døde i 1961, 86 år gammel. Jeg 
spør ham om planene framover. 
Som nybakt pensjonist stortrives 
han med å huse barn og barnebarn. 
Sengeplasser er det flust med i de 
mange små husene. Hønsene har 
god plass, men kanskje må de snart 
vike. Fruen er nede i Sørkedalen og 
steller med hester. Planen er at det 
skal komme noen hester på tunet om 
ikke altfor lenge. Jeg tenker på den 

bratte tomten nedover og foreslår 
rasen fjording som trives i slikt ter-
reng. Terje smiler, men heller mer 
mot islandshest. Jeg avslutter med 
å få en omvisning i hovedhuset, de 
to sammenkoplede tømmerhusene. 
Man skulle ikke tro at de var 100 år 
gamle. Terje Stange og hans kone 
har tatt godt vare på eiendommen 
og modernisert med god smak og 
omtanke for stedets historie. TV-
stuen er et tilbygg nedfelt mot vest. 
Skulle TV-tilbudet kjede dem, er det 
bare å la øynene hvile over de syv 
blåner som åpenbarer seg i land-
skapet mot vest.

Harald Stange tidlig på 1950-tallet.
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Takket være Terjes innsats de siste 30 
år fremstår tunet som meget velholdt. 
Tømret fra 1916 og husene ellers har 
stått i 100 år. Hvordan vil det være 
om 100 år når kanskje noen av hans 
oldebarn bor her? Vil markagrensen 
være der den er nå, noen meter mot 
nord og Rødkleiva? Vil arealet ned-
enfor Strømsdammen være utbygget 
med blokker eller annen form for 
boliger? Mange initiativ og beslut-
ninger for boligutvidelse som ble tatt 
for over 100 år siden, har stor betyd–
ning for mange i dag. Fremsynte var 

de som satset på elektrisk bane opp 
til Frognerseteren (opprinnelig var 
planene bane helt til Tryvann). Vi 
avslutter med å gratulere familien 
Stange med 100-årsjubilanten og 
sender en takknemlig tanke til hans 
bestefar Harald.

Holmenveien 21 i dag. Her bodde Harald Stange fra 1915 til tidlig på 1950-tallet. 
Huset er på over 900 kvadratmeter med nær fire mål tomt, og har blant annet 
originale gulv i hallen, mens det på kjøkkenet i senere tid er lagt et 200 år gam-
melt gulv hentet fra et kloster i Nederland.
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Høsttur med Vestre Aker 
Historielag gjennom Krokskogen

TeksT og bilde: Clemens Saers

Torsdag den 6.september arrangerte 
historielaget en busstur gjennom 
Krokskogen. For tredje gang var 
Henning Krohg Stabell vår veiviser 
fra Bærums verk til Kleivstua. Været 
var mildt om noe fuktig. Vi startet 
med en historisk gjennomgang av 
historien til Bærums verk. Her var 
det industrireising før den indu-
strielle revolusjonen hadde nådd 
England og Norge. Henning tegnet 
et flott bilde over familier som hadde 
satt spor etter seg. Bærums verk 
er også historien om hvordan den 
dansk-norske kongen tjente gode 
penger på norske skog- og malmres-
surser. Ferden gikk på den smale men 
velholdte gamle veien til Kleivstua. 
Opprinnelig var veien en del av 
pilegrimsveien til Trondheim. Men 
den har nok aner mye lengre tilbake 
i tid.Veien ble i begynnelsen av 
1800-tallet oppgradert til hovedvei 
til Bergen, en status den hadde til 
1860, da den nye traseen over Sol-
lihøgda ble åpnet.
Halvveis tok vi en liten avstikker 
rett inn i skauen. Der oppdaget vi en 
gammel hellig kilde, Olavskilden. 
Henning hadde tatt med seg mugger 
og forsynte oss med deilig kildevann. 

Vel framme ved Kleivstua vandret 
vi et stykke ned den bratte stien mot 
Sundvollen. Henning delte rikelig 
av sine solide kunnskaper om ferd-
selen her i tidligere tider. Bl.a. om 
kong Karl Johans besøk her i 1837 
og ferden til det som i ettertid ble 
til Kongens utsikt. Felles lunsj på 
Kleivstua ble en fin anledning til å bli 
kjent med gamle som nye medlem-
mer i historielaget.

Styremedlem i Vestre Aker Historielag, 
Henning Krohg Stabell, serverer ferskt 
kildevann til turdeltagerne.
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TeksT: Bjørn Christophersen

FoTo: PrivaT

Under en presentasjon av Historie-
laget på Røa, kom vi i kontakt 
med Svein Langlien som hadde en 
meget interessant lokal familiehis-
torie å fortelle. Han og hans familie 
hadde bevart en husmannskon-
trakt som hans oldefar hadde hatt 
for plassen Søndre Ødegård, nå 
adresse Vækerøveien 178.

En husmannskontrakt fra 1886 og 
en familiekrønike

Han ba oss senere hjem til seg. Det 
viste seg at han hadde et usedvanlig 
stort og nøyaktig ført familiearkiv. På 
grunnlag av det har Svein Langlien 
sammen med undertegnete skrevet 
følgende opplysninger:
I 1886 ga Baron Harald Wedel-
Jarlsberg husmannskontrakt for 
plassen Søndre Ødegården til sag-
bruksarbeider Thorvald Nilsen, mot 
plikt til å arbeide på Fossumsaga ved 
Bogstadvannet. Thorvald flyttet inn 
på plassen med kone og fem barn. 
Han døde to år senere, 41 år gammel 
av tæring (lungetuberkulose). Han 
etterlot seg kone, Maren Aslesdatter 

Søndre Ødegård en sommerdag i 1905. Foran Hans Thorvaldsen, født i 1885.
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og fem barn i alderen 16 år til tre år. 
Sammen med de eldste barna klarte 
Maren å etterkomme de kravene til 
arbeidsplikt på sagbruket og gårds-
bruket som husmannskontrakten 
stilte. På den måten fikk familien 
fortsatt bli boende på Søndre Øde-
gård. Barna var Anne Marie 16 år, 
Kristian 15 år, Håkon Sigvard 13 år, 
Netta 11 år og Hans Martinius 3 år.
På Søndre Ødegård var det i tillegg 
til et beskjedent bolighus, et lite fjøs 
og en liten låve og til sammen 16 
mål dyrket mark. I følge kontrakten 
kunne familien holde kuer som det 
var «Furage» for til på plassen, inntil 
tre sauer og gris. Familien måtte i 
hovedsak leve av det de selv kunne 
produsere på plassen.  
Husmannskontrakten gjengis i sin 
helhet på bladets midtside. I tilfelle 
noe av den gamle skriften ikke er så 

lett å lese, gjengis noen av punktene 
nedenfor. 
Foruten bestemmelser om maksimalt 
tillatte antall husdyr, vedlikehold av 
jordveien og husene, står blant annet 
følgende :
 « Brugeren er forpliktet til overalt 
på denne Eiendom… at forrette det 
Arbeide som måtte blive ham tildelt 
mot den ved eiendommen gjeldende 
Betaling. Ved Aannetider eller så 
lenge Flødning eller andet uoppsæt-
teligt Arbeide for eieren vedvarer, 
tillades ikke de i Lov av…1851 om-
handlede Fridage, hvorimod disse 
tilstaaes senere…»
«Videre er Husmand forpligtet til 
at skaffe et voxent Fruentimmer til 
Arbeide ved Værket aarlig i 2 dage 
i Høaannen og til at skjære 1 et maal 
Ager, alt for den ved Eiendommen 
gjeldende Betaling».
Bare de eldste barna var gamle nok 
til å kunne hjelpe moren da Thorvald 
Nilsen døde. Under nevnes noe om 
barna og deres liv, fordi det gir et 
bilde av samfunnsforholdene den 
gang. Det var for eksempel mye syk-
dom, og familien måtte selv ta seg av 
medlemmer som ikke så godt kunne 
forsørge seg selv. Dette var lenge før 
Folketrygdens tid.
1. Anne Marie,16 år. Hun stiftet ikke 
egen familie, men ble boende på 
plassen og kunne hjelpe til.
2. Kristian, 15 år. Han var arbeids–
udyktig og hjemmeværende inntil 
han døde av tuberkulose 27 år gam-

Magda, farmor Maren, Hans  og 
eldstebarnet Håkon på plenen 
foran Søndre Ødegård i 1916.
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mel.
3. Håkon Sigvard, 13 år, ble også 
boende på Søndre Ødegård de første 
årene og utførte arbeidsplikt på 
sag- og gårdsbruk. Senere dro han 
til sjøs og omkom der under første 
verdenskrig.
4. Netta, 11år, flyttet ut og fikk sin 
egen familie.
3. Hans Martinius, 3 år, begynte se-
nere som gartnerlærling på Bogstad 
og deretter i Oslo. Han måtte avbryte 
denne utdannelsen og flytte hjem 
til Søndre Ødegård for å hjelpe til 
der og utføre de forpliktelser som 
husmannskontrakten krevet. Hans 
eldre søsken maktet ikke lenger dette 
arbeidet. Han ble boende på Søndre 

Ødegård, giftet seg og fikk fem barn. 
Under veiarbeid i skogen ble han ut-
satt for en sprengningsulykke i 1919, 
35 år gammel. Han mistet et øye og 
skadet et ben. På denne tiden var 
det mange alvorlige arbeidsulykker 
både på sagbruket og i skogen.  Han 
fikk imidlertid en skadeforsikring 
fra «Riksforsikringsetaten» med 
utbetaling på kr. 55- pr. måned, ut 
fra en skjønnsmessig vurdering av 
at han hadde tapt 55 % av sin «er-
hvervsevne».  Han døde på Søndre 
Ødegård, 83 år gammel i 1969. Han 
fikk tilbud fra eierne på Vækerø om 
å kjøpe hele plassen på 16 mål rundt 
1930, og valgte å kjøpe husene med 
to mål tomt. Han overførte eiendom-

Barna til Magda og Hans Thorvaldsen i 1930. Fra venstre Ingrid (1926), Kristian 
(1922), Ruth (1920), Margarethe (1919) og Håkon (1915).
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men til datteren Ruth og svigersøn-
nen Karl Langlien i 1956. Navnet 
kommer av at han vokste opp på 
plassen Langlia. Den måtte fraflyt–
tes da Oslo kommune demmet opp 
Langlivannet som drikkevannskilde 
for byen. Sønnen Svein Langlien ble 
født i 1953 og bodde der til 2016, da 
stedet ble solgt.
Da Maren og Thorvald flyttet inn i 
1886, var selve husmannsstua i dårlig 
forfatning med bare jordgulv. I 1892 
ble huset vurdert som så dårlig at 
det burde rives og erstattes med et 
nybygg. Men tømmeret ble funnet 
å være så godt at eierne representert 
ved Carl Otto Løvenskiold, fant ut 
at man i stedet ville satse på en stor 
rehabilitering i 1892. Da ble det 
gravd ut en kjeller, laget grunnmur 
og lagt nytt gulv. Hele prosessen ble 

foretatt mens enken Maren bodde der 
med de fem barna.
Langt senere fikk stedet adresse 
Vækerøveien 178. Huset står der 
den dag i dag. Det ligger ganske 
nær Vækerøveien. Utenfra ser huset 
nesten uforandret ut bortsett fra at 
vinduene er fornyet. I en artikkel i 
Ullern avis i 1965, ble det hevdet at 
det er Røas eldste hus, uten at man 
har noen skriftlig dokumentasjon 
for det.
Svein Langlien mener at forholdet 
mellom familien på Søndre Ødegård 
og eierne var bra, han har aldri hørt 
noe annet. Når Carl Otto Løven-
skiold red oppover Vækerøveien 
kunne han ride inn til husveggen og 
la hesten stikke hodet inn kjøkken-
vinduet til Maren. Hun tok det ikke 
ille opp, men så på det som en spøk.

Søndre Ødegård, Vækerøveien 178 en novemberdag i 2017. Foto:CS.
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 - Å bli gammel, det er å miste

TeksT: Ingeborg Wiese

FoTo: PrivaT og ingeborg 
Wiese

Nå nøyer Georg Hille seg med 
utsikten mot Ris og Holmen-
kollåsen, hvor han var så mye 
som barn og ung. Fra stuevin-
duet på Marienlyst vekker blik-
ket nordover mange gode minner 
for den tidligere biskopen, spe–
sielt fra besteforeldrenes hjem i 
Jegerveien, villa Eckbo. 

Tidligere biskop Georg Hille fyller 
94 år i romjulen. Det er det ingen som 
tror når de møter den rakryggete og 
spreke mannen på hans daglige spa-
serturer i nærområdet eller i kirken 
på søndager. Han er godt vant med 
oppmerksomhet rundt sin manglende 
gebrekkelighet, og har ingen opplagt 
forklaring på hvorfor alderen ikke ser 
ut til å bite på ham. Men han tenker 
at det kan ha noe å gjøre med hans 
mange yngre venner.
- Å bli gammel, det er å miste, venner 
og familie blir borte én for én, sier 
Georg Hille. 
- Da er det viktig å ikke bli igjen 
alene, men få nye og helst litt yngre 
venner. Sånn er jeg veldig heldig, 
selv om jeg som gammel ungkar 

alltid har trivdes alene, i mitt eget 
selskap.

Besteforeldre i Jegerveien
Det var morens foreldre, Harald og 
Caroline Bjerke, som bygget huset 
i Jegerveien. Etter ti år i Tyskland, 
som direktør ved Mustad fabrikker 
der, kom bestefaren med familie 
hjem til Norge og startet byggingen 
av den store villaen som i dag er 
selskapslokaler. Dette var i 1896-97, 
og den første villaen var betydelig 
mindre enn den som utgjør villa 
Eckbo i dag. Bestefaren ble etter 
hvert generaldirektør i Norsk Hydro 
etter grunnleggeren Sam Eyde. For 
Georg Hille og de tre søsknene het 
villaen Høva, navnet Eckbo kommer 
først når bestemoren som enke selger 
huset i 1934 til Eckbo. 
- Jeg husker ikke min bestefar, for 
han døde da jeg var veldig liten, 
men bestemor har jeg mange, gode 
minner om. Noen år leiet de ut huset 
og bodde i en leilighet i byen. Jeg 
har aldri helt fått greie på hva som 
var årsaken. Da leiet de ut Høva til 
blant andre Sigurd Ibsen. Før første 
verdenskrig flytter de tilbake, og 
bestefar bygger på betydelig. Den 
store spisesalen som er intakt i dag, 
kom til da, forteller han. 
Georg Hilles mor bodde på Høva 
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gjennom ungdomstiden sin og fram 
til hun giftet seg med presten Henrik 
Hille. Bryllupet ble holdt i det vakre 
huset. Han kan huske bestemoren, 
alene som enke, men med to hus–
hjelper og sjåfør.
- Vi kalte henne Moman. Hun hadde 
en Buick som vi søsken synes var 
veldig fin.
Man skjønner at Georg Hille har 
levd en stund når han forteller om 
de mange turene han som guttunge 
gikk med søsknene fra Majorstuen 
og opp til bestemor. Det var lite biler, 
Ring 3 fantes ikke og det var stort 
sett grøntområder hele veien, via Ris 
hovedgård og opp til Høva.

Som prestesønn ble det naturlig 
nok noe flytting for familien. Georg 
Hille er født i Varteig i Østfold, men 
kommer til Oslo som treåring og 
bor i Jacob Aalls gate fram til faren 
sju år senere blir ordinert til biskop 
i Hamar. Det skjer samtidig som 
bestemoren selger Høva og flytter 
til noe betydelig enklere. 
- Mine viktigste oppvekstår hadde 
jeg i Hamar. Jeg er fortsatt veldig 
glad i byen og områdene rundt, 
men jeg kjenner ikke så mange der 
lenger. Da jeg i 1975 selv ble ordin-
ert til biskop i Hamar, var det som å 
komme hjem.

Familiebilde fra 1929: Fra venstre Elisabeth (1922), Arnoldus (1919), Harald 
(1921) og Georg (1923).
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Universitetet stenges
Det var på ingen måte gitt at Georg 
Hille skulle gjøre som sin far og 
farfar, Arnoldus Hille, nemlig å ut-
danne seg til prest for så å stige i det 
kirkelige hierarkiet til biskop. Da han 
høsten 1943 dro til Oslo etter artium 
i Hamar, var det for å studere juss. 
Men det var krig i Norge, og etter 
bare noen  måneder ble Universitetet 
i Oslo stengt av okkupasjonsmakten. 
Georg Hille bodde på Studenthjem-
met i Underhaugsveien da alle 
beboerne den 30. november ble satt 
på lasteplan og fraktet ned til univer-
sitetets aula. Her satt de hele dagen 
uten å vite noe om videre skjebne.
- Plutselig ropes det ut: Er det noen 
her som ikke er studenter? Det ble 
min mulighet, for selv om jeg stu–
derte juss var jeg ikke immatrikulert. 
Jeg mener å huske at noen ga oss det 
rådet på grunn av krigen. Kompisen 
ved siden av meg var heller ikke det, 
og sammen gikk vi fram til den tyske 
offiseren og to norske nazister og 
sa at vi var skoleelever. Vi fant opp 
en lynrask løgn om at vi ikke skulle 
begynne å studere før neste år, og 
at vi bare bodde i Oslo for å se på 
forholdene og finne ut av hvilket fag 
vi kunne tenke oss. Vi tok en sjans, 
men de hadde jo ikke navnene våre 
i noen registre. Den tyske offiseren 
og de to norske diskuterte voldsomt, 
men lot oss til slutt gå, forteller han.

Det Georg Hille heller ikke sa den 

kvelden, var at han hadde fått et 
religiøst kall og bare én uke i for-
veien skiftet fra juss til teologi. Det 
var ingen lett avgjørelse, men heller 
ingen vei utenom. 
- Jeg kom ikke utenom kallet, selv 
om ingen i mine omgivelser presset 
eller påvirket meg. Men jeg fikk en 
lang pause på grunn av at univer-
sitetet stengte. Jeg måtte til Sverige 
etter hvert, fordi den Hamar-gruppen 
med motstandsfolk jeg var tilknyttet 
sprakk. Jeg var på ingen måte sentral, 
men vi tok ikke sjansen og kom oss 
trygt over grensen. I Sverige fikk 
jeg i starten gjort litt nytte for meg 
i forhold til norske flyktninger, men 
etter hvert ble det mest livlig stu–
dentliv i Uppsala.

Bolig i Tunfaret
Som teologistudent kom Georg Hille 
igjen til Vestre Aker. Faren, som 
etter krigen gjenopptok sitt embete 
som biskop i Hamar, døde allerede i 
1946, og moren måtte ut av den vakre 
bispegården. Mor og sønn flyttet inn 
sammen i et nybygget hus i Tunfaret 
på Vinderen. Her bodde han i 15 år 
og hadde i alle disse årene god kon-
takt med kirkelivet rundt Ris. Både 
sogneprest Sverre Eika og kapellan 
Einar Glørsen ble gode venner.
- Ikke sjelden bisto jeg dem litt under 
gudstjenester. Selv arbeidet jeg i Den 
norske kirkes Presteforening og i Det 
Norske Bibelselskap disse årene. 
Jeg hadde fri på søndager, for å si 
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det sånn. Det måtte litt flere hender 
til for å gjennomføre den gammel–
dagse nattverden, hvor vi hadde den 
store kalken som vi hele tiden tørket 
over med serviett. Sverre Eika var 
spesielt flink til å preke. Det at han 
i tillegg hadde vært på landslaget 
i fotball, gjorde ikke respekten og 
beundringen mindre. Han var kon-
taktskapende og forholdsvis liberal 
av holdning, minnes han.
Egentlig forundrer det den gamle 
biskopen at han ikke er mer knyttet 
til Oslo domkirke av alle Oslos kir–
ker, men han har ikke hjemfølelse 
der. Det til tross for at han både 
arbeidet som prest og kapellan i dom-
kirken og ble bispevigslet der. Faren 

var domprost samme sted og tre 
generasjoner Hille ble bispevigslet i 
Oslo domkirke. Nå går Georg Hille 
dit hvor stemningen i kirkerommet 
og liturgien betar ham. Hans favorit-
ter er Voksen og Uranienborg kirke.
- Jeg har aldri tenkt at jeg var en spe–
sielt god prest, selv om det beste og 
mest givende i livet mitt var preste–
gjerningen. Jeg har møtt mange 
prester som er og var betydelig bedre 
enn meg til å preke. Liturgien er 
veldig betydningsfull når man først 
lærer den å kjenne, men en prest må i 
tillegg til å kunne liturgien godt også 
klare å skape den gode stemningen. 
Da mener jeg en harmoni, hvor man 
verken blir for høytidelig eller for 

Høva - i dag Villa Eckbo.
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hverdagslig.

Prest i tre kirker
Når Georg Hille ser tilbake på sin 
lange gjerning i kirkens tjeneste, 
erkjenner han at det var som ad–
ministrator og kirkeleder han nok 
var mest suksessfull.  Men han 
ville gjerne være prest også, og et-
ter seks år som kallskapellan i Oslo 
Domkirke, gikk ferden videre til 
Lom i 1963. Moren fikk være med, 
og gledet seg stort over å bo på 
en prestegård igjen. Hun hadde jo 
mange år tidligere måttet flytte ut av 
bispegården i Hamar, da ektemannen 
døde brått, kort tid etter krigen.
- Av alle mine år som prest, tror jeg 

at jeg må si at årene i Lom var de 
fineste. Det var flott å arbeide i en 
fjellbygd med 3000 mennesker, en 
stor kontrast til Oslo domkirke og 
alle folkene der. Jeg hadde ansvaret 
for tre kirker og hadde i praksis aldri 
fri, bortsett fra fire uker i august 
hvert år. Da overtok nabopresten 
det som måtte komme. Jeg var min 
egen sjef og styrte dagene mellom 
tre kirker selv.  Det var Lom kirke, 
Garmo kirke og en liten åttekantet 
kirke oppe i Bøverdalen. I tillegg 
hadde jeg sykehjem og fjellstuene 
mot Jotunheimen, men jeg hadde 
det veldig fint og trivdes med men-
neskene der, minnes han og smiler 
bak brilleglassene.

Georg Hille hjemme på Marienlyst, høsten 2017.
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Fri som biskop
Karrieren går bare én vei for Georg 
Hille, og det er oppover. Etter årene 
i Lom er han tilbake i Oslo igjen. 
Han arbeider fire år som direktør for 
Kirkerådet før han blir ordinert til 
biskop i Hamar, som den tredje 
biskop Hille i rekken. Kanskje fordi 
far og bestefar også var biskoper el-
ler kanskje fordi det meste så langt i 
livet hadde gått rimelig lett for man-
nen, uansett, han ble aldri beruset av 
verken pomp og prakt eller makt og 
posisjon.
- Jeg har alltid vært ganske avslappet 
i forhold til dette bisperiet. Jeg har 
egentlig ikke noen sans for posisjon-
er. Når du lærer mennesker å kjenne, 
innser du at så mange har kvaliteter 
som overgår våre. Mennesker som 
aldri nådde til topps i samfunnshier-
arkiet, men med store menneskelige 
ressurser og egenskaper. Jeg følte 
meg fri i rollen som biskop, kanskje 
fordi jeg brydde meg lite om pres-
tisjen og ærbødigheten som fortsatt 
følger med stillingen. Jeg håper de 
rundt meg også merket det, sier han.

Det var nok ikke helt tilfeldig at da 
den første kvinnelige presten skulle 
ordineres til biskop i Norge, skjedde 
det i Hamar. Rose Marie Köhn et-
terfulgte Georg Hille da han gikk av 
med pensjon i 1993. Selv om han 
aldri var blant dem som ytret seg 
mest høylytt, visste alle at biskopen 
i Hamar var blant de tvisynte og mer 

liberale i Den norske kirke. Vi kan 
ikke avslutte samtalen med Georg 
Hille uten å la ham kommentere noen 
av de største og tyngste sakene Kirk-
en har måttet ta stilling til de siste 
tiårene. Den første store striden han 
husker, var rundt kvinnelige prester.
- Jeg har alltid vært for kvinnelige 
prester. Jeg diskuterte det aldri of-
fentlig, men alle visste at blant andre 
Per Lønning, Alex Johnson og jeg 
vigslet kvinnelige prester. 
Da den første norske kvinnen, Ingrid 
Bjerkås, ble ordinert til prest i Den 
norske kirke i 1961, var det bare tre 
av landets ni biskoper som støttet 
henne. Seremonien fant sted i Vang 
kirke fordi menighetsrådet i Hamar 
hadde motsatt seg bruken av Hamar 
domkirke til formålet. 
- I dag må jo den striden bare virke 
underlig, kommenterer han. 

Selvbestemt abort og 
homofili
Det virkelig store stridsspørsmålet 
som Georg Hille fikk i fanget, 
var abortsaken. For eller imot 
selvbestemt abort. Heller ikke i 
denne debatten var han en høylytt 
stemme fra Kirken, men han var 
tydelig på at kvinnen måtte ha 
hovedansvaret for avgjørelsen.
- Som gammel ungkar følte jeg meg 
ikke berettiget til å mene så sterkt, 
men det provoserte meg at barne-
farens stemme forsvant i den
opphetede debatten. I dag er jo 
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situasjonen helt annerledes, med den 
avanserte teknologien og alle dens 
muligheter og etiske dilemmaer. Jeg 
synes det er skummelt med blant an-

net surrogati og alle de medisinsk-
etiske valgene vordende foreldre 
må ta stilling til, sier den tidligere 

Biskop Georg Hille i 1992, året før han går av for aldersgrensen.



27

biskopen.
Den tredje store striden 
som Georg Hille måtte 
ha en holdning til som 
biskop, var Kirkens syn 
på homofili.
- Jeg har alltid aksep-
tert homofile, men må 
innrømme at også jeg 
var i tvil om homofil 
praksis var riktig. Jeg 
«humpet» med på det 
synet en stund, at det 
skulle være et skille 
mellom homofil legning 
og homofil praksis, men 
det går selvfølgelig ikke 
an å dele opp et men-
neske slik. Etter hvert 
aksepterte jeg homofilt 
samliv, og var glad for 
partnerskapsloven som 
bidro til rammer, for–
pliktelser og trygghet 
for homofile par.
Han mener det er feil 
at Kirken skal stifte ek-
teskap. Det er det Staten 
som skal gjøre, så kan de som vil 
komme til kirken etterpå for å få 
velsignelse over ekteskapet.
- Presters vigselsrett gjør den nye 
loven om likekjønnede ekteskap 
vanskelig. Alt hadde vært enklere 
hvis ekteskapet ble en juridisk, 
verdslig handling. Men slik det er 
nå, er det klokt av bispekollegiet å 
godta to liturgier. Så lenge det finnes 

homofilt samliv, har de også rett til å 
vies i kirken.
Som pensjonist har han fulgt denne 
diskusjonen fra sidelinjen, og det 
har passet ham bra. Noen barri-
kadestormer ble han jo aldri, og med 
et liv uten verken ektefelle eller barn 
har han heller ikke opplevd seg beret-
tiget til å rope for høyt.

Georg Hille er ute og spaserer en tur hver dag.
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Thomas Bryn (1919 – 1941)

TeksT: Erle Moestue Bugge 
og Hanne Groth

FoTo: PrivaT

En mørk og hustrig kveld i ok-
tober 1941 dro en fiskeskøyte ut 
fra Sveriges vestkyst med kurs 
for Skottland. Ombord var 20 
unge menn, tre av dem fra Ris 
skole i Vestre Aker. En av dem var 
Thomas Bryn, født 8.juli 1919, død 
1. november 1941. 

De to andre var Kjell Bernhard Holst 
og Tom H.A. Wetlesen, begge født i 
1914. Alle tre omkom sammen med 
det øvrige mannskapet. Hva som 
skjedde, er et av krigens utallige 
store mysterier.

Thomas Bryn var min mor Erles fem 
år yngre bror. Faren, Erling Bryn 
(1882-1950), var skipskaptein. 
Senere ble han sjøfartsdirektør. 
Min mor og Thomas tilbrak-
te sine første leveår på han-
delsskipet ”Sildra” som gikk i 
handelsfart mellom land i Det 
fjerne Østen. ”Sildra” tilhørte 
rederiet Jebsen i Bergen.

Moren Ragni, f. Frøen (1890-
1934) var datter av gårdbruker 

Emil Frøen og vokste opp på Lille 
Frøen gård i Vestre Aker, og på Val 
gård i Sørum.

Fra Thomas var 13 år bodde 
familien i Havna allé 9 på 
Blindern. (Huset ble tegnet av 
Arne Korsmo i 1932 og regnet 
som utpreget avant-garde). 
Thomas gikk på Ris skole, men 
trivdes nok ikke på  skolebenk–
en. Da har var 16 år, mente 
”Sjøfarten”, som min bestefar 
ble kalt, at nå var det best at 

Thomas Bryn som matros i 1939.
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gutten kom seg til sjøs. ”It either 
makes them or breaks them” – min 
bestefars favorittordspråk.

Thomas var medlem av Heming, en 
populær sportsgutt og spesielt aktiv i 
fotball. ”En knakende kjekk kar”, sa 
vennen Ulf Aas om sin skolekamerat. 
Aftenpostens legendariske tegner var 
min kollega i mange år. 

Ellers fikk Thomas skylden for de 
mange vindusruter og lykter som 
ble knust i strøket. Glad var "Sjøfar-
ten" da han kunne fortelle dem som 
ringte og klaget, at sønnen nok ikke 
kunne stå bak ugjerningen. ”Thomas 
befinner seg i Det indiske hav og har 
ikke vært hjemme på lenge”.

Etter noen år kom Thomas tilbake 
til landjorden, og i 1940 besto han
styrmannseksamen med glans, for-
talte min stolte mor.

Ville delta i krigen
Da krigen brøt ut i 1940, ble kyst–
områdene i Norge og Danmark 
sperret av tyske miner. Den ble kalt 
Skagerraksperren. Men i England 
var behovet stort for skip og dyktige 
sjøfolk. Sverige var nøytralt, med 
en tilsynelatende mindre bevoktet 
kyst enn den norske, så herfra måtte 
det vel la seg gjøre å komme seg 
over Nordsjøen? Slik tenkte mange 
utålmodige, stridslystne unge menn. 
Thomas var en av dem; han ville 

M/S ”Bosphorus”, som Thomas seilte med i 1937.
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kjempe for fedrelandet. Han orket 
ikke vente, fortalte min mor, og da 
tyskerne kom på sporet av hans il-
legale aktivitet som radiooperatør og 
spreder av illegale aviser, stakk han 
av fra Navigasjonsskolen hvor han 
studerte til sjøkaptein. Han tok toget 
til Halden og flyktet over grensen ved 
å ro fra Hov over til Hälle sammen 
med en venn, styrmann Per Stern-
berg Halvorsen.  De ble registrert på 
Norsk Flyktningshjelp Forlegning i 
Öreryd, den 4. oktober 1941.  Via 
Kgl. Norsk Legasjon i Stockholm 
søkte de og fikk  reisetillatelse til 
Gøteborg,  hvor de ville bli plassert 
om bord på norske skip.
 

Min mor og bestefar fikk aldri vite 
hvordan overfarten kom i stand. 
Heller ikke hva slags båt det dreide 
seg om eller hvorfor og hvordan den 
forliste. Ingen vrakrester er funnet i 
ettertid.

Endelig nye opplysninger
For en tid siden får jeg en telefon 
fra Elisabeth Selmer. Henne kan jeg 
i  dag takke for at Thomas Bryns 
skjebne står klarere for meg. I likhet 
med journalist og forfatter Anders 
Johansson har hun gransket atskil-
lige nordiske arkiver på jakt etter 
opplysninger om de enkelte eks-
pedisjoner over Nordsjøen. Johans-
son har skrevet boken ”De glemte 
blokadebryterne”, som utkom høsten 
2016 på Cappelen Damm Forlag. 

Elisabeth Selmers mor, Wenche 
Selmer, var gift med Robert Collett 
(f. 1914), lederen for ekspedisjonen 
som har fått navnet Ekspedisjon nr. 
1. Han var marinelege og dermed 
betraktet som militær leder.

Av arkivmaterialet fremgår det at 
den norske legasjonen i Stockholm 
finansierte kjøpet av en svensk 
fiskeskøyte. Papirene viser også at 
den norske regjeringen i London 
kjente til dette kjøpet. Det fremgår at 
hele operasjonen var ledd i en plan 
for å få norske sjøfolk til å bemanne 
båtene, slik at handelsflåten kunne 
drives videre, forteller Selmer, og 

Barndomshjemmet i Havna allé 9.
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legger til at Ekspedisjon nr. 1 ikke 
må forveksles  med Kvarstadbåtene. 
Disse var norske handelsskip som 
ved krigens utbrudd var blitt igjen 
i Sverige.

I arkivet etter Sjøforsvarets Over-
kommando i London fant Selmer 
ekspedisjonens mannskapsliste. 
Først høsten 1945 ble denne gjort 
kjent gjennom en kunngjøring i 
Aftenposten. Thomas Bryns navn 
står oppført på listen.

Hvorfor har man ikke fått vite alt 
dette tidligere?  Selmer opplyser at 
dokumentene var hemmeligstemplet, 
og ekspedisjonen betraktet som en 
militær operasjon. Dette var viktig 
fordi mannskapet dermed ville bli 
behandlet som krigsfanger, ikke som 
spioner. Som krigsfange var sjansene 

for å overleve større. Først høsten 
1945 kunne man være helt sikker 
på at ingen ville komme hjem fra 
fangenskap eller bortgjemte steder.

Det antas at fiskeskøyten med de 
20 ombord gikk på en mine eller 
ble offer for tyske torpedoer utenfor 
Skagen. 

Kjell Bernhard Holst og Tom H.A. 
Wetlesen vil bli omtalt i en senere 
artikkel.
    
Kilder:
Anders Johansson:”De glemte 
blokadebryterne”
Riksarkivet
”Våre Falne”
Stor takk til Elisabeth Selmer for 
hennes bidrag.

Søskenparet Erle og Thomas.

Beøk oss gjerne på vår 
hjemmeside:

www.v-aker-historielag.no

eller på Facebook:

Vestre Aker Historielag

Tidligere blad fås kjøpt til kr. 50 
per nummer. Send en e-post til:

clemens@saers.com
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Hvem?       Hva?      Hvor?

TeksT: Seyna Sønnichsen

FoTo: arkiv og Clemens saers

Hvem? Thorleif Haug
Hva? Skiløper
Hvor? Vei på Voksenkollen

Skikongen Thorleif Haug ble født 
i Vivelstad, en trang sidedal til 
Lier ved Drammen, den 29. sep-
tember 1894. Hans foreldre eide 
et småbruk hvor han  vokste opp. 
Det var harde tider, noe som førte 
til et arbeidsomt liv i kampen for 
tilværelsen.

Faren drev med tømmerhugst, og 
guttene var tidlig med i skogen for 
å hjelpe til. Familien kan karak-
teriseres som enkle, nøysomme og 
rettskafne mennesker. Det var fine 
verdier å ta med seg senere i livet.

Startet som hopper
Thorleifs aller første premie i hopp–
renn var fem pund appelsiner og 
et par mansjettknapper. De første 
meldingene om hans gode resultater 
kom til et ektepar som drev en kafé 
i nærheten. På den måten fikk forel-
drene høre om sønnens seire. Faren 
gledet seg nok, men snakket ikke ofte 
om det. Thorleif Haug gjorde seg 

snart kjent som en utmerket hopper, 
han var en fryktet konkurrent og hans 
flotte stil ble særlig lagt merke til. 
Som 14-åring deltok han for første 
gang i et riktig stort skirenn, «Hopp–
løpet» på Eiker. Han følte seg både 
glad og stolt da han fortalte sine 
foreldre om førstepremien. Skiløpet 
på Eiker ble ikke det eneste den 
vinteren. Moren måtte mange ganger 
pakke ryggsekken med niste når han 
skulle av sted, og den var stappfull 
av fleskestykker, smør, brød og egg. 
Thorleif var nøye med seg selv med 
hensyn til trening og livsførsel. Han 
visste nøyaktig hvor mye han skulle 
veie for å komme i toppform. Når 
han stilte til start i langrenn var 
han alltid godt forberedt. Kvelden 
før rennet var han ute for å teste 

Thorleif Haug på startstreken i 1922.
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snøforholdene og mulighetene for 
væromslag. På dette grunnlaget pre-
parerte han skiene sine. Ingen hadde 
lært Thorleif noe om skisport, likevel 
fornyet han selv skiidretten.

Slo annenmann suverent
Hans første seier i Holmenkollen var 
50 km. i 1918. Sesongen 1919 ble 
meget vellykket da han på femmila 
slo nestemann med seks minutter, 
han vant også 18 km. og kombinert. 
Etter rennene ble han tildelt norsk 
skiidretts høyeste utmerkelse, Hol-
menkollmedaljen. Da han kom med 
toget til Drammen, var så å si hele 
byen på bena for å feire skikongen. 
Skisesongen 1920 var minst like 
bra som 1919. Drammensrennet var 
stort anlagt dette året, som jubile-
umsrenn for sportsklubben Drafn. 
Det som er kjent ved dette rennet, er 
Haugs utrolige overlegenhet. Han 
slo annenmann på 30 km. med ett 
kvarter! Men kronen på verket satte 
han under Holmenkollrennet, der 
han vant begge langrenn for tredje 
gang på rad. I norgesmesterskapet på 
Elverum vant han også 30 km.                                                                                       
Skisesongen 1921 var kort men god 
for Thorleif Haug. Han vant da sin 
fjerde 50 km. seier på rad i Holmen-
kollen. Samme år tok han to konge-
pokaler og mange førstepremier i 
kombinerte renn. Alt i alt vant han ti 
kongepokaler.
I skisesongen 1923 fikk han sin re-
vansj over finnen som slo han i 50 

km. i Holmenkollen i 1922.

«Hva smurte du med i dag? Ja, det 
var liksom det, da. I dag kokte jeg og 
sto i fra morgen til kveld, og først ved 
halv tolv tiden ga jeg meg. Resultatet 
var kanskje like så godt etter en halv 
times forløp. Det ble Østbye-mixen 
for det vesentlige. Litt av nummer 1 
under, og så mixen med noen tilset-
ninger, ganske meget gummi for-
resten.» Sitatet er hentet fra boka til 
Bjørn Gunnar Olsen om skikongen.

Tredobbelt  olympisk 
mester
Men han sto ennå foran det største, 
selve høydepunktet i sin karriere, De 

Thorleif Haug i de første olympiske 
vinterlekene i Chamonix i Frank-
rike i 1924. Thorleif Haug tok alene 
3 gullmedaljer. Norge tok de fleste 
medaljene, i alt 17,  foran Finland 
med 11 medaljer.
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olympiske leker i Chamonix i 1924. 
Dette ble betegnet som det helt store 
i norsk skisports historie. Haug ble 
tredobbelt olympisk mester på 50 
km., 18 km. og kombinert. Han ble, 
etter sin fantastiske innsats, betegnet 
som verdens største skiløper. Da 
den norske skitroppen kom hjem 
etter Olympiaden, var det minst like 
mange mennesker på bena inne i 
hovedstaden den kvelden som ved 
et Holmenkollrenn.

Thorleif Haug var en stor idretts-
mann og et forbilde for mange ved 
sin beskjedne oppførsel. Da han var 
blitt 30 år gammel, tenkte han nok 
at tiden var moden for å legge opp. 
I desember 1924 giftet han seg med 

Edith Magnussen fra Oslo, og de fikk 
to døtre sammen. Til daglig jobbet 
han som rørlegger i Drammen kom-
mune. Han døde dessverre så altfor 
tidlig, knappe 40 år gammel.

Det ble i 1946 avduket et minnes-
merke over Thorleif Haug i Dram-
men. Det er utført av Per Palle Storm. 
Siden 1966 har sportsklubben Drafn 
arrangert minneløp for skikongen. 
Dette løpet går gjennom Dram-
mensmarka. Foreningen Skikongens 
venner har restaurert hjemmet hans, 
slik at det nå har blitt et museum.

Kilde: Bjørn Gunnar Olsen: 
Thorleif Haug – skikongen.

Thorleif Haugs vei går fra Voksenkollveien og slutter helt på toppen av åsen.
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De siste 15 årene har det blitt bygget mange nye boliger i begynnelsen av Thor-
leif Haugs vei. Dermed har veien blitt utvidet og fått moderne standard. Flere 
boligprosjekter i høy prisklasse er under oppføring langs veien i dag og i de kom-
mende årene.
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Fra turen over Krokskogen 6. september 2017. Deltagerne ser ut over Sundvollen 
og Ringerike.

Fire av fem 
ledere av 
historielaget på 
tur. 

Fra venstre:
Øyvind Gauk-
stad, Anne 
Wenche Ore, 
Clemens Saers 
og Finn Holden. 
Wenche Undrum 
var ikke til stede.

Bilder fra høstturen


