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Vestre Aker Historielag inviterer til årsmøte på 
Vinderen seniorsenter, onsdag den 15. 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. Eventuelt

Etter årsmøtet holder prof. Tom Kristiansen foredrag 
med tittelen:

Hærføreren Otto Ruge

Vi serverer kaffe og kringle!
Velkommen!

Clemens Saers
leder

Årsmøte på Vinderen seniorsenter,
onsdag 15. april 2020



2

«Skoghøi» på Slemdal

TeksT: Øyvind A. GAuksTAd

FoTo uTe: Anders B. Wilse

FoTo inne: ukjenT

Øverst i Heyerdahls vei på Slemdal 
lå det i mange år en stor og staselig 
villa. Villaen var bygget i sveitser-
stil og lå fritt og høyt i landskapet 
med god utsikt til Oslofjorden. 
Eiendommen fikk i sin tid navnet 
Skoghøi. Ole Mustad bodde her 
lenge med sin familie, og helt frem 
til ca. 1960 var det medlemmer av 
Mustad-familien som bodde her. 
Senere ble huset revet. 

I dette nummeret av medlemsbladet 
har Vestre Aker Historielag gleden 
av å vise bilder av huset og flere av 
værelsene. Bildene er lånt av Ole 
Mustads oldebarn, Veronica Hove. 
I tillegg forteller Harriet Backer litt 
om bestefaren. 
Carl Peter Blom var den første 
eier av eiendommen Skoghøi. Han 
fikk skjøte på tomten, datert 30. 
mai 1899, tinglyst 16. juni 1899 
fra Halvor Torgersen på Ris gård. 
Eiendommen fikk gårdsnummer 41, 
bruksnummer 33 og var en betydelig 
parsell, utskilt fra Ris gård. Det var 
snakk om hele 26 mål tomt. Eien-

Den store hallen. Måltider for opptil 80 gjester kunne her bli servert.



3

dommen ble kjøpt for 49 938 kroner.
Skylddeling var blitt avholdt al-
lerede 1. desember 1898 «hvorefter 
denne parcell er utskilt fra bnr. 1.» 
(Ris gård). I skjøtet ble det for øvrig 
anført klare bestemmelser om «Be-
byggelse, Brug, Gjærdehold, Søppel, 
Kloak, Udparcellering, Vandledning, 
Vedligeholdelse. Forbud mod gener-
ende Bedrift m.m.»

Staselige sveitservil-
laer
Bloms nyinnkjøpte eiendom hadde 
en ganske uregelmessig form. Den 

gikk ikke helt ned til Slemdalsveien. 
Der lå det to mindre eiendommer, 
også utskilt fra Ris gård. Den ene av 
disse tomtene tilhørte høyesterett-
sassessor Hagerup Bull. Den andre 
tilhørte ingeniør Østmo. Omtrent på 
samme høydedrag som Bloms villa 
ble det i løpet av 1890-årene byg-
get to andre store sveitservillaer. På 
andre siden av Heyerdahls vei, der 
Risvollen ligger i dag, hadde advokat 
Carsten Bjerke latt bygge en sveit-
servilla. Like bortenfor, i Jegerveien, 
ble det bygget en tilsvarende sveit-
servilla, kjent som villa Høva, med 
industrileder Harald Bjerke som 

Detalj av kart over Holmenkollbanen og tilstøtende tomter fra oktober 1900. Pilen 
peker på eiendommen Skoghøi på Slemdal.
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eier. Der  finner  vi  i dag Eckbos  
selskapslokaler. 
Carl Peter Blom var en kjent forret-
ningsdrivende i Kristiania. Han var 
vinhandler, grosserer og forretnings-
mann. Han startet som medinnehaver 
av en kolonial- og vinforretning 
ved Jernbanetorget. Senere startet 
han sin egen vinforretning i Nedre 
Slottsgate, som etter hvert flyttet til 
Karl Johans gate 45. Og det er her 
de fleste gjenkjenner navnet Blom. 
I tilknytning til vinforretningen 
opprettet han nemlig en bodega – 
Bloms Bodega, bedre kjent som 
kunstnerrestauranten Blom. Blom 
var 50 år da han kjøpte Skoghøi, og 
her ble han boende en 10-års tid.
 
Leid ut og solgt
Folketellingen av 1900 viser at han 
bodde i Heyerdahls vei med hustru, 
Alma Marie og fem barn. Folketell-
ingen av 1910 viser imidlertid at han 
da hadde flyttet og bodde i 2. etasje 
i Frognerveien 5 med sin hustru 
og tre av barna. Trolig hadde han 
flyttet året før. Da ble huset nemlig 
lagt ut for salg/utleie, og i annon-
sen ble huset beskrevet på følgende 
måte: rikt utstyrt, gjennomført solid 
hovedbygning, 14 værelser, stor 
veranda, innlagt vann, elektrisk lys, 
sentralvarme og WC. Etter dagtidens 
bostandard var dette et meget velut-
styrt hus. I tillegg til ovennevnte var 
det portnerbolig og uthus med stall. 
Istedenfor salg ble huset leid ut til 

en tysk diplomat, Karl Georg von 
Treutler, Gesandter in Norwegen. 
Han bodde på Skoghøi i vel fire år. 
I 1913 solgte Blom eiendommen til 
blant annet skogeier Olav Sjølie. Han 
var med i et konsortium fra Rena 
i Østerdalen, som sammen kjøpte 
Skoghøi. Skjøtet er datert 16. no-
vember 1913 og tinglyst 5. desember 
samme år. Kjøpesummen var på 166 
000 kroner.
Panteboken fra 1913 viser at føl-
gende avtale ble inngått:
  
Skjøteundertegnede C.P.Blom sælger 
og skjøter herved til D’herrer Olav 
Sjølie, Olav Mykleby, Svein Meldi-
eseth, Ottar Møistad, jr. og Arne 
Glomstad min eiendom g. no. 41, br. 
no 33 af skyld mrk. 0,54 i vestre Aker 
for en kjøpesum stor kr. 166 000,-  et 
hundrede sexti sex tusen kroner, der 
er avgjort paa omforenet maate. 
Blom overdrager den nevnte eien-
dommen de rettigheter og forplig-
telser hvormed han selv har eiet den. 
Derunder nævnes: De servituter der 
fremgaar af skjøte af 30/5, tgl. 16/6 
1899 med anmerkninger, hvorefter 
frasælgendes parceller mindst maa 
indeholde 5 -fem maal og hvori 
der paalægges eieren diverse ind-
skrækninger i tomtens benyttelse og 
bebyggelse, leiekontrakt med den 
tyske legationssekretær, Prinsen zu 
Wied, med aarlig leie 7000,- syv 
tusen kroner, der betales kvartalsvis 
i forskud. Leien til 1 ste oktober i 
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år er betalt og skal ikke refunderes 
kjøperne. Prinsen er berettiget til at 
fraflytte villaen med 6 maaneders 
opsigelse fra hvert aars april eller 
oktober flyttedag, men er berettiget 
og har forpligtet sig til ikke at flytte 
uten at han bliver forflyttet til et an-
det sted. Kristiania 16de November 
1913. C.P.Blom. 
 
I 1915 døde Olav Sjølie og hans 
enke, Thora Sjølie gikk inn i kon-
sortiet, i henhold til uskiftebevilling 
av 15. november 1915, tinglyst 18. 
oktober 1918. 

Ole Mustad inn som 
eier
På høstparten 1918 solgte konsor-
tiet fra Rena Skoghøi videre til Ole 
Mustad. Samme år lånte Ole Mustad 
100 000 kroner av advokat Kristen 
Nygaard. Som sikkerhet for lånet 
undertegnet Mustad et gjeldsbrev 
som ga Nygaard pant i Mustads 
nyinnkjøpte eiendom Skoghøi. 
Ifølge panteboken skulle gjelden 
betales tilbake i gull den 8. oktober 
1923 uten «forutgaaende opsigelse». 
På denne måten sikret Mustad seg 
nødvendig kapital til sitt huskjøp. 

Stemningsbilde fra spisestuen.
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Ole Mustad tilhørte en kjent indus-
trifamilie som drev det privateide 
firmaet O. Mustad & Søn til datidens 
største norske industriforetak. Ole 
Mustads far, Hans Mustad, ble regnet 
som en av de fremste næringsdriv-
ende i Norge. Firmaet hadde sitt 
utspring på Brusveen ved Gjøvik og 
produserte tidlig spiker og ståltråd. I 
1877-78 begynte firmaet å produsere 
fiskekroker og ekspanderte betydelig 
de nærmeste tiårene. Ved sin død i 
1918 var Hans Mustad landets største 
fabrikkeier. 
Hans Mustad var født i Vardal i 1837. 
Han giftet seg med Clara L. M. H. 
Hovind, født i 1848. Hun døde i 
1871, bare 23 år gammel. De fikk to 
barn, Ole og Clarin. Med sin andre 

Røykeværelset med passende litteratur.

kone, Marie B. Heyerdahl, fikk Hans 
Mustad fem barn. Sønnene fra disse 
to ekteskapene gikk inn i firmaet O. 
Mustad & Søn sammen, noe som 
i perioder var et krevende samar-
beidsprosjekt.
Sønnen Ole Mustad ble født 7. au-
gust 1870 i Vardal. Han dro tidlig 
til Tyskland for å studere og ble 
uteksaminert som fabrikkingeniør. 
I Tyskland ble han kjent med Dora 
Mathilde Bode, som senere ble 
hans hustru. De flyttet etter hvert til 
Kristiania og bosatte seg i Munke-
damsveien 92. Ifølge folketellingen 
av 1910 bodde han i en leilighet som 
bestod av et forhus i to etasjer. For 
dette betalte han en årlig leie på  3000 
kroner. Leiligheten hadde ni værelser 
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pluss to tjenesteværelser ( plass til tre 
tjenere og ett barn). Til leiligheten 
hørte en sidebygning. Der bodde 
Karl Johan Andersen med sin fami-
lie. Han hadde «frit hus hos Mustad» 
og tjenestegjorde som herskapskusk.
Dora og Ole Mustad fikk seks barn, 
alle døtre. Den eldste, Anne Marie, 
døde bare 7 år gammel av blindtarm-
betennelse. De øvrige døtrene het 
Elsa, Ingeborg, Marie-Louise,
Dora Francine og til slutt Gudrun. 

I 1918 kjøper Ole Mustad altså 
Skoghøi for 300 000,- kr. Panteboken 
beretter om følgende avtale:
Undertegnede Olav Mykleby, Svein 
Meldieseth, Ottar Møistad jr., Arne 
Glomstad og fru Thora Sjølie der 
hensitter i uskiftet bo efter min 
avdøde mand, Olav Sjølie, erklærer 
herved at vi har solgt, likesom vi ved 
dette skjøte sælger og overdrager 
herr ingeniør Ole Mustad den os 
tilhørende eiendom gno. 41 bno 33 
Skoghøi av skyld mark 0,40 i vestre 
Aker med tilhørende rettigheter og 
paahvilende forpligtelser som vi eier 
sammen for en kjøpesum stor kr. 300 
000,- tre hundrede tusen kroner – der 
er avgjort paa omforenet maate. T: 
skal ovennævnte eiendom av num-
mer og skyld som anført herefter 
følge og tilhøre ingeniør Ole Mustad 
idet vi for hjemmelen er kjøperen 
ansvarlig efter loven. Rena i Aamot 
den oktober 1918. Arne Glomstad, 
Thora Sjølie, Svein Meldieseth, Ottar 

Møistad, Olav Mykleby. 

Skjøtet er ikke undertegnet med 
presis dato, men panteregisteret 
bekrefter at skjøtet ble undertegnet 
18. oktober 1918, samme dato som 
Thora Sjølies uskiftebevilling ble 
tinglyst. 

Enda en tysk diplomat, Prinsen zu 
Wied ( Victor av Wied ), fortsatte 
å bo på Skoghøi helt til slutten av 
1918. Da hadde han bodd i huset i 
vel fem år med sin hustru, Gisela, 
grevinne av Solms-Wildenfels, og 
deres to døtre. I 1919 ble han forflyt–
tet til Stockholm. Der tjenestegjorde 
han i tre år som legasjonsråd. 

Tomter til alle døtrene
Da Mustads flyttet inn ved årsskiftet 
1918-1919, brakte Dora Mustad med 
seg sin tyske gartner. I fellesskap 
arbeidet de mye med naturtomten 
på Skoghøi  og  forvandlet  den til et 
parkanlegg. Grantrærne ble hugget 
ned og erstattet med løvtrær. Foran 
huset ble det satt opp et koksfyrt 
drivhus, og nederst på tomten ble det 
anlagt tennisbane og et lite basseng. 
Fra et naturlig oppkomme ble det 
gravet en bekk med en japansk bro 
over. I dag kan man finne rester av de 
gamle fundamentene etter drivhuset 
nederst i Heyerdahls vei nummer 6.

Ole Mustad benyttet arkitekt Arn-
stein Arneberg ved flere ombyggin-



8

ger av huset. Den siste av disse ble 
utført av hans unge assistent Lars 
Backer. Det igjen førte til at den unge 
Backer ble kjent med en av døtrene i 
huset, Elsa. Det endte med ekteskap 
mellom de to i 1921. Bryllupet ble 
selvfølgelig holdt på Skoghøi.

Ole Mustad bodde på Skoghøi frem 
til sin død 5. januar 1954. Han sørget 
for at fire av døtrene fikk to tomter 
hver. Hver tomt var på rundt 2,5 
mål. I ettertid ble disse tomtene igjen 
oppdelt slik at flere av etterkom-
merne bygget hus på den gamle 
eiendommen. Det var Lars Backers 
svigersønn, arkitekt Bjart Mohr, som 

fikk ansvaret for deling av tomten. 
Datidens byplankontor godkjente 
oppdelingen. Til å begynne med 
foregikk delingen som loddtrekning, 
men etter hvert ble det bytte mel-
lom etterkommerne. Det var mye 
diskusjon om hva hver enkelt ville 
ha. Den yngste datteren, Gudrun, 
som trengte særlig omsorg, hadde 
allerede i 1930-årene fått et eget hus 
i Bernhard Herres vei.

Harriet Backer forteller om sin beste-
far at han var en høyreist, pen og 
flott mann. Ettersom årene gikk, ble 
han mer og mer tunghørt. For å høre 
bedre brukte han en spesiell høre-

Mesterfotograf Anders B. Wilse besøkte villa Skoghøi vinteren 1925, og tok dette 
fotografiet.
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slange som ytterst hadde en trakt.  
For barnebarnet Harriet kunne det av 
og til være flaut å møte bestefaren på 
Holmenkolltrikken. Da snakket han 
nemlig svært så høyt – uten sjenanse. 

Ole Mustad var en familiekjær 
mann, snill og oppmerksom. Han var 
meget stolt av alle barnebarna. Har-
riet Backer forteller livaktig om den 
barneglade bestefaren. I en periode 
var han bekymret for at det ikke ble 
«produsert» nok barn, så han tok 
svigersønnene for seg og sa til dem 
at de ville få premier hvis de laget 
flere unger. Faren til Harriet, Kaare 
Backer, fikk 3. premie, som var en 
verktøykasse!

R e s p e k t e r t e  a l l e 
ansatte
Som direktør i familiebedriften 
hadde Ole Mustad særlig anlegg for 
det administrative. Hans yngre bror, 
Clarin, var en helt annen type, svært 
praktisk og teknisk anlagt. Han var 
en begavet ingeniør, som ofte hadde 
konstruktive løsninger på tekniske 
innretninger. Han konstruerte blant 
annet en spesiell maskin på Brusveen 
som produserte fiskekroker. Ole 
Mustad selv var slett ingen vanlig 
direktørtype. Han likte seg godt blant 
arbeiderne på «gølvet» og hadde et 
respektfullt forhold til dem. For-
holdet til halvbrødrene var imidlertid 
ikke helt godt. De samarbeidet dårlig 
og det var til tider svært komplisert 

og vanskelig. Arveoppgjøret etter 
hans død var også meget krevende 
og konfliktfylt. 
På slutten av livet var Ole Mustad 
innlagt på sykehus. Men han holdt 
seg godt oppdatert om alt som skjed-
de, både i bedriften og ellers. Hans 
trofaste sjåfør, Syversen, som bodde 
i portnerboligen, var en god støtte og 
var den som brakte ham post hver 
dag på sykehuset. I portnerboligen, 
som ble bygget i sveitserstil, bodde 
også den tyske gartneren.

I dag er det ingenting igjen av 
det gamle herskapshuset. Ifølge 
barnebarnet Harriet Backer lå det 
litt nedenfor Heyerdahls vei num-
mer 10. Bildene viser et fornemt 
og staselig hjem fra begynnelsen 
av 1900-tallet. I dag er det laget en 
reguleringsplan for hele det sentrale 
Slemdal-området, som også berører 
den gamle Skoghøi-eiendommen. 

Kilder:
Google: Carl P. Blom, Hans Mustad, 
Ole Mustad
Prinsen zu Wied, Lars Backer
Panteregisteret nr. I 21, 1892-1950, 
s.12187
Pantebok nr. I 46, 1913-1913, s.975-976
Pantebok nr. I 55, 1918-1919, s. 501-502
Folketelling av 1900 og 1910
Mosaikkunstner og barnebarn av Ole 
Mustad, Harriet Backer
Arkitekt Bjart Mohr
Veronica Hove, som også har lånt ut 
interiørbildene.
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Erik Sunde  (1914- 1944)

TeksT: HAnne GroTH

FoTo: uTlånT Av CATo GuHn-
FeldT oG WinGs ForlAG As

Erik Sunde ble født 13. mai 1918. 
Hans far var advokat, banksjef 
og offiser Arne Toralf Sunde. 
Før krigen var han blant annet 
norsk militærattaché i Paris, 
under krigen skipsfartsminister 
i London-regjeringen og etter 
krigen norsk ambassadør til både 
FN og NATO. Hans mor var Didi, 
født Lie. 

Erik Sunde var eldst av tre brødre. 
Arne ble født allerede året etter Erik, 
i 1919, og lillebror Emil kom til ver-
den i 1923. Alle tre guttene vokste 
opp og gikk på skole i Oslo.
Erik Sunde tok middelskolen på Ris 
i 1933 og gikk et år på engelsklinjen 
før han dro til England og fortsatte 
skolegangen der i halvannet år. I 
1936 tok han artium som privatist i 
Oslo.  Deretter tok han rekruttskolen 
ved IR 4 på Trandum og ble opplært 
som mitraljøseskytter. Høsten 1939 
avtjente han 62 dagers nøytralitets-
vakt på Trandum.

Etter tre måneders handelsskole i 
1937 begynte han på sosialøkono-

mistudiet og avla embetseksamen, 
1. avdeling i 1940. Under felttoget 
etter 9. april deltok han som mi-
traljøseskytter ved Raufoss - Vardal 
- Gausdal frem til mai 1940.

Dro østover til 
Toronto
Senhøstes 1940 rømte Erik Sunde 
og broren Emil til Sverige. Fra 
Stockholm gikk ferden videre til 
Moskva, derfra med tog gjennom 
Sovjetunionen til Vladivostok. Fra 
Japan tok de skip til Canadas vest-
kyst og ankom Little Norway–leiren 
i Toronto 11. februar 1941.

Det var broren Arne som hadde lagt 
opp ruten. Han gikk inn i Hærens 
Flyvåpen, ble etterretningsoffiser 
ved 331 Skvadron, senere ved 132 
(N) Wings hovedkvarter. Broren 

Emil kom senere inn i 
sambandstjenesten i Eng-
land.

I Toronto tok Erik først 
rekruttskole før han ble 
utnevnt til fenrik og beg-
ynte på etterretningskurs. 
Deretter dro han til Stor-
britannia og sluttet seg til 
331 Skvadron hvor han 
tjenestegjorde som etter-
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retningsoffiser. I oktober 1941 dro 
han tilbake til Toronto for å utdanne 
seg til flyger.

Opplæringen fant sted på ulike fly-
skoler, avhengig av hvilke fly som 

skulle betjenes.  Elementæropplær–
ingen (EFTS) foregikk i Muskoka  
nord for Toronto. Neste var No 32 

Erik Sunde som sersjant i Canada.
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Service  Flying Training School 
(SFTS) i Moose Jaw i Saskatcehwan  
og til slutt til No 34 SFTS i Medicine 
Hat i Alberta, hvor Erik Sunde mot-
tok sin flygerving i november 1942. 

Etter endt trening fikk han følgende 
skussmål fra sine overordnede ved 
SFTS-avdelingen: 
Intelligent and well educated
Leadertype. Understands and car-
ries out orders correctly. Has studied 
in England and speaks very good 
English.
Good average. Natural skill in the 
air but inclined to be overconfident 
and careless in discipline.
Erik Sunde var nå tilknyttet trenings- 

og øvingsavdelingen i Toronto frem 
til mars 1943. Da dro han med skip 
til Storbritannia for å få den siste 
delen av flygeropplæringen, først 
ved No 5 Advanced Flying Unit og 
deretter operativ trening ved No 57 
Operational Training Unit, frem til 
september 1943. Han sluttet seg til 
332 Skvadron ved North Weald og 
ble utnevnt til fenrik 1. april 1944.

Skutt ned over 
Nederland
Den 3. november 1944 tok en gruppe 
på seks Spitfires av fra Grimbergen 
i Belgia mot Klundert i Nederland. I 
stup mot målområdet ble Erik Sunde 

Ut på nok et bombeoppdrag. En jagerflyger i 332 Skvadron med fallskjermen under armen på 
vei til sin Spitfire. En bakkemann står klar til å hjelpe til.
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På leting etter den omkomne Erik Sunde 12. november 1944.

truffet. Skvadronsjef John Ryg for-
teller: Jeg lå med mitt fly like ved 
maskinen Erik Sunde førte og så at 
han fikk en treffer i kjølesystemet. 
Over radio sa jeg til ham at han 
kunne fly den og den kursen for å 
komme tilbake til Grimbergen. Men 
så begynte flyet hans å brenne. Han 
hoppet ut og jeg trodde jeg så skjer-
men folde seg ut. Deretter angrep 
jeg luftvernbatteriet som hadde skutt 
ham ned.

Det er usikkert om fallskjermen ikke 
åpnet seg eller om den ikke rakk å 
folde seg ut fordi høyden var for lav. 

Sundes fly ble funnet, men hans 

døde legeme kom ikke til rette. Dette 
førte til en større leteaksjon. 132 (N) 
Wings ledelse bestrebet seg alltid 
på å finne omkomne flygere eller 
deres grav så sant det var mulig. Når 
det gjelder Erik Sunde, hadde man 
attpåtil å gjøre med sønnen til en 
statsråd.  Han ble omsider funnet og 
broren Arne fikk det tunge oppdraget 
å identifisere ham. Han ble gravlagt 
på det største gravfeltet i Roosendaal 
i Nederland. Etter krigen ble urnen 
flyttet til familiegraven på  Vår Frel-
sers gravlund.

«In Memoriam»
I Norsk Tidend 4. desember 1944 
sto følgende minnetale, undertegnet 
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”En venn” :
”Fra en av våre jager squadrons i 
Belgia kom nylig det triste budskapet 
at fenrik i Hærens Flyvåpen Erik 
Sunde den 3. november 1944 falt i 
kamp mot fienden over Holland.

Erik Sunde ble bare 26 år gammel, 
men han fikk allikevel utrettet meget i 
sitt korte liv. De muligheter som hans 
hjem ham bød hadde til følge at han 
allerede meget tidlig i gymnasietiden 
begynte å fatte interesse for sosiale 
og politiske spørsmål. Det falt derfor 
også naturlig at han etter eksamen 
artium valgte sosialøkonomien som 

sitt studiefag ved universitetet. Men 
før han begynte på sine studier, dro 
han på hvalfangst til Antarktis med 
Kosmos II. Han mente på den måten 
også å kunne lære en del av den 
praktiske siden av faget.  

Den 9. april var han blant de aller 
første studenter som forlot Oslo 
for å melde seg til tjeneste ved sin 
avdeling. Tidlig om morgenen samme 
dag dro han med fire kamerater som 
tilhørte samme mitraljøselag gjen-
nom Nordmarka til Raufoss hvor 
de fikk utlånt en mitraljøse med am-
munisjon De sluttet seg til en norsk 

Graven til fenrik Erik Sunde på gravplassen i Roosendaal.
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militæravdeling og deltok i kampene 
i Vestoppland og Gausdal.

Da krigen i Norge var over, vendte 
han tilbake til Oslo og fortsatte sine 
studier. Høstsemesteret 1940 ble 
han valgt til formann i sosialøkono-
miske studenters særutvalg. Allerede 
samme semester tok han 1. avdeling 
i sosialøkonomi. Under eksamen 
ble han av Gestapo innkalt til et 
langvarig forhør. Etter fullført ek-
samen reiste han sammen med sin 
yngre bror over Sverige, Russland 
og Japan til Toronto hvor han i 
januar 1941 meldte seg til tjeneste 
i Flyvåpenet.

Erik Sunde ble intelligence officer, 
en tjeneste som hans kunnskaper og 
utdannelse gjorde ham så skikket til. 
Han var allikevel ikke tilfreds før han 
hadde oppnådd å bli flyger. I 1942 
gikk han på flyskolen i Canada og 
i 1943 begynte han som jagerflyger 
ved en av våre squadrons i England.

Det fulgte alltid lys og glede med 
Erik Sunde, for om ham kan man 
virkelig si at han hadde en lykkelig 
ungdom. Hans evne til å begeistres, 
hans klare og modne omdømme og 
den trofasthet han viste overfor sine 
venner vil alltid være en inspirasjon 
for oss som har kjent ham. I et av 
sine siste brev hjem skrev han med 
begeistring om den gleden befrielsen 
utløste hos befolkningen i Frankrike 

og Belgia. Det betydde så meget for 
ham som med livet som innsats aktivt 
hadde deltatt i frigjøringsverket. Han 
var lykkelig helt til det siste, for han 
visste at det store offer han kanskje 
en gang selv måtte bringe, ikke ville 
være forgjeves.”

Erik Sunde ble tildelt krigsmedaljen 
med stjerne post mortem.

Kilder:
Cato Guhnfeldt: Spitfire Saga bind 
VI og VII
Studentårboken 1936
Diverse private dokumenter skaffet 
til veie av niese Anne Sunde-Lund 
som fortjener stor takk for sin hjelp-
somhet.

Sett av datoen 10.juni 
allerede nå. Vårturen til 
Vestra Aker Historielag 

går til både Solie brug og 
gamle Fredrikstad.

Her kommer info om Hen-
nings tur når jeg får det.
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ÅRSMELDING FOR 
VESTRE AKER HISTORIELAG 2019

Vestre Aker Historielag har året 2019, som tidligere, arrangert årsmøte, 
vårtur, høsttur, stivandringer, 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. 2020   885 medlemmer. 
Det  har vært avholdt fem styremøter hjemme hos styremedlemmene. 

Årsmøtet ble avviklet 10. april i peisestuen i Ris menighetshus. 
Historielagets nestleder Carl Huitfeldt ble valgt som møteleder og Helen 
Colban Kildahl, Ola Ribe og Pål E. Torkildsen ble valgt til å underskrive 
protokollen.

Regnskapet for 2018 og budsjettet for 2019 ble så godkjent.

Pål E. Torkildsen og Mette Walberg ble takket av som styremedlemmer.
Nye styremedlemmer ble Erling Ruge og Johan Ditlev-Simonsen.
Carl Huitfeldt, Bjørn Christophersen, Henning Krohg Stabell, Seyna Søn-
nichsen, Anne Traaholt og Hanne Groth fortsetter i sine styreverv. Clemens 
Saers fortsetter som lagets leder.

I valgkomitéen fortsatte Wenche Undrum, Øyvind Gaukstad og Liv Jo-
hannson.

Etter årsmøtet holdt professor Leif Ryvarden et foredrag om vegetasjonens 
utvikling i Vestre Aker.  Ca.60 medlemmer var til stede.

Som et uttrykk for samarbeid med Ullern Røa og Bygdøy historielag satte 
vi sammen opp et informasjonsskilt ved Holmendammen med tilskudd fra 
bydelen.
Vestre Aker Historielag er medlem av Fellesrådet for historielag i Oslo.

Oslo, 10.februar 2020

Clemens Saers
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Valgkomitéens innstilling til årsmøtet
15. april 2020  i Vestre Aker Historielag:

Nåværende styre er:

Clemens Saers, valgt for 2 år i 2018  tar gjenvalg
Bjørn Christophersen, valgt for 2 år i 2019 fortsetter
Carl Huitfeldt, valgt for 2 år i 2018  tar gjenvalg
Henning Krohg Stabell, valgt for 2 år i 2018 tar gjenvalg
Seyna Sønnichsen, valgt for 2 år i 2018 tar gjenvalg
Johan Ditlev-Simonsen, valgt for 2 år i 2019 fortsetter
Hanne Groth, valgt for 2 år i 2019  fortsetter
Erling Ruge, valgt for 2 år i 2019  fortsetter ikke
Anne Traaholt, valgt for 1 år i 2019  tar ikke gjenvalg

Styret gjør fortsatt et utmerket arbeid for å ta vare på og fortelle 
bydelens historie. Valgkomitéen setter pris på at så mange tar gjen-
valg. Det er viktig med god kontinuitet. Valgkomiteen takker styret 
for godt utført arbeid. To styremedlemmer trer ut av styret. To nye 
historieinteresserte personer er blitt forespurt og har takket ja til å gå 
inn i det nye styret. Det er Espen Ore som velges for 2 år og Gunnar 
Stavnes som velges for 1 år. 

Clemens Saers innstilles som styreleder.

                                Vinderen, 3. februar 2020

 Liv Johannson         Øyvind A. Gaukstad             Wenche Undrum
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Professor emeritus Jørgen Rand-
ers ser ut av vinduet med triste 
øyne, til tross for at solen skinner 
på de grønne plenene i Vestre Aker 
denne januardagen. Det eneste 
lyspunktet i hans tristesse over en 
mild og snøfri hovedstadsvinter, er 
at han kan slå seg på brystet og si: 
«Hva var det jeg sa!»

Intervju med Jørgen Randers:
 «Hva var det jeg sa!»

TeksT: inGeBorG Wiese

FoTo: PrivAT oG MiT neTTside

Men selv det er en mager trøst for 
en skiglad herre fra Gråkammen, 
som i snart 50 år har hatt rollen som 
dommedagsprofet i den norske of-
fentligheten. I alle disse årene har 
han som BI-professor, forfatter, 
foredragsholder og leder av diverse 
utvalg forsøkt å si noe om denne lille, 
sårbare kloden vår, og hvordan men-
neskenes fotavtrykk vokser så fort at 
vi til slutt vil ødelegge den.
- Husk, 70 prosent av alle klimaut-
slipp kommer fra bruk av kull, olje 
og gass. Da er jo løsningen enkel og 
åpenbar: Vi må slutte å bruke kull, 
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olje og gass, sier Jørgen Randers, 
som understreker at han aldri holder 
foredrag på under 45 minutter. 
Han er meget bevisst på ikke å kjede 
sitt publikum, men da skal det på 

sin side lytte til han er ferdig med å 
forklare betydningen av langsiktige 
politiske løsninger, en sterk stat og 
hvordan vi alle kan bidra solidarisk, 
blant annet ved å skattlegge de rike 
betydelig mer enn i dag. 

Skjermet oppvekst 
blant middelklassen
Han er født i fredsåret 1945. De 
første barneårene  bodde han i 
tjenesteleiligheten til Astro-fysisk 
Institutt på Blindern, fordi faren var 
ansatt ved Instituttet. Som fireåring 
flyttet familien på fire til et nybygget 
hus i Trosterudstien 4, med Gaustad-
skogen og Marka som nærmeste 
nabo. Faren var fysikeren Gunnar 
Randers, som blant innvidde gikk 
under navnet atom-Randers. Han 
startet Institutt for atomenergi på 
slutten av 1940-tallet, og i 20 år var 
han instituttets direktør, i dag bedre 
kjent som IFE på Kjeller.
- Jeg tenker ofte på den gjengen av 
flinke folk som bygget og flyttet inn 
i nabolaget rundt oss omtrent sam-
tidig. De gamle, staselige villaene 
lå jo allerede der, bare lenger ned i 
Trosterudveien og nærmere Holmen-
kollbanen. Der  bodde  skipsrederne 
og de gammelrike i Oslo, som vi 
ikke kjente.  Rundt oss bodde det 
vi  i dag ville kalt den øvre mid-
delklasse. Det var leger, ledere og 
andre akademikere. Det var folk som 
Vegard Sletten, sjefredaktør i Ver-
dens Gang, og Martin Siem, som var 

Over: Professor emeritus Jørgen 
Randers er aktiv i tjenesten for klima- 
og miljøsaker. Foto: Ingeborg Wiese.

Til venstre, klasse 1c i 1952, Slemdal 
skole.
Bakerst: Knut Gedde-Dahl, Roar We–
stad, Jan Just Madsen, Arne Torger-
sen, Torgil Hagen, Reidar Lorentzen, 
Jørgen Randers og Christian Borch. 
Midten: Torstein Yri, Hans Preben 
Mehren, Erling Werner-Hansen, 
frøken Bang, Halvor Heier, Charles...
(gutt fra England) og Ivar Bakken.
Foran: Jens Wroll Evensen, Kåre Lin-
demann, Pål Nordklev, Nils Erik Hov-
land, Nils Ivar Yssen, Gunnar Lundin, 
Jan Lanschow og Iver Helgesten.
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generaldirektør i Akers Mekaniske 
Verksted. Han var én blant veldig få 
forretningsfolk, som jeg husker det. 
Veldig usnobbete, veldig trivelig og 
veldig trygt oppvekstmiljø, minnes 
Jørgen Randers.

Våknet sosialt i USA
Han er opptatt av dette nabolaget 
fordi det formet hans oppfatning 
av virkeligheten. Rundt seg så lille 
Jørgen stort sett bare fornuftige fedre 
pluss minus førti, som alle bodde i 
villa med hjemmeværende hyggelig 
kone og som hadde god råd.
- I dette skjermede miljøet var min 
samfunnsorientering totalt man-
glende. Gaustadskogen var virke-
ligheten min. Der lekte vi hver dag 

og der tilegnet jeg meg et livslangt 
kjærlighetsforhold til skogen. Jeg 
var tykk og usportslig, og i tillegg 
blingset jeg og hadde briller. Å være 
skoleflink og blant de yngste i klas-
sen var heller ingen innertier blant 
sporty tøffinger på Slemdal skole. 
For meg ble løsningen skogen og 
speideren, 1. Slemdal. Begge steder 
var jeg ute og gjorde spennende ting, 
uten å måtte drive med sport. 
Han forteller videre at han måtte bli 
25 år og ferdig med fysikk hovedfag 
på Blindern, før han for alvor åpnet 
sitt skjermede blikk på samfunnet. 
Han husker det godt, som en rystende 
opplevelse. Han var nygift og hadde 
flyttet til USA for å ta en doktorgrad 
i fysikk ved Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). En kveld etter 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston USA. Her hadde Jørgen Randers både 
sin faglige og sosiale oppvåkning.
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en konsert kom han ut og ble møtt 
av veldig mange tiggere på trappen. 
- Det tok ikke mange sekundene å 
forstå hvordan dette hang sammen, 
og jeg tenkte at det går faen ikke an, 
forteller han. 
Han husker godt taterne i Gaustad-
skogen gjennom oppveksten. De var 
annerledes og litt rare, men hadde 
også sin stolthet og var ikke fattige 
tiggere. Tiggere, slik han så dem i 
USA, hadde Jørgen Randers aldri 
sett før. Han meldte seg inn i Arbei-
derpartiet og har aldri meldt seg ut. 
- Løsningen på min sosiale og fy-
siske utfoldelse som barn, fant jeg 
jo i skogen. Der lekte jeg med andre 
gutter som heller ikke viet sine liv til 
sporten. Vi ble ikke direkte mobbet, 
men vi ble heller ikke regnet som in 
på skolen. Denne erfaringen, sam-
men med møtet med fattigdommen i 
USA, gjør at grunnideene om at man 
skal passe på de svake i samfunnet 
og ha et godt, sosialt organisert ar-
beidsliv, sitter i ryggmargen hos meg.
 
Fascinasjonen for 
skog
Jørgen Randers vil gjerne snakke 
mer om skogen. Ikke bare Gaustad-
skogen, men også alle de andre vakre 
skogene han har besøkt rundt om i 
verden. Det er ikke få. Under sine 
fem år som visegeneraldirektør i 
WWF, Verdens Naturfond, i Sveits, 
fikk han besøke mange skoger i job-
ben. Senere har han forsøkt å se så 

mange urskoger som mulig, enten i 
forbindelse med oppdrag eller helt på 
egenhånd. Selv kaller han det "pris-
tine forests", uberørt skog som aldri 
har vært hogget. Nå skriver han til og 
med på en bok som skal ha tittelen 
«In search of the perfect forest». 
Som den fysikeren og tallknusern 
han er, regnet han med matematisk 
presisjon ut hvor høyt og hvor langt 
unna Oslo han måtte kjøpe hytte for å 
være sikret kuldegrader og snø gjen-
nom vinteren – selv etter klimaen-
dringene. Han måtte til Eggedal. Der 
fant han og konen Marie en hytte 
som lå tett på Trillemarka, et vernet 
skog- og fjellreservat. Her går han 
nå oftere på ski enn i Gaustadsko-
gen, men han kan fortsatt fornemme 
barndommens opplevelser av uende-
lighet og skjønnhet når han beveger 
seg i skog. 

« T h e  L i m i t s  t o 
Growth?»
Ved Universitetet i Oslo var Jørgen 
Randers en ener, faktum er vel 
egentlig at han var best i sitt kull ved 
Institutt for fysikk. Det ble derfor 
et mentalt sjokk å komme til USA 
og plutselig befinne seg blant de 25 
prosent dårligste fysikkstudentene 
ved MIT.
- Jeg forsto etter hvert at jeg burde 
finne på noe annet å gjøre ved MIT 
enn fysikk. Helt tilfeldig overværer 
jeg en forelesing som dreide seg 
om å anvende matematikk til å løse 
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urbane problemer. Det var veldig 
spennende, og foreleseren hjalp meg 
raskt til å vri doktorgraden min fra 
fysikk til matematisk modellering, 
sier Jørgen Randers.
Nok en tilfeldighet i den unge man-
nens liv skal gjøre at karriereveien 
tar en enda skarpere sving. Den 
nystiftede Romaklubben, en global 
tankesmie, var på jakt etter personer 
ved MIT til arbeidet med å lage bok–
en «The Limits to Growth?» (Hvor 
går grensen?, 1972). Jørgen Randers 
var interessert, og resten er historie, 
som det heter. Boken ble ansett som 
meget kontroversiell i sine forslag 
om å begrense veksten i verden og 
heller ta miljøhensyn, og den solgte 
i fire millioner eksemplarer og ble 
oversatt til 36 språk. 

Klimafornektere et 
demokratisk problem
Dermed er ringen sluttet og vi er til-
bake til Jørgen Randers sitt hovedan-
liggende her i verden: Klima og 
miljø. Han holder som allerede nevnt 
ikke foredrag på under 45 minutter, 
ei heller intervjuer.
- Man blir ikke populær av å si at 
verken demokratiet eller markedet 
kan klare å løse klimakrisen. En sterk 
stat er helt nødvendig for å endre 
rammebetingelsene for næringslivet, 
sånn at det blir lønnsomt å holde opp 
med å bruke fossilt brennstoff. I dag 
er kortsiktighet et hovedproblem 
i utfasingen av kull, olje og gass. 

Det snakkes mest om lønnsomhet 
og cashflow og alle arbeidsplassene 
i oljenæringen. Samfunnet burde 
laget en plan om utfasing av olje-
produksjonen fram mot 2050, hvor 
alternative arbeidsplasser for dem 
som jobber i næringen har fokus. 
Både vind- og solkraft vil kreve 
stadig flere arbeidsplasser i årene 
framover. En sånn plan må stå fast, 
uavhengig av valgår og politikere 
som kommer og går, mener han, og 
for slike standpunkt har han fått mye 
kritikk og kjeft gjennom årene, men 
også mange fans.
Jørgen Randers mener det er et al-
vorlig demokratisk problem at rundt 
20 prosent av nordmenn ser ut til å 
være klimafornektere, en av fem! 
Han synes det er forstemmende at 
norske utslipp er akkurat like store 
i dag som i 2006, da han som leder 
av Lavutslippsutvalget rapporterte 
til politikerne og befolkningen. Folk 
må gjerne fly uten å føle skam, men 
de må stemme riktig! Miljøpartiet 
de grønne viser at de kan handle når 
de får muligheten. Han snakker også 
varmt om Kinas satsning på miljø, 
som han mener så langt bare har 
vært mulig på grunn av fellesskaps–
løsninger med sterk statlig styring. 
Han er skuffet, kanskje også desil-
lusjonert etter tiår på barrikadene, 
men pågangsmotet ser ikke ut til å 
være borte. Mot sommeren fyller 
han 75 år. For Jørgen Randers er det 
bare et tall, for han er like aktiv som 
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professor emeritus som i yngre år. 
- Det er lite vits i å bare være pessi-
mist. Selvfølgelig er det mulig å løse 
problemene knyttet til Co2-utslipp, 
slår han fast. 
I dag bor han utenfor bydelen, men 
han gleder seg over gjensynet med 
barndommens rike ved å jogge i 

Gaustadskogen og i området rundt 
Vettakollen. Så langt i år har ski-
turene stort sett vært lagt til Skanse-
bakken og innover.  
- Ufattelig hvor snøsikkert det er der 
inne, forresten, sier Jørgen Randers, 
og lyser opp et øyeblikk.

Jørgen Randers liker seg godt i Sørkedalen, særlig når vinteren er 
snøfattig som i år. Dette bildet har han tatt ved Oppkuven.
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Tom Kristiansen har skrevet en 
underholdene biografi om general 
Otto Ruge. Han ble oppfordret til 
å skrive boken av professor Olav 
Riste ved forsvarets Krigshistor-
iske avdeling. Kristiansen har 
funnet frem til et imponerende 
stort kildemateriale. Han har også 
gitt god plass til en godt balansert 
fremstilling.

Boken inneholder langt mer enn å 
skildre de to korte periodene fra april 
til juni 1940, da general Ruge skapte 
norsk historie. Vi får beskrevet en 
fargerik slekts- og familiehistorie. 
Ikke minst er det mye nytt om hans 
fem år som krigsfange i Tyskland. 
Det er fristende å gi noen smake-
biter av hva boken inneholder for 
historielagets medlemmer. Ruges 
avgjørende innsats i perioden april 
til juni 1940 omtales først på slutten 
av denne fremstillingen.

Beskjeden og begavet
Otto Ruge ble født i 1882. Moren, 
som var svensk, døde da han var seks 
år gammel. Han begynte 17 år gam-

TeksT: BjØrn CHrisToPHersen

FoTo: PrivAT

"Hærføreren", imponerende biografi 
om Otto Ruge  

mel som aspirant ved Krigsskolen 
og ble premierløytnant i 1903. Han 
tjenestegjorde så en rekke steder og 
ble sjef for Generalstaben fra 1932 
til 1938. En generalstab er et militært 
sjefsorgan for planlegging og ledelse 
av hærens samlede virksomhet.
Han hadde liten sans for militær 
prakt og statussymboler. Dette var 
noe spesielt fordi faren, Carl, var ju-
rist og tilknyttet ordenskanselliet ved 
Det kongelige slott. Kanselliet hadde 
som oppgave å administrere utde-
lingen av kongelige ordner. Faren 
levde som ung det glade liv i Kris-
tianias selskapskretser. Det gjorde 
også kronprinsen, den senere kong 
Carl den 15. Han delte rundhåndet 

Carl Ruge sammen med datter Ems og 
sønnene  Otto og Herman i 1898.
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ut titler, også til Carl Ruge som fikk 
tittel av kammerherre. Sønnen Otto 
var som ung noe keitete og sjenert, 
til skuffelse for faren som ønsket å 
skape verdensmenn av sine to sønner.
Otto var imidlertid høyt begavet, 
pliktoppfyllende og meget ar-
beidsom. Han hadde nye ideer om 
organiseringen av forsvaret. Det 
var på den tiden i utgangspunktet et 
forsvar som hadde som oppgave å 
stå imot mulige angrep fra Sverige. 
Han hevdet at mer sannsynlige frem-
tidige fiender ville bli stormakter 
som Tyskland, Storbritannia eller 
Sovjetunionen, som ville ha kon-
troll over norsk territorium. Derfor 
måtte kystforsvaret av havnebyene 
og marinen ha større prioritet. Han 
fikk lite gjennomslag for sine ideer, 
men skaffet seg fiender blant offi–
serskolleger som ville forsvare de 
tidligere ordningene. Han fikk også 
kritikk fordi han mente forsvaret så 
godt som mulig måtte tilpasse seg 
de statsbudsjettene Stortinget ved-
tok i 1930-årene. Bevilgninger til 
forsvaret hadde meget lav prioritet i 
denne perioden.
I tillegg til sitt arbeid som offiser 
hadde han betydelig kapasitet til å 
studere politikk, historie og litteratur. 
Det siste var stimulert av en svensk 
onkel som var filolog og underviste 
i den høyere skolen.
Etter sin tid som norsk forsvarssjef 
fra 10. april til 8. juni 1940, kom han 
i tysk krigsfangenskap.  En omtale 

av hva han gjorde som krigsfange, er 
nytt stoff og forteller kanskje spesielt 
mye om hans personlighet og posi–
sjon. Derfor først noe om dette før 
en nærmere omtale av de forholdene 
som i løpet av tre måneder i 1940 ga 
general Otto Ruge en plass i norsk 
historie.
 
Samlet generaler i 
gammel festning
De første tre årene i fangenskap til-
brakte han sammen med 95 franske 
og tre polske generaler, de var eneste 
type fanger som var på den meget 
store 1600-1700-talls festningen 
Kønigstein nordvest for Dresden. 
Han førte nøyaktig dagbok fra dette 
noe kuriøse miljøet. Som høye offi–
serer fikk de langt bedre behandling 
enn i konsentrasjonsleirene. De fikk 
motta pakker og sensurerte brev 
hjemmefra og fikk sende sensurerte 

Otto Ruge som kaptein på 1920-tallet.
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brev. Likevel var det et liv med 
stadig overvåkning og traurig stell. 
Innenfor det store festningsområdet 
holdt han den fysiske formen ved-
like ved daglig å gå vel halvannen 
kilometer frem og like langt tilbake 
ti ganger om dagen, rundt tre mil i 
all slags vær. Han fikk gode venner 
blant sine franske generalkolleger, 
tok undervisning i fransk og fikk låne 
franske bøker. 
Han og flere overveiet rømnings-
forsøk. En av fangene, en fransk 
general, klarte å fire seg ned den over 
40 meter høye festningsmuren. Han 
brukte et tau laget av sengetøy for-
sterket med koppertråd som han fikk 
tilsendt skjult i en hermetikkboks fra 
sin kone. Også tyrolerhatt og briller 
til forkledning kom via hermetikk–
bokser. Han klarte å komme seg 
frem til Sveits og derfra slutte seg 
til De Gaulles frie franske styrker. 
Etter det ble det streng overvåkning 
av fangene og soningsforholdene 
ble betydelig forverret. Det førte til 
at også Otto Ruge måtte oppgi sine 
fluktplaner.  Alt høsten 1941 fikk han 
via sensurert brev fra sønnen Carl 
vite at Kong Haakon fra London 
hadde tildelt ham Storkorset av St. 
Olav med kjede. Det var den største 
æresbevisning noen norsk borger 
kunne motta. Bare tre personer hadde 
tidligere fått en slik utmerkelse, blant 
dem Christian Michelsen og Frithjof 
Nansen. 

Forflyttet flere ganger
Rømningen førte også til at fan-
gene ble forflyttet lenger østover. 
Ruge kom til et festningsanlegg i 
nåværende Polen. Der traff han igjen 
sine franske offisersvenner. Som-
meren 1944 ble han igjen forflyttet, 
nå til en leir der det satt rundt 1 100 
norske offiserer. De var blitt arrestert 
i 1942 og 1943 og samlet i samme 

Otto Ruge som kaptein på Infanteriets 
skyteskole på Terningmoen (Elverum) 
1928.
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leir Schildberg, også i nåværende Po-
len. Bare de offiserene som i tide og 
mot tysk forbud hadde kommet seg 
over til Sverige eller Storbritannia 
og noen offiserer med nazisympatier, 
unnslapp arrestasjonene. Som høye–
ste offiser ble Otto Ruge offiserenes 
tillitsmann ovenfor de tyske vokterne 
og leirkommandanten.  Oppholdet er 
skildret av flere, blant andre Tancred 
Ibsen som var utdannet offiser. I 
samsvar med Geneve-traktaten om 
krigsfanger fikk fangene bedre be-
handling enn i konsentrasjonsleirene. 
Noen kunne forsøke seg med teater 
eller et lite orkester for å holde motet 
oppe blant fangene.
Høsten 1944 rykket krigshandlin-
gene nærmere. Hitler hadde bestemt 
at området der leiren lå, skulle 
forsvares for enhver pris mot den 
fremrykkende Røde Hær. I januar 
1945 ble fangene kommandert til en 
forferdelig forflytning, dels marsjer-
ende til fots dels på åpne jernbane–
vogner, og kom 28. januar 1945 til 
et sted rundt fem mil syd for Berlin. 
Derfra kunne fangene følge den seige 
sluttkampen om Berlin, se flyene og 
høre bombenedslag og kanondrønn.  
I tillegg til 1 089 norske offiserer, 
var det til sammen nærmere 20 000 
flyktninger i den overfylte leiren. De 
tyske fangevokterne flyktet vest–
over og Otto Ruge måtte overta som 
leirkommandant.  
Den 22. april 1945 rykket russiske 
panservogner inn og befridde leiren. 

Lederen spurte etter leirkommandan-
ten. Han stormet så inn på Otto Ru-
ges rom, rev ham opp av sengen og 
kysset ham på begge kinn. Russerne 
fraktet ham til det russiske hoved-
kvarteret til feltmarskalk Konjev 
som har skrevet om dette i sine er-
indringer. General Ruge ble fyrstelig 
behandlet og fløyet til Moskva, der 
han ble innkvartert hos den norske 
ambassadøren, Andvord.            
Sammen gjorde de det de kunne for å 
få de norske krigsfangene raskt hjem 
til Norge. Moskva hadde bestemt at 
de skulle transporteres over russisk 
kontrollert territorium til Murmansk 
og derfra hjem. De hadde alt begynt 
på turen dit da dette ble ombestemt. 
Fangene ble i stedet hentet av hvite 
busser og kjørt gjennom Danmark 
til Ålborg. De siste kom tilbake til 
Oslo 4. juni. Otto Ruge var selv 

Otto Ruge med kong Haakon og 
kronprins Olav under en mil-
itærøvelse i 1938.
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fløyet hjem fra Moskva og kom til 
Oslo 3. juni.
    
Trakk seg som for–
svarssjef
I 1945 var Otto Ruge 63 år gammel. 
Han hadde bestemt seg for å tre til-
bake som offiser og overlate ansvaret 
til yngre krefter. Han ble likevel  
overtalt av Regjeringen  til igjen å bli 
forsvarssjef. Etter sin lange erfaring 
som offiser hadde han klare opp-
fatninger om hvordan den øverste 
forsvarsledelsen burde organiseres. 
Han oppdaget snart at den nye fors-
varsministeren Jens Christian Hauge 
ønsket mer innflytelse i saker som 

tidligere ble betraktet som rent fag-
militære ansvarsområder.
Otto Ruge sa da opp sin stilling som 
forsvarssjef og forfulgte i stedet sin 
plan om å trekke seg tilbake.
Han fikk tilbud om selv å velge 
seg en æresbolig. Sammen med sin 
kone valgte han fort den tidligere 
kommandantboligen på Høytorp. 
Høytorp var anlagt som en liten 
festning på et høydedrag nær Mysen 
i årene rundt 1916. Det var utrolig 
nok bygget for å stå imot et mulig 
fremtidig angrep fra Sverige. Det lå 
like utenfor den demilitariserte sonen 
som var fastsatt i traktaten ved union-
soppløsningen med Sverige i 1905. 
Det var en nøktern bolig, men med 
en praktfull utsikt over det relativt 
flate landskapet i Østfold. Forfatter 
Tom Kristiansen fikk mulighet til å 
lese gjesteboken fra Høytorp.
På Høytorp meldte Otto Ruge seg inn 
i Heimevernet og fikk tjenestegjøre 
som korporal. Han likte livet i felt 
med primitivt uteliv og i telt.
Det nære forholdet som han hadde 
fått til Kong Haakon i de korte 
månedene i 1940, fortsatte i alle år 
etter krigen.
Kongen ble klar over at Ruge ikke 
hadde noen særlig sans for ordens-
dekorasjoner. Etter krigen sa han til 
Ruge at han ikke behøvde å føle seg 
forpliktet til å bære ordenen med 
storkorset av St. Olav ved offisielle 
anledninger, men med ett unntak. 
Ruge måtte love å bære storkorset i 

Nettopp ankommet Nord-Norge i 
begynnelsen av mai 1940. På båten fra 
Tromsø til Balsfjord med Trygve Lie.
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Kong Haakons egen begravelse. 
9. 10. og 11. april 1940
Tom Kristiansen skildrer med stor 
detalj holdningene og situasjonen for 
Kongen, regjeringen og den militære 
ledelsen i disse avgjørende dagene. 
Dette er kjent stoff fra mange kilder.
Otto Ruge kom til Elverum om 
ettermiddagen 9. april. Han var 
med på forberedelsene til kampene 
ved Midtskogen som forhindret at 
Kongen og regjeringen ble tatt i 
tysk krigsfangenskap alt  10 april. 
Forsvarsledelsen med komman-
derende general med stab befant 
seg på Rena.  Der ble den militære 
situasjonen ansett som håpløs. Ruge 
var uhyre aktiv og argumenterte for 
militær motstand overfor alle han 
klarte å komme i kontakt med i for-
svarsledelsen og regjeringen. Han 
ble så alt 10. april utnevnt til kom-
manderende general. Han overtok 
11. april og flyttet umiddelbart det 
militære hovedkvarteret til like nord 
for Lillehammer. Det videre forløpet 
er også godt kjent. Den tyske hæren 
rykket frem med panser- vogner og 
med støtte av bombefly. Det norske 
forsvarsbudsjettet hadde ikke gitt 
rom for innkjøp av en eneste pans-
ervogn og bare noen få fly som raskt 
ble slått ut. Da noen effektiv hjelp fra 
Storbritannia uteble, ble forsvaret av 
Sør-Norge oppgitt alt 2. mai.
Ruges mulighet var å forsinke den 
tyske fremrykkingen slik at den øver-
ste norske statsledelsen med kon-

gen og regjeringen kunne fungere 
selv under flukt. På regjeringsmøte 
22. april øverst i Romsdalen tok 
regjeringen kontroll over hele den 
norske handelsflåten, hvor skipene 
enn befant seg på verdenshavene. 
Handelsflåten ble så beordret til å gå 
i alliert tjeneste. Dette er det viktigste 
norske bidraget til den endelige alli-
erte seieren over nazi-Tyskland. Det 
som var igjen av den norske marinen 
fikk på samme tid ordre om å gå over 
Nordsjøen til britisk havn. Regje–
ringen og Kongen kunne så komme 
seg i sikkerhet, først til Nord-Norge 
30. april og vel en måned senere til 
Storbritannia. De norske militære 
styrkenes innsats i Sør-Norge under 
Otto Ruges ledelse og som Ruge 
understreket, den sivile motstanden, 
gjorde dette mulig. 

Ønsket regjeringen og 
Kongen i eksil
Den 2. mai dro Otto Ruge til Nord-
Norge. Der hadde de norske styrkene 
holdt stand under general Fleischers 
fremragende ledelse. De tyske flyene 
hadde ennå ikke rekkevidde til å nå 
så langt og den britiske marinen var 
overlegen i nord. Etter hvert rykket 
tyskerne videre nordover og britene 
trakk seg ut etter Frankrikes kapitu-
lasjon. Fortsatt norsk kamp ble da 
umulig. Det gjensto to alternativer. 
Valget sto mellom at regjeringen og 
Kongen gikk i eksil, eller forhand–
linger med Det tredje riket, ut fra en 
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meget svak forhandlingsposisjon.  
Dette valget ble for de sentrale 
aktørene et nerveslitende mareritt. 
Mange i regjeringen, blant offiserene 
og Kongen selv vaklet mellom de to 
alternativene. I mørke stunder tenkte 
Kongen at det tillitsforhold han gjen-
nom 35 år hadde bygget opp til det 
norske folk, ville rase sammen hvis 
han rømte fra landet i nødens stund. 
Tom Kristiansen skildrer situasjonen 
for mange av aktørene i detalj og ut 
fra et imponerende antall kilder.
Otto Ruge var helt klar. Ut fra hans 
vurdering av det totale politiske 
bildet, ville Storbritannia med sine 
forbindelser til slutt seire over det 
nazistiske Tyskland.
Derfor  måtte  den  norske  stats–
ledeslen med regjeringen og Kon-
gen velge eksil i England.  Ruge 
argumenterte for dette skriftlig og 
muntlig ovenfor regjeringen, Kon-
gen, Kronprinsen, hærens offiserer 
og alle han kunne nå, til slutt natten 
til 4. mai under fire øyne med Kong 
Haakon personlig. Den 7. juni forlot 
som kjent Kongen og regjeringen 
med sin sentrale stab Tromsø og gikk 
i eksil i England.
Otto Ruge ble igjen for å demobi-
lisere de norske styrkene og gikk selv 
i tysk fangenskap.  Tom Kristiansen 
beskriver inngående hendelsesforlø-
pet og begrunnelsene for dette.
Mens Ruge var i Moskva 15. mai 
1945 fikk han telegram fra Kong 
Haakon, sendt fra Buckingham 

Palace. I telegrammet sto det blant 
annet «Deres forutsigelse gikk i opp-
fyllelse», ingen tvil om hva Kongen 
siktet til.

Otto Ruge under interneringen på 
Nordmo gård i Målselv i juni 1940.

Ledere for Vestre Aker Historielag og 
Ullern, Bygdøy og Røa historielag har 
samarbeidet om å sette opp et skilt der 
den gamle bygdeveien fra Sørkedalen til 
hovedstaden en gang gikk.Den står ved 
nordenden av Holmendammen. Der ble 
den plassert i september 2019. Se sidene 
34-35.
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Et prosjekt i regi av Aker Sogneselskap i samarbeid med 
Oslo Bymuseum.

«Kunstprosjektet» som Sogneselskapet har iverksatt, har som mål å 
dokumentere kultur, historie og tradisjoner knyttet til Akerbygden og 
dens opprinnelige befolkning. Dette skal gjøres ved å finne og registrere 
billedkunstnere fra Aker, med malerier og fotografier med Aker-motiver.
Prosjektet er ikke avgrenset til en spesiell tidsperiode, selv om 17- og 
1800-tallet nok vil være dominerende. Selv om Aker var en jordbruks–
kommune og gårdssamfunnet og landskapet var sentralt i kunstnernes 
motivvalg, er det også ønske om å dokumentere andre sider ved Aker.
Hvis arbeidet med å samle kunnskap om kunstnere og deres bilder blir 
tilstrekkelig omfattende, vil prosjektet munne ut i en utstilling som 
plasserer Aker i kunsthistorien.
Dette er altså en oppfordring til alle medlemmer i Vestre Aker Historie–
lag, om du, din familie eller venner og andre som du kjenner, kan hjelpe 
til med å finne frem til bilder fra det gamle Aker. Oppfordringen er også 
sendt medlemmer av Aker Sogneselskap og andre historielag i Oslo.
Ta gjerne et fotografi av bildet, notér årstall og kunstnerens navn der-
som det er synlig. Hvis det står noe på baksiden av bildet, er det også 
interessant. Notér også det du vet om bildets historie, hvordan det har 
kommet inn i familien og så videre. Alt slikt er av interesse! Send så 
opplysningene til en av prosjektmedarbeiderne:

Jorunn Sanstøl, Borgenveien 22, 0370 Oslo, 
e-post: jsjorunn@gmail.com

Pål E. Torkildsen, Sørkedalsveien 262A, 0754 Oslo, 
e-post: er-torki@online.no

Kunst og kunstnere i Aker 
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