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Vestre Aker Historielag inviterer til årsmøte på 
Vinderen seniorsenter,

 mandag den 21. september kl.19.00

Ta med blad nr.1 2020, til hjelp ved gjennomgang av regn-
skap 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 professor Tom Kristiansen
 foredrag med tittelen:

Hærføreren Otto Ruge

Vi serverer kaffe og kringle!
Velkommen!

Clemens Saers
leder

Årsmøte på Vinderen seniorsenter,
mandag 21. september 2020
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Da freden kom til Tennisveien

TeksT: Jan Høeg

FoTo: arkiv og oslo MuseeuM

Her følger fortellingen om da fre-
den kom til Gestapos gjestebolig i 
Tennisveien, slik svensken Harry 
Söderman opplevde den. Gestapos 
gjestebolig i Tennisveien 1, nå nr. 7, 
dannet i de første maidagene i 1945 
base for en underlig hendelse ved 
overgangen fra krig til fred.

Før krigen tilhørte eiendommen 
skipsreder Odd Berg, som tidlig 
under krigen flyktet til England. 
Gestapo flyttet inn og brukte husene 
som gjesteboliger. Møblene passet 
ikke Gestapo. De beslagla møblene 
til eieren av et større varehus i Oslo 
og utstyrte husene med dem. Eien-
dommen lå strategisk vel plassert 
og var svært godt bevoktet. Det var 
ingen steder jeg var så redd under 
krigen som når jeg passerte boligen 
på vei til Hemingbanen. Gullerås-
veien startet den gangen ved Slemdal 
stasjon og krysset trikkeskinnen. 
Mitt inntrykk er at Gestaposjefene 
ofte skiftet bolig. Hellmuth Reinhard 
og andre høyerestående SS-offiserer 
bodde der av og til, før alle flyttet til 
«Festung Furulund» i februar 1945. 

Tennisveien 1 var fortsatt gjeste–
bolig.

Utenfor inngangen på Voksenåsens 
hotell og konferansesenter står det 
tre statuer: Grev Folke Bernadotte, 
redaktør Torgny Segerstedt og över-
direktör Harry Söderman, alle tre 
med stor betydning for Norge under 
annen verdenskrig. Harry Söderman 
var direktør for Statens Kriminal-
tekniska Anstalt (1939-1953), og han 
brukte sin stilling til å bygge opp de 
norske polititroppene i Sverige. Han 
hadde også nære kontakter til tysk 
politi og Gestapo under hele krigen.

Harry Sødermann var kriminaltekni-
ker i Stockholm. Bildet er tatt rundt 
1930.



3

Møte ved grensen
Våren 1945 var det stor uro blant 
nordmenn i Sverige over hvordan 
det ville gå med fangene på Grini og 
andre steder ved krigsavslutningen. 
Söderman fant ut at han ville gjøre 
bruk av en god bekjent i Oslo, Ein-
satzstab Hans-Hendrik Neumann, 
som hadde til oppgave å passe på at 
de norske myndighetene etterkom de 
tyske kravene. Södermans plan var å 
frigjøre alle fangene i Oslo og føre 
dem til Sverige. Dessuten ville han 
prøve å frigjøre de russiske krigs-
fangene, fordi de ville utgjøre en 
stor belastning for næringslivet like 
etter krigen. Han la planen fram for 
Sveriges stats- og utenriksministere 
som godkjente den. Han skrev til 
Neumann og foreslo at han skulle 
komme til grensen ved Charlot-
tenberg for å diskutere noen viktige 
problemer. Söderman fikk raskt svar 
om at «man» gjerne ville treffe ham.

Den 20. april fikk lensmann Gösta 
Minell beskjed om at han skulle være 
til stede på et møte ved grensen ved 
Charlottenberg mellom en svensk 
politimann og tyskere. Den dagen 
hadde han besøk av grenselos Rolf 
Johan Pettersen, og ba ham være med 
som sjåfør. Politimannen som kom 
med tog fra Stockholm, var Harry 
Söderman, De tre dro sammen til 
grensen. Der dukket ikke Neumann 
opp, han var dratt til Østfronten. I 
stedet møtte de en sportskledd mann 

som presenterte seg som Oberfürer 
Heinrich Fehlis. Han sto egentlig 
direkte under Ernst Kaltenbrun-
ner i Berlin, men som så ofte i de 
uklare tyske kommandoforholdene 
hadde Rediess og Terboven en viss 
myndighet over ham. De dro alle 
sammen til Minells kontor, og der 
diskuterte Söderman og Fehlis hele 
søndagen, den 22. april. Stemningen 
var amper til å begynne med, etter 
lunsj mer forsonlig, og da de skil-
tes ved grensen om kvelden, trakk 
Fehlis opp en fransk konjakk, og de 
hilste hverandre med «Grüss Gott» 
til avskjed. Minell og Pettersen var 
begge til stede under møtet. 
Avtalen som de ble enige om, gikk ut 
på at Söderman skulle få komme til 
Oslo og frigjøre alle tyskernes fanger 
mot at han brakte Fehlis’ 22 år gamle 
elskerinne, Lillemor (Else Johanne 
Schaug), og deres tre måneder gamle 
datter, Venke, i sikkerhet i Sverige. 
I sine memoarer skriver Söderman 
ikke ett ord om verken Pettersen, 
Lillemor eller Venke. Det som jeg har 
skrevet om disse tre, har jeg i det alt 
vesentlige hentet fra det de selv har 
fortalt til forfatterne av bøkene om 
dem. Som politimann kunne vel Sö-
derman ikke skrive om en slik avtale.

Forhandlinger i Tennis-
veien
Lørdag 5. mai ga Fehlis og Terboven 
Söderman tillatelse til å komme til 
Oslo. Söderman dro straks fra Stock-
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holm og ble hentet ved grensen av 
en generatorgass-drevet Gestapo-bil 
sammen med sin trofaste medhjelper, 
politimannen Ewert Trofelt, og Pet-
tersen som stadig var på besøk hos 
Minell. Etter noen timers kjøretur 
kom de til Tennisveien 1, søndag 
6. mai, og gjesteboligen var hoved-
kvarter for Söderman de fire dagene 
han var i Oslo. Pettersen dro hjem til 
sine foreldre på Majorstuen, ellers 
var han med Söderman hele tiden 
som sjåfør og kjentmann. Söderman 
ble ønsket velkommen av Fehlis som 
hadde med seg flere av Gestapos 
ledere i Oslo. Oppholdet startet med 
en gedigen lunsj. På bordet stod rike-

lig med god mat, friske grønnsaker 
og roastbiff. Bockøl og flere sorter 
snaps serverte de også. Fehlis hadde 
fremdeles tilgang til 10 000 flasker 
whisky!  Etter den gode lunsjen tok 
de en kort biltur til Holmenkollen 
og en fredelig spasertur i Vigelands–
parken. Fehlis var meget tilfreds 
over at det var så rolig i Norge. Vel 
tilbake i Tennisveien fortsatte de sine 
samtaler til langt på natt.

Det var tydelig at verken Fehlis el-
ler Terboven visste noe om admiral 
Dönitz’ planer om kapitulasjon 
etter Hitlers død. De ville fortsette 
kampen. Söderman mente at det var 

Harry Sødermann sammen med to norske soldater i "den hemmelige norske armé" 
en gang under okkupasjonen. Bildet er antagelig tatt i Gottröra 40 km nord for 
Stockholm.
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så store indre spenninger i den tyske 
ledelsen at dette ikke kunne være 
mulig. Han mente dessuten at de 
tyske soldatene ville hjem. Han følte 
at han i løpet av natten hadde fått 
Fehlis på glid. I løpet av kvelden fikk 
han invitasjon til lunsj hos Terboven 
neste dag. Den ble det ikke noe av, 
for klokken 15.50 den 7. mai kom 
kunngjøringen om kapitulasjonen 
over tysk radio.  En av de tyske of–
fiserene i Tennisveien 1 orket ikke å 
høre på, satte fingrene i ørene og løp 
ut i hagen gjennom de åpne franske 
dørene. Fehlis sa at han ville reise til 
tyskernes hovedkvarter på Lilleham-
mer, Söderman kommenterte: ”Das 
Spiel ist aus, Herr Fehlis”. Fehlis 
overlot ham en bil i Oslo, samt sin 
egen adjutant som fulgte med som 
motorsykkelordonnans. Pettersen 
satt ved rattet.

Friga fangene på Grini
Söderman handlet som vanlig raskt 
og dro straks til mannsavdelingen 
på Grini. Forundret stirret fanger 
og voktere på en mann i grå kappe 
komme inn og forlange appell. Over 
5000 stilte.  Han sa at han var Harry 
Söderman fra Stockholm, sjef for 
de norske polititroppene i Sverige, 
og at han var kommet for å meddele 
dem om at tyskerne hadde kapitulert, 
Norge var fritt, og de var fri! Han 
fikk overført kommandoen fra tysk-
erne til nordmennene under ledelse 
av fylkesmann Hans Gabrielsen og 

skipsreder Alf Gowart-Olsen, samti-
dig som han fikk dem til å forstå at 
de måtte vente noen tid før de kunne 
slippe ut av leiren. Så gikk han over 
til kvinneleiren. De over 500 kvin-
nene ble elleville, og de fikk dra hjem 
samme kveld. Mennene forlot leiren 
9. mai.

Så dro han, adjutanten og Pettersen 
til Møllergata 19. Der var det full 
forvirring. Han fikk fangevokterne til 
å åpne, fortalte hvem han var og satte 
fangene i busser til Grini. Men ikke 
alle. Det var fem dødsdømte fra Pelle-
gruppen som ennå ikke var skutt. 
Dem satte han løs på gaten mot at de 
lovet å gå rett hjem. Så til Victoria 
Terrasse for å frigjøre de få fangene 
som satt der. Han ga beskjed  om  at  
de  som satt på Akershus også skulle 
overføres til Grini. Så dro han tilbake 
til nr. 19. Der ble han oppfordret til å 
fungere som politimester i Oslo inntil 
man fikk kontakt med den hemmelige 
politiledelsen og hjemmefronten. Han 
oppholdt seg hele tiden på politihuset, 
på Grini eller ute i gatene. Pettersen 
fikk beskjed om at han kunne sove på 
sofaen i politimesterens kontor, mens 
Söderman ville ligge på skrivebordet. 
I løpet av natten kom flere fra hjem-
mefronten, blant annet politiinspektør 
Henrik Meyer, senere kom Paal Berg 
og høyesterettsadvokat Sven Arntzen. 
Söderman sa da straks at han ville 
overlate stillingen som politimester 
til Meyer som med en gang overtok 
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stillingen, men de ba Söderman om 
å bli på nr.19 hele natten og neste 
dag. Tidlig om morgenen ringte Fe-
hlis til Söderman og ba om et møte. 
Det varte en times tid. Söderman 
skriver i sin bok: «Jag skulle aldrig 
se honom mera i livet.» Her holder 
ikke Söderman seg til sannheten. 
Han møtte ham en gang til.  Söder-
man hadde en ny telefonsamtale med 
Fehlis om formiddagen angående 
fangene på Grini, senere var han i 
middag hos den svenske generalkon-
sulen og om kvelden til Grini igjen. 
Tyskerne hadde forlatt alle kontorer 
og ekspedisjoner. I et kontorrom 
møtte han Gabrielsen,  Gowart-Olsen  

og   oberstløytnant Nils Christof-
fer Bøckman. Han ble oppringt av 
den tyske bykommandanten, og de 
avtalte at fangene kunne komme 
hjem neste morgen. Gabrielsen 
hadde fått en flaske gammel rom, og 
det ble en meget lystelig natt! Først 
onsdag morgen vendte Söderman 
tilbake til Tennisveien 1 for å stelle 
seg og pakke. 

Turen til Sverige
Mens han barberte seg, banket det 
på døren, og Gestapos kokk kom 
inn. Han spurte om Söderman kunne 
hjelpe ham til å få bli i Norge. Han 

Grinifangene løslates den 9.mai 1945. Her ser vi utenlandske fanger som har kom-
met fram til Oslo sentrum for å bli samlet etter nasjonalitet for hjemreise.
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sa at han var blitt utkommandert 
til å være kokk hos Gestapo og var 
ganske uskyldig. Söderman svarte at 
det var umulig og at det beste for ham 
var at han reiste tilbake til Tyskland. 
Södermans korte omtale av tilbake–
reisen til Sverige tror jeg inneholder 
mye diktning. Han måtte skjule 
hva han egentlig gjorde, siden han 
i det hele tatt ellers bare omtaler en 
av dem som var med ham, nemlig 
Trofelt.
Han ble kjørt til Furulundveien og 
«Festung Furulund». Der var han 
vitne til en tårefull avskjed mellom 
Fehlis og Lillemor med babyen 
Venke. Så kjørte han og Trofelt til 
grensen. Lillemor og Venke satt 
godt skjult i baksetet. Pettersen var 
også med. De spiste kveldsmat hos 
Minell, og Söderman tok nattoget 
videre til Stockholm. Han avslutter 
beretningen fra Oslo-oppholdet slik: 
”Jag tror aldrig att jag sovit så gott 
som i sovvagnen mellan Charlotten-
berg och Stockholm. När jag räknar 
efter, hadde jag heller knappast sovit 
någonting på fyra dygn.”

Det var sikkert flere fra vårt distrikt 
som ble sluppet fri fra Møllergata 
19 den dagen. Vi har funnet fram 
til en av dem, Fredrik Lindemann, 
som bodde i Jegerveien. Han ble 
tatt 29. april etter en milorg-øvelse 
på Hadeland vinteren -45, og ventet 
på dødsdommen på nr. 19. Om et-
termiddagen 7. mai hørte fangene på 

cellen så mye leven og rop utenfor 
om Hitlers død at de forsto at nå 
måtte krigen være slutt. De hoppet 
opp på briskene og tittet ut gjennom 
gluggen. En fangevokter styrtet inn 
og brølte at de måtte ned på golvet, 
men en stund senere kom det en inn 
som forkynte: "Sie sind frei, meine 
Herren". Lindemann ble så sammen 
med de andre overført til Grini. Han 
kom hjem til Jegerveien 9. mai.

Hvordan gikk det videre 
med hovedpersonene i 
denne beretningen?
Etter 8. mai forsøkte 75 gestapister 
fra Sipo (Sicherheitspolizei) å 
unnslippe under ledelse av Fehlis. 
De forkledde seg som Wehrmacht 
alpejegere og dro til en leir ved Pors-
grunn. En tysk sjåfør ble beordret til 
å brenne gestapouniformene. Han 
valgte i stedet å kontakte den nor-
ske politimesteren i Porsgrunn om 
kvelden 10. mai. Milorg ble kontak-
tet og omringet leiren med 100 mann. 
I leiren fant de Fehlis død for egen 
hånd 11. mai. Han hadde skutt seg 
etter å ha tatt gift. Han etterlot seg 
kone og to barn i Tyskland.

Harry Söderman(også kalt Revolver-
Harry på grunn av hans doktorav–
handling om epokegjørende tekniske 
undersøkelser om kulehylster) dro 
straks etter hjemkomsten til Stock-
holm til Nord-Norge. Der befridde 
han flere leire med forkomne rus-



8

siske krigsfanger. I 1953 sluttet 
han som leder av Kriminaltekniska 
Anstalt og forlot Sverige for alltid. 
Han dro først til Tyskland for å hjelpe 
til med å bygge opp igjen det tyske 
politiet, deretter til USA. Etter to år 
dro han til Tanger for å bygge opp 
politiet der, men han døde brått i 
1956, 54 år gammel. Han etterlot seg 
kone nummer tre og tre barn. Han er 
tildelt St. Olavs orden med ekegren.

Else Johanne Schaug (Lillemor) ble 
den første tiden godt hjulpet av fami-
lien Söderman, senere av skuespiller 
og professor Gerd Høst. Hun reddet 
Lillemor fra selvmordsforsøk og fikk 
overtalt henne til å flytte tilbake til 
Oslo. Men det ble så mye alkohol i 
det hjemmet at datteren Venke dro til 
USA, 20 år gammel. Der giftet hun 
seg, fikk en sønn og skilte seg rundt 
40 år gammel. På den tiden tok hun 
kontakt med sin tyske familie og fikk 
god kontakt med sine halvsøsken. 
Hun slet mye med skyld og skam, og 
hun «kjempet for å holde hodet over 
vannet med alkoholen som livbøye». 
Hun fortalte sin historie for å komme 
på fote igjen. Da boken om hennes 
liv kom ut, bodde hun i Connecticut. 
Hun har en sønn og fem barnebarn 
som hun har stor glede av.

Rolf Johan Pettersen (1919-2016) 
levde et utrolig spennende liv. I 
maidagene ble han arrestert som 
nazist like ved svenskegrensen 

og satt noen dager i fengsel før 
hjemmefronten fikk oppklart mis-
forståelsen. Han var i fire år sjåfør 
og altmuligmann for politimester 
Kristian Welhaven. Han dro deretter 
til USA. Han var blant annet assistent 
for Nelson A. Rockefeller, arbeidet i 
flere tekniske firmaer før han flyttet 
hjem til Norge i 1962 og bosatte seg 
på Nesøya. Han hadde veteranbiler 
som hobby, eide mange gamle biler, 
blant annet en Mercedes 770 K som 
generaloberst von Falkenhorst, kong 
Haakon og kong Olav hadde eid. Han 
fikk den av kong Olav for en tjeneste 
han hadde gjort ham. Rolf Johan Pet-
tersen var æresmedlem av Traveller 
Club og gift med sin Inger i 62 år.

Kilder: Harry Söderman: Skan-
dinaviskt mellanspel. Norska och 
danska trupper i  Sverige (1945)
Alf Gunnar Andersen: Ut i krigen 
med sykkel og ølbil (2011)
Venke H. Fehlis:"Gestaposjefens 
datter." Fortalt til Nina Drolsum 
Kroglund (2012)
Evelyn Borchsenius
Jens Chr. Kiil.

Grunnet koronapan-
demien innstilles alle 
lagets aktiviteter fram 

til den 
1.september 2020. 
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Frigjøringen i 1945, minner fra 
Vestre Aker

TeksT: BJørn CHrisTopHersen

FoTo: oslo MuseuM

Nå, 75 år etter, samlet vi oss noen 
klassekamerater for å gjenkalle 
våre minner fra frigjøringsvåren. 
Vi, det er godt voksne menn som 
gikk i femte klasse våren 1945. 
Med oss er også en venn som gikk 
i første real. Det er slik vi husker 
det:

7. mai gikk flaggene til topps over 
alt. Med utsikt fra Grimelundsveien 
var det et uforglemmelig syn å se 
flaggene bli heist nedover i byen og 
oppover Holmenkollåsen mot nord 
og i Ullernåsen mot vest. Naboen 
inviterte femteklassingen med mor 
og serverte champagne. Den hadde 
stått urørt i fem år. Faren var i tysk 
krigsfangenskap. Gutten bare for-
synte seg av varene og ble full for 

Unge jenter fra vårt distrikt sammen med en norsk soldat ved 
trikkestallene på Majorstuen i mai-dagene 1945. Foto: Rigmor 
Dahl Delphin (1908-1993).
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første gang i sitt liv.  
Forsøk på å heise flagg mislyktes 
noen steder. Flaggstengene brakk 
i hage etter hage, i Grimelunds-
veien, Dalsveien og Tennisveien, 
fordi de ikke hadde vært brukt eller 
vedlikeholdt gjennom krigsårene. 
I stedet ble flaggene hengt opp på 
husveggene, festet mellom vinduer 
i annen etasje. Et sted ble et passe 
høyt grantre omgjort til flaggstang i 
mai måned.
Barna fikk utlevert det som fantes av 
små flagg til å vifte med. Alle barna 
i et nabolag samlet seg i den største 
hagen i veien og lekte og spilte fot-
ball. De brukte de små flaggene til 
målstenger. Selv om en slik målstang 
brakk, ga det en underlig, barnslig 

frihetsfølelse.
Etter å ha gledet seg over flaggene 
og flaggheisingen, var neste post 
på programmet å rive ned blend-
ingsgardinene fra alle husets vinduer. 
Gardinene som var laget av svart 
papp eller papir, ble stablet til hauger 
i havene og tent på til frydefulle 
seiersbål.
Det var tilfeldigvis en barneforstil–
ling på et teater 7. mai. Midt under 
forestillingen kom noen voksne 
løpende inn på scenen og viftet med 
norske flagg mens de ropte «Vi er 
fri, vi er fri!». På trikken hjem var 
stemningen nærmest ekstatisk.
Trikkene til byen var stuende fulle 8. 
mai. Barn måtte løftes opp for å få 
luft. En billettør kom seg ikke rundt. 

Festforestilling på et teater i mai-dagene 1945. Nr. 3  fra høyre er Wenche Foss.
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Han ga opp å selge billetter og utbrøt: 
«Dette går ikke. I dag selger jeg 
ikke billetter. Dette opplever vi bare 
en gang». Å ta trikken ned i byen 
og blande seg i jubelen der var noe 
man ikke fikk nok av. Det ble mange 
anledninger til det utover i mai og 
juni. Ikke minst hjemmestyrkenes 
parademarsj foran Slottet 9. juni, 
gjorde inntrykk.
Tyskerne kapitulerte i Danmark alt 
4. mai. Noen som hadde gjemt unna 
en hemmelig radio, gikk derfor rundt 
med en sitrende uro og forventning 
de siste tre dagene frem til 7. mai.

Piloter moret seg
 i luften
To britiske fly ble observert 8. mai. 
De kom sydfra i lav høyde over 
Oslofjorden for å lande nær byen. 
Mer nedenfor om hvilken delegasjon 
som kom med de to flyene. Det kom 
etter hvert flere fly med britiske kjen-
netegn, noen fløyet av norske piloter 
utdannet ved Little Norway i Canada.
Det var åpenbart fristende for noen 
piloter å delta i feststemningen.  En 
pilot manøvrerte sitt fly mellom 
tårnene på Rådhuset. En annen 
kom ned over Egertorget og fløy i 
lav høyde opp over Karl Johan mot 

Kronprinsfamilien i Oslo sentrum i anledning Haakon 7. hjemkomst. 
Fra venstre: prinsesse Astrid, prins Harald, kronprinsesse Märtha, 
prinsesse Ragnhild og kronprins Olav.
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slottsbakken. Det ble klaget til den 
britiske øverst-kommanderende 
(General Thorne). Han svarte: «Let 
the boys have some fun».
Men ikke alt gikk bra. Et britisk fly 
styrtet like ovenfor Voksenkollveien. 
Det fløy i tåke og var på vei fra 
Fornebu til Kjeller. Mannskapet med 
en norsk offiser om bord omkom. 
Samme sted hadde et tysk fly styrtet 
alt i 1943.
Etter hvert kom det mange allierte 
soldater som preget bybildet. Likevel 
var det fortsatt langt flere tyske her. 
Det var en deilig vår med mye varmt 
og godt vær. Det var fristende å dra 
opp til Besserudtjernet for å bade. 
Der kunne man en dag se en gruppe 
på 15-20 britiske soldater sole seg 

og noen badet på den ene siden av 
tjernet, og samtidig se like mange 
tyske soldater som koste seg på den 
andre siden av tjernet.

Forlatte tyske
soldatleire
Flere av de tyske soldatleirene ble 
etter hvert dårlig bevoktet, og til 
slutt helt forlatt av sine tyske vok-
tere. Leirene ble et uimotståelig 
oppdagelsesmål for oss gutter i den 
alderen. 
Det var mange slike leire i området. 
Mellom Holmenkollhoppet og Hol-
menkollen restaurant var det oppstilt 
luftskytskanoner i tre kanontårn. Mot 
slutten av krigen nærmet en gutte–

Utenfor Universitetet, Karl Johans gate. Menige og soldater fra flere land, 17.mai 
1945.
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gjeng på fem seg leiren. Man kunne 
komme inn og få sitte i et kanontårn 
og late som man skjøt. Guttene fikk 
sjokolade og andre godterier av de 
snille soldatene. Man måtte bare 
ikke fortelle noe hjemme om at man 
slik hadde fraternisert med fienden. 
I tiden etter 7. mai kom guttene 
seg inn i leiren. Der hadde tyske 
offiserer og soldater kastet fra seg 
skytevåpen, pistoler og ammunisjon 
i Besseudtjernet. Guttene fant et par 
pistoler. På et passende sted kunne 
man skyte med pistolene. Noen 
skudd gikk av og andre ikke. Man 
tenkte seg at ammunisjonen kanskje 
hadde tatt skade av å ligge i Bes-
serudtjernet. En av oss dukket ned i 
vannet og kom opp med et flott sverd 
med hakekors på. Guttene fant ut at 
det sikkert var et «generalsverd». Så 
ble dette oppdaget av en tysk vakt 
som fortsatt var igjen i leiren. Han 
varslet norsk politi som jaget guttene 
bort. Så snart kysten var klar, rykket 
guttene inn igjen. De hentet tre-
materialer som ble brukt til å bygge 
hytte i et tre. Til slutt tappet engelske 
soldater vannet ut av tjernet. Da fant 
de sikkert mer på bunnen.
På det store jordet mellom Østre Hol-
men gård og Stasjonsveien var det 
en stor leir med luftvernskanoner og 
mange betongbunkere utover jordet. 
Der gikk nabogutter ned i bunkerne 
og fant ammunisjon og en egen type 
kastegranater med trehåndtak. De 
fant også små glassampuller som 

de viste frem hjemme til stor forfer-
delse. Foreldrene mente det kunne 
være giftampuller, kanskje med cya-
nid. En far som bodde i nabolaget, 
hadde pistolskyting som hobby. Han 
skal ha fått tillatelse til å øvelsesskyte 
blant kanonene. Han tok med seg sin 
sønn på 14 og en venn og lot dem få 
prøve seg.

Alle ville hjem til Norge 
Leiren ved Smestaddammen ble også 
forlatt. Der var det mulig å krabbe 
under gjerdet og komme seg inn for 
å hente trofeer for salg. En av oss fikk 
kjøpt en flott hjelm med hakekors på 
for 10 kroner. Det viste seg at dette 
ikke var så populært hjemme, så man 
malte hjelmen lyseblå. 
Ved Bogstad var det også en leir med 
tyske soldater på stedet der Bogstad 
campingplass nå ligger. Der ble sol-
dater fra andre leire etter hvert samlet 
i en større leir. Der kunne man se 
tyske soldater marsjere ned til vannet 
i sluttet orden for å bade, bevoktet av 
to norske soldater.
Enda flere ble samlet på Grini. Siden 
det å ha sittet på Grini var en heders-
betegnelse,  måtte navnet endres 
til Ilebu, deretter til Ila - dette til 
protester fra Ila-området inne i byen.
En av oss var flyktning i Stockholm 
i mai 1945 og gikk femte klasse der. 
Det var mange tusen norske flykt-
ninger i Sverige den siste delen av 
krigen. Alle ville hjem fortest mulig. 
Det ble en utålmodig ventetid før vi 
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fikk billett hjem. Endelig, den 6. juni 
fikk vi plass på toget fra Stockholm 
til Oslo.
Toget gikk med maksimalt antall 
vogner bak damplokomotivet. Det 
var en varm, solrik sommerdag. To-
get buktet seg gjennom det svenske 
landskapet med norske flagg og utal-
lige hoder som stakk ut av vinduene. 
Den dagen kongen kom hjem, 7. juni, 
fikk vi oppleve Karl Johan i festjubel. 
En onkel hadde kontor i annen etasje 
med vinduer ut mot Karl Johan. Han 
var selv ennå ikke kommet hjem fra 
England, men en vennlig kontor-
dame låste oss inn på kontoret. Vi 
fikk se Kongen med kronprinsesse 
Märtha i åpen bil under oss. Bak 
kjørte kronprinsbarna også i åpen bil 
opp mot Slottsbakken. Et syn man 
aldri glemmer.
E t t e r  a t  v i  f o r h e n v æ r e n d e 
femteklassinger hadde samlet våre 
minner, har vi kunnet lese oss til 
følgende:
De to britiske flyene som kom lavt 
sydfra inn over fjorden 8. mai, 
landet på Fornebo sjøflyhavn. De 
hadde med seg den allierte delega–
sjonen som samme kveld dro opp til 
Lillehammer til møte med general 
Bøhme. Han var den militære øverst–
kommanderende for den tyske be-
settelsesmakten på rundt 350 000 
soldater, som da befant seg i landet. 
Etter forhandlinger med den britiske 
delegasjonen ble kapitulasjonser–
klæringen undertegnet på Lilleham-

mer Turisthotell 9. mai. Dermed var 
krigen i Norge også formelt over.

Okkuperte hus
Mange bygninger var okkupert av 
den tyske okkupasjonsmakten og 
av norske nazister under krigen.   
En liste over okkuperte hus i Aker 
kommune finnes i Historielagets 
blad nr. 1 for 2004. Opplysningene 
skriver seg fra meldinger som Hjem-
mefronten sendte til Forsvarets 
Overkommando i London i 1944. 
Den omfatter 54 hus, de fleste pri-
vatboliger. Mange av eierne måtte 
forlate landet fordi de hadde deltatt i 
motstandsarbeid som var i ferd med å 
bli oppdaget av okkupasjonsmakten. 
De ble da ved en nazistisk domstol 
gjort eiendomsløse og boligene med 
innbo tilfalt den nazifiserte staten. 
Etter frigjøringen kom eierne tilbake 
til sine hjem. Noen som hadde vært 
flyktninger i utlandet, kom hjem først 
utpå sommeren.
I historielagets blad nr. 1 for 2006 
finnes opplysninger om noen slike 
boliger og om i hvilken tilstand de 
befant seg da eierne kom hjem. I 
Tråkka 9, for eksempel, var det bare 
gjort mindre skader, men huset var 
helt tømt for innbo. Skogryggveien 
2, der det hadde bodd en tysk gen-
eral, var skånsomt behandlet, til og 
med maleriene var på plass. Anne 
Maries vei 24 var helt ramponert 
og alle møbler var forsvunnet. Be-
boerne hadde blant annet brukt et 
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maleri over peisen som skyteskive. 
Huset var fortsatt bebodd av to fami-
lier. Familien som eide huset måtte 
midlertidig få bo hos annen familie. I 
Jegerveien 15 hadde det bodd mange 
unge menn som holdt ville fester 
der noen skjøt rundt seg i beruset 
tilstand. Huset var fullstendig ram-
ponert. Naboene antok at beboerne 
var frontkjempere som skulle videre 
til Østfronten. 
I noen tilfeller ble gjenstander plas-
sert hos familie og venner før eierne 
måtte forlate landet. Etter 7. mai 
kunne venner i noen tilfeller rydde 
og gjøre huset rent til eierne kom 
tilbake. I kjelleren kunne de finne 
rikelig med mat og drikke etter de 
tyske beboerne.

Gestapos sjef i 
Tennisveien 1
I Tennisveien 1 bodde sjefen for 
Gestapo, Heinrich Fehlis. Det som 
skjedde der i dagene 5. til 8. mai 
1945 er av historisk betydning. Det 
er beskrevet av Jan Høeg i hans 
artikkel i dette nummeret av bladet. 
Noe om  dette har tidligere stått i 
Historielagets blad nr. 1 for 2006. 
Gestapo (Geheime Staatspolizei, det 
hemmelige statspoliti, en avdeling 
av Sipo (Sicherheitspolizei)), hadde 
som hovedoppgave å bekjempe mot-
standsbevegelsen i alle dens former.
Heinrich Fehlis hadde myndighet 
til å beordre tortur av fanger, hans 
brutalitet er særlig kjent fra  Victoria 

Terrasse. Han hadde også myndighet 
til å gi ordre om henrettelser uten lov 
og dom.
Denne artikkelen begynte med å 
fortelle om hva seks, nå gamle gut-
ter, husker fra frigjøringen i 1945. Vi 
gikk som nevnt i femte klasse våren 
1945. Vi sa til hverandre at jentene 
i de andre klassene måtte da huske 
noe, de også. Vi undersøkte saken 
og fikk råd om å kontakte Helen 
Mathiesen* som var vår russefor-
mann i 1952. Hva hun husker, kan 
også leses i dette bladet.

Kilder: Bengt Knutsen, Carl Erik 
Hedels, Gunnar Vefling, Morten 
Husebye, Ulrich Abildgaard (alle 
femteklassinger i 1945) og Jan Høeg 
og Chr. Kiil.
«Norges krig» bind 8, Frigjøringen, 
hovedred. Magne Skodvin, 1984.

* (født Gutzeit)

Heinrich Fehlis (1906 - 1945)
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Fred i Norge !

TeksT: Helen MaTHiesen

FoTo: arkiv og privaT

Den 7. mai husker jeg meget godt. 
Jeg var 12 ½ år gammel og var elev 
ved Vinderen skole. Men den ble 
tatt av tyskerne til forlegning for 
sine soldater allerede i 1940. Etter 
å ha gått to år på Slemdal skole ble 
den også tatt. Det ble å flytte til Ul-
levål skole før også den etter to år 
ble rekvirert av tyskerne. 

Vårt 5. skoleår foregikk på Blindern 
Universitet sammen med hundrevis 
av elever fra andre skoler. På min 
skolevei gikk jeg hver dag forbi 
Vinderen skole. På fortauet utenfor 
porten sto alltid en fullt bevæpnet 
tysk vakt med stålhjelm og ladd 
gevær. Rundt livet på uniformen 
hadde han et digert belte hvor det sto 
på beltespennen med store bokstaver 
så alle kunne lese det på god avstand: 
«Gott mit uns».
Den 7. mai dro jeg sammen med 

De tre søstrene Gutzeit: Annie, Ilmi og storesøster Helen. Alle kledd i like kjele-
dresser, sydd av stoff fra gamle hvetemelsekker som var vasket og bleket.
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noen venninner opp i Gaustadskogen 
og spikket seljefløyter. Skulle vi høre 
musikk under krigen måtte vi lage 
den selv! På hjemvei fikk vi sjokk! 
Fra alle husene langs Slemdalsveien 
hang norske flagg ut av vinduer 
og utover verandarekkverkene. I 
blomsterbedene sto små hurraflagg 
og overalt løp det mennesker som 
ropte til alle oss som kom forbi: Det 
er FRED! Det er FRED I NORGE!

Radioene kom fram
Jeg trodde det ikke før jeg kom hjem 
og fikk høre det av mine egne forel-
dre. Og der, fremme på kjøkkenet, 
sto en førkrigsradio som hadde vært 
skjult inne i en vedstabel i kjelleren 
under hele krigen. Den hadde far 
lyttet på under hele krigen, fordi far 
ville høre andre nyheter enn tysk 
propaganda som norske aviser var 
fulle av. Men det å eie en radio under 
krigen var meget farlig. Alle som 
ikke var nazister, hadde måttet levere 
dem inn. Og ble du tatt i å lytte på 
England, ble du straffet beinhardt. 
Kanskje med å bli sendt til Tyskland. 
Og derfra kom ytterst få hjem.
Hippodromen på Vinderen fungerte i 
begynnelsen av krigen som stall for 
hester. Senere ble bygningen brukt 
som lager. Etter den 7. mai ble den 
forlatt av de tyske vokterne som lot 
døren stå ulåst etter seg. Vi dro dit og 
så en jevn strøm av både naboer og 
ukjente som kom syklende, løp inn i 
bygningen og kom ut med noe stort, 

firkantet under armen, bandt det på 
sykkelen og dro av gårde i en viss 
fart. Det de hadde fått tak i, var en 
av de mange radioene som tyskerne i 
1941 tok fra alle nordmenn som ikke 
tilhørte NS.
Tyskerne hadde stasjonert rundt 
350000 tungt bevæpnete menn i 
Norge, klare til å motstå invasjon 
fra de allierte. Men den kom jo som 
bekjent i Normandie. Ville tyskerne 
lage krig i Norge? Norge holdt 
pusten. Norsk radio brukte mye 
tid på å sende særmeldinger. For at 
NS og tyskerne ikke skulle få greie 
på hvilke planer de norske, ennå 
fraværende myndigheter hadde, så 
sendte de korte merkelige meldinger 
som for eksempel «Mormor rir på 
eselet» eller «Kaffekoppen er tom.» 
Hver særmelding hadde klar betyd–
ning for de innvidde om for eksempel 
å utføre en ordre eller effektuere en 
oppsatt plan. Så primitivt og van–
skelig var disse første fredsdagene/
ukene for norske myndigheter.
Det var et under å høre musikk og 
nyheter. Men jeg skjønte at mine 
foreldre stadig ventet på nyheten 
om at også tyskerne i Norge hadde 
kapitulert. Og heldigvis, den 8. mai 
var kapitulasjonen et faktum. 

Bål av blendingsgar-
diner
Men skulle man riktig føle fredsstem-
ningen måtte man til byen – til Karl 
Johan. Det var bare å gå på en hvil–
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Ungdom i gledesrus i Oslos gater. Ordet trafikksikkerhet 
var ikke kjent enda.
Tre jenter ser på norsk soldat ved trikkestallene i Slem-
dalsveien 1.

Noen bilder 
fra Oslo i de 
glade dagene 
i mai 1945
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Kronprins Olav 
(1903-1991) kommer 
til Oslo den 14.mai 
1945. Foran med 
maskingevær Gun-
nar (Kjakan) Søn-
steby (1918-2012).

Bildene er lånt ut 
av Oslo Museum og 
Norsk Folkemuseum.

Glade russ spiser 
kransekake 17.mai 
1945.

Unge kvinner deler 
ut brød. Antagelig 
fra Danskehjelpen i 
1945.



20

ken som helst trikk eller buss. De var 
så stappfulle at ingen konduktør tok 
betalt, noe vi ungene raskt oppdaget. 
Hva foregikk på Karl Johan! Bare 
hurra, glede, glade mennesker og 
massevis av norske flagg. 
Om ettermiddagen den 8. mai gikk 
det som en løpeild i nabolaget, at 
om kvelden skulle vi brenne alle 
våre forhatte blendingsgardiner på 
et stort bål i krysset Borgenveien/
Borgenbakken. Det ble litt av et bål, 
og helt utrolig at vi nå ikke behøvde 
å blende mer for å hindre bombefly 
fra å finne det de var ute etter. Alle 
pratet med alle, lo og gråt av glede. 
Vi nøt å kunne si hva vi ville om fre-
den, om krigen, Tyskland, Hitler og 
våre hjemlige nazister. Under krigen 
måtte vi jo være ytterst varsomme 

med alt vi sa og til hvem. Det kunne 
fort ende opp med opphold på Grini 
eller det som verre var.

Hentet av hjemme-
fronten
I nabolaget bodde en høytstående na-
zist (kommissarisk utnevnt høyeste–
rettsjustitiarius) med kone, en mind-
reårig sønn og en ung voksen datter. 
Da de norske hjemmefrontsoldatene 
begynte å arrestere NS-folk, ryktes 
det fort da de kom til vårt nabolag. Vi 
gikk som de andre naboene ut i por–
ten for å bivåne det hele. Far i huset 
var nok arrestert om morgenen og 
hentet i bil, mor og mindreårig sønn 
var ikke interessante, men datteren, 
som var en flott ung dame og som 

Nazilederne Josef Terboven og Georg W. Müller konfiskerte og sendte 280 000 
radioapparater til Tyskland etter avtale med den tyske propagandaministeren 
Joseph Göbbels.
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nok hadde vært i vinden i førende 
norske og tyske kretser, hun ble 
hentet. Men ikke i bil, nei. Hun måtte 
gå i spissrotgang nedover veien med 
en hjemmefrontmann på hver side. 
Det var blikk stille. Ved hver port 
stod en liten klynge naboer.  Ingen 
sa noen ting. Ingen ropte eller kom 
med tilrop av noe slag. Det gjorde et 
dypt inntrykk på en 12-åring. Hennes 
videre skjebne hørte vi aldri mer om.
At mange nazister fryktet hevnens 
time fra alle dem som hadde lidd så 
mye under krigen i fangeleire, tortur, 
mistet sine hjem og sine kjære, det 
var tydelig. På Lille-Vinderen, som 
vi kalte det, bodde Vinderen skoles 
overlærer med kone og barn. En for-
middag jeg kom syklende forbi, var 
veien stengt av politi og jeg kunne 
tydelig se at dørene inne i huset var 
plomberte. På spørsmål om hva som 
hadde hendt, fikk jeg vite at overlær-
eren med familie var døde.  De hadde 
valgt å ta sitt eget liv. Jeg husker jeg 
tenkte at så kjepphøye og usårlige 
nazistene virket under krigen, så vis-
ste de altså innerst inne hva de var 
med på og fryktet oppgjørets time.

Husløse NS-koner
Etter hvert som NS-toppene ble ar-
restert, ble deres familier kastet ut av 
de elegante husene de hadde bodd i 
under krigen. Noen fordi de bodde 
på statens regning, andre fordi de 
bodde i hus som var rekvirert fra 
sine landsmenn. Så plutselig i mai - 

dagene så vi at i en villa i nabolaget 
kom den ene eks ministerfruen etter 
den andre og bosatte seg hos en som 
faktisk bodde lovlig i eget hus. Den 
siste som kom, var fru Maria Quis-
ling som også var blitt husløs. Fruene 
levde stille og rolig og holdt en svært 
lav profil, inntil de mange måneder 
senere fikk ordnet med eget husvære. 
Men noe komfortabelt hotell var 
nok den gamle trevillaen ikke for så 
mange forvente damer. 
Utover i mai kom det mange ameri-
kanske soldater til Oslo. Antagelig 
for å vise tyskerne at det var best å 
forlate Norge uten noe tull. Ameri-
kanerne var veldig populære også 
hos oss barn. De hadde lommene 
fulle av tyggegummi og amerikansk 
sjokolade. Det var jo flaut å tigge. 
Men så fant vi på og stå utenfor 
leirporten og spørre om de ønsket å 
få vasket noe av tøyet sitt. Der traff 
vi blink. Vi dro hjem til mor som 
vasket og strøk uten vaskemaskin, 
naturligvis. Den var ikke oppfunnet. 
Neste dag ble tøyet avlevert til eieren 
og vi opplevet den høyeste lykke, 
tyggegummi i munnen og godteri i 
lommen!
Vi kan gjøre oss mange tanker om 
hva som skjedde i maidagene i 1945, 
men det som jeg har beskrevet, er en 
12-årings opplevelser i de dagene. 



22

TeksT: Finn Holden

FoTo: arkiv

Okkupasjonen

Når jeg ser tilbake på min opp–
vekst på Majorstuen i krigsårene 
1940-45, er det ikke krigen jeg ten-
ker på, men okkupasjonen. Ufri-
heten under besettelsen, følelsen 
av aldri å bli mett, kveldsmørket 
som følge av blendingsgardiner og 
manglende gatelys, stille gater uten 
biler, tyske soldater i gatene, tilfel-
dig skolegang i lokaler som ikke 
var tatt av nazistene, tøy som måtte 
repareres og sys om, utslitte sko.

Aftenposten med overskrifter om 
tyske seire i krigen og oppslag om 
«Skutt blir den..», utryggheten, men 
også om samholdet mellom dem som 
kunne stole på hverandre, «illegale» 
aviser som ble lagt i postkassene, 
mennesker som måtte flykte til 
Sverige.
Det Oslo som gikk inn i krigen i 
1940, var på mange måter helt an-
nerledes enn Oslo i dag. I 1940 
var det mange store industriar-
beidsplasser. I bydel Frogner gjelder 
det for eksempel Akers mekaniske 
verksted ved Pipervika, Elektrisk 
Bureau i Middelthuns gate, Wisbech 
kran- og heisfabrikk på Majorstuen 

og Kristiania Brødfabrikk i Pilestre-
det (Norabakken). Det var mange 
små butikker, alle hadde en «butikk 
på hjørnet». Det var bare bygd sju 
høyhus i byen.  I bydel Frogner var 
det bare hybelhusene på Frogner 
plass og Wergelandsveien 5 som 
raget opp. 
Husmødrene var hjemmeværende, 
det var færre biler enn i dag, flere 
trikker, og undergrunnsbanen gikk 
bare mellom Majorstuen og Nation-
altheatret. Det var store klassefor-
skjeller mellom østkanten og vest-
kanten. Idrettsbevegelsen var delt 
i to, det borgerlige Norges Idretts-
forbund og Arbeidernes Idrettsfor-
bund, med hver sine internasjonale 
konkurranser og kontakter. Men før 
krigen var det forhandlinger mel-
lom forbundene om sammenslåing. 
Avisene var knyttet til de politiske 
partiene.

Dagliglivet
Den tyske okkupasjonen fra 9. april 
1940 til 8. mai 1945 endret hele 
gatebildet i Oslo. Tyske soldater var 
synlige i gatebildet, tyske tropper 
marsjerte i gatene. Det var få biler på 
gatene, desto flere hester med vogner 
som leverte varer, og om vinteren 
hester som dro sleder med snø som 
ble tømt i havnen.
Tyskerne rekvirerte skoler, nye bo–
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ligblokker, særlig hybelhus, og pri-
vate villaer til forlegning for soldater 
og offiserer og norske naziledere. 
Dette førte til at den bolignøden som 
var stor i 1940, økte i krigsårene. 
Matmangelen var gjennomgripende 
i alle årene. Plener ble pløyd opp i 
parkene, mange mennesker hadde 
villagris, aldri er det blitt plukket så 
mye sopp og bær i skogen. Alle vik-
tige varer ble rasjonert, mat (melk, 
brød, smør, kjøtt), klær, sko, såpe, 
kaffe, te, tobakk. Erstatninger ble 
funnet eller laget for viktige varer. 
Poteter ble redningen. Overalt ble det 
dyrket poteter, som kunne varieres 
på mange vis.

I to nummer av medlemsbladet vårt 
(nr.3 1995 og nr.4 1995) har vi gjen-
gitt deler av brevvekslingen mellom 
en lektorfrue på Vinderen og hennes 
far, en overlege i Bergen. Hun fortel-
ler om omsying av farens skjorter til 
sine unge sønner, om reparasjon av 
tøy, om matmangelen, om gleden ved 
uventede gode nyheter med hensyn 
til mat eller tøy, om samholdet på 
Ris gymnas – hele tiden forsiktig på 
grunn av sensuren av posten. 

Skolene ble tatt
De fleste skolene i Oslo ble rekvirert 
av tyskerne som forlegninger for 
tyske soldater:
Berle pikeskole (gymnas) rekvir-
ert mai 1941-sept. 1944, Frogner 
skole rekvirert mai 1940-mai 1945, 
Hegdehaugen skole tatt i april 1940 
til tysk hovedpostkontor til frigjørin-
gen, Nissens pikeskole (gymnas) 
rekvirert august 1943 til november 
samme år, så igjen september 1944 til 
frigjøringen, Vestheim skole (gym-
nas) rekvirert mai 1940 til juli 1941, 
så frigitt, rekvirert på ny i april 1942 
til frigjøringen. Ris skole ble rekvi–
rert i mai-juni 1940 til juni 1945. En 
fjerdedel av skoledagene gikk trolig 
tapt i Oslo de første krigsårene. 
Selv gikk jeg på Fagerborg realskole 
og gymnas 1941–46. Skolen ble 
rekvirert av tyskerne i april 1940 til 
frigjøringen i mai 1945. Skoleåret 
1941-42 holdt Fagerborg til på 

Krigen førte med seg mange forbud. 
Overtredelser kunne føre til fengsel og 
henrettelse.
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Vestheim skole i Skovveien. Da 
lærerne i Oslo nektet å melde seg 
inn i det nazistiske Lærersambandet, 
ble skolene stengt i over to måneder, 
offisielt som «brenselsferie». Året 
etter gikk Fagerborg, Vestheim og 
Vahl gymnas sammen på Foss gym-
nas. Også Foss ble tatt av tyskerne. 
Da foregikk undervisningen på 
forskjellige steder i byen, på Veter-
inærhøyskolen, Universitetet på Karl 
Johan og på Handelsgymnasiet og 
til sist i private hjem. Det siste var 
forbudt, så elevene kunne ikke gå 
samlet inn og ut av hjemmet. 
I 1943 nektet lærerrådet ved Valler 
gymnas i Bærum å bruke en tysk 
lærebok med nazistiske tekster. Da 
ble skolen stengt, lærerne sagt opp og 
elevene fratatt skolegang og rett til å 
gå opp til eksamen. Da tok rektorene 
ved gymnasene i Oslo affære. De tok 
inn elever fra Valler, 3-5 elever i hver 
klasse på sin skole, og lot dem gå der 
inntil frigjøringen. 
Fra november 1944 til krigens slutt 
gikk vi på Foss skole. Fagerborg og 

Vestheim skoler gikk samtidig om 
formiddagen, Vahl og Foss om et-
termiddagen, og så vekslet skolene 
annen hver uke. I «brenselsferiene» 
fikk vi hjemmelekser som skulle 
leveres inn. Jeg gikk fem år på 
Fagerborg realskole og gymnas, men 
bare et halvt år i skolebygningen, fra 
januar til mai 1946. 

Eksamensoppgavene i norsk stil til 
examen artium (avgangseksamen 
for videregående skole) i 1946 var 
preget av erfaringer og opplevelser 
i krigsårene. Jeg besvarte oppgavene 
«Hvorfor er det så viktig å ha en fri 
presse?» i hovedmål og «Kvifor er 
vi så glad i landet vårt?» i sidemål.

Fagerborg skole. Foto: Anders B. Wilse 1931, Oslo Museum

Skilt fra en butikk den 8.mai 1945.
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«Vi ere en nasjon, vi med – vi små 
en alen lange» 

TeksT: TorMod nygaard

FoTo: oslo MuseuM

Denne sangen som ble trykt første 
gang i 1841, er sikkert velkjent for 
mange av våre lesere. Tittelen var 
«Småguttenes nasjonalsang» og 
forfatteren var Henrik Wergeland. 

Henrik Wergeland var i sin samtid 
kjent som både snill, drikkfeldig og 
småkranglete, og han ble ikke regnet 

som en stor forfatter. Men ettertida 
har endret syn på denne forfatteren.   
Mange tror at Wergeland var den 
som startet barnetog i Norge. Det er 
helt feil. Da grunnlovsforsamlinga 
på Eidsvold ble avholdt i 1814, var 
Henrik Wergeland 6 år gammel, og 
Henrik Wergeland bidro ikke i 17. 
mai-feiring før flere tiår seinere. Den 
gangen var det borgertog hvor alle 
borgerne i byen Christiania kunne 
gå i tog og feire grunnlovsdagen.  
Det første offisielle barnetoget ble 
arrangert 17. mai 1870 på en van-
lig arbeidsdag. Det var egentlig et 
guttetog, og jentene kom med 19 
år seinere. Året før hadde det blitt 
arrangert et privat guttetog i hoved-
staden, men guttene endte opp i noen 
vannfontener. Å leke med vann var 
mye mer spennende enn barnetoget. 
Dermed ble dette private 17. mai-
toget i 1869 faktisk lite vellykket 
– for å si det forsiktig. 
Bjørnstjerne Bjørnson tok initiativet 
til det første barnetoget i Kristiania i 
1870. Han skal ha fått idéen året før 
fra en nær venn, skolestyrer Peter 
Qvam, som var rektor på Qvams pri-
vate latin- og realskole i Teatergata i 
Kristiania. Denne skolen rekrutterte 
barn og ungdom fra radikale hjem 
– altså fra venstresiden i politikken. 
Med det menes sosialistisk, ikke Bjørnstjerne Bjørnson, 33 år gammel i 

1865. Ukjent fotograf, Oslo Museum
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kommunistisk. Eugenia Semb som 
var en meget driftig frue og drev med 
næringsvirksomhet, fikk sydd 1400 
små, norske flagg uten unionsmerket, 
altså uten det svenske flagget i det 
øverste hjørnet, og de ble solgt til en 
meget rimelig pris. Flaggene skulle 
guttene vifte med i guttetoget.
Bjørnstjerne Bjørnson gikk først i 
toget. Han var radikal og sterkt mis-
likt i det konservative Kristiania. Han 
ble den gangen oppfattet som både 
storkjeftet og selvsikker. Klokka ni 
om morgenen samlet guttene seg på 
festningsplassen hvor det ble sunget 
et par nasjonalsanger. Så gikk toget 
med korpsmusikk til Stortinget, 
hvor det også ble sunget. Deretter 

gikk de til Slottet hvor kongesangen 
ble sunget, men ingen konge kom 
den gangen ut på slottsbalkongen. 
(Tradisjonen med at kongen kom 
ut på slottsbalkongen begynte først 
i 1906.) Deretter marsjerte toget til 
Krohgstøtten (ved dagens legevakt) 
hvor det ble mer sang, og til slutt til 
festningsplassen hvor det ble både 
tale og sang. Så ble toget oppløst.  
Ruten var altfor lang for de minste, 
så minst halvparten av barna forsvant 
under den lange marsjen. 
Bortimot 1200 gutter var med i be-
gynnelsen. Mange kom fra Qvams 
private skole hvor Bjørnstjerne 
Bjørnsons sønn, Bjørn, var elev. Lær-
erne måtte selvsagt gå sammen med 

Barnetoget 17.mai 1908 i Oslo. Foto: Herman Christian Neupert, Oslo Museum
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sine klasser i toget. Resten av guttene 
kom fra folkeskoler i Piperviken, 
Grønland, Hammersborg, Møller-
gaten og Sagene – altså fra typisk 
fattige områder i byen. Hver rad i 
toget bestod av 4 gutter. I spissen 
for hver skole gikk flere av guttene 
med større flagg, noen av dem hadde 
unionsmerket i flagget. Musikken 
gikk midt i toget. På ytterkantene 
gikk lærerne. Politiet fulgte med for 
å beskytte toget. De andre skolene 
i byen som f. eks. Katedralskolen, 
privatskolene Nissen og Gjertsen, 
og Borgerskolen var ikke med. År-
saken var kanskje at de ikke likte 
den radikale Bjørnstjerne Bjørnson 
som stod bak arrangementet. At gut-
tene bar små flagg som ikke hadde 
det obligatoriske svenske flagget i 
øverste hjørne, kan også ha irritert 
mange. Enkelte foreldre kan selvsagt 
ha sydd på svenskeflagget øverst i 
hjørnet på flaggene til sine barn – 
for å unngå kritikk fra konservative.  
Morgenbladet omtalte noe nedset-
tende toget som et «barnekorstog», 
men innrømmet at toget tok seg 
godt ut, og et ikke lite publikum 
var strømmet sammen for å se på 
det. Svenskekongen var ikke særlig 
begeistret, ifølge velinformert hold. 
Han ville ikke ha noen feiring av den 
norske grunnlovsdagen.
Bjørnstjerne Bjørnsons sønn, Bjørn, 
har fortalt om dette toget: "Jeg husk-
er godt da vi fra Qvams skole gikk i 
det første barnetoget med flagg den 

17. mai 1870 med far i spissen. Han 
hadde funnet på det. Guttene fra de 
andre skolene stod langs gatene og 
så på og lo av oss. De voksne også. 
Mor holdt meg i hånden. Det var 
en spissrotgang å gå, sa hun. Men 
fars brede rygg der foran bar alt 
sammen. Jeg var stolt av ham da jeg 
kom hjem".
Først 19 år seinere fikk jentene gå i 
17.mai-tog. Mange av dem kom fra 
Ragna Nielsens latin- og realskole 
for både gutter og jenter i Nordahl 
Brunsgate. Da bar ikke jentene 
norske flagg, men hadde blomster-
kranser i håret. Det må ha vært en 
utrolig flott opplevelse å se dette. 
Det fins dessverre ingen fotografier 
fra denne begivenheten, siden det ble 
oppfattet som et rart og radikalt på-
funn. Derfor gjengir vi et litt seinere 
foto fra 1908. Merk de flotte, hvite 
draktene som jentene har.

Kilder: Aftenposten/Eirik Melvold, 
St. Halvard 1.2002

For kun 100 kroner kan du 
melde inn et medlem til 

historielaget for resten av 
året. Vi vil da sørge for at 

han/hun også får 
blad 1 og 2, 2020.

Oppgi ditt navn og
medlemsnummer

 når du verver. 
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Johan Henrik Ihlen (1906 – 1940)

TeksT: Hanne groTH

Johan Henrik Ihlen var blant de 
første som måtte bøte med livet i 
kampen mot tyskerne. Allerede 16. 
april 1940 falt han under kampene 
ved Bjørgeseter.

Han var sønn av professor i teologi 
Christian Ihlen og Hanna Sophie, 
f. Rynning.  Hans to eldre søstre, 
Bergljot (1897) og Gjertrud (1904) 
kom til verden i Marburg i Tyskland, 
mens Johan Henrik (22.11 1906) og 
Alette (1910) ble født i Holmestrand.

Familien flyttet til Kristiania i 1910, 
først til Middelthunsgate 11 og se-
nere til Slemdalsveien 57.

Han tok juridikum med laud i 1930 
og ble ansatt som advokatfullmektig 
i Moss, senere som dommerfullmek–
tig i Horten.  I 1936 mottok han et 
stipend på 500 kroner for å studere 
språk og rettsvesen i Frankrike. 
Hans siste stilling var som sekretær 
i Finansdepartementets tollavdeling.
 
Da krigen kom, dro han på ski 
gjennom Nordmarka i følge med 
andre unge som ville kjempe for sitt 
land.  Han kom med i et kompani 
som fulgte ruten over Hakadal og 
Harestua mot Bjørgeseter og Grua. 
Tyske patruljer dukket opp over alt, 
og det kom til flere trefninger under-
veis. Hele søndag 16. april pågikk 
det  harde kamper ved Bjørgeseter. 
De norske styrkene holdt stand, og 
tyskerne valgte til slutt å trekke seg 
tilbake. ”Das Tagesziel Bjørgeseter 
ist nicht erreicht”, uttalte lederen for 
den tyske bataljonen. De mistet 12 
mann; Norge mistet fem, deriblant 
Ihlen.

Det finnes lite stoff om Johan Hen-
rik Ihlen, men en nekrolog i Indre 
Smaalenenes Avis datert 22. mai 
1940 gir et godt inntrykk av ham 
som person. Den er forfattet av  
skolebestyrer Jørgen Dahl :  

Ris skole ble utvidet 
med gymnas i 1922, 
og Johan Henrik Ihlen 
må ha vært blant de 
første artianerne som 
ble uteksaminert , 
muligens som pri-
vatist. Deretter tok 
han fatt på  jussen. I 
1924-25 tok han per-
misjon fra studiene og 
tilbrakte et år på land-
bruksskole i Hærland. 
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Dødsfall
Jeg mottok i dag et meget trist 
dødsbudskap, melder Jørgen Dahl, 
Hærland. En av mine landbruks–
elever, Johan Henrik Ihlen, sønn 
av professor i teologi Christian 
Ihlen, falt for en tid siden i kamp i 
Hakadal. Ihlen var i 40-årsalderen. 
I den tiden han studerte juss tok han 
seg  et års permisjon for å lære bon-
delivet nærmere å kjenne. Han kom 
til meg som landbrukselev høsten 
1924 og var her et år. Vi lærte alle 
sammen, både vi husbondsfolkene 
og arbeidskameratene hans å sette 
umåtelig stor pris på ham, liketil, 
rettsindig og åpenhjertet som han 
var. Han var den gang en ung mann i 
begynnelsen av 20-årene og en mann 
som vesentlig kjente bare bylivet, 
men han la slikt godt  omdømme og 
slik god forståelse av alle ting for 
dagen. Jeg har hatt mange flinke og 
bra bygutter,  men han var av dem 
jeg satte høiest.

Efter oppholdet fortsatte han sine 
studier og tok juridisk embedseks–
amen. Ihlen var nu ansatt i Finansde-
partementet. Tidligere var han i flere 
år advokatfullmektig i Moss.

Siste gang vi snakket med ham, var i 
fjor høst da han var her på et besøk 
sammen med overrettssakfører Bol-
stad. Han lovet da å komme igjen 
i sommer. Men det gikk ikke slik. 
Dødsbudskapet var tungt og trist for 

oss alle. Vi lyser fred over minnet!

Ifølge dødsannonsen i Aftenposten 
18.mai 1940 ble Ihlen bisatt 20 
mai. Den ble satt inn av hans søster 
Bergljot Ihlen. Hun vil være kjent 
av flere av bladets medlemmer som 
den ene av de to bestyrerinnene som 
drev Roll og Ihlens skole på Lille-
Vinderen i årene 1922 –1948. 

Bronseplaketten over 
de falne
Den 13. juni 1952 avduket Ris me-
nighet en statue av Per Palle Storm 
til minne om dem som falt under 
krigen. Det ble samtidig satt opp en 
bronseplakett ved inngangen til Ris 
kirke, under buegangen, med alle 
navnene. Professor Christian Ihlen, 
Johan Henriks far, talte på vegne av 
de pårørende.
Kilder:
Operasjonene på Ringerike og Ha-
deland av major Niels Hertzberg, 
Gyldendal 1960
Nasjonalbibliotekets avisarkiv
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Gunnar Svein Anklev (1917-1945)

TeksT: Hanne groTH

FoTo: våre Falne

Gunnar Svein Anklev, sønn av Aksel 
F. Anklev og  Inga Marie f. Dahl, ble 
født 31. mai 1917 og vokste opp i 
Hammerstadgaten 38, sammen med 
sine søsken Ingrid, Eigil og Elfrida. 
Han gikk middelskolen på Ris, der-
etter handelskole og revisjonskurs.

Han var ansatt på Akers mek. Verk-
sted på lønningskontoret. 
I 1940 giftet han seg med Syn-
nøve Helene Andersen. Hun var  
malerinne og forfatter og utga blant 
annet førkrigsromanen ”Alt annet 
blir bagateller” i 1945. Paret bodde 
i Schouterrassen 32 på Sinsen. 
Leiligheten ble også benyttet av folk 
som måtte gå i dekning.

illegale arbeidet. I 1941 kom han 
med i Sanitetslaget 13124, avanserte 
til lagsjef, troppssjef og gruppe–
sjef. Han ofret seg mer og mer for 
Milorg etter hvert som oppgavene 
vokste. Fra mai 1944 ble han en av 
hovedkreftene i Akers mek. Verksteds 
(AMVs) matsentral som forsynte en 
god del av ”gutta på skauen ” med 
levnetsmidler og utstyr.  

Den 9. desember 1944 ble Anklev ar-
restert i sitt hjem og brakt til Victoria 
terrasse, der han ble torturert og 
deretter overført til Møllergaten 19. 
Etter å ha vært dømt av en ”norsk” 
særdomsstol ble han skutt 9. februar 
1945 på retterstedet ved Akershus 
festning.  

Gunnar Anklev var en av 20 som ble 
henrettet som gisler etter motstands-
bevegelsens likvidering av politi-
general Karl Marthinsen. Likene 
ble senket i sjøen ved Signalen på  
Nesoddtangen brygge. 

I ”Minneskrift over 
de falne Milorg D 
13” som ble utgitt 
av medlemmer av 
gruppa i 1945, står 
følgende å lese om 
Gunnar Anklev:
 
Allerede i 1940 be-
gynte Anklev i det Retterstedet ved Akershus festning.
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Både på Akershus, Aker Brygge og 
Sinsenjordet står hans navn på min-
netavler over falne.  

I Arbeiderbladet 11.7.1945 skrev 
kolleger fra Akers mek. følgende  
minneord:
Falt for sitt land

En av de  mange som ofret livet i 
Norges frihetskamp, var Gunnar 
Svein Anklev, som ble skutt 9. feb-
ruar i år, etter dødsdom avsagt av 
”norsk” særdomstol. Anklev ble bare 
28 år og kom allerede i krigens første 
tid med i Milorg som sanitetsmann. 
Men etter hvert vokste oppgavene, 
og med sine enestående egenskaper 
som  stilte de største krav til hans ar-
beidskraft, innehadde han stillingen 
som gruppesjef  ved arrestasjonen  
9. desember 1944.

Ved siden av sitt arbeid i Milorg 
var han også en av hovedkreftene 
i Akers mek. Verksteds matsentral 
som forsynte guttene på skauen med 
levnetsmidler og utstyr. Han var 
alltid beredt til å hjelpe andre, fant 
alltid en vei ut av vanskelighetene og 
hans arbeidsdag ble lang. Den sluttet 
sjelden før kl. 2 og 3 om natten. 

Vi takker deg for din strålende 
innsats for alt som var rett og riktig, 
for ditt lyse humør og ditt varme, 
sterke kameratskap som bandt oss 
sammen så vel på kontoret som i 
de mer fredelige kappestrider på 
idrettsbanene. Du var en heltemodig 
Norges sønn som aldri vil bli glemt. 
Fred over ditt minne. 

Takk til familien Anklev og ansatte 
ved Aker som har bidratt med opp–
lysninger.

Kilder:
John Berg: Okkupasjonen i Oslo 
(1995)
Våre  falne



32

Bokomtale: «En stjerne i margen»
av Johanne Bergkvist og 

Unn Hovdhaugen
TeksT: Finn Holden

FoTo: anders B. Wilse oslo 
MuseuM og BokoMslag

Det har vært vanlig kunnskap at 
allmenn stemmerett for menn ble 
innført i 1898 og for kvinner i 1913. 
Men det er ikke riktig. Grunnloven 
hadde en bestemmelse, paragraf 
52d, som sa: «Stemmeretten sus-
penderes ved at nyde eller i det 
sidste Aar før Valget, at have nydt 
Understøttelse af Fattigvæsenet.»
 

To historikere ved Oslo byarkiv, 
Johanne Bergkvist og Unn Hovd-
haugen, kjent og verdsatt av alle som 
frekventerer arkivet, har skrevet en 
bok om noen fattige kvinners kamp 
for å få tilkjent stemmerett ved kom-
munevalg og stortingsvalg. Det er 
blitt et interessant innblikk i både 
fattigfolks kår og synet på de fattige 
på den tiden.  
To syn sto mot hverandre: Skulle 
bare «selvhjulpne individer» ha 
stemmerett eller alle over 25 år? Ved 
kommunevalget i 1913 var nær åtte 
prosent av de stemmeberettigede 
i Kristiania fratatt stemmeretten 
på grunn av paragraf 52d. I 1916 
gjaldt det «bare» 1,5 prosent, 1740 
personer, for nå ble ikke lenger de 
som hadde fått fattighjelp på grunn 
av sykdom, arbeidsledighet eller 
skolemateriell til barn, rammet av 
bestemmelsen. De som fremdeles 
ble rammet, var særlig enslige for-
sørgere, som enker med lav inntekt 
og mange barn.

Historien om Anna
Foreldrene til Anna Henriette Svend-
sen kom fra hver sin husmannsplass 
inn til byen. Landsbygda led av 
overbefolkning, og industrien trakk 
ungdom til byen. I 1871 giftet de 
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seg, og Anna Henriette ble født ni 
måneder senere.
Familien bodde på Dælenenga og 
Grünerløkka. Anna Henriette be-
gynte å arbeide på Låsefabrikken 
på Grünerløkka. Hun giftet seg 
med Karl Lauritz, en sadelmaker 
og tapetserer. De ble rammet av 
boligkrakket i 1899, mange mistet 
arbeidet. Hvem trengte stoppede 
møbler og tapetserte vegger? Karl 
Lauritz mistet jobben og ble dømt for 
å ha stjålet noen stoler. Han ble først 
dømt til 14 dagers fengsel på vann 
og brød, så gikk han arbeidsløs før 
nye ti dager på vann og brød. I 1907 
ble han satt inn på Arbeidsanstalten 

Christian Augusts Minde, så overført 
til byens sykehus der han døde. I 
skifteretten ble det anført: «Hustru 
Anna, Kirkegårdsgaten, 6 umyndige 
Barn, eier Intet.»
Ved folketellingen i 1910 bodde 
Anna Henriette og barna i Sannerga-
ta 30. I huset bodde 160 mennesker 
fordelt på 35 familier. Anna og de 
seks barna delte ett rom og kjøkken. 
Aagot (22) var syerske, Reidar (20) 
var oljemann, Dagfinn (18) læregutt, 
Astrid (16) pakkerske, Asbjørn (14) 
og Harald (12) skolegutter. Selv var 
hun kjernemaker på Låsefabrikken 
på Grünerløkka med flere hundre 
arbeidere.  Det vil si at hun laget 

Fra stortingsvalget i 1909, muligens i Drammen. Ved dette valget kunne kvinner 
fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. 
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formene som nøklene ble støpt i. Et 
arbeid som krevde nøyaktighet og 
årvåkenhet.  

Klaget til Stortinget
Ved kommunevalget i 1916 møtte 
Anna opp i valglokalet for å stemme, 
men ble avvist fordi det sto en stjerne 
i margen utenfor navnet hennes. 
Anna klaget over at hun ikke hadde 
fått stemme. Fattigvesenet avviste 
klagen fordi den understøttelsen hun 
hadde mottatt, ikke skyldtes sykdom. 
Hun hadde vært enke siden 1907 og 
«gjennem en rekke av aar hat stadig 
understøttelse der er at betragte som 
hjelp ved opfostringen av hennes 
uforsørgede barn (…) Understøt-
telsen er ikke foranlediget ved syg-
dom og kan suspensionen av hendes 
stemmeret saaledes ikke hæves.» 
Sammen med fem andre kvinner 
klaget hun på å ha blitt avvist i valg–
lokalet. Klagen fra de seks kvinnene 
ble avvist av Stortinget i juli 1917 
uten særlig debatt. Men klagen fikk 
likevel følger. Alle klagerne var fra 
eneforsørgende enker. I desember 
1917 foreslo Arbeiderpartiets tre 
stortingsrepresentanter at Stortinget 
skulle oppheve grunnlovsparagraf 
52d.
Stortingets konstitusjonskomité 
innstilte i 1919 på at denne grunn-
lovsbestemmelsen skulle fjernes. 
En viktig grunn var at bestemmelsen 
gjaldt bare noen få personer. En 
annen at man ikke ville legge stein 

til den tunge byrden som de fattige 
hadde, med en unødig og sårende 
tilsidesettelse. En tredje var at dette 
rammet mest kvinner, enker med 
dårlig betalte jobber og mange barn. 

Opphevet i 1919
Selv om Danmark, Sverige og Fin-
land hadde en bestemmelse som 
utelukket stemmerett for personer 
som fikk fattighjelp, skrev konsti-
tusjonskomiteen at de fleste land i 
Europa ikke utelukket fattigfolk fra 
stemmerett. I juli 1919 opphevet 
Stortinget paragraf 52d, enstemmig 
og uten debatt. Ved stortingsvalget 
1919 hadde kvinner og menn som 
mottok fattighjelp, stemmerett på lik 
linje med andre borgere.
Bakgrunnen for boka var et spørsmål 
en slektsforsker stilte: Hvorfor har så 
mange personer en stjerne i margen 
i manntallet for 1916? Svaret var 
brutalt. Disse personene var blitt 
skviset ut, de hadde mistet stemme–
retten som følge av fattigdom. Det er 
bakgrunnen for  denne boka om seks 
kvinner som ikke lot seg knekke. 
Forfatterne skriver at enkeltperson-
ers historie er viktig. De er deler av 
vår historie. Oslo byarkiv og andre 
arkiver har fantastiske kilder som 
forteller om våre forgjengeres liv.  

Neste side: Fra Akersposten 
12.april 1947.
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De som er hedret er: Gunnar Olav Andersen, Gunnar Svein Anklev, Thorleif Arentz, 
Abraham Josef Arsch, Ole Herman Mustad Backer, Bernt Barge, Birger Berg-Hansen, 
Erling Bjørnstad, Thomas Bryn, Odd Sverresøn Brænne, Fredrik Eitzen, 
Erik Engnæs, Franz Philip Hopstock Haslund, Lasse Heyerdahl-Larsen, Kjell Bernhard 
Holst, Gunnar Høverstad, Johan Henrik Ihlen, Finn Varde Jespersen, Knut Jørgensen, 
Kjell L’Abée-Lund, Per Grell Lønning, Erling Malm, Øivind Nordby, Kristian 
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Kunstverket Roseslottet av brødrene Vebjørn og Eimund Sand ved Frognerseteren stasjon 
den 9.mai 2020. Hver mast representerer et år av okkupasjonen av Norge. Foto: C. Saers

Navnet Roseslottet er inspirert av en gruppe studenter fra universitetet i München De skrev 
seks lengre pamfletter som de spredte i Tyskland og Østerrike i 1942. De kalte seg «Den Hvite 
Rose». De malte slagord som «Frihet» og «Ned med Hitler» på murvegger i München i håp 
om å rykke sine medborgere ut av en tilstand av frykt eller likegyldighet ved å minne dem om 
deres moralske ansvar overfor menneskeheten. De var en ikke-voldelig motstandsgruppe, som 
i stedet for våpen, kjempet med ord mot nazi-regimet.
Sentrale i gruppen var professor Kurt Huber, samt seks av hans studenter; søsknene Hans og 
Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf og Traute Lafrenz. I februar 
1943 ble Hans og Sophie Scholl, samt Christoph Probst, arrestert for å ha spredt antikrigspam-
fletter og malt slagord på veggene. De ble dømt til døden for høyforræderi og henrettet ved 
giljotinering kun tre timer etter at dommen falt. Nazistene anså dem for en så stor trussel mot 
regimet, at de ble henrettet umiddelbart. I en rettssak to måneder senere, ble også Kurt Huber, 
Alexander Schmorell og Willi Graf dømt til døden. 
I forbindelse med den siste rettssaken, ble medlemmene av «Den Hvite Rose» omtalt som en 
av regimets farligste fiender. Deres aktiviteter ble kalt «det alvorligste angrep på Riket siden 
krigens utbrudd.» Nazistene ønsket å skape et samfunn som både var rasemessig og ideologisk 
ensrettet, der mennesket var til for Staten og Føreren. Det hadde ikke verdi i seg selv, men kun 
som en del av et «arisk kollektiv». Medlemmene av «Den Hvite Rose» viste oss hva mennesker 
kan oppnå når man tenker og handler som et individ med et moralsk ansvar og ikke gjemmer 
seg bak en flokk av lydige følgere. De oppfordret hver enkelt til å ta ansvar for de humanistiske 
verdiene – og dermed ta avstand fra enhver totalitær ideologi. Derfor ble de en farlig trussel 
for nazistene.      Kilde:  www.roseslottet.no


