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Vestre Aker Historielag inviterer til årsmøte i 
Ris menighetshus,

 mandag den 21. september kl.19.00

Ta med blad nr.1 2020, til hjelp ved gjennomgang av regn-
skap og årsmelding. 
Forhåndspåmelding til Clemens Saers på tlf: 907 975 87

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 i Ris meninghetshus,
mandag 21. september 2020
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Posten skal fram – om godstrafik-
ken langs banen i etterkrigsårene

TeksT: Ingeborg WIese

FoTo: sporveIsmuseeT

I dag er alle postkontorene langs 
Frognerseterbanen lagt ned. Bare 
bygningene står igjen som et 
minne om en annen tid. En tid med 
travel post- og godstrafikk langs 
banen, og konduktører som måtte 
ha oversikt over mye mer enn 
sine passasjerer. Vareleveringen 
langs banen lettet handlingen for 

mange, og bidro til at blant annet 
fruene i Åsen kunne få fersk hum-
mer fra butikker som Kirkeveien 
Fisk&Vilt og andre lekkerbiskener 
fra Smør-Petersen.

Det var særlig viktig med denne 
godstrafikken på den første Hol-
menkollbanen, fordi veiene fortsatt 
var lite  utbygd og bil ikke var al-
lemannseie. Etter siste verdenskrig 
endret dette bildet seg raskt, men 

De åpne godsvognene, i bruk mellom 1898 og 1916, kunne på travle dager 
også brukes til å frakte folk.
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likevel fortsatte «trikkene», som vi 
gjerne sa, å ta med alt fra blomster 
til mat og til og med hvitevarer, og 
sikkert mye annet også, til kunder. 

«Trulte» overtar
 Da godstrafikken oppover i Hol-
menkollåsen var på sitt mest aktive, 
og Tryvannsbanen kom til 16. mai 
1916, anskaffet man en helt egen 
godsmotorvogn for godsbefordring 
som gikk under navnet Nr. 91. Denne 
ble senere bygget om til personvogn.
Etter hvert som Røabanen og Sogns-
vannsbanen ble åpnet i mellomkrigs–
årene, ønsket AS Holmenkollbanen 
å ha godstog også til disse delene av 
byen, men med unntak av de fem 
årene verdenskrigen varte, viste det 
seg å være lite behov for det. Det 
var først og fremst beboerne langs 
Holmenkollbanen som hadde behov 

for aktive postkontorer på stasjonene 
og godsbefordring, også i en del år 
etter 1945. 
I 1951 bygde AS Holmenkollbanen 
en helt ny godsvogn. Denne vognen 
er det nok våre lesere først og fremst 
husker. Den var helt lukket og ble 
trukket av motorvognen. Den fikk 
ikke noe nummer slik den foregående 
godsvognen hadde hatt, men blant 
ansatte i AS Holmenkollbanen ble 
den raskt døpt «Trulte». Da gods–
trafikken langs banen opphørte i 
1955, ble «Trulte» ombygd til led–
ningsvogn. 

Postkasser foran
Mange husker også postkassene som 
hang foran på vognene som skulle til 
sentrum. Posten ble befordret med 
banene, men uten at banens ansatte 
hadde noe annet ansvar enn å sørge 

De første lokomotivene var små. Enkelte av dem var spesialbygd for å frakte gods.
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for å tømme posten over i en vanlig 
rød postkasse på Nationaltheatret. 
Dette var en service som ble innført 
på alle fire banene vestover. I 1971 
forsvant postkassene fra trikkene, 
bortsett fra Kolsåsbanen som beholdt 
tjenesten helt fram til 1979.
«Jeg husker godt at det var lett å 
gjenkjenne dem som bare sto på 
perrongen for å poste brev. De sto 
gjerne helt fremst på perrongen, kan-
skje med en hund eller noen barn», 
minnes Bjørn Andersen, som var 
vognfører det meste av sitt yrkesliv. 
Han er nå pensjonist og aktiv som 
frivillig på Sporveismuseet, vognhall 
5 på Majorstuen. Museet drives på 
ideell basis av medlemmer i Lokal–
trafikkhistorisk forening.

Hjelp fra museet
I arbeidet med denne artikkelen har 
de frivillige ved museet vært til stor 
hjelp, både med informasjon og med 
å skaffe bilder. Det har vært van–
skelig å finne skriftlig kildemateriale 
som forteller noe om postgangen 
langs Holmenkollbanen. Det finnes 
flere bøker om Postverket i Norge 
og mange bøker om Holmenkoll-
banen, men det  finnes svært lite 
informasjon om kombinasjonen: 
postgangen langs Holmenkollbanen. 
I boka «Nordmarkstrikken» av Knut 
A. Nilsen (1998) står det likevel 
noen linjer om godstrafikken langs 
Holmenkollbanen: «Selv om mange 
av stoppestedene var betjente sta–
sjoner, var flertallet av dem uten en 
slik luksus. Der måtte kundene selv 
møte opp på perrongen ved ankomst 
og avgang for å motta og levere gods. 
Det var også mulig å abonnere på 
plass i egne «godsskap» på disse 
stoppestedene.»
På grunn av magert skriftlig mate-
riale har det derfor vært nødvendig 
å støtte seg til muntlige kilder, til 
hukommelsen til dem som bodde 
langs banen i etterkrigsårene. Under 
følger et lite knippe minner fra noen 
som bodde langs banen og som har 
ulike «postminner» å by på: 

Postmester Strøm
En av dem er tidligere styremedlem i 
Vestre Aker Historielag, Lajla Heyer-
dahl. Hun bodde i Krags vei og hadde 

Bildet viser den aller siste tømmingen av 
post på den blå Kolsåsbanen, 4.2.1979.
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Besserud som sin nærmeste stasjon. 
Hun husker veldig godt at trikken 
kunne ha et langt opphold her, hvis 
det var mye mat, blomster eller 
andre pakker som skulle til kunder 
i området. Ofte stod husmødrene 
eller et familiemedlem klar på per-
rongen for å ta imot varer, ellers ble 
de lagt i boder for senere avhent-
ing. Konduktøren hadde nøkkel til 
oppbevaringsboden på perrongen, 
og hadde en betrodd oppgave i å få 
avlevert varene på riktig stasjon. 
Torolf Torp vokste opp i Ankerveien 
30 etter krigen. På vei hjem fra 
Slemdal skole var han daglig in-
nom Holmenkollen postkontor, som 
lå på Besserud stasjon, for å hente 
familiens post i boks nummer 4. 
Etter hvert ble han godt kjent med 
postmester Strøm.
- Jeg må ha gjort et tålelig godt 
inntrykk, for da jeg var 13 år, ble jeg 

spurt om jeg var interessert i å hjelpe 
til i julestria. Jeg stemplet brev og 
julekort, leverte ut pakker og sor-
terte post. Det var morsomt arbeid, 
som ikke bare ga lommepenger, det 
vanket også julegaver fra vennlige, 
høytidsstemte kunder, minnes han. 
Han fortsatte å være julehjelp på 
Holmenkollen postkontor, og som 
16-åring avanserte han til postbud i 
sommerferien. 
- Jeg fikk oppfylt alle gutters drøm 
med den sommerjobben, nemlig 
penger til en Zundapp moped. Jeg 
hadde fast rute to ganger daglig gjen-
nom sommeren. Det tok noen timer; 
Holmenkollveien til Gratishaugen, 
Doktor Holms vei, Setravei, Mål-
trostveien, Trostefaret og en god 
del flere veier i området. Ruten om 
ettermiddagen gikk raskere fordi det 
var mindre post. Jeg husker mange 
hyggelige mennesker langs ruten 

Nr.91, den store godsvognen som senere ble bygget om til personvogn. Legg 
merke til luken ved lyktene hvor man kunne tre på lange planker, for eksempel.
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min, og Strøm var en god sjef. Han 
hadde det bra i den jobben, tror jeg. 
Jeg husker at han tok seg halvannen 
times middagspause. Da dro han 
hjem til sin hjemmeværende kone i 
Dagaliveien for mat og hvile, fortel-
ler Torolf Torp.  

Sporveismuseet verdt 
et besøk
Det var mange postkontorer langs 
Holmenkollbanen. Godsterminalen 
lå på Majorstuen. Så fulgte post-
kontorer på Vinderen, Slemdal, 
Vettakollen, Besserud, Voksenlia 
og Voksenkollen. Flere av disse var 
enmannsbetjente, som for eksempel 
Voksenlia, hvor fru Kraby håndterte 
posten mens ektemannen var kon-
duktør.  De bodde i annen etasje i 
stasjonsbygningen, over postkon-

toret. Det husker Mads Jensen godt 
fra sine oppvekstår på 1950- og 
60-tallet. Hans familie hadde boks 
nummer 45 inne på postkontoret på 
Voksenlia, for noen postkasse på 
hagegjerdet var det ikke snakk om 
såpass høyt oppe  i hans barndom. 
Han husker også godt alle fedrene 
med hatt og frakk som hentet Aften-
posten i postboksene om morgenen, 
og leste den mens trikken «loffet» 
nedover mot sentrum.
Per Balch-Barth vokste opp i Mål-
trostveien 7. Der hadde de postkasse 
på hagegjerdet, men på Holmenkol-
len stasjon hadde de nøkkel til et lite 
skur hvor de hentet varer som var 
kommet med godsvognen «Trulte». 
Familien hadde bare én bil og den 
disponerte som regel faren. Det 
mener han å huske var hovedgrun-
nen til at bestilte varer med trikken 

"Trulte" ombygget som ledningsvogn i 1973.
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var en kjærkommen hjelp for hans 
mor i dagliglivet og ved spesielle 
anledninger. I boken «En annerledes 
historie om Holmenkollen og trak-
tene omkring», som han var med på å 
skrive, står det noen linjer om denne 
varetransporten til boliger i Hol-
menkollåsen: «Fram til 1960 kunne 
man sende varer med trikken - både 
opp og ned. Mange brukte tjenesten 
til å bestille alt fra komfyrer til fisk 
fra spesialbutikker i byen, og fikk så 
varene levert på «sin» stasjon. Det 
var boder på hver eneste holdeplass, 
og de som brukte tjenestene hadde 
nøkkel til bodene. Godstrikken gikk 
fra byen hver dag klokken tolv. Ved 
Besserud stasjon (tidligere Holmen-
kollen stasjon) kjørte den inn på et 
sidespor og «hvilte» mens ordinær 
trafikk fikk passere.»
For den observante leser vil det nå 

være klart at ulike kilder opererer 
med litt ulike fakta og årstall. Faktum 
er at i årene fram mot 1960 ble det 
mindre og mindre godstrafikk langs 
banen, inntil det en dag var helt 
slutt. Også postkontorene på de ulike 
stasjonene ble lagt ned litt etter litt i 
årene som fulgte. 
Som nevnt var post- og godstrafik-
kens glansdager på Holmenkoll-
banen først og fremst årene før siste 
verdenskrig og like etter. Veiene ble 
bedre, flere og flere fikk bil og etter 
hvert hang det en postkasse ved hver 
eneste bolig langs banen. Dersom 
denne artikkelen har satt fart i «de 
små grå» eller vekket nysgjerrig–
het, er et besøk på Sporveismuseet 
vognhall 5 på Majorstuen sterkt å 
anbefale. Ta gjerne med barn og 
barnebarn! 

Holmenkolbanen anskaffet i 1918 to elektriske lokomotiv til å dra godstog og arbeidsvogner 
på banen, L1 og L2. I 1955 ble begge bygd om slik at de fikk en stor vognkasse med god 
plass til dem som skulle være med, arbeidslag for eksempel.

Takk til Cath Heiberg 
for idéen til denne 
artikkelen.
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Holmenkolbanen
I en liden Petitsnotits Dagen efter Holmenkoldagen bragte Aviserne en Meddelelse 
om, at Holmenkolbanen paa denne ene Dag havde befordret 14 400 Passagerer 
mod 16 200 paa Holmenkoldagen ifjor. Hvis man derimod regner sammen Søndag 
(Længderendsdagen) og Mandag blev der iaar befordret 25 200 Personer og de 
tilsvarende Dage ifjor 21 600.

Der er sagt overmaade meget I disse faa Linjer. I tidligere Aar, da Kristiania tras–
kede paa sine Ben ud til Huseby for at se paa det aarlige store Landsskirend var dette 
Rend allerede vokset op til at blive en national Festdag. Nu efter at Rendet er flyttet 
til Holmenkollen kan Holmenkolbanen befordre store Menneskemasser op til Stedet, 
og endnu større vilde Passagerantallet blive, hvis Banen simpelthen magtet det. Det 
er kun en mindre Del af Tilskuermængden, som tager med Holmenkolbanen.

Hvor stor et Apparat Holmenkolbanen end er, betegner de Tal som vi har meddelt I 
Begyndelsen af vor Artikel, dog et overvældende Arbeide for Banens personale og 
et imponerende, yrende Liv langs Banen opover. 

Holmenkolbanen har sin store Dag, naar Landsskirendet samler Tilskuere nær sagt fra 
alle Verdens Kanter. Men Holmenkolbanen udfører et Arbeide Aaret igjennem some 
r at lant større Betydning for det snevrere Distrik, hvis Livsnerve den er.

Det var en epokegjørende Begivendhed for Vestre Aker, da fremsynte og interesserede 
Mænd for ca. 10 Aar siden fik sat denne Bane I Gang. A/S Holmenkolbanen blev 
konstiueret paa Generalforsamling den 17de Februar 1896, og Udstiningen af Banen 
blev derefter strax paabegyndt.

Dette medtog paa Grund af de mange Alternativer, som skulde undersøges, hele 
Sommeren. Den 7de September 1896 blev Planerings- og Skinnelægningsarbeiderne 
bortsat paa Kontrak til D´Herrer Ingeniører Wilhelm Stenersen og Høyer-Ellefsen 
og I Februar næstefter den elektriske Del af Anlægget til E .A. vormals Schuchert & 
Co., Nürnberg.

Banen, der har normal Sporvidde, blev oprindelig bygget dobbelsporet mellem Ma-
jorstuen og Slemdal og Enekltsporet paa Strækningen Slemdal-Holmenkollen. 
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Imidlertid besluttedes paa extraordinær Generalforsamling I 1901 at bygge Dobbelspor 
ogsaa paa den øvre Strækning.

Der er følgende Stoppesteder og Stationer (Tallet I Parenhes anger Afstand fra 
Majorstuen): Frøen (0,6 Km.). Diakonhjemmet (1,14 Km), Vinderen (1,51,Km.), 
Gaustad (1,97 Km.), Rkiis (2,52 Km.), Engerjordet (2,94 Km.), Slemdal (3,20 Km.), 
Gulleraasen (4,32 Km.), Vettakollen (4,78 Km.), Skaadalen (5,20 Km.), Midtstuen 
(5,69 Km.), og Holmenkollen (6,35 Km.)

Paa Strækningen Majorstuen-Slemdal blev der bygget en 4 M bred Vei langs den 
dobbeltsporende Banen.

Banen Maximumsstigning er 1:25 ( 40 o/oo). Af dens samlede Længde ligger 64,2 
% I Stigninger stærkere end 33 o/oo og 18 % I Stigninger fra 33 o/oo til 25 o/oo og 
10,5 % I Horizontal.

Mindste Kurveradius er 75 M., der kun er anvendt en Gang; der forekommer Kurver 
med 80 M.s Radius 2 med 85 M.s Radius og 1 med 95 M.s Radius. Tils. Ligger 13, 7 
% af Linjens Lænde I Kurve med skarpere Radius end 100 M.; 17,6 % ligger I Kur-
ver med fra 100 til 150 Meters Radius, 32,5 % I slagere Kurve og 36,2 % I Retlinje.

Af større Gjennemløb for Vand finds 2, nemlig en Monierkulvert over Frøenselven 
og en Betonkulvert over Skaadalsbækken.

Af Veiunderføringer finds 2: en fr aKr.a Kommunes Brgusvei gjennem Skaadalen og 
en for Frognersæterveien. Af offentlige Veie krydser kun en Banen, nemlig Blinder-
veien: Krydsningen sker I Planum. Holmenkolchaussen blev ifølge Forlangende af 
Kristiania Kommune omlagt til, saa at Krydsning er undgaaet.

Banen har 12 Motorvogne, 10 Tilhængervogne, 18 Godstraller (der ogsaa benyttes 
for Massetransport af Passagerer) samt 2 Sneplouge.

Mellom Majorsturen og Slemdal er indlagt 3 saakaldte Fødeledninger og 2 Kjøre-
straade (en for hvert Spor) og mellem Slemdal og Holmenkollen 2 Fødeledninger 
og 2 Kjøretraade.

Mellem Majorstuen og Holmenkollen er strukket 2 Sæt revolverende Telefonledninger 
for Forbindelse mellem Stationerne, Værkstedet, Kraftstationen m.v. For dem, der 
maate ønske et mere indgaaende Studium at Baneanlægget, henvises til “Elekgtro-
technische Zeitschrift” sor  1898, Hefte 35.

Trafiken aabnedes fra Majorstuen til Slemdal den 16de marts 1898 og mellom Slemdal 
og Holmenkollen den 31te Mai næstefter.
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Utviklingen og avviklingen av 
husmannsvesenet

TeksT: karI ranheImsæTer

FoTo: oslo museum

I 1955 ble husmannsvesenet av-
viklet ved lov. Nå skulle husman-
nen få eie den jorden han og hans 
forfedre hadde ryddet og dyrket 
i flere generasjoner. Husmannen 
var blitt selveier, med så mye jord 
at han kunne leve av den.

I forrige artikkel(2019/3) tok jeg 
for meg husmannsvesenets mulige 
tilblivelse i tidlig norsk middelalder, 
og bondens/gårdeierens behov for 
fast og stabil arbeidskraft.  Videre 
arbeidsoppgaver som husmanns-
familiene var pliktige til å utføre for 
gårdeieren/bonden. Siden gårdsar-

beidet i stor grad var manuelt, var 
husmannsfamiliens arbeidskraft 
viktig.
Dette systemet fortsatte å utvikle 
seg fra 1500-tallet fram mot slutten 
av 1800-tallet, og ble så gradvis av-
viklet fram mot 1955.  Husmanns-
vesenet var på sitt mest utbredte 
rundt midten av 1800-tallet. Da 
inntraff det vi gjerne kaller «det 
store hamskiftet»: Maskinene gjør 
for alvor sitt inntog i landbruket. 
Dette betyr begynnelsen til slutten 
for husmannsvesenet.

UTVIKLINGEN AV HUS-
MANNSVESENET 1350 - 1850

Befolkningsøkning og nyrydning
Hvordan husmannsvesenet ut-

Husmannsplass ved Frogner hovedgård ca. 1910-1915
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viklet seg, har sammenheng med 
befolkningsøkningen, den generelle 
utviklingen i jordbruket og den 
økonomiske veksten i Norge.  
Rundt år 1500 hadde Norge rundt 
150 000 innbyggere.  På grunn av 
befolkningsøkningen etter svarte–
dauden hadde det oppdyrkede jord–
arealet nok en gang nådd sitt maksi-
mum for hvor mange mennesker det 
kunne brødfø.  350 år senere, rundt 
1850, var befolkningen økt til 1,5 
millioner. I denne perioden vokser 
antall husmenn så mye at de blir en 
klasse av betydning, særlig fra rundt 
år 1600.  Da begynte befolknings–
økningen for alvor. Av skattemes-
sige årsaker ble vanlige småbønder 
kategorisert som «husmenn».  I 
1660-årene fantes 17 000 husmenn. 
I 1825 var antallet steget til 96 000. 
Midt på 1800-tallet var det nesten 
like mange husmenn som selveiende 
bønder i Norge.
Befolkningen økte etter 1350, etter 
at pestepidemiene hadde avtatt. I 
1348/1349, da pesten kom til Norge, 
var situasjonen den samme som 150 
år senere: overbefolkning, knappe 
jordressurser, nød og fattigdom. 
Jordbruket hadde nådd en grense. 
Mange bruk var blitt ryddet etter 
vikingtiden, fram mot 1348/49. De lå 
ofte på skrinn jord, og kunne knapt 
fø en familie. Når befolkningen øker, 
blir næringsgrunnlaget dårligere. 

T I D E N  E T T E R  S VA RT E -
DAUDEN
I år 1500 var det 150 år siden den 
store pesten. Mange gårdsbruk var 
blitt lagt øde etter dens herjinger. 
Årene som kom, kan sies å være gode 
for mange. De som overlevde pesten, 
tok de beste gårdene og den beste 
jorda som var tilgjengelig, og fikk 
forbedret sine leveforhold. En mann 
kunne nå utvide sin jordeiendom be-
tydelig. I takt med befolkningsøknin-
gen økte behovet for jord. Historiker 
Andreas Holmsen sier det slik:«De 
store utflytningene og omflytningene 
vi må regne med i Norge etter mann-
dauen, kan nok i det hele forklares 
uten å forutsette et klimaskifte: Når 
det i et land som etter tidens vilkår i 
høy grad var overbefolket, plutselig 
ble nok av ledig jord overalt, måtte 
det av seg selv føre til at folk etter 
hvert samlet seg på de gunstigste og 
triveligste stedene.»  
Huseby, Røa, en av Voksen-gårdene 
og en av Holmen-gårdene lå øde 
på 1400-tallet. Mine kilder oppgir 
ikke hvilke Voksen- og Holmen- 
gårder. Sørkedalen var helt avfolket 
på 1500-tallet. Her lå bare jegere, 
fiskere og tømmerhuggere i lengre 
tid, men det var ingen fast bosetting 
der.
I år 1500 var det igjen blitt knapphet 
på jord, nettopp på grunn av befolk–
ningsøkningen. Den dyrkbare jorda 
var «oppbrukt». Generelt ble derfor 
på 1500-tallet bøndenes kår vanske–
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ligere. Jordeiere benyttet anlednin-
gen til å gjeninnføre gamle skatter 
og avgifter, og krigen i årene 1563 
–70 medførte særskatter. Dette vakte 
voldsom motstand blant dem som 
skulle betale, og førte til opptøyer 
flere steder.

LEILENDINGEN OG PRESS PÅ 
JORDRESSURSENE
I Norge var det mange leilendinger, 
men leilendingen var en fri mann. 
Systemet i Norge var slik at en og 
samme mann kunne være leilend-
ing, odelsbonde og jorddrott. Rundt 
1500 begynner det å bli press på 
marginal, det vil si skrinn og dårlig 

jord som ga mindre avkastning og 
press på leilendingen, på grunn av 
befolkningsøkningen. Dette fører til 
mange gårddelinger. Gårder som i 
lang tid, kanskje helt fra 1300-tallet, 
bare hadde hatt én eier, ble delt i to 
eller tre. 
I 1539 kom loven om åseterett: 
Eldste bror skal «have og nyde 
Aasædet.» Dette til forskjell fra 
landsloven. Landsloven sier: «Men 
om flere Mænd end en bor i hus sam-
men, hvordan de end skifter husene, 
da skal alle de dører, som er uskiftet, 
være dem jevnhjemlet.» Mænd = 
brødre, (fra landsleiebolken). Nå 
skal yngre brødre henvises til annen 
jord. De blir husmenn.  «Så nærmer 
vi oss da igjen, mens folketallet øker, 
forhold som minner mistenkelig om 
høymiddelalderens jordknapphet. Og 
veien fremover går mot husmanns-
vesenet.» (Vera Henriksen, Norges 
kulturhistorie bind 2)
Disse menneskene i byer, kjøpsteder 
og bygder skal ha tak over hodet, mat 
og klær. Dette fører til nyrydning 
i innmark og utmark. Behovet for 
arbeidskraft var stort.

UTBREDELSEN AV HUS-
MANNSVESENET OG SOSIALE 
FORHOLD
Husmannsvesenet var mest utbredt 
på Østlandet og i Trøndelag. Her var 
det godt jordsmonn og store gårder 
som krevde mye arbeidskraft, både 
på gården og i skogen. På Vestlandet 

Husmannsplass ved Midtstuen i 1907.
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var jorda skrinnere, gårdene mindre, 
og vanligere var det at folk satt som 
«innerster». De sosiale forskjellene 
mellom husmann og bonde var størst 
på Østlandet og i Trøndelag, mindre 
på Vestlandet siden brukene der var 
mindre. Enkelte steder kunne det 
være flere husmenn enn gårdbrukere. 
Gårdbrukerne var ingen enhetlig 
gruppe, og det var heller ikke hus-
mennene.
Dette synes å endre seg på 1700- og 
1800-tallet. Befolkningen fortsatte 
å øke. Gårddeling på grunn av gjeld 
og mange arvinger førte til nød og 
fattigdom på de etter hvert små plas–
sene, litt avhengig av hvor i landet 
det var. Disse plassene var så små 
at de ikke kunne fø en familie, selv 
om de hadde en stor gård i ryggen. 
En årsak til denne utviklingen er 
arveloven, og mange fra gårdbruker–
klassen sto etter hvert med ett ben i 
husmannsklassen.

DET JURIDISKE FORHOLDET 
MELLOM BONDE OG HUS-
MANN
Kongelige forordninger og hus-
mannskontrakter
Under alle forordninger, forskrifter 
og lover fra 1700-tallet frem til 1955 
ligger tanken om at husmannen skal 
ha trygge, forutsigbare økonomiske 
og sosiale leveforhold. Han skal 
sikres mot vilkårlig behandling fra 
gårdeieren/bonden. Dette er gamle 
ideer om menneskeverdet, men-

neskerettigheter, som på 1700-tal-
let fikk ny aktualitet.  Frihet fra 
undertrykkelse er et eksempel. 
Det kom også relativt tidlig inn en 
passus i kontraktene om en slags 
«alderstrygd», en alderstrygghet. 
Den gamle husmannen kunne sitte 
på plassen livet ut. Dette ga ham et 
visst rettsvern.
Forholdet mellom bonde og husmann 
var bare regulert ved et par kongelige 
forordninger. Regjeringen i Køben-
havn var klar over husmannens svake 
rettssikkerhet vis-a-vis bonden, og 
forsøkte med forordninger å råde bot 
på de verste svakhetene.  Fra midt 
på 1700-tallet ble dette forholdet 
forsøkt bedre regulert.  Men det var 
ikke alltid at kongens menn hadde 
innsikt i forholdene i Norge.
Forordningen av 9. oktober 1750 
påbød at husmannen skulle ha livs-
tidsfeste for seg og kona, men dette 
måtte snart omgjøres.  I begrunnelsen 
for denne forordningen bemerker 
myndighetene «at husmennene ofte 
urettligen drives fra deres huse når 
de med  største flid har dyrket og op-
pryddet jorden, og deretter må gripe 
til betlerstaven.»  Avtale om plikter 
og rettigheter skulle være skriftlig, 
og overtredelse av bestemmelsene 
skulle bøtelegges; en slags «arbeids-
tidsavtale».
Bøndene protesterte på dette, og 
mange saboterte ordningen.  Hus-
mannen kunne nemlig utvises fra 
plassen om det passet bonden best, 
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noe det nok gjorde i mange tilfeller.  
Denne forordningen var et lite forsøk 
på å gi husmannen et visst rettsvern. 
Ny forordning av 21. april 1752 strøk 
kravet om kontrakt og livstidsfeste 
for husmenn i innmark, da de ble 
regnet som tjenestefolk. For hus-
menn som selv hadde ryddet plass i 
utmark, skulle kravet opprettholdes.
Denne forordningen skiller også 
mellom «livfestehusmann» og «opp-
sigelseshusmann». Førstnevnte 
kunne være sønner, søsken eller 
svigersønner. Jorda ble ikke lagt 
i skyld eller skatt. Han kalles ofte 
«bygselmann». Leilendinger hadde 
livfeste.  Oppsigelseshusmannen 
kunne bonden fritt si opp uten grunn. 
Han var arbeidskraftreserven i likhet 
med løsarbeideren. Han hadde ar-
beidsrett og arbeidsplikt, men også 
hus og som oftest jord. På Østlandet 
eide husmennene sjeldnere huset sitt 
enn nord- og vestpå. På Østlandet 
var det flest husmenn på oppsigelse. 
Bonden kunne, som nevnt over, si 
opp husmannen etter eget forgodtbe-
finnende, og be ham forlate plassen 
ved neste faredag. Faredagene var 
14. april og 14. oktober.

Hvorfor ville ikke husmennene 
signere på kontraktene?
I en forordning av 24. september 
1851 ble kravet om skriftlig kontrakt 
påbudt, og da ble det satt en øvre 
grense for husmannens arbeidsplikt. 
Denne forordningen hadde sin for-

løper i 1792. Den påbød skriftlige 
kontrakter.  Husmennene kunne 
sjelden lese og skrive, og nå var 
det de som strittet mot å signere på 
kontraktene. 
Det kan være mange årsaker til at 
husmennene vegret seg for å signere. 
De visste hva de hadde, men ikke hva 
de fikk. Kontrakten var skrevet på 
dansk, kanskje med enkelte norske 
ord. Språkføringen var snirklete, en 
form for lovspråk. Noen kunne hel-
ler ikke lese, og trengte bisitter når 
kontrakten skulle signeres. En viss 
skepsis til øvrighetspersoner kan 
nok også ha spilt en rolle. Til tross 
for innføring av konfirmasjon i 1736 
og Lov om allmueskoler fra 1739, 
var tallet på analfabeter betydelig på 
1700-tallet til langt ut på 1800-tal-
let. Innføringen av konfirmasjonen 
skulle primært gjøre folk til gode 
kirkegjengere.  Dette var pietismens 
tidsalder i Danmark-Norge. Bibel–
lesing var hovedformålet.
1700-tallet var ikke bare pietisme og 
bibellesing. Perioden kalles gjerne 
«opplysningstiden»: Kunnskap og å 
opplyse folket var også viktig. 

INNFØRING AV 
KONFIRMASJON
Omgangsskolen, og eventuelle 
grendeskoler, kunne være så ymse. 
Verdt å merke seg er at innføringen 
av konfirmasjonen kom før Lov om 
allmueskoler. Til konfirmasjonen, 
denne «passbok» til de voksnes 
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verden, møtte de unge med svært 
forskjellige grunnkunnskaper i lesing 
og skriving. Derfor ble den et nåløye 
for mange. Det kunne ta både ett, 
to eller tre ekstra år «å slippe gjen-
nom». De måtte det for å kunne søke 
tjeneste. Adolph Tidemanns maleri 
«En Catechisation» viser hvilket per-
sonlig nederlag det kan ha vært for 
mange unge ikke «å slippe gjennom» 
før de var rundt 18 – 19 år.
«Kongen lot ingen slippe unna da 
han for 280 år siden bestemte at alle 
måtte konfirmere seg. Tukthus eller 

gapestokk ventet de som ikke fulgte 
påbudet. Og de fikk heller ikke lov 
å gifte seg.» (Aftenposten Historie 
4/2016). «Aldersgrensen» var 19 
år. For å slippe straff, måtte de unge 
konfirmeres før de fylte 19 år.
En annen forklaring kan være at 
katekismen var på dansk. Forskjel-
len mellom den lokale dialekten og 
dansken i katekismen kunne være 
ganske stor. De unge måtte lære et 
helt nytt språk. Mange dialekter, sær-
lig vest i landet, lå nærmere islandsk 
enn «Bogsproget», det vil si dansk.

Tørtberg var en husmannsplass under Frogner Hovedgård. Husmannsplassen Tørtberg lå 
der hvor Monolitten er i dag. Navnet Tørtberg benevner i dag området mellom Monolitten 
og Vestre Gravlund.
Hans Jacob Hansen ble født i 1849 på husmannsplassen Tørtberg. Han fikk sin skolegang 
i en liten skolestue der hvor Skeidar (Ringhuset) står i dag. På begynnelsen av 1900-tallet  
engasjerte og markerte han seg sterkt i byggeprosjekter i Christiania og han drev byggevirk-
somhet sammen med sine sønner. Hans Jacob Hansen står bl.a. bak ”Hansenbyen”  på 
Vinderen. Foto: Ruth Raabe, 1932
Kilde: https://turorientering.no/heming/kulturminner/tortberg/
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Selv om skolegang etter hvert ble 
lovpålagt, var det nok ikke alle hus-
mannsforeldre som hadde anledning 
til å sende barna på skole, selv om 
skolen stedvis «kom til dem». Barnas 
arbeidskraft var viktigere.  Men det 
fantes også foreldre som så nytten i 
å kunne lese og skrive, og at dette 
kunne være en mulighet for barna 
til å komme seg ut av husmannstil-
værelsen. Noen unge så nok også 
denne muligheten. Prester så bega-
vede unge, og disse fikk muligheter 
til videre boklig lærdom. Konfirma–
sjonen og obligatorisk allmueskole 
kunne komme husmennene til gode. 
De første skolene i vårt område 
var omgangsskoler. Perioden 1740 
– 1800 var omgangsskolens tid. I 
Vestre Aker var det en fast rute for 
skolen.  «I 1788 tilbød Peder Anker 

på Bogstad selv å underholde og 
delvis lønne en lærer på hans «Gods 
i Sørkedalen og nogle Pladse un-
der Stubberud og Voxen nordenfor 
vandet». Ordningen kom i stand, og 
skolen i Sørkedalen var således fast 
en tid og holdt til i et av Ankers hus 
på Bogstad. Peder Anker hadde sågar 
musikkskole for husmannsbarna.
Pede r  Anker s  sko le  va r  en 
«bruksskole». Dette er betegnelsen 
på en privat skole som ble drevet 
av en større industribedrift og var 
beregnet på barna til de ansatte. 
Bruksskolen var et alternativ til 
den offentlige allmueskolen. Ved å 
opprette en slik, slapp Peder Anker 
å betale skoleskatt. Slike skoler er 
kjent fra midten av 1700-tallet. 
Omgangsskole i området ble det 
igjen etter Peder Ankers død i 1824. 

Hamborg, husmannsplass under Hoff gård, 1937. Foto: Fritz Holland
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I 1837 skjenket grevinne Karen 
Wedel-Jarlsberg, Peder Ankers dat-
ter, 22 ½ mål tomt av sin gård Ven-
ner, beliggende på Venner gård, til 
skolejord.
Opplysning, kunnskap og kultur 
var viktig, og leder frem til Henrik 
Wergelands opplysningsarbeid for 
«arbeidsklassen» noen tiår senere.

EN HUSMANNSKONTRAKT 
I Pantebok nr. 4 (1762 – 1773) for 
Aker sorenskriveri, tinglest 12. no-
vember 1768 (Statsarkivet i Oslo) 
finnes en kontrakt mellom Jochum 
Woxen og Halvor Holmsen. Her 
står hvor mye jord Woxen har bort-
forpaktet til Holmsen. Kreaturene 
hans kan gå i Woxens gårds havn, i 
dag kalt voksenjordene, mot betaling 
for store kreaturer, for små betales 
intet. Holmsen og etterkommere skal 
utføre forefallende snekker-, smed- 
og tømmermannsarbeid.  
Halvor Holmsen har også en for–
paktningskontrakt, som i store trekk 
inneholder det samme som hus-
mannskontrakten. Som forpakter 
betaler han 14 riksdaler, som betales 
hvert nyttår fra 1768.
Ovenstående er fra den eldste kjente 
husmannskontrakt vedrørende Jar–
bakken. Kontrakten er tinglest 13. 
november 1769. Vi ser av den at plas-
sen allerede den gang var bebygd. 
Det er således ikke utenkelig at den 
stua som står på Voksen skoles grunn 
helt eller delvis er eldre enn 1769.

HUSMANNSLOVEN I 1851
I 1850 ble det nedsatt en statlig 
kommisjon etter urolighetene blant 
landarbeiderne, etter inspirasjon av 
Marcus Thrane. Noen av Thrane-
bevegelsens krav var verneregler 
for husmennene, maksimum fire 
dagers arbeidsplikt i uken, 11-timers 
arbeidsdag om sommeren og 10-tim-
ers dag om vinteren. Husmannskom-
misjonen skulle undersøke husmen-
nenes kår og foreslå lovendringer. 
I det store og hele ønsket ingen av 
kommisjonens medlemmer større 
inngrep i forholdet mellom bonde 
og husmann, ettersom det ville gå 
på bekostning av eiendomsretten og 
kontraktsfriheten.
I 1851 vedtok Stortinget Hus-
mannsloven, og to konkrete bestem-
melser beskyttet husmannen: Feste 
av rydningsplassen på livstid og å 
ilegge de bøndene en ekstraskatt som 
ga husmannen så dårlig kontrakt at 
han og hans familie måtte belaste 
fattigvesenet.  Alt var altså i det store 
og hele ved det gamle, sier kildene. I 
1851 møtte den radikale sakfører Jo-
han Sverdrup på Stortinget for første 
gang. Han søkte samarbeid med Ole 
Gabriel Ueland, bondeopposisjonens 
leder. Sammen utgjorde de opposi–
sjonen mot embetsmannsstyret.

AVVIKLINGEN AV HUSMANNS-
VESENET
1800-tallet var forandringenes år-
hundre: politisk, økonomisk, juri–
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Husmannskontrakt 1886 mellom baron Harald Wedel Jarlsberg på Bogstad og husmann Thorvald Nilsen på Søndre Ø(de)gården på 16 mål. Årsavgiften var 24 kroner, som delvis kunne betales ved arbeid i 
høyonna eller ved tømmerfløting. Det er fastsatt hvordan kontrakaten skulle kunne sies opp av partene. Illustrasjon og tekst hentet fra Finn Holdens bok, Vestra Aker, en bygd blir by, Oslo 2018, side 45.
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Husmannskontrakt 1886 mellom baron Harald Wedel Jarlsberg på Bogstad og husmann Thorvald Nilsen på Søndre Ø(de)gården på 16 mål. Årsavgiften var 24 kroner, som delvis kunne betales ved arbeid i 
høyonna eller ved tømmerfløting. Det er fastsatt hvordan kontrakaten skulle kunne sies opp av partene. Illustrasjon og tekst hentet fra Finn Holdens bok, Vestra Aker, en bygd blir by, Oslo 2018, side 45.
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disk og sosialt. Norge var fortsatt 
et bondesamfunn, men dette skulle 
endre seg utover i århundret. Be-
folkningsøkningen kunne ikke lenger 
føre til at flere plasser ble ryddet. 
Befolkningsoverskuddet gikk dels 
til byene og den fremvoksende in-
dustrien, og til USA: utvandring. Til 
Kristiania kom folk fra opplandene 
til industrien ved Akerselva.
Mekaniseringen av jordbruket må 
ses i sammenheng med den generelle 
industrialiseringen i Norge. Tidsrom-
met fra 1880-årene fram til 1920 er 
av spesiell betydning. Rundt 1900 
hadde om lag én million mennesker, 
av en befolkning på 2,2 millioner, 
sitt levebrød i primærnæringene. 
Perioden 1905 – 1916 er den lengste 
sammenhengende økonomiske opp-
gangstiden i moderne norsk historie 
inntil 1940.  I denne perioden ble 
husmannsvesenet nesten borte, blant 
annet fordi mange husmannsbruk ble 
selveierbruk.  Rundt 1900 var det 
fortsatt 27 000 husmenn med jord. I 
1920 var det knapt 8000. I 1946 rundt 
400.   I disse årene var det mange 
som løste ut husmannsplassen og ble 
småbrukere. 
Tallet på matrikulerte gårdsbruk, 
som hadde økt siden 1814, fortsatte å 
stige i perioden 1880 – 1920: fra 173 
000 til 393 000.  Økningen skyldtes 
fremfor alt matrikulering av tidligere 
husmannsplasser. 

Tanken bak lovene av 1928 og 1955
I 1917 ble det nedsatt en ny hus-
mannskommisjon. Den 22. juni 
1928 vedtok Stortinget «Lov om 
ordning av visse jordspørsmål» 
som ga husmannen forkjøpsrett til 
husmannsplassen. Denne jordloven 
siktet mot en fullstendig avskaffelse 
av husmannsvesenet. Husmannen 
fikk nå lovfestet rett til å løse inn 
plassen og få den. En del steder førte 
dette til strid. Loven er knyttet til 
de harde økonomiske forholdene i 
1920-årene, og bærer preg av å være 
et virkemiddel for å gjøre slutt på 
husmanns- og bygselsvesenet.
Berge Furre sier det slik: «At det var 
få i arbeidsfør alder, kom ikkje berre 
av svingningar i årskulla. Inntil 
1910 flytte femten-tjue tusen men-
neske frå landet kvart år, dei fleste 
til USA. Det var mest ungdom som 
for. Arbeidslivet i Noreg baud såleis 
ikkje betre kår enn at mange heller 
emigrerte – meir enn fjerdeparten 
av årskulla. Men frå 1910 kom det 
dårlegare tider i USA og kraftig 
økonomisk oppgang i Noreg. Da 
gjekk utvandringa ned til det halve.»
Avviklingen av husmannsvesenet 
var en del av den økonomiske vekst–
politikken: styrt og ønsket. Direkte 
lovgivning hadde størst prinsipiell 
rekkevidde. Siden 1900 hadde jord-
spørsmålet vært sosialpolitikk. Det 
gjaldt å sikre arbeidsfolk på bygdene 
i alle fall litt jord. Husmennene fikk 
en viss rett til å kjøpe plassene de 



21

satt på.

TIDEN ETTER 1945
Berge Furre oppgir at det i 1946 er 
300 husmenn/husmannsplasser i 
Norge. I 1947 ble det oppnevnt en 
komité som skulle forberede en ny 
jordlov, som var rent bedriftsøkono-
misk. Brukene skulle være «store 
nok til å gi eigaren og huslyden hans 
trygge økonomiske kår.» «Trygge 
økonomiske kår» er gjennomgående 
for forberedelsene, forarbeidene, til 
lovene av 1928 og 1955, og har ligget 
under alle forsøk siden 1700-tallet 
på å regulere husmannens arbeids-
forhold.
Loven som ble vedtatt i 1955, er-
stattet Jordloven av 1928. Staten 
fikk forkjøpsrett til all jord som 
skiftet eier, og kunne selge jorda 
videre slik at allerede eksisterende 
bruk ble bærekraftige, og store nok 

til at eieren satt i trygge kår.  Ønsket 
var å omforme landbruket til større 
enheter som både ga livsgrunnlag 
og inntekter.
Siden 2000 har det vært et par tvister 
om retten til gamle plasser. En av 
dem var på Katnosa Vestre. (Oslo 
Tingrett 7.5.2010). En annen plass 
er Venneråsen i Sørkedalen. Dette 
var en sak mellom Løvenskiold og 
Sverre Venneråsens arvinger. Om 
Venneråsen-saken sier Aftenposten 
i 2007, og dette oppsummerer godt 
husmannens stilling: «Den (saken) 
handler om husmennene i Norge 
som i århundrer måtte stå med bøyd 
rygg for godseiere og storbønder 
som Løvenskiold. Husmenn som slet 
seg ut og arbeidet på godseierens 
jord og satt med lite eller ingenting 
igjen. Og som dannet grunnlag for 
at politikerne i 1928 ønsket å avvikle 
restene av føydalsystemet.»

Husmannsplass ved Østre Voksen, 1944. Foto: Fritz Holland
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En samtale med Emil Didrichsen (1932-
2020): «Vi ble tidlig voksne av krigen»

TeksT: gro huser

FoTo: prIvaT og Clemens saers

«Som barn ble vi trukket inn i 
det som skjedde under krigen - vi 
innåndet det – som regel uten at 
de voksne registrerte hvor mye vi 
fikk med oss. Alt fra krigen sitter 
som spikret i hukommelsen. Vi 
fikk realitetene innpå oss og dette 
gjorde oss voksne før tiden, mye 
tidligere enn noen senere genera–
sjon». (Se Nytt fra leder)

Disse ordene kommer fra den leg-
endariske lærebokforfatteren, ju-
risten, lektoren og inspektøren på 
Oslo Handelsgymnasium, OHG, 
Emil Didrichsen. Bare kort tid etter 
vår samtale i mai døde Emil Did-
richsen, 88 år gammel. Da var han 
fremdeles varmt engasjert i det som 
skjer på skolen. Ikke mindre enn 45 
årskull elever har fått kjenne hans 
årvåkne og omtenksomme blikk på 
seg, blitt tatt i ørene når det trengtes 
og loset trygt gjennom gymnasårene. 
Det er ingen liten bragd, og en som 
oftest glemmes når historiebøkene 
skrives. Kronen på dette pedagogiske 
livsverket er åpningen av bunkeren 
under OHG, bygningen som ok-
kupasjonsmaktene konfiskerte og 

brukte som hovedkvarter under hele 
krigen (se faktaboks). Heldige er de 
ungdommene som i årenes løp har 
blitt ført nedover den smale gangen 
til bunkeren og ned i de hemmelige 
rommene der historien bokstavelig 
talt sitter i veggene. Og like heldige 
er vi andre som får være med på 
hans uforglemmelige omvisning i 
bygningen og bunkeren - en vandring 
gjennom okkupasjonstiden som be-
gynner i det såkalte Hyggerommet i 
andre etasje, rommet som tyskerne 
brukte som rettssal og møterom og 
der mange skjebner ble beseglet. 
Idéen om at bunkeren skulle bli et 
museum både for elever og byens 
øvrige befolkning ble fulgt opp av 
en utrettelig innsats for å realisere 
planene. Han brukte all sin kreativitet 
og sine menneskelige ressurser på å 
innrede bunkeren og gi omvisninger 
– det siste sammen med sin gode 
kollega Rolf Svendsen, en populær 
matematikk- og historielærer på 
OHG. Sammen tok de seg av et 
stort antall besøkende og alltid uten 
å ta seg betalt ett eneste øre.  Dette 
viser hvordan hans engasjement for 
kunnskapsformidling og hans sterke 
interesse for historie henger nøye 
sammen og utgjør noe intet mindre 
enn et imponerende pedagogisk 
livsverk. 
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Den dagen Norge ble invadert av 
tyskerne, sto åtte år gamle Emil 
Didrichsen og stirret storøyd opp i 
luften på de enorme tyske flyene som 
sirklet over Oslo. Han hadde aldri 
sett så store og så mange fly noen 
gang, og dette, sammen med synet 
av tyske soldater som marsjerte i ga-
tene, gjorde et uutslettelig inntrykk. 
Fra det øyeblikket begynte livets og 
okkupasjonens realiteter å trenge seg 
inn, noe som skjedde med økende 
styrke gjennom krigsårene. Ikke 
mindre dramatisk ble det den neste 
dagen, dvs. 10. april, da det gikk 
rykter om at Oslo skulle bombes. 
Uten å nøle dro hans foreldre med 
seg åtteåringen og hans søster på et 
halvt år og flyktet med barnevognen 
på to hjul tvers gjennom byen til de 
kom til en gård på Kringsjå der de 
følte seg trygge. Den gangen falt det 
som kjent ingen bomber, men senere 
i krigen opplevde barnet Emil Did-
richsen flere ganger de voksnes angst 
når bomber slo ned midt i byen, noen 
ganger faktisk ikke så langt fra hans 
barndomshjem på Frogner. Ett av 
disse angrepene skjedde nyttårsaften 
1944. Da ble hele Slottsparken og 
Wergelandsveien pepret med bomber 
fra amerikanske fly som var ment 
å treffe Victoria terrasse, men som 
gikk av noen sekunder for sent. Det 
samme gjaldt den engelske bombin-
gen av Parkveien like ved OHG. Da 
sirenene lød og folk skyndte seg til 
tilfluktsrommene, grep Didrichsens 

far med seg sin unge sønn og løp av 
gårde for å se hvordan det var gått. 
Faren var nemlig utkommandert til 

Emil Didrichsen den 28.mai 2020, bare en 
drøy måned før han døde.
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det sivile luftvernet i Oslo, som besto 
av vanlige folk som hadde ansvaret 
for å stå til disposisjon ved angrep. 
Også dette var en viktig leksjon i 
livets skole. 
Et tema som går igjen i intervjuet 
med Didrichsen, er hvordan tilfel-
digheter skaper historie og ofte setter 
mennesker i en situasjon de ikke selv 
har valgt å komme i. Som han sier 
selv, pleide han å spørre elevene om 
de hadde valgt fødested, foreldre, 
hudfarge, etnisitet eller religion. 
Dette gjorde han blant annet for å 
illustrere hvor tilfeldig det er at noen 
ble født som jøder, og at de derfor 
ikke fortjente å bli brukt som synde-
bukker under Hitlers regime. Disse 
verdiene hadde han med seg hjem-
mefra og fra sine egne erfaringer 

under krigen. Ofte er det tilfeldighe-
tene som styrer skjebnen. Samme 
nyttårsaften som nevnt over, det vil 
si i 1944, bombet amerikanerne også 
trikken til Kampen.  Bombingen 
vekket naturlig nok sterke reaksjoner 
fordi den traff sivile mål og fordi det 
skjedde på nyttårsaften. Da bomben 
falt, befant sporvognen seg like ved 
Haakon VIIs plass og mange men-
nesker omkom. En som imidlertid 
overlevde, var en mann som valgte 
å gå av trikken ett stopp før bomben 
smalt fordi han fant ut at han like 
gjerne kunne spasere den siste biten 
til fots. Spørsmålet om hvorfor han 
fikk leve når så mange døde i den 
trikken han nettopp hadde hoppet av, 
fortsatte å gnage ham etter tragedien.
En annen vri på det samme temaet er 

Fra bunkeren: Telefonsentral og et kraftig maskingevær fra annen verdenskrig. Et naziflagg 
som bakteppe.
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historien om hvordan eksplosjonen 
på Filipstadkaien 19. desember 1943 
skapte en trykkbølge som resulterte 
i at vinduer ble blåst inn over store 
deler av byen og også langt utenfor 
byen. Slik gikk det også med vin-
duene i bolighuset der Didrichsen 
bodde i Oscars gate 74. Samtlige vin-
duer i naboenes leiligheter i andre og 
tredje etasje ble blåst ut, mens oppe 
hos dem i etasjen over var alle rutene 
like hele. Det viste seg at lufttrykket 
fra eksplo–sjonen hadde gått langs 
bakken og dermed ikke skadet noe 
fra fjerde etasje og oppover. 
Også et annet minne fra krigen viser 
hvordan barnets opplevelser blir lag–
ret i kroppen. Det handler om famil-
ien Didrichsens hushjelp, som blant 
annet hadde til oppgave å ta med 
seg familiens yngste på en daglig 
trilletur i barnevognen. Etter hvert 
ble Didrichsens mor oppmerksom 
på at datteren begynte å gråte hver 
gang hun så en tysk soldat. Studier i 
marken viste at hushjelpen alltid tok 
veien om den tyske soldatleiren hver 
gang hun var ute med barnevognen. 
Der ble barnet forlatt et eller annet 
sted mens hushjelpen forsvant og 
ble borte en god stund. Dermed ble 
det klart for Didrichsens foreldre at 
hushjelpen hadde en relasjon til en 
tysk soldat, og det varte ikke lenge 
før hun ble sagt opp. 
Selv om de voksne ikke alltid sa så 
mye om det som skjedde, fikk unge 
Emil med seg mer enn de ante. Ikke 

minst skjønte han stadig mer når han 
hentet avisen i kiosken hver dag. På 
forsidene kunne han nesten daglig 
lese om krigshandlinger og om hvem 
som var blitt arrestert og skutt fordi 
søknaden om benådning var avslått. 
Det gikk etter hvert opp for ham at 
nyhetene var sensurert og at det var 
mye som skjedde som avisene aldri 
skrev noe om.  I flere år hadde Aften-
posten en stjerne rundt datoen som 
var plassert der av en av trykkerne.  
Stjernen var et hemmelig tegn som 
betød at situasjonen for de allierte 
var mye lysere enn det avisen ga 
uttrykk for. Etter noen år ble koden 
gjennomskuet og stjernen forsvant. 
Også skolen bidro til å øke hans 
forståelse av hva som skjedde der 
ute i virkeligheten. Selv om lærerne 
selvsagt ikke hadde lov til å snakke 
makthaverne imot, viste de sin hold-
ning gjennom sine handlinger, blant 
annet gjennom sitt valg av «Alltid 
freidig når du går», som ofte ble 
brukt som allsang. De lot seg heller 
ikke diktere av nazistene til å følge 
deres ordrer, noe som fikk alvorlige 
følger for flere av dem. På denne 
måten ble de viktige rollemodeller 
for elevene og lærte dem å stå opp 
for sine meninger. 
En av disse rollemodellene var Did-
richsens klasseforstander, Odd Skau. 
Han var aktiv i Hjemmefronten og 
ble stadig arrestert. En dag da klas-
sen gikk hjem til klasseforstanderen 
for å ha hjemmeundervisning, hadde 
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han nettopp blitt arrestert av Gestapo. 
Da de banket på døren, ble den åpnet 
av lærerens kone, Alfhild Lindefjell 
Skau, som prøvde å forklare dem 
hvorfor det ikke kunne bli noen un-
dervisning den dagen. Da kom det 
et brøl fra en av Gestapo-offiserene 
om at hun ikke fikk lov til å snakke 
til guttene. Hun nektet imidlertid å 
la seg affisere av ham, og dette im-

ponerte Emil og hans venner, som 
dermed fikk se i praksis hva det vil 
si å stå for noe. Dette var ikke den 
eneste læreren de hadde som viste 
aktiv motstand mot okkupasjons-
makten. Bare ved Uranienborg skole, 
der Didrichsen var elev, var det 5-6 
lærere samt overlærer Torbjørn 
Nilsen som ble arrestert og sendt 
til Kirkenes. Disse lærerne ble også 

Klassebilde fra 1940, 3A Urianienborg skole.
1.rekke: Kjell Jørgensen, Ole A. Edholm, Emil Didrichsen, Per Victor Lassen, Arne Nafstad
2.rekke: Bjørn Lie, Finn Gabrielsen, Trygve Gulliksen, Rolf Amble, Reidar Olsen, Birger 
Jacobsen
3. rekke: Bård Pedersen, Narve Moe, Thorvald Stoltenberg, Jan Erik Bjørn Hansen, Odd 
Styrmo, Odd Løken, Eivind Gude
4.rekke: Alf Borgen, Per Corneliussen, Tore Roll, Tormod Berntsen, Georg Kalleberg
Etter at Emil Didrichsen gikk bort 5.juli i år er det kun Narve Moe som enda er i live.
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viktige forbilder og var med på å på-
virke elevene til å bli veldig nasjonale. 
Da klasseforstanderen ble borte fra 
skolen, fikk klassen en nazilærer som 
elevene oppførte seg direkte bøllete 
mot. Foreldrene deres ble forskrekket 
da de hørte dette, for de var bekymret 
for hvilke konsekvenser det kunne få 
både for deres barn og for resten av 
familien. 
Et annet eksempel på elevenes na–
sjonale sinnelag var da Uranienborg 
skole ble konfiskert av okkupasjons-
makten og elever og lærere måtte 
flytte til undervisningslokaler for-
skjellige steder rundt i byen. Det var 
et puslespill å finne klasserom i en by 
der bolignøden var stor.  Likevel lyk-
tes skolens ledelse med å finne plass 
til alle klassene, i banklokaler, i Ren-
holdsverkets brakker i Vika, i en rul-
legardinfabrikk og i spisestuene rundt 
omkring hos elever og lærere. Unge 
Emils klasse ble plassert i foajeen til 
Gimle kino, der de holdt til i hele 6. 
klasse. Hver dag mellom ni og halv 
ti kom Quisling kjørende nedover 
Bygdøy allé i sin pansrede bil som han 
hadde fått i gave av Hitler. En formid-
dag fant guttene ut – dette var jo en ren 
gutteklasse – at de ville stille seg opp 
utenfor Gimle kino og vente på bilen. 
Som sagt så gjort. Men akkurat idet 
Quisling fikk øye på dem, vendte de 
ryggen til ham og sto slik helt til han 
hadde kjørt forbi. Igjen ble foreldrene 
engstelige over eventuelle represalier, 
noe de også ble da unge Emil fortalte 

hjemme hvordan han og kameratene 
villedet tyske soldater som spurte 
etter veien. Barna ville også være 
gode nordmenn, og de var trygge på 
at foreldrene støttet dem selv om de 
sa til dem at de aldri måtte gjøre noe 
som vekket tyskernes vrede. 
«Krigsårene modnet oss som men-
nesker og ga oss en dyp respekt 
for våre medmennesker». Slik be-
grunner Didrichsen sin påstand om 
hvorfor eller hvordan unge i hans 
generasjon ble så tidlig voksne. De 
hadde hele tiden realitetenes verden 
tett innpå seg. Krigshandlinger – som 
for eksempel bombingen av Kjeller 
lufthavn – fikk de ikke sjelden føle 
mer eller mindre direkte på krop-
pen. En dag kom for eksempel en 
av guttene i klassen med en lapp 
fra foreldrene der det sto følgende: 
Tormod var ikke på skolen i går da 
hans besteforeldre og onkel ble drept 
ved bombeangrep på Kjeller. En 
annen elev, Tore Roll, opplevde at 
hans far, generalkonsul Sigurd Emil 
Roll, ble arrestert i Stortingsgata 
og kjørt direkte til Holmenkollen 
og skutt fordi han var aktiv i Hjem-
mefronten. Roll ble sannsynligvis 
myrdet for å skape et avskrekkende 
eksempel, en aksjon som tyskerne 
kalte «Blumenpflücken» og som 
hadde som formål å diskreditere den 
norske motstandsbevegelsen. Det 
var også andre gutter i klassen som 
hadde dramatiske historier å fortelle 
og som satt ved pulten og gråt fordi 
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fedre og brødre var blitt arrestert og 
sendt til Grini.
Så selv om okkupasjonsårene også 
bød på mange gode minner, var 
den preget av et dypt alvor som ble 
styrket av de tyske soldatene som 
marsjerte rundt i gatene mens de 
sang «Wir fahren gegen Engeland». 
Ikke rart at elevene, som hadde tysk 
istedenfor engelsk i okkupasjons–
årene, brente tyskboken da krigen 
var over. Tyskboken het Deutsche 
Fibel og var full av nazipropaganda.  
Både unge Emil og de andre elevene 
saboterte derfor undervisningen, og 
det var først en god stund etter krigen 
at Didrichsen fikk interesse for tysk 
språk og litteratur. 
Tilfeldighetenes spill avgjorde også 
langt på vei hvem som ble såkalte 
gode nordmenn og hvem som havnet 
på den andre siden. I hvert fall blant 
dem som var unge og lett påvirke-
lige. «Hadde min far vært nazist, 
ville jeg ha vært hirdgutt», som Did-
richsen formulerer det litt lengre ut i 
intervjuet. Han illustrerer dette med 
enda en historie om hvordan krigen 
hele tiden stilte mennesker i vanske–
lige valgsituasjoner. Under okkupa–
sjonen bodde det en tysk familie som 
het Neumann i andre etasje av huset 
der unge Emil bodde med foreldrene 
sine. Faren i den tyske familien var i 
Einsatzstab, og han og konen hadde 
tre barn, hvorav den yngste var gan-
ske liten. En natt gikk flyalarmen, 
og på vei ned i bomberommet i kjel-

leren med sin ferdigpakkede koffert 
støtte familien Didrichsen på fru 
Neumann, som sto utenfor døren til 
leiligheten med to av barna ved siden 
av seg og den yngste i armene. Hun 
skrek hysterisk og visste ikke hvor 
hun skulle gjøre av seg. Emils far 
tok resolutt med seg både henne og 
barna ned i bomberommet og prøvde 
å berolige dem. Et par dager senere 
kom mannen hennes opp og takket 
Emils far for at han hadde tatt seg så 
pent av konen og barna hans siden 
han ikke var hjemme. Og da familien 
Neumann reiste tilbake til Tyskland 
etter krigen, kom alle de tre barna 
og takket for naboskapet. Fiendens 
barn, ja, men de var likevel barn og 
hadde aldri valgt den situasjonen de 
befant seg i.
Fellesskapet mellom barn og voksne 
var sterkt på denne tiden, de var alle 
i samme båt. Det var ennå en god 
stund til sekstiårenes ungdomsopp–
rør og barna fikk nok spenning og 
utfordringer bare ved å ha virke-
ligheten så tett innpå seg. Det var 
heller ikke så enkelt å leve sitt eget 
ungdomsliv i disse årene.  De unge 
hadde få eller ingen steder å være 
for seg selv, og blendingsgardinene 
og mangelen på gatelys førte til at 
det nesten var umulig å bevege seg 
utendørs etter at dagslyset forsvant. 
Om høsten og vinteren var kveldene 
og nettene stummende mørke og 
de hyppige flyalarmene gjorde det 
ikke særlig mer fristende å vandre 
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gatelangs.  Tre lange ul betydde fly 
observert, noe som ga en liten klump 
i magen, men ingen panikk.   Korte 
støt, derimot, var et signal om at det 
var bombefly over byen og at alle 
måtte skynde seg til bomberommene. 
Å være sammen med familien 
hjemme var derfor som regel det en-
este mulige alternativet for de fleste 
unge. Det var dessuten få eller ingen 
offentlige underholdningstilbud og 
de få filmene som gikk på kino var 
enten tyske eller svenske.
Okkupasjonsårenes unge ble også 

voksne før tiden ved å lære hvordan 
alt du gjør har sine konsekvenser. 
Den episoden som viser dette aller 
tydeligst, var da Hirden kom på 
hevntokt til Oslo Handelsgymna-
sium, som den gangen holdt til i 
Munchs gate 4. Noen nazisympatise-
rende gutter hadde følt seg provosert 
av elever i klassen sin, og hadde 
klaget til Hirden. Plutselig en dag i 
november 1940 kom de stormende 
inn med køller og gikk til angrep. 
Klasseforstanderen, overlærer Jens 
Vindenes, ble slått ned, det samme 
gjaldt flere av elevene. Da skolens 
direktør, Kåre Foss, kom til, ble også 
han slått til blods, og det samme 
skjedde med inspektør Egil Eide. 
Til slutt stakk Hirden av. Dommen 
over dem var at de både var feige og 
dårlige til å slåss. Overgrepet førte 
til en lang korrespondanse mellom 
nazimyndighetene og ledelsen ved 
skolen, som forsvarte skolens elever. 
Skolen ble stengt i to dager og steng-
ningen ble kalt brenselsferie. 
Et annet minne som satte sterke 
spor, var behandlingen av jødene. I 
1942 ble en jødisk nabo, som også 
var den unge Emils musikklærer, 
arrestert sammen med sin mor og 
søster og sendt med "Donau" til 
Tyskland. Samme dag som hun ble 
arrestert, ringte musikklæreren til 
Didrichsens mor og fortalte at hun 
skulle deporteres og at det derfor 
ikke ble noen spilletimer med det 
første. Selv om hun visste at mange 

Emil Didrichsen, slik mange tusen elever 
kjente ham fra tiden som inspektør på Oslo 
Handelsgymnasium, 1963 - 2002.
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jøder var blitt arrestert, trodde hun 
ikke at kvinner kunne  bli  utsatt 
for overgrep fra tyskernes side. De 
hadde jo ikke gjort noe galt, sa hun, 
og dessuten var Tyskland i hennes 
øyne fremdeles en kulturnasjon. 
Først da krigen var slutt og jødene 
ikke kom tilbake, innså Didrichsen 
og foreldrene hans, i likhet med 
resten av befolkningen i Norge, at 
de var myrdet. Da begynte også 
dokumentasjonen på jødeutryd–
delsen å komme, først og fremst 
bildematerialet. Det vekket derfor 
sterk frustrasjon både hos Didrich-
sen  og foreldrene hans at enkelte 
fremdeles ikke ville tro at det hadde 
skjedd noen jødeutryddelse og der-
for avfeiet all dokumentasjon som 
amerikansk propaganda. 
Et spørsmål som naturlig melder seg 
her, er om krigsårenes unge hadde 
noen å snakke med om disse drama-
tiske hendelsene. Svaret er både ja 
og nei. I en tid der skolepsykolog 
og krisepsykiater var fremmedord, 
var det ikke mye profesjonell hjelp 
å finne. De unge hadde kun hveran-
dre å snakke med, og noen ganger 
kunne de også søke trøst hos lærere 
og foreldre. Det å fortelle helt uten-
forstående mennesker om det man 
har opplevd, kan også være en måte 
å bearbeide traumer på. Didrich-
sen forteller om hvordan han etter 
krigen ba sin tidligere kollega Ivar 
Tryti om å fortelle noen av klassene 
på skolen hva han hadde opplevd i 

Sachsenhausen, der han satt i mange 
år etter at han var blitt arrestert som 
17-18-åring. Det Tryti kunne berette 
om sitt opphold i konsentrasjons–
leiren, var sterk kost for elevene. En 
kveld kom det plutselig en ny mann 
inn på det overfylte soverommet der 
Tryti lå, og klatret opp i køyen hans. 
Det var ingen ringere enn selveste 
Arnulf Øverland.  «Jaså, så det er 
Dem jeg skal dele køye med i kveld», 
sa han til Tryti. Da krigen var slutt, 
ble Tryti og mange andre hentet med 
de hvite bussene og kjørt til Sverige. 
Om natten, da han endelig lå trygt 
på en sovesal sammen med mange 
andre utsultede medfanger, så han at 
en av de andre mennene slapp tep-
pet sitt ned på gulvet. Straks etterpå 
kom det en ung søt sykepleierske 
og plukket opp teppet og brettet det 
tett rundt ham. «Og vet dere hva jeg 
gjorde da?», spurte han elevene. «Da 
slapp jeg teppet mitt ned på gulvet 
jeg også!». Så stort var det for dem 
endelig å få litt omsorg og være verdt 
noe, om så bare for et lite øyeblikk. 
Hver gang han fortalte dette, sto 
øynene hans fulle av tårer. Dette 
forsto elevene som hørte historien 
hans, de visste at nå fikk de innblikk 
i noe dypt menneskelig. 
Emil Didrichsen var et verdifullt 
tidsvitne, en av de stadig færre 
som kunne fortelle oss med egne 
ord hvordan det var å være ung i 
Norge under okkupasjonen. Det 
er fremdeles mye vi kan lære av 
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denne meget spesielle perioden i 
vår historie. Spørsmålet i dag er 
hva som har skjedd med de verdi-
ene som kom så tydelig til uttrykk 
gjennom motstanden mot en felles 
fiende. Fellesskapet, samholdet, 
nasjonalfølelsen og den uselviske 

offerviljen, hvor er det blitt av disse 
verdiene? Tas de frem og tørkes støv 
av bare i 17. mai-talene, eller lever 
de fremdeles? Bare de som har kjent 
krigen på kroppen kan egentlig gi et 
troverdig svar på dette vanskelige 
spørsmålet.

Faktaboks:
Parkveien 65
Oslo Handelsgymnasium
Arkitekt Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
Delvis ferdig våren 1940.
Beslaglagt av general Falkenhorst og Wehrmacht i 1940.
Det øverste tyske militære hovedkvarteret i Norge 1940 – 1944/45.
Falkenhorst gikk av høsten 1944 og ble erstattet av general Lothar 
Redulie (kort periode).
I 1945 (tidlig på året) flyttet Wehrmacht og general Franz Böhme sitt 
hovedkvarter til Lillehammer Turisthotell.
Bygningen ble overtatt av Reichskommisariatet, Reichskommisar Joseph 
Terboven, som var der til krigens slutt.
Dagens hyggerom var Sitzungszimmer (møterom) rettslokale og vielses-
rom.
Bunkeren under skoleanlegget ble bygget i 1941 med et sentralt gangnett 
under jorden.
Bygningen ble overtatt av Milorg 13.mai 1945.
Deretter ble det hovedkvarter for Milorg, engelske og amerikanske
styrker. Skolen overtok i 1946/47. Full overtagelse i 1947.
Emil Didrichsen tok artium på Vestheim skole i 1950 og gikk på Oslo 
Handelsgymnasium 1950-1951,  på studentfagkurs.
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Isidor Rubinstein (1909 – 1945)

TeksT: hanne groTh

FoTo: se kIlder

Isidor Rubinstein ble født 28. 
mars 1909 i Kristiania. Faren, 
Harry Aron Hirsch Rubinstein, 
kom opprinnelig fra Kurland (nå 
Latvia). Som ung reiste han til Sør-
Afrika og videre til Manchester 
hvor familien hadde bosatt seg. 
Der traff han sin kone Rebecca 
Mendel. Begge familiene arbeidet 
i tekstilindustrien.

Et foredrag av Fridtjof Nansen  - 
som var i England for å argumentere 
for unionsoppløsningen var foran-
ledningen til at Harry og Rebecca 
flyttet til Norge i 1905. De bodde 
først i Bergen, men flyttet kort etter 
til Kristiania hvor de etablerte for-
retningen Londonerbasaren. Med 

tiden ble det opprettet 
filialer i  Drammen, 
Hamar, Trondheim og 
Tromsø.
I 1915 kjøpte fami-
lien hus på Slemdal 
hvor Isidor og hans 
fire søsken, Salomon, 
Else, Willy og David 
vokste opp. Forel-
drene var opptatt av 

at barna skulle få  skikkelig utdan-
nelse,  og som 10-åring ble Isidor 
sendt på skole i Frankfurt am Main.  
Vel hjemme igjen avsluttet han mid-
delskolen på Ris skole og dro så til 
Canada. Der jobbet han i to år før 
han kom tilbake og fortsatte skole-
gangen på St. Hanshaugen skole og 
Treider Handelsskole, hvor han tok 
artium som privatist i 1930.  Etter 
militærtjeneste, den gang 48 dager, 
i 1931, dro han tilbake til USA for 
å jobbe. Men da faren døde et halvt 
år senere, reiste han hjem igjen for å 
hjelpe sin mor i forretningen.
I 1934 dro Isidor til Sør-Afrika hvor 
hans bror Salomon også befant seg. 
Han arbeidet fire år som metallar-
beider og et halvt år ved et norsk 
hvalkokeri i Sørishavet for å tjene 
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penger til videre utdannelse.  Han 
reiste hjem til Norge i 1939 for å 
besøke sin mor, og kom seg ikke 
ut igjen som planlagt på grunn av 
krigen.   
Etter den tyske invasjonen 9. april 
1940 deltok Isidor Rubinstein i de 
norske styrkene.  På våren 1941 
planla han og noen venner å kjøpe en 
skøyte for å ta seg over til Skottland, 
men de ble avslørt av Gestapo før de 
kom så langt. De ble anklaget for å 
planlegge landsforræderi, (det gjaldt 
alle som forsøkte å flykte fra Norge) 
og ført til Møllergaten 19 i påvente 
av dom.  I januar 1942 ble de dømt 
til fire års tukthus og sendt til fengslet 
Fuhlsbüttel i Hamburg. Der satt de 
til mai 1943 da de ble ”løslatt”  etter 
avtjent dom. De tre andre fikk reise 
hjem til Norge, mens Isidor ble sendt 
til Auschwitz. 
Mot slutten av krigen, da sovjetiske 
styrker nærmet seg østfra, ble de 
gjenlevende fangene i Auschwitz 
drevet vestover. Først til fots til jern-
baneknutepunktet Gleiwitz. Der ble 
de stuet inn i et tog som tok dem til 
Mittelbau-Dora (i Harz). Om bord i 
toget traff Rubinstein landsmannen 
Moritz Kahan. Etter en tid ble Rubin-
stein og Kahan sendt videre fra Dora.  
Etter seks dager kom de til Mieste 
(i dagens Sachsen-Anhalt). Da var 
de bare fem igjen i live av 135 i den 
fullstappede jernbanevognen. 
Da Rubinstein dristet seg til å be SS-
vakten Schäfer om vann, ble vakten 
rasende og svarte med å gi ham en 

dødelig skuddsalve. Ironisk nok ble 
toget kort etter truffet av bomber fra 
de allierte. Kahan kom seg unna og 
var på flukt i kampsonen i ni dager 
før han traff på amerikanske soldater 
og ble tatt hånd om.
Kahan sørget for å få Rubinstein 
gravlagt. Hans grav ble gjenfunnet 
etter krigen og urnen flyttet hjem 
til  Norge av den norske militærmi–
sjonen. Av norske jøder som ikke 
overlevde    deportasjonen,  var   
Rubinsteins grav den eneste som 
ble funnet. Han ligger nå gravlagt på 
Helsfyr jødiske gravlund.
Stor takk til nevøene Jan Benjamin 
og Harry Rødner for verdifulle opp–
lysninger.

Kilder:
Våre Falne
Mendelsohn, Oskar: ”Jødenes histo-
rie i Norge gjennom 300 år”, 
Universitetsforlaget, 1987 og 
http://media.offenes-archiv.de/zas-
senhaus3rubinstein.pdf
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Hvem?  Hva?  Hvor?

av seyna sønnIChsen

FoTo: nasjonalbIblIoTekeT

Hvem: Olav Aukrust                                                                                
Hva: Dikter og lærer
Hvor: Vei på vestsiden av 
Holmenkollåsen

Olav Aukrust ble født i 1883 og 
vokste opp på Nordgard Aukrust 
i Bøverdalen, nær Lom. Han var 
blant datidens fremste lyrikere. 
Men selv om han ble genierklært, 
har han ingen sentral plass i lit-
teraturhistorien i dag.

Han var også musikalsk interes-
sert, men fikk leddtuberkulose som 
resulterte i flere opphold på sykehus 
og amputering av en finger. Syk-
dommen tvang ham også til å oppgi 
planlagte universitetsstudier i filologi 
og filosofi. Hele livet var han plaget 
av dårlig helse.
Han vokste opp i et hjem med ån-
delige interesser. Moren var musi-
kalsk begavet og hadde en uvanlig 
fortellerevne. Faren var dypt religiøs. 
Aukrusts diktning innbyr til begeis-
tring og sterke forestillinger både når 
det gjelder innhold og form. Diktene 
hans er på den ene siden religiøst 
preget, samtidig som han dyrket det 
«rotekte bondenorske».

I 1907 var det første gang han stod 
offentlig frem med artikkelen «Vårt 
Mål» i bladet Den 17. Mai, som 
svar på et angrep fra Bjørnstjerne 
Bjørnson på målmenn og målsak. 
I samme blad fikk han i 1908 trykt 
sitt første dikt «Det haustar». Men i 
1915 kom det nasjonale vekkerdiktet 
«Norrønasong», som var noe nytt 
og stort i norsk diktning. Året etter 
utkom en diktsyklus på 300 sider, 
«Himmelvarden». Blant de mest 
kjente og folkekjære diktene er det 
vesle diktet «Ei naki grein».

Ei naki grein med blodraud bær                                                                                   
og  e i  som b ladr ik   b lømer,                                                                                                  
på  kvar  s i n  må te  f agre  e r                                                                                                  
for den so kjærleg dømer.

Den  e ine  g jev  s in  ange ,ho ,                                                                                            
der  l juv  ho l igg og blømer.                                                                                                      
Den andre gjev sitt hjarteblod                                                                                    
når lauv og haustvind rømer.

Den eine skin og strålar, ho,                                                                                            
den andre brenn og mognar                                                                                         
og gjev til sist sitt hjarteblod;                                                                                      
der tung av bær ho bognar.

Eg gav deg den med blomar på.                                                                                             
Eg g jev  deg den med bæri .                                                                                                
Kven rikast  er  vi l  du få sjå                                                                                             
litt lenger fram på ferdi.



35

Olav Aukrust samlet på gammel brukskunst som han 
kjøpte opp i Lom og Skjåk. I 1925 solgte Aukrust 
samlingen til Lom Kommune, og dette var starten 
på Bygdemuseet Presthaugen i Lom. Han fortsatte 
å kjøpe opp antikviteter, og to år senere solgte han 
en ny samling til Jørgine Boomer, husmannsjenta 
fra Bøverdalen som hadde gjort det stort i USA. 
Aukrust så det som en oppgave å bevare og fornye 
de gamle håndverks–tradisjonene. Samtidig var han 
også interessert i å bevare de gamle tradisjonene i 
folkemusikken.
Olav Aukrust rakk bare å gi ut to diktsamlinger før 
han døde i november 1929. Han ble bare 46 år gam-

mel. Han var nasjon-
alist, heimbygds- og 
fedrelandspoet og kris-
ten forkynner. For ham 
selv var den religiøse, 
kristne dimensjonen 
det viktigste.
Dyre Vaa har skapt 
en statue av Aukrust 
som ble reist ved Lom 
kirke i 1954. Gården 
Nordgard Aukrust i 
Bøverdalen drives i 
dag biodynamisk siden 
1985, og har et meget 
rikt utvalg av urter 
som man kan kjøpe på 
gården. Et besøk her 
kan anbefales.

Kilder: 
Lokalhistorie
Wikipedia                                                    

Fotograf: L. Forbechs eftf. 
(Kristiania), ca. 1905.

Fotografiet har tilhørt Inge 
Krokann (1893-1962)
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Roseslottet
Tirsdag 8. september 2020

Vestre Aker Historielag ønsker velkommen til  
omvisning med Vebjørn Sand på Roseslottet straks 

nord for Frognerseteren stasjon, tirsdag 8. september 
kl. 11.00. Etter omvisningen tar vi sammen en lunsj på 

Frognerseteren restaurant. 
Inngangsbillett, omvisning og lunsj koster deg som 

medlem kun kroner 200.

 Vi kan maksimalt være 30 personer. "Først til 
mølla" gjelder. Bindende påmelding til Seyna 

Sønnichsen på tlf: 900 66 583 innen 5. september !

Velkommen !
Clemens Saers

leder


