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Årsmøte i Ris meninghetshus

Vestre Aker Historielag inviterer til årsmøte i 
Ris menighetshus,

 tirsdag den 28. september kl.19.00

Ta med dette blad, til hjelp ved gjennomgang av regnskap 
og årsmelding. 

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

Etter årsmøtet kåserer journalist og forfatter 
Halvor Kleppen

 om
De kalde lekene. Norge, skisport og de 

olympiske vinterlekene

Vi serverer kaffe og kringle!
Velkommen!

Clemens Saers
leder
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Hvordan var det å være ikke-
vestlig innvandrer til Oslos vestlige 
bydeler på 1970- og 80-tallet? De 
talte ikke så mange hodene den 
gangen, og måtte lære den norske 
væremåten uten særlig veiledning. 
Under møter du en familie som 
knekket «den norske koden» og 
som forstod betydningen av tidlig 
integrering.

Vi er på begynnelsen av åttitallet. 
Den pakistanske arbeidsinnvandr-
eren Mohammad Ilyas Khokhar har 
en datter som heter Saima, som går 
i småskolen på Huseby.  En dag da 
Saima kommer hjem, forteller hun 
at hun skal få to timer morsmålsun-
dervisning i uken. Disse timene skal 
tas fra norsktimene slik at hun vil 
få tre i stedet for fem timer norsk 
hver uke.  Uten å si noe til sin datter 
tar faren saken i egne hender. Han 
går til skolen, der han snakker med 
norsklæreren og rektor for å få dem 
til å skjønne at Saima trenger flere, 
ikke færre norsktimer. Da dette ikke 
fører frem, henvender han seg til 
skolesjefen i Oslo. Ilyas gir seg ikke 
før Saimas morsmålsundervisning 
blir lagt utenfor den ordinære un-

dervisningen.  Det samme året har 
han også en annen kamp gående med 
skolen.  Det er blitt flere pakistanske 
barn på skolen, noe som fører til at 
ledelsen bestemmer seg for å sette 
alle innvandrerbarna i én klasse. 
Også da tar faren affære idet han 
prøver å få minoritetsbarna spredt 
på de forskjellige klassene. 
- Hvordan skulle min datter ellers 
lære seg god norsk og bli en del 
av det norske samfunnet? Å kunne 
språket er nøkkelen til å lykkes, sier 
Ilyas.
Det var imidlertid vanskelig å få sko-
len til å endre praksis, så han valgte 
derfor å ikke problematisere klasses-
ammensetningen ytterligere. Verken 
Saima eller hennes ett år eldre søster 
Selma visste hvordan faren trakk i 
trådene der han kunne.  Dette skjønte 
de ikke før de ble voksne og Selma 
tilfeldigvis traff en gammel lærer fra 
Huseby barneskole. Læreren spurte 
hvordan det gikk med Selma og de 
tre søsknene hennes. Selma kunne 
fortelle at det gikk veldig bra med 
dem alle sammen.   «Det skjønte jeg 
allerede den gangen», sa læreren.  
«Dere har en far som ikke bare bry-
dde seg om hvordan det gikk med 
dere på skolen, men også sørget for 
at dere ikke ble forskjellsbehand–let 
på noen måte».  

Pakistansk oppvekst i Vestre Aker

TeksT: Gro Huser
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Til Norge i 1971
Ilyas, Saima, Selma og resten av 
familien bodde den gangen på Hov–
seter, slik de gjorde for inntil noen år 
siden. Da flyttet de til Ekeberg, hvor 
far og datteren Selma med mann og 
barn nå bor i hver sin etasje av en stor 
tomannsbolig, mens Saima flyttet til 
USA for  16 år siden. Ilyas, som nå er 
blitt enkemann, ble født i 1946 i en 
søskenflokk som besto av åtte brødre 
og to søstre. Familien tilhørte arbei-
derklassen og kom fra en landsby 
midt mellom Lahore og Islamabad 
i Pakistan. Faren til Ilyas var me-
kaniker og Ilyas var utdannet innen 

elektronikk og hadde jobbet en stund 
som lærer. På det tidspunktet han 
kom til Oslo, var han kontorsjef i en 
bedrift. Via en mellommann fikk han 
høre om mulighetene til å få jobb i 
utlandet, og i 1971 kom han til Norge 
sammen med en bror og to fettere. 
Det var ganske tilfeldig at han havnet 
i Norge, for planen var å forsøke å 
få seg jobb i Danmark, men der var 
det allerede blitt innført innvan-
dringsstopp.  Det var et beskjedent 
og nesten fattigslig Oslo han kom 
til, Norge var ikke det rike landet 
det er i dag. Levestandarden både for 
nordmenn og fremmedarbeidere var 

Ilyas trives godt i Norge etter 50 år. Her sammen med svigersønnen Anwar og datter 
Selma.  Foto: Gro Huser 2021
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svært annerledes enn i dag, men det 
var likevel store forskjeller mellom 
Norge og Pakistan, både kulturelt 
og materielt. Det var på denne tiden 
ingen pakistansk ambassade i Oslo, 
og det eneste offisielle dokumentet 
han trengte for å slå seg ned her, var 
passet sitt. Takket være sin utdan-
ning og yrkesbakgrunn fikk han seg 
snart jobb som verktøysliper i en 
bedrift på Majorstuen, og bare noen 
år senere giftet han seg og fikk etter 
hvert tre døtre og en sønn som nå 
alle har tatt høyere studier og har 
akademiske jobber. Saima jobber 
på FNs  hovedkontor i New York, 
Omar er kontorsjef i forsvaret, Uzma 

er lege og  Selma er nemndsleder i 
Fylkesnemnda for barneverns- og 
sosiale saker. 
Ilyas gikk aldri på norskkurs, men 
lærte språket naturlig gjennom job-
ben og ved å engasjere seg i det 
norske samfunnet.  Han sluttet etter 
hvert som verktøysliper og drev bu-
tikk i noen år, først kolonialbutikk 
og senere stoffbutikk, før han startet 
sitt eget trykkeri tidlig på åttitallet. 
Ved siden av jobbingen gikk han 
på handelsskole og ble den første 
pakistaneren som fikk handelsbrev 
i Norge. 

I forgrunnen gamle Persbråten videregående skole, bak Huseby barneskole. Begge skoler 
var nærskoler for Ilyas barn på 80- og 90-tallet. Foto: Clemens Saers mai 2001.
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Aktiv, utadvendt familie
Opprinnelig var planen ikke å bli 
værende i Norge, men bare å bo her 
noen år og tjene penger  til familien 
i Pakistan. Slik gikk det imidlertid 
ikke, og i stedet engasjerte Ilyas seg 
stadig mer i kulturelle arrangementer 
for pakistanere i Norge.  Han var en 
aktiv drivkraft i en egen avdeling av 
Pakistans People’s Party, som arbei-
det politisk fra Norge for å forbedre 
situasjonen i Pakistan.  Slik skaffet 
familien seg også et stort nettverk, 
både i nærområdet og privat, og 
Selma sier at det var først da hun 
begynte å studere på Blindern at 
hun forsto at det fantes pakistanere i 
Norge som ikke var som dem. 
Eldstedatteren Selma forteller at hun 
sjelden har opplevd rasisme i Norge, 
og hun ser med glede tilbake på sin 
skolegang på Huseby barneskole og 
deretter Hovseter ungdomsskole, 
Persbråten vgs., samt  Universitetet 
i Oslo, der hun studerte jus.  Det var 
i starten få innvandrere på Hovseter 
og hun fikk både etnisk norske og 
minoritetsspråklige  venner, og 
opplevde ikke at hun skilte seg ut 
på noen nevneverdig negativ måte.  
Likevel er hun klar på at det ikke 
er uproblematisk å ikke være etnisk 
norsk.  Dette bekrefter hennes mann 
Anwar, som kom til Norge i 2002 for 
å gifte seg  med Selma.  Anwar hadde 
graden Master of Science fra Preston 
University i Islamabad og arbeidet i 
en bank før han kom til Norge.  Etter 

å ha tatt flere norskkurs og bestått 
Bergenstesten søkte han jobb etter 
jobb, men uten hell. Utdannelsen 
hans fra Islamabad ble ikke godkjent 
i Norge, og han ble ikke innkalt til 
intervju på en eneste av de mange 
jobbene han søkte på. 
Selma sier at hun lenge hadde dårlig 
samvittighet fordi han bare gikk på 
det ene norskkurset etter det andre, 
mens hun trivdes veldig godt i sin ju-
riststilling i politiet.  Anwar beroliget 
henne og sa at det eneste fornuftige å 
gjøre  var å satse på Selmas karriere 
fordi det var hun som var født og 
oppvokst her og som derfor hadde 
best forutsetninger for å lykkes.  Selv 
begynte han i kassen på Rimi, og fikk 
etter noen år jobb i Nordea, der han 
nå jobber som finansrådgiver. Bare 
en eneste gang har Anwar opplevd å 
bli direkte trakassert i arbeidslivet.  
En av bankens trofaste kunder for-
langte å få en annen kundebehandler 
enn Anwar, noe han syntes var veldig 
ubehagelig.  Situasjonen ble imi-
dlertid reddet ved at sjefen hans på 
en høflig men bestemt måte fortalte 
kunden at det ikke var mulig å velge 
bort Anwar, det fikk bli ham eller 
ingen. Samtidig peker Anwar på at 
han som utlending føler at han må 
yte ekstra for å hevde seg i det nor-
ske arbeidslivet: «Hvorfor løper du 
så fort hele tiden?», spør kollegene 
hans.  Da svarer han at han må fordi 
han alltid må bevise at han ikke er 
noen annenrangs arbeidstaker.
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Skarpere debattklima i dag
Et interessant spørsmål som tvinger 
seg frem, er om det er vanskelig å 
være muslim i Norge.  Ifølge Selma 
og faren får en del av de muslimene 
som kommer til Norge et mer bevisst 
forhold til sin religion fordi de stadig 
må begrunne sin religiøse praksis.  
Selma gjentar flere ganger at dette 
med religion «...blir så vanskelig 
som du gjør det til». Som eksempel 
nevner hun hvordan hun sender med 
barna halalpølser og marshmallows 
uten gelatin når de skal i barneburs-
dag uten at dette noen gang har skapt 
problemer. Hun føler ikke at hun 
har blitt hindret i å bli  det hun ville 
eller i å kombinere jobb og barn og 
ekteskap.  Hennes egne barn tenker 
ikke over at de ikke er etnisk norske, 
sier hun, og illustrerer det med en 
historie om den dagen sønnen Sufian, 
som da var åtte år, kom hjem fra 
skolen og fortalte at Norge ikke var 
deres land.  Før Selma rakk å pro-
testere, sa han at det ikke var deres 
land fordi han hadde lært på skolen 
at «…vi har stjålet det fra samene»! 
Her legger bestefaren Ilyas til at han 
opplever at da han kom til Norge, var 
det større respekt for hverandres kul-
turer.  Det var store kulturforskjeller 
da også, men debattklimaet var ikke 
like tilspisset.  Han sikter  særlig 
til  diskusjonsklimaet som er skapt 
på ulike nettfora, som han mener 
er farlig.  
- Det var ikke slik før, sier han, da var 

det ingen som snakket om religion og 
etniske skillelinjer.  
Ilyas er opptatt av hvordan noen 
minoritetsungdommer, og da særlig 
gutter, ender med å få problemer 
fordi de er blitt sendt til hjemlandet 
for å gå på skole der.  
- Dette går som regel galt,  fordi bar-
na ofte er borte i flere år og glemmer 
det de hadde av norskkunnskaper.  
Dermed faller de ut av skolen og for 
noen er da veien til gjengmiljøet kort, 
sier han. 
Han forklarer videre at dette imid–
lertid nå har endret seg, og både 
myndighetene og minoritetsmiljøene 
prøver å ta tak i denne problematik-
ken.  Det hjelper også at det finnes 
mange eksempler på ungdom som 
har blitt positivt påvirket av gode 
rollemodeller.  Dette er spesielt 
viktig for de guttene som har store 
utfordringer i møtet med skole–
systemet.  Mens jentene blir tett 
fulgt opp hjemmefra, har guttene 
tradisjonelt sett mer frihet i noen 
minoritetskulturer.  Denne prak-
sisen blir negativt forsterket av et 
skolesystem som ikke setter tydelige 
grenser for hvordan barn og ungdom-
mer skal oppføre seg i forhold til 
de voksnes krav og forventninger. 
Der det norske samfunnet legger 
stor vekt på at både barn og voksne 
skal internalisere både skrevne og 
uskrevne normer og regler for atferd, 
er mange minoritetsungdommer vant 
til at det er klare regler for hvordan 
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Sentralt på Hovseter ligger der familien til Ilyas bodde i ca. 40 år. Blokkene stod ferdig 
tidlig på 1970-tallet. Foto: Ingeborg Wiese juli 2021
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man skal oppføre seg, og at disse 
reglene blir formidlet direkte og 
utvetydig. Et godt eksempel på dette 
er at ikke alle minoritetselever eller 
foreldrene deres har fått med seg at 
i Norge trenger man ikke å bestå alle 
fag for å gå videre fra ett skoletrinn 
til det neste. Slike viktige forskjeller 
bør poengteres sterkere, ifølge den 
engasjerte firebarnsfaren.

Barna ble brobyggere
Et annet tema som kommer opp 
i samtalen vår, er spørsmålet om 
begrepet ære blir brukt forskjellig i 
Norge og i Pakistan. Ifølge ekteparet 
Selma og Anwar blir æresbegrepet 
lite diskutert i deres omgangskrets.  
Selma hevder at begrepet ofte blir 
misbrukt og at det noen ganger blir 
brukt forskjellig i ulike land og i 
ulike kulturer.  Det vi i Norge kaller 
æresdrap når det skjer i et pakistansk 
miljø, kalles ofte en familietragedie 
når det gjelder etniske nordmenn.  
Selma sier at ære dessverre er et 
begrep som blir mye misbrukt, og at 
hun selv først og fremst setter sin ære 
i å gjøre en god jobb.  Da hun vokste 
opp som eldst av fire søsken, hadde 
hun strengere regler og mer grense-
setting hjemme enn det de etnisk 
norske venninnene hennes hadde.  
Etter hvert som foreldrene hennes 
fikk mer erfaring med å oppdra barn i 
det norske samfunnet, firte de mer og 
mer på reglene. Selmas yngre søsken 
fikk nok mindre strenge rammer enn 

det hun hadde.  Foreldrene fikk med 
andre ord en mer liberal praksis. 
- Jeg var russ»,  men fikk ikke lov til 
å være med på alt, sier Selma.
Etter hvert som hun ble eldre og 
forsto mer av reglene og normene 
i det norske samfunnet, ble hun en 
brobygger mellom foreldrene og 
sine yngre søsken. Hun formidlet 
viktige verdier som det tar tid å for-
stå for en som kommer fra en annen 
kultur.  Foreldrene på sin side, bidro 
også sterkt til en sunn integrering 
ved å være i tett dialog med lærerne 
og andre foreldre i Selmas klasse.  
Dermed forsto de hva som var hen-
sikten med ulike skoleaktiviteter og 
hva opplegget gikk ut på i praksis.  På 
en tid da pakistanske foreldre sjelden 
sendte sine barn, spesielt jenter, på 
leirskole, var Selma og alle hennes 
søsken på leirskole og andre reiser 
og aktiviteter i regi av skolen.
Dermed har familien unngått kon–
flikter mellom den eldre og den yngre 
generasjonen.
- Verken jeg eller søsknene mine har 
gjort det vanskelig for foreldrene 
våre, noe som i stor grad skyldes at 
vi alltid har kunnet snakke om det 
meste.  Vi, det vil si mine søsken og 
jeg, kommer sannsynligvis også til å 
møte utfordringer i oppdragelsen av 
våre barn, men vi vil nok i enda større 
grad enn våre foreldre prøve å ha en 
åpen dialog.  Vi har til en viss grad 
akseptert rammene som våre foreldre 
har satt, men vi har også i dialog med 
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dem utvidet disse rammene ganske 
betydelig.  Vi har gjort det på en kon-
struktiv måte – vi har ikke hatt behov 
for å gjøre opprør.  Våre foreldre har 
ønsket vårt beste og akseptert at vi 
lever i et samfunn som er svært an-
nerledes enn det de vokste opp i.  Vi 
har forklart og argumentert fordi vi 
er opplært til å ha egne meninger og 
gi uttrykk for disse. 
Selma forteller videre hvordan mor-

en, som kun hadde gått grunnskolen, 
var meget delaktig i barnas oppvekst, 
lot dem få lov til å ha egne meninger. 
Det spilte også stor rolle at foreldrene 
var glade i hverandre og samarbeidet 
godt.  De forsto mye, og hvis det var 
noe de ikke forsto, var de villige til 
å lytte og lære. 
Det er all grunn til å tro at både 
Selma og søsknene hennes har 
meget gode forutsetninger for å 

lykkes med å bistå 
neste generasjon, 
både privat og i 
yrkeslivet. Akku-
rat som faren Ilyas 
har lykkes med 
å skape det han 
kaller «et meget 
godt liv i Norge», 
både for seg selv 
og familien og 
for mange andre. 
Det var  ikke noen 
selvfølge at det 
skulle gå slik, for 
det er i sannhet litt 
av en klassereise 
han har foretatt fra    
arbeiderklassen i 
Pakistan til å få 
fire barn som alle 
har lykkes på alle 
måter i et veldig 
annerledes land 
som Norge. Mærradalen ligger like vest for blokkbebyggelsen. Her fikk barna til 

Ilyas lære seg norske vinterleker. Foto: Ingeborg Wiese juli 2021
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August Emil Kiønig Tobiesen, født 
11. oktober 1921, og hans yngre 
bror Per Jahn var blant de 628 
studentene som ble tvangssendt 
til Tyskland etter studentaksjonen 
i 1943.

August Emil, kalt «Gust», var sønn 
av August Emil Dessen Tobiesen 
(1885-1962) og Ingjerd, f. Kiønig 
(1891-1960). Han vokste opp i 
Blindernveien 58 B sammen med 
sin eldre søster Eva (1917- 2014) 
og yngre bror Per (1923-2010). Alle 
tre tok artium på Ris skole, henhold-

August Emil Tobiesen (1921 – 1945)

TeksT: Hanne GroTH

FoTo: Privat og Museum for 
univerversitets- og viten-
skapshistorie (MUV)

svarsdepartementets avdeling for 
krigsforsyning. Han var også aktiv 
i Norges Røde Kors.  I august 1943 
måtte han frivillig gå i tysk fangen-
skap, etter trusler om at det ellers 
ville gå ut over familie og Røde Kors 
som organisasjon. Han satt først i 
fangeleiren for offiserer, Schildberg 
i Polen, senere overført til Lucken-
walde i Brandenburg, og kom hjem 
igjen til Norge 4. juni 1945. Under 
krigen var det ingen kontakt mellom 
far og sønner, bortsett fra et brev fra 
Per til faren datert 31.12.1944.

Studentaksjonen
Den 30. november 1943 ble Univer-
sitetet i Oslo avsperret av tyskerne 
og studentene arrestert. Foranled-
ningen var den påsatte brannen i 
Aulaen natten til 28. november. 
Reichskommissar Josef Terboven 
så på brannen som en provokasjon 
fra studentenes side og ble rasende. 
Han ønsket å fjerne  «et  stort  og 
aktivt motstandsrede» og beordret 
en omfattende razzia mot studentene, 
både på Universitetet, i deres boliger 
og på åpen gate. Brødrene Tobiesen 
ble arrestert i sitt hjem.

Mange av studentene var blitt advart 
og kom seg unna, og en stor del 
ble senere løslatt, blant annet alle 

svis i 1935, 1940 og 
1941. Både Gust og 
Per studerte økonomi 
ved Universitetet.

Faren var yrkesoffi–
ser, utnevnt til oberst 
i 1938, med en lang 
militær karriere både 
i inn- og utland. Un-
der krigen arbeidet 
han som sjef for For-
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kvinnelige studenter, men i alt ble 
628 mannlige studenter deportert til 
Tyskland.

Allerede samme kveld ble de fraktet 
til Stavern og innlosjert i en gammel 
militærbrakke på Fredriksvern verft. 
Der gjennomgikk de omfattende 
forhør, og det ble etter hvert klart for 
studentene at tyskerne ønsket å om-
skolere dem.  De snakket høytidelig 
og pompøst om alle fordelene ved det 
tyske riket, noe studentene lo litt av. 

Etter noen dager ble et par hundre 
studenter sendt hjem, mens en 
gruppe på 291 ble plukket ut til å 
«germaniseres». Den 8. desember «Gust» som nybakt student 1940

August Emil senior med sine tre studenter Per, Eva og August Emil jr. 1941
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ble de beordret til å pakke og dra. 
Målet var Oslo havn og troppetran–
sportskipet DS Donau. Ombord i 
Donau ble guttene plassert i et last-
erom i bunnen av båten, men fikk så 
vidt komme opp på dekk for å trekke 
frisk luft.

Reisen til Sennheim
Ved ankomst i den polske havnebyen 
Stettin 11. desember ble fangene 
plassert i grupper på kaia i påvente 
av videre transport. De ble stuet inn 
i et trangt rom og fikk ikke mat. 
Fra Stettin gikk ferden til gjen-

nomgangsleiren Pölitz og derfra 
reiste den gruppen hvor brødrene 
Tobiesen befant seg, med tog til det 
endelige bestemmelsesstedet, en SS-
leir i byen Sennheim i Elsass (i dag 
Cerney i Alsace). Sennheim var en 
utdanningsleir for germanske frivil-
lige i Waffen-SS.
Den andre gruppen ble sendt til kon-
sentrasjonsleiren Buchenwald, men 
ble senere overført til Sennheim.

I SS-leiren ble studentene innkvartert 
i store rom og fikk vite at de ville bli 
behandlet som tyske SS-soldater. De 
skulle bruke tyske uniformer, noe de 
protesterte heftig på, men kom ingen 
vei. Så de fjernet alle SS-insigniene 

Hovedbygningen i Sennheim. Foto: Hans 
Tveten/Museum for universitets- og viten-
skapshistorie
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på klærne og lakket over soldatem-
blemet på uniformsbeltet, noe som 
vakte stor munterhet blant den tysk-
fiendtlige lokalbefolkningen.

I Sennheim var målet å gjøre de 
norske guttene til gode nazister. 
Leirkommandanten, SS-Oberschar-
führer Joachim Wilde med tilnavnet 
«Lillegutt», hadde en naiv, men 
sterk tro på tysk seier og overmakt. 
Guttene ble pent behandlet og fikk 
nok mat. De fikk også lov til å brev-
veksle med familien og motta pakker 
hjemmefra. 

Ingen overbeviste nazister
Ukeprogrammet besto, foruten den 
ideologiske propagandaundervis-
ningen, av sangtimer og 11.5 timers 
fysisk fostring; gymnastikk, ter-
rengløp, ski, lagsport, ballspill og 
diverse konkurranser. Disse opphørte 
etter hvert, da nordmennene var for 
gode og tyskerne ikke likte å bli slått.

Til tross for systematiske forsøk på 
nazistisk indoktrinering ble ingen 
av studentene positivt innstilt til 
nazistisk ideologi, og ingen meldte 
seg frivillig til SS-tjeneste. De gjorde 
tvert imot tydelig motstand ved å 
stille kritiske spørsmål og la være 
å gjøre Hitler-hilsen. Dette førte til 
en mindre velvillig tone hos leirle-
delsen, som endret sin taktikk og i 
stedet innførte tvangsarbeid, med 
oppdrag både for de tyske styrkene 

og for lokalbefolkningen, Sistnevnte 
ble klart foretrukket. Da fikk de 
være sammen med andre sivile for 
en stund, arbeide på gartnerier og 
gårder, og kunne glede seg over 
«kosttilskudd» i form av frukt og 
grønnsaker. 

Andre oppdrag var mindre populære, 
som å lage skytebane og grave skyt-
tergraver. Særlig tøft var det i Bitsch-
weiler, et industristed noen kilometer 
fra Sennheim hvor de blant annet ble 
beordret til å produsere reservedeler 
til våpen. Dette protesterte studen-
tene på, nektet å jobbe og henviste til 
Haagkonvensjonen om behandling 
av krigsfanger. 

Studentene saboterte også ved å be 
om avtrede på naturens vegne eller 
erklære seg syke. «Sich drücken» 
- skulke unna - ble et fast motto. Ty-
skerne tok ofte igjen med husarrest 
og et døgn uten mat.

Lus var en konstant plage, og det 
forekom også en del tyfus, lunge-
betennelse og tuberkulose. Sykdom 
kvalifiserte til pleie på sykestua, men 
legetilsyn fikk studentene ikke. I alt 
sytten av studentene som ble sendt 
til Tyskland, mistet livet.

Studentene måtte 
evakueres
Høsten 1944 kunne de høre skuddene 
fra fronten. Allierte tropper rykket 
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nærmere, og fabrikken i Bitschweiler 
skulle demonteres og evakueres. 
Noen av studentene fikk i oppgave å 
frakte de tyngste maskinene til jern-
banestasjonen og laste dem på åpne 
jernbanevogner. De passet på å stable 
maskinene skjevt slik at vognene 
veltet i en krapp sving og toget sporet 
av. Ingen represalier, for tyskerne 
skjønte aldri sammenhengen.
Mot slutten av året var de allierte 
kommet så nær at studentene måtte 
evakueres, og den 21.november 
bega de seg i tre puljer på den lange 
marsjen fra Sennheim til konsentra–
sjonsleiren Buchenwald i Weimar. 
Lokalbefolkningen vinket og kom 
med avskjedsgaver til de norske 

studentene som var blitt veldig 
populære.
  
Det ble noen lange uker med hardt 
slit og mange konfrontasjoner un-
derveis mellom studentene og deres 
SS-voktere. I Burkheim, på den ty-
ske siden av Rhinen, ble studentene 
pålagt å arbeide ved militære anlegg, 
noe de nektet. Tyskerne forsøkte å 
straffe dem ved å innkvartere dem 
i kummerlige lokaler, kle dem i 
fangeklær og tilby dårligere kost. De 
var fullstendig utmattet da de endelig 
kom frem 14. desember etter flere 
dager med lite mat, lite søvn og mye 
dårlig vær. Gust hadde pådratt seg tu-
berkulose i Sennheim og var så svak 

Norske studenter på vei til arbeidstjeneste i SS-leiren i Sennheim. Ukjent fotograf/Museum for 
universitets- og vitenskapshistorie
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at Per måtte bære ham lange økter.

I Buchenwald ble alle beordret til å 
kle seg nakne og jumpe ut i et bas-
seng med desinfeksjonsmiddel. Så 
ble de tildelt fangenummer og plas-
sert i overfylte, trekkfulle brakker. 
Forholdene var elendige; studentene 
måtte arbeide med å fjerne lik. Etter 
en måned ble de heldigvis flyttet til 
en bedre bolig og fikk Røde Kors-
pakker, som de smugdelte med andre 
fanger som hadde det mye verre. 
Røde Kors-pakkene inneholdt både 
ettertraktede matvarer og tobakk. 
Sigaretter sto høyt i kurs som byt-
temiddel.

De fikk også lov til både å motta og 
sende brev hver 14. dag, riktignok 
på tysk og sensurert. Brevene hjem 
var nokså nøytrale og bar tydelig 
preg av sensur, men Gust gledet seg 
over anledningen til å forbedre sine 
tyskkunnskaper.

Mot Neuengamme og de 
hvite bussene
Omsider, I slutten av februar 1945, 
begynte ryktene å svirre om at fan-
gene skulle sendes videre med tog til 
konsentrasjonsleiren Neuengamme 
ved Hamburg, hvor de etter hvert 
ville bli hentet av de hvite bussene. 
Reisen foregikk med tog i lukkede 
kuvogner. De hørte stadig lyden 
av bombefly over seg, og én gang 
var det nære på. Da ble nabotoget 

bombet.

Den 5. mars var de fremme i Neu-
engamme, som på slutten av krigen 
ble benyttet som transittleir for 
skandinaviske fanger.  Der traff de 
på norske fanger fra Sachsenhausen 
som også ventet på å få reise hjem.

Forholdene i Neuengamme var nokså 
dårlige, og den lange ventetiden tæret 
veldig på Gusts krefter. Først i april 
kom han med i de hvite bussene og 
var fremme ved kurstedet i Ramlösa 
i Sverige den 14. april. Derfra skrev 
han til sin mor 19. april:

Kjære mor. Jeg er altså nå kommet 
hit til Sverige. Per er igjen der nede 
men han har det bare bra og ser godt 

Fange nummer 54142. 
Buchenwald desember 1944
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ut. Jeg er desverre ikke helt frisk, har 
ligget i 3 mndr med feber, hoste og 
nattesved, men med den gode pleien 
vi får her håper jeg snart å kunne bli 
bra. Kjærlig hilsen Gust. 

I brev datert 3. mai beskriver han 
ankomsten til Ramlösa hvor han 
blir avluset og renskurt av svenske 
«badenymfer», får rent sengetøy og 
nye klær – en hel garderobe - inkl. 
toalettsaker og koffert. Han blir 
vartet opp med god forpleining og 
førsteklasses mat. Melk, egg og hvitt 
brød! Det hele er som et eventyr.

For en kort periode flyttes han til 
en forlegning i Småland, ligger 
fremdeles til sengs og venter på å få 
undersøkt lungene. 

Neste brev 16. mai er fra Katrine-
holm utenfor Stockholm. Gust får 
tilsyn av lungespesialist og skal ta 
diverse prøver. Han lengter etter å 
bli helt frisk, men sier at han har 
det svært bra og er overveldet over 
svenskenes gavmildhet. Stadig utde-
ling av sjokolade, tobakk, sigaretter, 
kaffe og te.  Klokke og fyllepenn har 
han fått, samt kr, 255 « til ekviper-
ing». Han skal til og med få sende 
pakke hjem.

23.mai forteller Gust at legen sier 
han må noen måneder på sanato-
rium, og han innser at han må droppe 
høstsemesteret på universitetet.

I det siste brevet, 30. mai/3. juni 
skriver han at svenskene helst vil 
beholde de syke i Sverige, og det 
ønsker han også selv.

Fra farens notater
Da far kom hjem 4. juni, fikk han 
straks ordnet med tillatelse til å dra 
til Sverige og hente Gust. Forel-
drene syntes slett ikke han så dårlig 
ut, men til deres fortvilelse fortalte 
legen at Gusts tilfelle var håpløst. 
Tuberkulosen han hadde pådratt seg 
i Sennheim og den anstrengende 
forflytningen til Buchenwald og 
Neuengamme, hadde utviklet seg til 
militærtuberkulose (som angriper 
mange av kroppens organer sam-
tidig) og som det ikke var mulig å 
stanse med de hjelpemidler man den 
gang hadde.

Det gjaldt å få Gust hjem til Norge 
så raskt som mulig. Via militær 
overkommando i Stockholm fikk 
de skaffet sykevogn på jernbane 
samt sykepleierske til å følge med 
Gust under reisen. Gust ble fortalt 
at han skulle komme hjem til Oslo, 
men fikk ikke vite om legens utsagn. 
Foreldrene dro i forveien til Oslo 
og fikk ordnet med eneværelse på 
Ullevål sykehus hvor han kunne ha 
det fredelig.

Den 21. juni ble Gust innlagt på 
Ullevål hvor de gjorde alt for å 



17

stelle godt for ham. Foreldrene 
besøkte ham hver dag og hadde gode 
samtaler med ham, men merket at det 
gikk nedover med ham. Natten til 31. 
juli sovnet han inn.

Gust ble bisatt den 3. august. En 
mengde av hans fangekamerater var 
til stede ved bisettelsen, og de holdt 
en pen takke- og avskjedstale til 
Gust. Foruten familiemedlemmer var 
også en hel del av farens offiserskol-
leger møtt frem.
August Emil Kiønig Tobiesen ligger 
begravet på Vestre Gravlund.

Kilder:
Ingar Holm og Elling Kvamme: 
De motvillige germanerne, Dreyers 
Forlag 
Studentene som skulle omskoleres til 
nazister. UNIFORUM 2015 v/Grethe 
Tidemann
Private brev og opptegnelser

Stor takk til familien Tobiesen ved 
Kari Skodvin, August Emil Tobiesen 
og Ingrid Tobiesen for utfyllende 
bakgrunnsstoff.

I forrige nummer av Vestre Aker Historielags blad, nr, 2 2021 fikk 
medlemmer også et ekstra blad med titelen "Menneskene og deres 

liv på noen gårder og plasser under Bogstad og Voksen" skrevet av Kari 
Ranheimsæter.

Ranheimsæter har gjort oss oppmerksom på at bildeteksten til side 12 har 
noen feil. Hun skriver: "Anne-Lise Wego har gjort meg oppmerksom på 
den. Hun og noen venner hadde forsøkt å finne ut av hvem som var hvem, 
men klarte det ikke helt, da Signe Andersen ikke er nevnt. Johan Gundersen 
er mannen med skalk. De fire blad Andersen ligner hverandre, så de er nok 
beslektet. Jeg er sikker på at lesere av bladet har stusset." Riktig tekst skal 
være:

"Nordre Jarbakkstuen ca 1909.  Husmannen Gunerius Eriksen og kona 
Anne har besøk av barn, svigerdatter, barnebarn og gjester, og hesten 
Dokka. Bakerste rekke fra venstre: Marie Indbjo (gjest), Anette Eriksen 
Liljekvist (datter), Petter Eriksen Myren (sønn), Hesten Dokka tilhører Jo-
han Gundersen, Johan Gundersen (sønn), Petra Gundersen (svigerdatter). 
Midterste rekke fra venstre: Fru Andersen (gjest), datter til fru Andersen, 
Gunerius Eriksen (husmann, død i 1912), Anne Eriksen (Gunerius kone, 
død i 1922). Forreste rekke fra venstre: Signe Andersen (gjest), Hilmar 
Andersen (gjest), Magnhild Gundersen (sønnedatter) og Asta Kristofersen 

(pleiedatter). Bildet ble tatt av en veifarende fotograf."
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ÅRSMELDING FOR 
VESTRE AKER HISTORIELAG 2020

Vestre Aker Historielag har året 2020, som tidligere, arrangert årsmøte, vårtur, 
høsttur, stivandringer, julemøte og utgivelse av fire medlemsblad med variert og 
interessant stoff. Hele styret og flere av medlemmene har bidratt med stoff til 
bladet.
Vestre Aker Historielag hadde ved årsskiftet 1.1. 2021   813 medlemmer. Det  har 
vært avholdt fire styremøter hjemme hos styremedlemmene. 

Årsmøtet ble avviklet 21. september i peisestuen i Ris menighetshus. 
Valgkomiteens leder Øyvind A. Gaukstad ble valgt som møteleder. Som referent 
ble Carl Huitfeldt valgt, Elisabeth Eide og Per Sand ble valgt til å underskrive 
protokollen.

Bjørn Christophersen la frem regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020, som 
var utsendt på forhånd i bladet. Regnskapet ble godkjent. Deretter ble budsjettet 
godkjent.

Styrets årsberetning for 2019, sendt ut med blad nr. l. 2020, ble gjennomgått og 
tatt til etterretning. Aktivitetene til laget har gått på sparebluss grunnet begrens-
ninger i å kunne møtes fysisk i 2020.

Styremedlemmene Erling Ruge og Anne Traaholt ble etter eget ønske takket av.  
Øvrige medlemmer ble valgt for to nye år/fortsetter:
Clemens Saers (valgt for 2 år i 2018), Bjørn Christophersen (valgt for 2 år i 2018), 
Carl Huitfeldt (valgt for 2 år i 2018), Henning Krohg Stabell (valgt for 2 år i 2018) 
og Seyna Sønnichsen (valgt for 2 år i 2018), ble gjenvalgt.
Bjørn Christophersen (valgt for 2 år i 2019), Johan Ditlev-Simonsen (valgt for 2 år 
i 2019) og Hanne Groth (valgt for 2 år i 2019), fortsetter.
Som nye styremedlemmer ble valgt: Espen Ore (2 år) og Gunnar Stavnes (1 år). 
Clemens Saers fortsetter som styreleder.
I valgkomitéen fortsatte Wenche Undrum, Øyvind Gaukstad og Liv Johannson.

Lagets første leder Øyvind A. Gaukstad ble tildelt æresmedlemskap på årsmøtet.

Vestre Aker Historielag er medlem av Fellesrådet for historielag i Oslo.

Oslo, 12 august 2021

Clemens Saers
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Valgkomitéens innstilling til årsmøtet
28. september 2021  i Vestre Aker Historielag

Nåværende styre er:

Clemens Saers, valgt for 2 år i 2020   fortsetter 
Bjørn Christophersen, valgt for 2 år i 2019  tar gjenvalg
Carl Huitfeldt, valgt for 2 år i 2020   fortsetter
Henning Krohg Stabell, valgt for 2 år i 2020      fortsetter
Seyna Sønnichsen, valgt for 2 år i 2020  fortsetter
Johan Ditlev-Simonsen, valgt for 2 år i 2019  tar gjenvalg
Hanne Groth, valgt for 2 år i 2019   tar gjenvalg
Espen Ore, valgt for 2 år i 2020   fortsetter
Gunnar Stavnes, valgt for 1 år i 2020   fortsetter

Valgkomiteen er svært fornøyd med det arbeid som styret i Vestre 
Aker historielag gjør for å ta vare på og fortelle bydelens historie. 
Samtlige styremedlemmer har sagt ja til å fortsette i styret. Valg–
komiteen har derfor den glede å innstille alle til en ny periode i 
styret. 

Clemens Saers innstilles som styreleder. 

   Vinderen, 16. juli 2021

Liv Johannson           Øyvind A. Gaukstad              Wenche Undrum
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Ved registrering av en gammel bok 
som var gitt i gave til Elingaard/
Fredrikstad Museum, ble kon-
servatoren der (Mattias Ekmann) 
oppmerksom på eiersignaturen 
Even Haagensen Holmen 1728 på 
bokens siste side. 

Det var ingen ting som tydet på at 
dette skulle ha noen relevans for den 
historiske samlingen på Elingaard i 
Onsøy. Derimot skal det vise seg at 
dette er interessant for oss i Vestre 
Aker.

Boken det gjelder, er et eksemplar 
av Arild Huitfeldts Danmarks Riges 
Krønicke, folioutgaven fra 1650, 
den første samlede danmarkshistorie 
skrevet på dansk og trykket i Køben-
havn mellom 1650 og 1652. Dette 
var i sin tid et viktig bokverk, og 
denne utgaven fantes i mange lærde 
menns og kondisjonerte familiers 
biblioteker på 16- og 1700-tallet, 
noen også i Norge.
Even Haagensen Holmen må ha 
ervervet eller blitt eier av denne 
boken i 1728. Men hvem var han? 
Even var født i 1678 på gården 
Store Frøen i Aker, hans etternavn 
var egentlig Frøen. Foreldrene var 
Haagen Lauritsen Frøen og Marte 

En gammel bok

TeksT oG FoTo: Carl HuiTFeldT
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Hansdatter Holmen. Marte Hansdat-
ter var født på Holmen gård, som hun 
også var arving til, men da hun tidlig 
ble foreldreløs valgte hennes verge å 
selge gården til en offiser - rittmester 
Johan Georg Treubler. Da Even 
Haagensen Frøen giftet seg i 1709 
med sin slektning Marte Hansdatter 
Øverland (Øverland i Bærum) og 
rittmester Treubler på Holmen døde 
samme år, klarte han å kjøpe tilbake 
gården på sine svigerforeldres odel. 
Even og Marte kunne da bosette seg 
på Holmen, hvor de ble boende så 
lenge han levet. Gården var nå sam-
let på én hånd og den var en av de 
større gårdene i Aker. Det var først 
på 1820-tallet, da gården var tilbake 
i Holmen-slekten, at den ble delt i 
nåværende Østre og Vestre Holmen. 
Even Holmen, som han nå kalte seg, 

var blant de best ansette bønder i 
Aker. Det kan også nevnes at da 
kong Frederik 4. trengte penger et-
ter Store nordiske krig (1709-1720), 
gikk Even Holmen i 1721 sammen 
med tre andre Akerbønder og kjøpte 
Vestre Aker kirke av kronen.
Det er på denne bakgrunn trolig 
at Even Holmen også bygget opp 
et lite bibliotek på gården. Andre 
bøker enn en bibel, var sjeldne i 
Norge tidlig på 1700-tallet. I alle 
fall viser ervervelsen av krøniken 
at Even Haagensen Holmen hadde 
et bredere interessefelt og et høyere 
kulturelt nivå enn det som var vanlig 
blant bønder på denne tiden. 
Even og Marte hadde fem barn som 
vokste opp. Blant dem var Hans, 
som senere overtok gården, og dat-
teren Marie. Det kan nevnes at sist-
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nevnte, Marie Evensdatter Holmen, 
ble gift med Halvor Blinderen, som 
av professor Edvard Bull er omtalt 
som den best ansette Aker-bonde 
gjennom alle tider. Deres datter ble 
gift med Halvor Torgersen på Ris, 
en annen fremstående Aker-bonde.
Hvor gikk så boken videre? Da 
Even Haagensen Holmen var død 
i 1756, ble det gjennomført skifte. 
Og i skifteprotokollen datert 26.2. 
1756 finner vi så igjen boken. Men 
hvem som overtok den, det vet vi 
ikke. Men den kan meget vel ha blitt 
værende på Holmen gård; den har jo 
heller ikke andre senere signaturer 
eller ex libris’er. Det var sønnen 
Hans Evensen Holmen som overtok 
gården, hvor han også oppbygget 
eller ombygde våningshuset (1787), 
omtrent som det står i dag på Østre 
Holmen. Så i 1794 ble det slutt på 
familiens eierskap, da solgtes hele 
gården til den senere stiftamtmann 
og medlem av regjeringsrådet, 
danske grev Gebhard Moltke (Han 
tok senere navnet Moltke-Huitfeldt, 
etter at han arvet Det Huitfeldstke 
Fideikomiss). Grev Moltke eide nok 
allerede på sine danske gods flere 
eksemplarer av boken, trolig også 
førsteutgaven i 10 bind, utgitt 1595-
1604. Men hvor vår bok så tok veien, 
før den kom til Helle Bennett (født 
Huitfeldt) i London, som for 10 år 
siden donerte den til Elingaard, det 
vet vi ikke.
Boken er i alle fall i dag utstilt på 

Elingaard ved Fredrikstad, hvis 
noen ønsker å se den og den øvrige 
utstillingen der. Et vakkert her-
regårdsanlegg fra kansler Jens Bjel-
kes tid, med gamle vollgraver, park, 
hovedbygning fra 1749, museum  
og nyåpnet utstilling. (Hjemmeside: 
https:/ostfoldmuseene.no/elingaard )

Til høyre: Arild Huitfeldt til Lillø og Oders-
berg (1546-1609), født i Bergen der faren 
Christopher Huitfeldt var lensherre over 
Bergenhus len. Etter universitetsstudier i 
Orleans og Tübingen, ble han i 1570 ansatt 
i kanselliet og avanserte der til øverste 
sekretær. I 1586 ble han tatt opp i riksrådet 
og ble rikets kansler. Mest kjent er han 
som forfatter av historieverket Danmarks 
Riges Krønicke 1595-1604. Kobberstikk fra 
1650-utgaven.

Vestre Aker Historielag 
ønsker velkommen til  

omvisning med Vebjørn Sand på 
Roseslottet straks nord for Frog-

nerseteren stasjon, onsdag 29. 
september kl. 11.30. 

Etter omvisningen tar vi sam-
men en lunsj på Frognerseteren 

restaurant. 
Inngangsbillett, omvisning og 

lunsj koster deg som medlem kun 
kroner 220.-.Vi kan maksimalt 

være 30 personer. "Først til  mølla" 
gjelder. Bindende påmelding til 

Seyna Sønnichsen på tlf: 90066 583 
innen 24. september !

Velkommen !
Clemens Saers

leder
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«Oslos naturhistorie gjennom to 
milliarder år». Intet mindre. Hen-
rik H. Svensen forteller om ting 
som vi har hørt om, men ikke fått 
forklart før, som Osloriften og Os-
los problematiske undergrunn. Det 
er en god formidler som redegjør 
for utviklingen av Oslo.

Allerede på første side gir han løfte 
om en spennende fortelling: «Det 
finnes kanskje ingen andre hoved-
steder i verden som kan vise til noe 
lignende»: Fossiler av dyr og planter, 
vulkanske sprekker, magmakam-
meret Nordmarka, store moreneryg-
ger fra istiden og kontrasten mellom 
Oslogryta og de trinnvise vulkanske 
åsene.
Grunnfjellet i Oslo ble skapt for vel 
en milliard år siden, skapt av store 
vulkaner. Det lå i dypet av fjellkjeder 
med spisse topper som ble slipt ned. 
Morenene etter disse kan man følge 
på Finnmarksvidda. Når fjellkjedene 
ble slipt ned på havbunnen, ble mud-
deret omskapt til alunskifer som 
la seg som et skittent teppe over 
landskapet. 
Omkring 454 millioner før vår tid 
skjedde en rekke vulkanutbrudd i 

Bokanmeldelse:
Henrik H. Svensen: Under asfalten 

TeksT: Finn Holden Oslo-området, rundt 15 store vul-
kaner. Ved Carl Berners plass ligger 
det askelag fra disse utbruddene, 
«men noen millioner år før lagene 
i Slottsparken ble avsatt på havbun-
nen». (En naturlig tanke her og andre 
steder: Hvordan kan han vite det så 
presist?) 
Jorden danner store kontinenter som 
beveger seg over jordoverflaten. For 
nær 420 millioner år siden kolliderte 
den amerikanske kontinentplaten 
med den euroasiatiske og overkjørte 
den. Den siste ble presset opp og 
skapte den kaledonske fjellkjeden 
fra Sør-Norge til Nord-Norge. De 
flate skiferplatene ble også presset 
opp, slik vi kan se på Bygdøynes og 
Paradisbukta. 
Etter at den amerikanske kontinen-
talplaten skled av Sør-Norge, oppsto 
for rundt 300 millioner år siden Os-
loriften. Jordskorpen åpnet seg fra 
Skagerrak nordover til Brumunddal 
og skapte Oslofjorden. Rombeporfyr 
fosset ut og dekket hele Østlandet. 
50 millioner år senere stoppet sprek-
kingen, og Norge ble bevart som et 
hele.  
Landet steg opp fra havet etterfulgt 
av jordskjelv og vulkanutbrudd. 
Rundt Osloriften var et stort område 
med supervulkaner som sprøytet ut 
lava, mens de selv sank ned som 
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kalderaer, utbrente vulkaner.
For 5,6 millioner år siden begynte 
den tre millioner år lange is-perioden 
med 40 istider som skapte morener 
som vi kjenner igjen, det store 
raet i Østfold og Vestfold og ende-
morenene som sperrer Maridalsvan-
net, Sognsvann og Bogstadvannet.
En bemerkning til alle Nordmar-
ka-farere: «Siden Nordmarka, fra 
markagrensen ved Sognsvann til 
Mylla, består av størknet magma [fra 
jordens indre], er det et visst belegg 
for å hevde at markagrensen ikke 

kaledonske fjellkjeder. Men det er 
en spennende historie.  
En kjettersk tanke. Kan ikke Ge-
ologisk museum lage en digitalisert 
Oslos geologiske historie, som viser 
denne utviklingen med bilder på 
veggen som viser jordens og oslore-
gionens historie i forskjellige tids–
aldre? Hvis Oslofeltet er så spesielt, 
ville en slik oppgradering av museet 
kunne trekke til seg både norske og 
utenlandske fagfolk og turister.

ville ha blitt til uten 
Oslofeltet.»
Da den s is te  i sen 
smeltet fra Oslo, sto 
havet 221 meter høyere 
enn i dag, opp til et sted 
i Skådalen. Svaberg 
er sjeldne i verden. 
De sto igjen som min-
ner om isbreer og grus 
som har slipt grunnfjel-
let. Langsomt   opp-
sto  vegetasjonen. For 
omtrent 6300 år siden 
oppsto det første land-
bruket i Oslo-området. 
Nesten bakerst er det 
et stedsregister og en 
liste med 23 turfor-
slag. Jeg savner et em-
neregister for viktige 
temaer som nevnes 
mange ganger, som 
masseutryddelse og 
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Aftenpostens artikkelserie «Gate-
langs» har nå kommet i bokform. 
Til sammen 18 forslag til byvan-
dringer i Oslo, med avstikkere, 
gir et unikt utgangspunkt for å bli 
bedre kjent med byen. Boken har 
fått tittelen «Gatelangs i Oslo, 18 
byvandringer med avstikkere".

Boken har et lite, brukervennlig 
format og minner om en hvilken 
som helst reiseguide fra Lonely 
Planet eller The Rough Guide. Lett 
å putte i vesken eller bære med seg 
i hånden – og noe helt annet enn å 
bære med seg avisutklipp fra Leif 
Gjerlands artikkelserie fra somrene 
2019 0g 2020.
Boken er som nevnt delt inn i 18 
ulike byvandringer, som alle har noe 
unikt og severdig å by på. Eksempler 
på byvandringer er Akersgata – fra 
Kontraskjæret til Hammersborg, 
Thorvald Meyers gate - fra Sagene 
til Nybrua og Kongens gate – fra 
Stortorvet til Bankplassen. Hvert 
kapittel er delt inn i underkapitler 
med historier og fakta om hva man 
ser. Noen av byvandringene er kon-

Bokanmeldelse:
Leif Gjerland gjør det igjen! 

sentrert om et lite område av byen, 
mens andre strekker seg over litt 
større geografiske områder. Boken 
fungerer rett og slett veldig bra som 
«reiseguide», spekket som den er 
med bilder, byhistorie, anekdoter og 
utsnitt av kart.
 En stor del av bildene er riktig gam-
le, og for oss som er glad i historie, 
får gjerne disse oss til å slutte å bla og 
heller feste blikket. Thorvald Meyers 

TeksT: inGeborG Wiese
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Båntjern har etter min mening fått 
navnet sitt fordi det på slutten av 
1700- og begynnelsen av 1800-tallet 
ble brent trekull der. Ved sydsiden 
av tjernet, på begge sider av An-
kerveien, ligger det relativt jevne 
områder som kan ha vært egnet for 
kullmiler. Båntjern ligger også la-
gelig til for transport på Ankerveien 
til et av de to jernverkene til Peder 

Båntjern/Bånntjern/Bonntjern
TeksT oG FoTo: sTein FossHauG 
HerzoG

Anker. Jernverkene Bærums Verk og 
Hakadals Verk, som begge var eiet av 
ham, trengte store mengder trekull. 
En slik plass hvor kullmilen sto ble 
kalt kølabånn, eller kullebund. Inne 
ved Kikut i Nordmarka ligger gården 
Bonna. Navnet kommer av at det 
var en kølabonn der. Ute i Oppegård 
ligger stedet Kolbotn, tidligere skre-
vet Kullebunden. Rundt i skogene 
omkring Bærum jernverk ligger det 
flere steder med endelsen bonn eller 
bånn, f. eks. Møllerbånn, Mikkels-

gate i 1902, for eksempel, gaten er 
helt uten biler, bare en åpen bytrikk 
i bildet. Interessant er det også å se 
at fotgjengerne har hele gaten for 
seg selv. Det går flere folk i gaten 
på bildet på s. 108 enn det er folk på 
fortauene. Kanskje er det noe sånt 
dagens miljøpolitikere ser for seg 
med et bilfritt sentrum.  
Leif Gjerland har en lett og god penn, 
ikke uten humoristisk snert. Alle som 

har vært med å gå byvandringer med 
Leif Gjerland opp gjennom årene, 
vet hvordan han kan få sitt publikum 
til å gapskratte opptil flere ganger 
underveis. 
Ingen kjenner vel byen som han. I 25 
år har han ledet byvandringer i Oslo, 
og har kanskje skrevet om Oslos his-
torie i Aftenposten like lenge. Det er 
bare å håpe at han skal fortsette med 
det i mange år til. 
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bonn, Bullerudbotn, Kølabonn og 
Butterudbotn.
En annen teori om navnet Båntjerns 
opphav er at man har druknet uønsk-
ede barn der, derav bån(barn)-tjern. 
Men uttalen passer ikke med uttalen 
av bån som er med en lang «å». Bån 
i Båntjern uttales derimot med trykk 
på n’en på slutten av ordet som ved  
to n’er, og burde vært skrevet som 
Bånntjern eller Bonntjern. Jeg har 
lest mye Nordmarkshistorie, men 
noen fortelling om drukning av sped-
barn i Båntjern har jeg ikke truffet på. 
Tolkningen er vel heller en dramatis-
erende og fantasifull forvrengning av 
det opprinnelige navnet, Bånntjern 
eller Bonntjern.

En tredje teori er at Båntjern har 
fått navnet, fordi man så på det som 
bunnløst. Den teorien kan man ikke 
helt avvise, men i og med at en rek–
ke mørke skogstjern rundt i marka 
kan få tankene hen på at de var uten 
bunn, så burde flere tjern hatt samme 
navnet, vil jeg tro. I en reportasje 
i Akersposten 26.05.2021 var det 
omtalt at tre ungdommer, Alexander 
Bangsund, Aksel Utne Krogh og 
Paul Johan Slungaard, hadde foretatt 
omfattende dybdemålinger av tjer-
net. Den største dybden fant de var 
8,8 m. Det er jo ikke så dårlig, med 
«bunnløst» var det altså ikke.

Bånntjern sett mot sør.
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Reguleringsplanen for småhusområder i Oslo ytre by 
(Småhusplanen) skal revideres – kommentarer og innspill 
fra Vestre Aker Historielag

Vestre Aker Historielag er enig i at småhusområdene i Oslo er viktig for en 
balansert og variert boligstruktur i Oslo.

Historisk sett var de områder som er Vestre Aker bydel et «Grønt område».

Historiske «Grønne initiativ», fra enkeltpersoner og Oslo kommune om vik-
tigheten av nærhet og tilgjengelighet til Marka, er meget viktig for god helse 
og trivsel for byens befolkning,

Vestre Aker historielag viser til at bydel Vestre Aker er en av hovedinngangs–
portene til Marka og Holmenkollen riksanlegg. All utbygging må sees i 
sammenheng med at Oslos befolkning og besøkende har uhindret adgang til 
disse områdene.

De overordnede mål som er gjeldende i dag er gode, men vi er av den oppfat-
ning at Oslo kommune har vist for stor iver til å innvilge dispensasjoner. Det 
er i liten grad samsvar mellom målene og den praktiske oppfølging. Dette må 
ligge som et fundament for den revisjon som nå er igangsatt.

Dispensasjoner har vært meget uheldig for de områder som faller inn under 
gjeldende småhusbebyggelsesplan. Dette gjelder også for de områder i bydel 
Vestre Aker, som ikke er med i «småhusplanen».

Uheldige konsekvenser med store terrenginngrep har påvirket vegetasjon, god 
overvannshåndtering, det biologiske mangfold og stor reduksjon av denne 
bydels grønne verdier.

Manglende vurderinger ved fortetting i småhusområdene i et samfunnssik-
kerhets perspektiv, er uheldig. Dette har ført til manglende kapasitet ved 
skoler, i vann- og avløpssystemet, veier og dermed fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy. Det at Frognerseterlinjen bare har to trange broer som 
eneste tilførsel og fluktvei, er ikke i samsvar med overordnede retningslinjer 
for samfunnssikkerhet.
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Etter sammenslåingen av Oslo og Aker i 1948 har de grønne områdene i 
bydel Vestre Aker bydel stått under et betydelig fortetningspress. Vestre Aker 
Historielag har over tid sett at det har vært nødvendig med en revisjon av 
«Reguleringsplanen for småhusområder i Oslo ytre by». Vi er derfor meget 
positive til det arbeid som Oslo kommune nå har startet.  

Vårt utgangspunkt er at småhusområdene i Vestre Aker har betydelige 
kvaliteter i form av eldre trehusbebyggelse, gamle kulturverdier og landskap 
med tilhørende historisk sett viktige gårder og husmannsplasser, som det er 
svært viktig å ta vare på.

Når planen skal revideres, er vi spesielt opptatt av følgende:

- At det blir bedre balanse mellom ny bebyggelse og småhusområdenes eta-
blerte kvaliteter.

- At det blir godt samsvar mellom de overordnede målene, retningslinjene og 
den praktiske oppfølgingen. De overordnede mål som er gjeldende i dag er 
gode, men den praktiske oppfølgingen er for svak og er for lite i samsvar med 
målene.  Et eksempel er planene for avvik fra planene for Holmenkollen I og 
II og Skogen øst. Disse skulle sørge for Oslo med omkringliggende åser med 
grønn profil. Intensjonen om den «Den grønne profil» for Holmenkollåsen, 
er ikke nådd, fordi det ikke er samsvar mellom intensjoner, godkjenning og 
praktisering. Å sørge for slik sammenheng mellom mål og praksis bør være 
et hovedanliggende. I den sammenheng er dispensasjonspraksisen viktig.

- Dispensasjoner skal være unntak. Erfaringen er at dispensasjoner fra reguler-
ingsplanene gis så ofte og enkelt at det undergraver og svekker reglene. Det 
er meget uheldig for områdene som faller inn under gjeldende småhusplan 
og for de områder i bydel Vestre Aker som ikke er med i «småhusplanen».

- Sikre god balanse mellom kommersielle utbyggere og innbyggerne, nabolag 
og lokalmiljø. Vi er bekymret for at økonomiske interesser i for stor grad 
styrer utviklingen og at bydelens «grønne kvaliteter» derfor blir skadelidende.

- Det er viktig å sørge for at eldre og bevaringsverdige bygninger og områder 
blir skjermet og tatt vare på. Ved nybygg er det viktig at stedsidentiteten og 
lokal og eldre byggeskikk ikke brytes.
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- Gjeldende utnyttelsesgrad må vurderes særlig for de sårbare naturområder 
og i tilknytning til verne/bevaringsverdige bygninger og anlegg.

- Beskytte og ta vare på gamle gangveier mellom eiendommene, grønne kor-
ridorer, bekker og vann.

Dessuten bør det fokuseres mer på god overvannshåndtering. Dette er bl.a. godt 
dokumentert i studier gjort i prosjektet «Klima 2050, et samarbeidsprosjekt 
mellom Trondheim Kommune, NTNU og Sintef.

Vi viser til.: Doctoral theses at NTNU, 2020:305 av Vladimer Hamouz - 
Retention and detention-based roofs for stormwater management in urban 
environments in cold climates. ISSN 1503-8181.

Vestre Aker historielag vil også minne om at bydelen historisk sett har vært, og 
fortsatt er, viktig for at Oslos befolkning kan ha uhindret tilgang til Marka og 
til Holmenkollen riksanlegg. Dette fordrer at framtidig utbygging i randsonen 
til Marka må vurderes spesielt.

Vestre Aker Historielag er opptatt av og vil på det sterkeste be om at Oslo 
Kommune i framtiden vil forvalte den framtidige «Reguleringsplan for småhu-
sområder i Oslos ytre by» på en langt mer streng, konsekvent og forutsigbar 
måte, hvor særlig de grønne verdier skal være avgjørende.

Vennlig hilsen
Vestre Aker Historielag

Clemens Saers
Leder
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Lilla Hansen – Norges første kvinnelige 
arkitekt, bokomtale

TeksT oG bilde: Finn Holden

Lilla Hansen (1872-1962) gikk på 
bygningslinjen på Den Kongelige 
Tegneskole under Herman Major 
Schirmer og avsluttet studiene i 
1894. Senere ble hun assistent hos 
den internasjonalt kjente jugend-
arkitekten Victor Horta i Brussel. 
Han la vekt på symmetri og enkle 
former. 

Videre var hun ansatt hos arkitekt 
Halfdan Berle i Kristiania. Det første 
huset hun tegnet i Norge, var et fe–
riehus ved Tyrifjorden, tegnet i 1897. 
Hun tegnet flere institusjonsbygg. 
Det siste var Sanitetsforeningens 
Revmatismesykehus og elevhjem i 
Akersbakken 27, tegnet i 1938.
Lilla Hansen åpnet eget arkitektkon-
tor i Kristiania i 1912. Det året tegnet 
hun en stor enebolig i Trosterudveien 
10 med mansardtak og midtstilt altan 
i andre etasje, inspirert av Horta. 
Denne villaen, bygd for direktør Nils 
Roede, står på Byantikvarens gule 
liste. Men hagen var stor, og i 2010 
ble det bygd fem store eneboliger i 
hagen med underjordisk garasjean-
legg, Trosterudveien 10 A-E. 
Trosterudveien 10 fikk ny adresse, 
Brantenborgveien 4, men bevarte det 
store tuntreet foran huset.

Samme året som hun åpnet eget 
arkitektkontor, fikk Lilla Hansen 
sitt gjennombrudd ved å vinne 
arkitektkonkurransen om å bygge 
Heftye–terrassen, Thomas Heftyes 
gate 42 på Gimlehøyden, et stort 
boligkompleks i fire etasjer. Byg-
get har høy kjeller med underetasje 
i fallende terreng mot Bygdøy allé. 
Leilighetene er store, men mange er 
i dag omgjort til kontorer.
Lilla Hansen arbeidet som en-
este kvinne i et mannsdominert 
miljø. Hun ble spurt en gang om 
hvordan hun klarte de høyrøstede 
byggmestrene. Svaret var: «Jeg 
hvisker!»
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En av de siste eneboligene Lilla 
Hansen tegnet, ligger i Hoffsjef 
Løvenskiolds vei 4. Den ble tegnet 
i 1930, kjøpt opp og forsøkt revet 
i 2004, men ble stoppet av nabo-
protester og Byantikvaren og står 
fremdeles.

Kilder:
Holden, Finn: Frogner og Major-
stuen gjennom 400 år.
Arkitektens tegninger av Trosterud-
veien 10 og Heftyeterrassen. Saks–
innsyn hos Plan og bygningsetaten.

Til venstre: Trosterudveien 
10, utsnitt av Lilla Hansens 
tegninger fra 1912.

Til høyre: Trosterudveien 10 
slik huset fremstår i dag.
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Hvem?  Hva?  Hvor?

av seyna sønniCHsen

Hvem:                                                                          
Hva: Skådalsveien
Hvor: Vei i vår bydel 
(mellom Skådalen og 
Gulleråsen)

Jeg kontaktet Oslo byarkiv 
for mer informasjon an-
gående endring av navn fra 
Dronningveien til Ørne–
veien og i dag Skådalsveien.
 
Dronningveien skiftet navn 
til Ørneveien ved bysty-
revedtak 11.12.1952.Endrin-
gen var en av en hel rekke 
navnendringer begrunnet i at 
mange veier og gater i Oslo 
og tidligere Aker hadde iden-
tiske eller veldig like navn. 
Kostnadene ved nye adresser 
og gatenavn var høyere ved 
endringer i det gamle Oslo, 
slik at det i hovedsak var vei-
navn i Aker som ble endret. 
Det sies ikke eksplisitt, men 
det var trolig likheten med 
Dronningens gate som gjorde 
at Dronningveien fikk nytt 
navn. Veien ble da hetende 
Ørneveien. Dette ble igjen 
endret ved vedtak 2.4.1954, 

slik at den tidligere Ørneveien ble regnet som 
en del av Skådalsveien.
Skådalsveien i dag har forandret seg radikalt, 
spesielt de siste årene. Grunnet stor utbyg-
ging er veien nå ikke dimensjonert for alle 
de bilene som må parkere langs veien. Særlig 
ser man dette problemet om vinteren, hvor 
det nesten ikke er fremkommelig. Kanskje 
burde det være et regelverk som begrenser 
hvor mange biler en husstand kan disponere 
når det gjelder parkering på veien?

Kilde: Oslo byarkiv

Skådalsveien til venstre for den røde linje som viser 
T-banen. Utsnitt fra historielagets Kulturkart fra 
2017 tegnet av arkitekt MNAL Ole Andreas Krogness.


