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REDAKT0RENS SPALTE 
Vi gar inn i 50 arsjubileet for frigjaringen etter fern ars krig og okkupasjon. 
Historielaget ansker a vende blikket bakover: Hvordan forlap okkupasjonen i 
var bydel? Gjennom studium av nrermiljaet haper vi ogsa a kaste !itt lys over 
en starre helhet, hvordan okkupasjonen ble opplevd i landet. Mange av le
seme opplevde disse arene her i distriktet, andre har hart en del av de eldre i 
familien. Av hensyn til disse begynner vi dette nummeret med en kort over
sikt over viktige hendinger i verdenskrigen og under okkupasjonen. 

Bombingen av Lille Fmen og Sognsvannsbanen om ettermiddagen 9. april 
1940 nevnes ikke i boka «Det utrolige dagnet)) om 9. april 1940 (av Bjarn 
Bjarnsen), heller ikke i det store 8 bindsverket om «Norge i krig)) eller Cap
pelens 15 binds Norges historic. Blant eldre beboere pa Lille Fmen har denne 
hendelsen nrermest gatt som en vandrehistorie gjennom mange tiar. 

Ved et tilfelle fikkjeg rede pa at det fantes et dagboksnotat om bombingen, 
skrevet av en som bodde i distriktet pa den tiden. Dagboksskriveren har dessuten 
tegnet opp hvor hver eneste bombe fait i distriktet. 

I «Norge i krig)), bind 1, skriver Ole Kristian Grimnes «Det er nok av 
grasrotberetninger a ta av 9. og 10. april. Nrer sagt hver kvinne og mann kan 
fortelle sin historic)). Dette medlemsbladet inneholder tlere slike grasrot
beretninger. 

Nr. 1 og 2 vii inneholde en oversikt over falne i bydelen. Oversikten bygger 
pa navnelistene pa tavlen pa Ris kirke og bautaene ved Ris skole og 
Hemingbanen. Hvis noen vet om navn som er utelatt disse stedene, ansker vi 
beskjed slik at vi skal ha en fullstendig liste i nr. 1. og 2. 

Ialt 48 unge menn fait for var selvstendighet. Undersaker vi skjebnen til 
disse 48, se'r vi et speilbilde av norsk motstandskamp: 5 dade under kampene 
i Norge, 11 dade under motstand i Norge under okkupasjonen, 9 omkom i 
konsentrasjonsleir i Tyskland eller som falge av leiroppholdet, 23 omkom 
under krigen utenfor Norge. 

Artiklene til Finn Jespersen, Eva Lorentzen og lnge Lorange Backer er 
gjengitt med tillatelse av forfatterne/etterlatt. 

Neste nr. vii handle om motstandskamp, idrett, dagligliv og matauk. Ma
nus mottas med takk. 

Finn Holden 

INNKALLING TIL ARSM0TE I VINDEREN 
HISTORIELAG 

Medlemmene innkalles til arsmate 
onsdag 22. mars 1995 kl. 1900 i Diakonhjemmet, Hogskolesenter, 

Diakonveien 14, i Det store auditoriet. 
(inngangen til nybygget er direkte fra parkeringsplassen.) 

Matet starter med et foredrag av tidligere sabotar Gunnar Sonsteby om 
krigsarene 1940-45 med srerlig vekt pa hendelser fra bydelen og Marka. 

Deretter avvikles arsmatet: 
Sakliste: 
1) Valg av mateleder 
2) Valg av referent og to medlemmer til a underskrive protokoll 
3) Godkjennelse av innkalling og sakliste 
4) Godkjennelse av arsmelding/ arsregnskap 
5) Innkomne saker til arsm0tet 
6) Valg av nye styremedlemmer 
7) Valg av valgkomite og revisorer 
8) Arsprogram 
9) Eventuelt 

Saker som medlemmene 0nsker skal tas opp pa arsm0tet, bes sendt til 
sekretreren Per Henrik Bache innen mandag 6. mars. 

Arsm0tet avsluttes innen kl. 2130. 

Pa vegne av styret ansker jeg aile vel m0tt! 
0yvind Gaukstad 

formann 



ANDRE VERDENSKRIG 1939- 1945 

1. sept. 1939: Tyskland angriper Polen. 
3. sept. 1939: Storbritannia og Frankrike erklrerer Tyskland krig. 

9. april 1940: Tyskland angriper Norge og Danmark. Vidkun Quis
ling erklrerer seg som statsminister. Kongen og regjeringen sier nei til 
et tysk krav om Quisling som statsminister. Krig i Norge. 

I 0. mai 1940: Tyskland angriper Belgia, Nederland og Frankrike. 
7. juni 1940: Kongen og regjeringen flykter til Storbritannia. Sen ere 
kommer de f0rste illegale aviser. 

Juni 1940: Frankrike faller. Tysk bombing av England. 
H0sten 1940: Reichskommissrer Terboven innsetter en nazistisk re
gjering og sier at veien til "frihet og selvstendighet gar gjennom Na
sjonal Samling". 
Terboven erklrerer at "den 0verste regjeringsmyndighet er gatt over pa 
meg" . H0yesterett nedlegger sine embeter. 

22. juni 1941 : Tyskland angriper Sovjetunionen. 
Sept. 1941 : De f0rste motstandsfolk blir henrettet. Radioer rna inn
leveres. 

7. des. 1941 : Japan an griper Pearl Harbor pa Hawaii. 
1942: Statsakten paAkershus, Quisling blir "ministerpresident". Mot
standsbevegelsen Hjemmefronten blir dannet med Milorg som mili
trer avdeling. 
Kampen om organisasjonene: lrererne, prestene, advokatene, arbei
derne og arbeidsgiverne. Tusener av nordmenn plasseres i konsentra
sjonsleirer i Norge og Tyskland. 
Deportasjon til Tyskland av de j0der tyskerne finner. 

Hosten 1942: Vendepunktet i krigen: De allierte vinner i Nord-Afrika, i 
Stillehavet og i Sovjetunionen. 
Juli 1943: De allierte setter seg fast i S0r-Italia. 

Vinteren 1944: Quisling foreslar registrering av unge nordmenn til 
kamp pa 0stfronten. Arbeidskontorer sprenges. 

6. juni 1944: D-dagen, de allierte oppretter ny front i Nord-Frankrike. 
Sommeren 1944: Tyskerne bomber London pa ny, med V-1 og V-2. 
Vinteren 1944-45 : Tyskland omringes fra aile kanter, fra 0st, fra s0r og fra 
vest. 
7. mai 1945: Tyskland kapitulerer pa aile fronter. 350.000 tyske soldater i 
Norge overgir seg. 

8. mai 1945: Frigjoringsdagen, men rundt 10.000 norske var om
kommet under krigen, 1350 omkom i tyske konsentrasjonsleirer, 366 
ble henrettet. 

6. august 1945: USA slipper atombomben over Hiroshima og Nagasaki, 
Japan overgir seg et par dager senere. 

2 

9. APRIL 1940 P A FR0EN 
-en sjokkapning 
av Hans Olav Egede Larssen 

Vi bodde i Fmensalleen 3, Norges f0rste vertikaltdelte tomannsbolig. Den sto 
pa Jubileumsutstillingen pa Frogner i 1914, sammen med den eneboligen 
som skulle bli Fmensalleen 7. Huset var funksjonrerbolig for A/S Glommens 
Trresliberi, som knapt hadde slipt en t0mmerstokk i dette arhundret, men som 
produserte stmm i 0stfold, var f0rste stmmleverand0r til Lille Fmen og fort
satt leverte direkte til abonnenter i Brerum. Hovedbase var Hafslundkonsernets 
hovedkontor, kort vei fra Fmensalleen. 

Her bodde jeg med mine foreldre, Borghild og Hans Egede Larssen, min 
s0ster Kari, na Henningsmoen og var hushjelp Jenny Viken fra Nord-Odal. I 
den andre del en av huset bodde vare gode venner, ingeni0r Thorolf Hasvold, 
hans kone Dagmar og datter Aase. 

At noe kunne hende, var selv en iittearing som gikk pa Vinderen skole, 
fullt klar over. Radio og aviser fortalte om ting som i h0y grad var urovek
kende : Japans krig mot Kina hadde pagatt lenge, Hitler hadde angrepet 
Polen, annen verdenskrig var i gang. Stalins angrep pa Finland, i var umid
delbare nrerhet, forskrekket oss aile. Vi beundret finnenes tapperhet, og etter 
kapitulasjonen sto Finlandskartet med avstaelser som spikret fast i hodet. 

Bombet hus i Slemdalsveien 49. 
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7j;skere pa vei ned Drammensveien mot Karl Johans gate. 
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Pa de voksne forsto jeg at forsvaret var i darlig stand, og i m0rke stunder 
lurte vi bare pa hvem som kom f0rst, Hitler eller Stalin, samt hvem som i 
tilfelle ville vrere verst. 

Likevel kom det som et stort sjokk da vi natt til 9. april ble vekket av 
flyalarm - og skj0nte at na var det alvor. 

Vi hapet nok i det lengste at vi skulle vrere i god avstand fra Fornebu og 
andre militrere mal. Utover dagen ble det etter hvert klart at Oslo og omegn 
var besatt, at det ikke Ienger var motstand her. Det skulle ikke Ienger vrere 
grunnlag for krigshandlinger i distriktet. 

Men sa, ca. kl. 1730 om ettermiddagen, h0rte vi plutselig at fly kom inn i 
lav h0yde, og noen sa vi ogsa. Noen dumpe dmnn var illevarslende. Far ante 
urad, det bar ned i kjelleren i hui og hast, til vedkjelleren som ble antatt 
tryggest i mangel av tilfluktsrom. Etter en stund gikk far opp igjen og rappor
terte alt i orden . Men sa skjedde det. Da han som f0rstemann kom opp et
terpa, m0tte det ham et helt annet syn. Vindusruter Ia knust, stein ogjord var 
slengt inn. I d0ren ut mot verandaen hadde far fatt satt inn en spesielt fin 
speilglassrute. Hans f0rste reaksjon var: «Den er i hvert fall hel». Ved nrer
mere ettersyn viste det seg at intet var igjen der den fine ruten hadde sittet. 
Stuen hadde et karnapp med et fint, mangefarvet blyglassvindu. Ogsa dette 
var skadet, men lot seg senere restaurere, om enn ikke helt til gammel glans. 

«Yam bombeserie hadde startet pa Fmensjordet, like s0nnenfor Apalveien. 
Apalveien 22 ble rammet av en bombe, som gikk rett i kjelleren uten a ek
splodere. I den f0rste del av Villaveien (bakken) sa nordsiden ut til a vrere 
pepret av maskingevrer. Ved innkj0rselen til Lille Fmen hovedgard brant en 
bygning, og i Villaveien 3 ble garasjen sprengt. Lille Fmens vei, bakken ned 

I 

Gaustad gard etter bombeangrep. 
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mot Slemdalsveien, hadde if0lge far Norges f0rste pmvestrekning med 
betongdekke. Dekket ble skadet med to bombehulL 

I Fmensalleen 1 hadde inspektm Helge Rabstad, NSB, og hans frue satt 
opp sin villa bare et par-tre ar i forveien. Huset ble plassert noen meter tilbake
trukket i forhold til den 0vrige byggelinje i Fmensalleen. Dette reddet trolig 
bade hus og liv ; to bomber traff like foran huset. Fru Aslaug Rabstad sto i 
stuevinduet og sa plutselig at hele haven 10ftet seg foran 0ynene hennes. 

Foran vart eget hus var det en stenmur mot gaten; denne hadde sin fortset
telse pa den andre siden av porten. Men en bombe pa den andre siden av 
gjerdet pulveriserte hele denne muren til h0yre for porten. Meget nrer huset 
fait ogsa to bomber som laget dype hull i selve Fmensalleen . 

De neste to bombene traff hvert sitt spor av Sognsvannsbanen. Skinnene 
ble bare slengt til side, og en granatsplint laget et hull i rekkverket pa nordsi
den av broen over banen, nrermest bekken. Hullet i rekkverket er der fremde
les. Siste bombenedslag var sa vidt pa den andre siden av Fmensbekken. 

Hafslunds hovedkontor og store funksjonrerbolig («Kampen») gikk hel
digvis fri. Den siste bomben traff Slemdalsveien 49, som tilh0rte en tysk 
militrerattache. Skadefryden var stor. 

Det var flere bombeserier, slik det gar fram av fars dagsnotat. 

Dagboksnotatet 
Min far, overingeni0r Hans Egede Larssen utarbeidet kartet over de 19 
bombenedslagene, 3 pa hus og 16 i bakken, og skrev pa baksiden f0lgende 
referat (f0rste parentes er f0yd til): 
«Tyskemes bombing pa Lille Fmen om eftermiddagen den 9. april 1940 
ca. kl.1730. 

En lignende «serie» blev sluppet et par hundre meter Ienger 0st 
(mellom Fysikkbygget og navrerende Kjemibygg). En tredje gikk over 
Ulleval hageby (Kinoplassen) - Gaustad AsyL 

Heldigvis blev der brukt relativt sma (ca 50 kilos) og gammeldagse 
bomber, som f0rst eksploderte efter a vrere trengt et stykke ned i 
jorden. Grytene var ca. 2 meter dype . Det var dette som gjorde at 
hverken Rabstads eller vart bus blev blast vekk, men slapp med 
sprengte vindusruter og taksten, 0delagte gjerder, vannledninger m .v . 
samt sten og skitt i aile rum. 

Borghild, Hans Olav, hushjelpen Jenny Viken og jeg var kommet oss 
i kjelleren, varslet av de f0rste bombenedslag pa jordet mellem Major
stuen og Apalveien . Kari var pa Riisby Husmorskole. 

Aksjonen var blottet for enhver militrer hensikt. Alt var forlengst rolig 
i Oslo og omegn. Formentlig syntes overfallsmennene at inntagelsen av 
byen var gatt for lettvint, og at de laget !itt terror for a sette seg i 
respekt .» 

7 



"Panikkdagen" - Sorkedalsveien ved Vol vat. 

Etterskrift av Finn Holden 
Oslo-avisene om born bene over Vestre Aker 
Det er forunderlig a bla i Oslo-avisene for 10.-11. april. Bombeangrepet 
over Vestre Aker star ikke nevnt. Eneste omtale er en kort notis pa 
f0rste side i Aftenposten under overskriften «Tre ueksploderte bomber 
uskadeliggj0res i dag». I de fire-fern linjene nevnes det at de tre 
ueksploderte bombene Jigger i Vestre Aker og Nydalen. I Tidens Tegn 
tilf0yes det at det star vakt ved bombene, og avisen «har ikke oppgave 
over hvor mange bomber som fait ned over Oslo og omegn». I en 
reportasje skriver avisen «Ustanselig duret de store tremotors bombe
og kampfly, det ene over det annet, i ni etasjer over Oslo», og at «tyske 
kampfly ustanselig kretset over byen». 

Etter noen dager samlet tyskerne bombene pa T0rtberg for a sprenge 
dem. Det ble gitt ordre til naboene om at aile vinduer matte apnes f0r 
sprengningen. Men bare noen fa av bombene lot seg sprenge. Ryktene 
gikk om at bombene var produsert i 
Tsjekkoslovakia og at sabotasje var 
arsaken til at de ikke gikk av . 

Om panikkdagen 10. april skrev 
avisene bl.a. at rundt 800 mennes
ker tilbrakte natten pa Ullevalseter. 
«Nordmarka vrimlet av folk», og Kvin
nenes Arbeidshjelp organiserte fem 
svrere lastebiler med risengrynsgmt 
til Ullevalseter og Hammeren i Mari
dalen. 
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Tre ueksploderte bomber 
uskadeliggj~res idag. 
ECter det JuCtvernche!en oplyser 

til N.T.B. er det !unnet tre bomber, 
l Vestre Aker og Nydalen, som lkke 
er eksplodert. Det er salt vakt ved 
bombene, og de vll l dag bll uska
dellggjort. Nogen opgave over hvor 
mange bomber som !alt over Oslo 
og omegn lgl!.r har man lkke. 

~ 

«9. APRIL KOMMER JEG ALDRI 
TIL A GLEMME» 
Dagboksnotater 
av Finn Jespersen 

Morgenen 9 . april 1940 kommer jeg aldri til a 
glemme. Jeg vaknet 07 .30 av en underlig dur 
over Oslo-dalen. Over Oslo, Bygd0y, Ullern, Asker
landet og fjorden f10y ti-talls av fly, jeg h0rte 
skyting fra luftvernet og sa mykdotter foran og 
bak flyene. Saken var opplagt, krigen var kom
met til Norge. Men av hvilken nasjonalitet var 
aile disse flyene? De matte vrere tyske, for engelskmennene kunne da 
vel ikke ga til angrep pa Norge? 

Jeg gikk ned til far og mor og fortalte det jeg hadde sett , og at 
krigen var over oss. Hverken far eller mor trodde noe pa det, men da 
de ble med bort til vinduet, fikk de visshet for saken. Vi kledte pa oss 
og gikk inn i spisestuen for a h0re pa radio. Fra Oslo ble det meldt at 
tyske krigsskip hadde trengt inn i Oslofjorden i l0pet av natten. Horten 
og Oscarsborg var bombardert. ( ... ) 

Da jeg hadde spist frokost , dro jeg pa kontoret, for i byen a pmve 
a fa nrermere rede pa hva som hadde skjedd. Fra Holmenkolltrikken sa 
jeg store, tyske maskiner kretse over byen. Skytingen fra bakken var 
nesten helt opph0rt, og de tyske «rovfuglem kunne rolig seile hvor de 
lystet. ( ... ) 

(Jeg gikk tidlig fra kontoret, spiste middag med mor og Liv, og dro til Brekke i Mari
dalen, der jeg skulle m0te ved mobilisering .) 

Med Holmenkollbanen reiste jeg (nedover) til Grakammen og tenkte 
a ga derfra over Sognsvann og ned i Maridalen. Imidlertid ombestemte 
jeg meg og tok neste trikk videre. Da vi passerte Ris, h0rte vi plutselig 
noen voldsomme smell, sa hele jorden ristet . Trikken fortsatte imidler
tid, men da vi kom frem til Vinderen stasjon, h0rte vi kraftige smell 
like foran oss. Rutene klirret og noe ekstra var pa ferde. 

Vi matte ut av trikken , og vognf0reren meddelte at han hadde sett 
bombenedslag ved Steinerud snaue 200 meter Ienger fremme . 

I Blindernveien stoppet jeg en lastebil og sto pa stigbrettet mens 
bilen suste i retning mot Vestre Aker kirke. Rett over oss kom et tysk 
bombefly, og jeg ventet hvert 0yeblikk a fa se bombene dratte ned fra 
maskinen. 

Imidlertid gikk alt bra, og jeg kom meg til Maridalen . Pa Brekke 
gard var det tomt, og intet tydet pa at dette var et militrert fremm0te
sted . ( ... ) Jeg gikk ned mot byen igjen.( ... ) 

9 



Pa veien til Fmen m0tte jeg flere maskingevrerlag fra Garden. Ka
rene sa trette og s li tnc ut og hadd e na oppgitt kampen. Nedover 
Slemdalsveien fra Fmen mot Majorstuen flommet vannet. Bombene 
hadde skadet en vann led nin g. Dessuten hadde en villa pa Steinerud, 
ved sid en av den tyske mini sters v ill a, fa tt en fulltreffer pa den ene 
siden. Hele huset var trykket inn . ( ... ) Pa Fmensjordet fortalte en rekke 
sma kratere om bombenedslagene, og midt i veien foran apoteker 
Tronsliens vill a var det et st0rre krater. To bomber var fait pa linjene 
til Sognsvannsbanen og hadde revet opp skinnene i en lengde pa tyve 
meter. Det var fu ll stendi g brudd her. 

Onsdag 10. april 
Ut pa formiddagen gikk jeg til Holmenkollen for a ta trikken til byen, men 
trikkene sto . Heldigvis fikk jeg kj0re med en mann. (Ved 11 .30 tid en gikk jeg 
ut .... ) Det var mange mennesker ute allerede, og noen av dem sprang som 
gale. 

Jeg spurte en mann hvorfor folk sprang sann og fikk til svar: -Vet De ikke 
at Oslo skal bombes klokken tolv? 

Fra flere andre fikk jeg bekreftet at engelskmennene skulle ha sendt ut 
varsel om at Oslo matte m mmes innen klokken 12, da byen ville bli 
uts att for angrep. Jeg var ikke den som ville bli i byen under disse 
omstendigheter og begav meg derfor oppover tangs Slemda1sveien mot 
Vinderen, for derfra a komme videre opp i h0yden. 

Fullstendig fullastede biter fOr forbi. Folk sto pa stigbrettene og satt pa 
skjermene, og aile som ikke hadde fatt slengt seg pa en bil , sprang for livet ut, 
ut av byen. det var et selsomt skuespill , - aldri hadde jeg trodd at folk kunne 
fa sann fart pa seg. Pa Fmen fikk jeg slengt meg pa en bil som Carl Otto 
Jacobsen kom kj0rende med. Turen gikk forbi Vinderen, Slemdal, Midtstuen 
og opp Korketrekker'n til ovenfor Helvetessvingen. Herfra gikk Carl Otto og 
jeg opp den nye akeveien til Keiser Wilhelms vei. 

Fra toppen av stillaset i Midtstubakken hadde vi den flotteste utsikt. Det 
eneste vi kunne se av bevegelse sa langt 0yet rakk, var tyske fly som startet og 
landet pa Fornebu. 

Torsdag 11. april 
Jeg varna belt bestemt pa a «dra nordover», som det na het i samtaler mellom 
venner. Jeg fikk gitt beskjed om dette til Olsen og avtalte m0tested pa Frogner
seteren om aftenen. ( .. . ) 

Da jeg skiltes fra familien om aftenen , forsikret jeg dem om at det 
absolutt ikke beh0vde a hende meg noe. 

- Vi har vart terreng a dekke oss i, og det skal bli vanskelig for 
tyskerne, srerli g hvis den al lierte hj elpen kommer, sa jeg f0r jeg forlot 
dem. 
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Frivillig militceropplcering i Nordmarka i mars 1940. 

Med ryggsekk og gevrer, sovepose, ski og staver gikk jeg opp Keiser 
Wilhelms vei til Frognerseteren, der jeg traff Sverre Olsen og hans venn Egil 
Tvedt. Vi spente pa oss skiene og gikk i m0rket over Fmnsvollstrakka og 
innover Fmnsvollsmyrene til Skjennungshytta. Her traff jeg et par karer jeg 
kjente fra Studentenes Frivillige Militreropplrering sist vinter. De skulle 
videre nordover neste dag. 

Fra Skjennungshytta gikk vi videre mot Harsheimshytta, som jeg kjente 
bare den omtrentlige beliggenhet av (ved Bjordamrnen).( ... ) Da Lillen Hars
heim h0rte det var meg og to venner, ble vi sluppet inn. Hytta var full av 
evakuerte, men vi fikk plass pa gulvet og i noen liggestoler. ( ... ) 

Ved 7-tiden syntes vi at vi hadde frosset nok, og vi sto opp. Da hadde vi 
allerede i over en time h0rt klapringen av ski i l0ypa som gikk forbi hytta. 
Den ene gruppen etter den andre dro inn over Nordmarka for a vrere med pa a 
forsvare sitt land. 

Det som na skjedde, rna vel ha vrert historiens forunderligste mobilise
ring. Allerede fra f0rste dag forhindret jo tyskerne all ordnet mobilisering, og 
da Osloguttene ikke fikk anledning til a mel de seg pa regulrer mate, dro de na 
i flokk og f0lge nordover gjennom den velsignede Nordmarka- rett for nesen 
pa tyskerne som brukte en uke pa a oppdage hva som skjedde. 

Deretter ble det nedlagt strengt forbud mot a forlate okkupert om
rade. Men selv etter at dette forbudet var offentliggjort i kringkastingen, 
kunne hve m so m heist so m ville gj0re noe for s itt land , mmme 
nordover gjennom de vidstrakte skoger. Det finnes ingen unn skyldning 
for dem som ble hjemme. 
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Fredag 12. april 
Om morgenen var det tlere pa hytta som tvilte pa om det hadde noen hensikt 
a dra nordover. Noen hadde lyst, mens andre mente det var hapl0st. ( ... ) Det 
endte med at Sverre, Egil og jeg dro alene nordover ved 8-tiden. ( ... ) 

Det var fint skaref0re innover marka. Vi passerte den ene skil0peren etter 
den andre, de tleste med svrere oppakninger, og det var moro a treffe mange 
kjente. Pa Appelsinhaugen stanset vi for a bestemme oss for hvilken vei vi 
skulle ta videre. Noen studenter mente det var samlingssted pa Stuvdal 
i Asa og pa Jevnaker. Andre mente at Vestenden ved Mylla var et godt, 
forel0pig mal. Vi bestemte oss for Vestenden - vi mente det ville vrere 
forholdsvis lett a komme over veien og jernbanelinjen ved Grua, i fall 
tyskerne hadde tatt Hadelandsveien. Dette visste vi forel0pig intet om 
og turen fortsatte i en viss spenning. 

Pa grunn av aile de tyske flyene som stadig f!0y over oss, holdt vi 
oss i begynnelsen til l0yper som gikk inne i skogen. Vi hadde imidler
tid en lang tur foran oss , - vannene innb0d til hurtig fremrykning og 
etter hvert ble vi stadig dristigere og tok fatt pa selv de st0rste 
vannene . ( ... ) 

Utover ettermiddagen ble f0ret darligere, og vi var temmelig slitne da vi 
om ettermiddagen kom frem til Vestenden. Her var det en del oppstandelse 
fordi s0nnen til en tidligere NS-mann var kommet sammen med noen venner. 
( ... ) 

Det ble lite s0vn natt til l0rdag 13 . april ogsa. Guttene Ia tett sammen pa 
gulvet pa aile rommene pa Vestenden. Ovnene var ikke synlige pa grunn av 
aile klrerne som hang til t0rk. 

(Pa Yestenden var det samlet rundt hundre mann, mange var kommet fra Oslo og 
S0rkedalen over Lang lia og Storfla tan med ammunisjon som tilh0rte skyttere fra 
Smkedalen .) 

Lordag 13. april 
Vi var tidlig pa bena og gikk straks i gang med a spise frokost og 
sm0re ski . For ikke a risikere noe , ble det bestemt at vi skulle 
marsjere i militrer formasjon til Olimb. Wolfgang Stang og jeg ble sendt 
foran de 0vrige som forpatrulje . Ut pa formiddagen kom vi frem til 
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Olimb, der vi til var store glede st0tte pa en norsk forpost. De norske solda
tene lysnet da de fikk se aile de frivillige. Dagen f0r hadde det ogsa passert en 
mengde Oslogutter pa vei nordover. 

L0ytnant Harlem fikk ringt til depotet pa Brandbu og skaffet biter. 
Nede ved veikanten ble vi delt inn i forel0pige lag for a lette transpor
ten. 

Alt gikk bra og ved middagstid kom vi frem til Brandbu. I noen store 
bygninger var det innrettet depot, og her fikk i l0pet av l0rdagen flere tusen 
mann sin utrustning. ( ... ) 

Det tok Iitt tid a fa utrustningen fordi tilf0rselen ikke holdt tritt med beho
vet. Under stadige flyalarmer ble imidlertid alt n0dvendig utstyr etter hvert 
bragt frem fra depotet Ienger syd, slik at aile fikk det de trengte. ( ... ) 

Under noen store grantrrer presenterte l0ytnant Harlem oss for kompaniets 
offiserer. ( ... ) 

Kompaniet fikk betegnelsen 13. kompani av IR 6 og ble populrert, og 
senere i general Ruges dagsordre kalt «S0rkedalskompaniet». Dette navn fikk 
kompaniet fordi grunnstammen var idrettsgutter fra S0rkedalen som hadde 
dratt over Nordmarka med egne vapen og egen ammunisjon. De beste skyt
tere i S0rkedalen var blant annet med. ( ... ) 

Vi hadde sa vidt fatt i oss !itt mat da det kom ordre om at fem mann 
sku lle pa patrulje i Nordmarka straks . Jeg ble tatt ut sammen med 
bemmthetene Lars Bergendahl , Paul Paulsen, Kr. Kristiansen og An
dreas Aubert, med sistnevnte som Ieder. ( ... ) Ved 23-tiden fikk vi ordre 
om a ga til Vestenden og unders0ke et tilfelle med en kar som hadde 
oppf0rt seg mistenkelig. Han hadde telefonert fra aile mulige steder i 
det nordlige Nordmarka. ( ... )Vi nadde ikke frem til Vestenden f0r ved 
2.30-tiden om natten. Vi fikk vekket kona pa garden og hun fortalte om 
den mystiske mannen som hadde vrert der. Det var hun som hadde 
meldt fra til staben. Imidlertid var vi atte timer for sent ute, - fyren hadde 
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stukket videre tidlig pa l0rdagskvelden. Vi bestemte oss for a ta opp jakten 
dagen etter. ( .. . ) 

(Loytnant Haakon Harlem dro 9. april fra Trondheim ned til Nordmarka. Her samlet 
han sammen spredte grupper som dro nordover gjennom marka . Denne lordagen hadde de 
tyske fremstotene begynt for alvor. Det hadde vrert trefninger ved Norderhov, hvor nord
mennene hadde matte! trekke seg tilbake. Norske avdelinger som var blitt rasket sammen 
pa noen timer, gikk i opplosning pa noen timer. 14. apri l angrep tyske styrker norske 
avdelinger ved Stryken, og nordmennene ble drevet opp i assiden. Hele kompaniet ble 
transporter! sydover til Nordmarka.) 

Mandag 15. april 
Vi ble purret tidlig neste morgen, -men det varna ikke sa helt n0dvendig. De 
som hadde ligget pa Iaven, var nemlig allerede ute og sprang for a fa varmen 
i kroppen. 

Da aile hadde fatt !itt varm mat i livet, samlet l0ytnant Harlem guttene pa 
gardsplassen og redegjorde for den oppgave kompaniet hadde fatt seg 
tildelt. Meget beveget fortalte l0ytnanten at vi hadde fatt et krevende, 
men interessant oppdrag. Vi skulle forsvare vart kjrere Nordmarka. Vi 
skulle drive rekognosering og oppklaring tvers over hele Nordmarka og 
hvis n0dvendig, st0tte de norske avdelingene pa 0st- og vestsiden. Vi 
skulle videre sperre Nordmarka fra vest mot 0st, slik at ingen slapp 
igjennom her. Frivillige sydfra skulle vi ledsage nordover og rettlede pa 
beste mate. 

Siden Nordmarka er omtrent tre mil bred, var det en meget krevende opp
gave kompaniet vart hadde fatt. Men sa hadde vi ogsa Norges beste skil0pere 
i var midte, med verdensmesteren i spissen. 

Snart stilte vi i full utrustning for l0ytnant Harlem. 2. tropp under l0ytnant 
Bror With skulle ta kvarter pa Vangseter noen kilometer Ienger syd, og st0te 
videre frem til setrene ved Stubdal, to mil sydvest for Vestenden. ( ... ) 

Resten av kompaniet skulle bile til Olimb, og derfra skulle vi ga pa ski til 
Vestenden der vi skulle ha kvarter. ( ... ) 

Vi fikk ikke lange hvilen pa Vestenden. Allerede om ettermiddagen matte 
en del av kompaniet pa marsj. 

Fra major Sverre Hermansen pa Grua kom det melding om at hans 
folk i ildlinjen ved Harestuvannet trengte hurtig avl0sning. ( ... ) 

Tirsdag 16. april 
Vi hadde ingen tid a spille, men matte videre for a gjennomf0re vart 
oppdrag (a fa pa det rene om det hadde vrert noen tyskere i omradet). 
Vi dro sydover pa 0stsiden av Bislingflakene. Som orienterer gikk jeg 
nest forrest mens et par kraftige karer skiftet pa med a bmyte l0ype. 
Det var fremdeles tungt med h0y nysne og mildvrer. Det var spennende 
a ga skipatruUe pa denne maten. Selv om vi ikke var direkte i faresonen, 
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matte vi stadig vcere forberedt pa a st0te pa fienden . Tyske skipatruljer var jo 
sett Ienger syd. ( ... ) 

(L0ytnant Harlem far ikke telefonforbindelse med stabene pii Kveldsrud og Grua og 
blir bekymret fordi tyskerne rykker raskt frem. Jespersen drar sent pii kvelden ned til 
bygden for a skaffe sikre opp lysninger om situasjonen.) 

Jeg ble meget forbauset da vakthavende offiser (pa Roa) fortalte at fronten 
ved Klekken holdt pa a bryte sammen og at det fornuftigste vi kunne gj0re, 
var a trekke oss til bake forbi Lunder stasjon f0r klokken 2 samme natt. Klok
ken varna allerede 12, og dette var helt umulig. 

Nar fronten ved Klekken matte oppgis, ville man ogsa bli n0dt til a oppgi 
stillingen ved Bj0rgester og Grua. Hvis vi ikke kom oss uti en fart, risikerte 
vi altsa a bli innesluttet i Nordmarka. Her var minuttene kostbare. Jeg takket 
stabsoffiseren for opplysningene og gikk ut pa veien. Her holdt soldatene 
allerede pa med a laste opp utstyr. Det var tydelig oppbruddets time. 

Onsdag 17. april 
Det ble et anstrengende «langrenn» fra Olimb til Vestenden den natten. 
Taken hang klam over skogen, og det var mildvcer og tungt f0re . 
Heldigvis var veien skikkelig oppgatt og skiene gled forholdsvis bra. 
Jeg var, som rimelig kan vcere, meget trett. Det hadde vcert uh0rt mye 
strabaser og lite s0vn de siste d0gn . Det star enna klart for m~g 
hvordan jeg kjempet meg frem med blikket festet i skisporet. Tanken 
pa at kompaniets videre skjebne sto pa spill, gjorde sitt til at jeg klarte 
a holde farten oppe. ( ... ) 

(S0rkedalskompaniet oppgir Nordmarka og trekker seg ut, nedslitt av store avstander 
og tungt f0re, mangel pii s0vn, og nok av vatt t0y, surt va!r og stor usikkerhet. Karene 
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marsjerer ned til Hadelandsveien og kommer videre nordover ti l Brandbu med buss og 
lastebiler. Krigen i Nordmarka var slutt med bade tyske og norske tap. 

Smkedalskompaniet drar videre nordover og kommer 20. apri l i kamp med tyske styr
ker ved en veisperring ved Damhytta ved Randsfjorden. Om morgenen 21. april stoppet de 
en stor tysk kolonne. En tysk avdeling pa vei mot de hardt pressede nordmennene pa 
Gj0vikfronten ble revet opp og piifmt store tap.) 

«S0rkedalskompaniet gikk over i krigshistorien, og der har det fatt f01-
gende ettermcele: «I slikt darlig f0re som her nytter det ikke selv om befal og 
soldater er aldri sa go de skil0pere, den enkle lcerdom kan vi trekke av I 3. 
kompanis operasjoner. Og en til: Ingen militcer avdeling, ikke en gang et lite 
skikompani, kan i lengden gj0re noen st0rre nytte hva enten deter til oppkla
ring, vakthold eller kamp, uten a kunne st0tte seg til et tren med ordnede 
tilf0rsler.»» 
Kommentar av John Berg i Jespersen. 

Etter kampene i Sor-Norge 
Finn Jespersen fulgte med de norske styrkene nordover til Gjendebu i 
Jotunheimen . Da kampene i S0r-Norge var slutt, reiste han tilbake over 
Fagernes som sivilist. Her ble han tatt til fange av tyskerne, men 
greide a mmme og kom tilbake til Oslo 9. mai . Her brukte han tiden 
godt til a forberede reise til fronten i Nord-Norge. F0r reisen deltok han 
i et m0te der deltakere fra kri ge n snakket sammen om hvordan de 
skulle bruke sommeren til a samle vapen og ammunisjon som de 
hadde gravd ned forskjellige steder under kampene . 

18. mai reiste Finn Jespersen med far og s0steren Turid med toget via 
Stockholm for a slutte seg til motstanden i Nord-Norge. En uke senere er de 
i Troms0, der Finn skriver i dagboka: «Det gjorde meg bitter a se at det ikke 
ble gjort det minste for soldater sydfra. Disse guttene hadde med fare for sitt 
liv reist nordover. De hadde betalt reisen selv, eller hadde mattet ga 
mangfoldige mil for a komme til Nord-Norge.» 

Etter nederlaget i Nord-Norge reiste Turid med DIS «Gro» til Fcemyene og 
videre til England. 

Finn Jespersen dro med frakteskute til Finland. I ventetiden her l0p 
han orienteringsl0p, og i november kunne familien lese i Aftenposten at 
Finn Jespersen hadde vunnet fire av sju storl0p. Senere tok Finn den 
transsibirske jernbanen til Vladivostok , bat til Japan og videre til 
Canada og ankom tlygerleiren «Little Norway» 29 . desember 1940. Her 
ble han utdannet tlyger og senere tlyinstrukt0r. 

Litteratur: 
Finn Jespersen : «9. april kommer j eg aldri til a g lemme ... » 
En norsk soldats etterlatte dagbok. 
Redigert av John Berg, Oslo 1983. 
Tegninger fra Andreas Hauge i Kampene i Norge, Oslo 1976 og 1995 
lnnskutte avsnitt med liten skrift er ikke sitater. 
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EN BESKJED KOMMER FRAM 
Finn Jespersens s0ster, Turid, var en dyktig alpinist. Natt til 9. april tok hun 
nattoget til Oslo fra en slaU'tmkonkurranse i Andalsnes. Pa toget undret hun 
og de andre deltakerne seg over aile de tyske turistene. 

En uke senere ble Turid Jespersen opps0kt hjemme av en kar fra Havneve
senet. Hun forsto at han var ute etter noen som kunne ga pa ski gjennom 
Nordmarka med en melding om det som ble losset av tyske tropper og krigs
materieil pa Oslo havn. Turid var blitt anbefalt. Aile mannlige skil0pere som 
var engasjert i krigen, hadde ailerede dratt nordover. Turid overtok meldingen 
og gjorde seg klar til a dra neste morgen. Moren hadde overh0rt samtalen, 
kom ut og sa at datteren matte bli hjemme. «Du rna ikke gj0re det. Du kan bli 
henrettet hvis du blir tatt med meldingen,» sa hun. Turid pugget meldingen 
utenat og rev Iappen i stykker. 

Da Turid gikk nordover, var all annen trafikk gjennom marka opph0rt. 
Hun matte bmyte l0ype hele veien, stanse, skrape skiene og sm0re om, og 
bmyte videre. Det ble en tur for en skikkelig skil0per. 

Men hvor var nordmennene? Og hva mer var; - hvor var tyskerne? 
En pike alene pa ski langt inne i marka hadde ikke nettopp de beste 
forutsetninger for a resonnere seg frem til felttogets utvikling. Turid 
overnattet bade pa Kikut og Sandungen. Sa endelig; - i nrerheten av 
Ringkollen st0tte hun pa de siste av S0rkedalkompaniets soldater som 
hadde ligget ved Stuvdal. Hun fulgte med dem nordover. Meldingen nadde 
frem dit den skulle.» 

John Berg i Jespersen. 

Kampene i Norge 1940 
Dette enestliende bokverl< utkom ferste gang i 1978 og 

har nA vrert utsolgt i over 15 Ar o9 sterl<t etterspurt. Til 
jubileumsAret 1995 utkommer 2. utgave i delvis revidert og 
oppdatert stand. 
Bokverl<et er i 2 bind (20 x 30 em) i gedigen innbinding og 
pA ca. 700 sider med 800 illustrasjoner i forfatteren, 
tegneren og vemepliktig major Andreas Hauges 
ufor1ignelige og dramatiske strek. Han har besekt 
Astedene for samtlige kamphandlinger og rekonstruert 
krigshandlingene med kart, skisser og tekst som med 
skremrnende realisme gir oss et bilde av vAre soldaters 
innsats. For slekt og etterl<ommere er bekene en 
dokumentasjon, for aile endel av vAr historie i dette 
hundreAret. . 
Bekene bringer lisle over falne i tidsrummet 9. april-
10.juni 1940 . 
Aftenposten i 1978: "Fremragende om 1940". 
Sjefarten i 1978: "Et praktverlc". 
Bokverl<et utsendes i mars -95 fritt Ievert postkontor i 
oppkrav kr. 1180,-. Porto og gebyr er betalt. Verl<e! selges 
bare direkte fra for1aget. Bestilling blir bekreftet. De ferste 
500 bestillere fAr et nummerert eksemplar av bokverket 
med forfatterens signatur. 

Krigshistorisk Forlag a.s 
Dronnlngens gt. 3/5, Sandefjord. 
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V ARE FALNE 1940- 1945 I 

FALT UNDER KAMPENE I NORGE 

0yvind Nordby, f. 1915 , deltok i kampene i 
Midtskogen og fait ved Elverum II. april. 

Johan Henrik Ihlen, f. 1906, deltok i kam
pene og fait ved Bj0rgeseter pa Hadeland 16. 
april. 

Frantz Philip Hopstock Haslund, f. 1916, del
tok i kampene i Norge 1940, fait i et bakhold i 
Valdres 24. april. 

Erling Bjornstad, f. 1894, gikk etter invasjo
nen om natten gjennom Nordmarka og s1uttet 
seg til de norske styrkene ved Jevnaker. Under 
kampene ved Segalstad bru fait han 26. april. 

OddS. Brrenne, f. 1919, var pa n0ytralitetsvakt ~-
pa Oscarsborg 9. april og skj0t ned et tysk fly. Fl0y 
2. mai mot England og ble skutt ned ved Shetlands0yene. 

FALT I MOTSTANDSKAMPEN I NORGE 

Gunnar Svein An kiev, f. 1917, kom med i sanitetslaget i Milorg og 
forsynte dessuten «gutta pa skauen» med mat og utstyr. Han ble 
arrestert i sitt hjem i 1944, satt pa M0llergata 19, d0mt av en «norsk» 
srerdomstol og skutt pa Akershus i 1945. 

Per Grell Lonning, f. 1921 , var i en spesialgruppe i Milorg som tok 
imot agenter hjemsendt fra England og ble utdannet av disse . Under en 
aksjon ble han arrestert av tyskerne i 1943 og skutt pa Trandum i 
1944. 

Erling Maim, f. 1882, kom tidlig med i motstandsbevegelsen og var 
tilsluttet Sivorg. Han hjalp j0dene under forf0lgelsene i Norge h0sten 1942. I 
november 1942 ble han arrestert, forh0rt pa Victoria Terrasse og funnet d0d i 
sin enecelle dagen etter. 
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Kristian Olstad, f. 1914, var vaktmann i Oslo og ble skutt av en tysk 
so1dat i 1944 mens han var i tjeneste. 

Olav Ringdal, f. 1921, ble arrestert under aksjonen mot studentene h0sten 
1943, men klarte a mmme. Han kom med i Milorg, var medredakt0r i en 
illegal avis, drev som kurer til Sverige og Iedet opplysningstjenesten i en 
organisasjon for antitysk propaganda. I april 1945 ble han skutt i en leilighet 
i Bygd0y aile. 

Ivar Munthe-Kaas Sandvik, f. 1913, deltok i Milorg og ble i 1943 med
lem av sentralledelsen som forsyningssjeffor «gutta pa skauen» og folk som 
Ia i dekning. Han ble m0tt av Gestapo da han skulle m0te en kontakt, skutt og 
d0de pa Aker sykehus i 1944. 

Hetty Sauer, f. 1908, deltok i etterretningstjenesten, ble arrestert og sterkt 
mishandlet. D0de pa Ulleval sykehus 1943. 

Jan Solberg, f. 1920, mmte til Sverige og videre til England i 1941. Her 
ble han utdannet som radiooperat0r. Han ble sendt tilbake til Norge og drev 
en illegal radiosender i Malvik. Her ble han peilet inn og skutt av tyske poli-
tisoldater i 1944. · 

Arvid Kristian Storsveen, f. 1915, deltok i kampene i Norge. Organi
serte motstandsarbeid i Norge, og ble sjef for overkommandoens militrere 
etterretningsvesen. I 1943 ble han overrumplet i en osloleilighet av tysk 
sikkerhetspoliti og skutt ned og drept. 

lvar William Wagle, f. 1914, og Tell Christian Wagle, f. 1919, var tele
grafister i Milorg og drev en radiosender pa Nesodden. Her ble de angrepet i 
1944 av 49 bevrepnede tyske soldater og skutt ned og drept. 

OMKOM I KONSENTRASJONSLEIR 

Gunnar Olav Andersen, f. 1900. Han drev illegalt arbeid og ble arrestert 
i april 1942, sendt til Tyskland og d0de i Natzweiler i august 1944. 

Abraham Josef Arsch, f. 1918. Familien kom fra Latvia i 1900. Seks 
medlemmer av familien ble deportert og omkom i tysk fangenskap. 

Birger Berg-Hansen, f. 1878, med1em av en organisasjon for hjelp til 
flyktninger og hjalp bl.a. sabot0rer med husly. Arrestert av tyskerne 1942, 
sendt i 1943 til Tysk1and, hvor han d0de i Natzweiler i januar 1944. 
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Jonas Fasmer Dahl, f. 1909. var tolk for briti ske og franske tropper under 
kampene i Norge. Oro senere over til Sverige, m0nstret pa en av Kvarstad
batene, som ble torpedert. Han ble tatt ti I fange og pi assert i konsentrasjons
leir og d0de der i 1944. 

Knut Jorgensen, f. 19 10, deltok i Milorg fra november 194 1. Han Iedet 
gruppens utdannelse i orientering og var transportleder til Sverige. Han ble 
arrestert i 1944, plassert f0rst pa M0llergata 19, overf0rt til Dachau, Nattzweiler 
og Dautmergen i Tyskland, der han d0de i januar 1945. 

Fredrik Ramm, f. 1892, utga den illegale avisen «Tidens Tegn» . Han ble 
arrestert i 1940, sluppet ut, og arrestert pa ny i september 1941 pga . sine 
artikler i Morgenbladet. Han ble sendt ti l Tyskland og sa tt i fengse l der. Han 
d0de under hjemreisen gjennom Danmark i november 1943. 

Benno Ramson, f. 1896, ble arrestert i oktober 1942, sendt til Tyskland 
og omkom i Auschwitz i januar 1943. 

Isidor Rubinstein, f. 1908, ble arrestert i 194 1, plassert pa nr. 19 og Grini 
og sendt til konsentrasjonslei r i Tyskland der han d0de under fluktfors0k i 
1945. 

August EmiJI(jonig Tobiesen, f. 1921, ble tatt under studentrazziaen og 
deportert til Tyskland, ble alvorlig syk, hjemsendt og d0de pa Ulleval sykehus 
1945. 

Kilde: V ARE F ALNE, Den norske stat, Oslo 1950. 

Minn esten vee/ Ris kirke 
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DAGBOKSBLADER FRA V AREN 1940 
av Eva Lorentzen 

Enkelte Ris-elever f0rte dagbok i kortere eller lengre tid under krigen. Fra en 
av dem, Eva Lorentzen (f. Morgenstierne), som tok examen artium i 1940, 
har vi mottatt f0lgende opptegnelser fra 1940: 

11. april....m0tte (inspekt0r) Hansson pa veien na, og han sa at efter ordre 
fra h0iere hold skulde det v<Ere skole imorgen. Jeg tenker det blir en underlig 
skoledag. 

12. april. Idag var det altsa skole, men vi hadde ikke mere enn tredje time, 
fransktimen. Da vi kom, skulde det f0rst b<Eres bort noen bord og noe sant til 
gymnastikksalen, for de tar imot evakuerte der. De vii de ha gutter til det, sa vi 
hadde f0rst ikke noe a gj0re . Men sa spurte vi de lottene som var der om vi 
ikke kunde gj0re noe for dem, og sa gikk Greta og jeg et <Erend til Vinderen 
for dem og siden opp til Riskirken hvor de ogsa har evakuerte i kjelleren .. . Da 
vi kom til skolen igjen, hadde vi altsa fransk i en time, men sa kom Berit i 
kjeledress og stalhjelm og med bil uten nummer og med politiskilt, og spurte 
om I 0 mann til a stappe madrasser pa Linderud. Vi meldte oss pa en hel haug, 
og kj0rte 11 stykker i en 7 -seter .. . 

13. april. ldag hadde vi hele tre timer pa skolen . Jeg sa til en klassekame
rat (hvis familie var tyskvennlige og b1e nazister, og hvis bror gikk vakt for 
tyskerne i byen) at hvis jeg hadde v<Ert henne sa vilde jeg ha skammet mig 
som en bikkje over den broren hennes som er med Quisling og paden maten 
ogsa med tyskerne ... De andre i klassen er absolutt tyskfiendtlige og forstar 
at vart eneste h:lb er England ... Det er en del gutter fra skolen som har klart a 
komme sig nordover for a slass, bl.a. Ramm, Sandvik og Hessel berg fra real. 

16. april.Idag da vi var kommet pa skolen kom det ingen i<Erer, og vi satt 
og ventet bortimot en halv time. Sa kom Schou og sa at det blev ikke noe 
skole, for den var disponert til andre ting. Det er nok tyskerne som skal inn
kvarteres. Det kan vel ikke vare sa lenge til vi skal pa skolen igjen, de sender 
oss vel pa Berg eller noe sant, men det var allikevel som Moska sa da vi 
skulde ga: «Jeg har aldri likt mig sa forferdelig godt her pa skolen, men na nar 
vi ikke skal ga her Ienger er det !itt rart allikevel.» Det var sann underlig taus 
stemning da Schou hadde sagt det. 

19. april. Idag var det skole igjen. Na blir det vel noksa normal skolegang 
en tid fremover, men hvordan det blir med eksamen er det ingen som vet 
enda. Frk. Schi0dt-Larsen er den av l<Ererne som tydeligst viser hvad hun 
mener og <Ere v<Ere henne for det. Hun sier detjo ikke rent ut til oss, de majo 
v<Ere f<Ert forsiktige sann, men det er helt oplagt hvad hun mener. Hun spurte 
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idag om vi pleide a stille oss op og glo pa de tyske soldatene. Hun hapet vi 
ikke gjorde det, det h0vet sig best for oss ikke a bry sig noe om dem, sa hun. 

24. april. Mandag (den 22.) var jeg pa skolen 3 almindelige timer og en 
0velsestime med flying op og ned til og fra kjelleren ... om ettermiddagen 
gjorde jeg noen ikke s<Erlig vellykkede fors0k pa a lese lekser. (Siden ble det 
bare sporadisk skolegang, avbrutt av en del vakttjeneste i tilfluktsrom.) ... 

Jeg var pa skolen i tredje og fjerde time (efter nattevakt). Vi var bare fire 
stykker som hadde fly-i-kjellern-0velse . 

Jo, og sa stod det noe i avisen igar som gjorde mig, og mange andre 
mennesker, hoppende glad: vi slipper artium, far eksamen bare pa 
gjennemsnittskarakterer. Vi har v<Ert noksa sikre pa at det vilde bli 
slik, men helt trygge kunde vi jo ikke v<Ere. Men pa en mate er det !itt 
ergerlig a miste den spenningen og de chansene man har oar man gar 
op i det skriftlige. Det muntlige er det himmelsk a slippe. Men vi rna 
allikevel betale det litt dyrt at vi slipper unna artium'en. 

25. april. Jeg hadde to latin-timer pa skolen idag. 

27. april Jeg var pa skolen 3 timer idag ogsa. I norsktimen sa vi pa 
et verk med billeder av Botticelli. 

30. april. Igar var jeg pa skolen de to f0rste timene ... Idag tok jeg 
mig fri fra skolen og arbeidet i haven i formiddag. 

4. mai. Idag gikk jeg pa skolen til en avveksling. I norsktimen lot 
Jensen oss fa vite forh:lndskarakterene. 

7. mai. Igar var jeg ogsa pa skolen, og fikk min karakter i latin 
ogsa .. . Jeg var pa skolen idag ogsa, og hadde min siste fransk- og min 
siste latintime. Fredag far vi utlevert artiumsvidnesbyrdene. Da skal vi 
vel troppe op i duskelue, jeg haper i all fall det, for !itt moro rna vel 
vi ogsa fa ha av artium'en var. 

10. mai. Ja, na er jeg student for alvor da. Kl. 12 skulde vi samles 
i gymnastikksalen. Det var omtrent som en almindelig eksamensfest. 
F0rst sang vi «Vi synger titt» og <<Ved Rondane», men vi fikk ikke synge 
noen studentersanger. Det kunde vi godt ha fatt lov til, det kan da ikke gj0re 
noen noe om vi sang om «studentens lyckliga da' m . Og det vii de ha v<Ert noe 
ganske annet a synge den nettopp da, eon ved aile andre anledninger, bade f0r 
og siden, fordi idag er detjo f0rste gang vi virkelig har rett til a synge den. Sa 
delte Hansson ut «vitnemalene» .... Sa sa Hansson akkurat det man ventet at 
han skulde si, og derpa skulde vi synge «Ja, vi elskem, men f0rst gikk Anne 
frem og sa noen ord om at vi savnet Rektor der, at vi fikk nok av tomme ord 
og talemater i denne tiden, men at den norske ungdommen sku! de vise i hand
ling at den hadde livets rett. 
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Efter det gikk vi og sa adje til aile lrererne. Frk. Schiedt-Larsen var synlig 
mrt... Det var litt rart a ga fra skolen for siste gang .. . Efter skolen gikk vi til 
Nanna, og der fikk vi champagne og bletkake og kringle. Vi var der til heni
mot kl. 3, og sa drog noen av oss ned til Majorstuen for a fotograferes. 

17. mai. Ja. det er en underlig 17. mai . lkke et flagg a se. Almindelig 
skoledag, arbeidsdag. Jeg holder pa i haven som ellers. Norsk gudstjeneste 
fra London. Ja, vi elsker, Kongesangen. Giv akt, bade i det ytre og inni 
mig selv. Nar jeg skal bort til Anne siden med hele klassen, skal jeg 
ga i hvit kape, duskelue, sergeband, norsk flagg pa opslaget. 

18. mai. Kl. 4 morgen. Jeg er nettopp kommet hjem na. Deter sa aldeles 
vidunderlig ute. Solen holder akkunit savidt pa a komme sig op na. Bjerkene 
er sa lyse-lysegmnne, og bakom Jigger de bla asene ogden Iyse-mde himme
len. Sa gjerne jeg vii de ha vrert pa Vettakolltoppen na og sett pa solopgangen. 

14. juni. Jeg var oppe pa skolen og betalte skolepenger na, og der holdt 
tyskerne til igjen . .tEsj og fysj sa vemmelig det var a se dem der. De skralte og 
sang og bar sig inne i gymnastikksalen var. Og valset omkring ute pa skole
garden, og en av dem klappet t.o.m. Raggen. Fy faen , jeg holdt pa a spy. Og 
jeg var helt skjelv av raseri hele tiden der. Refsum ogjeg sa noen pene ord til 
hverandre om dem. 

15. august. Na er jeg blitt akademisk borger. Det er sa rart a bli det 15. 
august. All ting blir sa underlig for oss i ar. Deter som Seip sa i talen sin, at 
en slik russetid har ingen andre opplevet. Ellers snakket han om de andelige 
verdiene som Universitetet skulde pmve a bevare. Enda mere enn a skaffe oss 
vi ten pmvde Universitetet a skaffe oss visdom. Og ellers var det klar tanke og 
mannsmot og verdighet som var det viktigste for oss. Han sluttet med det 
gamle latinske ensket: «Quod bonum, felix faustumque sit». 

Fer talen kom vi altsa marsjerende inn pa Universitetsplassen mens orkes
teret spilte hyldningsmarsjen av Sigurd Jorsalfar. Det var litt heitidelig a ga 
der og fele sig som midtpunkt for alles blikk og tanker. Sa var det Seips tale 
og sa en kort, god tale av russeformannen, Lasse Kolstad. Efter det sang 
Studentersangforeningen «Heilig, hellig er studentens kall» og «Landkjen
ning». Det var heitidelig, men hele tiden tuslet det noen tyskere pa trappene 
rett foran oss og tok billeder. Det var til a sprekke av. Sa da vi skulde synge 
<da, vi elskem til slutt, stemte jeg og aile andre i sa heit som aldri fer, og da 
vi kom til «Og som fedres kamp har hevet. .. . », da klang sangen utover plas
sen sa sterkt, sa sterkt. 

Kilde: Ris skole 1915- 1965. 
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RIS SKOLE 1939-1945 
av Inge Lorange Backer 

Krigsutbruddet hesten 1939 fikk ikke noen spesielle virkninger for skolens 
liv. Undervisningen fortsatte som vanlig. Vel var det krig ute i Europa, men 
den alminnelige mening var at vii Norge kunne da ikke bli trukket inn i den. 
Denne innstillingen holdt seg gjennom vinteren 1939-40. ( ... ) 

Imidlertid hadde man til en viss grad vrert oppmerksom pa faren. Saledes 
hadde elever i Holmenkollasen vedjuletider tilbudt Irerere som bodde i byen, 
a flytte opp til dem hvis det skulle bli nedvendig a evakuere. Om morgenen 9. 
april fikk en lektor besek av en av sine elever: «Fmken, na er det krig. Na rna 
De komme opp til oss.» 

9. april var en kaotisk dag. Fa av lrererne mette opp, og de fleste av elevene 
uteble. De som kom, ble sendt hjem igjen. ( ... ) 

Heller ikke I 0. april, «panikkdagen», ble det noen undervisning. Men det 
kom sammen et skolerad, og man forsekte a gjenorganisere undervisningen. 
Det var ikke bare lett. Mange, bade lrerere og elever, hadde reist ut av byen, 
og de kom ikke tilbake fer lang tid etter. Saledes var skolens kasserer, lektor 
Refsum, som deltok i kampene pa vestsiden av Mjesa, borte til juni. I mel
lomtiden skjettet hans frue arbeidet som kasserer. Men undervisning ble det 
likevel, klassene fyltes etter hvert, og at det 9. mai ble holdt skoleteater
forestilling (Peer Gynt), vitner om at forholdene hadde begynt a normalisere 
seg. 

Skolen rekvireres 
31 . mai kom det tyske tropper til skolen. Dagen etter ble lektor Mrehlum, 
som underviste i tysk, oppringt av kst. rektor Hansson og bedt om a vise en 
ung tysk leytnant rundt pa skolen, og fortelle ham hvilke rom han kunne fa 
bruke. Examen artium fait bort for skolens elever, som fikk sine standpunkt
karakterer, men privatistene hadde eksamenspmver, og en del av dem satt i 
gyrnnastikksalen pa Ris skole pa den tiden. Lektor Mrehlum sa derfor til den 
unge tysker at de matte ga Stille forbi sa lenge eksamen pagikk. Tyskeren 
spurte om det var piker som satt der inne. Han syntes ikke gutter tok skade av 
brak nar de arbeidet med sine eksamensbesvarelser. 

De ferste troppene som ble forlagt pa Ris, var esterrikske fjelltropper. De 
kom med hester som ble satt inn pa Hippodromen, og dette var kanskje den 
direkte arsak til at nettopp Ris skole ble tatt. Deres esterrikske sjefvar meget 
behagelig a ha med a gjere . Saledes lot han troppene avmarsjere en formid
dag mens det var eksamen, slik at kandidatene ikke ble forstyrret. Da skolen 
var blitt rekvirert, hadde det ikke blitt tid til a rydde bort beker og annet 
skolemateriell. Senere, da lrererne kom for a bringe det i sikkerhet, ble de 
ytterst korrekt mottatt av esterrikerne, som til og med hjalp til med a stable 
bort sekker, sa lrererne kunne komme til det de skulle ha tak i. 
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Da skolen matte overlat~s til tyskerne, ble bare vaktmester Nielsen igjen 
for a s0rge for at skolebygningen ikke led mer overlast enn h0yst n0dvendig. 
Han var utsatt for mange nifse opplevelser. F0r jul 1944 hadde hans sviger
S0nn, som var etters0kt for illegalt arbeide, midlertidig gatt i dekning hos 
ham. Tyskerne fikk greie pa dette og dro opp til skolen. De ringer pa d0ren, 
og idet vaktmesteren nrermer seg for a lukke opp, blir han skutt rett ned tvers 
gjennom d0ren . Alvorlig sa ret ble han kj0rt pa sykehuset. Hans frue og datter 
ble sendt pa Grini . Pa sykehuset var vaktmesteren meget darlig. Etter en tid 
ble han ogsa overf0rt til Grini . Legene protesterte, men det hjalp ikke. Aile tre 
ble pa Grini til frigj0ringen. Vaktmesterens innbo og alt hans l0s0re ble tatt av 
tyskerne. 

Ris flyttes til Ullern 
Etterat skolebygningen var blitt rekvirert, fikk Ris skole tilhold pa Ullern 
skole, ogden ordinrere interne eksamen ble avviklet her. Dog var man pa Ris 
et par dager i juni , nemlig da tyskerne hadde gitt skolebygningen til bake og 
f0r de hadde rekvirert den pa ny. Om h0sten fortsatte undervisningen paUl
lern . Hva man ikke visste dengang, var at de elever som begynte paRis h0s
ten 1940, aldri skulle sette sine ben i skolebygningen. Det var meningen at 
Ullern og Ris skulle skifte hver maned omaha formiddags- og ettermiddags
undervisning, men det ble i hvert fall til at Ullern fikk flere formiddagstimer 
enn Ris. Samarbeidet me 11om Ullerns nazirektor og rektor Andersen innskren
ket seg til det minst mulige. Kontorene deres Ia vegg i vegg, og de hadde hver 
sin telefon. Den endte de med a bruke hver gang de matte snakke med hver
andre i embets medf0r. En dag kom det ordre om at et bilde av Quisling 
skulle vrere opphengt i aile klasserom og kontorer. Etterat rektor Andersen 
hadde gatt for dagen, hadde nazi-rektoren tatt seg den frihet a henge opp et 
Quisling-bilde pa hans kontor uten a sp0rre ham. Da Rektor kom tilbake 
neste morgen og fikk 0ye pa bildet som hang rett overfor skrivebordet, til
kalte han vaktmesteren og ba kort denne om a fjerne det. 

Sam hold 
Under krigen vokste det frem et enestaende sam hold mellom lrerere og elever 
ved Ris skole. Lrererne var aile som en j0ssinger, og ogsa elevene sto helt 
samlet. Om det fantes et par stripete eller nazi-vennlige, ble de raskt frosset ut 
og sluttet skolen. Som f0lge av dette beh0vet ikke lrererne vrere sa engstelige 
for hva de sa i timene, og det oppsto et varmt tillitsforhold mellom mennes
kene pa begge sider av kateteret. Mange ganger matte lrererne gripe inn mot 
elevene for a hindre un0dvendige demonstrasjoner som det ikke ville vrere 
vunnet noe ved. Ofte fulgte de dem langs Ullernchausseen til Smestad i bit
ende sno for at provokasjoner sku lie unngas. Flere episoder inntratf likevel. 

Noen piker hadde kommet i skade for a sette seg ved siden av en hirdgutt 
pa trikken. Sa snart de oppdaget det, for de opp som stukket av veps. Senere 
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Ris skole 

kom hirden til skolen, men ble avvist av Rektor. Pikene ble dmnt til a relege
res og ikke fa sin artium i 1942. To av dem gikk om igjen og tok artium i 
1943, mens to andre fikk sine vitnesbyrd i 1945.Nervepakjenningen kunne 
mangen gang vrere stor, iblant for stor. I en time bmt en gang en pike sammen 
uten noen som heist ytre foranledning og skrek: «Far blir skutt! Far blir skutt! » 
Men hun lot seg berolige til slutt og fikk ga hj em.Frk. Schi0dt-Larsen, som 
vikarierte for inspekt0r Hansson i lengre perioder under krigen, matte ofte ga 
rundt i gangen pa Ullern og ta j0ssingsymboler som binders, en0rer og tau
stumper med knuter av frakkene til elevene for at det ikke skulle oppsta un0d
vendige kontroverser med nazi-rektoren. 

Rektor Andersen opprettholdt kontakten med sjefen for troppeforlegnin
gen pa Ris skole - en kaptein - via vaktmesteren. Han ville ikke ha tyskere 
inn i sitt hus, og foretrakk selva ga bort til sko len. H0sten 1940 var det en dag 
uvanlig fint a kaste sneball , og Ris-elevene bombarderte kapteinens bil. Kap
teinen lot Rektor tilkalle og sa tydelig ifra at slikt ikke gikk an. Men han 
forsto elevene, sa han, for han var fra Rhinland, og hadde selv vrert ung den 
gangen det var besatt. 

Motstand 
Fra tid til annen forsvant elever midlertidi g eller for godt. Det var en gyllen 
regel blant lrerere og kamerater at man aldri spurte hvor det var blitt av dem. 
Mange sluttet seg til Milorg og gjorde en glimrende innsats der, andre kom 
seg over til Sverige og Eng land hvor de pa andre mater kjempet for a gjen
vinne Norges frihet. 
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Den f0rste konflikten mellom lrereme og nazi-myndighetene fant sted h0sten 
1940. Kirkedepartementet sendte 20. november ut krav om lojalitetserklrering 
til NS . Det ble vedtatt en parole mot dette i forskjellige fora, og Norsk Lek
torlag formidlet den . Makthavernes f0rste fors0k pa a nazifisere skolen ble en 
fullstendig fiasko. Noe alvorligere sammenst0t ble det ikke, men det gjorde 
folk forberedt pa hva som kunne komrne. I februar 194I ble det arrangert en 
«Hitler Jugend»-utstilling i Oslo, og skolene b1e palagt a ga paden med aile 
lrerere og elever. F0rst ble det holdt et m0te pa Oslo Katedralskole med en 
representant for hver skole, og her vedtok man en relativt moderat resolusjon 
mot tvangsbes0k. Senere, pa det velkjente «Sinsen-m0tet», ble det vedtatt 
ikke a ga pa utstillingen under noen omstendighet. Det ble ogsa rettet en 
parole til elevene. Utstillingen ble totalt boikottet, og det f0rte til at skolen ble 
stengt fra II. til 17. februar. En del elever ble arrestert for demonstrasjoner 
om morgenen 11. februar, men de ble sluppet fri om kvelden . 

Motstandskamp 
Etter denne episoden ble det behov for en fast motstandsorganisasjon blant 
lrererne. Lektorene dannet varen 1941 Oslo-ringen, med en representant for 
hver skole. Lektor Magnus Jensen ble medlem av den strategiske komiU:, og 
lektor Refsum av organisasjonskomiteen. Senere ble lektor Refsum med i 
Milorg. Varen 1942 ble det dannet en sentralledelse for motstanden b1ant aile 
landets lrerere, og her var lektor Jensen medlem. Han ble mer og mer opptatt 
i illegalt arbeide og ble medlem av Koordinasjonskomiteen og Hjemmefron
tens ledelse, og i de siste tre krigsarene viste han seg stadig sjeldnere pa 
skolen. 

Like f0r jul 1941 sammenkalte nazi-rektoren pa Ullern skole et m0te av 
foreldre og lrerere fra Slemdal, Vinderen og Ris skoler pa Slemdal skole. 
lngen m0tte opp av Ris-lrererne. Dagen etter ringte NS-rektoren til Rektor og 
fikk bekreftet at Ris hadde fatt beskjed om m0tet; sa sendte han klage til 
myndighetene. Rektor Andersen h0rte ikke noe mer til saken f0r han ble inn
kalt til forh0r i forbindelse med sin utmeldelse av Norges Lrerersamband. Da 
ble det tatt opp, men det skjedde ikke noe mer. 

Det politiske klimaet ble merkbart kaldere etter Quislings «statsakt» fe
bruar 1942. To dager etter kom Ioven om ungdomstjenesten, og 5. februar 
Ioven om Norges Lrerersamband. Parolen gikk ut pa at man skulle nekte a 
delta . Hver lrerer skulle selv undertegne og sende inn en melding om at han 
fant at han ikke kunne sta som medlem av sambandet. Pa Ris var det full 
enighet om tiltaket, ogsa etterat departementet hadde kunngjort at de som 
innen I. mars ikke hadde trukket sine protester tilbake, ville bli avskjediget. 
Fra en mindre 0stlandsby kom lektorer for a Sp0rre hva de burde gj0re; de var 
redde for a miste stillingen, det var sa fa som meldte seg ut . Da gikk det opp 
for Ris-lrererne hvor lett de hadde det som var helt enige. 

Lrerersambandet ble en dundrende fiasko , tross «landslederen» Orvar 
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Srethers forsikringer. Departementet forordnet derfor en «brenselsferie» fra 
27. februar. Det var det kanskje ikke sa mye a si pa i betraktning av kulden 
tidligere pa vinteren, men humbugen ble avsl0rt av mildvreret som satte inn 
28. februar og varte en dmy maned. 

Undervisning i hjemmene 
I tiden frem til «brenselsferiem> ble opphevet, 7. mai , foregikk undervisnin
gen i private hjem rundt om i distriktet. Foreldrene var meget velvillige og 
stilte sine peisestuer og spisestuer til disposisjon, slik at man for det meste 
ikke beh0vde a dele opp klassene i mindre grupper. Undervisningen ble selv
sagt sterkt innskrenket, fremfor alt fait jo aile ferdighetsfagene bort. Frk. 
Schi0dt-Larsen satte opp en timeplan og hadde sin fulle hyre med det. Lre
rerne kunne ikke overkomme a undervise pa mer enn tre steder om dagen, det 
ble dem som matte ga fra sted til sted , mens hver klasse hadde sitt 
«klassevrerelse» i et bestemt hjem. Tavler kunne man bare skaffe i et 
begrenset antall, fomvrig ble det a klare seg med et stort papir oppslatt pa en 
vegg. Men aile vanskelighetene med undervisningen f0rte i hvert fall til en 
ting: elevene begynte a Sette pris pa i det hele tatt a fa lrere. Mens 10nningene 
til lrererne ble holdt tilbake, var foreldrene med pa a underst0tte dem. Det 
hendte ofte at en lrerer ble buden til middag, og direktm Wiers-Jenssen pa 
Chat Noir inviterte hele lrererpersonalet til en forestilling for a oppmuntre 
dem. De nazistiske myndigheter tillot ikke undervisning i hjemmene, men 
dem tok man overhodet ikke hensyn til. 

Kirkenesferden 
Natten til 20. mars gikk tyskerne og NS til det neste skritt: arrestasjonen av 
II 00 lrerere fra hele landet. Fire av lrererne ved Ris skole sto pa NSs liste: 
inspekt0r Karl Leonard Hansson, lektor Odd J. Aalen, lektor Gottfred Salbu 
og lrerer Gabriel Bakka. Aalen og Bakka slapp pa grunn av sykdom, men 
Hansson og Salbu ble sendt til Grini, derfra ble de transportert til J0rstad
moen og sa til Trondheim, hele tiden under darlig behandling og pa knappe 
matrasjoner. I Trondheim ble de f0rt ombord i «Skjerstad», som bragte dem 
til Kirkenes , der de ble satt til hardt tvangsarbeid. De kom f0rst tilbake 24. 
september. 

7. mai opph0rte «brenselsferien», og undervisningen kunne fortsette pa 
Ullern skole. Men fremdeles var de II 00 deporterte lrererne i Kirkenes. At 
deres kolleger da opptok arbeidet, kunne bli oppfattet som tegn pa svakhet og 
unnfallenhet. Forat det ikke skulle skje, leste lrerere over hele landet opp for 
klassene sine en erklrering forfattet av lektor Magnus Jensen. I den sto det 
bl.a.: «Lrerernes kall er imidlertid ikke bare a gi barna kunnskaper. De skal 
ogsa lrere dem til a tro og ville det som er sant og rett. Derfor kan de ikke uten 
a svikte sitt kall lrere dere noe som strider mot deres samvittighet. Den som 
gj0r det, 0ver synd mot de elever han skal lede og seg selv. Dette lover jeg 
dere at jeg ikke skal gj0re. » Slik gjorde lrererne sin stilling helt klar. 
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Fra Ullern til Blindern 
Noen examen artium blc det ikke i 1942. Artianerne fikk sine vitnesbyrd 
paf0rt standpunktkarakterer. Om h0sten fortsatte skolen pa Ullern. Vinteren 
1943 var det akutt mangel pa brensel, og man matte ty til undervisning i 
bjemmene nok en gang. Men na var det lovlig! Elevene bragte med seg ved
trrer nar de gikk til skolen . Ullern skole ble rekvirert 12. mars 1943, og Ris 
flyttet 24. mars over til Ulleval folkeskole. Der badde man ettermiddags
undervisning hele tiden, man kunne ikke godt Ia folkeskolebarna ga hjem i 
m0rke. Undervisningen pa Ulleval gikk stort sett bra, med regulrere eksame
ner (dog med redusert pensum). Men pultene var vonde; de var beregnet for 
folkeskolebarn, ikke for elever i den h0yere skole. I 1943 kom svenskesuppen 
som et verdifullt tilskudd til ernreringen. Lrererne foresto utdelingen i det 
store frikvarteret og var bestandig vitne til glade fjes. I det hele tatt var stem
ningen Iysere pa Ulleval; man skj0nte det gikk fremover. 

Sommeren 1944 ble Ulleval skole tatt av birden, og Ris skole var busl0s pa 
nytt. Imidlertid sto lokalene til Universitetet pa Blindern ubrukte etterat Uni
versitetet var blitt stengt 30. november 1943. Sp0rsmalet var om det ville 
vrere riktig av skolen a flytte inn etter nazistenes arrestasjoner av professorer 
og studenter. Burde man ikke vise sin solidaritet med Universitetets folk ved 
a bolde seg borte? Rektor Andersen kjente dekanus Solberg og professor 
Holtedahl i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og tok opp med dem 
hva man burde gj0re. De regelrett oppfordret Ris skole til a komme, for det 
gikk rykter om at tyskerne ville ta Blindern. Sammen med Berg og Ullern 
rykket derfor Ris inn i Fysikk-kjemi-bygningen og boldt til der resten av 
krigen. De tre skolene ordnet seg slik at en skole var der fra kl. 8 til kl. 12, en 
annen fra kl. 12 til kl. 16, ogden tredje fra kl. 16 til kl. 20. Skolene byttet 
skift medjevne mellomrom. Pa Blindern ble Ris-lrererne boldt daglig under
rettet om krigens gang av Helmut Ormestad, tidligere Ris-elev. 

Om ettermiddagen 7. mai, etterat tyskerne badde avgitt sin kapitulasjons
erklrering og den var blitt alment kjent, kom en ung gutt pa motorsykkel 
svingende om hj0rnet ved rektorboligen. Han viste seg a vrere en elev fra en 
av avgangsklassene, og bilste Rektor: Jeg bar en balv time fri, og matte se 
skolen og Dem! 

8. mai m0ttes hele skolen til 1. time pa biblioteket i 3. etasje av Fysikk
kjemi-bygningen. Rektor Andersen og lektor Edvard Stang talte, og til slutt 
sang aile «Ja, vi elsker» f0r man ga seg f0lelsene i void. Sa mange omfavnel
ser og klemmer bar lrererne neppe noen gang fatt av eleveneog omvendt! 

Examen artium 1945 var frivillig . De som ville forbedre sine standpunkt
karakterer, kunne ga opp til pmven med offentlig sensur. Elever og lrerere 
skiltes ikke bratt, saledes ga artianerne en lunsj for skolens lrererpersonale pa 
Frognerseteren. 

Skolebygningen var i en mindre bra forfatning. Tregulvene og tersklene 
var overalt nedtrakket av jernbreler. Srerlig ille var det rett innenfor d0ren til 
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lrerervrerelset, der offiserene badde boldt til. Sanitrerutstyr og vasker var knust 
eller 0delagt. Etter frigj0ringen ble det satt i gang store reparasjoner, og sko
len viste seg i noenlunde presentabel stand da elevene vendte tilbake h0sten 
1945. 

Kilde: Ris skole 1915 - 1965 
Artikkelen er !itt forkortet. 
Overskrifter er satt her. 
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GRIMELUND-M0TENE SOMMEREN 1941 
av @y vind Gaukstad 

20. juni 194 1 m0ttes en gruppe menn i konsul Hans Halvorsens hjem pa 
Grimelund gard i Holmenveien pa Vinderen. Denne gruppen fikk etter hvert 
en sentral plass i det sivile motstandsarbeidet og kom til a representere de 
konstitusjonelle norske myndigheter. Denne gruppen er blitt kjent under nav
net Kretsen. 

Kretsen 
Kretsens fremskutte posisjon i det norske motstandsarbeidet er f0rst og fremst 
et resultat av den n<ere kontakt den gradvis fikk med den norske 
regjering i London. Denne kontakten, som ble holdt apen gjennom en 
vel utbygget kurer-rute, ble formidlet gjennom den norske legasjonen i 
Stockholm. 

M0tene sommeren 1941 var viktige fordi det ble knyttet kontakt 
mellom motstandsfolk av forskjellig politisk farge, bl.a. mellom enkelte med 
betydelig autoritet i det norske samfunnet pa den tiden. Kretsen sa det som 
sin hovedoppgave a fjerne misforstaelser og motsetninger mellom hjemme
front og utefront og fa en samlet oppslutning hj emme om regjeringen og dens 
kamplinje. 

Det f0rste m0tet ble arrangert som et middagsselskap i 2. etasje pa Grime
lund gard der Hans Halvorsen leiet av Sigurd Husebye. Gjestene var blitt bedt 
om a innfinne seg med noen minutters mellomrom for a vekke minst mulig 

Pd Grime/und g{/rd ble del skrevet historie sommeren 194 1. 
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oppmerksomhet. Det store huset Ia h0yt, fritt og gunstig til med flere at
komstveier og med god avstand til de mermeste villaene. Dessuten var det 
mulig a kunne flykte i flere retninger hvis det sku lle bli n0dvendig. 

De menn som m0ttes, hadde allerede engasjert seg i aktivt motstands
arbeid og fl ere av dem var kommet i forgrunnen i aprildagene 1940 og var 
kjent for si n uredde og faste holdning overfor tyskerne. Det var i alt ti stykker 
til stede ved middagen: H0yesterettsjustitiarius Paal Berg, direkt0r i Statis
tisk Sentralbyra Gunnar Jahn, rektor ved Universitetet i Oslo Didrik Arup 
Seip, finansradmann i Oslo Paul Hartmann, redakt0r i Morgenbladet Olaf 
Gjerl0w, storti ngsmann Carl P. Wright, h0yesterettsadvokat 0ystein 
Thommessen, overrettssakfmer Tor Skj0nsberg, nestformann i Arbeiderpar
tiet Einar Gerhardsen og konsul Hans Halvorsen. 

Den egentlige initiativtager til m0tet var Tor Skj0nsberg. Skj0nsberg bod de 
i Grimelundsveien og var blitt kjent med Halvorsen i begynnelsen av krigen. 
Skj0nsbergs tanke var egentlig a ra til et effektivt etablert samarbeid mellom 
regjeringen i London og en sentral hjemmefrontledelse som han mente burde 
opprettes snarest mulig. Han fremla disse tankene for naboen, som straks 
fattet interesse for dem. De ble enige om a arrangere et m0te i Halvorsens 
hjem. 

Hans Halvorsen var en av Oslos ledende forretningsmenn. Han kjente per
sonlig fl ere av de menn som hadde statt i fremste rekke i aprildagene 1940. 
Det var viktig for initiativtagerne til m0tet a fa kontakt med menn som alle
rede hadde inntatt en ledende posisjon i motstandsbevegelsen for a gi grup
pen den n0dvendige tyngde og autoritet. 

Flere av disse mennene hadde etter forvirringen som oppstod etter 9. april 
1940, tatt initiativ til opprettelse av et upolitisk administrasjonsorgan som 
tyskerne kunne godkjenne. Dette gjorde de uten at de hadde hatt kontakt med 
den konstitusjonelle regjering eller ratt noe mandat til a handle slik de gjorde. 
15. aprill940 ble Administrasjonsradet opprettet og Quisling tvunget til a tre 
tilbake. Regjeringen i London godkjente aldri Administrasjonsradet, og det 
bidro til a skape en kl0ft mellom utefront og hjemmefront som lenge var 
sv<ert f0lbar. 

Konfrontasjon 
Utover h0sten 1940 0kte presset fra tysk og nazisti sk side overfor norsk stats
forvaltning og rettsvesen. Quisling kunngjorde sin plan om nazifisering av 
aile samfunnets organisasjoner og opprettelse av et riksting til erstatning for 
Stortinget. Organisasjonene fant hverandre i et felles motstandsarbeid og le
verte 15. mai 1941 et skarpt protestbrev til Terboven mot Nasjonal Samlings 
overgrep. 18. juni kom Terbovens svar med en tale i Stortinget for innkalte 
representanter fra de protesterende organisasjoner. Midt under talen lot han 
seks av underskriverne arrestere. Fra denne dag av kulminerte all apen mot
stand mot tyskerne og deres samarbeidsfolk i Norge og organisasjonene gikk 
under jorden. 
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Flere av de menn som m0tte pa Grimelund to dager senere, hadde deltatt i 
denne protestaksjonen som radgivere for organisasjonene. De kjente meget 
godt til de problemene og vanskene som var oppstatt og f0lte behov for a fa 
informert London-regjeringen om den illegale kamp som na var i gang i Norge. 

Pa Grime lund var det ikke satt opp noen dagsorden for m0tet. Etter midda
gen ble man sittende ved bordet, og samtalen ble gradvis dreiet over til de 
sp0rsmal som Skj0nsberg og Halvorsen 0nsket a dmfte. Aile pa m0tet var 
enige om at det burde gjm·es noe for a fa bedre kontakt med regjeringen i 
London og fa avklaret forholdet til den. Det ble gitt uttrykk for bekymring 
over den kritikk som helt fra sommeren 1940 hadde gjort seg gjeldende 
overfor regjeringen pga de manglende forberedelser f0r 9. april. Skj0ns
berg fremla sin plan om at regjeringens posisjon hjemme kunne bli 
styrket ved at man sendte over en mann som hadde gode informasjo
ner om forholdene i Norge og at denne mannen burde va:re en av 
deltagerne fra middagsm0tet. 

Gruppens medlemmer ble til slutt enige om a be Paul Hartmann dra til 
London. Det var viktig for gruppen at den mann som ble sendt over, kom fra 
borgerlige kretser. Dette ville gi regjeringen et bredere grunnlag i folket og 
svekke tyskernes propaganda om regjeringen som en korrupt partiklikk. Det 
var ellers enighet pa m0tet om at den mann som ble sendt, skulle ga inn i 
regjeringen som konsultativt statsract. 

Ved siden av denne planen om en supplering av regjeringen, dmftet grup
pen ogsa behovet for og 0nskeligheten av a fa skiftet ut forsvarsministeren. 
Det var enighet om at han var regjeringens svake punkt. Pa ham fait ansvaret 
for den manglende mineutlegging f0r 9. april og for at det ble unnlatt a mobi
lisere da tyskerne gikk til angrep. Det ble saledes to konkrete sp0rsma1 som 
skulle formidles til regjeringen via legasjonen i Stockholm. Av forsiktighets
grunner ble det ikke fattet noe formelt vedtak pa m0tet. 

Hartmann var selv usikker pa om det var riktig a sende en mann over til 
London og om han evt. var den rette person. I tiden som fulgte etter m0tet, 
s0kte han rad hos flere av dem som hadde va:rt til stede ved middagen. For 
Hartmann betydde det mye hvilket syn Einar Gerhardsen og arbeiderbevegel
sen hadde om saken. Gerhardsen hadde pa Grimelund ingen innvendinger 
imot at Hartmann reiste til London, men noe endelig svar kunne han ikke gi 
f0r han hadde konferert med andre representanter for arbeiderbevege1sen. Saken 
ble tatt opp i Samarbeidskomiteen mellom Arbeiderpartiet og LO. Komiteen 
hadde ikke innvendinger mot Hartmanns reise. 

Skj0nsberg arbeidet i tiden etter det f0rste Grimelund-m0tet iherdig i ku-
1 issene, og hadde flere m0ter rued Gerhardsen og kontakt underveis rued Jahn, 
Berg og biskop Berggrav. Etter arbeiderbevegelsens klare standpunkt st0ttet 
disse menn na forslaget om en henvendelse til regjeringen om a sende 
Hartmann til London. Hartmann sa seg etter dette villig til a reise. 
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Kontakt med London 
0ystein Thommessen ble na bedt om a formidle Kretsens oppfatninger til 
den norske regjerings medlemmer i Stockholm. Thommessen, som bodde i 
Frognerseterveien, kjente godt Halvorsen og Skj0nsberg fra tidligere og kom 
til a spille en aktiv rolle i forbindelse rued m0tet da han hadde muligheter for 
a reise til Stockholm. Midt i juli dro han pa en forretningsreise til Stockholm 
og fremla forslagene fra Grimelund for statsradene Mowinckel og Neshagen 
ved legasjonen. Disse ekspederte henvendelsen videre til London med spe
sial-kun!r. 14 dager senere kom det beskjed fra Nygaardsvold-regjeringen om 
at Hartmann var velkommen i London. 

25. august 1941 ble det holdt et nytt m0te hos Hans Halvorsen pa Grime
lund. Foruten dem som var til stede pa det f0rste m0tet i juni, deltok denne 
gangen ogsa nestformann i LO, Lars Evensen og h0yesterettsdommer Ferdi
nand Schjelderup. M0tet ble ogsa denne gangen arrangert som et middags
selskap. Samtalene var som f0rste gangen helt uformelle. Ingenting ble skre
vet ned. 

0ystein Thommessen redegjorde for sitt m0te 17. juli med legasjonen i 
Stockholm. Han hadde ikke noe skriftlig materiale, men refererte etter hu
kommelsen hva som hadde statt i henvendelsen til regjeringen i London. Der
etter ble deltagerne pa m0tet gjort kjent rued regjeringens svar og at det na var 
klart for Hartmanns reise. 

Hartmann, som allerede hadde arbeidet med sitt oppdrag en tid, Ia sa frem 
programmet for reisen. Han 0nsket a orientere regjeringen om Hjemmefron
tens stilling, han ville skape forstaelse for det som hadde hendt i admini
strasjonsradstiden og senere, han ville bidra til a fjerne uoverensstemmelser 
mellom ute- og hjemmefront og ville fors0ke a fa til at regjeringen ga regel
messig finansiell st0tte til Hjemmefronten. 

Hartmann dro i september til fots over grensen og videre til Stockholm. 
Herfra ble han f10yet til Storbritannia. Her deltok han i en regjeringskonferanse 
og ble utnevnt til konsultativt statsrad. 

Noen dager etter Hartmanns avreise ble Kretsen fra Grimelund-m0tene 
vesentlig redusert ved de mange arrestasjonene som ble foretatt i forbindelse 
med unntakstilstanden I 0.-16. september. Einar Gerhardsen, D.A.Seip og Olaf 
Gjerl0w ble arrestert og sendt til Tyskland. Carl Wright ble arrestert i oktober, 
mens Lars Evensen klarte a flykte til Sverige. De resterende medlemmene av 
Kretsen fortsatte imidlertid a m0tes. Disse m0tene var helt frem til 1943 for
holdsvis fa og meget uregelmessige og ble bare holdt hver gang det forela noe 
bestemt. 

Fra Kretsen til Hjemmefronten 
Kretsens medlemmer kom gradvis til a sta mer sentralt i motstandsarbeidet. 
Da Koordinasjonskomiteen ble bygget opp fra januar 1942, kom den til a 
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fremsta som den virkelige sivile hjemmefrontorganisasjon. Flere av Kretsens 
medlemmer m0tte begge steder. Koordinasjonskomiteen hadde ingen direkte 
forbindelse med regjeringen, men overlot dette til Kretsen. Etter Hartmann
tiltakene sommeren 1941 var Kretsen blitt akseptert som en politisk faktor av 
regjeringen. Denne radspurte i stadig sterkere grad Kretsen om en rekke poli
tiske og konstitusjonelle sp0rsmal og ikke minst var den opptatt av de 
overgangsordninger som matte tre i kraft ved frigj0ringen . De m0ter som ble 
holdt pa Grimelund sommeren 1941, fikk overordentlig stor betydning for 
utviklingen av det sivile motstandsarbeid og for den kontakt som ble knyttet 
mellom ute- og hjemmefront. 

Litteratur: 
Tore Gjelsvik: Hjemmefronten, Oslo 1977. 
Ole Kristian Grimnes: Hjemmefrontens ledelse, Oslo 1977. 
Rolf Kluge: Hjemmefrontledelsen tar form - Kretsen dannes sommeren 
1941 , 1970. 

Grime/und gards stolther: Tuntreer . 
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KIRKEFRONTEN 
avJan H0eg 

Etter at tyskerne hadde invadert 
Norge i 1940, var kirken som stor
parten av det norske folket ganske 
uforberedt pa det som skulle komme. 
Det kan vrere av interesse a se utover 
vart distrikt nar det gjelder kirkens 
kamp mot nazistene fordi flere menn 
herfra deltok aktivt i kampen. 
I juli 1940 sendte biskop Eivind Berg
grav et brev til menighetene hvor han 
ga uttrykk for hap om at okkupan
tene ville respektere folkeretten. Men 
i september brast hapet. Myndighe-
ten grep inn pa kirkens omrade, for-
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langte endring i kirkeb0nnen, og pmvde seg ned nazifisering av de religi0se 
programmene i kringkastingen. 

Berggrav var da klar over at man matte danne en kristen front mot de nye 
makthaverne. Da matte kirken og de kristne organisasjonene sta sammen. For 
a fa dette til, matte han fa til et samarbeid med professor Ole Hallesby, som 
den fremste lederen for organisasjonene. Han og Hallesby sto tidligere teolo
gisk ganske fjernt fra hverandre, sa han gruet seg til samtalen. Han bad for
mannen i Ris menighetsrad og Oslo bisped0mmenid og nrer medarbeider av 
Hallesby, rektor Hans H0eg, om a bli med til Hallesbys villa pa Vinderen den 
16. oktober om kvelden. Der eksaminerer Hallesby biskopen i teologien og 
finner ut at de star pa et sa felles trosgrunnlag at han kan ga med pa samar
beid. Nar det gjaldt forholdet til nazistene, var de helt enige. Etter m0tet 
kontaktet de en annen Ieder for de kristne organisasjonene, Ludvig Hope. 
Han ville ogsa vrere med, og dermed var grunnlaget lagt for kirkekampen. 

Kristent samn1d 
Allerede pa sin f0dselsdag 25. oktober samlet Berggrav biskopene og le

derne for organisasjonen til et m0te i bispegarden. Der var fra vart distrikt 
h0yesterettsadvokat Wilhelm Beck, Hans H0eg og Ole Hailes by. Nevnes kan 
ogsa at misjonsprest Einar Smebye var der som representant for de norske 
misjonsmarker. Berggrav, Hallesby og H0eg skrev sammen en erklrering med 
overskriften «Kristent sarnrad». I erklreringen l0d det bl.a .: «Et slikt kristent 
samrad springer naturlig fram i en tid da der lett kan vise seg indre hjelpe10s
het og radvillhet hos kristne, og samtidig en dyp lengsel etter a fa samles og 
vrere ett i evangeliet.» Kristent samrad Ia de f0rste arene planene for kirke
kampen og Iedet den. Bade Berggrav, Hallesby, H0eg og Smebye var med fra 
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starten av. 
Gjennom hele 1941 0kte spenningen mellom kirken og nazistyret. I be

gynnelsen av 1942 kom bruddet pga. Ioven om «nasjonal ungdomstjeneste» 
og Ioven om «Norges lrerersamband». Biskopene Ia ned sine embeter i fe
bruar og hele kirkens svar kom I. paskedag med oppropet «Kirkens grunn» 
som ble lest opp i kirkene over hele landet samtidig som prestene Ia ned sine 
embeter. 

I l0pet av vinteren og varen skjedde det store utskiftinger i ledelsen. H0eg 
matte ga ut pga. sykdom, Smebye d0de og Berggrav ble internert pa hytta si 
i Asker. Det ble Hallesby som drog !asset et ar framover. Det var tunge tider 
med protestaksjoner og forh0r pa Viktoria Terrasse. Hjemmet pa Vinderen ble 
ransaket flere ganger, men tyskerne fant aldri noe. Etterat man i kirkene julen 
42 hadde bedt for Israel, ble Hallesby fratatt all eiendom og formue. Da Ioven 
om «Nasjonal Arbeidsinnsats» kom i februar 43, sendte Hallesby og Hope 
rekommandert brev til Quisling. Brevet ble lest opp fra prekestolene f0r Quis
ling fikk det, og na var det slutt. Begge havnet pa Grini. De to siste arene ble 
kampen Iedet av «Den hemmelige kirkeledelsen». Dosent Andreas Seierstad 
som bodde pa Vinderen, kom med i den. Ledelsen fikk srerlig som oppgave a 
skatfe prestehjelp der prestene var arrestert eller forvist. Seierstad var sekre
trer for kirkeledelsen og redigerte et orienteringsblad til prester og menighets
rad: Kirken i dag. Nar han skulle bringe manuskriptene til trykningsstedet, 
var han gjerne utstyrt med tapetruller eller innrammede bilder som var utmer
kede skjulesteder for de illegale skriftene. 

1. paskedag i Ris kirke 
Ris menighetsrad og prestene st0ttet lojalt opp om kirkekampen og de direk
tiver som kom fra ledelsen. Protokollene til menighetsradet viser flere brev 
der man takker biskopene for kampen mot departementet og regjeringen. 

H0ydepunktet i kirkekampen i Ris kirke var ogsa I . paskedag 42 . Oppro-

Crunnlaget for kirkekampen ble /agt i et mfJte hos professor Hallesby (til venstre) i 
Haakon den godes vei. De andre deltagerne var biskop Berggrav (i midten) og formann i 
Ris Menighetsrcld, rektor Hans HfJeg (til hfJyre). 
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pet var ikke kjent pa forhand, men folk ante at noe var i gjrere. Kirken var 
stappfull. Mens menigheten stod, leste sokneprest Stmmme «Kirkens Grunn» 
og erklrerte at prestene i Ris «av samvittighetsgrunner nedlegger embetet, 
men akter fortsatt a utf0re alt arbeide og all tjeneste som kan skj0ttes av en 
ikke-embetsmann, idet jeg holder meg til Skrift, bekjennelse og Alterbok for 
den norske kirke». Hallesby var naturligvis til stede. Da han gikk ut av kir
ken, skal han ha sagt: «Ja, na far vi en fri folkekirke» . Han fikk rett. Ris ble en 
del av frikirken som ble dannet ved siden av departementets nazikirke. 

To menighetsrad - et illegalt og et nazin\d 
H0sten 42 oppnevnte departementet et nytt menighetsrad med en kjent 

nazist i stmket som formann. Kirkeb0kene ble beslaglagt, men kassen var 
t0mt, sa det nye radet startet med kr. 26 i kassen. Vi finner bare referat fra ett 
m0te. Kanskje var det ikke flere . 

Det gamle radet arbeidet imidlertid for fullt. H0eg hadde lrert fra Kristent 
samrad at protokollene ikke matte inneholde farlig stotf. Derfor er det nesten 
bare 0konomiske sp0rsmal som refereres. Prestene hevet ikke Ienger l0nn fra 
departementet, men det var ikke vanskelig a skatfe penger. De private gavene 
oversteg langt prestenes l0nn, sa menigheten ga et godt bidrag til den felles 
hemmelige kasse som kirkeledelsen opprettet etter I . paskedag 42.Menighets
radet hadde andre problemer. Holmenkollen kapell matte stenge aile krigs
vintrene pga. fyringsrestriksjone. Ris kirke ble holdt oppe om s0ndagene. Da 
matte ogsa vielser finne sted. Vinteren 43/44 ble den ogsa stengt. Da holdt 
man gudstjeneste pa Diakonhjemmet, en tid ogsa i Aspelins villa i Heyer
dahls vei. Vinteren 45 kunne man igjen benytte kirken takket vrere vedbidrag 
fra menigheten. 

Menighetslivet blomstret. Det var stor tilslutning til gudstjenestene. Hjel
peprest Johnstad talte slik mot nazistene at han i november 43 matte flykte til 
Sverige. Misjonsprest Sten Bugge vikarierte til han kom tilbake etter freds
slutningen. S0ndagsskole, barnegrupper, ungdoms- og misjonsforeninger 
hadde stor tilslutning. Aile m0tene ble holdt i hjemmene. Menigheten hadde 
enna ikke noe menighetshus. Menighetspleien gjorde en stor innsats for syke 
og trengende under ledelse av fru Helga Anker. Eldre mennesker i stmket 
husker sikkert s0ster Klara med glede. 

Frigjoringen 
Tirsdag 8. mai kimte kirkeklokkene iRis en time fra kl. 14.00. S0ndag 12. 
mai var det konfirmasjon ved sokneprest Stmmme. Det ville vrere hyggelig 
om en eller annen konfirmant fra den dagen kunne kontakte historielaget og 
fortelle fra den gudstjenesten! 
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ARSMELDING FOR 1994 

Vinderen Historielag har i 1994 videref0rt virksomheten fra foregaende ar. 
Vekten er blitt lagt pa arbeidet med medlemsbladet og avvikling av enkelte 
store medlemsm0ter. Laget har oversendt til Vinderen Bydelsforvaltning for
slag om kulturhistoriske skilt i bydelen. Medlemstallet pr. 31112 1994 var 
610, en 0kning pa 208 fra i fjor. 

Historielagets arsm0te ble holdt 21. mars 1994 pa Diakonhjemmet. F0r 
arsm0tet holdt sekretCEren, Per Henrik Bache, et foredrag ledsaget av Iysbil
der: Streiftog gjennom bydelen i gamle dager. 0yvind Gaukstad og Finn 
Holden ble gjenvalgt som styremedlemmer. Som nytt styremedlem etter 
Sigrid Solberg ble valgt Solfrid Langmark. De 0vrige styremedlemmene var 
ikke pa valg. Valgkomiteens formann ble gjenvalgt. De 0vrige var ikke pa 
valg. Liva Tanning Langmark ble gjenvalgt som revisor. Tore Holst var ikke 
pa valg . 80 medlemmer deltok pa arsm0tet. Etter m0tet viste Evelyn 
Borchsenius en film fra virksomheten i Ris menighet sommeren 1940. 

Foruten arsm0tet har historielaget arrangert tre m0ter: 
M0te I : 3 I. mai var medlemmene invitert til a bese deler av Forsvarets 

fjellanlegg pa Holmenkollen. Det ble gitt en orientering om anleggets rolle 
gjennom tidene og Heimevernets bruk av det ved oberst Torleif Rekdal og 
oberstl0ytnant Gunnar Sandsbraaten. Vel 100 medlemmer deltok. 

M0te 2: 11. september deltok historielaget med et arrangement i forbin
delse med Kulturminnedagen 1994. Heftyevillaen og de gamle stuene pa 
Frognerseteren ble presentert ved rektor Christine C. Heftye og tidligere 
byantikvar Kjeld Magnussen. Christine Heftye holdt kaseri i villaen om sin 
oldefar, mens Kjeld Magnussen og historielagets styremedlemmer viste rundt 
i stuene. 300-400 mennesker var til stede i l0pet av de 3 timene arrangemen
tet varte. 

M0te 3: 6. desember avholdt vi vart julem0te i Sporten Restaurant pa 
Frognerseteren. Temaet var Skisport, skitradisjoner og skihyttene i Marka. 
Medlemmer fra de gamle skiklubbene orienterte. Anne Melgard gav informa
sjon om Byantikvarens innsamling av opplysninger om hyttene. LeifTorger
sen fortalte !itt om Fritz Huitfeldt og konservator Karin Berg gav supplerende 
kommentarer. Vel 120 mennesker deltok pa m0tet. I pausen ble det servert 
gl0gg og pepperkaker. 

I 1994 er det holdt 8 styrem0ter. Det er trykket 4 medlemsblad -2 i var
halvaret og 2 i h0sthalvaret. Historielaget har i 1994 hatt et behagelig samar
beid med Frognerseteren Restaurant, Skimuseet, Diakonhjemmet, Skiforen
ingen og Heimevernet/Stor-Oslo distrikt. 

Vinderen 19.1.1995 

0 y vind Gaukstad 
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Det er noe a tenke pa. 

SEKRETJERENS HJ0RNE 

Siden sist den 5. november har vi fatt 46 nye medlem
mer som vi emsker velkommen til oss. Vi er derfor pr. 
20. februar blitt netto 630 medlemmer i laget siden vi 
har avskrevet 19 medlemmer som er utmeldt av ulike 
grunner i de tre f0rste ar av var tid. 
Vi har v~rt pa det f0rste m0te mellom aile historie
lagene i Oslo for a danne eventuelt et fylkeshistorielag. 

Fra landslaget i lokalhistorie har vi fatt innbydelse til a v~re med i den 
tredje MINNEOPPGAVE FOR ELDRE. Hvis du er f0dt i 1930 eller tidli
gere og vii skrive .ned minner fra ditt liv for en landsomfattende minnesam
ling, kan du fa n~rmere opplysninger fra sekret~ren om fremgangsmaten . I 
1964 og 1981 kom det inn 3500 besvarelser som er samlet pa Norsk 
folkeminnesamling pa Blindern. 

Frist for innlevering er i l0pet av 1995, men ring oss heller na, sa far du en 
praktisk rettledning med emneliste og avtaler i posten. 

Arskontingent 1995: 
Vedlagt vii du finne en postgiroblankett som du like gjerne kan bruke i 

banken, og vi ser gjerne at du snarest betaler kontingent for 1995 pa kr I 00,
Unntatt er de 75 medlemmer som allerede har betalt for 1995. Det er ingen 
ting i veien for a betale for flere ar pa en gang. Av regnskapet ser du at det var 
flere som ifjor 0nsket a st0tte laget vart med en ekstra gave. 

Avis du er tvil om hva du har betalt f0r, kan du lese dette av adresselappen 
like etter ditt navn. Koden betyr: 
2 = betalt for 1992 
3 = betalt for 1993 eller kj0pt hele 93 argangen senere 
4 = betalt for 1994 
5 = betalt for 199 5 
G -g = har mottatt bladet som gave hittil, b0r betale? 
45678+L = Livsvarig medlem betalt kr 1000.- B0r bli flere? 
23 + 5H = Medlem som ha gitt kr 500. -
vs = patatt seg verv i en gruppe og ~ for styremedlem 

Avis du synes at dette er vanskelig eller om du finner ut at sekret~ren har 
gjort en feil i registreringen, er det bare hyggelig om du ringer pa telefon 
22 14 39 21. Vart adresseprogram vii ikke skrive inn ~,0,a pa adresse
lappene, sa vi far !eve med det. Andre feil kan du selvf0lgelig kommentere 
nar du sender inn kontingenten din. 

44 

Vart dataanlegg styrer utkj0ringen av adresselappene og vii for neste blad 
bare skrive ut de som har fatt et 5 tall som betyr beta1t for 1995. Du unngar 
stopp i blad1everingen ved betaling fer arsmetet 22. mars. 

For de som ikke har lest vare tidligere 12 blader fra 1992-94, kan disse 
kjepes ved henvendelse til sekret~ren. 

Avis du har gitt bort det siste nr. av bladet, kan du ta kjept et nytt i Vinde
ren Bok- og Papirhandel som er sa hyggelige a hjelpe oss med det. 

Fint hvis det er noen flere medlemmer som har lyst til a hjelpe styremed
lemmene med a dele ut ca 20-40 medlemsblad i sitt eget n~rornrade. Vi spa
rer inn portoutgifter, og du far en fin trimtur som du sikkert tar allikevel. 
Ring sekret~ren!! ! ! V art medlemsb1ad nr. 14 (2/95) er under arbeide. Det 
utkommer i mai med n~rmere beskrivelse av vart fjortende mete onsdag 
31.mai hvor vi drar til klosteret pa Hovedeya hvor mange av oss ikke har v~rt 
pa lenge. 

Kom med ideer til andre arrangementer du ensker i historielagets regi. 
Egne vervegiroer er utlagt pa aile 5 postkontorer i var bydel. lkke-med

lemmer kan melde seg inn i historielaget ved a betale arskontingent pa kr 
100.- og/eller gi en gave pa var postgirokonto 0825 0409339 eller bankkonto 
5084.05.24008. 

Raper mange finner veien til arsmetet den 22. mars pa Diakonhjemmet 
med et interessant foredrag ferst. 

Per Henrik Bache 

STYRET I VINDEREN HISTORIELAG 1994-95 

Leder: 0yvind Gaukstad 
Nest Ieder: Anne-Wenche Ore 
Sekret~r/kasserer: Per Henrik Bache 
Redakt0r: Finn Holden 
Styremedlem: Evelyn Borchsenius 

« Solfrid Langmark 

Historielaget har til formal a vekke interesse og skape forstaelse for var 
bydels historie. Det er viktig a ta vare pa gamle minner i vart ri~rmilje som 
en ku1turarv vi ensker a gi videre. 

La get arrangerer medlemsmeter og gir ut et medlemsblad som kommer ut 
fire ganger i aret. Laget ensker a arbeide aktivt for a verne og merke fornmin
ner og aile slags kulturminner i var bydel. 

Vi vii gjerne na flest mu1ig av byde1ens beboere og ensker at de stetter 
laget med medlemskap eller deltar i var virksomhet. Er du interessert i vart 
arbeid, kan du ta kontakt med Per Henrik Bache, tlf. 22 14 39 21. 


