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Velkommen til årsmøte  
onsdag 15. april 2015

Vinderen Historielag holder årsmøte
onsdag 15. april kl. 19.00 i peisestuen i 

Ris menighetshus. Ta med bladet du nå leser for nyttig 
informasjon till årsmøtet.

Foredrag: Gamle vulkaner i vårt område 
v/geolog Reidar Müller.

Velkommen !
Finn Holden

leder
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TeksT: Clemens saers

FoTo: PrivaT og Clemens saers 
fortsettelse fra nr.4, 2014

Aner fra Tyskland
Barthfamilien kan føre sine aner til 
1600-tallets Tyskland. Da kom en 
av dem til Kongsberg for å utvikle 
bergdriften, på jakt etter og utvin-
ning av sølv. Kongsberg sølvgruver 
var et økonomisk fundament for 
det dansk-norske tvillingriket. De 
fleste som innvandret til Norge på 
1500-1700-tallet var slike ressurs-

personer som med sin kompetanse 
bidro til utvikling og innovasjon. 
En etterkommer, Fredrik Barths 
tipp tippoldefar, Georg Daniel Bar-
th, (1725-1782) var sorenskriver i 
Ryfylke, ett av hans barn i sitt an-
dre ekteskap er Thomas Friderich 
Weibye Barth, (mor het Weibye) 
(1772-1842), sønnen får det samme 
navnet bortsett fra at Fredrik har 
fått en norsk stavemåte, Thomas 
Fredrik Weibye Barth, (1820-1902) 
var sogneprest i Hamre, Hordaland. 
Den tredje Barth med samme 
navn blir vår Barths bestefar, 
Thomas Fredrik Weibye Barth, 
(1870-1953).  Bestefaren fikk en 
teknisk utdanning og ble i 22- års-
alder ansatt i Statens veivesen. 
Videre utdanning på Den tekniske 
høyskolen i Hannover 1896-97, 
Tyskland, førte ham til den grup-
pen av veiutbyggere i Norge som 
satte tydelige spor etter seg. Som 
overingeniør bygget Barth veier i 
Romsdal, Finnmark og de siste 20 
årene av sitt yrkesliv fram til 1938, 
i Vest-Agder.
Den fjerde Thomas Fredrik Weiby 
Barth (1899-1971), ble en markert 
skikkelse i de akademiske rekker. 
Hans far viste vei til de tyske uni-
versiteter, sønnen gikk videre innen 
geologi. Store Norske leksikon sier 

Fredrik Barth,   
på livslang søken etter det menneskelige

Thomas Fredrik Weibye Barth,
 (1870-1953).  Bildet er tatt rundt 1890.
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følgende: ”Thomas Fredrik Weiby 
Barth, født i Bolsøy, norsk petro-
graf og geolog. Han arbeidet ved 
Universitetet i Leipzig 1927–29, 
ved Geophysical Laboratory i 
Washington D.C., USA 1929–36, 
professor ved Universitetet i Oslo 
1937–46, professor i geokjemi ved 
University of Chicago 1946–49. 
Bestyrer av Mineralogisk-geologisk 
museum, Oslo, 1949–66. Barth var 
en internasjonalt meget engasjert 
forsker med særlige interesser for 
hvordan bergarter dannes. Han 
gikk inn for granittiseringsteorien 
og utarbeidet en metode for bruk 
av feltspatene til bestemmelse av 

dannelsestemperaturen for berg-
artene. Hans lærebok Theoretical 
Petrology (1952), ble oversatt til 
mange språk og brukt verden over. 
En byste av professor Barth utført 
av billedhuggeren Arne Durban 
er utstilt i Mineralogisk-geologisk 
museum i Oslo.”
Femte generasjon med samme 
navn blir vår Barth, Thomas Fred-
rik Weiby Barth født i Leipzig 22. 
desember 1928. Farens faglige 
talent og evnen til å sette seg mål 
og gjennomføre dem, sammen med 
farens yngre bror Edvard Barths 
(1913-1996) lekenhet og krea-
tivitet, inspirerte vår Barth til en 

Tre generasjoner Barth, 1946. Fredrik Barth, nybakt russ sammen med fra venstre 
bestefar og far.
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karriere innen akademia. Onkelen 
ble en kjent zoolog som flittig 
fulgte med på nevøens feltarbeid. 
Onkelen tok selv en doktorgrad når 
unge Barth var i Ny-Guinea. 
Familien bor før krigen, den tiden 
de ikke var i Tyskland eller USA, 
i et eldre hus fra 1890-årene i 
Kongeveien, nær Voksenkollen. I 
første etasje levde man enkelt med 
kort vei til blant annet Holmenkol-
len skibakke. Fredrik Barth gikk på 
Slemdal skole når okkupasjonen 
kom og tyskerne rekvirerte deres 
bolig. Det tyske luftforsvaret mente 

at deres hus passet godt for over-
våking av luftrommet over Oslo.

Ungdomsopprøret som 
ble borte
Vinderen Historielag har hatt 
mange artikler om hva som skjedde 
i vår bydel under Den annen ver-
denskrig. Heller ikke jeg lar være 
å spørre Fredrik Barth om hans 
minner fra denne tid. Han var 12 ½ 
år da familien hals over hode måtte 
finne seg et nytt sted å bo. Familien 
leide seg en leilighet i Sogn hageby 
og unge Barth flyttet fra Slemdal 
skole til Tåsen skole. Da han skulle 
begynne på gymnaset på Berg 
skole var den okkupert av tyskerne. 
Fordi Universitetet av de samme 
tyskerne var tømt for studenter 
startet Barths liv på Universitetet 
allerede nå. Russ ble han i hvert 
fall våren 1946. Han og vennen 
Nils Christie, (senere kriminolog 
og professor ved Universitetet i 
Oslo) gjorde livet til tider surt for 
okkupasjonsmaktene. Som mange 
jevnaldrende ungdommer gikk 
også Barth med illegale aviser. 
Tyskerne overså ham for det meste. 
Barth kommenterer sin egen ung-
domstid som en lykkelig tid tross 
okkupasjonen. Den naturlige op-
posisjon som vokser fram på veien 
til et voksent liv kunne få sitt utløp 
i ungdomsstreker rettet mot okku-
pantene. I stedet for å måtte skjule 

Mellom Holmenkollen Park hotel og 
Holmenkollbakken, i Kongeveien 16 
ligger huset der Fredrik Barth, hans 
søster og foreldre bodde før krigen.
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sine meritter overfor 
voksensamfunnet ga det 
godord og anerkjennelse 
å lage ugagn for tyskerne.
Fullt så mange godord 
var det ikke å få under 
gymnastiden da Barth, 
som kom fra en familie 
uten engasjement i verk-
en statskirken eller annen 
religiøs virksomhet, 
sendte ut kondolansebrev 
til klassekamerater og an-
dre jevnaldrende etter at 
de hadde blitt konfirmert. 
Fra den ellers vennlige 
klasseforstander fikk 
Christie og Barth en solid 
bredside med kjeft.

Flyttet til Rød-
kleivfaret
Far og sønn hadde etter at eksamen 
artium var på plass, en diskusjon 
om hvilke fag unge Barth skulle 
velge. Mange rundt ham mente det 
var naturlig at han ville gå i sin fars 
fotspor, men det mente far og sønn 
var en dårlig idé. Ville unge Barth 
bli enten en bedre eller dårligere 
forsker enn faren ville det bli 
snakket om, og da ikke på en god 
måte. Herrene reiste over til USA 
og Chicago, mor Randi ble igjen i 
Oslo. Storesøster Tone var allerede 
ute av redet. I Chicago skulle far 
Barth forske videre ved universi-

tetet. Unge Barth startet opp med 
å interessere seg for mennesker, 
gamle mennesker. Paleoantropolog 
var et fag ved Universitetet i Chi-
cago ved siden av arkeologi, som 
appellerte til Barths utforskertrang. 
Tidlig på 1950-tallet er Barth over 
på det fag som vil fylle ham helt 
og fullt de neste 60 årene, nemlig 
sosialantropologi.
I 1946 kjøpte foreldrene en 
tidligere hytte i Rødkleivfaret 6 

Rødkleivfaret 16 med utsikt mot vest 
og Sørkedalen. Her ble, med et skrått 
blikk over de syv blåner, mye av 
Fredirk Barths faglige produksjon til.
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straks nord for Lillevann stasjon. 
Vår Barth kjøpe selv Rødleivfaret 
16 i slutten av 50-årene for å ha 
som base senere i livet. Her bodde 
han sammen med sin andre kone 
Unni Wikan fra 1974 til inntil få år 
siden. Huset var fra 1920 og hadde 
tidligere fungert som hytte før 
det ble bygget om og utvidet. Fra 
Rødkleivfaret har man en mektig 
utsikt over de syv blåner mot vest. 
Her ble mange bøker og artikler til. 
Det er lett å tenke seg at Barth har 
latt blikket gli langt bort for så å få 
tak i de bilder, lyder og lukter som 
er blitt lagret i minnet fra de mange 
feltarbeidene han gjennomførte. 
Sommeren 2014 ryddes huset slik 
at et av Barths barn får sin adresse 
der. Unni Wikan beskriver de lange 
vintrene med all snøen som laver 
ned på huset 450 meter over havet. 
Det har vært mye snømåking gjen-
nom årene.

Epilog
Noen ganger opplever jeg ned-
slagsfeltet for Vinderen Histo-
rielag som en liten landsby der alle 
kjenner alle. Slik var det i hvert 
fall fram til 70-tallet og den beg-
ynnende fortettingen av området. 
Når jeg nærmer meg slutten av 
denne artikkelen tar jeg en tur med 
T-banen fra Voksenlia mot Vin-
deren. Der ser jeg tidligere leder 
av Vinderen Historielag, Anne 

Wenche Ore, stige på ”trikken” og 
jeg konverserer henne nedover. Da 
jeg forteller at jeg skriver om en 
for henne jevngammel sambyg-
ding ved navn Fredrik Barth lyser 
hun opp. Anne Wenche forteller: 
”Jo, den karen kjente jeg godt. Jeg 
hadde hans far Thomas Barth som 
foreleser i geologi på Universitetet. 
Ellers var Fredrik og jeg på samme 
bursdagsfest hos en her i nabolaget 
i 1936. Tilbake til Fredrik Barth 
på Vinderen bo- og servicesenter 
hilser jeg fra Anne Wenche. Fre-
drik lyser opp og er glad for det. 
Barndommen i åsen, hvem kan vel 
glemme den!

Fredrik Barth juni 2014 på Vinderen 
bo- og servicesenter.



7

TeksT: lajla HeyerdaHl

FoTo: oslobilder, bymuseeTs 
arkiv

Jeg som er født i april 1940, har 
vage minner fra min første tid 
i barnepark.  Jeg husker at det 
var kaldt og at tanten tente på en 
bunke aviser for at vi barn skulle 
få igjen varmen i det sure været. 
Når jeg værer lukten av brent papir 
kommer det alltid frem noe langt 
tilbake i tid i min hukommelse. 
Senere gikk jeg i parken ved 
Vigelandsmuseet. Jeg husker tante 
Karoll med høy panne, brun i fjeset 
og med et ullskaut knyttet rundt 
hodet. Om vinteren skled vi ned 
den ”bratte” bakken på sklibrettet. 
Det var alltid spennende å 
sjekke om tungen hang fast i 
det kalde metallet. Vi visste 
at det var vondt når tungen 
satt fast, men det var likevel 
verdt å prøve. Ingen barn 
ble kjørt til aktiviteter den 
gangen. Vi måtte gå en halv 
time fra et oppsamlingssted 
sammen med tante Karoll 
frem til parken. Alle barna 
gikk pent og holdt i en løkke 
på et tau der tante Karoll 
gikk i spissen. Jeg tror jeg 
var fire år. Hjemturen gikk 

på samme måte. Det ville vært 
utenkelig i dag at kun en person 
hadde ansvar for 20 barn i trafik-
ken på Frogner, selv om det var få 
biler rett etter krigen. Jeg husker 
det var kaldt på bena om vinteren. 
Vi gikk med beksømstøvler og var 
hjemmestrikket fra topp til tå, med 
kjeledress i poplin som lett ble 
våt og frøs til is i kulden. Lunken 
kakao på flaske med strømpe rundt 
lå i sekken. 

Utedo i parken
Parktanters jobb hadde ikke forand-
ret seg etter 30 år da mine egne 
barn gikk i park i 1970-årene. Tant-
ene gjorde en fabelaktig jobb. De 

Den gang det fantes parktanter

I dag er barneparkene borte, og barn tilbringer 
mer tid innendørs.
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hadde ingen pensjonsordning og 
ingen sykepenger. I juli var parken 
stengt og ingen betaling. Parken 
var alltid åpen på lørdag, dog en 
time kortere, ikke fra ti til to, men 
ti til ett. Tante Bitten på Holmen 
var snill og alltid blid. Det eneste 
barna hadde som ly for regnet, var 
et skur med tre vegger. På baksiden 
lå utedoen der bøtten ble hentet en 
gang i uken av pudrettbilen. Jeg 
kjenner noen som gikk i park på 
Eiksmarka. Der tok tanten bøtten 
med på bussen.
Ved Holmendammen lå en 
barnepark tett opptil Oslo kom-
munes oppdrettsanlegg for fiske-
yngel. Selv om det var sandkasse 
i parken var sementkummene med 
fisk det mest interessante. Det var 
runde sementkummer, rundt 4-5 
meter i diameter, med lave kanter 
så barna kunne stå og se på fiske-
yngelen som svømte rundt og 
rundt. Fiskeyngelen skulle settes ut 
i vannene i Nordmarka. Anlegget 

var ikke inngjerdet og hvem som 
helst kunne titte opp på fiskene 
i kummene, og små ivrige barn 
kunne kanskje falle ned til de 
spennende fiskene.
De fleste mødrene var hjemme 
frem til barna begynte på skol-
en. Det var heller ikke mulig å 
jobbe når parken hadde så kort 
åpningstid. Mødre hadde sin 
lille frihet mellom ti og to, med 
en time kortere tid hvis det var 

minus 10 grader om vinteren. Det 
var ikke så mye stress og dårlig 
tid. Det var kjekt for fedrene å ha 
hjemmeværende koner som hadde 
handlet og middagen klar til de 
kom hjem.

Hvem husker Barnas 
uke?
Noen barn var så heldige at de 
fikk plass i Husmødrenes barne-
hager som startet allerede i 1937. 
Barnehagene ble drevet av Norges 
Husmorforbund. Hver vår var det 
”Barnas uke” i Håndverkeren. Alle 
barn var innom der. Jeg husker 
lastebiler fulle av barn og voksne 
på planet. De hadde lange stenger 
med poser ytterst, som ble stukket 
ned til oss på gaten i Bygdøy Allé. 
Vi la en slant i posen til inntekt for 
Husmødrenes barnehager. I Hånd-
verkeren var det et yrende liv av 
barn som kunne velge aktiviteter. 
Det var staffelier med store tegne-

Ivrige små bakere under "Barnas uke" 
i Oslo.



9

ark og gode malerfarger. Guttene 
var i snekkeravdelingen og lagde 
båter, mens jentene valgte baby-
stell. Hvert barn ble utkledd i små 
barnepleierskeklær med hvert sitt 
lille stellebord. Dukker ble badet 
og skiftet på av flittige barne-
hender.  Det var stor stas å bake. Vi 
fikk utdelt små deigklumper som 
ble kjevlet ut før pepperkakeformer 
tryllet frem menn og koner av den 
etter hvert så grå deigen. Vi fikk 
utdelt en papirpose med baksten 
etter hvert. Stor var skuffelsen hvis 
kakene var blitt litt brent i steking-
en. Det var tombola og basar der 
en kunne vinne en stor dukke med 
masse klær og dukkevogn. Jeg 
glemmer aldri den lyseblå tråbilen 
fra Amerika. Det var også flotte 
fruktkurver innpakket i cellofan 
som man kunne ta lodd på.  Mitt 

høyeste ønske var å vinne dukken. 
Men dessverre, jeg hadde ikke vin-
nerlykke.

Ingen parker igjen
I dag er alt forandret. Parkskurene 
er revet og erstattet med vinteriso-
lerte hus der barna blir passet på av 
utdannet personell.  Ute er det leke-
apparater og klatrestativ. De minste 
barna starter ofte før de er fylt ett 
år. Mor og far er på jobb hele dagen 
og er glade for at barnet er trygt 
plassert og får pedagogisk veiled-
ning. Dobøtten er erstattet med 
små barnetoaletter og lave vasker 
tilpasset barn. Inne er det trygt og 
varmt med bøker, spill og leker. De 
gamle parktantene er borte. Kvin-
ner som virkelig slet i all slags vær 
seks dager i uken - med bleieskift, 

ikke 
tilgang til 
vann og 
med utedo. 
Men vi var 
fornøyde. 
Ja, det var 
andre tider 
den gang.

Før var det mange barneparker i  Oslo, fulle av barn som lekte og 
spiste ute i all slags vær.
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TeksT og FoTo: gunHild ramm 
reisTad

Det store, brune huset som 
troner i Gulleråsveien nr. 25 
heter Åsen. Det er i år 100 år, og 
kom til å bety mye for mange. 
Siden det gamle huset i år ju-
bilerer, kan det være rimelig å 
se litt nærmere på 100-åringens 
historie.
Huset har tyngde, er stort og 
har et visst islett av romantisk 
kongsgårds-arkitektur fra even-
tyrene. Det var i mai 1915 Axel 
Gulbranson begynte å arbeide for 
å få seg en villa på Gulleråsen. 
Han hadde egentlig både gård og 
grunn i Enebakk, men han hadde 
også fem barn, og de burde få gå 
på skole og ta utdannelse inne i 
Kristiania. Derfor altså: En bolig i 
hovedstaden.
Familien bodde først til leie lenger 
opp i Gulleråsbakken, men både 
Axel og hans kone Gunhild kom 
til å like seg så godt her oppe i 
skogkanten med vid utsikt over 
by og fjord. Praktisk var her også 
med banen like ved, barneskole på 
Slemdal for de minste barna, og 
videregående skole for de større 
nede i byen. Jo, her ville de bygge 
og bo.

Våningshus i  
Gulleråsen
Axel Gulbranson kjøpte tomt og 
kontaktet arkitekt. Valget falt på 
hans egen fetter, Bredo Greve. Et 
rimelig valg, dels var Greve en 
meget anerkjent arkitekt, han hadde 
tegnet både Den tekniske høysko-
len i Trondheim, Theatercaféen i 
Kristiania, Veterinærhøyskolen i 
Ullevålsveien og Statens institutt 
for folkehelse i Geitemyrsveien, 
samt en villa i Skådalsveien.  Dertil 
hadde de to fettere gått sammen 
om byggearbeider tidligere. Bredo 
Greve hadde tegnet Vestby bro i 
Ytre Enebakk. Gården Vestby i 
Enebakk var Gulbransons eiendom, 
og det var han som hadde ønsket 
seg en steinbro ved eiendommen. 
Broen ble et av Greves mesterverk.
Men nå, altså: En moderne villa på 
Gulleråsen, eller våningshus som 
det heter i byggemeldingen i Aker 
kommune i mai 1915. Her bruker 
man tydeligvis fortsatt en landlig 
terminologi, ikke snakk om noen 
villa her. Med fem barn mellom 
tre og 16 år trenger man god plass, 
må Gulbranson ha tenkt. Og fet-
ter Greve var ikke en som bygde 
smått. Grunnflaten ble på 245 
kvadratmeter, kjeller og to fulle 
etasjer. Det het seg alltid siden, at 

Åsen - en villa full av mennesker
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jo, flott ble huset – men litt for stort 
og dyrt. Etter hvert fikk det navnet 
Åsen.
Tegninger og planer ble innlevert 
til bygningssjefen i Aker. Her var 
tømmermester Kr. Sensrud oppført 
som ansvarshavende for bygget. 
Planene er datert 31. mai 1915. 
Huset ble tatt i bruk i 1917, opp-
lyser dagens Plan- og bygningsetat 
i Oslo.

Et hus for familieliv
Tegningene viser en velutstyrt villa 
med stor stue, spisestue, musikkrom 
og boudoir, (det står så på tegning-
en – tilsvarende røykeværelse?), 
anretning, kjøkken og spiskammers 
i første etasje, i annen etasje er det 
fem soverom, bad, pikeværelse og et 
rom til «jomfru» – barnepike for-
modentlig.
Kjelleren rommet både vinkjeller, 

Gulleråsveien 25, bygget av Axel Gulbranson i 1915.



12

kullkjeller, bryggerhus, strykerom, 
tørrerom (?), safe (!), WC for piker, 
grønnsakrom og husholdningskjel-
ler.
Det ble et hus for familieliv – også 
den utvidete, med besteforeldre, 
tanter og onkler som kom opp med 
banen fra Kristiania til søndag mid-
dag og andre begivenheter. 
I mellomkrigstiden ble de fem 
barna gradvis voksne, svigerbarn 
og barnebarn kom til. Økonomiske 
opp- og nedturer fulgte. Axel 
Gulbranson tapte mange penger på 
bankkrakk. Etter en uenighet med 
Enebakk kommune om prissetting 
av skogene, bestemte han seg for 
å selge gården i Vestby.  Heretter 
konsentrerte alt seg om Åsen.

1940 – og nå blir det 
bruk for plassen
I 1940 hadde alle de opprinnelige 
fem barna flyttet ut og etablert 
seg med ektefeller og barn. Hver 
søndag hadde det vært stor fami-
liemiddag og de av barnebarna 
som bodde i nærheten vrimlet ut og 
inn hos besteforeldrene, Aggel og 
Nenna, som de het med kjelenavn. 
Men til hverdags var det blitt  
stillere på Åsen, så Gulbransons 
gjorde som moderne pensjonister 
gjør: De reiste en del. 
Så kommer vi til 9. april 1940. 
Axels nest eldste datter, Gunhild, 
var gift med oberst Leif Sunde. 

De bodde i militær familiebolig på 
Akershus. Nå ble anlegget bombet. 
Leif Sunde rakk bare å få anbragt 
kone og to barn, Leif jr. og Kristin, 
på Åsen før han måte dra av sted 
for å forsvare landet.
Etter en tid kom også den tredje 
eldste datter, Eva Aarnes, flyttende 
hjem med ett barn, Johan Fredrik.  
På nytt: Liv og røre i Åsen.
Utover krigen skjedde det så at 
okkupasjonsmakten begynte å 
beslaglegge hus i Vettakollstrøket. 
Beskjeden var kort og godt: Kom 
dere ut, vi trenger boligen!  Huset 
til familiens eldste datter, Ella 
Ramm og ektefellen advokat 
Harald Ramm, hadde adresse 
Skogryggveien på Slemdal. I 1943 
ble dette huset tatt og familien flyt-
tet i hui og hast hjem til Åsen. Her 
var det riktignok ikke plass til hele 
familien, sønnen Johnny Ramm 
fikk midlertidig bo hos familien  
Arnold og Ulla Eskeland i nabo-
huset til Åsen. Fru Eskeland var 
journalist og forfatter og skrev un-
der navnet Ulla Meyer. Nå satt hun 
bak blendingsgardiner og skrev 
boken om «Norske kvinner». Den 
utkom før jul 1945.
Jonnys storebror Axel ble innlos-
jert hos sin onkel Fredrik Ramm 
på Ris. Familien Ramm fikk etter 
hvert leie et hus på Ullernåsen, og 
kunne samles her, minus eldste 
sønn, stud.jur. Axel Ramm som 
flyktet til Sverige.
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Naboene flytter inn
Men på Åsen fortsatte tilstrøm-
mingen. Familien Dammanns hus i 
Stjerneveien 1 ble tatt av tyskerne 
i 1943. Erik Dammann senior var 
selv flyktet til Sverige etter enga-
sjement i motstandskampen. Han 
var nær ved å bli arrestert og måtte 
dra på øyeblikket. Hans kone, 
Gerd Dammann, ble arrestert som 
en erstatning og plassert på Grini. 
Etter et par dager kom tyskerne 
tilbake og hentet hushjelpen, Anne 
Tveter. Hun havnet også på Grini 
en kortere periode.

De tre Dammann-barna, Kitty på 
fem år, Bjørn på ni og Erik på 12 
år sto hjemløse igjen. En onkel 
tok seg av dem den første tiden, 
deretter fikk de bo hos familiens 
nærmeste nabo, Margrethe og Gun-
nar Amundsen i Gulleråsveien 21. 
Alle tre flyttet inn hos Amundsens. 
Men så skulle fruen, Margrethe 
Amundsen ha baby. Hun hadde 
allerede to barn, det ble fullt med 
Dammann-barna. Samtidig var rom 
rekvirert på Åsen, og løsningen ble 
at familien Dammann flyttet over 
hit. Gerd Dammann var sluppet ut 
fra av Grini, og den lille familien 
kunne flytte over til Åsen. Til sam-
men rommet huset et dusin men-
nesker, smått og stort. 

Selger huset etter 
krigen
Axel Gulbrandson var blitt enke-
mann i 1940, og som aldrende 
bestefar kunne han ha behov for 
en middagslur. Da skulle det være 
ro. Kollektivet fortsatte fram til 
frigjøringen.

I tillegg til alt annet var det i peri-
oder noen som lå i dekning i Åsen, 
opplyser Kristin Sunde. Da hus-
nøden i Oslo ble stor ble der også 
innkvartert flere mennesker i huset. 
De tvangsinnkvarterte var familien 
Olsen, mor, datter og datterdatter 
fra Lørenskog. De fikk bruke de to 
rommene i annen etasje, og hadde 
egen inngang. Olsen hadde seilt 
under krigen. Båten ble torpedert 
og han omkom.

Etter krigen utvandret familien 
Olsen til USA. 
Nei, han ante knapt, Axel Gulbran-
son, hvor nyttig og fullt det skulle 
bli i våningshuset han hadde bygd 
i 1915. I 1945 ble huset gradvis 
tømt. Familiene flyttet hjem til sitt 
og Axel Gulbranson solgte Åsen.
Kjøper var glassmester Finn 
Hansen. Men her begynner en 
ny historie som noen andre kan 
fortelle.
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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2015
Vinderen Historielag ønsker velkommen til årsmøte i peisestuen i 
Ris menighetshus. onsdag 15. april kl. 19.00

Saksliste til årsmøtet:

1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokollen
3. Godkjenning av årsmelding 2014 (ta med bladet)
4. Godkjenning av regnskap for 2014 og budsjett for 2015
5. Valg av medlemmer til styret
6. Årsprogram for 2015
7. Eventuelt

Enkel servering

Etter årsmøtet vil geolog Reidar Müller snakke om
gamle vulkaner i vårt område og spor etter dem.

VELKOMMEN !
Finn Holden, leder
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Nåværende styre er:

Finn Holden valgt for 2 år som styreleder i 2014   - fortsetter
Finn Bendix Bendixen valgt for 2 år i 2013             - tar gjenvalg
Bjørn Christophersen valgt for 2 år i 2013               - tar gjenvalg
Lajla Heyerdahl valgt for 2 år i 2013                         - tar ikke gjenvalg
Carl Huitfeldt valgt for 2 år i 2014                            - fortsetter
Clemens Saers valgt for 2 år i 2013            - tar gjenvalg
Henning Krohg Stabell valgt for 2 år i 2014           - fortsetter
Seyna Sønnichsen valgt for 2 år i 2014           - fortsetter

Valgkomiteen er fornøyd med det arbeid som styret gjør. Finn 
Holden fortsetter som styreleder. Dag Hammer har gått ut av styret 
etter eget ønske. Som nye styremedlemmer foreslås Hanne Groth og 
Lise Tschudi. Begge har sagt seg villig til å gå inn i styret. Følgende 
medlemmer gjenvelges for 2 nye år: Finn B. Bendixen, Clemens 
Saers, Bjørn Christophersen. 

Vinderen, 3. februar 2015

 Liv Johannson                Øyvind Gaukstad                 Wenche Undrum 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 
i Vinderen Historielag
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ÅRSMELDING FOR 
VINDEREN HISTORIELAG 2014

Vinderen Historielag har året 2014, som tidligere, arrangert årsmøte, 
vårtur, julemøte og utgivelse av fire medlemsblad med variert 
og interessant stoff fra Bydel Vestre Aker. Hele styret og flere av 
medlemmene har bidratt med stoff til bladet.

Vinderen Historielag hadde ved årsskiftet 1.1.2015 880 medlemmer 
inkludert de som ikke har betalt for medlemskontingent for 2014. Vi 
håper imidlertid på ny rekruttering.
Det har vært avholdt ti styremøter hjemme hos styremedlemmene. 

Årsmøtet ble avviklet 9. april i Diakonhjemmets Høgskoles audito-
rium. Finn Bendix Bendixen ble valgt til møteleder, Carl Huitfeldt til 
referent og Wencke Undrum og Anne-Wenche Ore til å underskrive 
protokollen. Som i fjor har historielaget brukt profesjonell regnskaps-
fører, Inger Frydenlund Bugge, og statsautorisert revisor Sigval 
Jacobsen fra firma J. Bruserud & Co. Regnskapet for 2012, og bud-
sjettet for 2013 ble så godkjent.
Finn Holden ble gjenvalgt for to nye år som leder. Carl Huitfeldt, 
Henning Krogh Stabell og Seyna Sønnichsen var på valg og ble gjen-
valgt. Styremedlemmene Finn Bendix Bendixen, Bjørn Christopher-
sen og Clemens Saers var ikke på valg og fortsetter. Dag Hammer ble 
valgt som nytt medlem.  I valgkomiteen fortsatte Wenche Undrum og 
Øyvind Gaukstad. Liv Johannson ble valgt til nytt medlem.
Etter årsmøtet hadde vi foredrag av rådgiver i Riksarkivet, Bente 
Engelsen, om valgene til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Ca. 
60 medlemmer var til stede.
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Vårturen gikk med buss 22. mai til Eidsvollsbygningen i anledning 
av 200 årsjubileet for Grunnloven. Først spiste vi en lett lunsj før gui-
det omvisning i Eidsvollsbygningen. Pris kr 400. Turen til Eidsvoll 
var overtegnet og meget vellykket, så den ble gjentatt 31. august.  

Det nyvalgte styremedlemmet, Dag Hammer, trakk seg fra styret på 
grunn av for stort arbeidspress. Clemens Saers overtok jobben med 
medlemsregistret og innbetaling av kontingenten. Dette er spesielt 
komplisert fordi banken, DnB, ikke oppgir hvem det er som har 
betalt kontingent per brevgiro. Dette medfører ekstraarbeid for oss 
og misnøye hos de medlemmer som har opplevd ikke å bli registrert. 
Dette beklager vi sterkt.    

Høstturen 2014 gikk 24. september til Kongsvinger festning og 
Blaker skanse. Prisen var kr 450 for bussturen, guidet omvisning på 
skansen og festningen og lunsj i Kongsvinger. 

Julemøtet ble holdt 9. desember i peisestuen i Ris Menighetshus. Her 
snakket Finn Holden om sin nye bok «Aker Brygge og Tjuvholmen». 
Ca. 70 medlemmer møtte fram. Det ble servert kaffe, gløgg og hjem-
mebakt kringle.

Vinderen Historielag er fortsatt medlem av Fellesrådet for historielag 
i Oslo, men i likhet med noen andre store historielag i Oslo utmeldt 
av Landslaget for lokalhistorie på grunn av størrelsen på kontingent-
en og en styreform som legger liten vekt på antallet medlemmer.
 

 
Oslo, 23.01.2015

Finn Holden
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TeksT: Hans CHrisToFer  
børresen

FoTo: PrivaTe bilder

Høyesterettsadvokat Erling 
Malm (1882–1942) ble den første 
av jødenes norske redningmenn 
som betalte med sitt liv for 
innsatsen. Det skjedde på Bred-
tvet 7. november 1942. Den  
israelske Yad Vashem-stiftelsen 
ga ham i 1994 ærestittelen 
”Rettferdig blant nasjonene”. 

Erling Malm bodde i villa ”Stav” i 
Lille Borgenvei 14, nær Steinerud 
stasjon på Holmenkollbanen. 
Huset fikk navn etter gården Stav 
hvor Malm trådte sine barnesko 
da faren var kommunelege i Øier. 
Malms far, Ole Olsen Malm (1854 
– 1917), ble Norges første veter-
inærdirektør. Det lyktes Ole Malm 
å utrydde tuberkulosen blant kveg, 
men i ettertid er han mest kjent 
som debattglad antifeminist. Erling 
Malm mottok sterke inntrykk 
fra farens legevenner: ”Fra dem 
stammer også min dype agtelse for 
lægens kald og for hans vilje og 
hjertelag til å hjelpe de lidende og 
ta avstand fra social urett, politisk 
humbug og uakademisk profitjagt”. 
Disse få ord sier nok mye om hvem 
Erling Malm var.  
Ole Jacob Worm-Müller Malm 
(1910 – 2004) var kirurg og 
sønn av Erling Malm. Han var 
generalsekretær i Koordinasjons-
komiteen, som senere ble en del av 
Hjemmefontens ledelse. Han hadde 
organisert den illegale sambands-
tjenesten over hele Norge. Han 
kjente derfor ”alle”, og måtte for 
enhver pris ikke falle i Gestapos 
hender. På flukt til Sverige 14. 
november 1942 hadde han væpnet 
eskorte, som i nødsfall skulle skyte 

Erling Malm hedret post mortem med "Rettferdig blant nasjonene":

Motstand, angiveri og rettsskandale

Erling Malm 1882-1942.
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ham hvis nødvendig for å hindre at 
han ble tatt levende. 

Jødene må i dekning
Like før jødiske menn skulle tas 
26. oktober 1942, holdt motstands-
folk et hastemøte hos Lise Børsum 
på Frøn. Det gjaldt å komme Knut 
Rød og Statspolitiet i forkjøpet. 
Det var vanskelig fordi fluktrutene 
til Sverige var overbelastet etter 
opprullinger av Milorg på Sør-
landet. Man måtte i all hast finne 
dekningssteder. Pianisten Robert 
Riefling varslet Ole Jacob Malm. 
På grunn av hastverket måtte han 
se bort fra den elementære regel at 

motstandsfolk skulle kjenne færrest 
mulig andre av navn eller utseende. 
Han måtte ta risken på å møte opp 
hos Lise Børsum.  
Ekteparet Wilhelm og Marianne 
Jaroschy fant man ikke noe dek-
ningssted til. I desperasjon ba Ole 
Jacob Malm sin far om å gi dem 
dekning i Villa Stav.  Wilhelm Ja-
roschy (1886-1943) var professor i 
ortopedisk kirurgi ved Universitetet 
i Prag. Marianne Katarina var dr. 
med. med samme spesialitet. Hun 
var født Koblischek i Wien 1896. 
Hun var ikke av jødisk slekt. Hun 
fikk tillatelse til å virke som lege i 
Norge fra januar 1940. Ekteparet 

Villa Stav, Lille Borgenvei 14.. Bildet er tatt midt i 1930-årene av Erling Malm.
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kom til Norge på Nansen-pass i 
mars 1940.  

Angiver og  
Gestapo-agent
Lege Ingolf A. Andresen poserte 
som motstandsmann og hjalp til 
med å arrangere ekteparet Jaro-
schys flukt til Sverige.  Den fryk-
tede Gestapo-lederen  Siegfried 
Wolfgang Fehmer opplyste i avhør 
før han ble henrettet etter krigen at 
Andresen i virkeligheten var betalt, 
men uoffisiell agent for Gestapo. 
Andresen var så vidt ondartet som 
angiver at Hjemmefronten forsøkte 
å likvidere ham 6. mai 1944. Han 
ble såret, og i juli flyktet han til 
Sverige, sikkert med elskverdig 

hjelp fra Fehmer. 

Flukt og arrestasjon
Ekteparet Jaroschy tilbrakte siste 
natten før flukten til Sverige på 
Heggeli hos sine nære venner 
tannlege Ferdinand Strøm og hans 
hustru Gerd. Klokken fem om 
morgenen 30. oktober fulgte Strøm 
dem til et avtalt sted hvor en liten 
bil ventet. Sjåføren var Ingolf A. 
Andresen. Da bilen nærmet seg 
grensen til Sverige, ble de plutselig 
beordret ut av bilen og fikk beskjed 
om å gå opp en liten bakke. Der 
gikk de rett in armene på en tysk 
patrulje.  Antagelig for å slippe 
tortur, valgte Marianne å legge 
alle kort på bordet. Politiet fikk 
derfor raskt kjennskap til dekn-
ingsoppholdet hos advokat Malm 

Ferdinand Strøm 1903-1990. Gerd Strøm 1911-2001.
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og hjelpen fra ekteparet Strøm. 
Professor Jaroschy tok fornuftigvis 
en dødelig dose morfin, men ble 
resuscitert av en heller ubetenksom 
lege på Halden sykehus. En søndag 
i november på Grini ble Jaroschy 
mishandlet og slått til jorden flere 
ganger mens hustruen så på fra et 
vindu i kvinneavdelingen. Han ble 
syk og derfor ikke sendt med ”Do-
nau” den 26. november, men ble 
deportert med skipet ”Gotenland” 
den 24. februar 1943. På grunn av 
forsinkelsen opplevde han redsels-
natten 11.-12. februar, da forfyllede 
og brølende fangevoktere i over 
to timer lot jødene på Grini få 
unngjelde for tyskernes nederlag 
ved Stalingrad.
 Professor Jaroschy ble drept med 
blåsyre fra ”Zyklon B” ved an-
komst til Auschwitz 3. mars. Mari-
anne Jaroschy satt på Grini krigen 
ut. Hun gjorde en flott innsats som 
lege for sine medfanger og fikk 
gode venner. Etter frigjøringen ble 
hun reservelege ved Kysthospitalet 
i Stavern og arbeidet senere ved 
Kronprinsesse Märthas Institutt.

Malm stanser Gestapo
Erling Malm og Ferdinand Strøm 
ble innskrevet på Bredtvet den 
3. november, for øvrig sammen 
med Robert Riefling. Etter tor-
tur  uttrykte Malm bekymring for 
Rieflings hender. Erling Malm 

visste for mye. Dersom han skulle 
sprekke under et fjerde forhør på 
Victoria Terrasse, ville Gestapo 
komme nær innpå motstandsbe-
vegelsens øverste ledelse. Malm 
visste nok ikke at sønnen Ole Jacob 
hadde unnsluppet. Han valgte der-
for å stanse Gestapo ved å ta sitt liv 
på cella. Han visste jo også godt at 
han risikerte dødsstraff for det som 
allerede var kjent for Gestapo. Han 
ble 60 år.  

Løslatt fra fengsel
Ferdinand Strøm slapp ut av feng-
selet, merkelig nok. Hans hustru 
Gerd opplyser i 1996 at løslatelsen 
antagelig var utvirket av oberstløyt-
nant Theodor Steltzer, transportof-
fiser ved Nicolaus von Falkenhorsts 
hovedkvarter. Strøm ble kjent med 
Steltzer ved nyttårstider 1940/41. 
Steltzer var en høyt kultivert anti-
nazist som med nød og neppe selv 
unngikk henrettelse etter attentatet 
på Hitler 20. juli 1944. Etter krigen 
ble Steltzer ministerpresident i 
Schleswig-Holstein.  
Ole Jacob Malm var ikke hjemme 
i Ullevål hageby da Statspolitiet 
kom for å hente ham. Torturisten 
Einar Dønnum (henrettet etter 
krigen) fant heller ikke Malm i 
Krags vei 13 hvor hans søster 
bodde. På Victoria terrasse viste det 
seg fort at hun ikke hadde stort av 
interesse å fortelle. Hun ble løslatt 
samme kveld. 
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Lettlurte psykiatere
Under rettsoppgjøret ble legen 
Ingolf A. Andresen underkastet 
rettspsykiatrisk observasjon. Etter 
avhør av Andresen i Stockholm 
i august 1944 skrev førstebetjent 
i Politiet, Odd Biltvedt, ifølge 
Johan Scharffenberg (1869-1965): 
”Det kan ikke være tvil om at dr. 
Andresen er en tvers igjennom 
upålitelig person og man kan 
derfor ikke feste lit til hans forklar-
ing”. Likevel godtok overlege Jon 
Leikvam og reservelege Gordon 
Johnsen Andresens påstand om at 
han hadde hatt psykotiske episoder 
i ett års tid etter en mindre  

hjernerytelse i april 1942. De anså 
ham som strafferettslig utilregnelig. 
I 1949 oppnevnte Oslo forhørsrett 
overlege Scharffenberg og dr. med. 
Lofthus som nye sakkyndige. De 
innså fort at Leikvam og Johnsen 
hadde latt seg narre ”av en simu-
lant med et innsmigrende vesen”. 
Lofthus og Scharffenberg slo fast 
at Andresen verken var eller hadde 
vært sinnssyk eller bevisstløs.  
Likevel fikk aldri Andresen 
den straff han fortjente, og han 
gjenopptok sin praksis som lege. 
Det hører til historien at Den 
rettsmedisinske kommisjon godtok 
begge de motstridende psykiatriske 
erklæringene. Johan Scharffenbergs 

Søskenparet Else Malm Børresen 1909-1990 og  
Ole Jacob Worm-Müller Malm 1910-2004.



25

tre artikler i Morgenbladet om 
Andresen-saken er rystende lesning 
og svekker tilliten til så vel psyki-
atrien som til rettspleien, inkludert 
Høyesterett. I 2012 kunne vi takke 
to skarpsindige og uavhengige 
fagdommere i Oslo tingrett for at 
man unngikk lignende tabber i den 
prominente straffesaken som da ble 
pådømt. 

Minnesmerke?
Innkjørselen fra Lille Borgen vei til 
de mange villaer som nå er bygget 
på tomten til Villa Stav, er omtrent 
som den var, men der er neppe noe 
egnet sted for en minneplakett. 
Kanskje Jødisk museum vil gå inn 
for plassering av en såkalt ”snub-
lestein” til Erling Malms minne?

Takk til professor Kirsti Strøm Bull 
ved Institutt for privatrett ved UiO: 
Hun har vennligst stillet til dis-
posisjon et brev fra sin mor, Gerd 
Strøm, datert 23.01.1996. Brevet 
supplerer og korrigerer opplys-
ninger i trykte kilder. Takk også 
til historikerne Bjarte Bruland 
og Ragnar Ulstein for verdifulle 
innspill. 

Kilder:
1. Hans Christofer Børre-
sen: HVOR LIGGER BEVIS-
BYRDEN? En straffesak fra 
landssvikoppgjøret etter andre 

verdenskrig kan ha relevans 
for Breivik-saken. Kronikk i 
Klassekampen mandag 23. juli 
2012, s. 16.
2. Hans Christofer Børresen: 
Veterinærdirektør Ole Malm og 
kvinnebevegelsen. Norsk Veter-
inærtidsskrift 1982, 94, 6, 407 
– 414. 
3. Maynard M. Cohen: A STAND 
AGAINST TYRANNY. Norway’s 
Physicians and the Nazis. Wayne 
State University Press, Detroit 
1997, ISBN 0-8143-2934-9, pp. 
141-143.
4. Anders Chr. Gogstad: 
SLANGE OG SVERD. Hjem-
mefront og utefront. Leger og 
helsetjenester 1940 – 1945. Alma 
Mater forlag AS 1995, ISBN 82-
419-0167-4. S. 46 ff.

5. Erling Malm: ÆTTEN 
MALM m. fl.: Stamtavle for Æt-
ten Malm nedskrevet i Septem-
ber 1937, Suppl. 1939. Innbundet 
manuskript. 

6. Johan Scharffenberg: Et 
omstridt rettspsykiatrisk tilfelle. 
Tre artikler i Morgenbladet 1952, 
14. juli, 15. juli og 16. juli, alle på 
side 3. 

7. Ragnar Ulstein: JØDAR PÅ 
FLUKT, Det Norske Samlaget, 2. 
utgåva, Oslo 2006, ISBN 978-82-
521-6988—1, ss. 133 – 135.
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TeksT: øyvind nordby

FoTo: PrivaTe bilder

Dette er min onkel, bror av min 
far, som jeg er oppkalt etter. 
Navnet hans står på Risbautaen 
og ved en minnetavle ved Uni-
versitetet i Oslo over falne under 
krigen i Norge, 1940-1945.

Øyvind var eldst i en søskenflokk 
på tre: Min avdøde far Helge, født 
1917, og min nålevende tante, 
Solveig, med etternavn Myhre, født 
1921.

Begge foreldrene kom fra Fos-
sum i Bærum. Mor fra småbruket 
Solveg og far fra småbruket Malin. 
Begge gutta var født på Solveg og 
de bodde her de første årene. Etter 
hvert flyttet de til Vinderen hvor 
søster Solveig ble født.

De bodde to eller tre steder på 
Vinderen, blant annet på Vinderen 
hovedgård og tilslutt i
Slemdalsveien 69. I alle år seinere 
hadde de et nært forhold til Fossum 
gjennom hele oppveksten, hvor 
familien bodde. På et lite gårdsbruk 
var det alltid mye som skjedde med 
arbeid og moro som barna deltok i. 
Småbruket på Fossum ble overtatt 
av min far Helge og mor Else. Nå 
har min bror og jeg med familier 
overtatt og bor her.

Grunnen til at min far og hans 
familie flyttet, var nok på grunn av 
arbeidet til faren. Han hadde laste-
bil, noe som var veldig uvanlig den 
gang hvor hesten sto for det meste 
av transporten. Han hadde kjøring 
for forskjellige oppdragsgivere 
rundt om i byen. Alt fra transport 
av murstein til bygging og kjøring 
av ved til bakeriene. Bakerovnene 
ble fyrt med ved den gangen.

Øyvind Nordby 1915 – 1940

Fra innkjørselen til Vinderen  
hovedgård ca.1923. Helge og  
Øyvind Nordby.
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En historie som er blitt meg fortalt 
var at de en sommer på 1920-tallet 
dro på bilferie. Ferie var jo også 
veldig uvanlig den gang. Øyvind 
og broren Helge satt på lasteplanet 
på Chevroleten, mens mor, far og 
søster satt inne i førerhuset.
Turen gikk oppover Hallingdal mot 
Hemsedal. Faren min fortalte at det 
oppover det som i dag er riksvei 
7, var mange grinder. Disse satt 
det små barn og passet på. Hver 
gang det kom et kjøretøy, det være 
seg hest og vogn eller bil, åpnet 
de grinda og fikk et øre eller to for 
«jobben».
 

En annen ting som kanskje 
kan nevnes er at innbyggerne i 
Hemsedal ble mektig imponert av 
at disse byfolka kunne svømme. 
Det var visst ikke så vanlig den 
gang, i hvert fall ikke i innlandet.

Min onkel Øyvind studerte jus rett 
før krigen, og var jo også student 
da krigen brøt løs. I den forbindelse 
var han med i Norske studenters 
sangforening fordi han var veldig 
glad i å synge.
Året før krigen, i 1939, var de på 
tur til USA og turnerte rundt om 
i landet med sang, blant  annet i 
New York.

Grunnen til at onkel Øyvind ble 
beordret i april 1940, var fordi han 
var fenrik og hadde gått befalssko-
len i forbindelse med førstegangs-
tjenesten på 1930-tallet. Den 
personen som anbefalte han å ta en 
militær utdannelse var hans gode 
venn fra Vinderen, Odd Øyen, også 
kjent som Odd Toralf Øyen.
Øyen var med som fenrik, slik som 
Øyvind, og deltok i kampene på 
Midtskogen i april 1940.
Han ble senere kjent som sjef for 
Milorg D13 våpentjeneste i Oslo 
hvor han bygde opp et nettverk av 
slipplasser. Han utdannet seg til 
lege, og tok eksamen artium ved 
Riis gymnas i 1934. Han døde i 
1997.

Bilde av brødrene Nordby i Slem-
dalsveien 69 i slutten av 1930-årene.
Øyvind til venstre og Helge til høyere.
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Den 9. april 1940 kom det et 
telegram til Vinderen postkontor 
adressert Øyvind Nordby, med 
beordring om å møte til tjeneste. 
Damen som jobbet på postkon-
toret (som jeg ikke kan navnet på) 
stengte postkontoret og tok selv 
turen bort til Slemdalsveien, hvor 
Øyvind bodde, for å levere det 
personlig.

Men min onkel hadde allerede 
dratt. Tidligere den dagen, da 
tyskerne kom med fly, sa han til 

sin mor: "Jeg må dra, mamma, de 
skyter jo med skarpt." Det var siste 
gang moren så sin sønn. 

Denne damen på postkontoret ble 
aldri seg selv igjen etter denne 
hendelsen. Hun følte at hun hadde 
en skyld i at Øyvind døde fordi hun 
hadde vært overivrig i tjenesten 
ved selv å møte opp med beord-
ringstelegrammet. Men som sagt, 
Øyvind var allerede dratt da hun 
kom med brevet.

Beordringen var å møte på Tern-
ingmoen ved Elverum hvor han 
var fenrik i infanteriregiment nr. 5 i 
Hæren. Den 10. april var han med i 
slaget på Midtskogen sammen med 
sin kamerat fenrik Odd Øyen.
Dagen etter, den 11. april, kom 
tyskerne tilbake med fly. Han om-
kom da han som ansvarshavende 
for en luftvernstilling ble truffet av 
mitraljøseild fra tyske fly.

Det var et hardt slag for familien 
selvfølgelig, og spesielt for min 
farmor som aldri kom over tapet 
av sin eldste sønn. Hun gikk fast til 
graven hans i alle år etter, helt til 
hun døde i 1987. Hun ble 96 år.

En kuriositet som jeg vil nevne 
er at i eiendelene, som ble sendt 
til moren på Vinderen, var lom-
meboka hans som han hadde på 
seg da han døde. I denne lå det et 

Utsnitt fra et gruppebilde der Øyvind 
Nordby nylig er blitt fenrik.
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 Dette diktet ble skrevet til minne om Øyvind.

 Fenrik Øyvind Nordby
 En fenrik står på utsatt post i strid.
 Befal og kjempende han er på samme tid.
 Han fører troppen og gir ordren: «ild».
 Og midt blant sine folk han setter livet til.

 Så var han kanskje hard og mutt og stridbar kar ?
 En munter, livsglad, brunøid gutt var det, han var.
 En sanger. Smilende, men med et følsomt sinn.
 Nå er han ikke mer. Han satte livet inn.

 Hvad skal vi tenke, tvile eller si ?
 Han hadde mere rett til livet han, enn vi.
 Her står vi bøide. Dagens lys har tapt sin glans.
 Vi tenker på de smil og toner som var hans.

 H. F. Anker

månedskort for Holmenkollbanen 
for april 1940. Denne lommeboka 
med dette kortet har vi den dag i 
dag som et minne.

Øyvind Nordby i 
gallauniform midt i 
1930-årene.

*
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TeksT: seyna sønniCHsen

Hvem? Bernhard Herre
Hva?    Friluftsmann og forfatter
Hvor?  Vei i vår bydel (mellom 
Smestad og Holmendammen).
Bernhard Herres lille skrift «En 
jægers erindringer» har vist seg 
som noe av det mest slitesterke 
prosa innenfor eldre norske friluft-
skildringer. Han var ikke bare et av 
de første bymennesker som søkte 
freden og ensomheten i Nordmarka 
og på Krokskogen. Herre var den 
som gjorde stemningene der inne 
tilgjengelige gjennom ordets kunst.

Hvem?   Hva?   Hvor?

Bernhard Herre hadde dansk bak-
grunn, født i København i 1812, 
men familien flyttet snart til Chris-
tiania. Her ble faren en dyktig for-
retningsmann. Sønnen var heldig 
da han fikk J.S. Welhaven som 
privatlærer. Welhaven trengte ek-
stra inntekter i sine første studieår. 
Efter hvert oppsto det et fortrolig 
vennskap mellom de to. Bernhard 
Herre så opp til Welhaven med 
beundring, og ble av han ført inn i 
den litterære verden.

Forelsket seg i Camilla
Familien Wergeland var omgangs-
venner av Bernhards foreldre. 
Det var derfor naturlig at Camilla 
Wergeland tok inn hos familien 
Herre da hun var på besøk i Chris-
tiania i 1830-årene, og hun kunne 
bo der i flere måneder. Så det gikk 
som man kunne forvente. Bern-
hard forelsket seg i den vakre ett 
år yngre Camilla. Han svermet for 
henne, og tilba henne på sin til-
bakeholdne måte. Men hos famil-
ien Herre hadde Camilla også truf-
fet Welhaven, som ble hennes store 
kjærlighet. Det ble en stor skuffelse 
for Bernhard at Camilla Wergeland 
og Welhaven, de to menneskene 
han satte så høyt, forlot hverandre.

Bernhard Herre, samtidig litografi. 
Født 1812 - død 1849.
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Det oppsto også en ny vanskelighet 
for Bernhard Herre i og med at 
faren gikk konkurs i 1834, og fami-
lien måtte flytte til mer kummerlige 
forhold. Som følge av dette ble 
det derfor nødvendig for Bern-
hard å forsørge seg selv. Han ble 
aldri student, men tok i stedet den 
ubetydelige såkalte «preliminærek-
samen». Og med den bakgrunn fikk 
han en post som kopist i Finans-
departementet. Det å sitte og skrive 
dokumenter dag etter dag fylte ham 
med melankoli og nederlagsfølelse. 
Et tungsinn som skulle følge ham 
resten av livet. 

Jakt og friluftsliv
Han kom med i en vennekrets av 
jegere og vandrere, som dyrket jakt 
og friluftsliv i de store skogene. 
Både P. Chr. Asbjørnsen og Jør-
gen Moe var med i denne kretsen. 
Men det som kom til å bety mest 
for Herre var å bli innlemmet i 
den litterært interesserte gruppen 
som Camilla og P.J. Collett samlet 
hjemme hos seg. Uten stimulans fra 
disse vennene hadde Herre neppe 
våget å publisere noe av det han 
hadde skrevet. Det var imidlertid 
ikke meget som ble trykket i hans 
levetid. Kun tre anonyme skisser 

fra hans penn ble offentliggjort i 
1841 i Welhaven-partiets blad "Den 
Constitutionelle." Avsnittet under 
er fra «I Nordmarken» og gir et lite 
innblikk i en av hans skildringer:

« Det var en tidlig morgenstund 
i midten av oktober. Jeg satt 
alene med min bøsse, omgitt av 
Nordmarkens mørkladne åser. 
Mine hunder hadde jeg hverken 
hørt eller sett siden jeg slapp 
dem, jeg var ubeskjeftiget og 
følte trykket av den tunge døsige 
luft. Over skogen ruget tåken, 
og et fint gjennomtrengende 
støvregn la sin matte emalje 
over trær og blader. Gjertruds-
fuglen banket på de tørre grener 
og skrek efter mere væte, fos-
sen bruste død og matt i sitt 
innelukke, og pustet fra dens 
fall formådde neppe av og til 
for et øyeblikk å løfte det tunge 
tåkedekke opp til de nærmeste 
grantopper. Den høye ås, der 
strekker seg fra Fortjernsbråten 
nordover forbi Helgern opp 
mot Hakkloen, var i sin okto-
berdrakt. Og under den gikk 
elven mellem løvtrær, der stille 
drysset sine gule og rødlige 
blader ut over dens strømmer».
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Verneområde i  
Nordmarka
Det området som er skildret i 
overnevnte sitat og av Herre 
betegnet som Falkenberget, 
var et av de stedene hvor 
han trivdes best. Ikke rart at 
Løvenskiold i 1993 selv valgte 
å verne nærmere 400 mål 
her oppe. Verneområdet ble i 
2007 utvidet til det dobbelte. 
Dermed blir det forhåpent-
ligvis liggende urørt for all 
fremtid.

I 1999, på 150 årsdagen for Bern-
hard Herres død, ble et kulturhist-
orisk skilt satt opp av Skogetaten i 
Oslo - ved blåstien opp til Mellom-
kollen i Maridalen.

Kilder:
«Vandringer i Nordmarka» av 
Helge Haakenstad

«Nordmarka» av Sverre Grim-
stad

«Historien om Nordmarka» av 
Tallak Moland

Skilt ved stedet der Bernhard Herre omkom.


