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Vårtur til Kistefos

Torsdag 14. juni drar Vestre Aker Historielag på tur til 
Kistefos på Jevnaker. 

Vi inviterer til Kistefos Industrimuseum og skulpturparken. 
Det blir også mulig for interesserte å besøke kunsthallen 

med den polske maleren Sasnal.
Pris per person er kr. 510, som også inkluderer lunsj. 

Beløpet betales til kontonr: 7874 05 98200.
Det er påmelding innen 8. juni til 

 Bjørn Christophersen, tlf: 93 89 94 74 eller 
Seyna Sønnichsen, tlf. 90 06 65 83. 

Det er avreise fra Kiwi på Slemdal klokken 09.00
og fra Røa kirke klokken 09.15

Vel møtt!

Clemens Saers
leder VAH
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Røa kirke - 
en fortelling om den lange kirkeveien

TeksT: Pål e. Torkildsen

FoTo: Clemens saers

Røa kirke stod endelig ferdig i 
november 1939, etter lang tids 
planlegging og til stor glede for 
lokalbefolkningen, som hadde økt 
jevnt og trutt i mellomkrigsårene. 
Her følger historien til kirken, og 
vi starter i middelalderen.

Viken var i middelalderen et sam-
lingsnavn på de norske landskapene 
omkring Oslofjorden og Skager-
rak. Det tilhørte Vingulmark som 
var et småkongedømme, senere 
jarledømme, fra vikingtid og mid–
delalder. Vingulmark omfattet dag–
ens Østfold, Follo, Oslo, Asker, 
Bærum, Røyken og Hurum, og en 
periode også Eiker og Lier. Med 
tiden ble det et fylke som omfattet 
omtrent det som i dag er Akershus 
og Østfold. I dette store fylket ble 
det tidlig bygget to fylkeskirker, 
en for den nordlige delen og en for 
den sørlige. Den nordlige kirken ble 
lagt til gården Aker i Viken, dagens 
Gamle Aker kirke, bygget mellom 
1070 og 1130. 

Lang vei til kirken
Etter hvert som det ble bygget flere 

kirker i det vi kaller Gamlebyen, mis-
tet Gamle Aker kirke funksjonen som 
fylkeskirke. I stedet ble den sogne- 
eller herredskirke for Osloherad, 
området rundt byen. Alt i middel–
alderen fikk både herredet og sognet 
navnet Aker, og de var geografisk 
sammenfallende frem til midten av 
1800-tallet. Røa hørte til Aker herred 
og Aker sogn, mens Sørkedalen hørte 
med til Bergheimherad (Bærum) og 
Haslum kirke frem til 1600-tallet, 
før også den ble regnet med til Aker. 
Gamle Aker Kirke betjente et stort 
sogn med lange avstander. Frem til 
slutten av 1500-tallet hadde sognet 
også en trekirke på Smestad, på en 
gård eid av cistercienserklosteret på 
Hovedøya. Dit var veien kortere. Det 
har også vært spekulert på om det 
kan ha vært et kapell ved Bogstad-
vannet, men det er ingen holdepunk-
ter for dette.
Vi vet at Peder Anker på Bogstad 
gjorde et fremstøt i 1789 overfor sin 
fetter Carsten Anker som var kon-
ferensråd i Geheimsrådet til kong 
Christian IX i København. Peder 
Anker foreslo at Bogstad skulle bli 
et eget sogn, men det ble ikke noe av. 
Sognebindingen var sterk, så Haslum 
kirke var heller ikke noe alternativ, 
selv om den lå nærmere geografisk, 
og kirkeveien fra Røa og Sørkedalen 
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til Gamle Aker kirke var lang for 
kirkegjengerne. Det finnes beret-
ninger fra 1700-tallet om hvordan 
godseieren på Bogstad dro av sted 
klokken 07.00 juledags morgen, for å 
delta i høytidsgudstjenesten i Gamle 
Aker kirke sammen med husfolk og 
leilendinger.  De kan ikke ha vært 
hjemme før henimot klokken fem 
om ettermiddagen.

Bare gårder og husmanns-
plasser
Akers og Oslos historie er en fortel-
ling om befolkningsvekst og nye bo-
setningsmønstre i flere faser. Så også 
for Røa. Fra gammel tid har det bare 
vært noen få gårder i det området 
som senere ble Røa menighet, unntatt 
Sørkedalen. Ved en folketelling så 
sent som 1801 omfattet Røagårdene, 
inklusive husmannsplasser, ikke mer 
enn 251 personer. 
Grensene mellom Aker kommune 
og Christiania ble i 1861 endret ved 
et stortingsvedtak. Aker sogn ble 
videreført med to nye sogn, Østre 
og Vestre Aker, fra henholdsvis 1855 
og 1860. Etter hvert ble to nye kirker 
bygget. Allerede fra 1852 sognet 
befolkningen på Røa til Vestre Aker 
prestegjeld, og da den nye kirken 
stod ferdig ble kirkeveien vesentlig 
kortere, men fortsatt lang sett med 
dagens øyne. Enda bedre ble det 
nok da Sørkedalen kirke stod ferdig 
i 1865. Men det var fortsatt ikke et 
befolkningsgrunnlag for en egen 
menighet.

På slutten av 1800- og begynnelsen 
av 1900-tallet kom de første utpar-
selleringene av tomter til villabe-
byggelse på Røa. Dette var begyn-
nelsen på en utvikling som over tid 
skulle transformere jordbruksbygden 
til en villa- og haveby. Denne ut-
viklingen var ikke Røa alene om. 
Også andre deler av jordbruksom-
rådene i Aker kommune ble omdan-
net til villaområder. 
Nye kirker ble bygget og menigheter 
dannet, både i sørøst og i vest, etter 
hvert som befolkningen økte. Neste 
trinn i utviklingen for befolkningen 
på Røa kom da Ullern kirke ble inn–
viet i 1903 og Ullern prestegjeld ble 
skilt ut i 1906. Dette var den tredje 
sognekirken for folket på Røa med 
en helt ny tilknytning til menigheten, 
som skulle vare helt frem til Røa 
menighet ble etablert.

T-bane og villabygging 
Utover i 1920-årene økte omfanget 
av utparselleringer, og da kollek-
tivtransporten med busser og Lil-
leakerbanen ble etablert fra 1919 og 
utover i 1920-årene og Røabanen 
med Røa stasjon ble åpnet i 1935, 
var Røa for alvor i ferd med å bli en 
forstad til storbyen. 
Med utbyggingen kom befolknings-
veksten og etter hvert også ønsket 
om egen kirke. Befolkningen som 
fra 1906 soknet til Ullern menighet, 
økte fra 13 389 i 1930 til hele 26 602 
i 1950, en dobling på 20 år. Det var i 
denne perioden Røa kirke ble bygget 
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som et kapell i Ullern menighet. I 
1954 fikk Røa sitt eget menighetsråd 
og i 1957 ble Røa etablert som en 
egen menighet. 
Den lange reiseveien til de ulike 
sognekirkene som befolkningen 
på Røa har sognet til, tilsier at det 
opp gjennom årene har vært mange 
møter i kirkelig regi andre steder enn 
i kirken. I årevis ble det holdt møter 
i hjemmene på Røa, og Huseby 
skole ble brukt til gudstjenester og 
søndagsskole. De første konkrete 
og kjente forslagene om en kirke på 
Røa kom allerede omkring 1915. Det 
var kallskapellanen i Ullern, H. Chr. 
Halvorsen, som stilte seg i spissen 
for denne idéen. 

Lokalt engasjement
I 1925 ble saken behandlet i Ullern 
sognestyre første gang. Dette var det 
kommunale forvaltningsorganet i 
Aker kommune der en slik sak skulle 
behandles. Saken ble presentert av 
feierinspektør Hans Mehlum, men 
fikk ikke gjennomslag i første om-
gang. På samme tid kontaktet også 
Mehlum Løvenskiold-Vækerø for å 
få avsatt et område til kirketomt, men 
heller ikke det fikk gehør.
I 1934 kommer et initiativ fra Røa 
vel. Velforeningene engasjerte seg 
aktivt i utviklingen av lokalmiljøene 
rundt om og arbeidet utrettelig og 
energisk blant annet for å få bygget 

Røa kirke sett fra sør mot kirketjenerens leilighet og menighetssalen. Kirken 
ligger på en liten høyde ovenfor Røa sentrum.
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skoler, kirker og kommunikasjon. 
Paul Wensaas, styremedlem i Røa 
vel, fikk styret med på sitt forslag 
og de oversendte saken til Ullern 
menighetsråd. Samtidig pekte de 
på hvor viktig det var å sikre seg 
en kirketomt i tide, ettersom det nå 
bodde over 2000 mennesker på Røa. 
Menighetsrådet i Ullern, med sogne-
prest G. W. Wulfsberg som formann, 
fulgte opp saken. De hadde nettopp 
besluttet å tilsette en hjelpeprest 
med Røa og Sørkedalen som spesielt 
arbeidsområde, og det ville være 
naturlig at det også kom en kirke i 
området, skriver menighetsrådet i 
saken.
Den første hjelpepresten i den nye 
stillingen var Torbjørn Riise-Hans-
sen. Han bosatte seg med familien på 
Røa og var en engasjert menighets–
prest i lokalmiljøet. Omfanget av 
menighetsarbeidet ble etter hvert 
en viktig driver i arbeidet med å få 
fremdrift i prosessen frem mot en 
ny kirke.
Det lokale engasjementet var stort og 
kreativiteten knyttet til innsamling 
av penger likeså. En egen innsam-
lingskomité ble etablert for å sam–
ordne arbeidet. Lokalmiljøet samlet 
inn kr.17 000, hvorav kr.10 000 ble 
brukt til å kjøpe kirkeklokker og 
resten til inventar og utstyr. I tillegg 
ble det gitt mange konkrete gaver til 
den nye kirken. 
Engasjementet om den nye kirken og 
betydningen den fikk i lokalmiljøet 

ble forsterket gjennom krigsårene.
 
Jakten på egnet tomt
Aker kommune behandlet kirkesaken 
første gang 21. juni 1934. I møteref-
eratet fra herredsstyret fremkommer 
det at det var kommet en skriftlig 
henvendelse fra disponent A. Eriksen 
datert samme dag. Eriksen påpeker 
behovet for å sikre finansiering 
og foreslår at det avsettes et fond, 
«Røakirkens Byggefond». Samtidig 
foreslår han at det budsjetteres med 
en første avsetting på kr. 5000 i det 
kommende budsjettet. Forslaget ble 
vedtatt.
Året etter, 20. juni 1935, behandles 
kirkesaken på nytt i herredsstyret. 
Da handlet det om kjøp av kirketomt 
på Røa. Saken var initiert av Ullern 
menighetsråd som hadde nedsatt en 
komité for å arbeide med å finne en 
passende tomt. Etter å ha vurdert en 
rekke tomtealternativer, blant an-
net Persbråten ved Nordre Huseby, 
foreslo de at kirken burde legges på 
eiendommen Nordre Rød, der det var 
fri utsikt og nærhet til endestasjonen 
for Røabanen. 
Tomtekomitéen antyder også at de 
ser for seg en mindre kirke av tre 
med tilbygd menighetssal. «Selve 
kirken kan være temmelig liten i 
det menighetssalen tillegges kirken 
ved større anledninger. Derved 
imøtekommes også et sterkt behov 
i strøket etter møtelokaler utenom 
selve kirken.», skriver de. Dette var 
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de første tankene om en romløsning 
for den nye kirken.
Godseier Løvenskiold var kontaktet 
og han hadde gitt tilbud om kjøp av 
to tomter, hver på ti mål, for hen-
holdsvis kr. 43 000 og kr. 38 000. 
Den dyreste tomten ble ansett som 
den best egnede, og ettersom det 
stadig ble solgt tomter i området 

anbefalte tomtekomi-
téen at kommunen 
ikke ventet for lenge 
med å bestemme seg. 
Senere gikk Løven-
skiold-Vækerø ned i 
sitt pristilbud, til tross 
for at de kunne få mer 
for tomtene i det åpne 
markedet. Dette var å 
anse som en gave til 
kommunen.
Samtidig gjorde komi-
téen oppmerksom på at 
begge tomtene bestod 
av fjellgrunn og der-
for ikke egnet seg til 
en ordinær kirkegård, 
men til en urnelund. 
Selv om 
kirkegårdsspørsmålet 
ikke var umiddelbart 
aktuelt, anbefalte de at 
kommunen sikret seg 
arealer til en kirkegård 
et annet sted.  
F i n a n s d i r e k t ø r e n 
i  Ake r  kommune 
innstilte på å godta en 
pris på kr. 35 000 for 
den beste tomten og 

Ullern sogneformannsskap vedtok 
dette 16. mai 1935. Med dette var 
tomten kjøpt. I tillegg til tomten 
finansierte Aker kommune kirkebyg-
get og den viktigste innredningen, 
som til sammen kostet 450 000 
kroner.

Oslo kommune fikk kjøpt tomten til Røa kirke rimelig av 
godseier Løvenskiold. Kommunen betalte 35 000 kroner 
i 1935.
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En «antikk» 
funkiskirke
Kommunearkitekt Georg 
Greve fikk i oppdrag 
av Sogneformannsska-
pet i Aker kommune å 
forberede tegninger til 
ny Røa kirke. De så for 
seg at kirken skulle byg-
ges i to trinn. Arkitekt 
Greve hadde allerede 
erfaring fra å ha tegnet 
Høybråten kirke (1932) 
og tegnet senere også 
kirkene på Grefsen og 
Tonsen. I årene fra han 
tegnet Høybråten kirke 
til han begynte på Røa 
hadde arkitektene Dag-
finn Morseth og Mads 
Wiel tegnet henholds-
vis Lillestrøm (1935) og 
Notodden (1938) kirker. 
Disse første funkiskirk-
ene må åpenbart ha in-
spirert arkitekt Greve i 
hans arbeid med Røa kirke. 
Småkirkebevegelsen som vokste 
frem i mellomkrigstiden hadde også 
bidratt til å endre og utvide tankene 
om utformingen av en moderne 
kirke.  Kirken skulle være en kirke 
for alle, integrert i lokalsamfunnet 
og befolkningens aktiviteter. Den 
skulle oppleves som et naturlig 
møtested, ikke bare under høymes-
sen på søndag, men gjennom hele 
uken, med tilbud til barn, unge og 

voksne i alle aldre. 
Samtidige bevegelser, som for eks–
empel Oxfordbevegelsen (senere 
MRA), hadde innflytelse på tankene 
om samspillet mellom mennesker i 
et lokalsamfunn. Særlig menigheter 
i Vestre Aker var berørt av denne 
bevegelsen, og aller mest Ullern 
menighet. Tanken om kirken som en 

Røa kirke sett mot nord. Holmen-
kollåsen i bakgrunnen. Lekende barn 
fra menighetens barnehage foran.
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Kirkerommet i Røa kirke er formet som en basilika. 
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«kaffedral» med lav terskel, har også 
vært med i utformingen av Røa kirke.
 
Liten uenighet
Den nye kirkens arkitektur var ulik 
alle andre kirker i Oslo og Aker. Den 
var annerledes, nytenkende og sam-
tidig tradisjonell. Det er ingen over-
raskelse at det ble en diskusjon om 
utforming og arkitektur. Underveis 
i prosessen henstilte bygningsrådet 
i Aker til kommunearkitekten i et 
brev (16. februar -38) at han skulle 
bearbeide de første tegningene. På 
spørsmål om presisering fra arkitekt 
Greve ble dette presisert til at byg-
ningsrådet «var av den oppfatning 
at en fornyet gjennomgåelse av 
tegningene ytterligere vilde kunne 
øke anleggets arkitektoniske verdi.» 
Dette var mest sannsynlig et uttrykk 
for en reaksjon på en ny arkitektur 
som bryter med rådets forestilling 
om hvordan en kirke skal se ut.
Uenigheten kan ikke ha vart lenge, 
for allerede 11. mars 1938 godkjente 
Aker bygningsråd de foreliggende 
tegningene i sine hovedtrekk, og 
25. mars forelå kongelig resolusjon 
for tillatelse til å reise Røa kirke. 
Detaljtegninger av plan og fasader 
er datert så tidlig som 3. juni -38, 
men ble ikke godkjent i Aker bygn-
ingsråd før 2. november og offisielt 
oversendt bygningssjefen først 13. 
november 1938. Da var allerede 
grunnsteinen lagt ned i en høytidelig 
seremoni, søndag 9. oktober 1938, 

ledet av biskop Eivind Berggrav.
Et drøyt år senere, søndag 12. no-
vember 1939, ble en fullsatt Røa 
kirke vigslet, også denne gang ved 
biskop Berggrav. En gledens dag for 
hele Røa.

God ramme for 
menighetens liv
Røa menighet var etablert og hadde 
et aktivt menighetsliv lenge før 
kirken ble bygget. Da kirken endelig 
kom, ble den en god og inspirerende 
ramme for menigheten. Kirkebyg-
get var bevisst utformet for å være 
et samlingssted for menneskene i 
lokalmiljøet gjennom hele uken, ikke 
bare på søndager. Og menigheten 
på Røa har opp gjennom årene vært 
utadvendt og bevisst sin rolle som 
aktiv deltaker og medspiller i lokal–
miljøet. 
Til tross for at Røa kirke var en godt 
planlagt og moderne arbeidskirke 
for sin tid, vokste det frem et behov 
for arealer til ytterligere kontor- og 
møterom. I 1983 ble det formelt ved-
tatt at planleggings- og innsamlings–
arbeidet skulle starte opp. Tilbygget 
ble kostnadsberegnet til kr.700 000, 
og det var allerede samlet inn 
kr. 160000 da vedtaket ble gjort. 
Etter god planlegging og engasjert 
innsamlings- og dugnadsarbeid ble 
tilbygget på 140 m2 kontorer og 
møterom innviet april 1985.  
Ved siden av kirken har menigheten, 
etter mange års planlegging, fått 
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reist et tilbygg med nye arealer til 
menighetsbarnehagen. Barnehagen 
sto ferdig forsommeren 2016. Ny-
bygget underordner seg kirkebygget, 
og inngår som en naturlig del av 
kirkeanleggets renskårne, nordiske 
uttrykk. Ansvarlige for denne siste 
utbyggingen var KIMA arkitektur. 

Kilder:
Primærkilde: Jubileumsboken Røa 
kirke 60 år. Nils Carl Aspenberg 
(red). Spesielt artikkelen «Røagren-
dens kirkehvelv» - litt historikk ved 
Olav Tveito.
Wikipedia: «Røa kirke», «Aker», 
«Byutvidelser i Oslos historie»
Lokalhistoriewiki: «Georg Jens 
Greve», «Kirker i Oslo kommune», 
«Aker Herred», 
Oslo bymuseum: Artikkel i Tobias. 
«Akers kommune – Mange ubrukte 
lokalhistoriske kilder»
Store norske leksikon: «Aker»
Digitalarkivet; Diverse folketell-
inger

Sokneprest Roald-Einar Ottersen 
under søndagsgudstjenesten 13.mai 
2018. Glassmaleri av Bernhard Greve 
med tittel: Kristus etter oppstandelsen.

Neste side: Røa kirke nyinnvigd i 
1939.  Foto: Anders Beer Wilse.
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Faktaboks 
Røa kirke
- Byggeår: 1938-1939
- Byggherre: Aker kommune
- Tomt:        10 mål av Nordre Rød
- Adresse:      Nordengveien 9. 0755 Oslo  

Byggekostnad 1939
- inklusive tomt:  Kr.450.000
Innsamlede midler 
- inventar og klokker:     Kr.17.000
 
Arkitektur
- Arkitekt: Georg Jens Greve
- Stilart:    En langkirke i funkis-stil der kirkerommet er i modifisert 
  basilikastil
- Byggemateriale: Betong og teglstein

Nybygg
- Kontorfløy: 1985 ble det innviet en kontor- og møteromsfløy på 140 m2.

- Barnehage: 2016 ble det reist et nytt tilbygg med arealer til 
  menighetsbarnehagen.
Arkitekt tilbygg: KIMA arkitektur

Orgel  I 2005 fikk Røa kirke nytt orgel bygget av den norske orgel
  byggeren Ryde & Berg Orgelbyggeri. Orgelet har 27 stemmer 
  fordelt på to manualer og pedal.



12

Jeg ble født i Kina i 1942 av norsk 
far og skotsk mor I Europa og el-
lers i verden var det krig, og først 
julen 1949 satte jeg for første gang 
bena på norsk jord. En mangslun-
gen familiehistorie som endte på 
Slemdal følger under, men la oss 
gå tilbake til begynnelsen: 

Mine foreldre kom som barn til 
Kina. Min far Odd var bare to år 
da hans far, kaptein Jonas Rein Si-
monsen Bøe døde. Hans oldefar var 
Eidsvoll-mannen sogneprest Jonas 
Rein fra Bergen. Min farmor giftet 
seg på nytt med ingeniør Hans Ber-
ents, som adopterte hennes to sønner, 
min far Odd og min onkel John. Min 
farmor, som het Petra, reiste med sin 
nye ektemann til Shanghai i Kina, 
der Hans Berents hadde etablert seg 
som entreprenør. De fikk tre barn 
sammen, Johanne Emilie (Lillemor), 
Hans Petter og Kristian, i tillegg til 
de to fra farmors første ekteskap.
Min mor het Frida Bristow. Hennes 
foreldre var engelskmannen Percy 
Bristow og Thyra Beruldsen. Thyras 
far var Ellef Beruldsen, seilskutere-
der og kaptein fra Tvedestrand. Han 

Startet i Kina – endte på Slemdal 

TeksT: krisToFFer BerenTs

FoTo: PrivaT

giftet seg med Christine Maclean fra 
Edinburgh. Min oldefar tok henne 
med hjem til Helle utenfor Tvede–
strand, men oldemor trivdes ikke 
og etter noen år solgte han rederiet, 
bosatte seg i Edinburgh og startet 
skipshandel. I 1923 ble forretningen 
solgt. Ellef Beruldsen var da blitt 67 
år, og bestemte seg for å emigrere 
til Melbourne, Australia, der hans 
eldste sønn hadde startet virksomhet. 
Etter hvert dro flere fra familien til 
Melbourne.

Misjonærer i Kina
I 1910 reiste mine besteforeldre på 
morssiden, Percy og Thyra, til Kina 
som misjonærer. Min mor ble født i 
1914 i Edinburgh, og da hun var tre 
år reiste de tilbake til Kina og etterlot 
henne hos besteforeldrene, Ellef og 
Christine. Min mor tilga aldri sin mor 
for dette. Det gikk fire år før hun så 
foreldrene igjen. De reiste etter et 
par/tre år i England tilbake til Kina 
med Frida og hennes lillebror Robert.
Familiene Berents og Bristow feri-
erte begge i Beidaihe, noen kilometer 
fra Qinhuangdao, i Hebei-provinsen. 
Misjonærdatteren Frida ble godt 
kjent med Berents-barna, men Odd 
traff hun aldri. Han dro til sjøs 15 år 
gammel og tok styrmannsutdanning i 
Bergen. Frida forlovet seg etter hvert 
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med en engelskmann. Men tidlig en 
morgen er mor alene på stranden. 
Da kom det en høy, blond mann 
gående bortover mot henne, og det 
var Odd! Forlovelsen ble hevet, og 
Frida og Odd giftet seg i juni 1939. 
På den tiden var mor lærer på den 
engelske katedralskolen i Shanghai. 
Odd og Frida flyttet etter hvert til 
Qinhuangdao, hvor far fikk stilling 
i Qinhuangdao Port. 
Berents-familien hadde i disse årene 
kontakt med Chiang Kai-shek som 
var Kinas militære og politiske leder.  

Internert som nyfødt
Japanerne viste ingen nåde under 
invasjonen av Kina og i sin krig-
føring under siste verdenskrig. Mine 
foreldre ble arrestert den 8. desember 
1941, dagen etter japanernes angrep 
på den amerikanske flåtebasen Pearl 
Harbor på Hawai. Jeg ble født i Qin-
huangdao, ved kysten mot Gulehavet 
nord for Beijing i november 1942, og 
raskt internert i husarrest.
Verdenskrigen ble meget hard for 
mine foreldre. Far arbeidet om dagen 
og ble tvunget av japanerne til å gå 
sabotasjevakt om natten. Kineserne 

Fra venstre min mor Frida med min søster Christine på fanget og min far Odd 
med meg i 1944.
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stolte på far og ville ikke gjøre han 
noe vondt. Mor ble torturert med 
glødende sigaretter på underarmene 
for å avsløre informasjon, merker 
som var synlige resten av livet. En 
dag jeg var ute i bakhagen, kom to 

Det øverste bildet viser huset vi 
bodde i mine første leveår. Det er 
i dag revet. Det nederste bildet 
viser hovedkontoret til Qinhuang-
dao Port, der min far arbeidet. 
Huset er i dag fredet.  
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soldater og skjøt alle hønene rundt 
meg. Mor torde ikke gripe inn av 
frykt for at soldatene ville skyte 
både henne og meg. De tok med seg 
hønene og forsvant. Det var hyper-
inflasjon i landet, alle sparepengene 
til mor og far forsvant, og de måtte 
selge verdigjenstander også for å 
kjøpe mat og det vi ellers trengte. 
Men det vi nordmenn opplevde kan 
likevel ikke sammenlignes med det 
helvete kineserne i Qinhuangdao 
gjennomlevde i krigs–årene.

Så røykskyen over 
Nagasaki
Over Nagasaki, om morgenen den 
9. august 1945, slapp amerikanerne 
sin andre atombombe over Japan. 
Fra verandaen på huset vårt så vi en 
stor røyk- og støvsky.  Skyen skygget 
for solen.  Den 15. august hørte vi 
på radioen at den japanske keiseren 
Hirohito proklamerte betingelses-
løs kapitulasjon. Folk hadde aldri 
tidligere hørt stemmen hans – han 
var som en gud for japanerne. De 
var villige til å kjempe til siste mann, 
og bare keiseren hadde nok autoritet 
til å stanse japanerne fra å fortsette 
krigen. 
Da freden endelig kom, var min far 
meget syk. Partileder for Kommu-
nistpartiet, og senere statsleder Mao 
Zedong, innledet i 1945 en militær 
offensiv som endte med fullstendig 
seier over Kuomintangog Chiang 
Kai-shek i 1949. Chiang Kai-shek 

flyktet til Taiwan. Alle europeerne 
og amerikanere forlot etter hvert 
Kina. Blant de aller siste var min 
onkel Hans Petter Berents, som firte 
det norske konsulatflagget i Shang-
hai og dro. Min mor, min søster 
Christine og jeg reiste i mars 1946 
med et britisk repatrieringsskip til 
Melbourne i Australia, til hennes 
mor Thyra, to brødre og den øvrige 
Beruldsen- familien. Percy, mors far, 
døde allerede i 1937 i Kina. Min far 
fikk snart hyre i handelsflåten som 
styrmann og kaptein.
 
Kunne ikke norsk
Mor, min søster og jeg ble boende 
i tre og et halvt år i Melbourne, før 
familien ble gjenforent i Oslo, julen 
1949. Vi bodde midlertidig hos mine 
besteforeldre, Petra og Hans Berents 
i Asker. Det var boligmangel i Norge, 
men vi fant til slutt et hus på en gård 
i Nittedal. Ingen av oss tre kunne ett 
ord norsk, og far reiste utenriks igjen. 
Det vi heller ikke visste var at bonden 
var nazist og hadde mistet en sønn på 
Østfronten. Folk i bygda trodde at vi 
også var nazister da Christine og jeg 
begynte på folkeskolen. Kledd som 
en engelsk skolegutt, blanke sko og 
slips, ble jeg naturligvis i den første 
tiden sett litt rart på.  Jeg lærte snart 
norsk av bonden og tok del i driften 
på gården.  
Mor startet i 1952 den senere inter-
nasjonale skolen på Bekkestua. Først 
Fortsetter på s.18.
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het den St. George School og lå 
like ved St. Georg kirke i Møl-
lergaten. Etter flytting til Frogner 
og ny skole for oss barna, leide vi 
hus i Tennisveien. Min søster og 
jeg begynte på Slemdal skole. Tre 
dagers skole ble til seks dager i 
rene pike- og gutteklasser.  Ragnar 
Næss var min klasseforstander. Vi 
ble tatt godt imot på Slemdal skole 
og trivdes. Jeg ble medlem i Hem-
ing og drev med ski og fotball.  Far 
gikk i land og begynte i Tollves-
enet, og senere som selvstendig 
agent innen konfeksjon.

Den Internasjonale skolen vokste 
og mor leide Fagerstrand pens-
jonat på Høvik. I 1960 og 70-årene 
var skolen lokalisert i tyskerbrak-
kene ved Smestad T-bane stasjon.
  
Tilbake til Slemdal
Christine og jeg avsluttet folkesko-
len på Høvik og begge tok artium 
på Valler utenfor Sandvika. Mine 
idretter ble nå bandy, ishockey og 
fortsatt fotball i Høvik IL, samt 
jolleseiling i Bærum seilforen-
ing. Etter avtjent verneplikt i 
Garden, skiløperkompaniet, ble 

Påsken 2017 dro jeg tilbake til Kina med kone, sønn, svigerdatter og tre 
barnebarn. På bildet besøker vi Qinhuangdao museum.
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det siviløkonomistudier på BI 
og jobb i IBM.  Der traff jeg min 
kone Mette. Vi giftet oss i 1969 og 
flyttet noen år senere til Slemdal. 
Jeg engasjerte meg i Heming igjen 
og ble styremedlem i klubben, var 
aktiv i Ris-aksjonen og under en 
ti års bostedstid på Skogen, sty-
releder i Voksenlia Vel. I nærmere 
30 år har jeg vært personalsjef 
i Hafslund ASA på Frøn. Mette 
fortsatte å arbeide i IBM og har i 
mange år også vært styremedlem 
i Vinderen helselag/Vinderen 
seniorsenter, og nå gjenvalgt som 
styreleder for to år. 
 
Påsketur til Kina
I påsken i fjor besøkte min kone 
og jeg Beijing, Qinhuangdao, 
Beidaihe og Shanghai sammen 
med vår sønn Fridtjof, svigerdat-
ter Teresa og deres tre jenter Frida 
(15), Katharina (13) og Sara (9). 
I Beijing trente vi tai chi i parken 
med kineserne og kjørte elektrisk 
sparkesykkel gjennom Hutonger. 
I Qinhuangdao ble vi meget godt 
tatt imot av Qinhuangdao Port. 
Det er en av verdens ledende 
havner og den største bulk tør-
rlast kullhavn med 22000 ansatte. 
Vi ble invitert på både lunsjer og 
middager av ledelsen. De viste oss 
det gamle hovedkontoret til Port` 
n der min far arbeidet, sykehuset 
hvor Christine og jeg ble født og 

grunnmuren til huset der vi bodde, 
for selve huset er dessverre revet. 
Fundamentet er i en park som 
i dag brukes som danseplass. 
Dessuten fikk vi en omvisning i 
Qinhuangdao Port og i selskapets 
museum, som var meget interes-
sant. Vi besøkte den godt vedlike-
holdte Kinesiske mur, som går ut 
i havet i Qinhuangdao og som der 
kalles The Dragons Head.  
I Beidaihe fikk vi se Berents-fam-
iliens sommerhus. Den kinesiske 
regjeringen/partiet overtok huset 
uten vederlag, og det benyttes 
nå til utstillinger. Huset er godt 
vedlikeholdt og fredet av staten, 
og noen av møblene er de samme 
som da vi forlot dem. Reisen til 
Shanghai gikk med lyntog i 340 
kilometer i timen. I Shanghai 
spiste vi slanger på matmarkedet 
som vi så ble flådd levende, og 
etter lunsj danset vi på ærverdige 
Peace Hotell på The Bond, som 
mine foreldre også gjorde. Vi 
besøkte også Holy Trinity Cathe-
dral, hvor mor og far giftet seg i 
1939.
Flytoget kjørte lynraskt, lydløst og 
komfortabelt fra Shanghai til fly-
plassen på åtte minutter. Besøket 
i Kina ble en stor opplevelse for 
familien vår på syv personer, som 
reiste fornøyde hjem til henholds-
vis Slemdal og Vettakollen.
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Per Grell Lønning (1920-1944) -
fars beste venn 

TeksT: Fride eeg-Henriksen

FoTo: PrivaT

Min far, Jan Eeg-Henriksen, var 
agent i etterretningsorganisa–
sjonen XU under annen verdens–
krig. Han døde allerede i 1969, 
og snakket dessverre lite med oss 
hjemme om hva han arbeidet med 
under krigen. 

En bakgrunn for det var at XU-
agentene avla taushetsløfte som ikke 
ble opphevet før i 1988. Blant de 
få tingene vi barna og mor husker 
han fortalte, var at hans beste venn, 
Per Lønning, også motstandsmann, 
ble skutt og drept av tyskerne. Det 
gikk sterkt inn på ham. Han skal ha 
visst om dødsdommen, og var 
fortvilet over verken å kunne 
forhindre den eller snakke 
om dette med noen. Pers bror, 
Knut, var fars forlover da 
mine foreldre giftet seg i 1948.

Men hvem var Per, og hva 
skjedde? Selv gikk jeg på Ris 
skole, og kjente naturligvis 
til Risbautaen. Men jeg må 
innrømme at jeg i skoletiden 
ikke interesserte meg så mye 
for den.
Først for noen få år siden studerte 

jeg den nøyere, og der sto han, Per 
Grell Lønning. Nysgjerrigheten ble 
vakt, og inspirert av den generelle 
invitasjonen i Vinderen historielags 
medlemsblad til å skrive om histo-
riene bak navnene på bautaen, 
begynte jeg å lete. Jeg ble etter–
hvert helt overveldet av alt jeg fant 
i skriftlige kilder. Mot slutten av 
«jakten» fikk jeg så sporet opp Knuts 
tre barn, sønnen Per Grell Lønning, 
oppkalt etter sin onkel, samt døtrene 
Cathrine og Annette. Ingen av dem 
kjente til bredden og dybden i mate-
rialet jeg hadde funnet. Akkurat som 
i vår familie, ble opplevelsene og 
traumene under krigen knapt snakket 
om. Men de kunne likevel supplere 
mine kilder. 

Minnet flere steder
Både Per (født 1920) og far 
(født 1922) var elever på Ris 
(den gang Riis) på middel-
skolen (tilsvarende den senere 
realskolen). Så flyttet de over til 
gymnaset på Berg, der de gikk 
i samme klasse. De fikk sine 
artiumsvitnesbyrd i 1940 basert 
på standpunktkarakterer denne 
første krigsvåren, da eksamen 
ikke ble avholdt. 

Også på Berg er det et minnesmerke 
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Per Grell Lønning ble skutt på Trandum 3. juni 1944.
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over elever som falt under krigen. 
På en minnetavle felt inn i veggen 
innenfor hovedinngangen til den 
skolebygningen som nå er rød, 
finner vi også Per Lønning. Arvid 
Storsveen som ledet XU fra 1941 
til han ble skutt av Gestapo i 1943, 
var forøvrig blant andre som gikk på 
begge skoler og derfor har sitt navn 
begge steder.

Per hadde både handelsskole og 
artium, var befrakter og arbeidet i 
sin onkel Christian Lønnings firma. 
Dessuten var han en habil skiløper 
og ishockeyspiller. Også på Heming-
banen er det reist en bauta, nemlig 
over Heming-medlemmer som falt 
under krigen, der Pers navn er med.

Skjulte jøder i Risstubben 
Per d.y. forteller at familien - forel-
drene med barna Per, Knut, Thor 
Jacob og Hanne, bodde i Risstubben 
1. Der innredet de både et hemmelig 
rom i huset og et tilfluktsrom i gar-
asjen.
Knut var med i XU fra sommeren 
1943, og jobbet da tett med bror Per, 
supplerer Annette. 
- Far fortalte oss at de formidlet 
beskjeder og informasjon fra en 
radio skjult i det hemmelige rom-
met. Andre forhold rundt arbeidet 
ble aldri videreformidlet grunnet 
taushetsløftet. Men mor fortalte at 
hun fikk med beskjeder fra huset i 
Risstubben og syklet for å levere dem 

Medlemmer av Heming idrettslag som 
falt under andre verdenskrig. Plakett ved 
Hemingbanen.
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på adresser rundt omkring i byen, 
forteller Pers niese.

Tilfluktsrommet i garasjen ble i følge 
Per d.y. blant annet benyttet av den 
jødiske familien Dworsky/Devor, 
som bodde i nærheten, i Risalléen 6. 
De overlevde krigen fordi de klarte 
å unngå arrestasjonene og flykte til 
Sverige i 1942. Den viktigste grun-
nen, eller den som har vært kjent, 
var innsats fra godseier Løvenskold, 
der far i huset, tannlege Isaac Dwor-
sky hadde en bistilling. Én dag i 
måneden arbeidet han som tannlege 
på Hakadal verk, én uke om høsten 
på Hakkloa gård. Sønnen Finn, som 
sammen med sine brødre Per og 
Bjørn hadde skiftet navn til Devor, 
arbeidet som tannlege i Stavern i 
1942, da det kom arrestordre. Men 
han unnslapp, sammen med sin 
gravide kone Rita ble han hentet 
til Oslo i bil fra Løvenskiold. Far 
Isaac, Per og Bjørn må ha gjemt seg 
i Lønnings garasje mens de ventet på 
Finn og familien. Siden gikk flukten 
via Løvenskiolds hytte i Nordmarka, 
der de lå i dekning før de ble kjørt 
over Minnesund av Løvenskiolds 
sjåfør. Der ble de forøvrig stoppet 
av en tysk kontrollpost, men holdt 
tommelfingeren over «J» i passet da 
dette skulle vises frem, så de fikk 
passere. Det er tannlege Jan Petter 
Devor, Finns sønn, som lå trygt i 
mors mage under flukten, som har 
fortalt dette til meg. «Mellomopp–

holdet» i Lønnings garasje, hadde 
han ikke hørt om før nå. Moren, som 
fortsatt lever, hun blir101 år gammel 
i august, flyktet forøvrig over Ørje 
sammen med sin svigermor Lisa på 
et senere tidspunkt. De ble kjørt på 
lastebil under potetsekker og kom 
videre over grensen til fots og med 
båt. Huset deres i Risalléen 6 ble 
annektert av tyskerne, og da familien 
kom tilbake etter krigen flyttet de inn 
i det igjen. Det er senere revet.

Annette forteller ellers at Knut var 
i Trøndelag, på familiens fjellhytte, 
hvor de skjulte flyktninger og hjalp 
dem over grensen til Sverige. Han 
ble imidlertid oppdaget, og satt i 
fangenskap med seks andre i en 
ettromscelle i en periode. 

Spesialgruppe av Milorg 
under SOE
Per ble med i en spesialgruppe av 
Milorg, trolig en likvidasjonsgruppe 
under SL, Milorgs sentralledelse 
(Martinsen 2010). Gruppen var lært 
opp og ledet av Special Operations 
Executive (SOE), den hemmelige 
britiske militærorganisasjonen som 
drev undergravningsvirksomhet og 
sabotasjeaksjoner mot tyskerne i 
okkuperte land. 
Den ble ledet av Kaare Hexeberg, 
og drev dessuten med illegale aviser 
og holdt flyktninger skjult. Per var 
en ildsjel i arbeidet, og fikk Delta–
kermedaljen post mortem. 
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Det finnes ellers lite opplysninger om 
gruppens arbeid, muligens fordi den 
kan ha vært et samarbeidsprosjekt 
mellom Milorg og Norges Kom-
munistiske Parti (NKP). Historien 
om den kommunistiske delen av 
motstandsbevegelsen ble i stor grad 
neglisjert de første tiårene etter 
krigen, noe som kan ha sammenheng 
med stemningen under den kalde 
krigen. Dette er nå i endring.

Skutt på Trandum
Den 22. august 1943 skulle gruppen 
likvidere en beryktet angiver. Det 
skulle skje bak slottet, og Milorg 
og NKP hadde felles interesse av 

dette. Men Siegfried Fehmer, sjef 
for den tyske kontraspionasjonen 
i Oslo, avslørte aksjonen. I følge 
Martinsen (2010) skjedde det ved 
en tilfeldighet, fordi Fehmer bodde i 
en leilighet i nærheten av der likvid–
asjonen skulle finne sted. Gruppens 
medlemmer (Gunnar Hanssen, Oskar 
Håkon Johannessen, Kaare Hexeberg 
og Odd Næss, i tillegg til Per) ble 
arrestert i Parkveien, og etterhvert 
sendt til Grini. 

Dødsdommene ble avsagt 1. juni året 
etter. Medlemmene av gruppen fikk 
da lov til å skrive et brev hjem. Pers 
brev er bevart av familien. Han skriv-
er at han håper på benådning, er ved 

Dette korte brevet skrev Per Lønning fra Grini, bare tre dager før han ble henrettet.
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godt mot, og tar alt rolig. Men noen 
benådning kom ikke. Per d.y. fortel-
ler at onkelen fikk lov å ringe hjem 
til sine foreldre og si at han ikke kom 
til å bli benådet. Faren var lege, og 
hadde derfor telefon, noe som ikke 
var så vanlig den gangen. En mannlig 
oversykepleier som førte journaler på 
Grini, skildret gruppens siste timer i 
et brev som han i 1947 skrev til et 
av de andre medlemmenes, Gunnar 
Hanssen, far. Tyskerne visste ikke at 
oversykepleieren var i kontakt med 
de dødsdømte, som fikk sigaretter 
og ble overtalt til å ta morfin. Han 
lovet å overbringe hilsenen «Si til 
alle heime: Vi angrer ikke noe av 
det vi har gjort. Vi er ikke redde for 
å dø. Men vi er stolte over å få dø 
for fedrelandet». De unge mennene 
ble henrettet i Trandumskogen 3. 
juni 1944.

Trandumskogen, fra 
rettersted til minnelund
Trandumskogen på Ullensaker var et 
tysk rettersted som ble forsøkt holdt 
hemmelig, og først ble utpekt etter 
frigjøringen i 1945. Her fant man 
en rekke massegraver med lik av til 
sammen 173 nordmenn, seks briter 
og femten sovjetborgere. Per lå sam-
men med de andre i gruppen i det 
som senere ble hetende gravsted 7.

Landssvikfanger,  noen tyske 
gestapister og ledende NS-medlem-
mer måtte i løpet av sommermåned-

ene 1945 grave opp likene, som ble 
sendt til Rikshospitalet for identifi-
sering. Mange landssvikere nektet 
imidlertid for at det hadde skjedd 
henrettelser, de mente det var britisk 
propaganda. De, blant dem Vidkun 
Quisling, ble derfor tatt med på 
dagsturer til Trandumskogen. 

I dag er stedet en minnelund med et 
minnesmerke (utformet av Per Palle 
Storm) og en minnetavle (av Arn-
stein Frilling), med ofrenes navn og 
17 nummererte graver med steinkors. 
Daværende kronprins Olav avduket 
minnesmerket 10. oktober 1954, som 
del av en seremoni som også ble 
overført på radio. Minnetavlen ble 
avduket 7. juni 1970. Trandumskog–
en er nå også et populært frilufts–
område, men ingen er begravet der. 

Etter frigjøringen arbeidet min far, 
Jan, med avhør av krigsfanger på 
Akershus landsfengsel. Blant dem 
var nettopp Fehmer. Han skal ha 
kjent til fars virke som XU-agent, og 
det skal ha vært nære på at også han 
ble tatt. Siegfried Fehmer ble dømt 
til døden og henrettet i 1948.

Taushetens pris
Pers historie viste seg å være mye 
mer dramatisk og grusom enn jeg 
hadde drømt om da jeg begynte å 
skrive denne artikkelen. Det at Pers 
bror, Knut, som min far, også var 
med i XU, var også sterkt å oppdage. 
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Det har i det hele tatt gjort inntrykk å 
komme i kontakt med neste genera–
sjon Lønning, og få hjelp til å finne 
ut og komme på sporet av så mye. 
Det samme gjelder kontakten med 
Jan Petter Devor.

Arbeidet i XU var en stor påkjenning 
både psykisk og fysisk. Agentene 
levde farlige dobbeltliv, og selv de 
nærmeste måtte ikke vite hva de drev 
med. Etter krigen kunne de avsløre 
at de hadde vært med, men ikke noe 
om hva arbeidet hadde bestått i, og 
hva de hadde opplevd. Dette var en 
tung bør å bære. For mange var det 
også sårt å ikke få offentlig anerkjen-
nelse. Så heltemodig innsats som 
spion i krig, som kan bli sett på som 
spennende, nesten romantisk, kan ha 
sin pris og kaste skygger, ofte særlig 
over nærmeste familie. Både far og 
Knut ble preget av krigsopplevelsene 
sine.

Per Grell Lønnings dødsannonse sto i 
Aftenposten 19. juli 1945, og graven 
er på Ris urnelund. 

Takk
Det er mange som skal takkes for at 
denne artikkelen har blitt så rikhol-
dig, og forhåpentligvis mest mulig 
pålitelig:

- Knut Lønnings barn, Pers nevø 
og to nieser, Per Grell Lønning, 
Cathrine Lønning Halle og Annette 

Møller, for alt de har delt med meg 
og for tålmodighet med alle mine 
spørsmål. 
- Min mor Vibeke Eeg-Henriksen, 
og søsken Claus Frimann-Dahl og 
Hanne Eeg-Henriksen for informa–
sjon, oppmuntringer og kommen-
tarer til tidligere utkast til artikkelen. 
- Jan Petter Devor for informasjonen 
om Dworsky/Devor-familiens flukt. 
- Historiker Terje Halvorsen for 
boktips og gjennomlesning av et 
tidligere utkast.

Berg videregående skole minnes falne 
elever under andre verdenskrig.
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TeksT og FoTo: kjarTan Føns-
Telien og anne TraaHolT 

I første artikkel i denne serien 
som startet i vinter, besøkte vi en 
hel mengde groper kastet ut over 
et svaberg. Skålgropene i Forsk–
ningsparken. Vi fikk ikke noe 
ordentlig svar på hva de er brukt 
til. Om det var mortere til urter, 
til å knuse snegler for å fiske med 
eller til å si fra når det er på tide 
å reise til hagesenteret for å starte 
våren. Eller bare til pynt. 

Nå skal vi se på andre groper. De er 
færre, men meget større.  Og kan-
skje lettere å forstå. De har i alle fall 
fått et ganske så forklarende navn; 
fangstgroper. To i tallet ligger de 
inne i Skådalen. Hvis du går inn fra 
Vettaliveien inn over dalen rundt 100 
meter, finner du to groper på en flate 
litt opp fra bekken. Stien går i gjen-
nom den ene. Begge er rundt syv og 
en halv meter i diameter og en knapp 
meter dype. De har klare voller rundt 
seg. De ligger der på rekke og rad og 
skal ha fanget elg.  
 
Elgen, kongen i de norske skogene, 
kom hit mens vi ennå var i steinal-

Besøk et kulturminne!
Fangstanlegget i Skådalen

deren. Allerede den gang syntes vi 
den smakte godt.  Vi fanget den, slo 
den i hjel, stekte den og spiste den. 
Ikke ulikt i dag. Bortsett fra det første 
leddet. I dag fanger vi ikke elgen. Vi 
dreper den uten større forberedelser. 
I alle fall ikke for elgen. Og når den 
er død bruker vi ikke så mye av elgen 
som før i tiden. Bortsett fra spisin-
gen og enkelte gevirer som henges 
på veggen med hode og øyne og 
ører og hår, havner det meste i dag i 
bossebøtten.

Den eldste dokumentasjonen på 
steinalderens Oslo-borgere sitt 
forhold til elgen finner vi i Ekeberg-
skrenten. Der er den risset inn i flere 
utgaver.  Siden den gang har det gått 
slag i slag. I dag kommer elgen på 
papir i solnedgang og som kjøttdeig 
fra fryseren. Vel å merke hvis man 
kjenner en som dreper elgen eller 
gjør det selv. Den gang kom den som 
strektegninger på fast fjell og stekt på 
bål eller nedgravd i bakken. 

Gropene i Skådalen er som sagt 
antatt å være der for å fange elg. Det 
er femten meter mellom dem. Rett 
sør for disse ligger enda en. Den er 
nesten ikke synlig i terrenget. Om 
den er beregnet på elgen er ikke lett 
å si.
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Mennesker har laget groper i jorden 
så å si fra førstemann kom hit. De 
har blitt benyttet til så mangt, og 
oppstått på de rareste vis. Noen er det 
fremstilt trekull i, noen tjære, noen 
er spor etter bomber. Hos oss mest 
tyske og engelske bomber fra annen 
verdenskrig. Det finnes groper det er 
laget mat i, varmet steiner i for å lage 
mat og øl, groper etter hus, groper 
til å fange ulv og bjørn og elg og 
hjort, groper til å oppbevare poteter 
og kålrabi. Listen er lang og lærerik. 

Det er sikkert at det er fanget både 
elg, reinsdyr, ulv, jerv, bjørn og 

gaupe i groper i Norge. Det er nesten 
slik at det fortsatt lever folk som 
kan huske at bestefar eller bestemor 
fortalte at de drev med det. Det var 
nemlig lov helt fram til 1863. 
Lov angaaende Utryddelse af 
Rovdyr og fredning af annet Vildt. 
22 Juni 1863.
3. Elsdyr, Hjort og Bæver maa kun 
fældes fra 1 August til 31 Oktober 
og i den Tid kun af Grundens Eier, 
som er berettiget til kun at fælde eet 
Elsdyr og een Bæver, men to Hjorte 
paa hver særskilt Eiendom
… Elsdyr og hjorte maa ikke fanges 
i Grave. 

Steinalderelg i solnedgang på Ekeberg.
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Elsdyr er det samme som elg, men 
det skjønte du kanskje?

Og like sikkert er det at det har 
foregått fangst av elg i dyregraver 
etter 1863. Effektiv lovlig fangst blir 
til effektiv tjuvjakt når det forbys. 
Tjuvjegerens fantasi og effektivitet 
er nesten ubegrenset. Bare se på pap-
paen til Danny i Roald Dahls bok om 
ham og fasanjakt. Eller tenk gjennom 
om du har spist nyfanget hummer en 
varm sommerkveld på Sørlandet?  
Det er fortsatt groper igjen! Hummer 
også for den saks skyld. Fasan er det 
verre med for tiden. Også i Vestre 
Aker. Bortsett fra i frysedisken.
 
For den som vil prøve seg i dag er 
det kanskje en mager trøst at det var 
strengt regulert for en tid tilbake 
også. Allerede Magnus Lagabøte 
blandet seg inn i fangsten med 
groper. Han forlangte i 1276 at:
Dyregarder og dyregraver skal hver 
som vil gjøre i almenning, saa at han 
ikke spilder anden mands veidevon 
paa den maate som før er skilt om 
gildre og dyreveide. Ingen skal gjøre 
den saa nær, at hugg kan høres til 
næste [dyregard], som før staar, el-
ler til tomter som folk vil bygge hus 
paa. Gjærde kan han fra enden av 
en anden [dyre]gard, om han vil. 
Men om rævegard eller spydgard 
eller dyregraver eller ulvehus eller 
bjørnebaaser ligger længer ubrukt 
end 10 vintre, da bygger hvem som 

vil dem op igjen og nytte dem, mens 
han holder dem vedlike. 2. Nu finder 
nogen dyr dødt paa land, det eier fin-
deren halvt, men halvt grundeieren, 
hvad slags dyr det saa er.

Elgen - skogens konge - et 
virkelig underfundig dyr 
Elgen beveger seg stort sett hele 
tiden. Bortsett fra når den sover og 
spiser. Elg og søvn kommer vi til-
bake til litt senere. Når den beveger 
seg, gjør den det som oftest til gangs. 
Over skikkelig lange avstander. 
Noen vandrer over 100 kilometer 
mellom vinter og sommer. For så å 
vende tilbake til someren som lig-
ger like langt borte. En ting holder 
de som oftest fast ved: Ruten de 
vandrer. Den er stort sett den samme 
år etter år. Og merkelig nok, hvis du 
greier å utrydde en elgstamme og 
det kommer en ny noen generasjoner 
senere, følger den som oftest den 
samme ruten. Det finnes eksempler 
på at elgstammer nesten har vært 
borte. I Valdres, for eksempel, hadde 
elgen vært så lenge borte på midten 
av syttenhundretallet at den første 
som kom vandrende ble skutt. Ikke 
fordi den skulle på grillen, men fordi 
skytteren og kompisene hans trodde 
det var djevelen. Det forteller i alle 
fall historien. 
Og de neste elgene som kom, vandret 
der forgjengerne til de vettskremte 
eller lettskremte jegerne hadde lagt 
sine fangstgroper et halvt århundre 
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tidligere. Det gjør elgen til et lett 
bytte. Man trenger bare en rekke 
med groper. Noen steder er det flere 
hundre i rekker på mange kilometer. 
Så trenger man noe som skremmer 
dem fra å smette mellom gropene, et 
ledegjerde eller to. Og vips har man 
mat for en hel gjeng med folk i tillegg 
til den nærmeste familien. Dette har 
man drevet med siden steinalderen. 
Den gang man satte til livs de første 
saftige elgstekene. Noen av fangst–
anleggene er plassert slik at de drar 
nytte av naturlige terrengformasjoner 
som fjellskrenter og vassdrag. Selv 
om elgen kan svømme og liker seg i 
vann. Gropene ble muligens dekket 

med kvister for å skjules. I bunnen 
finnes eksempler på spisse stokker 
som ødela beina deres. Og når de lå 
nede i gropene med brukne blodige 
ankler, var de lette å nå. Slik gikk den 
ene elgen etter den andre i fellen og 
ble fortært. 
Denne fangsten finnes det spor etter 
som er så gamle som opp mot åtte 
tusen år.  De finnes over alt der det 
er elg i dag. Fra lavlandet opp til 
over tregrensen. Bortsett fra på Vest-
landet. Der er det ikke mange slike. 
Elgen fikk øynene opp for denne 
landsdelen først for noen år siden. 
Arkeologiske undersøkelser av 
fangstanlegg på Rødsmoen i Hed-

Fangstgrop i Skådalen med bytte. Men ikke særlig spiselig.
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mark har vist at de har vært i bruk 
i mer enn 2000 år. De eldste fasene 
kan dateres til eldre bronsealder og 
senere gjennom hele eldre jernalder. 
Andre undersøkelser viser bruk i 
førromersk jernalder fra vikingtid 
inn i nyere tid opp til 1700-tallet. 
De fleste daterte fangstgroper ser 
ut til å være bygd mellom år null 
og Svartedauden i 1349. De yngste 
kjente fangstgropene er fra slutten av 
sekstenhundretallet. Det finnes for 
eksempel en på Lesja som er datert 
til omkring 1690. 
Jakten som foregår rundt Oslo i 
dag er veldig regulert.  Ikke ulikt 
før i tiden. Christian Quart, kongen 
som flyttet på Oslo og som har stått 
og pekt på Stortorget siden 1880, 
bestemte seg for følgende:

Dyregaarde og Ulvegraver maa hver 
gjøre i Almindig, som vil dog saa, at 
ingen spilder andens Vejde-Gavn, 
saasom før er sagt om Gildre og 
Dyrevejde.
Ingen maa gjøre nærmere Dyre-
gaarde og Ulvegraver til nogens 
Gaard, eller til den Toft, som Huse 
kand byggis paa, end at ej kand 
høris Hug.
Ligger Rævegaarde, Dyregraver, 
eller Ulvestuer, længer øde, end ti 
Vintre, da bygge dem hvo der vil, og 
beholde dennem, mens hand vil holde 
dem ved Magt.

Elg i bruk
Det er kanskje ikke så rart med all 
reguleringen. Elgen er Skandinavias 
største landpattedyr. Fullt av saftig 
godt kjøtt hvis det tilberedes riktig. 
Og da tenker vi egentlig ikke bare på 
elgburger og kjøttdeig av elg. Skin-
net var også et ettertraktet stykke, i 
likhet med geviret.  Ikke bare til å 
henge på veggen. Geviret ble om–
gjort til vakre kammer til å gre håret 
med, slik  at menn og kvinner kunne 
ta seg ut i byene som dukket opp 
over alt i middelalderen. Det finnes 
mange slike fra gamlebyen i Oslo. 
Og i jernaldergraver rundt omkring. 
I utlandet var de svært populære og 
finnes igjen i mange deler av Europa. 
Elgen var alt i alt ganske verdifull. 
Et ordentlig drevet fangstanlegg 
var en skikkelig investering for den 
tiltakslystne. 

Den galliske elgens 
handicap
Ikke alle elger ble fanget i groper. 
Julius Cæsar, diktatoren som først 
ble kjent for å ha blitt reddet av at han 
ble tatt med keisersnitt og at det siste 
han sa var: Og så du min sønn Brutus. 
I tillegg til en hel rekke andre ting. 
Han drev elgjakten på et helt nytt 
og annerledes vis.  I boken hans om 
Gallerkrigene skriver han følgende: 
«Det finnes også dyr som kalles 
alces. Utseendemessig er de lik 
rådyr, men er større og uten gevir. 
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De har bein uten ledd og sener, og 
legger seg ikke ned for å hvile. De 
kan heller ikke reise seg hvis de ved 
et uhell har falt overende. Trærne 
brukes som seng. De lener seg mot 
dem og hviler således. Når jegere har 
sett fotspor etter disse dyrene, graver 
de løs røttene på trær i området, el-

ler hugger stammene halvveis over. 
Når dyret lener seg mot treet for å 
hvile, knekker treet, og dyret faller 
overende med det.» Gallerkrigene, 
bok VI, av Julius Cæsar»
Alces er elg, men det er på en måte 
selvforklarende. 
For alle elgenkene som kjeder seg 

Skadeverk fra friluftsfolket. På grunn av stien er gropen ubrukelig til elgfangst.
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gjennom elgjakten hadde dette vært 
greit, men Cæsar var nå og da en 
liten luring. Og opplysningene hans 
fra Gallia er bare en skrøne. 

Gropfanget elg på
matfatet
Storhetstiden for den gropfangede 
elgen er nok i middelalderen. Det 
finnes mange forestillinger og tradi–
sjoner om mat i middelalderen, men 
ikke alt for mange oppskrifter. I alle 
fall ikke fra Skandinavia der elgen 
fortsatt er veldig vanlig etter å ha 
vært forholdsvis sjelden fram til for 
noen år siden. I 1950 ble det skutt 
under fem tusen elg i Norge. I fjor 
gikk over tretti tusen i bakken. 
De eldste og skrevne oppskriftene i 
Skandinavia sier sjelden noe om den 
første eieren av steken. Enten det er 
en høne, flesk eller stek. Eller fisk. Vi 
har funnet fram to oppskrifter, skre-
vet ned av Henrik Harpestreng, en 
dansk-norsk lege som ble født 1164 
og døde i Roskilde i 1244. Begge 
med stek. Den ene sågar med kjøtt 
fra vilt i form av hjort som meget 
vel kan erstattes av elg. Noe han til 
og med skriver. 

1. Mæn sculæ takæ pipær oc klouæ 
lökæ oc malæ mæth ædik oc salt, 
thæn sals ær goth til alkyns steek.

2. Mæn sculæ takæ gærofærs naghlæ. 
muskat pipær oc ingæfær. af hwær 
theræ æm mykæt. oc æm mykætaf 

cinamomum æsse the æræ allæ 
samæn. oc tysæ æmmykæt af hwith 
bröthæ stækt, æsse thæt ær alt, oc 
stöthæ thæt samæn mæth ædik, 
thænnæ salsæ haldæ mæn goth i 
eth halft aar i en læghlæ. Wilæ mæn 
syltæ thær nokæt i, tha latæ thæt 
wællæ, oc sithæn thæt ær full kalt 
tha sculæ mæn stækt wild brath kalt, 
hiort, ra, gaas æth annæn wild brath, 
skoræth i stykki, læggæ thæræ i mæth 
lit salt, thæn sylt mughæ mæn gömæ 
thre vkæ.

Det finnes dessverre ingen fullsten-
dig oversettelse av Harpestrengs 
oppskrifter. Men vi anbefaler dem på 
det sterkeste. Det blir svært gode ret-
ter. Som fint kan serveres til hvilken 
som helst gjest. Vi forsøker ydmykt 
å oversette den øverste og overlater 
den nederste til mer kunnige lesere:
«Man tar pepper og løk og maler det 
med eddik og salt. Denne sausen er 
god til alle typer stek»
Forøvrig anbefaler den mannlige for-
fatteren av denne artikkelen sausen 
til Harpestreng som kun består av 
druer, hvitløk og salt malt sammen 
til en form for grøt. Nordisk mid-
delaldermat på sitt lekreste, hevder 
Kjartan euforisk og legger hånden 
på magen.  

Fortell en jaktskrøne!
Ta med barn eller barnebarn og sett 
dere på kanten av gropen og fortell 
en riktig flott jaktskrøne. På tysk 
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finnes uttrykkene «Jägerlatein» og 
«Anglerlatein». Det betyr ganske 
enkelt jeger- eller fiskeskrøner. Når 
man sitter på kanten av en fangstgrop 
lik de i Skådalen er mulighetene for å 
snakke den type latin til stede. Ingen 
vet helt riktig hva gropene er blitt 
brukt til likevel, hvor lenge, hvor 
gamle de er og hvor mange og store 
dyr det er fanget i dem. Hvis det da 
ikke bare er spor etter et tysk bombe-
fly på avveie. Hvis du husker tilbake 
til alle de gamle som fortalte om alle 
de elgene de så eller skjøt før i tiden. 
Da husker du feil. Eller så fortalte de 
kanskje en skrøne. Så mange elger 
fantes nemlig ikke før i tiden. 
Fortell om Cæsar, eller historier 
like gode som hans. Se etter delvis 
avsagde trær eller oppgravde røtter. 
Kanskje det er en luring i nabolaget 
som driver som pappaen til Danny: 
Tjuvjakt? Hvis du har med barn opp 
hit, ta med en liten sag og finn et 

veldig lite tre eller en busk og sag 
et hakk i det eller den og fortell om 
Cæsar. Legg dere i bunnen av gro-
pen og kikk opp på trekronene, på 
himmelen. Lukk øynene og tenk på 
et saftig godt stykke elgkjøtt med en 
saus laget av pepper og løk og eddik 
og salt. Eller av druer, hvitløk og salt 
og lytt etter trær som knekker fordi 
elgen igjen har gått på limpinnen, 
lagt seg til rette mot et «sovetre».
La gropene forbli som de er til neste 
besøk. For å se om elgfellen har 
virket. Og til andre som vil 
oppleve dem, oppleve at det ble 
drevet fangst av elg med groper 
med spisse stokker i bunnen for flere 
hundrede år siden like bortenfor 
Vettaliveien. Elg som ble benyttet 
til mat og klær og vakre kammer, 
som menn og kvinner gredde håret 
sitt med for mange mange hundre 
år siden i ganske nye byer i Norge 
og Europa og nede i Oslo sentrum.

Årsmøtereferat, 11. april 2018
TeksT: ingeBorg Wiese

I overkant av 60 medlemmer fant 
veien til peisestuen i Ris menighets–
hus, hvor Vestre Aker Historielag 
holdt årsmøte den 11. april. Alle 
styremedlemmene, pluss leder, var 
enten ikke på valg eller tok gjen-
valg for nye to år. Historielagets 
verveinnsats innbrakte mange nye 
medlemmer i 2017, men flytting, og 

særlig dødsfall, gjør at medlemstal-
let likevel peker litt nedover. Målet 
er 900 medlemmer i løpet av 2018. 
For første gang utnevnte Vestre Aker 
Historielag et æresmedlem, og ingen 
ble overrasket over at Finn Holden 
fikk gleden av å være det første 
æresmedlemmet. Hans innsats for 
historielaget gjennom mange år er 
dypt verdsatt. Styremedlem Seyna 
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Sønnichsen hadde utformet et vak-
kert diplom for anledningen.
Etter ordinært årsmøte holdt journal-
ist og forfatter Leif Gjerland kåseri 
om opprinnelsen til mange stedsnavn 
i Oslo. Med humor og vidd tok han 
oss med på «en reise rundt jorda» 
i Oslo by. Anledningen var boka 
«Oslonavn», som Gjerland kom med 
i fjor og som forteller om opphavet 
til mange navn i hovedstaden. Ett 
av hovedkapitlene i boka, som også 
foredraget til Leif Gjerland tok 
utgangspunkt i, handler om alle de 
utenlandske kallenavnene steder i 
Oslo har fått, som for eksempel 
Nordpolen, Kuba, Akropolis og 
Japan. Poenget hans med å fortelle 
om opprinnelsen til mange av Oslos 
stedsnavn, er at de fleste av oss ikke 
reflekterer over fremmede og ek-
sotiske stedsnavn. Vi venner oss til 
navnet, som et egennavn, og tenker 
ikke så mye på akkurat hvorfor. I 
forordet til boka skriver han blant 

annet: «…selv de mest dagligdagse 
stedsnavn bærer med seg en fortel-
ling fra den gang de ble til. Men siden 
de etter hvert bare har blitt oppfattet 
som egennavn, hører vi ikke lenger 
historien de kan fortelle.» 
Ta for eksempel Cuba eller Kuba 
som det også kalles, og som ligger 
i nærheten av Mathallen ved Akers–
elva. Navnet skal i følge Gjerland 
ha mange forklaringer. Én var for 
eksempel at sjøfolk hjemkommet fra 
Cuba syntes jentene i Telthus–
bakken var like vakre som damene 
på den karibiske øya, en annen at 
den spansk-cubanske krigen på slut-
ten av 1800-tallet kan ha inspirert 
lekende unger til kallenavnet. Det 
het jo allerede New York nederst på 
Grünerløkka, og da var det jo ikke 
langt til Cuba. 

Nok en gang inspirerte Leif Gjerland 
oss til å bli bedre kjent med byen vår. 
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TeksT og FoTo: Clemens saers

Frognerseteren, 17.mai 2018. Festpyntede gutter plukker blomster i anledning 
dagen. Bautaen fra 50-års jubileet for grunnloven står fortsatt på sin plass. Det 
var denne bautaen som ble forsøkt fjernet av kommunen i fjor. Resturantsjefen 
på Frognerseteren, Walter Kieliger, protesterte mot fjerningen og minnet om 
hensikten med å plassere den akkurat her. I følge lokalhistoriewiki.no ble denne 
bautaen satt opp i 1905, som en gave fra etterkommerne av forretningsmannen 
og banksjefen Fritz Heinrich Frølich. Han hadde hatt bautaen stående på løkka 
Lovisenberg som minne fra 50-årsfeiringen i 1864 av 17. mai 1814. (Frølichs 
sønn, Harald Schreiner Frølich, satte forøvrig opp en egen bauta i Liadalen 
på Nordstrand med teksten "Ja vi elsker dette landet" i 1880, til minne om 
Stortingets seier over kongen i den såkalte vetostriden).


