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ilbnuleJ! av medlemsbladet om krigen og 
alt vii bele Argangen 1995 av 

it-§.,_tte begivenbeter og daglig
vil dekke dagliglivet 

iMJlWD~e. mednytt ma-

··'KriJHan· Ottosen har skrevet en rekke bsker om skjebnen til 
kon.sentrasjonsleirfangene. i en av bskene er det et kapittel som bare 
heter <dsidor». Det handler om lsidor Rubinstein, som stir pi listen over 
falne fra Vmderen bydell nr. 1/95. Kristian Ottosen bar vennligst latt oss 
B lov til A gjengl artikkelen. 

Artlkler i dette og tidligere nr. av medlemsbladet kan gl inntrykk av 
at bele bydelen besto av folk som tok sterk avstand fra Nasjonal Samling 
og den tyske okkupasjonen .. Slik var det selvsagt ikke. 

Det sier seg selv at det er vanskelig for folk som sto pi den tapende 
siden, A sti fram om bvorfor de valgte slik den gang. Redaktsren bar 
derfor snsket A s~ve en liten a~el som en bistorisk-sosiologlsk ove~ 
sikt over boldnlngen overfor nazisme og samarbeid med tyskerne under 
okkupasjonen. Hvor·mange var tilhenge~ av n~me og tyskere oghvor
for.., Noe vet vi qq. ~ette, me-. bva? liige,.. ~ ~ inge~ personer 
ell#~ instltnsJo~er ~ages ~t, dette~· ·-~.P¢1'104elllQ.jon~s nv. 

KULTURMINNEDAGEN 

Vart femtende medlemsm0te finner sted s0ndag 17. september 1995 
kl.l400-1600 pa Gaustad S ykehus. 

Dette h0stm0tet arrangeres i forbindel se med den europeiske kultur
minnedagen som i ar har som sitt hovedtema verneverdige kulturmilj0er. 
I var bydel representerer Gaustad Sykehus et unikt kulturmilj0. 

Professor dr. med. Nils Retterst0l, vii holde et foredrag kl.l400 i sy
kehusets festsal om Gaustad Sykehus og dets historie. Det vi! bli lagt 
vekt pa det arbeid som lege Herman Major og arkitekt H.E. Schirmer 
gjorde, pa de arkitektoniske srertrekkene ved de gamle bygningene og 
hvilken filosofi som ligger bak reisingen av et slikt sykehus. 

Etter foredraget blir det en kort pause med muligheter for forfrisknin
ger og noe a bite i. Deretter er det omvisning pa omradet i mindre grup
per. 

Festsalen ligger i 2. etasje i Velferdsbygget. Kj0rer man bil, er det 
greiest a ta av ved 0Vre inngang til sykehuset og Sa parkere pa nedsiden 
av Velferdsbygget. Det vii bli satt opp skilt som viser hvor man kan 
kj0re . Kommer man med trikk til Gaustad stasjon, rna man ga rundt pa 
nedsiden av Preklinisk Institutt og sa f0lge Sognsvannsveien oppover. 

Styret 0nsker medlemmene og andre interesserte vel m0tt. 



KRIGSDAGBOK 9. APRIL- 11. MAl 1940 
av kompanisjef Alf Refsum 

Onsdag 10. april 1940 
Barna skj0nte heldigvis ikke avskjedens alvor. Selv tokjeg meg sammen 
av aile krefter for at barna skulle merke minst mulig. Til mor og bm
drene mine orket jeg ikke fortelle at jeg dro ut. De var heldigvis ikke 
oppe. 

Biten var som alltid enestaende. Hennes oppskakede sinnstilstand 
merketjeg bare pa noen hissige utfall mot meg dajeg fors0kte a berolige 
henne med noen ordina:!re talemater om at det gjaldt a ta det med ro , 
bruke aile sine krefter til bare a tenke pa barna osv. Landets skjebne 
hadde opptent et sa gl0dende hat mot erververne at jeg ble fa:!len . 

Pa turen ned brente jeg kompromitterende saker jeg hadde pa meg, 
som mobiliseringsordrer m.m. Det var som om jeg hadde bly i kroppen 
da jeg pakket ryggsekken. Det gikk i en trancelignende tilstand. 

Da jeg ventet pa Tryvannstrikken sammen med Biten, sa vi en mann i 
uniform ved bensinstasjonen. Jeg trodde det var en tysker, men skj0nte 
straks at det var en norsk frivillig som var kommet tilbake fra Finland. 
0yeblikkelig stakk hun avgarde, og da trikken min gikk, sajeg hun gikk 
hjemover med den frivillige. Min tro pa at Biten ville va:!re forsiktig 
mens jeg var borte, ble sterkt rokket. 

Med spenning gikk jeg av pa Voksenlia. Kondukt0ren fortalte meg at 
flere sportskledde menn var dradd inn i Nordmarka f0r meg. Det gikk et 
blaff av glede gjennom meg. 

Da jeg hadde gatt meg varm, begynte jeg nesten a f0le et visst velva:!re 
enkelte 0yeblikk, men den alvorlige situasjonen jaget 0yeblikkelig vel
va:!ret bort. 

Litt fer jeg kom til Kikut, ble jeg innhentet av en liten flokk unge 
gutter, Fr. (fra 3. realgym. paRis skole) og Louis Ramm, en finsk frivil
lig m.fl. Da jeg av oppakningen skj0nte hvor turen gikk, ga jeg meg i 
prat med dem. Vi tok inn pa Kikut for a spise !itt. Der !ante en smapike 
meg sitt bitte lille kompass, som hun hadde vunnet i en skikonkurranse. 
Det var hardt for henne a lane bort kompasset kunne jeg se . Jeg hadde 
tidligere fors0kt a fa lane kompass pa Tryvannsstua, men mann en i huset 
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ville ikke va:!re av med sitt, skj0nt han burde ha forstatt hvor meget mer 
bruk jeg hadde for det. 

Da jeg dro over en del av de store vannene i Nordmarka, Treungen, ... , 
ble de tyske fly na:!rgaende. De fl0y lavt i ca. 50 m. h0yde. Det sa ut som 
de sku lie finne ut om mange dro ut fra Oslo. Hvert 0yeblikk ventet jeg at 
de for «moro skyld» skulle sen de noen mitralj0sekuler etter meg, sa jeg 
var glad hver gangjeg var i skjul i skogen. Men tyskeren aktet vel ikke a 
spandere krutt pa en enslig skil0per. 

Pa Trunge m0tte jeg major Hertzberg og en s0nn av K.VH. , som sa : 
«Der har vi en som er i samme a:!rend som oss». ( ... ) 

Jeg slo na f0lge med H. Vi avtalte a dra til Hakadal om mulig og derfra 
dra nordover. Lenge holdt vi oss unna hovedveien, men da alt sa rolig ut, 
vaget vi oss over den. I Hakadal fikk vi en stralende mottakelse av 
Fearnley og frue. Det var kommet flere f0r oss som var ute med samme 
hensikt. Oppvarmet Va:!relse, jeg Ia pa gulvet. Mat: risengrynsgmt og 
kj0ttkaker. Dram og mdvin. Pjolter etterpa, sigarer og sigaretter. Flere 
evakuerte. Satt og h0rte pa radioen. Bare nedslaende etterretninger. De
presjon over Norges skjebne og avskjeder fra hjemmet. Major E.H. for
talte at hans kone hadde tatt avskjeden meget tungt. De unge frivillige 
pratet med de evakuerte om l0st og fast, muntre og forneyet. 
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Fikk sendt en hilsen til Biten gjennom flyveren Wideme som aktet seg 
til Oslo gjennom Nordmarka for om mulig a famed seg et av sine fl y. 

Vi planla a dra videre med tog om mulig. Da det gikk rykter om at 
Gardermoen var tatt, vi lle vi ikke risikere a dra dit pa ski. 

Torsdag 11. april 
Vel utstyrt med niste fra F.: rundstykker, knekkebmd. Om morgenen dro 
vi til Hakadal st. , men der fikk vi gjennom stasjonsbetjeningen vite at 
det kom tyskere med toget. Vi avgarde i en fart , og henvendte oss til 
noen lastebilsjaf0rer. Men de nektet a kj0re oss nordover. De matte hj elpe 
sine fami lier med a komme i orden. Om natten hadde store deler av Oslo 
panikkevakuert, angivelig fordi englenderne i radioen hadde opplyst om 
at Oslo matte v<ere mmmet f0r kl. 12 , da de ville bombe byen. Jeg sa da 
at jeg hadde kone og 4 sma barn. En kone som h0rte pa, ble helt hyste
ri sk og ropte at jeg straks matte dra til Oslo og fa fam ili en ut. En Fin
lands-frivi llig sa at han hadde en ladd pistol og mente vi burde true med 
den. Jeg sa at vi matte vente lengst mulig med a ga til slike drastiske 
forholdsregler mot vare egne. Ved hardt press fikk vi endelig en lastebil
sjaf0r til a kj0re oss til Harestua. Vi likte mindre godt a kj0re like ved 
jernbanelegemet, scerlig nar vi paden andre siden hadde brede vann med 
is pa, slik at det var fa e ller ingen dekningsmuligheter. (U tkikk holdt v i 
etter motorsykler, som vi vi lle sende foran som speidere. Vi ventet tys
kere fra a ile kanter.) Ncer et sagbruk ved Bj0rgeseter m0tte vi noen menn 
som virket belt forvirret. De sa at de hadde fatt ordre om a sperre ve ien , 
men de visste ikke fra hvem ordren kom, e ller hvor det skulle gj0res . 

( ... ) 
Pa bilturen sa v i mange mennesker som rolig utf0rte sitt dag lige ar

beid. Aile landhandlerier var overfylt av kunder og av folk som di sku

terte situasjonen. 
De kvinnelige telefonvakter pa Skreia sentral fortjener en scerl ig om

tale. Den e ldste Ia pa sentralen og betjente den dag og natt pa en glim
rende mate. Da Skreia bro skulle sprenges, holdt hun pa si n plass like ti l 
det ble ropt opp til henne at na matte hun komme ned. Sentralen Ia like 
ved broen og var meget utsatt. Damen viste ikke tegn til frykt til tross for 
at vi ventet tyskerne !wert 0yebl ikk, og sentra len antake li g vi ll e bli skutt 
i brann f0rst , belt utsatt som den Ia . ( .. . ) 
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Del ble panikk ved ell av kompaniene, 
men de som ville stikke av, 
ble stanset av sine egne kamerater. 

/ 

Pa Skreia var vi stadig i alarmberedskap. Vi fikk den ene alarmerende 
meldingen etter den andre. Hvert minutt ventet vi tyskerne. En gang 
kom det melding om at en tysk bil var kommet gjennom vare bakre 
linjer og i full fart nrermet seg oss. Vi var mindre forberedt pa angrep 
bakfra, sa i en fart matte jeg omorganisere forsvaret. Flere ganger sto vi 
etter ordre i stridsstilling 24 timer i ett kj0r. Maten ble delt ut av lottene 
og kokkene. Ingen fikk ga inn for a spise. En gang fikk vi melding om at 
fallskjermtropper var landsatt pa Mj0sa og at et fly var landet der. Mens 
jeg en natt gikk rundt og inspiserte, smalt flere skudd og noen ruter 
singlet. Tyskerne var ikke langt borte. Alt dette tok noksa meget pa gut-
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Kontro!lert brevkort av 75. april 1940 fra Refsum. 
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tenes krefter. Flere holdt ikke ut og deserterte.( ... ) 
Rykter om at vi ikke fikk l0nn i den sivile sti lling. Matmangel i Oslo. 

Fredag 19. april 
Da jeg pa det mermeste var kampklar, kom kaptein Kohman og med
delte at pa Skreia st. sto en motorvogn med tilhenger som kunne ta oss 
ti l Lena. I en fart var kompaniet innlastet, proppfullt. r stor fart gikk det 
kl. 630 mot Lena. Derfra marsjerte vi mot Gj0vik. Pa veien hadde vi 
stad ig fiendtlige fly over oss og ble beskutt av mitralj0ser. Hvor det var 
skog, gjemte vi oss raskt i skogen. Gutta fikk stor 0ve lse i flyalarm den 
dagen. Apne sletter likte vi ikke a passere. Da var det intet annet a gj0re 
enn a Iegge seg flat i veigmftene som delvis var fylt med vann. Grisete 
og fre le sa vi ut. En f0 le lse av intens forbitrelse grep oss der vi Ia med 
ansiktet ned og fl yene summende lavt over oss. 

Da vi kom ti l Gj0vik, var vi temmelig slitne og sultne. Gutta ble plas
sert i parken . Kohmann ogjeg dro opp pa meieriet for a sea skaffe melk . 
Pa Gj0vik meieri fikk vi en stralende mottake lse. Meieribestyreren sendte 
grati s ned ti l gutta 50 liter melk, og dessuten massevis av ost. Gutta 
forsynte seg noksa beskjedent. De visste ikke hvor langt vi skulle mar
sjere, og !wert gram last kostet det krefter a brere. Noen damer som kom 
til meieriet som kunder, begynte straks de sa OSS, a rekvirere sm0r og 
knekkebn'ld og begynte a sm0re pa til gutta. Jntet fikk vi Jov ti l a betale. 
Meieribestyreren lovet a sende et brevkort med hilsen hjem. 

I parken luftet gutta bena, spiste og drakk melk, og som rosinen i 
p0l sen kom noen damer ned og delte ut sigaretter og tobakk . Gutta livnet 
ti l igjen, og ble glade og livlige igjen. Det var som de hadde fatt li vet 
tilbake. Da vi sa noen kart pa Gj0vikjernbanestasjon som vi hadde bruk 
for, knuste Kohmann ruten med pistolkolben, da kiosken var last, og tok 
kartene. 

Lordag 20. april. Bn'istad. 
Var f0 rste alvorlige ilddap 
(Om morgenen marsjerte Refsums kompani til Holtet .) Ved 7-tiden kom 
en ordonnans med ordre fra kaptein Kohmann. Konvolutten var merket 
med «XXX». Der stod: «Fienden har angrepet Bn'istadgardene. Rykk 
snarest mulig til unnsetning.» Na br0t det altsa l0s. Det var med en 
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underlig f0lelse jeg samlet min avdeling etter som jeg dro mot Brastad. 
Da jeg kom til en lysning i skogen, brakte en voldsom mitralj0seild 

mot meg. Kulene hven over hodet mitt. Skuddene kom fra en l0vtre
skogstrimmel, som strakte seg nordover fra skogen ved Brastad bru. Jeg 
trakk meg noen meter tilbake og ga troppssjefene ordre om a s0ke stil
ling med sine tropper i en skogbevokst skraning. Selv trakk jeg meg 
fremover igjen for a utforske fiendens stilling bedre. Kikkert hadde jeg 
dessverre ikke. 

Mens jeg Ia i sneen, planla jeg hvorledes jeg best skulle na avdelingen 
min. Men jeg fikk ikke pustet ut, f0r jeg skj0nte at jeg matte videre. 
Sneen ga meg ingen dekning, og tyskerne skj0t med automatiske vapen 
pa meg ustanselig fra ca. I 00 meters avstand. Sneen var gjennompl0yet 
av kuler omkring meg. Jeg husker en f0lelse jeg fikk av fornedrelse og 
forbitrelse over a matte fly for livet som et jaget vilt. Tenkte pa hva 
musen f0lte nar den ble forfulgt av katten. Det slo meg at det var en dum 
sammenligning. Tenkte pa hva Biten og barna ville gj0re nar jeg ble 
borte. Hvis en bombe traff meg, ville sannsynligheten for a bli identifi
sert va:re liten med det darlige hjemmelagede papird0dsmerket jeg bar 
rundt halsen i en ulltrad. Tankene pa mine kjrere, pa avdelingen min og 
pa hvorledes jeg best skulle lede den, krysset uopph0rlig gjennom hodet 
mitt. Blodet banket som det skulle sprenges. Jeg f0lte meg svimmel av 
all mken jeg hadde pustet inn da jeg Ia bak steinen. 

Endelig kom jeg opp pa assiden der jeg hadde anvist avdelingen min 
plass. Der fant jeg mitralj0seskytteren og en ung frivillig fra Skreia. 
lngen andre var a se. 

Da jeg godt kjente fiendens stilling, fikk jeg satt mitralj0seskytteren 
ordentlig inn i situasjonen. Han sa det var rart jeg var i live, sa voldsom 
skytingjeg hadde va:rt utsatt for. Jeg iakttok skytterne (vare) en tid. De 
skj0t sikkert og rolig nar de sa noe mal, ellers ikke. Mange tyskere fait 
for ilden deres. Etter nok en gang a ha instruert mitralj0seskytteren , ga 
jeg meg til a Jete etter avdelingen for om mulig a samle den igjen og for 
a skaffe ammunisjon . Skytningen var h0rt opp, tyskerne hadde antake
lig trukket seg tilbake. Mitralj0seskytterne hadde fatt ordre om a trekke 
seg tilbake til Brastad nar de ikke hadde mer ammunisjon. 

Selv dro jeg mot Holtet i den dype sneen for ikke a bli overrumplet av 
tyskerne. Det var et frelt slit. Litt etter I itt fikk jeg samlet en del menn , 
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men de var i en elendig forfatning, utkj0rte, gjennomvate, forfrosne og 
sultne. I en hytte satt noen og drakk kaffe og spiste kaker. Jeg ble oppfor
dret til a Sette meg til bordet. Det gjorde jeg med stor glede. Slik har 
sjelden kaffe smakt. 

Mens vi Ia i halvd0s og h0rte pa, kom l0ytnant Dahl og opptok en 
rapport. Vi fikk greie pa at angrepet forel0pig var slatt tilbake . 

Godt var det a krype opp i en sengi 2. etasje i ungdomsforeningen. Jeg 
snublet over mange sovende legemer f0r jeg nildde sengen. Fullt pa
kledd, med gjennomvilte kla:r kastet jeg meg opp i sengen og mistet fort 
bevissheten. 
Granatsplint gjennom buksen. 

Mandag 22. april 
Ut pa ettermiddagen ble ildgivningen fra tyskerne mer hissig. En gang 
h0rtes det ut som om kulene kom ned mot oss fra en litt h0yereliggende 
as, eller fra h0yere tra:r. Da denne skytningen begynte, kulene hven rundt 
0rene pa oss og slo an like vee!, fikk gutta fart pa seg. Aile s0kte i et 
blunk dekning, men mot hvilken kant skulle vi dekke oss? Det var ikke 
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mulig a avgj0re hvorfra ku lene kom. Skytningen holdt snart opp og lenge 
var det sa Stille. 

Ut pa kvelden ble stillingen in spisert av en engelsk major Roberts og 
kaptein Kohmann. Jeg visste ikke da hva der foresto , men aile ble vi 
meget opplivet ved synet av vare allierte. Na skull e vi vel snart rykke 
fremover igjen ... ! 

(I stedet beordres de til avmarsj nordover.) 
Pa Brastad gard sa det ille ut. I ca. 1 meters h0yde over gulvet i alle 3 
etasjene sa det ut som om huset var saget gjennom. Det var virkningene 
av fiendens ild. Pa taket var der et hull etter en bombe. I vrerelsene var 
m0bler, skuffer, madrasser, sofaer osv. brukt som barrikader. Nar man 
rakte ut en stokk foran et vindu pa sydsiden , braket det straks l0s en 
salve. Det var manelys, og tyskerne holdt god utkikk. Vi visste at nrer 
Brastadbruen var marsjert opp 10,5 em kanoner og tanks. Snart ville de 
vel begynne a skyte. 

Kl. 030 stod avdelingen ferdig til avmarsj . Pakningene skulle kj0res 

pa en lastebil. 
Ved Biri passerte vi englenderne som hadde tatt stilling der. Synet av 

englenderne satte nytt mot i oss. Na skulle vi vel begynne a ga fremover 
igjen. Na skulle Norge snart ryddes for tyskerne, hapet vi aile. Det var 
som vi fikk nye krefter. Vi rykket raskt videre. Mens det enna var m0rkt, 
sa det ut som om hele 0sts iden av Mj0sa sto i lys lue. Flammene som sto 
h0yt til vrers , virket dystre. Sku lle hele Norge herjes slik? Hvorledes 
skulle vi noen gang fa alt i normal gjenge igj en? Slike tunge tanker 
stmmmet gjennom oss . Vi sa bl.a. Storhave brenne, Oplands fine land
bruksskole. 

(Avdelingen marsjerer videre nordover og er med i noen trefninger 
inntil de overgir seg 30. april.) 

Overgivelsen 30. april 
Da trenet mitt var overlevert, gikk jeg bort til bilene hvor mine gutter 
satt. Jeg takket dem for de vonde og gode dager vi broderlig hadde del t, 
og hapet at de ville fa det godt nar de kom hj em. Vi var a ile !itt mrt. Vel 
var det ingen eliteavdeling jeg hadde vrert sjef for. Men nar man skal 
vurdere soldatenes prestasjoner, synes j eg at de under vanskelige og 
ukjente forhold, under utro lig slit, mangel pa hvile og s0vn, med darlig 
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utrustning og bekledning og ofte uten tilstrekkelig mat, utf0rte et arbeid 
som det b0r sta respekt av. Dette arbeidet ble utf0rt mens livet ofte var i 
fare , mens kamerater fait, mens deprimerende etterretninger stmmmet 
inn fra alle frontene og mens de var bekymret for hvorledes det sto til 
med deres nrermeste slekt, som de ingen etterretninger fikk om. Under 
marsjen gikk flere sa st0vlene ble «fulle» av blod uten en klage. De var 
greie og Jette a behandle. 

(Offiserene blir noen dager pa Gj0vik og Lillehammer. Her fikk Ref
sum bes0k av en kollega som mente den motstand vi hadde gjort, var av 
stor betydning for var nasjonale selvhevdelse. Det gjorde godt a h0re at 
noen vurderte det arbeidet vi hadde gjort, h0yt. Ellers kunne en vrere 
tilb0ye1ig til a tro at den alminnelige mening var at det var var skyld at 
hus var brent. Det var vi som hadde hadde ansvaret for all 0delegge1sen 
som var skjedd i Norge. 

Endelig slo befrielsens time. Han fikk sitte pa med en privatbil til 
Majorstuen og trikket hjem.) 

Marerittet var over. Et normalt liv kunne begynne igjen , iallfall noen
lunde normalt. Den f0rste uken kunne jeg aldri fa varmen i kroppen . Jeg 
var rastl0s. Det var umulig a ta fatt med noe arbeid. Om nettene kunne 
jeg vakne badet i svette og stadig dmmte jeg at jeg Ia i ildlinjen og skj0t 
og b1e beskutt. 
Skrevet ned sommeren 1940. 

Utdrag ved Finn Holden. 
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BJ0RN R0RHOLT FRA VETTAKOLLEN 
av Sigrid Solberg ·-

Han var en av vare store krigshelter, som Qverlevet hva ingen skulle tro 
var mulig, takket v<ere kl0kt og hell. Og modig var han! · 

Da krigen kom til Norge, hadde Bj0rn avtjent sin verneplikt, var ivrig 
radioamat0r og student ved NTH. Et godt utgangspunkt for motstands
kamp, og han kom da ogsa tidlig med. 

Bj0rn R0rholt har skrevet to b0ker om sine krigsopplevelser. Det er 
spennende lesning: «Amat0rspionen Lerkem> i 1985 og «De usynlige 
soldatem i 1990. 

Hvorfor sa sent? Krigens usynlige soldater var tause i mange ar. «Det 
er tradisjon at etter retningsfolk er tause,» skrev kong Olav i forordet til 
den siste boken. De mente selv at det var best fordi det kunne bli bruk 
for deres metoder pa ny. 

Vi vii her konsentrere oss om noe som hendte i vart distrikt, i hans 
foreldres hus «Julestuen» i Skadalsveien 18. 

Etter at radiostasjonen «Skylark B» i Trondheim var tatt i september 
1941 etter ca. 8 maneders drift, kom Bj0rn seg unna til Oslo for a sende 
en viktig melding til London. 

«I skyndingen brukte Bj0rn sin gamle amat0rantenne som fremdeles 
hang pa plass hos ham pa Vettakollen. Meldingen ble raskt sendt og 
kvittert fra London. Om det var denne sendingen som var arsaken ti l det 
som skjedde skal v<ere usagt. Tyskerne kom i aile fall samme kveld, 
fredag 12. september, og omringet huset. Bj0rn fikk i en fart tak i sin 
fars pistol med ammunisjon . Sa gikk han ut bakveien i tusm0rket. Tys
kerne som hadde omringet huset, ropte «Halt!» og «Hande hoch!» , men 
Bj0rn bare satte opp farten og hoppet over hagegjerdet. Da smalt det to 
skudd fra tyskerne. Bj0rn besvarte ilden. Han tenkte ikke, og alt skjedde 
lynende kvikt. Tydeligvis var tyskernes iver kj0lnet en god del , og under 
pausen som fulgte skyt ingen, kom Bj0rn seg unna.» («De usynlige sol
dater») 

Via hager og over tlere gjerder kom han seg f0rst inn hos h0yesteretts
dommer Ferdinand Skjelderup i Skogryggveien. 
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«Her fikk han lane dommerens begravelsesfrakk, som endret tlyktning
ens profil i terrenget. Han l0p videre og Ia. en stund ute i skogen- sovnet 
faktisk oppa begravelsesfrakken, men det var kaldt, og Bj0rn fant natte
kvarter hos venner i Ankerve ien pa Holmenkollen. Tidlig neste morgen 
ringte han overlege Johannes Heimbech i Norges R0de Kors. «Jeg har 
v<ert utsatt for en ulykke. Ma forbindes og komme pa sykehus.» Heimbech 
forsto halvkvedet vise. Med sin gamle Chevrolet- som han fikk legeben
sin til - kom han til oppgitt adresse og kj0rte pasienten inn i bykjernen, 
bandasjert til det ukjennelige. Gestapo Jette med sporhunder i Nordmarka.» 

Deretter ble det tlukt via Sverige til England. Her var han med pa a 
utvi kle et nytt, lett radiosett. Med dette dro han tilbake til Norge for a 
planlegge og sette i gang radiostasjoner langs kysten fra Trondheim og 
n01·dover. Hensikten va r i f0rste rekke a overvakc s lagskipet «Tirpitz». 

Etter endt oppdrag tok Bj0rn en risikabel Oslo-tur og sa til bake til Trond
heim. Flukten videre til Sverige b0d pa komplikasjoner, men Bj0rn fikk 
snodd seg ut av dem. 

Etter krigen hadde Bj0rn R0rholt en teknisk karriere , ogsa internasjo
nalt. Han er dessuten kjent for sin samfunnsgagnlige virksomhet for funk
sjonshemmede og tilbakestaende barn . 

Bj0rn R0rholt d0de i 1993. Jens Chr. Hauge skrev i nekrologen i 
Aftenposten at << Bj0rn R0rholt var bade en krigshelt og en fredshelt». Et 
bedre etterm<ele kan ingen fa. 

LitteratUJ·: 
lwrhol t, Bj0rn: Amat0rspionen Lerken, Os lo 1985 . 
R0rholt, Bj0rn og Thorsen, Bjarne W.: De usynlige soldater, Oslo 1990. 
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RAZZIA MOT «LONDON-NYTT» 
av Lars Schage 

Et supplement til Finn Holdens arti kke l om Den ill ega le presse . 
Herlov Ryghs vill a i Dagalivn. 34 va r som nevnt hovedkvarter bl. a. for 
«London-Nytt >> fra 1943 , men allerede senh0stes sam me ar slo Gestapo 

ti 1. 
Rygh s s0nn , Haakon, ogjeg var gode venner og skulle en kveld delta 

i en bridgeturnering pa Kringsja kafe mellom gymnas iaster fra Berg og 
Ris. Jeg pmvde et par ganger i l0pet av ettermiddagen a ta tak i Haakon 
for a avtale nrermere om kvelden, men fikk bare svar av en ukjent stemme 
pa telefonen om at han ikke var til stede . Jeg regnet da med at han ville 
komme direkte til Kringsja . 

Der kom turneringen etter hvert i gang, men ikke ved vart bord i pa
vente av at min makker skulle dukke opp. Men han kom ikke . Jeg ringte 
etter ham enda en gang, men fikk samme svar av den ukjente stemmen. 

Dette var en m0rk h0stkveld. Blendingsforskriftene var strenge, og 
som vanlig var det bygget en «lys-sluse» innenfor inngangsd0ren i kafeen, 
dvs . en mannsh0y, firkantet , lystett boks, laget av trerammer som var 
trukket med tykt, svart blendingspapir pa de tre sidene som vendte inn i 
lokalet, den ene siden hengslet som d0r. 

Mens jeg star der og venter, mer og mer utalmodig, braser det plutse
lig en Sicherheitpolizeisoffiser tvers gjennom blendingspapiret, med truk
ket maskinpistol , og skriker pa tysk: «Dette er det tyske sikkerhetspoliti. 
Aile utganger er bevoktet- enhver som pmver a unn slippe, blir skutt!» 

Snart var rommet fyllt av bevrepnede tyskere. Ingen av oss hadde da 
noen anelse om arsaken til en razzia som denne. Flere muligheter forela 
jo: tvangsmobili sering, represalier eller rett og slett trakasserier, slik som 
hirden nylig hadde satt i scene pa forskjellig vis. 

Samtlige ca. 25 unggutter i 16-18 arsa lderen ble beordret oppstilt pa 
rekke, og foran oss sto offiseren i truende posi sjon. Han begynte a lese 
opp noen navn , fire av Haakons nrermeste venner, og da ante vi jo noe av 
sammenhengen. Den fjerde manglet , men vi andre , Rolf Leisner, 
Christopher Martinsen ogjeg, ble f0rt ut til tre biler og kj0rt til Victoria 

Terrasse. 
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Jeg husker tydelig mine f0lelser pa veien fra bilen til hovedinngan
gen, da vi, strengt bevoktet, passerte et par eldre darner som kastet for
skrekkede blikk pa arrestantene. Et m0te hvor jeg ettertrykkelig f0lte en 
uendelig avstand mellom det a vrere fr i og vrere fange. 

Vi ble straks brakt opp til forh0r pa et kontor, hvor en tysk offiser ville 
ha oss til a vedga at vi hadde distribuert illegale aviser, som vi skulle ha 
mottatt av Haakon . Dette ville ha vrert stikk i strid med sikkerhetsre
glene for slik virksomhet. Rygh ville neppe ha benyttet sin s0nn og hans 
venner i ett og samme distribusjonsnett. Det var et velkjent prinsipp, og 
for sa vidt var det ikke noe problem for ossa benekte tyskerens pastand. 
Han fors0kte a barske seg og skremme oss, men vi kunne jo bare holde 
pa vart, hver for oss. Til slutt ble vi f0rt ned i kjelleren og satt i en celle. 

Etter en times tid eller to ble vi beordret ut i korridoren og stilt opp i 
en lang rekke sammen med andre nyarresterte og Grinifanger for trans
port dit. Men like f0r avmarsj ble vare navn ropt opp - vi skulle inn til 

nytt avh0r. 
Mens vi ventet pa dette, h0rte jeg at Herlov Rygh ble forh0rt av en 

norsk nazist i siderommet. Akkurat dette foregikk i rolige former, men 
vi fikk jo senere h0re under krigen om den ra behandlingen ingeni0r 
Rygh ble utsatt for, uten at han mpet et ord om sine medarbeidere. 

Som et siste fors0k pa a skremme oss fektet forh0rslederen med en 
sigarettglo helt opp i ansiktet pa meg, samtidig som han tok et fast tak i 
slipsknuten og klemte tii.Men han ga seg fort , og vi ble etter strenge 
fonnaninger og trusler eskortert ned en baktrapp og sluppet fri i Kron
prinsens gate . I deilig, frisk h0st luft, og vi var atter frie. 

Herlov Rygh kom pa M0llergata 19, Haakon og hans mor pa Grini, 
mens hans yngre s0ster, Anne-Lise, slapp arrestasjon og var eneste fa
miliemedlem i frihet inntil frigj0ringen halvannet ar senere igj en brakte 
dem sammen - familiefaren sterkt inva lidisert, fru Rygh hardt plaget av 
astma som hun hadde padratt seg pa Grini. Barna var selvsagt ikke upa
virket av familiens og den enkeltes harde skjebne de to siste krigsar. 

Var opplevelse av det som ble en skrekkens dag for familien Rygh, 
var vel ikke noen dagligdags episode, men likevel ikke verre enn hva 
tusenvis av andre nordmenn risikerte i den situasjon vi aile befant oss i -
under okkupantenes jurisdiksjon, po litimyndighet og militrere maktap
parat. Vi varna heldige denne gangen! .. 
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NASJONALSOSIALISME I VESTRE AKER TIL 1945 
av Finn Holden 

Denne lille artikkelen er et fors0k pa a oppsummere hva en vet om opp
slutningen om Nasjonal Samling i tiden 1933-1945 og samarbeid med 
tyskerne under okkupasjonen i Vestre Aker og Oslo vest, omrader som 
forteller mest om holdningene i det som i dag er Vinderen bydel. 

L 

Til Storting 
Og Regjering~ 

\' ~J HOrti n~~valgel 19 )0 fehe del nord<c 
r.~Lk ~~~ lo.llll."'nde dorn over all 'l'etld'- 08 
kl~upolit<i<k. A~lik~·el ba.r de r~volusjontLc 
p31"Ciet - i ~krifc , t Wo? og i handling - rltt 
fc,u.s.,ue nleJ si 11 ulo>·lif(~ uod•rgra'l'n.iJJ.,III aY 
cleo frk forfatrr[ng og d~ ITtd!'lhMcr den bye 
~nl:r .. cr borg~r i v~rt 13nd-

1.J Clclcrslu ivcmc ,w den rrc h~nvcrul el5e viJ p<i 
<kt vumem: •tE>tte <.kn ~ksjm, ~nn i t.li••~ 
< lm~;.:r ~v ncd~n ~til~l'l•k l~ml~k j ~n t~ mcnn <.Jg 
k,•j1J ocr .-r rei•~ for il a f~,]k.,. lvm mt"n ~,, 

I 9~0 rc•pckt~rt . Vi krcwr ~~ ''lr" mye>dip.
hcter ~n gang for aile og O?'lcr hclc lifljc1l 
~•{ru ~n ~topp~r h~t den rc:volu9jon~elc og 
!act<l>f.:>rurler<~k~ virkmmhct i <'i or.~c og sik
ru >· lrc h'Lk en [ottU[[ fd ng !tcdclig uc

viklil•g-
Vi k<~'·er a< L••f•~n• ira ~algkampen l~J:f<J 

nu blir inn!ridd. 

Vnren 1932 hold! Quisling en tordentale i i Stortinget. 

Fascismen 
Fascismen og nasjona lsos ialismen samlet i mel lomkrigstiden opp mis
n0yen med demokratiet og parlamentarismen. Fascismen var imot de
mokrati og flerpart istyre, marxisme, sosiali sme, kapitalisme og libera
li sme. Bevegelsen var i stedet nasjonalistisk, antiintellektuell og anti
konservativ. I Norge som i andre land hadde bevegelsen bare fo rakt for 
de svake regjeringer i mell omkrigstiden som utg ikk fra nasjonalforsam
lingen. Over parti- og klasseskiller satte fascismen et nasjonal t folkefel-
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lesskap med motto som «Vier et rike, men skal bli et fo lk». Fascismenen 
sto for et statskontrollert nceringsliv, 0konomisk planlegging og organi
sering av yrkeslivet i statsstyrte korporasjoner. 

«NS had de uforholdsmessig hffy stfft te b!ant hffystatusfo /k: de var over
representert i partiet. For partiets med/emsstokk for hele perioden ji-a 
1933 til 1945 star denne lwnklusjonen temmeligfast( . .) det er rimelig a 
si at vi sto ove1jor en klar antidemokratisk tradi5jon i norsk politikk. NS 
var bcerer av de mest pagaende anti-demoA.Taliske synspunkter i forlen 
gelsen av de anti-parlamentariske strffmningene sam hadde ligget laten t 

siden 1905. » (Den norske n .. s. 1 62) 
«H0yres generalsekretcer Harald Gram omtalte i 1933 Holmenkoll

banestmket, Bygd0y og Bcerum som «vo ldsomt Quisling-begeistret og 
rasende pa H0ire». (Oslo byhist. , s. 438) 

Nas.jonal Samling 
Partiet ble stiftet i 1933 av Vidkun Quisling og bygde pa «f0rerprinsippet» 
med Quisling som f0rer. 

«Nasjonal Samling oppsto som en reaksjon mot Arbeiderpartiets nye 
maktsti lli ng i norsk samfunnsliv. I startfasen Ia dets tyngdepunkt i Oslo . 
Det var som papekt milj0et rundt «de gode herremiddager» som ga in
spirasjon til den noe perifere statsrad Quisling og hans partitanke.» s. 
148 

Etter den tyske okkupasjonen ble Nasjonal Samling det eneste, det 
«statsbrerende>> parti, de andre partiene ble forbudt september 1940. I 
apri l 1940 hadde partiet bare noen hundre med lemmer, i desember samme 
ar hadde det ca. 22 000 . 

«Pa tross av det delikate utgangspunkt ble NS en massebevegelse i 
Norge under okkupasjonen. Folk flokket seg om partiet fordi partiet rent 
praktisk gikk inn for samarbeid med Tyskland pa flest mulige fetter. 
St0tte til Hitlers krig og Tysklands sak, motstand mot en engelskalliert 
norsk arbeiderregjering, 0nsket om at nasjonalsos iali smen skulle knekke 
den sovjetiske bolsjevismen og faren fra 0st - det var det nye, bre rende 
innhold i Najona l Samlings vi rksomhet under okkupasjonen.» (Den nor
ske n., s. 94) 

«Penger og organisasjonsekspert ise ble sti lt til partiets disposisjon, 
alt ble gjort for a bringe medlemsta llet i vreret. Hvor mange millioner 
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kroner som i alt ble kanal isert, vet vi ikke, men NS ble et stort og i0yne
fallende velregissert parti ( .. . )Til sammen om lag 55 000 medlemmer 
var i krigens l0p innom NS som medlemmer. Det er omtrent dobbelt sa 
mange som antallet stemmer oppnadd ved stortingsvalgene i 30-ara.» 
(Den norske n. , s. I 06- 1 07) 

«Partiet NS gikk pa tlere omrader inn for a yte st0tte til Tysklands 
krig. Fem tusen nordmenn kjempet pa 0stfronten, mens et dobbelt, pa 
slutten tredobbelt antall nordmenn sto under vapen i Storbritannia. 
«Deter rimelig a tenke seg at krigstidens medlemsmasse i ganske stor 
utstrekning besto av stemmene fra 30-ara pluss disses husstandsmed
lemmer. Den familien som sto i NS fikk nemlig det privilegium a be
holde sitt radioapparat - aile andres ble inndratt h0sten 41' for a hindre 
folk i a lane 0re til vestmaktenes propaganda.» (Den norske n. , s. I 07) 

Stortingsvalg Stortingsvalg Kommunevalg 

1933 1936 1937 

NSs oppslutning 
i % i hele landet 2.2% 1.8 % 0.06% 

Oppslutning i landet 
- absolutte lister 27.850 26.577 1.422 

Oppslutning i 
Vestre Aker 5.7% Aker 3,6% lkke liste 

Tilbakegangen for NS ved val gene kan skyldes Jlere forhold, srerlig at 
partiet ble mer og mer uttalt antisemittisk og at den 0konomiske krisen 
delvis ble overvunnet. 

NS rekrutterte medlemmer ito b0lger, f0rst i midten av 30-arene som 
svar pa den 0konomiske krisen og Arbeiderpartiets nye maktstilling i 
norsk politikk ogden andre fasen etter angrepet pa Norge i 1940. 

Oslo sentral pa begge sider 
NS var et Osloparti . Av aile medlemmer i NS mellom 1933 og krigen 
kom om lag halvparten fra Oslo og omradet rundt Oslofjorden. Vest
heim valgkrets hadde i 1934 alene 24 % av NS-medlemmene. Partiet 
vokste meget i Oslo i l0pet av krigen. 

18 

NSUF i skirenn pa Frognerseteren. 

«Fortsatt sto partiet sterkest pa vestkanten, det viser statistikken over 
hvem som fikk suspender! stemmerett ved kommunevalget h0sten 1945 .» 

(Oslo byhist, s. 438) 
«Medlemmer av borgerskapet var pa sin side akt ive innafor Nasjonal 

Samling eller som kollaborat0rer. ( .. . mange) var medlemmer av Det 
tyske Handelskammer, som apnet i november 1940 og organiserte deler 
av det 0konomiske samarbeidet der tyske firmaer leverte varer til Tysk
land eller produserte for tyskerne i Norge.» (Oslo byhist. , s. 460) 
Oslo var like sentral i motstanden mot tyskerne . 

"Hovedtynbgden av aksjonene i Norge ble baret av D 13 . Det b0r ogsa 
legges til at Milorgs distrikter utover landet ble organisert i et samspi ll 
med lokale ledere og direkte henvendelser fra ledelsen i Oslo til en per
son de hadde utsett lokalt. I sum: Oslos lederskap ble kraftig styrket. " 

(Oslo byhist. , s. 4549. 
"Likevel er det grun lag for a hevde at folk fra middelsklasse og over

klasse deltok forholdsvis sterkere pa visse felt. Flere blant dem dro ut av 
landet. ( ... ) Srerlig markert var elitedominansen innafor motstands-
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lnndragning av al/e landets radioapparater. 

ledelsen, representantene for arbeiderbevegelsen var ikke mange." (Oslo 
byhist. , s. 459). 

Kjeldstadli slutter kapitlet om Oslo under krigen med ordene «Alt i 
alt styrket erfaringene fra 1940 til 1945 bevegelsen fra den delte byen til 
st01Te fellesskap pa tvers av ski Ilene. De fleste sa i tyskerne og Nasjonal 
Sam ling en viktigere, felles motstander. Byrasjefer og mekanike re hadde 
samarbeidd illegalt og kommet til a respektere hverandre, redere og 
fagforeningsmenn hadde delt brakker i fangeleirene. Folk i Holtegata 
var like lei av ka lrabi som beboerne i Smedgata. Na ventet de aile pa en 
bedre framtid.» (s. 461 ). 

Litteratur 
Dahl , H.F. , Hagtvet, B. Hjeltnes, G.: Den norske nasjona lsosialismen , 
Oslo 1982 og 1990. 
Kj e ldstadli , Knut: Oslo bys hi stori c, bd . 4, Oslo 1990. 
Myklebust, J.P: 1-lvem var de norske nazistene? (hovedfagsoppgave), 
UiB, Bergen 1974. 
Rasjoneringskontoret og -merkene, Kj elstadli , s . 444 , 445. 
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I OKKUPASJONENS M0RKE 
a\' Jacob Vaage 

Dagen etter invasjonen, I 0. april, ble Skimuseet rekvirert av Oslo kom
mune. T0yen Gamlehjem hadde tyskerne lagt beslag pa til lasarett. El
dre og syke matte derfor i all hast skaffes nytt oppholdssted, og dette fant 
de i verdens f0rste skimuseum ved Frognerseteren . Aile de verdifulle 
museumsgjenstander ble i hui og hast pakket i kasser og plassert i kjel
lerne i kommunens forskjellige hus pa Frognersetervolden. l-10sten 1944 
ble sakene flyttet til kjelleren i Radhuset, der de ble oppbevart til 1946 
da Skimuseet atter kunne apne sine d0rer for bes0k . 

De nye kostbare kontorlokaler pa Fridtjof Nansens plass 4, som man 
var flyttet inn i sommeren 1938, ble oppsagt da alt var usikkert i den 
tiden. Dette var en heldig beslutning, da den tyske okkupasjonsmakt 
beslagla hele bygningen h0sten 1940. I Prinsensgt, 26 holdt sa forenin
gen til ide neste fire ar under krigen, og fortsatte a bli der helt til 1963. 

Under Administrasjonsradets tid frem til slutten av september 1940 
var det forholdsvi s «normale tilstander» i landet. Da ble dette Radet av 
kjente og nasjonalsinnede menn sjaltet ut og naz istyret overtok adminis
trasjonen . 

Kontroll over idretten 
Det varte ikke lenge f0r idretten ogsa fikk f0le tyskernes og nazistenes 
jernhrel. Et sakalt Idrettsdepartement ble opprettet, Norges Landsfor
bund for Jdrett og Arbeidernes Idrettsforbund ble oppl0st. I slutten av 
november ble et «Norges Idrettsforbund» opprettet. Det skulle overta 
aile de tidligere srerforbunds oppgaver. Samtidig ble aile deres eiendeler 
beslaglagt: penger, premiesamlinger m.m. 

Formennene i srerforbundene ble tilbudt a fortsette, men ikke en eneste 
en sviktet. Nye nazibefengte personer ble innsatt til a lede idretten og det 
sakalte «f0rerprinsipp» i ledelsen ble innf0rt. 

Norges Skiforbund og Skikretsene ble oppl0st, og Foreningen til Ski
ldrettens Fremme som med Norges Landsforbunds approbasjon sto til
sluttet Skiforbundet, sidestillet med skikretsene, kunne vente seg lig
nende tilstander. 
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Leve Kongen skrev man i sn¢en - og med mennesker. 

Vil le Skiforeningen ogsa bli oppl0st, eller skulle den med tvang 
innlemmes i det nye «Idrettsforbund»? 

Den 9. desember begynte striden og «forhandlingene» med nazistene. 
Formannen i Skiforeningen, Lauritz Schmidt, ble innkalt til Stortings
bygningen til konferanse med den tyske sportsleder Wagner. 

Holmenkollrenn 1941? 
Innsmigrende og elskverdig fikk formannen i Skiforeningen seg fore
lagt at na hadde man anledning til a arrangere et aile tiders Holmenkoll
renn i mars 1941 . ldrettsstreiken var imidlertid pa dette tidspunkt alt et 
faktum , og formannen avviste bestemt tanken om et Holmenkollrenn 
under okkupasjonen. 

Wagner anmodet sa formannen a foreiegge saken for styret i Skifor
eningen og gi svar neste dag(!). Dette ga ogsa negativt svar pa det tyske 
krav. Enstemmig besluttet styret at det ikke ville pata seg a arrangere et 
Holmenkollrenn under de tilstander landet var i. 

Tyskerne ga seg ikke. Dagen etter ble styret innkalt til m0te med 
ministerrat Muller, som straks tok ordet og kategorisk meddelte at det 
var bestemt at Holmenkollrennene skulle arrangeres i 1941. 

Muller hadde lest styrets svar hvor det bl. a. var nevnt at Holmenkoll
dagen var en nasjonal festdag, som man under de radende forhold ikke 
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kunne feire. Dette var et billig argument, mente Muller. Han hadde det 
bestemte inntrykk av at det i vi sse kretser - deriblant Skiforeningen 
var krefter som 0nsket a sabotere rennet, men det vil le ikke bl i talt. 

Fare for uroligheter - som styret hadde antydet - eller demonstra
sjoner mot tyske l0pere kunne han umulig tenke seg. Dertil trodde han 
for godt om det norske fo lk( !) og dets sportsand. For 0vrig skulle nok 
tyskerne selv S0rge for a ta knekken pa slike demonstrasjoner av uan
svarlig plutokratisk kommunistiske elementer. 

I den harde diskusjonen som pagikk i en times tid, sa bl.a. formannen 
at Muller satte saken pa hodet. For en sli k uh0rt pastand ble formannen 
dagen etter, g jennom Wagner, gitt en refse lse fo rdi han frekt hadde sagt 
dagen forut at Mu ller «die Sache auf den Kopf geste llt hatte». 

Det gikk slag i slag. Dagen etter ble Lauritz Schmidt og sekreta:ren , 
Rolf Bloch-Hansen, kalt til Stortingsbygningen, der Muller hadde kon
tor. Han meddelte da at han kunne tenke seg a frafalle kravet om Hol
menkollrenn 194 1, hvis Skiforeningen kunne gj0re sin innflytelse gjel
dende til at Norge kunne delta med en norsk tropp i «verdensmesterska
pet» i Cortina d ' Ampezzo i ltalia i 1941. 

Formannen frem holdt at Skiforeningen var en velforening som ikke 
hadde noen innflytelse over de aktive ski l0pere . Muller mente dette bare 
var utflukter og fo rlangte at hans forslag skull e forelegges bade styre og 
rad i Skiforeningen. 

Neste dag leverte Skiforeningen et enstemmig avslag fra styret og 
radet. Da Wagner fikk seg over! evert svaret, ble han rasende og tok straks 
en telefon til Muller i Stortingsbygningen. Han var heldigvis ikke til 
stede, og formannen og sekreta:ren fikk - ikke sa lite lettet - nadigst lov 
til a forlate Wagners kontor. 

Man gikk i spenning de f0lgende dager, men intet hendte, og senere 
h0rte Skiforeningen ikke noe om Holmenkollrennene fra tysk hold. 

Skiforeningen 
De norske nazistiske idrettsledere med idrettsrad Charles Hoff i spissen, 
hadde god lyst til a «ta» styret i Skiforeningen. Han ville, sa han, tilby 
all n0dvendig hjelp til a skaffe stor internasjonal deltagelse til et Hol
menkollrenn i 1942. Men dette f0rte selvsagt ikke til noe resultat det 
heller. 
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De siste instruksjoner gis 

For a vrere pa den sikre side gikk formannen til «idrettsministeren» 
Axel Stang og fremla saken for ham. Stang kjente ikke til Hoffs aksjon 
og opplyste samtidig at han hadde fraradet tyskerne a tvinge igjennom 
Holmenkollrennene aret forut. M idt i oktober 1941 putTet Hoffpa svar, 
men fikk kart meddelt at Skiforeningens formann hadde hatt en konfe
ranse med han s sjef, og holdt seg til det han hadde sagt. Siden h0rte ikke 
Skiforeningen hverken fra Hoff e ller Stang 0111 dette sp0rsmalet. En an
modning tidligere fra «Ski Jederem> i det nazistiske skiforbund Om a apne 
Hol111enkollbakken for trening, ble prompte avslatt. Dertil kunne man 
informere ham 0111 at Holmenkollbakken na var blitt militrert omrade 
111ed antiluftskyts pa tappen av tarnet til «beskyttelse» av hovedstaden 
og dens befolkning. 

Men andre saker kom opp. Hoffhadde under sitt «opprydningsarbeid» 
i det nye skiforbund oppdaget at Norges Skiforbund da det ble oppl0st 
og overtatt av de nye 111akthavere. hadde overf0rt til Skiforeningen «Fond 
til fremme av ski idretten» pa ca. 40 000 kroner. Dette var i full overens
stemmelse med statuttene. 

Hoff hevdet meget sterkt at Norges Skiforbund ikke var oppl0st og 
forlangte bestemt a fa det store bel0p overf0rt til naziorganisasjonen . 
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Igjen gikk formannen til idrettsminister Axel Stang (som var av demo
derate) og innanket saken for ham med en godt begrunnet utredning. 
Atter matte Hofftrekke kl0rne til seg. Etter frigj0ringen ble Fondet med 
tillegg av 4 ars renter oversendt til Norges Skiforbund. 

Pa aile kontorer var over 99% av de ansatte gode norske borgere. De 
snappet ofte opp nyheter av viktighet for aile som var med i illegalt 
arbeid i okkupasjonstiden, nar f.eks. razziaer foresto. Den 23 . juni 1942 
fikk sekretreren varsel om at han vi lle bli arrestert neste dag. Sekretreren 
varslet styremedlemmene, og meddelte samtidig at de kunne ta det med 
ro. Det gjaldt en sak som de ikke var innviet i. Selv dro sekretreren straks 
til Kikutstua og sa til L0vlia for a ordne opp. Det norske «statspoliti» 
hadde fatt snusen i at det va r oppkj0pt st0rre partier av mat, srerlig her

metikk, til Kikutstua og L0vlia. 
St. Hansdag kl. 6.20 ble samtlige styremedlemmer (unntatt sekretre

ren !) hentet av norsk statspoliti , og forh0ret begynte straks, om disse 
matlagrene. For111annen matte bli med politiet bort pa Skiforeningens 
kontor der regnskapsb0ker og bilag ble gjennomgatt. De fant imidlertid 
ikke noe av interesse. Sekretreren ble sa111me dag arrestert pa L0vlia . 
Der fant de heller ikke noe da sekretreren sa111men med hyttebestyreren 
Leif Skagnres hadde fatt unna alt. Dette hadde han ogsa med hjelp av to 
palitelige l0yperyddere (aile l0yperyddere var det) tidligere pa dagen 

ordnet opp med pa Kikut. 
Men sekretreren ble f0rt til fengslet i Akebergveien allikevel. Der ble 

han forh0rt av en av sine medarbeidere i undergrunnsarbeidet (!)sa sa
ken hans Ia godt an, og han ville antagelig ha blitt sluppet ut etter et par 
uker. Men uhellet var ute. Politimannen hadde nettopp fatt i oppdrag a 
«fa ut» to politifolk fra fengslet i Akebergve ien. De satt temmelig hardt 
i det. Politimannen klarte saken med glans, men han matte se lv i all hast 

sla f0lge med r0mlingene til Sverige. 
Tyskerne ble rasende over en sl ik frekkhet , og aile som satt inne i de 

saker han hadde noe a gj0re med, ble dagen etter overf0rt til Grini. Der
med ble sekretreren i stedet for a slippe ut ogsa f0rt til Grini og satt inne 
i I I maneder, uten a komme i forh0r. Alt var undergitt tyskernes June og 
tilfeldigheter under okkupasjonen. 

En maneds tid etterpa ble ogsa bestyreren pa L0vlia arrestert, mistenkt 
for a tilh0re en militrer motstandsgruppe. Etter I 112 ar pa Grini ble han 
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f0rt til en konsentrasjonsleir i Tyskland der han satt til freden kom. 
Helt til juni 1943 var s~iledes Skiforeningen uten sekretrer og hytte

bestyrer pa L0v1ia. Det gikk takket vrere med1emmenes store forstaelse 
og talmodighet. I juni 1943 kom sekretreren ut og kunne ta fatt pa kon
toret igjen . 

Skimuseet 
Litt sen ere kom ogsa den beryktede «kommisariske statsrad for politide
partementet», Jonas Lie, i et oppgj0r med Skiforeningen. Han kom 
sammen med Axel Stang med krav pa Skimuseet sam rekonvalesent
hjem for norske frontkjempere pa 0stfronten (museet sto tomt da de 
eldre var flyttet tilbake til T0yen Gamlehjem). Formannen og sekretre
ren matte til og med pa befaring med Lie og Stang. Uvisst av hvilken 
grunn ble det ikke noe av a fastholde kravet. Skimuseet passet vel ikke 
for .forma let. 

Lovlia 
I desember 1943 fikk sekretreren, Rolf Bloch-Hansen, en skrekk i livet. 
Han ble telefonisk tilkalt Victoria Terasse. Han overveide om han burde 
stikke av til Sverige. Flere norske hadde m0tt sitt endelige bak d0rene i 
dette skrekkens hus. Utstyrt med sportsantrekk, beks0mst0vler, toalett
saker i vesken for aile eventualiteter, troppet han opp pa «Terrassen». 
Det vi ste seg imidlertid at det bare var krav om a bruke L0vlia i jule
ferien . 

At billettene var solgt, fulltegnet, etter at folk hadde statt i k0 et par(!) 
dager hjalp ikke. Fra 3. juledag ville de ha L0vlia til disposision. Ogsa 
pasken 1944 gjentok det samme seg, enda styret hadde gjort tyskerne 
oppmerksom pa det umenneskelige i a forlange av fru Skagnres at hun 
skulle varte opp de skjendige sam hadde kastet hennes mann i fengsel 
og senere deportert ham til tysk konsentrasjonsleir. Men intet hjalp. 

Skjennungstua ble ogsa rekvirert fra 15 . desember 1944 til 18. januar 
1945 til et kurs for NS-ungdomsfylkingen. Disse gutter pa 14- 15 ar 
laget stua om til en regulrer festning og skj0t mot aile sam nrermet seg 
hytten . 

De 0vde ogsa terror i Tryvannskleiva, satte ut vakter, unders0kte rygg
sekker til vanlige nordmarksl0pere, stjal islendere, for ikke a si at de sa 
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mdt og ble ville av raseri nar de sa noe sam grenset inn pa denne farlige 
fa rge . Det hendte at unge piker og gutter kom hj em i bluser og skjorte
ermer, og uten sokker i st0vlene. 

Selv foreningens form ann og l0ypekomite sam var pa befaring i Marka, 
kom midt opp i det en dag og ble med gevrerpiper i ryggen vist bart fra 
sitt lovlige og nytt ige arbeid i l0ypene. 

Etter flere henvendelser fra pamrende, klaget fo rmannen over nazi
ungdommens fremgangsmate til Axel Stang sam lovet a ta seg av det, og 
bedre bl e det heldigvis. Det ble ogsa lovet at klrer m.m. skulle bli Ievert 
tilbake. Men det skjedde ikke. 

Langlia 
Et innslag av nrennest humoristisk art var sammentreffet med den naz is
ti ske ordf0reren i Aker, Edvard Stenersen, i forbindelse med nedleggel
sen av plassen Langlia. 

Etter ekspropriasjonen av Langlivassdraget til drikkevann var denne 
plassen allerede f0r krigen bestemt nedlagt. Skiforeningen hadde pa S0k
nad tatt tillatelse til a bruke husene i vintersesongen 1939/40, til servering
slokaler. Na hadde nazistene overtatt, men Skiforeningen s0kte likevel 

Minnestein f or "Gulla pa skauen " avdukes 
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om ii fa bruke husene som serveringssteder for vinteren 1941 . «0rdf0re
rem> sa under konferansen med formann og sekretcer i Skiforeningen at 
nii sku1le det bli fart i sakene. Genemst ga han Skiforeningen huset pii 
Langlia, uten at det var bedt om det. Da formannen antydet at Helseriidet 
muligens ville motsette seg bebyggelse pii det sted han hadde henvist 
Skiforeningen ii tlytte bygningen til , avfeiet han med en tlott bevegelse. 
Nii var det han som bestemte. 

Ikke lenge etterpii fikk Skiforeningen vite at «ordf0reren» hadde solgt 
garden til en nazipartifelle. En natt ikke lenge etterpii brant huset, anta
gelig sv idd ned av hjemmestyrkene. 

Med1emmene 
Foruten aile de vanskeligheter som her er nevnt, var det nok av andre 
kalamiteter ii hanskes med. Medlemstallet 0kte under krigen . Det var pii 
12690 ved krigsutbruddet og 0kte med over 6000 i krigsiirene. 
Aile disse nye medlemmer skulle ogsii ha ii rbok . Tross i papirrasjonering 

og strenge trykningsrestriksjoner som gikk ut pii ii holde opplagenes 
st0rrelse pii b0ker nede, lyktes det ii omgii aile bestemmelser takket vcere 
gode forbindelser. Krav fra det siikalte «Kulturdepartementet» om 
forh iindsapprobasjon pii trykking og forh iindssensur av stoffet (alt matte 
sensureres under krigen) satte styret seg uten skrupler ut over. 

Men man kunne ikke skrive om eller omtale alt man 0nsket. Scerlig i 
iirsberetningen matte meget utelates, mangt som medlemmene burde ha 
kjennskap til. Det man skrev, matte veies pii gullvekt. 

Loyper og anlegg 
Arbeidet med l0ypene foregikk omtrent som f0r okkupasjonen. Innskren
ket kj0ring med busser 0kte sterkt trafikken pii de elektriske forstads
baner og dermed stortrafikk i l0ypene som gikk ut fra endestasjonene. 

Mer enn 10 mann var vinteren 1941 i arbeid med ii preparere utfart
sl0ypene. Ogsii Oslo kommune hadde et par arbeidslag i sving. For ii 
spre trafikken lot Skiforeningen Iegge en del turl0yper beregnet pii dette 
store antall turl0pere. Det ble satt opp 113 nye skilt i Nordmarka og 36 
pii Krokskogen. 

I de neste iir frem til frigj0ringen fortsatte l0ypearbeidet omtrent med 
den samme kapasitet. Dette var mulig pii grunn av bidrag fra A/S Hol-
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menkollbanen , fra Oslo og Aker kommune og fra private bidragsytere. 
Flere nye l0yper ble planlagt som den fra Vivangh0yden utenom den 

bratte og nesten farlige l0ype Fl0yta, den fra Lyse i S0rkedalen, om 
L0nniis til Bogstadvannet, og noen til. Men det viste seg ii f0re til store 
vanskeligheter ii fa fullf0rt disse prosjekter, som matte finne den ende
lige l0sning etter krigen. 

Det samme gjaldt for anlegg av nye slaliiml0yper og innkj0p av de 
n0dvendi ge arealer fra grunneierne til dette, Siiledes ble storslaliiml0ypa 
fra Ringeriktlakene (L0venskiold-Vcekems eiendom) til Bjelkerud nede 
i S0rkedalen stukket ut, men den ble ikke uthugget. Etter krigen ble den 
laget ferdig under navn av Wyllerl0ypa (til minne om Andreas Wyller, 
den f0rste norgesmester i slaliim/utforrenn 193 8, som fa it som krigs
tlyver under krigen). 

( ... ) En del hoppbakker ble holdt i god preparert stand under hele 
okkupasjonen. 

Stuene 
Stuene var godt belagt som aldri f0r. I ukedagene kunne man pii grunn 
av matmangel og rasjonering ikke ta i mot mer enn ca. 15 pr, natt pii 
L0v lia og Kikutstua. Under h0ytidene, piiske, jut , nyttiir, var det svcer 
rift om ii fa plass. lnteresserte Iii i k0 utenfor kontoret i opptil et par 
netter (og dager) for ii beholde k0nummeret. 

Ski til skolebarn lyktes det ogsii ii skaffe. Fra 1942 var det praktisk talt 
umulig ii fa kj0pt ski og bindinger i butikkene, sa gaveskiene fra Skifo r
eningen ble mottatt med iipne armer. 

En ny stue lyktes det iall fall ii fa reist under okkupasjonen, varme
stuen i S0rkedalen ikke langt fra Skansebakken. Men full nytte av den 
fikk man ikke pii grunn av aile restriksjonene pii S0rkedalsbussen. 

Vi far vcere glad for at det gikk som det gikk under krigen, at viir 
forening ikke ble beslaglagt av NS -myndighetene, og at man klarte ii 
holde l0yper og stuer i sa vidt god stand som det var mulig under de 
riidende omstend igheter. 

Fra Skiforeningen I 00 iir, Sn0 og Ski 1183. 
Litt forkortet. 
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I SIDOR 
av Kristian Ottosen 

Hans fulle navn var Isidor Rubinstein. Han var fodt i Oslo 28. mars 
1909. Hans foreldre var Harry Rubinstein og Rebecca, fodt Mendel. 
Begge var f0dt i Russland. Som nygifte kom de til Oslo der de slo seg 
ned i 1906. 

Harry og Rebecca ga Isidor et godt hjem. De oppdaget fort at det var 
en vaken og lrerelysten s0nn de hadde fatt. Hans skolegang ble, sett med 
norske 0yne, litt uvanlig. Allerede som tiaring ble han sendt til Tysk
land, til Frankfurt-am-Main hvor han tok grunnskolen. Han reiste til
bake til sine foreldre og fortsatte sin norske skolegang ved Ris skole i 
Oslo. Deretter dro han til Canada. Der tilbrakte han to kog livnrerte seg 
gjennom forskjellige jobber. Sa reiste han ti lbake til Oslo. 

1 1930 avtjente lsidor verneplikten, og dro deretter til USA for a stu
dere bergverksdrift og mineralogi . Men oppholdet der ble kortere enn 
tenkt. Etter bare tre maneder fikk han beskjed om at hans far var blitt 
meget syk. Han dro oyeblikkeli g tilbake til Norge. Da faren sa d0de kort 
tid etter, var det eneste naturlige for Isidor a hjelpe sin mor. 

Sa snart moren kunne klare seg alene, dro Isidor ut av landet igjen for 
a fortsette der han slapp da han ble kalt hj em til Norge. Men da semes
teret likevel var odelagt, Ia Isidor like godt turen om Sor-Afrika. Han 
tok jobb i en gruve utenfor Johannesburg, der han dels jobbet nede i 
gruven, dels som vanlig metallarbeider. 

Na som hans far var dod, matte han selv skaffe penger til fortsatte 
studier. Det var bergingenior han ville bli. Jobben i Johannesburg var 
ikke srerlig godt betalt, sa da et norsk hvalkokeri var innom Cape Town 
og trengte mer mannskap, slo han til. Snart etter var han pa vei til Sor
ishavet. Mange norske ungdommer skaffer seg penger til h0yere utdan
ning ved a dra pa hvalfangst. 

Da tyskerne invaderte Norge i 1940, var lsidor tilbake i Oslo. Han 
meldte seg til sin avdeling og kom med i kampene i Sor-Norge. Da 
kampene var slutt, hadde han en eneste tanke i hodet: a komme seg over 
til England for a fortsette a kjempe mot Tyskland derfra . Det gikk ikke 
lang tid for han kom i kontakt med likesinnede. 
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For lettere a kunne fa unders0kt mulighetene for a fa skipslei lighet 
over Nordsj0en, tok han seg jobb som handelsreisende i Schous Bryg
geri. Det var et arbeid som f0rte ham til mange distrikter i landet og satte 
ham i kontakt med mange mennesker. Snart hadde han oppnadd det han 
ville : I Flom-distriktet var en sk0yte til salgs. Gjennom en mellommann 
forhandlet han med eieren. De ble enige om prisen. Isidor slo til. Sk0yta 
ble hans. Na matte han bare ordne med fullfinansiering av batkj0pet. 
Tilbake i Oslo hadde han snart samlet venner og kjente og fatt reist den 
n0dvendige kapital. Det var bare en ting Isidor hadde undervurdert: Tys
kernes dyktighet nar det gjaldt a f01ge med i det som skjedde tangs kys
ten. De hadde sine 0yne og 0rer over alt. Abwehr - den tyske kontra
spionasje - kunne det meste. Ogsa det a finne nordmenn som var til 
salgs, og som var vi llige til a selge sine landsmenn. 

Det gikk med Is idor og hans venner som med sa mange andre: Den 
dagen Gestapo hadde sikret seg tilstrekkelig bevis, slo de til. De visste 
hvor baten var. De visste hvem som var selgeren, de visste hvem som 
var kj0peren. De visste ogsa hvor pengene var. 

Den 28 . november 1941 b1e feltkrigsretten ved Wehrmachts komman
dantur i Oslo satt. Tiltalen var alvorlig: Forberedelse tillandsforrrederi. 
F0r dagen var omme, var dommen fait. Det ble tukthusdom pa samtlige. 
De d0mte ble na overf0rt til Akershus for a vente pa transport til Tysk
land, der tukthusstraffene skulle sones. 

Den 19. januar 1942 klokken II om formiddagen lukket fengsels
porten i Hamburg-Fuhlsbi.ittel seg bak lsidor Rubinstein og hans med
sammensvorne. 

Allerede ved fengslets port fikk lsidor merke at i tukthus i Tyskland 
var han "annerledes". Han gikk inn gjennom en annen port enn de 0V
rige d0mte. Han var jode. Som jode kom han i Judenabtaeilung - jode
avdelingen. Og det var der han skulle sone sine fire ar. 

Men slik gikk det ikke. Den 12. mai 1943 mottar fengselsledelsen 
beskjed om at joden Isidor Rubinstein, etter ordre fra det hemmelige 
Statspoliti, skat overfores til enArbeits- und Erziehungslager, en arbeids
og oppdragelsesleir. Dermed er Isidors tid som tukthusfange over. Hans 
vandring mot Auschwitz er begynt. 

Med sine 34 ar er han ved ankomsten til Auschwitz i relativt god 
form . Behovet for arbeidskraft i Tyskland er stort. Han far sitt nummer 
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Pa vei til Tyskland 

inntatovert pa armen 
og er snar t i full 
v irk somhet i 
Monowitz . Over
gangen fra en 
fengselscelle til en 
overfylt brakke er 
star. Men I sidor er 
tilpasn i ngsdyktig. 
Snart treffer han 
ogsa landsmenn . 
Gjennom dem far 
han sa vite hva som 
hadde skjedd med 
slekt og venner i 
Norge mens han 
selv satt innesperret 
i Ha mburg-Fuhl s
buttel. I klartekst far 
han ogsa vi te hva 
som har skjedd med 
kvinner og barn. 

En nagende uro 
griper ham. Leiren 
er s tar. Nordmen

nene har va::rt spredt pa ulike kommandoer og i ulike brakker. Han opp
S0ker dem aile i tur og arden og sp0r om noen har sett hans mor. Rebecca 
Rubinstein. Nei, ingen kan huske at hun var med "Donau" . Heller ikke 
med "Gotenland". Men var det andre Rubinstein'er om bard? Ja, men 
ingen Rebecca. Han slar seg til ro . Sa far han hape at moren har klart a 
komme seg unna. 

Det ble for 0Vrig ikke sa mye tid til a tenke pa mor og slektninger 
hjemme i Norge den f0rste tiden i Auschwitz. Dertil var overgangen fra 
en fengsel scelle i Hamburg til det daglige marerittet i Auschwitz for bra. 
I det helvetet han na var kommet til , matte han konsentrere seg om a 
holde seg i live. Livet i Auschwitz var forferdelig. I tukthuset i Hamburg 
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hadde han la::rt sine fangevoktere a kjenne. Det kunne va::re mange ting 
a si om "Beamterne" i tukthuset - men start sett hadde de oppf0rt seg 
som mennesker. Det kunne man ikke uten videre si om vaktene i Ausch
witz. I Hamburg hadde det ogsa va::rt hardt arbeid. Bade voktere og for
arbeidere hadde krevd mye av fangene. Men i Auschwitz fant han bade 
vaktsoldatene, kapoene og forarbeiderne na::rmest pa dyreplanet. For noen 
b01ler! For noen svin! De f0rste dagene var han sa oppbrakt over alt det 
han matte va::re vitne til , at han hadde vanskelig for a styre seg. For et 
ga lehus han var kommet til! Og det bare fordi han hadde tenkt seg over 
til England. Men sa tok han seg i det. Vei, selvsagt var det ikke som 
Englandsfarer han var i Auschwitz. Han var her ford i han var j0de. 

Det tok ikke lang tid f0r han matte erkjenne noe mer. Han var her 
fordi han var j0de, javel, men ogsa fordi han skulle utryddes. Hannen 
veltet opp i ham. lkke faen, ikke Isidor nei! Der og da bestemte han seg 
for a !eve for a overleve. Han skulle hjem til Norge! Der skulle han ba::re 
frem sitt vitnesbyrd! Han ranket ryggen. Isidor skulle klare seg. 

Og Isidor klarte seg. Fra dag til dag, fra uke til uke, fra maned til 
maned. Ofte klarte han seg bare med et skrik. Han hadde ikke va::rt mange 
ukene i Auschwitz f0r magesjauen tok ham. Han hadde h0rt om dysen
teri . Han visste at den tappet en for krefter. Men han hadde ikke hatt 
noen anelse om at dysenteri kunne va::re sa ja::vlig, sa forferdelig, sa 
nedverdigende. Jsidor gjorde som de andre. Han orget til seg kulltabletter. 
Han ga avka ll pa mat. Han hadde enna !itt kj0tt pa kroppen og kunne 
saktens klare noen dagers faste. 

Maned etter maned gikk. Sommeren 1944 var snart pa hell. Isidor 
kunne ane at noe var pa gang. De fikk oftere enn f0r hilsener fra vest. 
F0rst var det rekognoseringsfly som stmk lavt over Buna-verkene, dette 
kjempemessige industrianlegget som I.G . Farbenindustrie hadde bygget 
i Auschwitz, f0rst og fremst med j0diske slavearbeidere fra mange land. 
Sa kunne det ga lange stunder da intet hendte. 

Produksjonen i Buna gikk likevel sin gang. Ravarer kom inn. Ferdige 
produkter gikk ut. Utover h0sten kom bombeflyene fra vest hyppigere 
og hyppigere. Men samtidig kom det ogsa fly fra 0st. Det var andre typer 
fly. Ryktene gikk om at den russiske anne forberedte en vinteroffensiv. 
Men noe avgj0rende hendte ikke . Det var flyangrep , javel. lngen brakker 
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Fangene star oppstilt til appell. 

var forel0pig truffet, men det var jo av og til mere pa. Hvor lenge ville 
dette vare? 

Svaret kom midt ij anuar 1945. Flyalarmen gikk om morgenen . B0lge 
. etter b0lge av store firemotors bombefly kom inn over leiren. Det var 

som om de allierte hadde bestemt seg for a fjerne Buna-verkene frajor
dens overflate. Det hj alp ikke hvor mye antiluftskytset spilte opp. Det sa 
ut som om de allierte neglisjerte det fullstendig. SS var hysterisk. De 
fl0y rundt som forskremte rotter. Bombe etter bombe detonerte innenfor 
det kjempemessige Jeiromradet. Fabrikk etter fabrikk ble truffet. R0y
ken veltet svart opp gjennom takene. Det var ild og myk, men av en 
annen art enn den de var vant til. Tidligere var det de kjempemessige 
krematorieovnene som spydde ut myk og etterlot seg en ekkel, vammel 
s0taktig lukt. Na var det det enorme industriomradet som sto i brann. 
Det var som ildm0rjen som sto opp etter bombene renset luften for mange 
ars gift. Det var noe befriende ved flammene som steg opp fra de 0de
lagte Bunaverkene. Var dette begynnelsen til slutten? 

Det ble ikke stor tid til a filosofere over sp0rsmalet. For samtidig som 
amerikanske og engelske fly dundret over Buna-omradet, kunne man i 
pausene mellom detonasjonene h0re noe annet. En tung lyd fra 0st. Var 
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det russerne som var underveis? Neste morgen gikk alarmen pa ny. Men 
dette var en annen slags alarm. Istedenfor a stille opp til vanlige arbeids
kommandoer, fikk fangene beskjed om a holde seg klare til avmarsj. Det 
hele gikk fort. Snart var fanger i tusentall, j0der og ikke-j0der, polakker, 
tsjekkere, tyskere, russere, med et bittelite innslag av norske j0der, pa 
marsj mot vest. 

Hvor skulle dette ende? For Isidors del endte marsjen i Gleiwitz. Der 
kom de seg opp pa et tog. Toget f0rte dem fra galt til verre. De ble satt av 
utenfor porten til konsentrasjonsleiren Dora. Her traff han igjen Moritz 
Kahan fra Oslo. Han hadde ogsa en utrolig livsvi lje. Men i Dora kunne 
de ikke vrere. Det virket som SS na handlet i panikk. De tok de fangene 
som sto nrermest og satte dem opp i kolonner pa fern og fern og beordret 
dem pa marsj. Snart var Isidor pa vei ut porten i Dora - sammen med 
Moritz. 

Na ble de ikke bare stuet inn i kuvogner. De ble presset og dyttet. Det 
var knapt nok staplass til fangene . Sa ble d0rene skalket, og av garde bar 
det. Neste stoppested var Osterrode. Osterrode var en ganske liten leir, 
en utekommando av Buchenwald. Her kunne de heBer ikke vrere, for her 
skulle russiske krigsfanger flytte inn. Neste stopp var en annen liten leir, 
Gunser Rode, en utekommando til Dora. Sa ny stopp! Det var en stasjon 
som het Eirich. Her ble 135 mann presset inn i en kuvogn. Seks d0gn 
senere kom toget frem til Miste. Da var det bare fern fanger i live. Blant 
dem var Moritz Kahan og Isidor Rubinstein. De var sa t0rre i munnen at 
de knapt fikk frem et ord. lsidor vaklet frem til transportf0reren . SS 
Oberscharfiihrer Schafer. "Bitte sehr" , sa han . "Bitte sehr. Gibt es Wasser? 
- er det vann a fa?" Schafer sa pa ham. "Du Judenschwein . lch soli dir 
aber Wasser geben! - Dittj0desvin, jeg skal gi deg vann!" Sa t0mte han 
hele gevrermagasinet i Isidors utt0rkete kropp . lsidor d0de momentant. 
Moritz sto to meter fra ham. Han skj0nte at na var SS-folkene i ferd med 
a bli helt desperate. 

Plutselig ble luften s0nderrevet av et brak. F0r de visste ordet av det, 
var de midt oppe i et enormt bombeangrep. Det var selve togene de 
allierte fl yene var ute etter. Lokomotivet fikk en fu1ltreffer. Vognene bak 
hoppet av skinnene. Snart var det hele sa kaotisk at det ikke Ienger var 
noen som spurte hvem som var so ldat og hvem som var fange. De kastet 
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seg ned der de sto og 
gikk. Moritz var fortsatt 
i sjokk etter det som 
hadde skjedd med 
Isidor. Han sa at det var 
vaktposter plassert rundt 
omkring i terrenget, men 
na hadde fatalismen tatt 
han. Na fikk det brere 
eller briste. 

Heldigvis ha dd e 
Moritz et godt m0rke
syn. Han gikk pa renin 
tuisjon. Han fors0kte a 
orientere seg !itt etter 
stjernene. Hver gang han 
h0rte stemmer, kastet 
han seg ned og lyttet in
ten st. Flere dager var 
h an underveis. Han 
drakk van n fra smabek
ker. Han gnagde i seg 
mtter. En morgen, like 
f0r det lysnet av dag, 

h0rte han noen som snakket engelsk. Det var to amerikanske soldater pa 
patrulj e. "Norwegian," f ikk han sagt. "I am a Norwegian ." De sa vantro 
pa ham. Sa trakk de ham opp i jeepen. Noen dager senere var Moritz 
innrullert i den amerikanske hrer. Avdelingen hadde et enormt behov for 
en kjentmann. 

Fra "I slik en natt. Histori en om deportasjonen av j0der fra Norge." Oslo 
1994 og 95 . Artikkelen er litt forkortet. 
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"DA KJELLERVEGGENE BLE KUNSTVERK" 
Av Jon Bramne. 

I krigsarene var det naturlig a benytte kjelleren som tilfluktsrom. For a 
gj0re det uhyggelige oppholdet nede i kjelleren under flyalarm og bom
bing mindre skremmende, var det mange som dekorerte kjellerrommene. 
Pa den maten kunne hj emmehyggen fra stua over, flyttes med ned i kj el
leren, og ventetiden virket kortere til faren over signalet l0d 

Dekoren fantes i aile former, og fantasien hadde tydeligvis fa begrens
ninger. Det ble hengt opp bilder pa veggene. Malerier, familiebilder, col
lager, portretter av kongefamilien osv. De mest avanserte dekorerte med 
frihandsdekor direkte pa kje llerveggene. 

Pa grunn av materia lknapphet ble det ofte benyttet uortodokse mate
rialer og metoder til disse dekorarbeidene. Under mottoet "man tager 
hva man haver" , ble det skapt mange kunstverk, ogsa i vart distrikt. 

Denne typen dekor er idag dessverre i stor grad forsvunnet eller 0de

Husets herre "Pappa Sw·ash", eller A/f B. Bryn 
som var hans egentlige navn. A(f B. Bryn var 
e/lers kjent for sift patentkont01; og somf01fatter 
av "Peter Van Heeren" b¢kene. 

lagt. Det er mange 
grunner til dette . Den 
viktigste er troli g 011-
sket i mange familier 
etter frigj 0ringen , om a 
Iegge krigens tri ste tid 
bak seg, se fremover og 
gj0re det "pent" rundt 
seg lgJen . 

De fleste dekorasjo
nene ble malt pa over
flater som i seg selv var 
totalt uegnet til dekor. 
Fuktig murverk har al
dri vrert idea lmaterialet 
a male pa, og nar i til
legg pigmenter og bin

demiddel som malingen besto av var uegnet, sa forfalt maleriene raskt. 
Nar forfallet satte inn , var ofte kunstneren ikke Ienger i huset og kunne 
reparere bildene sine. Resultatet er at dekoren bl e overmalt. 
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Noe slik dekor er imidlertid bevart, og vi skal se nrermere pa et ek
sempel. 

Under krigsarene ble ogsa kjelleren pa "Garhus" , Holmenveien 46, 
hos familien Bryn brukt som tilfluktsrom. En av dem som var mye i 
huset, og tidvis bodde der, var malerinnen Ingse Caprino (mor til Ivo), 
som var s0ster av husets frue , "Simba" Sigrid Gude Bryn. 

Med stor sans for ironi og humor, og med en meget sikker hand, har 
hun dekorert kjellerveggene med gode karikaturer av husets beboere og 
seg selv, og med scener fra natten utenfor kjellermurene. 

Materialene er enkle og pigmentene er begrenset. Men sammenset
ningen av farger og effekten av de kraftige, fargesterke pigmentene satt 
sammen med dempete, bleke pigmenter gir en forbl0ffende god dekora
tiv virkning. 

Som malermedium har hun benyttet en limfarge, muligens tapetklister. 
Denne kan vrere forsterket med !itt olje, og muligens et egg. I tillegg er 
del er av dekoren malt med mager linoljemaling, trolig malingrester som 

Ma/erinnens selvportrerr 

hun kan ha fun-
net i en boks i 
kjelleren. De
koren ser ut til 
f0rst a ha blitt 
skisset opp pa 
veggen med 
kull eller bly
ant. Deretter er 
dekoren malt 
direkte pa un
derlaget i raske, 
l0dige str0k 
med en I itt grov 
flatpensel. 

Kjellerveggene var lys grahvite da dekoren ble malt. Fargeholdningen i 
portrettene er gra mellomoker, lysoker, gmnnjord, engelskmdt og sort. 
Dekoren i fondveggen er malt med kobolblatt, sort og hvitt som hoved
farger, og med innslag av lys gmnnjord og mellomoker. 

Veggflatene rundt figurfremstillingene og tekstboblene er senere over-
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Viser en av sideveggene med portrettene, og fondveggen. Fondveggen er 
dekorerl med scener sam viser Lyskjeglene fra tyske lyskastere sam s¢ker 
etter allierre bombefly. Nattehimlen er koboltbla. I venstre bilde kjenner vi 
igjen silhuetten av Oslo Radhus og Akershus Festning. Midtfeltet viser 
hj¢met av "Garhus" ril venstre, og Holmen Gard til h¢yre. H¢yre felt viser 
silhuetten av Holmenkollasen. (Aile jato: Johan Bra:nne.) 

malt med hvit murmaling. 
Familien Bryn/Sandemose har etter krigen bodd i huset. Familien har 

hatt forstaelse for at dette er dekor som deter verdt a ta vare pa. Derfor er 
dekoren i forbausende god tilstand, og b0r i h0yeste grad bevares for 
fremtiden. 
Jon Brcenne er malerikonserva1o1~ og har arbeidel has Riksantikvaren fro 1968. Fra 
1982 ril 1993 sam Ieder av konserveringsseksjonen. Fra 1994 arbeider han sam maleri
konservaror og vitenskapelig riidgiver i N1KU, (Norsk Jnstitutt for Kullurminne

forskning.) 
Forfatleren skalfi'a hasten 1995 skrive en bok om veggfast dekorativ mating i Norge. 

I den sammenheng er han inleressert i ii komme i kontakt med aile sam kjenner byg
ninger sam har malt dek01~ uansett lype, A.·valitet. mengde eller aida Elstra spen
nende er det hvis noen av leserne sam kjenner tilsvarende kjel!erdekor, sam er bevart 
noen steder i Iande!. Vet du om noe sam kan vcere av interesse, vennligst Ia konrakt 
medforfalleren, sii far du til send! el sparreskjema sam du kan returnere: Jon Brcenne, 
N1KU, Postboks 736 Sen/rum, 0105 Oslo. 
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HOLMENKOLLBANEN UNDER KRIGEN 
av Ro(f'Skoglund v!Finn Holden 

V aren 1940 var Rolf Skoglund ansatt pa Hovedkontoret pa Holmenkoll
banen, som Ia i den store brune t0mmerbygningen pa Vinderen stasjon . 

Dahan dro til Vinderen ved halv nitiden om morgenen 9. april, duret 
store tyske fly over hodet pa Oslofolk. Her og der smalt det. Pa Vinderen 
var beva:pnede gardister forlagt rundt i havene langs Slemdalsveien, vis
a-vis Vinderen apotek. En ubehagelig, nerv0s stemning radde. 

Panikkdagen 
Pa panikkdagen I 0. apri l rmnte folk ut av byen til aile kanter. Vognene 
var overfylte utover hele dagen sa det var ikke snakk om billettsalg pa 
aile de vestlige baner. Det var ikke rad for en kondukt0r a ga gjennom 
vognen i l0pet av turen, det gjaldt bare a fa fo lk ut av byen. I forretnin
gene forsvant ekspedit0rer og lot lokalene sta tolTilne. Billettekspedisjonen 
pa Majorstuen stasjon ble forlatt med penger liggende igjen pa disken . 
Men lite ble tatt. Etter hvert gikk trafikken hjemover igjen, men mange 
var borte bade en og to dager. 

lch befehle Wasser 
Hippodromen ble tatt og 0sterrikske avdelinger ble stasjonert med heste
tren. Hippodromen hadde ikke nok vann til aile hestene, slik at en offi
ser kom ned til hovedkontoret pa Vinderen stasjon med noen soldater for 
a hente vann. Offiseren sa at det var en kran pa utsiden av bygningen og 
forlangte a fa tappet vann derfra. Stasjonsmesteren sa at det var ikke 
vann i kranen, den var ikke apnet enna etter vinteren. Da apnet offiseren 
revolvertasken, dro fram pistolen og sa «Wasser, lch befehle Wasser». 
Stasjonsmesteren bare viftet med hendene og sa at de skulle fa vann. 

Vinderen meieri ble so lgt tom for alt som het sjokolade og meieri
sm0r. 0sterrikske soldater at med stor appetitt Firkl0versjokolade med 
meierism0r oppa . De sa ut som de var i den syvende himmel. 

Forbud 
Fo lk satte seg heist ikke pa trikken ved siden av tyskere og nazister med 
so lkorsmerke. Plakater ble slatt opp med forbud mot a sta nar det fantes 
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sitteplasser. Tyskere med maskinpistoler og Hird dukket opp og kontrol
lerte at pabudet ble fulgt opp. De som fortsatt nektet a sette seg, ble 
kastet av vognene. De som opponerte mot det, kunne bli sendt til Grini. 

Til trafikantene! 

Efter bestemmelse av Fylkes· 

mannen i Oslo og Akershus overtar 

Hirdregiment nr. 7 fra 17. okt. 1942 

vakthold i A.s Holmenkolbanens vog

ner for a pase at det ikke fore· 

kommer demonstrasjoner av noen 

art. - Sum demonstrasjon regnes 

bytte av plass nar man kommer ved 

siden av et N S·medlem eller en 

tysker eller at man unnlater a ta 

plass ved siden av NS-medlemmer 

eller tyskere nar dette ellers vilde 

va!re naturlig. 

A.s Holmenkolbanen 

Blending 

Bet er 

FORBUDT 
6 st6 I vognen sA lange det finnes 
sltteplauer. De som lkke etterkom· 
mer p6budet blir fra idag bortvist 
fra vognen og straffet. 

Bas Stahen in dem Wagen 

JST VERBOTEN 
solange es noch Sltzpliitze glbt. 

Wer dem Gebate nlcht Folge lellltet, 

muss den Wagen verlassen und wlrd 
bestraH. 

Oslo, &. ••I 1144. 

Politipresidenten I Oslo. 

Vognene matte blendes som aile husvinduer. Om kvelden matte m0rke 
blendingsgardiner trekkes ned for vinduene. Innelyset bestod av vanlige 
lyspa:rer i blamalte kopper slik at minst mulig lys skulle komme ut, og 
kondukt0rene satt delvis i m0rke. De matte skrape av noe av blamalingen 
i bunnen slik at de skulle kunne se forskjell pa de sma en og to kroners 
pengesedlene. Det var ikke en gang manelyst i vognen. Togene kj0rte 
med malt glass pa front lyktene med bare en tynn lysapning pa st0rrelse 
med en fyrstikkeske og pa samme mate bare en liten lysapning pa enden 
av vognen. Derfor var det oftere kollisjoner under krigen enn f0r og 
senere, ikke med biler, for det var liten biltrafikk under krigen, men med 
andre vogner pa linjen. 

Stor trafikk 
Det var voldsom trafikk pa Holmenkollbanen under hele krigen. Ekstra
vogner kj0rte fra Nationaltheatret fra halv atte om morgenen pa S0nda-
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gene, na begynner ekstravognene ved ellevetiden. Det var fa biler og 
ikke sa mye annet a foreta seg under krigen enn a dra ut i naturen. 

Toppen var 120000 reisende pa en s0ndag h0sten 43 eller 44 da det var 
veldig mye tyttebrer i marka. Ut pa dagen kom det et voldsomt torden
vrer, og folk stmmmet tilbake til togene. 

Om vinteren var k0ene lange, pa Nationaltheatret nedover Studenter
lunden , pa Majorstuen fra perrongen opp til bill ettkiosken og opp 
Slemdalsveien til Gardekasernen (Politih0yskolen i dag), fern personer i 
bredden. Det ble foretatt malinger som viste at det tok 20 min utter f0r de 
bakerst staende kom med en vogn. Banen hadde spesielle skipabindere, 
folk som bandt skiene fast med remmene langs vognen. 

Godsvogner 
Holmenkollbanen kj0rte ordinrere godsruter under hele krigen. Til Slem
dal kunne det komme samtidig 40-50 tunge potetsekker pa 70 til 100 
kilo. Folk m0tte opp nar godsvognen kom. Ellers ble godset last inn i 
godsskap pa stasjonen, og mottakerne kom senere og laste opp skapet og 
hentet godset sitt. Skoglund kan ikke huske at noe forsvant fra gods
skapene. 

U niformstvang 
Betjeningen hadde uniformstvang, men uniformene ble !itt miserable 
etter hvert. Betjeningen f ikk nye uniformer under krigen, nye seilduks
jakker, gragmnne, med celluloid bryst og snipp, fryktel ig varmt om som
meren og tilsvarende kaldt om vinteren. Den gragmnne fargen minnet 
om tyske soldater og var ikke srerlig populrer. 

Kjelkeutleie 
Kjelkebua pa Frognerseteren leide ut lange fiskekjelker med lange styre
stenger. Vel nede kunne de leveres inn pa Majorstuen i en bu der Tornm 
Murstad har holclt til senere. Sa ble kjelkene stablet oppa hverandre pa 
godsvogna og kj0rt opp igjen. 0delagte kjelker ble reparert pa verkste
det. Kjelkeutleie var veld ig popul rert under hele krigen. 
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Tilfluktsrom i tunnelen 
Ved de mange tlyalarmer under krigen ble tunnelen fra Majorstuen til 
Nationaltheatret brukt som tiltluktsrom. Tunnelen ble fort stappfull av 
folk. Skoglund har ofte gatt nedover eller oppover tunnelen med vann
tlasker til utlevering til noen av de mange som hadde s0kt tiltlukt cler. 
Nar tlyalarmen haclde meldt faren over, matte tunnelen visiteres av fot
folk f0r de f0rste togene kunne kj0re igjen. Mange kom ned i tunnelen 
med kjreledyr, undulater i bur, en eldre dame hadde med seg hodeputen . 

Unntakstilstand 
Siste avgang kj0rte oppover til Holmenkollen kl 23 . Vognf0rere som 
bodde i nrerheten, fikk ofte jobben med a kj0re vognen fordi de klarte a 
komme hj em igjen f0r alle skulle vrere inne i hus if0lge unntakstilstan
den. 

Motstand 
Det ble laget deler til stengun i verkstedet pa Majorstuen nattetider. Flere 
av karene pa Holmenkollbanen som hadde befalsskole, var aktive i 
motstandbevegelsen. 

Illegale aviser gikk pa rundgang pa Hovedkontoret. Etter at de var lest, 
hadde Skoglund til oppgave a brenne dem i fyren i kjelleren. En gang 
han var passasjer bak i vognen og hadde med mange illegale aviser, kom 
det tysk kontroll inn midt pa vognen. Han brukte betjeningsn0kkelen og 
laste seg inn i vognf0rerboksen bak, apnet ytterd0ren forsiktig og hoppet 
ned pa banelegemet. 

Frigjl}ringen 
Pa Vinderen h0rte vi 7.mai rykter om at det var blitt fred. Stasjonsmes
teren pa Vinderen stasjon dro opp til en radioeier i Holmenveien og fikk 
vite at fred en var et faktum. 

Spontant ble det besluttet a stoppe hele Holmenkollbanen, freden skulle 
feires . Skoglund mener at dette ble bestemt av betjeningen. Banen sto 
stille i to d0gn, hvis det ikke var tre d0gn. Folk gikk til byen enten de 
kom fra Sognsvann eller fra Holmenkollen eller Voksenkollen. 

Intervju ved Finn Holden 
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SEKRET !ERENS HJORNE 

Siden den 25. april har vi fatt 13 nye medlemmer 
som vi 0nsker velkommen til oss. Vier derfor pr. 
I. september blitt 677 medlemmer i laget vart. 

I juni var Anne-Wenche ogjeg i Trondheim pa 
et interessant landsm0te for Landslaget for 
historielag. Jeg ble valgt til styrerepresentant for 
fylkene 0stfold, Oslo og Akershus som i dag har 
tilsammen 64 historielag. 

Arskontingenten for 1995 har vrert innkrevd med giroer i blad nr 1 og nr. 
2. Etter diverse telefoner har vi na fatt inn 99 % av kontingenten fori ar. 

Var 0konomi er blitt ytterligere forsterket med en fin gave ijuni pa kr. 
20.000,- fra Vinderen bydelsforvaltning. Fra Eckbos Legater fikk vi i 
juli en gave pa kr. 1 0.000,-. Hjertelig takk til begge to for positiv st0tte 
som gir oss mulighet for st0rre aktivitet. Hittil i ar har vi da fatt i gaver 
kr. 37.625,- . Sma og store gaver mottas gjerne ogsa fra andre medlem
mer i manedene fremover som tegn pa at du er meget forn0yd med vart 
tiltak. 

Det b0r nevnes at vi i sommer er blitt med i et samarbeide med Gau
stad Sykehus om a utvikle kulturaktiviteter i den gamle s~ia som ble 
tlyttet over veien i 1994. 

For de som ikke har lest vare tidligere 12 blader fra 1992-94, kan 
disse kj0pes ved henvendelse til sekretreren. 

Vart medlemsblad nr. 16 (4/95) er under arbeide. Det utkommer i 
november med nrermere beskrivelse av vart sekstende m0te i uke 49 
hvor vi planlegger et julem0te som tidligere. 

Kom med ideer til andre arrangementer du 0nsker i historielagets regi 
fremover i tiden. 

Egne vervegiroer er utlagt pa aile 5 postkontorer i var bydel. Ikke 
medlemmer kan melde seg inn i historielaget veda betale arskontingent 
pa kr. 100,- og/eller gi en gave pa var postgirokonto 0825-0409339 eller 
bankkonto 5084.05.24008. 

Det gar mot valgdag. Tenk om Vinderen skole kunne pyntes like pent 
som for nitti ar siden. Man kan lrere av fortiden!!! 

Haper mange finner veien til vart m0te den 17. september. 
Per Henrik Bache 
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0yvind Gaukstad 
Anne-Wencbe Ore 
Per Henrik Bache 
Finn Holden 
Evelyn Borcbsenius 
Solfrid Langmark 

Historielaget bar til formAl l vekke interesse og skape forstlelse for 
vir bydels bistorie. Det er viktig l ta vare pl gamle minner i vArt nrer
mllje som en kulturarv vi ensker A gi videre. 

Laget arrangerer medlemsmeter og gir ut et medlemsblad som kom
mer ut fire ganger i Aret. Laget ensker A arbeide aktivt for A veme og 
merke fomminner og aile slags kulturminoer i vir bydel. 

Vi vn gjeme nA Oest mulig av bydeleos beboere og ensker at de stetter 
laget med medlemskap eller deltar i vir virksombet. Er du interessert i 
virt arbeid, kan du ta kontakt med Per Henrik Bache, tlf. 22 14 39 21. 

v. Jkn ,..,... vw.r. "* ....... ltCIS. 

Vinderen skole- bygget i 1905 


