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Vinderen Historielag inviterer til
årsmøte 2007

torsdag 12. april kl 1900 på Diakonhjemmets Høgskole

Saksliste til årsmøtet:

1 Godkjenning av innkalling og saksliste
2 Valg av møteleder
3 Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
4 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap – ta med bladet
5 Innkomne saker til årsmøtet
6 Endring av vedtektene
7 Valg av nye styremedlemmer
8 Valg av valgkomité og revisorer
9 Årsprogram

Saker som medlemmene ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, bes
sendt til sekretæren, Anta Kildal, senest en uke før årsmøtet.

Medlemmenes fem minutter. Årsmøtet avsluttes ca. 1945.

Etter årsmøtet kåserer

Claus Dahl om

CARL JOHAN
Fra menig soldat til konge i to land

Enkel servering
Velkommen til årsmøtet

På vegne av styret
Finn Holden

leder
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AV HARALD ULVESTAD

Vi har henvendt oss til en 80 åring ved
navn Claus Dahl og bedt ham fortelle oss
litt om Ris Skole under okkupasjonen
1940/1945.

Det har han gjort, men vi fant fort ut
at fortelleren hadde levd et meget mang-
foldig liv som vi også vil fortelle litt om
til våre lesere.

Claus begynte på Slemdal skole i 1933
og skulle fortsette på Ris skole høsten
1940. Men - de elever som begynte på
Ris skole høsten 1940 og fikk sin artium i
mai 1945, satte aldri sine ben i skolebyg-
ningen på Ris.  Og dette kullet er vel det
eneste som har opplevd nettopp dette -

og dette kullet opplevde også en russetid
som fredsruss hvis make vi aldri har hatt.

Her er denne beretningen med Claus’
egne ord:

”Skolen ble rekvirert av den tyske
okkupasjonsmakt i slutten av mai 1940,
og de første som kom til Ris, var øster-
rikske fjelltropper.  De hadde med seg
hester som da kunne settes inn på Hippo-
dromen.  Dette var en av årsakene til at
skolen ble rekvirert så tidlig.

Etter at skolebygningen på Ris var
tatt, fikk skolen tilhold på Ullern skole.
De to skolene skulle skifte hver måned
om å ha formiddags- og ettermiddags-
undervisning, men i praksis fikk nok

OM RIS SKOLE UNDER
OKKUPASJONEN

Liv og Claus Dahl i Värmland.
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Ullern flest formiddagstimer. På Ullern
var rektor nazist, mens på Ris var rektor
jøssing av første klasse.  Det ble et van-
skelig samarbeid mellom de to.

Under krigen vokste det frem et ene-
stående samhold mellom lærere og elever
ved Ris skole. Lærerne var jøssinger alle
som én, og det samme var elevene. Det
fantes kanskje noen stripete her og der,
men de ble fort frosset ut og sluttet på
skolen.

Fra tid til annen for-
svant elever midlertidig
eller for godt. Det var en
gyllen regel blant lærere
og kamerater at man aldri
spurte hvor det var blitt
av dem.  Mange sluttet
seg til Milorg, og andre
kom seg over til Sverige,
England, Canada og
USA for å kjempe for
Norges frihet.

Vinteren 1942 ble det
av forskjellige grunner
innført en såkalt ”bren-
selsferie” som varte i
godt og vel tre måneder,
og i denne perioden var
skolen stengt. Under-
visningen foregikk da i
private hjem rundt om i
distriktet. I peisestuer og
spisestuer forsøkte man
etter beste evne å rigge
opp tavler eller store
papirflak på veggene –
og samholdet med
lærerne ble sterkere enn
noensinne.  Mange lær-
ere ble hjulpet både

ernæringsmessig og økonomisk.
I mars 1942 ble 1100 lærere fra hele

landet arrestert og sendt på tvangs-
arbeide til Kirkenes.  To lærere fra Ris led
denne skjebne, men de kom heldigvis
tilbake i slutten av september.  Denne
høsten fortsatte undervisningen på
Ullern skole.  Men så – i mars 1943 ble
også Ullern skole rekvirert av tyskerne,
og undervisningen på Ris flyttet over til
Ullevål folkeskole.  Der var det kun etter-
middagsundervisning.

Entertainer Claus Dahl.
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Undervisningen på Ullevål gikk stort
sett bra, men pultene var ganske vonde
fordi de var beregnet for folkeskolebarn
– og ikke gymnasiaster. Og så skjedde
det store at elevene begynte å få ”sven-
skesuppe” i det store frikvarteret – og
dette ble et meget verdifullt tilskudd til
ernæringen.

Sommeren 1944 ble Ullevål skole tatt
av hirden – og Ris skole sto atter uten et
sted å være. Men, så viste det seg at
lokalene i Universitetet på Blindern sto
tomme og ubrukte etter de store student-
arrestasjonene i slutten av 1943.  Og der-
med ble det ordnet slik at Ris skole kunne
flytte inn på Blindern fra høsten 1944 –
faktisk sammen med både Ullern og Berg
skole.

Og så – endelig den 8. mai 1945 kom
frigjøringen av landet – etter fem lange
og tunge år. De fleste elevene fikk sin
examen artium på standpunktkarakterer,
men hvis man ville forbedre disse, kunne
man også gå opp til prøvene på vanlig
måte med offentlig sensur.

Skolebygningen på Ris var i en mindre
bra forfatning. Tregulv og terskler var
overalt nedtråkket av jernheler, og sani-
tærutstyr og vasker var knust og øde-
lagt.  Det ble satt i gang store repara-
sjonen – og Ris skole viste seg atter i en
god stand da elevene kom tilbake høsten
1945.

Men – som sagt – de som var elever
ved Ris skole 1940 til 1945 satte aldri sine
ben i skolens bygninger.”

Claus var russeformann på Ris skole
i 1945, og som før nevnt, ble det en russe-
feiring hvis make man ikke kan finne.
Freden brøt løs - folk sang og lo og jublet
i gatene - patriotfangene ble satt fri - gutta
på skauen kom ut i det åpne - og sol-

datene fra hæren, marinen og flyvåpenet
returnerte til landet. Tenk å være russ i
de dagene!

Etter handelsskole og militærtjeneste
gikk Claus til sjøs, og mønstret av i USA.
Der gikk veien til University of Colorado
der et treårig siviløkonomistudium ble
avsluttet i1950. Han kom da hjem til
Besserud der han alltid har bodd.  Like i
nærheten ligger Midtstuen, og der bodde
Liv Usterud-Svendsen som han giftet
seg med i 1951.  De fikk etter hvert fire
barn og senere seks barnebarn.

Samme år startet han firmaet Claus
Dahl Management A/S som ble et rent
"holdingselskap" hvis eneste formål var
å starte opp nye virksomheter og bestyre
disse. Etter hvert ble det ni forskjellige
små virksomheter som drev sin handel i
vidt forskjellige bransjer under helt
forskjellige navn - og disse bransjene var
bunkersolje, shippingagenturer, industri-
agenturer, flymateriell, oppblåsbare red-
ningsflåter, utleievirksomhet og polske
kull. Som en kuriositet kan nevnes at i
firmaet som handlet med flymateriell,
hadde Claus i mange år sitt eget sjøfly
som han fartet rundt med på elver og
sjøer og besøkte kunder.  Det vakte jo en
viss oppsikt.

Claus fattet også stor interesse for
den mer intellektuelle del av forretnings-
livet og startet kurs- og opplæringsvirk-
somhet i konseptet bedriftskultur og
bedriftsledelse.  Hans firma Kompetanse
Utvikling kjøpte en herregård i Värmland
der han sammen med sin kone Liv samlet
bedriftsledere til såkalte tema-weekender.
Dette holdt han på med til for fem år siden.
Han solgte da ut alt han hadde holdt på
med - og startet en helt ny og anderledes
virksomhet.
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Claus er veldig opptatt av å kunne
gavne, og han mente at han hadde evner
til å gavne ved å fornøye.  Så han startet
Stiftelsen Claus Dahl under et motto fra
dikteren Wessel - nemlig "At gavne og
fornøie - hav stedse det for øie".

Stiftelsen har kun ett formål - og det
er å arrangere konserter, opptredener,
forestillinger og foredrag som kan skape
et økonomisk bidrag til humanitære
organisasjoner.

Og hittil er det blitt over seks milli-
oner kroner som er spredd ut til Radium-
hospitalet, Demensforskning, Fransis-
kushjelpen, Hospice Lovisenberg, Am-
nesty International osv. osv.

For ti år siden prøvet han seg som
entertainer ved å leie Det Norske Teateret
og laget et èn-manns show som het "På
feil hylle".  Syv hundre og femti venner
og bekjente fylte teateret - og ved senere

oppføringer av showet har han skiftet
tittel til "En bortkastet aften med Claus
Dahl".

Han forteller oss til slutt at på denne
basis tumler han med planene om å lage
formiddagskabareter for folk på hans
egen alder - og vil da eventuelt henvende
seg til venner og bekjente i hans data-
base av adresser som består av 2.500 par.

 I disse dager er han opptatt med å
farte rundt på eldresentre og i Rotary
klubber for å kåsere om Ibsen i Ibsen året
og deklamere hans dikt - og som han selv
sier, så er fordelen ved å engasjere ham
at han ikke belaster noe budsjett.

Bare ring - han kommer så gjerne!

Magnolia Jazzband. Alle bilder fra Claus Dahls privatsamling.
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AV BERNT H. LUND

Før krigen
Hvordan jeg opplevde opptakten til den
andre verdenskrigen og selve krigen.

For meg begynte ikke kampen mot
nazisme den 9. april 1940 – den dagen
Nazi-Tyskland overfalt Norge – men
allerede tidlig i trettiåra, da Hitler kom til
makten i Tyskland.

Jeg vokste opp i et hjem med to meget
våkne og engasjerte foreldre. Far var
ingeniør med sterke politiske og sosiale

interesser, og mor hadde en avbrutt
karriere som sangerinne bak seg. Hun
forsøkte å kompensere for tapet av
karrieren med en allsidig frivillig virksom-
het både innenfor sangen, men også i
freds- og flyktningearbeidet.

Som student i Bayreuth i 1913 hadde
mor vanket i Wahnfried, hjemmet til
avdøde Richard Wagner der Cosima
Wagner, hans enke, til tross for sin høye
alder var den sentrale person sammen
med sin datter Ewa og hennes mann, den
engelskfødte filosofen Houston Stewart
Chamberlain. Han underholdt gjestene i
Wahnfried med å lese høyt fra sin bok

KAMPEN MOT NAZISME

Foredragsholderen, Bernt H. Lund (t.h.) sammen med lederen av historielaget,
Finn Holden. Foto: Harald Ulvestad.
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”Grundlagen des 19. Jahrhunderts”. Her
lanserte han sin ide om det ariske men-
neskes overlegenhet over alle andre
raser, en ide som mor allerede den gangen
opplevde som uverdig og kulturfiendtlig.
( Se hennes lille selvbiografi i Studentene
fra 1911, s. 257.) Chamberlain skulle
komme til å bli en av Adolf Hitlers
viktigste inspirasjonskilder.

Blant mine første minner fra de urolige
trettiåra var de dramatiske omstendig-
hetene omkring Hitlers maktovertagelse
i slutten av januar 1933. Dette hang nok
sammen med mors og fars reaksjoner
hjemme, den frykten de ga uttrykk for
det som kunne komme til å skje i Tyskland
og i Europa for øvrig. Jeg var 9 ½ år
gammel og gikk i 3. klasse på en privat-
skole på Vinderen, men jeg var ikke for
liten til ikke å forstå den uhyggen som
spredte seg etter Riksdagsbrannen en
måned etter maktovertagelsen, og den
forfølgelsen som nazistene satte i gang
overfor annerledes tenkende.

Mor hadde en venninne som het
Betzy Gude, en av datidens anerkjente
norske billedhoggere.

Vi var ofte hjemme hos henne og hun
hos oss som en venn av familien. En dag
hun var hos oss, kom samtalen ved
middagsbordet inn på nazismen og
hvordan Hitler strammet tøylene i Tysk-
land. Betzy delte ikke mors og fars uro
overfor hans politikk. Stemningen ble
meget amper og endte med at ikke bare
middagen, men vennskapet ble avbrutt
der og da. Jeg hadde aldri sett mine
foreldre så opphisset, jeg var nok  i øye-
blikket mer redd for deres sinne enn for
Hitler, men oppfattet etter hvert
sammenhengen.

Mor ga ikke helt opp sangen. Hun

gikk inn i Kvinnelige studenters
sangforening, og hadde mye glede av
både sangen og det vennskapet hun fant
der. Turneer til utlandet var også en
populær adspredelse. Men da Sang-
foreningen i 1936 vedtok å dra på turne
til Tyskland, protesterte hun. Det hjalp
ikke, og hun meldte seg ut. Andre dro
også til Tyskland det året, det var de
Olympiske lekene som trakk. Far sendte
inn et innlegg til Dagbladet med forslag
om å boikotte lekene, men fikk det ikke
inn. Det var på den tiden byggingen av
Sachsenhausen tok til tre mil nord for
Berlin.

I midten av mars 1938 rykket Hitler
inn i Østerrike. Jeg husker at jeg hadde
med en klassekamerat hjem fra skolen
den dagen, Odvar Klempe het han. Sam-
men med far hørte vi på radioen om
innmarsjen. Odvar var begeistret, far var
fortvilet. Under krigen meldte Odvar seg
som frivillig på Østfronten. Han kom aldri
tilbake.

Det varte ikke lenge før de første
tyske flyktningene kom til Norge. I første
rekke folk som hadde ytet åpen motstand
mot det nye regimet, så var det de første
jødene som med rette kunne frykte for
sitt eget liv fordi de tilhørte en annen og
i Hitlers øyne mindreverdig rase.

Det fantes ikke noe offentlig forvalt-
ningsapparat som kunne ta seg av poli-
tiske flyktninger. Retten til å ta imot og
beskytte fremmede statsborgere som var
under rettsforfølging i sitt eget land, den
såkalte asylretten, var anerkjent i Norge
og de fleste vestlige demokratier, men det
var opp til politiet eller Justisdepar-
tementet å avgjøre om en politisk flykt-
ning skulle utvises. Norge førte en meget
restriktiv politikk i slike spørsmål, noe som
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førte til at det dukket opp frivillige orga-
nisasjoner som arbeidet for en mer liberal
holdning i spørsmålet om å åpne landet
for flyktningene.

Både mor og far var opptatt av flykt-
ningenes skjebne. De meldte seg inn i
Foreningen mot rasehat og Asylrettens
venner og fikk etter hvert kontakt med
en rekke av de tyske flyktningene. Selv
traff jeg en del av dem når de var på besøk
hjemme på Vinderen.

Flyktningestrømmen økte imidlertid
sterkt utover i trettiåra, og det var ikke
mye de små frivillige organisasjonene fikk
utrettet for dem.

Høsten 1936 ble behovet for en ny
organisasjon som kunne drive et praktisk
arbeid for flyktningene åpenbart. En av
mors og fars venner, professor Fredrik
Paasche, en av landets store humanister
på den tiden, tok kontakt med arkitekt
Odd Nansen, sønn av Frithjof Nansen
og fikk ham til å stille seg i spissen for en
slik organisasjon. Organisasjonen fikk
navnet Nansenhjelpen, og både Fredrik
Paasche og mor ble med i det første styret.
Denne organisasjonen kom til å bety mye
for norsk flyktningarbeid på slutten av
trettiåra, og mor fikk utløp for mye av sin
arbeidskraft i Nansenhjelpens tjeneste.

De mest dramatiske oppdragene hun
fikk, var for det første å hente 37 jødiske
barn fra Tsjekkoslovakia i oktober 1939
for å bringe dem til Norge hvor de skulle
få være mens foreldrene deres ventet på
innreisetillatelse til USA. Vel hjemme med
den unge gruppen som hun hadde loset
gjennom et Tyskland i krig, fikk hun et
nytt oppdrag: Hun skulle lede en
ambulanseenhet i Finland som nå var
angrepet av Sovjet. Hun dro av gårde i
romhelgen 1939, og allerede den første

dagen i Finland opplevde hun sitt første
bombeangrep.

Den finske vinterkrigen gjorde stort
inntrykk i Norge. Det ble samlet inn ull-
tepper og litt av hvert annet og sendt av
gårde. På Ris skole hadde vi en ganske
militaristisk gymnastikklærer som startet
våpenopplæring i gymnastikktimene.
Med min pasifistiske bakgrunn kunne
jeg ikke delta i dette, så jeg gikk til rektor
og ba om å bli fritatt. Det var greit.

9. april 1940
Mor ble i Finland i tre måneder og var
snaut nok kommet hjem før Hitler slo til
på ny, denne gang mot Norge. Jeg husker
så tydelig hvordan det hele startet. Det
var mandag den 8. april om kvelden. Jeg
kom sent hjem etter å ha vært på
styremøte i Internasjonal Dugnad borte
i Konvallveien bak Ullevål stadion. Vi
hadde lagt opp planer for å sende frivillige
til Finland for å hjelpe til med oppbyg-
gingen av krigsherjede områder. Mor var
utenbys for å holde foredrag om hjelpe-
aksjonen i Finland. Far hadde tatt natt-
toget til Stockholm for å dra til Nord-
Norge for å besøke anlegg som entrepre-
nørfirmaet hans drev der. Og så gikk
flyalarmen!

Det første mor tenkte på da hun kom
hjem, var å få forhindret at Gestapo fikk
tak i det arkivet Nansenhjelpens kontor
hadde over de tyske flyktningene i
Norge. Her var det ikke familiens, men
flyktningenes sikkerhet som kom først.
Så snart det ble lyst, dro hun ned på
kontoret og fikk lempet arkivet inn i bilen.
Hjemme igjen på Vinderen ble arkivet
båret ned i kjelleren og inn i sentralfyren
gikk kartotekkort etter kartotekkort. I
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hagen i Tuengen alle 9 lå det ennå snø
det året. Etter hvert ble den dekket av
aske som føyk opp gjennom pipa.
Heldigvis var skriften uleselig.

Skremt av ryktene om at det ville bli
lagt en jernring rundt Oslo, mente mor at
vi burde komme oss ut av byen, og neste
dag, den 10. april, kjørte vi opp til Hare-
stua der vi har en hytte, mor, en yngre
bror, en kusine, en hushjelp og jeg. Etter
et par dager kom far etter. Han hadde
avbrutt reisen til Nord-Norge, dradd
tilbake til Oslo og tatt toget nesten til
Stryken ved Harestuvannet. Det så ut til
at kampene ville begynne sør for Stryken,
så far tok med seg broren min og
hushjelpen og kjørte nordover til venner
i Aurdal i Valdres.

Kamphandlingene begynte ganske
riktig noen få dager senere mellom
Hakadal og Stryken, og hele mandag den
15. april kunne vi sitte i første losjerad
oppe i østskråningen ved Harestuvannet
og følge hvordan fronten langsomt
beveget seg nordover. Det var en sterk
opplevelse å sitte der og være tilskuere/
hørere til en kamp som vitterlig gjaldt oss
selv, men som jeg ikke kunne delta i
delvis fordi jeg var for ung, bare 15 år,
men også fordi jeg mente at væpnet kamp
ikke var måten å løse konflikter på.

Vi kom oss tilbake til byen der livet
så ut til å gå sin vante gang til tross for
de tyske soldatene i gatene. Etter den
opplevelsen jeg hadde hatt, kunne jeg
ikke tenke meg å gå tilbake til skolen igjen.
Jeg hadde ikke kunnet delta i kampen,
men jeg kunne da forsøke å gjøre noe for
landet.

Det endte med at jeg bestemte meg
for å arbeide med jorda, kanskje litt søkt,
men jeg syntes det var riktigere enn å

drive med skolearbeid. Rektor Andersen
på Ris skole aksepterte min form for inn-
sats, og i tre måneder arbeidet jeg som
gårdsgutt på et småbruk sør for Risør.

Tyskland vendte oppmerksomheten
mot sine nærmeste naboer i vest. Den
17. juni falt Paris. Da ble jeg skikkelig
deprimert. Min elskede klasseforstander,
Edvard Stang, hadde fått meg
til å forstå at Frankrike var et land med
demokratiske og kulturelle tradisjoner.
Betydde tapet av Paris at disse verdiene
også ville gå tapt? Jeg husker jeg skrev
et brev til mor og avsluttet med et Vive la
France!

Før jeg begynte på skolen den
høsten, bestemte jeg meg til at jeg ville
se noen av de områdene av landet som
var hardest rammet av krigen. Far var i
Mosjøen ved et nytt anlegg for for-
lengelse av Nordlandsbanen. Som entre-
prenør sto han i en vanskelig stilling. Han
var blitt innkalt til tyske myndigheter som
ville ha ham til å bygge en flyplass oppe
i fjellheimen. Han avslo fordi anlegget
kunne brukes til militære formål. Men hva
med utbygging av ordinær infrastruktur?
Han rådførte seg med en venn som var
høyesterettsdommer og som mente at det
måtte kunne godtas selv om det også
kunne tjene militære formål.

Jeg tok med sykkelen min og tok toget
til Mosjøen og hilste på far. Vi dro nord-
over til områder der det hadde pågått
kamper. Et sted husker jeg at vi kom over
en engelsk soldatgrav. Det hang en
engelsk hjelm på et enkelt trekors. Jeg
tok et bilde av graven. Den var en ny
påminnelse om at krigen ikke bare var et
oppgjør mellom Norge og Tyskland, men
en konflikt med internasjonale dimen-
sjoner.
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Sykkelturen sørover la jeg om Nam-
sos, en by der hele sentrum var blitt hardt
rammet av bombeangrep. Jeg gikk rundt
i ruinene og fornemmet krigens vanvidd.
Jeg fikk et rom for natten over et vertshus
i utkanten av byen. Da jeg hadde lagt
meg, kom det en drøss med tyske soldater
inn i vertshuset. De fikk øl og begynte å
synge og skråle. Jeg ble rystet over at
mennesker kunne oppføre seg slik like
ved skueplassen for fryktelige hand-
linger.

Siste etappe av turen gikk sørover
gjennom Gudbrandsdalen fra Lesja-
skogens vann. På et nes i vannet lå en
praktfull hytte som tilhørte en av mors
nærmeste venner fra Kvinneligaen for
Fred og Frihet, Marie Lous Mohr. Der
var jeg velkommen til å overnatte. To av
familiens venner blant de tyske jødene
var også gjester hos Marie: Nora Lustig
og Robert Weinstein. De var selvfølgelig
urolige for sin framtid. Jeg identifiserte
meg sterkt med deres situasjon. Deres
søken etter fred og frihet hadde brakt
dem til Norge, og så var landet hærtatt
av Tyskland. Da var de like langt.

Vi skiltes neste dag. Jeg fikk et varmt
brev fra Robert kort tid etter. Et par år
etter ble han og Nora myrdet i Auschwitz/
Birkenau. Hver gang jeg besøker Birke-
nau og ser jernbaneplattformen der
nyankomne fanger fikk avgjort sin
skjebne, tenker jeg på Nora og Robert.
De gikk rett til gasskammeret. Det var så
fine mennesker.

Skolegang
Så bar det hjem til Vinderen og 2. Gym.
på Ris skole som riktignok var overtatt
av tyske soldater og brukt til forlegning.

Vi måtte flytte over til Ullern, og delte
skolen der med Ullern-elevene. En måned
gikk de om morgenen og vi om ettermid-
dagen, neste måned byttet vi om.

Vi var stolte av skolen vår. Ikke en
nazist blant lærerne og heller ikke blant
elevene!

Jeg ville bli filolog som mine idealer
Edvard Stang og Fredrik Paasche. De
månedene vi hadde skolegang om etter-
middagen, fulgte jeg forelesningene i
litteraturhistorie av Francis Bull ved
Universitetet nede på Karl Johan. Dess-
verre ble han arrestert i juni 1941, men
heldigvis traff jeg ham igjen på Grini et år
senere, og forelesningene kunne fort-
sette der.

Forsyningssituasjonen begynte
raskt å bli dårligere. Egen såkalt matauk
kunne hjelpe på situasjonen. Vår hage
på omtrent halvannet mål ble plutselig
en ressurs i matforsyningen.

Vi dyrket poteter og grønnsaker, sær-
lig av det slaget som kunne holde seg
utover vinteren. De av familien som ikke
hadde egen hage, fikk en parsell hos oss.
Det var et festlig syn når alle drev med
sitt der ute.

En av de tyske flyktningene som kom
til Norge like før krigen, het Johannes
Holm. Hans, som vi kalte ham, var kom-
munist fra Hamburg, der han hadde vært
redaktør i partiets avis. Han hadde fått
en norsk venninne, Edith Rafael, en
jødinne som vi kjente, og de fikk et barn
sammen. Lite penger hadde de, men Hans
hjalp til oppe i hagen vår og fikk litt
penger for det. Noen gartner var han ikke,
men han hadde lært seg norsk og syntes
det var morsommere å snakke politikk
med meg enn å rake løv. Jeg var lutter
øre. Han ga meg henvisninger på littera-
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tur, men på Deichman var det meste av
det han hadde foreslått, allerede beslag-
lagt av tyskerne. Bare Det Kommunistiske
Manifest kunne jeg få låne med meg hjem.

Det var ikke bare meg Hans førte
politiske samtaler med. Han var (dum)-
dristig nok til å kontakte tyske soldater
for å få fram sitt budskap blant dem også.
Det ble det raskt satt en stopper for. Han
ble arrestert og sendt til Tyskland. Sen-
høstes 1942, under jødeaksjonen, ble
Edith også arrestert. Hun endte sitt liv i
Auschwitz. Mor forvisset seg om at
datteren var i trygge hender på et barne-
hjem i Oslo.

Motstand
Unntakstilstanden i september 1941
markerte et vendepunkt i okkupasjons-
historien. Bakgrunnen var at arbeiderne
på Akers mekaniske verksted gikk til
streik fordi gratis utdeling av melk ble
stoppet. Okkupasjonsmakten så på
streiken som et tilløp til sivil ulydighet
og uro. De innførte unntakstilstand, alle
radioapparater ble forlangt innlevert og
Gestapo arresterte flere ledende tillits-
menn i fagbevegelsen, bl.a. LO-advo-
katen Viggo Hansteen og klubbfor-
mannen Rolf Wikstrøm. De to ble stilt for
standrett, dømt til døden og skutt. Det
kom som et sjokk. De som ikke hadde
oppfattet hva som skjedde før, ble iallfall
klar over det nå.

Mange ble vekket til å ta aktivt del i
motstanden mot nazistene.

Jeg var akkurat fylt 17 år og gikk i 3.
gym., det siste året i videregående skole.
Skoleflink, men ikke godt rustet til å ta
fatt på illegalt arbeid, eller rettere sagt:
helt uerfaren. Ikke kunne vi be foreldrene

om vegledning heller, de hadde nok med
å skjule det de selv drev med. De skjønte
nok at vi forberedte oss på ulovlig virk-
somhet, eller illegalt arbeid som det het.
Men de sto overfor et dilemma: skulle de
hjelpe oss, eller overlate oss til vår
skjebne?

Vi var fire venner fra samme årskull
på skolen. En av oss hadde en ekstra
radio, det var ikke så vanlig den gang
som nå. Den ble ikke levert inn, men
gjemt i et drivhus på et jorde bortenfor
Gressbanen. Der lyttet vi på den norske
nyhetssendingen fra BBC og fikk også
inn meldinger fra den norske eksil-
regjeringen. Vi noterte ned det vi hørte
så godt vi kunne, og renskrev det hele
på stensilpapir som kunne kjøres på en
stensilmaskin for å få mangfoldiggjort
vårt lille illegale meldingsblad. Far hadde
stensilmaskin på kontoret, så der måtte
mangfoldiggjøringen finne sted etter
kontortid.

Det ferdige produktet ble fordelt på
oss fire, og en kveld i uka gikk vi hver
vår runde i det distriktet vi bodde i og la
det i postkassene til folk vi visste ikke
var nazister. Det var så få nazister i strøket
vårt at det var greit å unngå dem. Likevel
var hele opplegget uhyre sårbart. Vi
kjente hverandre for godt. Ble en av oss
tatt på fersk gjerning, kunne vi ikke vente
at han ville kunne holde kjeft med hvem
han samarbeidet med, særlig ikke hvis
det ble brukt trusler eller direkte vold.

Jeg følte meg ikke særlig modig når
jeg var ute og fordelte ”avisen” vår. Og
særlig en sen kveld ble jeg virkelig redd
da det kom fram en kar fra skyggen av et
tre akkurat da jeg la bladet ned i
postkassen. Heldigvis ga han seg raskt
til kjenne. Det var en av sønnene i
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familien som skulle ha avisen. Han hadde
merket seg hvilken dag vi pleide å komme,
og nå ville han ha kontakt for selv å kunne
hjelpe til. Vi tok lærdom av den episoden,
og istedenfor å fortsette med vår egen
beskjedne virksomhet, ble to av oss med
i et større apparat der vi trodde det var
flere ukjente ledd. De andre fant nye
kontakter på annet hold. Innenfor vår
bekjentskapskrets har jeg følelsen at alle
holdt på med ett eller annet innenfor
motstandsvirksomheten.

Arrestasjon
Men forsøket på å skjule virksomheten
vår lyktes ikke. Apparatet vårt var for
gjennomsiktig, og etter et halvt års virk-
somhet, avbrutt av en ufrivillig skoleferie,
ble en av medarbeiderne tatt på fersk
gjerning under utdeling av nyhets-
materiale. I tre puljer ble hele apparatet
rullet opp. Vi var ikke flinke nok til å holde
tett. Selv ble jeg arrestert tidlig om
morgenen den 29. mai 1942 hjemme i
Tuengen alle på Vinderen. To norske
statspolitimenn kom opp på rommet mitt
og vekket meg. Over arbeidsbordet mitt
hang fotografiet av den engelske soldat-
graven i Mosjøen. De rev det foraktelig
ned. Så bar det av gårde til Statspolitiets
hovedkvarter i Henrik Ibsens gate. Der
satt min gamle klassekamerat Odvar
Klempe. Det skulle gå nøyaktig tre år til
jeg kom hjem igjen.

Vi ble satt i enecelle før vi ble forhørt
– av det norske nazistiske statspolitiet.
Da politiet hadde fått vite det de var ute
etter, var saken ferdigbehandlet fra deres
side. Noen rettssak ble det aldri, og vi
fikk aldri vite hvor lenge fangenskapet
skulle vare. I realiteten var vi overlatt til

det tyske hemmelige statspolitiet –
Gestapos - forgodtbefinnende, og svært
ofte var det vanskelig å se noe mønster
når det gjaldt fangetidens lengde. Det
virket dessuten som om de hadde dårlig
orden i systemet sitt. Min sak ble. for
eksempel rotet inn i en annen sak som
jeg aldri hadde hatt noen befatning med.
I fangearkivet viste det seg etter krigen
at jeg var tatt både for medvirkning til
spredning av illegale aviser og fordi jeg
var medlem av den hemmelige militære
organisasjonen (milorg.). Det siste hadde
jeg aldri vært, og som følge av min pasifi-
stiske innstilling aldri ønsket å være. Det
var nok av oppgaver å ta fatt på innenfor
motstandsarbeidet til at en skulle drive
med noe en var prinsipielt uenig i.

Jeg syntes det var en uhyre trauma-
tisk opplevelse å bli arrestert. Jeg vil si
det så sterkt at frihetsberøvelsen er det
største overgrepet en kunne bli utsatt
for nest etter å bli torturert eller tatt livet
av. For meg som stadig lever og aldri ble
torturert, var det å bli tatt det verste jeg
ble utsatt for. Det var følelsen av å være
fratatt bevegelsesfriheten og herredøm-
met over sin egen skjebne som gikk igjen
i de vonde drømmene jeg hadde de første
femten året etter at jeg kom hjem.

Jeg sier dette til tross for at det objek-
tivt sett var det gunstigste tidspunkt jeg
kunne blitt arrestert på. Jeg var ferdig
med videregående skole. Jeg var ung,
uten noe familieansvar.

For dem som var gift og hadde barn,
var tanken på familiens skjebne hele
tiden en byrde.
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Grini
Mitt problem var nok heller at jeg hadde
levd en beskyttet tilværelse i et trygt miljø.
Jeg husker ennå det sjokket det var den
dagen vi ble overført fra enecellen i Oslo
Kretsfengsel til Grini og vi allerede ved
ankomsten der ute fikk se en fange bli
slått. Slikt hadde jeg bare sett på film. I
vår familie slo en ikke barn. Kanskje jeg
hadde vært bedre forberedt om jeg hadde
fått en lusing eller to.

Det å sitte inne må være mye verre
dersom en har gjort noe ulovlig, noe en
skammer seg over. Vi som var politiske

fanger, var stolte over det vi var gjort,
det hjalp godt. Vi hadde retten på vår
side. Det jeg derimot ikke var stolt over
var hvor lite jeg hadde fått gjort. Nå kom
jeg sammen med folk som hadde rukket å
gjøre en atskillig større innsats enn den
jeg hadde gjort. Da ble en rett og slett
flau.

Vi var 14 gutter som kom til Grini
samtidig den 15. juni 1942. Alle bodde i
Oslo vest eller Vestre Aker. Gjennom-
snittsalderen var 17 ½  år, den eldste 20,
den yngste bare 15 år, han satt inne i
nesten to år. Halvparten av oss var fra
Vestre Aker, vi var yngre enn gjennom-
snittet. Fem av oss bodde i strøket
Vinderen-Steinerud. Vår verden var svært
begrenset. Fangenskapet ga oss et nytt
verdensbilde. Vi traff mennesker som

hadde levd et helt annerledes
liv enn vårt, liv som vi i beste
fall hadde lest om eller sett på
film. Hva gjorde det med oss?

Klasseskillet ble ikke
visket ut, en rottet seg som
regel sammen med tidligere
venner. Vi ble plassert på sam-
me brakke, og mange av oss
bodde sammen så lenge vi var
på Grini. Men likevel, systemet
var ikke vanntett. Vi traff folk
fra andre samfunnslag og
landsdeler, mange av dem med
en karakterstyrke og hold-
ninger som vi bare måtte be-
undre.

Denne guttegjengen vår,
de fleste gymnasiaster, noen
som meg akkurat ferdig med
skolen, vakte en viss interesse
i miljøet på Grini. Mange av
oss fikk jobb i vedgjengen

Francis Bull, Johannes Sejersted
Bødtker og Harald Grieg på Grini.
Maleri av Per Krohg.
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som ble ledet av en eldre fange, skips-
reder Felix Tschudi, også fra Tuengen
allé. Han tok godt vare på oss.

Vi nøt alle sammen å komme vekk fra
livet på enecelle, det å komme ut i en leir
sammen med de gamle kameratene var
nesten en halv frigjøring. Men etter hvert
forsvant idyllen. Først og fremst var mat-
mangelen en stor plage. Med utearbeid
og stadig bevegelse, var kaloribehovet
langt større enn hva vi fikk dekket. Vi
fikk matpakker hjemmefra, men rett som
det var ble det innført pakkeforbud som
en form for straff. Vi tenkte ikke på stort
annet enn på hvordan vi kunne skaffe
oss noe ekstra mat. Var vi heldige, fikk vi
stjålet en kålrabi fra matlageret. Med
kålrabi stekt i tran ble det fest på brakka.

Når vi ikke tenkte på mat, gikk vi og
kjedet oss. Livet ble forferdelig ens-
formig. Noen av de eldre fangene forsto
at vi trengte stimulans, men den måtte
tilpasses de enkeltes behov og interesser.

Samtaler
Vi bodde på brakker med en medfange
som brakkesjef. Først etter krigen fikk jeg
vite at en av brakkesjefene, Helge Wåle,
av personalsjefen, fangenes øverste
tillitsmann, var blitt tildelt et spesielt an-
svar for de helt unge fangene. I memo-
arene til Trygve Bull (For å si det som
det var. Cappelen 1980) skriver han (s.
186) at han var en slags ”fadder” for Bernt
Henrik Lund på Grini, oppnevnt av Helge
Wåle. Faktum var at jeg hadde meget
stor glede av samvær med Trygve Bull
på fritida uten å ane at han var blitt pålagt
dette ansvaret. Trygve Bull fikk meg .
med i en diskusjonsgruppe der vi disku-
terte livssyn, og der bl.a. redaktør Trond
Hegna og presten Kristian Schjelderup
var med. Sammen med en av mine jevn-
aldrende romkamerater, Knut Kleve,
innledet vi om vårt livssyn, han fra et
kristent perspektiv, jeg fra et agnostisk.

Under forberedelsene til møtet der
innledningene skulle holdes,  husker jeg
at Knut og jeg hadde en lang samtale
med professor Hallesby fra Menighets-
fakultetet. Han oppfattet neppe at det var
han som bl.a. påvirket meg til å bli agnos-
tiker. En annen fange som gjorde et stort
inntrykk på meg var Harald Slåttelid, en
kommunist fra Odda. Sammen med en del
andre kommunister ble han henrettet den
1. mars 1943. Han gikk i døden uten et
øyeblikk å føle behov for troen på  et liv
etter dette.

For meg virket møtet med Harald
Slåttelid og folk som ham, radikali-
serende. Jeg var ikke den eneste som
gjennomgikk en slik prossess. Samtidig
kastet vi ikke over bord ”gamle” inte-
resser. Vi hadde stor glede av de med-

Trygve Bull. Hentet fra internett.
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fangene som hadde overskudd til å holde
foredrag for oss på brakkene etter at
arbeidsdagen var over. Francis Bull,
Ragnar Frisch og Kristian Schjelderup.
Dette skjedde som regel etter at brakka
ble stengt om kvelden, så utvalget var
noe avhengig av hvem en bodde på
samme brakke med.

Ellers ble det mye tid til lesing. I
hovedbygningen var det et bibliotek der
vi kunne låne bøker. Av og til ble det
innført leseforbud som kollektiv straff,
men vi klarte oss likevel. Jeg hadde
skaffet en kopi av nøkkelen til biblioteket,
og kunne forsyne meg etter behov. Om
dagen ble bøkene gjemt i hulrom i
veggene.

De siste 15 månedene jeg var på Grini,
arbeidet jeg på Sivilkammeret, en garde-
robebrakke der nyankomne fanger måtte
levere yttertøyet og annet tøy de ikke
hadde bruk for samt bøker de hadde med
seg til leiren. Bøkene ble låst inn i et skap
som jeg hadde nøkkelen til. En dag SS
kommandanten kom på inspeksjon,
spurte han meg om jeg hadde lest alle
bøkene. ”Nei, ikke alle,” svarte jeg. ”De
er da iallfall ærlig,”
bemerket han.

Det illegale
arbeidet
Sivilkammeret ble sen-
tralen for det illegale
arbeidet som skjedde på
Grini fordi SS-folkene
avsto fra å ha egen nøkkel
til garderoben. Dermed
var vi relativt uforstyrret
der.

Mor og far fortsatte sitt illegale
arbeid, begge i nær kontakt med Hjemme-
frontens ledelse. Mor hadde forbindelse
med en del fluktruter over til Sverige. Når
det kom beskjed om at noen var kommet
i søkelyset, ble de anbefalt å gå i dekning
mens man så om de ble ettersøkt. I de
store Vestkant-leilighetene var det ofte
innlosjert folk som ventet på å bli fraktet
over til Sverige. For de familiene som
midlertidig mistet sin forsørger, sørget
London-regjeringen for regelmessige
pengeoverføringer. Disse kom i form av
kontanter i NOK illegalt over grensen
med  kurer. Mor hadde ansvar for for-
deling av pengene i Oslo området, far,
som hadde muligheter til å reise rundt i
landet, formidlet penger til andre
landsdeler. Da man begynte å se at krigen
kunne gå mot slutten, fikk han også  i
oppdrag å forberede en sivil admini-
strasjon på fylkesplanet.

Over nyttår begynte det å brenne
under føttene på far. En kontakt han
hadde i Kristiansand ble arrestert.

Krigsfangemonumentet på Grini.
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AV THEODOR CASPARI

Theodor Caspari skrev i 1929 om sine
unge år som barn i Homansbyen i 1860-
årene.

Skiløping
Likesaa lunt og stilt, som livet i Homans-
byen forløp i [18]70 aarene, likesaa stille
og fredelig saa det ut i Akersbygdene
utenfor bygrænsen. Frognersæteren laa
langt unda for Kristianiafolket i 70 aarene,
laa ”paa et høit sted”, som Bjørnson sier

om bygdekirken i gamle dage. Mangt og
meget har virket til at den ikke længer
ligger saa langt væk og saa uoverkom-
melig høit i vore dage.

Like blaa og vakker i sommerdisen
og kridhvit ved nytaarsleite laa aasene
og lokket den gang som nu. Bare at smaa-
bymenneskene fra 1870 ikke var saa let
at lokke op i høiden dengang som i Stor-
Oslo nu. Forklaringsgrundene er som
sagt mange og gode. Naturfølelsen var
ikke rigtig vaaknet endda. Frogner-
sæteren – jo visst var det vakkert der
oppe, og en tre-fire ganger om aaret
kunde en jo nok ta sig sammen og sætte

SKI OG KJELKER PÅ
FROGNERSETEREN

Frognerseterveien ,I Fra Grimelundsgrinden,II Sadelmakerbraaten, III
Frognersæteren (Heftyevillaen), IV Øvre Frognersæteren og V Tryvandshøiden
(første Tryvannstårn), xylografi av Olaf N. Olsen. Oslo Bymuseum.
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opover den lange veien for at faa utsyn
over by og fjord. Men som sagt: Veien
var lang og andet befordringsmiddel end
apostlenes hester hadde man jo ikke. Og
nisten maatte man selv føre med sig. Ikke
restaurant eller kafé der oppe i aasen
dengang.

Men saa lot ”Den norske Turistfore-
ning”s første formand Thomas Joh.
Heftye en dag bygge Tryvandstaarnet
og skjænket sin eiendom Tryvands-
høiden til Kristiania kommune (1886). Og
dette enkle ærlige utsigtstaarnet, som nu
er nedrevet, har spillet en større rolle i
norsk turistliv end de fleste mennesker
nutildags aner. Fra dette taarnet har
tusener av fortidens Kristianiaboere faat
de første impulser til utfærdsliv, først i

Nordmarken og saa videre utover Norges
land. Og forklarlig nok: En skjønnere
utsigt over norsk Østlandsnatur end fra
dette taarn er ikke let at finde. Her om
nogetsteds maatte Welhavens deilige
digt: ”Der fløi en fugl over granehei”
rinde en i hu.

Tak og ære, du gamle fattigslige
stillas! – Du var i bedste pakt med for-
tidens enkle slegt, maatte fremtidens
moderne avløser av et utsigtstaarn løse
den opgave at gjøre norsk Østlandsnatur
kjendt og kjær tilnærmelsesvis saa godt
som du formaadde! –

Og den samme tak og ære tilkommer
den pioner for norsk turisttrafik, som har
reist taarnet og aapnet sine eiendommer
for datidens Kristianiaboere, konsul
Heftye.

Jeg har talt om sommerbesøket paa
Frognersæteren i 70 aarene. Om vinteren
fandt praktisk talt ingen paa at ta derop
(undtagelsene skal jeg komme til senere).
Det som i vore dage er den sterkeste
spore til at drive baade ung og gammel
op i høiden, - sporten, den var det jo
nemlig smaat bevendt med i de dage.

Aa joda, en kunde nok til nød faa
kjøpt et par skarve ”landsski” nede paa
Stortorvet dengang, nogen smale
furubretter uten større ”bøi” foran. Bøi,
det maatte man skaffe skiene hjemme ved
”at sætte skiene i bøi”, som det het. Og
vieren, som en stakk føttene i, maatte ikke
under nogen omstendighet være forsynt
med paabinding. ”Det var farlig,” sa mor
og far, ”en kunde saa let vri eller brække
foten, naar en faldt.”

Men trække med sig disse lands-
skiene den lange veien op til Frogner-
sæteren, bære dem paa ryggen den
største del av opstigningen, hva skulde

Annet Tryvannstårn, bygd 1883, også
av Thomas Heftye, festet med
barduner, revet 1923.
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det tjene til! – Det var jo nok av bakker
og smaakneiker utover jordene i Vestre
Aker. Der kunde smaaguttene – jenter
paa ski var der ikke tale om, det var ukvin-
delig, - staa om igjen og om igjen i timevis
i samme bakken, saa var det at sætte efter,
saa snespruten stod, - for at fakke dem i
farten. Hoppet var ikke sjelden bygget
slik, at man tok marken paa selve flaten.

Særlig yndet var bakkedraget i den
nuværende Stenspark; det skraanet jo
her og der noksaa brat ned mot nutidens
Theresegate. Endda mere nyttet var
Bolteløkbakkene. Hele terrænget om den
nuværende Bolteløkkens skole var den
gang et mere eller mindre bratlændt
bakketerræng, som skraanet nedover mot
den førnævnte ”Furulund”. Ved et av de
primitive præmierend i Bolteløkbakkene,
antagelig i 1865, hvor ingen ringere end
Eilert Sundt var overdommer, tok Eilif

Petersen og jeg de to første skipræmier.
For mit vedkommende ialfald var det vel
nærmest skistaven, den dengang endnu
uundværlige solide støttestav, som tok
præmien.

(Caspari fortsetter så å skrive om
forbudet i 1870-årene mot å bruke
skistaver. Det ble arrangert skirenn
innenfor byens grenser hvor løpere fra
Telemark seiret.) Forresten raadet den-
gang den underlige opfatning at
omegnen av Kristiania ikke egnet sig for
skisport. Det var sjelden saa meget sne
at hopløpet kunde gaa av uten fare, og
Kristianiafolket hadde ikke synderlig
adgang til at øve sig op i skiløpning, het
det.

Jeg har tidligere uttalt at det bare var
undtagelsesvis at skiløpere i Kristiania
søkte op til Frognersæteren eller ind i
Nordmarken i 70 årene. Slike foregangs-

Skiløpere i bakken opp mot Lille Frøen. Postkort utlånt av Ivar Ulvestad.
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mænd var i de tider mange av de saakaldte
”Gammelkarene paa Frøensvolden” Jeg
nævner mænd som Fridtjof Nansen,
hofjægermester Fearnley, bankchef
Andersen Aars, general Klingenberg m.
fl. Praktisk talt var Nordmarken i 70 aarene
et terra incognita for skiløpere, og ogsaa
om sommeren kunde man gaa i dagevis
uten at træffe byfolk.

Med kjelke
Saa var det kjælken (om skisporten er der
skrevet saa ofte og saa indgaaende, at
der ikke er nødvendig at komme ind paa
den). I mine yngre dage (slutningen av
1860 aarene) akte vi saa det kost, og med
politiets fulde tillatelse i ”Smithebakken”,

langt nedover forbi kjøbmand Syvertsen
(nu Kristoff). Likesaa i den saakaldte
”Natmandsbakken” under Fagerborg-
kirken. Bakken hadde sit navn av at den
foragtede ”natmand” i 50 aar hadde sit
tilhold der. Hele det senere Pilestrede
kaldtes derfor ogsaa en tid ”Natmands-
veien”. Sluffer og smaakjælker var det
altsammen. Men saa en vakker dag kom
den store ”fiskekjælke” i bruk, og længe
varte det ikke før en enkelt ældre gut –
Josef Møller het han endda – kjækket
sig med en lang styrestang.

Til en begyndelse tok man det som
et morsomt, men upraktisk guttepaafund.
En kjælke skulde styres med benene, hva
hadde man ellers faat benene for! Men
snart fik han efterlignere, og for slike

Utleie av fiskekjelker med styrestang på Frognerseteren.
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akedoninger og remedier som fiske-
kjælker og stang blev Smithebakken snart
for uselig (!). Det gikk sport i den hittil
saa barnslige akningen. Opover til Frog-
nersæteren bar det med fiskekjælken.

Den ældre generation av Kristiania-
boere rystet paa hodet, trak paa skuld-
rene og spaadde os alskens ulykker. Men
ulykkene uteblev ganske, for saa langt
drev man ikke sporten dengang, at man
fandt det nedværdigende at hjælpe til
med benene, naar det knep. Men stor var
akeflokken i Frognersæterbakken ikke i
de dage. En fem-seks fiskekjælker i
maaneskinskveldene – i vintermørket
vaaget vi os ikke op, det var jo ingen
løgter endda – det var det meste.

Og saa en dag tok vi søstrene vore

og deres veninder med os – foran paa
kjælkene. Til en begyndelse vakte det
kanske litt anstøt i den ældre generation:
”Sitte slik med damer i fanget!” Men
gamlingene døde, og snakket med dem.
Det var begyndelsen til den nu celebre
akesport i Frognersæterbakkene. Men
primitivt stel var det efter nutidens krav.
Stangen stutt, og føttene altid parat til at
gripe ind. Ingen antydning til ærgjerrig
dumdristighet. ”Korketrækkeren”
kjendte vi jo ogsaa, men bestræbelsene
gikk altid ut paa at moderere farten.

Og naar vi saa stod foran Rustads
vesle bestyrerbolig paa Frognersæteren,
saa var det at banke forsigtig paa døren.
Hørte vi saa fru Rustads myndige røst
derinde:

Postkort som viser akingens popularitet. Utlånt av Ivar Ulvestad.
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”Hvem banker saa
silde paa Rustads dør?”
da gjaldt det at forme
anmodningene saa be-
skedent og pyntelig som
mulig: ”Høitærede fru
Rustad, det skulde vel
ikke være mulig at faa en
kop kaffe og litt smør-
brød?”

Og kjendte den meg-
tige dame os fra før, og
opførte vi os pent og pyn-
telig – det var ikke tale om
at danse hopsa i fru Ru-
stads værelser, ikke – saa
fik vi gjerne det vi bad om.

Se det var restaurant-
livet paa Frognersæteren
anno 1870 og utover til 80.
Men utsigten og maane-
skinnet var det samme
som i 1929, humøret
mindst likesaagoft, og
freden og ensomheten mangfoldig
større.

Skiløping omkring 1900
Tryggve B. Steen skriver:
Omkring 1900 var det i virkeligheten en
forsvinnende liten del av byens befolk-
ning som gikk på ski overhodet, skjønt
Holmenkollbanen, som ble åpnet i 1898,
stadig øket skiløpernes antall. Jeg har
hørt eldre borgere av byen si at skiløp-
ingen ble betraktet som en fornøyelse
for barn. Byens mange innflyttere hadde
nok gått på ski ”hjemme på landet”, men
der måtte de bruke ski, men her …? Det
var unyttig, bare kjas og mas, og søn-

dagen var hviledag.
Det var den oppvoksende slekt som

førte an, skjønt det sannelig var nokså
lenge etter den tid da Nansen sto i hopp
i Husebybakken. Etter hvert kom det litt
mer fart i skiløpingen, og far måtte
værs`go ut og gå på ski med ungene om
søndagen.

Skiene gikk i arv i familien, så det var
mange som gikk på de rene antikviteter.
En lang stav med tre-trinse var også
alminnelig å se. Bambusstavene begynte
å komme, men de fleste brukte askestaver
uten trinse. De var flate på en side og
kunne legges sammen til en. (…)

For virkelige skiløpere var Nordmarka

Akere rundt 1910. Bilde fra Vevstad.
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herlig den gang. Uberørt. De vakre
plassene tok gjestfritt imot en sliten løper,
og eldre skiløpere vil med glede og
vemod tenke tilbake på disse stunder av
fred, hygge og stemning. Det varte kort,
for interessen for skiløpingen vokste som
en lavine. Plassene ble ikke lenger det
samme som før, fredelige hjem i skogen

hvor en følte sig som
velkommen gjest, men
fikk etter hvert karak-
teren av matstasjoner
og ble ikke lenger mål i
seg selv.

Aking rundt
1900
Kjelkeakingen var den
gang en særdeles yn-
det allemannssport
som hadde sin stor-
hetstid til omkring
1910, da bilene erobret
verden. En lang fiske-
kjelke med god pute på,
lang, myk stang, og en
pen pike, fullmåne …

Det var stor stem-
ning over en slik måne-
skinnskveld, og farten
var aldri større enn at
en uten å komme i ulyk-
ke kunne kysse piken
på hennes kalde kinn.
Skjønt det i den tid
kunne ha konsekven-
ser. En spøkte ikke all-
tid med kjærligheten.

Og mange tusen forlovelser er gått i lås
på kjelken.

Det fortelles om en senere kjent advo-
kat at han fridde til sin utkårede i
Helvedessvingen ved Midtstuen. Det var
klinkende hardt og farten faretruende.
”Vil du gifte deg med meg hvis jeg klarer
svingen?” skrek han og la seg på
stangen. ”Ja,” ropte hun i redsel, for å
velte her var nesten ensbetydende med

Aking, postkort utlånt av Ivar
Ulvestad.
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benbrudd eller annen molest.
Men Korketrekkeren og Helvedes-

svingen som den gang ikke hadde brett,
ble herostratiske berømtheter, og ut-
lendinger klatret alltid dit opp for å se om
noe hendte og om noen fikk bruk for den
stasjonerte Røde Kors slede.

Korketrekkeren ble ikke benyttet av
det store publikum, men ble overlatt til
galen ungdom som ville risikere sine
lemmer i de isete svingene. Det hastet
slett ikke med å komme ned, og det var
ikke bare for fartens skyld at en var dratt
av sted i måneskinnet.

Frognerseteren og Sportshallen kryd-
de av folk og humøret sto høyt i taket.

En fin akevei hadde en fra Frogner-
seteren ned Keiser Wilhelms vei og langs
de morsomme svinger i Holmenkollåsen
ned til Holmengårdene og videre til Sme-
stad. Var det førsteklasses akeføre,
kunne en på en god kjelke ake uten stans
fra Frognerseteren til langt ned i
Sørkedalsveien! Men dette var før
bilenes tid. Da disse kom, ble det livsfarlig
å ake, og det ble færre og færre som dro
på aketur.

Da det ble umulig å forby bilene å
kjøre på veien, ble det anlagt en bakke,
”Den nye akebakken”,som en erstatning.
Men den ble ingen erstatning, den var et

feilgrep for så vidt som den ikke imøtekom
de krav som det store publikum satte: Så
lang som mulig, ikke bratt, i store sløyfer
og svinger, føyende seg jevnt og pent
nedover, kort sagt, som den gamle til
Smestad. En skal ikke sitte med hjertet i
halsen og vann i øynene på aketyr.

Med tapet av akeveien skrumpet
akingen inn, og den vinterfornøyelse
som engang ble drevet av nesten alle
mennesker, er overtatt av Akeforening-
ens medlemmer.

Theodor Caspari (1853-1948): Fra mine
unge aar, Oslo 1929, s. 38-44.
Tryggve B. Steen: Det var en annen tid,
Oslo 1943, s.131-137.

Avistegninger fra 30-årene.
Ukjent tegner.
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AV TRYGGVE B. STEEN

Holmenkolldagen var framfor noen annen dag hestenes dag, og alle som husker det,
må medgi at den stemning og festivitas det var over en Holmenkolldag i hestenes tid,
aldri kommer tilbake.

I Bogstadveien, Sørkedalsveien og den gamle Holmenkollveien var det kanefart
med sleder og sluffer i lange rader, det ringlet og singlet i dombjeller og andre bjeller, og
de kjørende satt lunt under skinnpelsen i godt humør. Ble det kaldt, tok en seg ugenert
en hyplahivert. Alle skulle til Holmenkollen.

Den nordre del av Besserudtjernet var hestefolkets plass, og her sås hvert år den
største samling av hester i Norge! Intet hestemarked kunne oppvise maken, og det
foregikk da også en del hestebytteri i all gemyttlighet..

Med bilene forsvant nitti prosent av hestene, kjørekarene, sledene og høylassene.
Det friske, levende, morsomme bjellesinglende liv i gatene ble byttet om med bensinlykt
og tuting, med lyssignaler og trafikkonstabler, og mangen gammel vognmann har
klødd hesten sin i manen mens han vemodig mumlet:

”Du og jeg har nok sett våres beste tid, Brona.”

HESTER PÅ
HOLMENKOLLDAGEN
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Holmenkollrennet før Holmenkollbanen åpnet. Folk gikk eller kjørte nedenfra
byen. Bilde fra boken om Holmenkollen.

Til venstre: Postkort fra Holmenkolldagen 1897 med hester og karjoler oppstilt.
Postkort utlånt av Ivar Ulvestad.
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Vinderen Historielag har også i 2006 opprettholdt et høyt aktivitetsnivå. Det er utgitt
fire medlemsblad på 32 sider i hvert nummer med varierte og interessante artikler om
vår Bydel Vestre Aker og menneskene som bor der. Dette året er det også frembrakt
mange opplysninger fra siste verdenskrig, særlig om okkupasjonsmaktens bruk av
rekvirerte hus i området. Hele styret og flere av våre medlemmer har bidratt med alt det
interessante stoff i medlemsbladet for 2006.

Styret har i 2006 foretatt en ajourføring av medlemslisten og fått den oppdatert,
bl.a. var det nyttig å sende påminnelse om kontingenten til en del medlemmer i oktober.
Responsen var et flott bevis på trofaste medlemmer og resulterte i en oversikt over
dobbeltmedlemskap og medlemmer som hadde flyttet og/eller ikke lenger ønsket å
opprettholde sitt medlemskap.

Vinderen Historielag har pr. 31. desember 2006 1148 registrerte medlemmer, dette
inkluderer livsvarige medlemmer og gratismedlemmer (andre historielag, aviser og
bydelsadministrasjon).

Ordningen med to kasserere, en for innbetaling av medlemskontingenten og en for
betaling av regninger, har fungert meget tilfredsstillende. Det har vært avholdt ti
styremøter. Historielaget deltar også i møter som Fellesrådet for historielaget i Oslo
arrangerer.

Årsmøtet ble holdt 22. mars, som vanlig på Diakonhjemmets Høgskole. Finn Holden,
Anita Kildal, Seyna Sønnichsen, Harald Ulvestad og Frank Ødegaard var alle på valg
og ble gjenvalgt. Finn Bendix Bendixen, Bjørn Christophersen, Lajla Heyerdahl og
Lars Thue var ikke på valg. Det ble foreslått å øke medlemskontingenten, men det ble
ikke vedtatt. Etter årsmøtet holdt professor Jan Eyvind Myhre et interessant kåseri
med tittelen Bane - bydel - borgerskap.

Vårmøtet ble holdt på Skimuseet 8. juni, der museets direktør, Karin Berg, entusiastisk
guidet interesserte medlemmer i museets samlinger. Vi kommer tilbake til dette i en egen
artikkel om Skimuseet i dag og om museets planer for fremtiden.

Kulturminnedagen ble arrangert 10. september i Heftyevillaen på Frognerseteren
der Jan-Christian Raastad kåserte med bildeshow om Heftyevillaen og Frognerseteren
i gamle dager. Oppslutningen var stor, hele rommet og alle stoler i naborommet ble tatt
i bruk.

Julemøtet ble, også som vanlig, holdt i Holmenkollen kapell. Historielaget hadde
tatt hensyn til kritikken som ble nevnt på årsmøtet, om at møter i kapellet kunne gi
problemer for mange medlemmer fordi kapellet ligger langt fra banen og det ofte er
svært glatt rundt kapellet. Vi tilbød de som sterkt ønsket transport til kapellet, å ringe
kasserer eller leder for å få transport. (Fortsetter nederst neste side.)

ÅRSMELDING FOR VINDEREN
HISTORIELAG 2006
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Styret foreslår endring av vedtektenes § 5. Endringsforslaget er skrevet i kursiv.
Bakgrunn for forslaget:

Første passus gjelder separat valg av leder slik det er vanlig i mange foreninger.
Dette foreslås et år hvor lederen ikke er på valg.

Annet passus gjelder det forhold at når styret konstituerer seg selv, kan den
situasjon oppstå at ingen vil påta seg vervet som kasserer eller redaktør. For å unngå
en krise må styret ha rett til å velge en utenfra til å påta seg dette arbeidet inntil
vedkommende kan bli valgt som styremedlem på neste årsmøte.

For å se gjeldende vedtekter, se vår hjemmeside www.vinderenhistorielag.no.

§ 5 Styret velges av årsmøtet. Styret består av seks til ni medlemmer. De velges for
to år, idet halvparten utgår vekselvis hvert år. Lederen velges annet hvert år ved
separat valg. Styret ellers konstituerer seg selv. Hvis ingen i styret vil påta seg verv
som kasserer eller redaktør, kan styret velge en utenfor styret til å ta på seg vervet
med møte- og talerett i styret inntil valg på neste årsmøte.

Styrets vedtak treffes med flertall av de stemmeberettigede. For at vedtaket skal
være gyldig,  må minst fire styremedlemmer være til stede. I så fall er lederens stemme
avgjørende i tilfelle av stemmelikhet. Styret sørger for at det føres protokoll over
styrets forhandlinger og vedtak.

På vegne av styret

Finn Holden
styreleder

FORSLAG TIL
VEDTEKTSENDRING

Forts. fra forrige side:
Bernt H. Lund, en av forfatterne av boken "Tidsvitner", holdt foredrag om fangetiden
i Sachsenhausen med særlig vekt på den bakgrunn han hadde for å gå inn i
motstandsarbeid som en ung mann. Møtesalen i kapellet var full. Styret ønsket at flere
av medlemmene skulle få kjennskap til emnet; derfor er første del av foredraget gjengitt
i dette bladet.

Vinderen Historielag fikk i 2005 10.000 kroner i støtte fra Eckbos Legater til innkjøp
av en bærbar PC til å registrere bilder fra bydelen på en bildedatabase redigert av
Deichmanske bibliotek. Tre styremedlemmer har gått på kurs i bilderegistrering på
Deichman, og vi startet registreringen høsten 2006. Vi tar sikte på at bildedatabasen
skal bli åpen for offentligheten høsten 2007.

Frøen, 10.02.2007
Finn Holden
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Nåværende styre er:

Finn Holden valgt for 2 år i 2006 fortsetter
Finn Bendix Bendixen valgt for 2 år i 2005 tar gjenvalg
Anita Kildal valgt for 2 år i 2006 fortsetter
Lajla Heyerdahl valgt for 2 år i 2005 tar gjenvalg
Seyna Sønnichsen valgt for 2 år i 2006 fortsetter
Harald Ulvestad valgt for 2 år i 2006 fortsetter
Frank Ødegaard valgt for 2 år i 2006 fortsetter
Bjørn Christophersen valgt for 2 år i 2005 tar gjenvalg
Lars Thue valgt for 2 år i 2005 tar ikke gjenvalg

Til Årsmøtet i Vinderen Historielag

Valgkomiteens innstilling:

Finn Bendix Bendixen, Lajla Heyerdahl og Bjørn Christophersen gjenvelges.
Som nytt styremedlem foreslås Clemens Saers.

Tore Holst er ikke på valg som revisor, Jon Erik Naalsund tar gjenvalg..

Wenche Undrum Anne-Wenche Ore Øyvind Gaukstad

VALGKOMITEENS INNSTILLING
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– en verdifull daglig hjelper

AV HARALD ULVESTAD

Vestre Aker Frivillighetssentral ble startet
i juli 1999 som en stiftelse med ti
forskjellige ideelle organisasjoner og
private som eiere. Eiere av sen-
tralen i 2006 var Civitan Club
Oslo, Holmenkollen Lionsklubb,
Holmenkollen Rotary Klubb,
Nasjonalforeningen for folke-
helsen v/ Vinderen Helselag, Ris
Menighet, Røa Pensjonistlag,
Slemdal Lionsklubb, Vestre Aker
Frivillighetssentrals Venner og
Vinderen Historielag.

Stiftelseskapitalen er kr
4000.- pr. eierandel. To eier-
plasser er f.t. ledig.

Eierne er representert i
styret. I dag har styret følgende
sammensetning: Frode Galtung,
Trygve Gjertsen, Jens P. Pran,
Steinar Sollie, Elisabeth Tide-
mann, Lotta Ugland, Harald
Ulvestad og John S. Øinæs.
Varamedlemmer er Helge Bjør-
hall, Verena Dehli, Pippen Storm
Fausko, Johan Fuglesang, Jan
Høeg og Catherine M. Schultz.
Regnskapet tar Rolf Kragerud
seg av, og revisor er Jon Wig-
gen. Valgkomiteens leder er
Gunnar Sunde.

Vestre Aker Frivillighetssentrals Ven-
ner gir økonomisk støtte, medlemskap
koster 100 kroner. Driftsmidler ytes av

Bydel Vestre Aker og Byrådet ved Park-
og Idrettsetaten. Noen sponsorer bistår
ved utlegg til brosjyrer, datamateriell og
andre prosjekter (Eckbo, Lions, Røde
Kors, Rotary).

Lokalene til sentralen er i Ris skolevei
14 på Vinderen, et flott lokale som hvem

VESTRE AKER
FRIVILLIGHETSSENTRAL

Stein Brubak ved inngangen til
Frivillighetssentralen. Foto: Finn
Holden.
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som helst kan komme innom for en
samtale, en kopp kaffe/te og noe å bite i.
Det finnes TV, datamaskin, video- og
DVD-spiller, internett. Lokalet kan leies
til sammenkomster av forskjellig slag med
pådekkingsmulighet til 40 personer.
Daglig leder av Vestre Aker Frivillighets-
sentral er Stein R. Brubak, et oppkomme
av tiltakslyst og energi. For ham er intet
umulig når det gjelder å bistå, enten det
nå er han selv eller hans to dusin av
frivillige hjelpere som trår til og besørger
hjelpen. Han har satt som motto på
Frivillighetssentralens aktivitet: ”Et sted
for deg – når du trenger oss!” Og det er
mange som trenger hjelp, i 2006 ringte
telefonen 940 ganger fra folk i vår bydel
som trengte hjelp på en eller annen måte.
Nesten alle som ringte, fikk praktisk hjelp
fra en av de 20 – 30 aktive frivillige
hjelpere. Men flere hjelpere er det alltid
behov for, oppgavene øker i antall for
hvert år. Så det er bare å henvende seg til
Stein R. Brubak, telefonnummeret er 23
22 05 80.

Oppgavene er svært varierte, fra å
hjelpe med å skifte lyspærer og lysrør, til
å installere en ny TV, til å skifte pakning
i en vannkran, stake opp tette sluk, til
hjelp for å komme til lege, tannlege,
apotek eller sykehus. Nesten 940 for-
skjellige oppgaver, som også inkluderer
at en enkelt frivillig hjelper, en utrolig flink
håndverker og alt-mulig-mann, har utført
70 små og større utbedringer i folks hjem
det siste året, at et hjelperektepar har
brukt over 800 frivilligtimer som ”reserve-
besteforeldre” på sine to kontakter, at
flere av hjelperne er faste besøksvenner
og kan også bistå hvis andre slags
problemer melder seg. Basert på et
forsiktig anslag har Frivillighets-

sentralens hjelpere på årsbasis ytet om
lag 8000 – 9000 frivillighetstimer, dvs. 4 –
5 årsverk. Det er grunn til, i takknemlighet
fra hele vår bydel, å rope et rungende
Hurra for innsatsen!

Men Vestre Akers Frivillighetssentral
har også påtatt seg andre aktiviteter i
2006, bl.a. bussturer, datakurs, samtale-
grupper, matkurs, samarbeid med andre
frivillighetssentraler for søndags-
middagsservering for enslige og andre
som ønsker et sosialt fellesskap, utleie
av biltilhenger, rullestoler, krykker,
plenklipper, hekklippemaskin, motorsag
og diverse verktøy. Det største arrange-
mentet eksternt, med meget stor deltak-
else, var uten tvil julaftenfeiringen 2006
på Hovstua, Hovseter i samarbeid med
Røa Frivillighetssentral, Ris, Røa og
Voksen menigheter, Røa Eldresenter og
Vinderen Seniorsenter.

Planene til Vestre Aker Frivillighets-
sentral for 2007 er minst like ambisiøse
som de oppgaver som er utført i 2006.
Det er behov for flere frivillige, men også
et ønske om at flere vil benytte seg av
Frivillighetssentralens tilbud om hjelp og
støtte. I årsrapporten for sentralen
avslutter daglig leder med følgende:

”På bakgrunn av de tilbakemeldinger
daglig leder får, er vi høyt verdsatte, etter-
spurte, effektive og en frivillighetssentral
i riktig forstand. Vi tar mennesket på alvor,
i telefonen eller på sentralen over en
kaffekopp.”


