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VÅRTUR

Velkommen til vårtur i Hansen-byen
onsdag 13. juni kl 1800.

Vi møtes utenfor Jeppe, går nedover Haakon den godes vei,
opp Slemdalsveien, selvsagt Jacob Hansens vei og så

Borgenveien tilbake til Jeppe.

Er været fint, avslutter vi med kaffe eller øl i Jeppehaven.

Velkommen
Finn Holden

leder
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HANSEN-BYEN PÅ VINDEREN

AV FINN BENDIX BENDIXEN OG SEYNA
SØNNICHSEN

Mange familier heter Hansen, men når
Hansen på Vinderen nevnes, gir det
bestemte assosiasjoner til Store Bor-
gen,Hansen-byen, Jacob Hansens vei,
firmaet Henry Hansen & Sønn,
Vinderenhuset m.m.. Hansen på Vinderen
er blitt et begrep.

Husmannsplassen
Tørtberg
Historien starter med at
Hans Jacob ble født i 1849
på plassen Tørtberg
under Frogner Hoved-
gaard og fikk sin skole-
gang i en liten skolestue
der hvor Skeidar (Ring-
huset) er i dag. Selv
brukte han bare for-
navnet Jacob (som der-
for brukes alene i den
videre tekst).

Kristiania kommune
kjøpte Frognerjordene
med Tørtberg i 1896 for å
anlegge en gravlund.
Heldigvis var jorden for
grunn, slik at kommunen
i stedet måtte kjøpe areal
av gårdene Store Borgen,
Lille Borgen og Store
Frøen til nåværende Ves-
tre Gravlund. Frogner-

jordene ble i stedet til Frognerparken der
Gustav Vigeland kunne få plass til den
store fontenen og etter hvert hele
Vigelandsanlegget. Husmannsplassen
Tørtberg vek plass for Monolitten.

Familien Hansen
Jacob ble først gift med Ingeborg Peders-
datter Rukke (1847-76) fra Rukkedalen i
Hallingdal og som antas å ha vært i
tjeneste på Grimelund da de møttes. De
fikk to døtre hvorav bare Bertha Christine
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vokste opp. Hun ble adventist og giftet
seg i Skodsborg i Danmark med en predi-
kant og sentral internasjonal leder for ad-
ventistene.

Tragedien rammet familien tidlig da
Ingeborg døde 29 år gammel i barselseng
sammen med sin neste datter.

Jacob hadde imidlertid fått et godt
forhold til familien i Rukkedalen og giftet
seg igjen med Anne Olsdatter Rukke
(1854-1937), som var kusine av hans
første kone. Med henne fikk han ni søn-
ner fra 1878 til 1895, hvorav syv vokste

opp. Som faren ble sønnene røslige karer
med handlekraft som det ikke var lett å
overse.

Boligbygging og krakk
Jacob ble også knyttet til Hallingdal med
flere byggeoppdrag, bl.a. førte han opp
Næs Sparebanks bygg i Nesbyen som
senere ble kommunehus og fylkesskole.

Men det var den store utbygging
med boliggårder i Christiania i 1880-90-
årene som ble den virkelige begynnelse

Over:
Familien Jacob Hansen. I bakerste
rekke f.v.: Hallgrim, Ole og Carl.
Foran f.v.: faren, Birger, Henry
(foran), Johan (bak), Alfred og moren
Anne.

Til venstre:
Husmannsplassen Tørtberg under
Frogner Hovedgård tegnet av August
Berg (1857-1946) en novemberdag i
1890-årene. Plassen lå der
Monolitten står i dag.
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på hans virksomhet i hovedstaden,
beklageligvis kan det vel sies i ettertid
da krakket kom. Overproduksjonen
medførte at mange hus forble usolgt, og
at boligene endog ble lånt ut for at de
ikke skulle bli stående ledig. For Jacob
ble det økonomisk sammenbrudd og
konkurs.

Jacob forlot Christiania og dro til
Finnmark hvor han i årene 1902-03
vesentlig bygget kirker og fikk kirkespir
som faglig spesiale. Familien flyttet imens
tilbake til Rukkedalen.

I Finnmark ble Jacob vekket som en
av landets første adventister. Han kom
tilbake til Rukkedalen som sterkt troende
og med overbevisning om at Gud nok
ville sørge for hans store familie.

Ny start i Christiania
Hans kone delte tydeligvis ikke helt
samme overbevisning. Hun fant frem
familiens sparepenger og overtalte Jacob
til å investere i et tomteområde for salg
på Bondejordet i Gyldenløves gate i
Christiania.

Dette ble grunnlaget for en ny start
for Jacobs byggevirksomhet. Med
erkjennelse av egen begrensning fikk
han en advokat til å ta hånd om
økonomien idet han uttalte at han selv
fikk holde seg til de ting han kunne:
Bibelen og håndverket. Økonomien
utviklet seg godt. Han gjorde også opp
sin konkursgjeld som han satte sin ære i
å få avviklet.

(Hans) Jacob Hansen (1849-1931).
Alle bilder hittil utlånt av familien.

Yngstesønnen Henry som i første rekke
førte Jacobs virksomhet videre.
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Ett av de første Hansen-hus, Skogryggveien 13.
Jacob Hansen var byggmester og sønnen Birger arkitekt.
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Etter hvert ble mye av byggevirksom-
heten flyttet oppover i Holmenkollåsen,
nærmere bestemt til Dagaliveien og
området under Vettakollen og Båntjern
hvor han ble en pioner i utbyggingen.
Fortsatt er det mange praktfulle villaer i
området som han har bygget. Husene var
mye i sveitserstil med rødbrun farve og
individuelt tilpasset tomtene.

Han mente at når mesteren bygget
for egen bruk, borget dette for kvaliteten
og fremmet salget. Derfor bygget han i
egen regi og flyttet selv inn som den
første beboer med sin store familie for
etter kort tid å selge og flytte videre til
neste nye hus. Dette begrenset også
boligutgiftene. Men konsekvensen for
familien som i alt flyttet ca 30 ganger, kan
ikke ha vært helt uproblematisk.

Etter hvert som sønnene vokste opp,
gikk de fleste i lære. To ble murmestere,
to tømmermestere og to arkitekter, mens

en også ble lege. Nest yngste sønn,
Birger, var som arkitekt vesentlig med i
familiens byggevirksomhet.

Kjøpet av Store Borgen
I 1915 bygget Jacob på oppdrag og med
Birger som arkitekt den store villaen i
Holmenveien 20, som vel i dag er best
kjent for å ha vært kontor for Noratom
og hvor Krustsjov var tenkt innlosjert
under besøk i Oslo.

Oppdraget i Holmenveien 20 og
villaene han solgte for egen regning til
god pris, ga grunnlag for Jacobs kjøp i
1915 av Store Borgen gård med bebyg-
gelse fra 1836. Dette ble igjen et vende-
punkt i byggevirksomheten og familiens
tilværelse.

Med gården fulgte store områder
mellom gårdstunet og Holmenkollbanen
og opp mot Conditorigården i Vinderen

To Hansen-vinduer.
Til venstre et romantisk vindu med rammer formet som greske søyler.
Til høyre et stramt vindu i Skogryggveien.
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sentrum hvor utbyggingen uformelt kom
til å bli kjent som Hansen-byen, og hvor
navnet  Jacob Hansens vei i dag er  til
Jacobs minne og ære.

Borgen ble nå base for byggevirk-
somheten med kontor, lager og 14-15
hester til transport av bygningsmaterialer
og redskaper. Jacob var også forut for
sin tid med å innføre lørdagsfri for sine
ansatte.

Videre fikk Jacob avtaler med
Holmenkollbanen om utbygging av
tomtearealer på begge sider av linje-
området. På store enkelttomter ble det
bygget individuelt tegnede hus i så vel
jugend som i nyklassisistisk stil og med
innslag av barokk. Gjennomgangsfarven
var nå hvit og mer i pakt med utviklingen.

Jacob hadde dessuten oppdrag for
flere sanatorier og pleiehjem, herunder

også for Gaustad asyl hvorfra det
fortelles at da Jacob ble klar over at det
blant pasientene også var flere fra Rukke-
dalen, skal han ha utbrutt: ”Det er ingen
fra Rukkedalen som er syke på sinnet.”
Han skal ha fått utvirket å ta flere med til
Borgen og deretter sendt noen videre
hjem til Rukkedalen. Det hører med å
nevne at mange nok måtte returnere til
Gaustad.

Jacob bosatte seg også selv på
Borgen med Anne og mye av familien,
som omsider fikk mer stabile boforhold
og som han sterkt ønsket å holde samlet
der. Anne skal ha sagt at ”Nå har vi flyttet
30 ganger -  nok er nok - herfra flytter vi
ikke! ”. Og her ble de boende til Jacob
døde i 1931 og Anne i 1937.

To ulike inngangspartier.
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Henry Hansen & Sønn
Den som først og fremst førte videre
Jacobs virksomhet, var yngste sønnen
Henry som var født i 1895. Han giftet seg
med Anna Margreta Mæland, også født
i 1895. De flyttet først inn i forpakter-
boligen på Borgen og bygget senere i
1934/35 en egen mursteinsvilla i tilknyt-
ning til gårdstunet.

Anna og Henry fikk tre sønner: Hans
Jørgen (1919-1975), Henry Arnfinn (1924-
1996) og Jan Eyvind (1933-) (Arnfinn og
Jan brukt til vanlig og i den videre tekst).
De to første ble murmestere og ingeniører,
mens Jan ble tømmermester og ingeniør.
Han er gift med Eva, f. Schulstock (1932),
og bor i egenoppført bolig på Borgen.

I 1938 bygget Henry Vinderenhuset i
Holmenveien 1 sammen med restauratør
Ernst Johansen, eier av restaurant
Trocadero på Majorstuen.  I 1977 flyttet

firmaet sine kontorer inn i en nybygget
toppetasje på fløyen mot Borgenveien. I
de lokaler som da ble frigjort på gateplan,
startet Vinderen Sport opp med familien
Johansen som eiere.

I 1940 endret Henry byggmester-
firmaets navn til Henry Hansen & Sønn.
Dette navn ble stående med Sønn i entall
selv etter at både Arnfinn og Jan var trådt
inn i firmaet. Henrys kommentar når noen
stillet spørsmål om hvorfor, var: ”Er ikke
hver av dem min sønn?”

Også Hans Jørgens sønner Hans
Jacob (1943-), sivilingeniør, og Jan
Henning (1946-) murmester og ingeniør,
gikk inn i firmaet.

Henry med sønner og sønnesønner
og firmaet Henry Hansen & Sønn nøt
stor tillit og fikk god personlig kontakt
med ledere i flere forsikringsselskaper,
bl.a. adm. dir. H. Munthe Kaas i Fram.
Som bygningskyndige fikk de først
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nokså uformelt anmodning om uttalelser
i forsikringssaker. Etter hvert tok dette
form som formelle oppdrag om skade-
vurdering og kostnadsberegning. Også
banker og kredittselskaper kom med som
oppdragsgivere for vurdering av sikker-
heter.

Henry Hansen & Sønn ble således
både et bygge- og takseringsfirma, faktisk
vel det første profesjonelle takstfirma i
landet. Staben ble utvidet med kompe-
tanse på nærings- og maskintaksering og
forsikringsforhold. Kontorfellesskap og
samarbeide ble også etablert med andre
med teknisk kompetanse som takstfolk.
Virksomheten ble landsdekkende.

Henry var god venn av Halvor
Torgersen, som da var eier av Riis Hoved-
gård. Etter avtale med han ble gårdens
område fra Risalléen opp mot Holmen-

kollbanen og Ris stasjon bygget ut.
I 1966 nedla imidlertid Henry Hansen

& Sønn byggevirksomheten idet
utviklingen viste at kombinasjonen med
skadevurdering og taksering ikke lenger
var helt heldig.

Ut fra tilfeldighet ble det mange i
takstnæringen med navn Hansen, selv
om ikke alle var etterkommere av Jacob.
Uformelt ble det sagt at hvis noen ville
oppnå anerkjennelse som takstmann,
burde de hete Hansen.

Henry Hansen døde i 1968 og enken
Anna i 1981. De ble boende på Borgen
livet ut.

Mye også fordi forsikringselskaper
og kredittinstitusjoner etter hvert fikk
egen teknisk kompetanse, er nå Henry
Hansen & Sønn avviklet etter at Hans
Jørgen og Arnfinn er gått bort og Jan er
blitt pensjonist.

To hagepartier fra Hansenbyen. Alle fargefoto: Finn Holden.
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OPAK
Mens Hans Jørgen fortsatt var aktiv i
Henry Hansen & Sønn, startet han i 1967
sammen med sin venn skipsreder Ole
Schrøder og svenske interesser og etter
et svensk forbilde OPAK, som står for
Organisasjon, Planlegging, Admini-
strasjon og Kontroll, altså et konsept for
konsulent og byggeledervirksomhet.
Hans Jørgens eldste sønn, Hans Jacob,
gikk over til OPAK, mens Jan Henning
startet egen takstforretning.

Hans Jacob har ledet oppbyggingen
til i dag hvor OPAK er blitt en sentral
aktør i norsk eiendoms- og byggenæring
med en kompetanseorganisasjon med ca
130 medarbeidere.  Schrøder og den
svenske medeier ble løst ut i 1980.

Jan Henry (1963-), Hans Jacobs
sønn, som også er sivilingeniør, har i dag
overtatt ledelsen og deler eierforholdet i
OPAK med sin far.

Sluttbemerkning
Husmannsgutten Jacob Hansen og hans
etterkommere vil - når historien skrives -
uløselig måtte bli forbundet med
utbyggingen på Vinderen og utviklingen
av norsk takstnæring.

Det er imidlertid også riktig i helhets-
bildet å påpeke den nærhet familien har
hatt og fortsatt har til sin opprinnelse i
Rukkedalen  hvor gården Ødegården og
Såten Seter fortsatt er i familiens eie og

bruk. Først Jacob, dernest hans sønn
Henry og senere deres etterkommere har
opprettholdt det gjensidig gode forhold
til slekt og folk i Hallingdal.

Artikkelen er skrevet etter nedteg-
nelser fra boken ”Slekta vår…” (Petter
Gjermundsgård, 1983), samtaler med Jan
Hansen og er gjennomgått av han og
Hans Jacob Hansen.

ligger selvsagt i
Hansen-byen.

Hansen-hus utenfor Hansen-byen,
Holmenveien 20..
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AV BJØRN CHRISTOPHERSEN

Fanger fra Grini ble sendt ut på arbeid i
Dr. Holms vei under 2. verdenskrig. De
skulle bygge en brakke på tomten i nr.
11. Dette huset og flere andre i området
var rekvirert av tyskere. De forsøkte også
å rekvirere nr. 9b der familien Sødring
bodde. Karen Margrethe Sødring som da
var 9-10 år, nå bor i huset
og husker meget fra denne
tiden, kan fortelle:

Moren, Lillemor (Mar-
grethe) Sødring, snakket
godt tysk og protesterte
bestemt mot at familien
skulle flytte. Hun forklarte
at hun hadde gamle for-
eldre og et spedbarn å ta
seg av. Det lot til at tysk-
erne hadde respekt for en
myndig, tysktalende dame,
og familien fikk bli boende.
Hun og hennes mann
Hans Thomas, som alt var
engasjert i illegalt arbeid,
ble til stor hjelp for fang-
ene som hver dag ble
bragt fra Grini til bygge-
plassen av tyske voktere i
perioden 1943-44.

Lillemor Sødring kokte
hver dag en stor gryte med
suppe. Hun hadde an-
skaffet en 70 liters restau-
rantgryte til formålet.
Karen Margrethe husker
det som en tykk, nærings-

rik havresuppe med fløte og malt. Det
kom så hver dag to grinifanger fulgt av
en tysk vakt inn på familien Sødrings
kjøkken. Fangene bar gryten mellom seg
opp til sine medfanger på naboeien-
dommen. Lillemor Sødring fikk beskjed
av de tyske vokterne om å lage en gryte
med suppe til dem også. Det gjorde hun,
men den suppen ble laget uten fløte.

GRINIFANGER
I DR. HOLMSVEI 9B
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Vokterne kunne spørre om hvor råvarene
til suppene kom fra. De fikk til svar at det
visste Lillemor Sødring ikke, men at det
jevnlig sto tilstrekkelig med de nød-
vendige varene på trappen utenfor huset
om morgenen.  Karen Margrethe Sødring
fikk høre av foreldrene at det egentlig
var et ”firma” ved navn Hanson et co
som leverte varene. Hun mener dette var
navnet på en illegal organisasjon som
sørget for forsyninger av mat og annet
nødvendig utstyr til Hjemmefronten.

To av vaktene var særlig vennlige og
villige til å samarbeide med familien
Sødring. Det ble derfor mulig å hjelpe
fangene også på andre måter. Den ene

vakten som av ukjent grunn gikk under
navnet Bakeren, tok imot brev og
sendinger av tobakk mens han var inne
på kjøkkenet. Han knappet opp gylfen
på sine lange uniformsbukser og la brev
og tobakk innenfor. Fra dette skjulested
sørget han for at brev og pakker ble levert
videre til adressatene blant fangene på
Grini. Familien tenkte på at han risikerte
å bli skutt hvis dette ble oppdaget.

Familien i nr. 9b tok etter hvert også
kontakt med de pårørende til noen av
fangene. Huset ble et møtested der
familiemedlemmer kunne få treffe
fangene. I et eget rom i huset kunne
fangene en stund få være alene med sine

Den utskårne bjørnen. Foto: Finn Holden
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nærmeste. De to nevnte vaktene kunne
ved slike besøk gå diskret ut av huset
slik at fangene kunne få være uforstyrret
sammen med sine. De tyske vaktene
kunne skifte fra dag til dag. De to som
var snille og hjelpsomme, kom ikke selv
hver dag, men de hadde oversikt over
hvilke vakter som ville komme neste
gang. De kunne derfor opplyse familien
Sødring om når det ville komme andre
vakter og spesielt gjøre oppmerksom på
noen vakter de ikke måtte stole på.

Lillemor og Hans Thomas Sødring
levde også farlig på andre måter. Huset
tjente som transittsted for folk som måtte
flykte og som fikk overnatte der. Huset
lå inntil Markagrensen. Det ga flere
mulige fluktveier.

Karen Margrethe husker at hun selv
ble sendt rundt i strøket som trillepike
for sin lillesøster, men med et eget
oppdrag. Skjult blant lillesøsters bleier
lå illegale aviser som skulle leveres i
bestemte andre hus.

Som takk for hjelpen ga to av fangene
Lillemor Sødring et diplom som er gjengitt
her. Hun fikk også en bjørn fint utskåret
i tre med skilt med teksten ”Til vår kjære
fru Sødring. Juli 1944. B.D.O. Besserud,
Grini”.

Diplomet var undertegnet med to
navn, Per Hagelsteen og Eivind Mørch
Bade. Det har gjort det mulig for Karen
Margrethe Sødring å kontakte familie-
medlemmer nå da denne artikkelen skulle
skrives. De to hadde fortalt lite til sine
barn om dette. Det var ikke uvanlig at
nordmenn som var fanger under krigen,
måtte prøve å legge denne tiden bak seg
for å komme videre i livet.

Fru Alette Hagelsteen (89), enke etter
advokat Per Hagelsteen, kunne imidlertid

fortelle i en telefonsamtale med under-
tegnede. Hennes mann ble arrestert i
september 1944 og kom på Grini. Hun
visste lite om hvordan han hadde det.
Han fikk sende ett brev i måneden til
familien. Men p.g.a. sensuren sto det
omtrent ingen ting i slike brev. Hun fikk
så vite at det kunne være mulig for henne
å besøke sin mann. Det må ha vært
senhøstes 1944, det var kommet sne.
Familien bodde i Bergen. Hun reiste med
sin datter på 4-5 år med tog til Oslo, en
reise som da tok lang tid i en elendig
jernbanevogn. Hun tok inn hos familie i
Ullevål hageby. Der måtte hun holde seg
parat. Når det kunne bli mulig å treffe
mannen i Dr. Holms vei, var avhengig av
hvilke tyske vakter som kom den dagen.
Hun måtte regne med kort varsel.  Hun
fikk så beskjed fra familien Sødring at
kysten var klar. Hun tok trikken opp til
Besserud alene. Hun turte ikke ta med
datteren. Under krigen var det frykt for
at barn kunne bli utspurt for å avsløre
om foreldrene deltok i illegalt arbeid. Hun
husker med glede hvorledes familien i nr.
9b åpnet sitt hjem og tok i mot henne.
Der fikk hun treffe sin mann.

De fikk være alene en god stund i en
liten stue, lenge nok til at ”jeg kunne blitt
gravid,” forteller hun. Først senere kom
hun til å tenke på at dette kunne ført til at
hun fikk et problem. Hun kunne i tilfelle
ikke ha fortalt at en graviditet skyldtes et
møte med ektemannen på hemmelig sted.

Per Hagelsteen satt på Grini til fri-
gjøringen i mai 1945. Han holdt til i det
som ble kalt den intellektuelle brakken
der flere kjente personer blant andre
Francis Bull satt som fange.
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AV SIRI HANNEBORG AAS

Mange hus i vårt distrikt ble okkupert av
tyskerne under siste krig. Et av de siste
som ble tatt, var Doktor Holms vei 17.
Det skjedde i 1944. Vi hadde da bodd der
fra 1939.

Da det ble kjent at tyske soldater
hadde okkupert Oslo den 9. april 1940,
ble det satt i gang en omfattende eva-
kuering av kvinner og barn fra området.
Vi tre barna, vår farmor og en hushjelp
ble evakuert til slektninger som hadde
en gård i Aurskog. Der ble vi til skolen
begynte i au-
gust, mens mor
og far holdt
stand i Doktor
Holms vei.

 I krigsårene
var det knapt
med mat for oss
som for de fleste
andre. Det var
særlig proble-
matisk for min
far som var al-
vorlig syk med
tuberkulose og
behov for nær-
ingsrik mat.
Derfor fant min
mor, Sonja Han-
neborg, det
nødvendig å
starte med egen
”matauk” som
det ble kalt den

gangen. Hun skaffet tre geiter og fikk
innredet geitefjøs i en sidebygning. Der
ble det også plass til 10-12 fredsommelige
høner og en illsint hane.

I skogen bak huset vårt var det nok
av gress og løvtrær og lett å skaffe fòr til
geitene. Høner og hanen gikk fritt
omkring. Hunden vår, en fuglehund,
enset dem ikke. Vi fikk stadig skyller til
hønene fra gode naboer, som fikk noen

DOKTOR HOLMS VEI 17 OG
TYSK OKKUPASJON

Dr. Holms vei 17 sett fra utsiden.
Foto: forfatteren 2002.
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egg til takk. Mor hentet også spann med
skyller hos min mormor og farmor i byen.
Hun bar spannene i en ryggsekk, men
det kunne lukte ganske vondt av dem så
hun lot ryggsekken stå i midtgangen
mens hun selv satt med uskyldig mine
inne i vognen.

Om sommeren hadde vi også gjess
og ender i hagen. De hadde det fint i det
lille bassenget der, og fikk også et lite
hus ved bassengkanten. Også de gikk
fritt omkring. En dag hadde gjessene
forsynt seg av noen planter i staude-
bedet. De var nok temmelig giftige, for
snart lå gjessene flate med de lange
halsene sine i buktende krampetrek-
ninger. Far var hjemme da og oppdaget

dette. Han var indre-
medisiner og satte
resolutt i gang øye-
blikkelig hjelp. I kjel-
leren fant han en
passende gummi-
slange. Den lirket
han ned i gap og
hals på gås etter gås
og fikk pumpet opp
mageinnholde t .
Vips, så kom de seg
på bena og lot som
ingenting. Staude-
bedet ble gjerdet
inn. Gjess og ender
ble slaktet om høs-
ten.

Geitene trivdes
godt og ga rikelig
melk. Mor tok seg
av melkingen.  Av
fløten kjernet hun

smør. Det smakte umiskjennelig av geit!
Hun ystet også geitost. Da kom det godt
med at far hadde tekniske talenter. Med
en kobling fra miksmasteren lagde han
en innretning som rørte i gryten under
kokingen. Det ble virkelig ekte geitost
uten sneven av kumelk.

Skal det være, så skal det være! Mor
skaffet bukk til geitene. Den holdt til et
annet sted i Osloområdet så hun og
bukken reiste fra byen til Besserud med
Holmenkolltrikken. Hun måtte ha bukken
i midtgangen. Da hun ville betale for den,
sa konduktøren at det var ikke noen takst
for geiter på trikken, så den måtte reise
gratis. Uhellet var ute, og bukken gjorde
grundig fra seg der i midtgangen. Da kom
konduktøren med kost og feiebrett, ord-
net opp og var like blid! Den gang var

Over: Siri og Knut Hanneborg med
geiter.
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det virkelig god ser-
vice på Holmenkoll-
banen!

Geitekillingene ble
av og til sluppet inn i
stuen. De trippet og
danset omkring på
den glatte parketten til
stor fryd for oss barna.
En nabofrue som
hadde hørt om geitene
våre, sa til mor at hun
ønsket at en geit hun
hadde selv, også
kunne få killinger.

”Ja, du kan sikkert
få låne den samme
bukken som vi har fått
bruke”, sa mor.

”Å, det ville vært fint!” sa den urbane
damen. ”Men det blir kanskje for besvær-
lig, for det må vel foregå om natten?”

Vi hadde geitekillinger hvert år. Vi
sørget litt når killingene forsvant, og for
oss barna var det utenkelig at de skulle
bli brukt som mat. Det ble da heller aldri
servert slikt kjøtt hjemme hos oss, men
det hendte at vi ble invitert til mormor og
farmor i byen. Der fikk vi søndagsmiddag
med deilig stek som vi åt med god
appetitt.

Etter hvert ble flere av husene i nær-
heten okkupert av tyskerne. Tidlig på
sommeren 1944 kom turen til vårt hus og
vi fikk beskjed om å komme oss ut derfra.
Heldigvis hadde familien et sommersted
på øya Vasskalven ved Tjøme som vi
kunne dra til før vi kunne flytte inn i et

Til venstre: Siri Hanneborg med geita
Under: Mette med hane og høner.
Alle bilder: Alle Kvinner 1942.
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ledig hus i Dagaliveien 12.  Det var ikke
så enkelt å komme til Vasskalven under
krigen. En ting var at man måtte ha
spesiell tillatelse (”Aussweiss, Fahr-
schein”) med norsk og tysk tekst til slike
reiser og for å seile i Oslofjorden. Seiling
uten slik tillatelse kunne føre til arresta-
sjon og kanskje fengsel eller konsentra-
sjonsleir. Mor fikk ordnet seilings-
tillatelse.

Noe annet var det å skaffe transport-
midler.  Far lå på sykehus, så mor måtte
organisere det hele. Hun fikk til en avtale
med en liten fraktskøyte som lå ved kai i
Oslo. Så tok hun trikken til byen med tre
skolebarn, tre geiter, en flokk høner og
hunden og trasket til havnen der hele
bølingen fikk bli med båten ut Oslo-
fjorden. I tillegg til betaling fikk mann-
skapet overdådig frokost med nylagte
egg og jur-lunken geitemelk.

Båten satte menasjeriet av i Langvika
på vestsiden av Tjøme, mens vi jo skulle
til østsiden. Etter noen timers søvn på
en låve fortsatte ferden tvers over Tjøme.
Hønene og bagasjen fikk hesteskyss på
en høyvogn, mens vi trasket etter til fots
sammen med geitene. Fra Engø på øst-
siden måtte vi over i båt for å komme til
Vasskalven, men det fantes ikke bensin
til snekka, så alt og alle måtte fraktes  i
seilbåten. Det var en 22 fots Nordisk
seilbåt, et eksemplar av de såkalte ”døds-
seilerne”. Hønene ble trygt plassert i bur
under dekk, og geitene ble bundet til
masten. De satte sjøbein og stod der helt
uanfektet under kryssingene over til øya.

På Vasskalven gikk geitene fritt om-
kring og kunne ikke ha det bedre, men de
kom når mor lokket på dem for melking.
Vi samlet løv og høy i papirsekker for å
sikre høst- og vinterfôr.

Da sommerferien tok slutt, bar det
hjemover igjen på samme kompliserte
måte. Den startet med en seiltur i kraftige
vindkast og sjøsprøyt. Vinterfôret hadde
vi i papirsekker i en pram på slep. Pram-
men slet seg og ble fanget inn igjen etter
kjappe manøvreringer. Sekkene med fôr
ble gjennomvåte, men geitene satte visst
ekstra pris på saltsmaken etter at høyet
var tørket.

Så fant hele familien med høner og
geiter seg til rette i Dagaliveien. Vi barna
gikk med geitene i bånd langs Skådals-
bekken. Der fant de nok å spise, selv om
det satte vår tålmodighet ganske kraftig
på prøve når de tok seg god tid med gress
og løv.  En av gledene da freden kom, var
faktisk å bli kvitt geitene. Mor satte ord
på det:” Å, endelig kan jeg sende fra meg
geitene!”. De ble sendt med toget til et
sted i Gudbrandsdalen.

Omsider kunne vi også flytte tilbake
til Doktor Holms vei 17 – bare med en
hund og uten høner og geiter. Huset
hadde fått noen skader under okkupa-
sjonen. Særlig hadde tyske jernhæler satt
merker i parkettgulvene. Far fikk høre at
han kunne få reparert og pusset opp alt
som var skadet på statens regning, men
trodde ikke noe på det, og ordnet opp
selv uten å be om eller få erstatning.

Etter hvert kom livet i normal gjenge.
Men lukter det geit noe sted, strømmer
minnene på!
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AV JAN HØEG

Gestapos representasjonsbolig i
skipsreder Odd Bergs eiendom i det som
den gang var Tennisveien 1, nå Tennis-
veien 7, har tidligere vært omtalt to ganger
i Medlemsbladet, nr. 4/95 og 1/06. Vi
etterlyste den gang mer stoff om bruken
av eiendommen under krigen. Nå har vi
fått en hendelse til, kristiansanderen Ivar
Christensens opplevelse der.

Ivar Christensens møte
med Gestapo
7. desember 1942 kl. halv to om natten
ble den 20 år gamle kontoristen Ivar
Christensen arrestert i sitt hjem i Kristian-
sand. Han var etterretningsleder i Vest-
Agder, stabssjef i militærorganisasjonen
og ordonnanssjef og dermed en viktig
krumtapp i det illegale arbeidet på Sør-
landet. Han ble ført til Gestapos tortur-
kammer i Arkivet i Kristiansand og utsatt
for hard tortur. Ganske tidlig under
fangenskapet ville han gjøre slutt på alt,
knuste en glassrute og skar over
pulsåren på venstre håndledd. Vakten
oppdaget imidlertid forsøket i tide, og
forhørene kunne fortsette. I de to første
månedene var han i 35 avhør. Deretter
ble han sendt til Grini, så til Møllergaten
19 og i juli 43 tilbake til Arkivet hvor
forhørene fortsatte.

EN UNDERLIG AFTEN HOS
GESTAPO PÅ SLEMDAL

Dødsdommen
14. april 1944 ble ni av medarbeiderne i
”Sørlandsorganisasjonen” stilt for SS-
und Polizeigericht Nord i Oslo, Seks ble
dømt til døden og skutt i Trandum-
skogen. To av de yngste i saken, Ivar
Christensen og Erik Dahl-Hansen, ble
også dømt til døden. Reichskommissar
Josef Terboven omgjorde dødsstraffen
til soning i en ungdomsleir. De ble
deretter overført til Grini hvor de ble
plassert på Jugendabteilung hvor
Christensen ble fange nr. 6017.

Ivar Christensen
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Fange på Jugend
Ivar Christensen opplevde et av de
merkeligste påfunn tyskerne fant på i
Norge under krigen. Terboven ønsket å
lage en nasjonalsosialist av ham. Klarte
Gestapo det, ville det ha en glimrende
propagandaeffekt.

Sjefen for Gestapo i Oslo, SS-Sturm-
bannführer Helmuth Reinhard, ble satt
på saken. Han hadde en lang samtale med
Christensen på Grini og satte ham inn i
den nasjonalsosialistiske læren og livs-
syn. Han sa også at han ville ha nye
samtaler.

Christensen henvendte seg til
personalsjef Alf Gowart-Olsen. Han sa
at ”det nylig hadde kommet inn (på Grini)
en større kontingent med professorer fra
Universitetet i Oslo”. Gowart-Olsen skaf-
fet ham lærere i fagfelt som kunne være
relevante, som Francis Bull i tysk littera-

tur, Ole Hallesby i religion, Johan
Schreiner i historie, Chr. Stray i jus og
Carl Jacob Arnholm i folkerett. Han møtte
derfor godt forberedt da han en dag fikk
beskjed om å møte i resepsjonen på Grini.
Han fikk sine egne sivile klær, og så bar
det av sted – til Tennisveien 1 på Slemdal,
Gestapos gjestebolig.

Selskapet
”Helmuth Reinhard tok høflig imot sin
gjest: På veien inn bemerket Reinhard lett
henslengt: ”Når De nå går inn i mitt hus,
må De føle Dem som min gjest og ikke
som fange. Jeg skal ha et lite selskap i
aften i all enkelhet: Jeg vil gjerne ha Dem
som en ekte gjest.”

Med et mysende blikk så han på Ivar
Christensens noe shabby klær. ”De er
ikke akkurat selskapskledd,” påpekte han

Tennisveien 7. Foto: Finn Holden.
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nærmest skøyeraktig. ”Vi har ikke for vane
å gå i blådress på Grini hver dag,” be-
merket Ivar Christensen prøvende. Rein-
hard smilte av bemerkningen. ”Bli med
og se hva som kan gjøres.”

Unggutten ble ført opp i annen etasje.
Reinhard stoppet ved et svært klesskap.
Der hang det dresser i alle størrelser. ”Se
om De kan finne noe som passer. Bare
forsyn Dem,” sa SS-offiseren galant.

Ivar Christensen fant en kledelig
blådress og pene sko. Så kledde han seg
om og gikk ned. Det var artig å føle seg
som herre igjen. For første gang på to år
kunne han rette på snippen. I røyke-
salongen satt en annen tysk SS-offiser,
samt to unge tyske damer. Ivar Christen-
sen ble presentert for selskapet. Ivar
Christensen mintes nå at det siste major
Løvdal hadde sagt til ham: ”Når du nå er

benådet, så oppfør deg korrekt og ikke
utfordrende. Det kan skade andre
interesser.” (Løvdal s. 421)

Det ble servert en utsøkt middag.
Christensen måtte gi seg da hovedretten
ble servert for fjerde gang!

Omskoleringen
Etter kaffen ble han invitert inn på
Reinhards private kontor for å diskutere
politikk. Nå fikk han bruk for alt det han
hadde lært på Grini!

”Hva synes De om Quisling?” lød
Reinhards første spørsmål. Christensen
prøvde seg med vage svar, men Reinhard
var ikke fornøyd. Så våget Christensen
seg: ”Quisling er den største forræder
som går i to sko.”  Da han spurte Rein-
hard om hva han syntes om Quisling,
svarte Reinhard til Christensens store
forbauselse: ”Ærlig talt, så synes jeg han
er en stor kjeltring, jeg også, men det må
De ikke si til noen.”

Samtalen foregikk i mange timer:
Jødespørsmål, strategi, raselære, ger-
manisme, kommunisme og mange andre
emner. Christensen fikk høre på BBC, bla
i bøker fra Reinhards rikholdige bokhylle.
Reinhard spurte også om forholdene på
Grini.  Christensen fortalte om korrupsjon
og råttenskap fra tyskernes side. Dette
var tydeligvis ukjent for Reinhard, og
Christensen mente senere at meget av
det han påpekte, ble rettet opp.

Det ble sent på kvelden før de sluttet
seg til det øvrige selskapet. Reinhard fikk
se arret Christensen hadde på hånd-
leddet, og Christensen fortalte at han
hadde gjort forsøk på selvmord for å
dekke kameratene sine siden han var rett
for å sprekke under torturen. Reinhard

Ivar Christensen møtte Reiskommissar
Josef Terboven i Stortinget.
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lot som om han var fortørnet: ”Hvor var
det? Hvem var det? Den kjeltringen skal
jeg ta meg av, stol på det. Det er derfra alt
propagandasprøytet stammer fra som
plutokratene serverer fordi en slyngel
forgår seg i tjenesten.”

Flere samtaler på Grini
Klokken to om natten ble Christensen
kjørt tilbake til Grini. Senere kom Reinhard
ofte på besøk på Grini for å diskutere.
Christensen forsto at Terboven sto bak
hele eksperimentet. Han ville prøve om
det lot seg gjøre å få en ”skakkjørt” nord-
mann til å skifte politisk tro med over-
bevisende midler. I løpet av 1944 samlet
toppledelsen i Gestapo seg på Furulund.
De var redde for attentat etter likvidasjon

av NS-folk. Reinhard bodde i en villa
sammen med Siegfried Fehmer. Fire-fem
ganger var Christensen innkalt til
samtaler der med den samme flotte serve-
ringen før det hele tok slutt i februar 45.
Da ble Reinhard overført til Tyskland.

Under samtalen i Tennisveien våget
Christensen seg med spørsmålet om
hvordan det ville gå med Reinhard etter
krigen. ”Jeg blir vel kommandør her eller
noe sånt.” Christensen bemerket at han
hadde misforstått spørsmålet. Reinhard
mente at tyskerne aldri kom til å gi opp,
men hvis de skulle tape, ville han ta første
fly til Tyskland og skyte sine barn, sin
kone og seg selv. Slik gikk det ikke. Han
skiftet navn til Helmuth Patschke, men
ble likevel gjenkjent og arrestert i 1964
og dømt til fem års tukthus.

Ivar Christensen er blitt 85 år gammel.
Han er bosatt i Philadephia i USA. Etter
krigen dro han til Australia i FN-tjeneste.
Så flyttet han til USA, giftet seg og fikk
en gutt og tre jenter. Han hadde yrke som
selger av storkjøkken.

Kilder:
Kristen Taraldsen: Arkivet– torturens
høyborg
Kristen Taraldsen: Frihetens flamme –
Major Laudal og hans menn
Stein Chr. Salvesen ved Stiftelsen
Arkivet, Vesterveien 4. Kristiansand
Ole Lund har tipset meg om denne
bisarre aftenen i Tennisveien.

Statsarkivet i Kristiansand er verd et
besøk. Der er bl. a. rekonstruert en
torturscene hvor Henriette Bie Lorentzen
ligger under tortur. Hun var gift med
Øyvind Bie Lorentzen, som i mange år
var lektor ved Ris videregående skole.

SS-Sturmbannführer Helmuth
Reinhard. Alle svart-hvitt-bilder fra
Taraldsen.



23

REFERAT FRA
ÅRSMØTET 2007
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1. Utgi fire medlemsblad i året. Arbeide videre for at styret skal virke som en
redaksjon for bladet.

2. Avholde fire medlemsmøter, inklusive den europeiske kulturminnedagen søndag
9. september. Temaet i år er: Til glede og besvær: bedehus, forsamlingshus og
ungdommens hus. Stikkord: samhold, dugnad, identitet.

3. Fortsatt fotografere hus i bydelen som trues av nedriving.

4. Fortsatt dataregistrere bilder, tegninger, postkort osv. i bydelen. Ta sikte på å
åpne på internett til høsten en bildedatabase på Deichmanskes database.

5. Skifte utstilling i glassmonteren på Vinderentorvet.

6. Foreta intervjuer med eldre i bydelen. Medlemmer bes om å foreslå for styret
folk som kan intervjues.

7. Fortsette å skrive artikler om steder på Kulturminnekartet over tidligere Bydel
Vinderen.

ÅRSPROGRAM FOR 2007
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Vinderen Historielag
Vedtekter godkjent på årsmøte 21. mars 1994, sist endret på årsmøte 12. april 2007.

1. Historielagets navn er Vinderen Historielag.

2. Historielaget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for vår
lokalhistorie. Det vil arrangere møter og ekskursjoner som kan gi økte kunnskaper
om Bydel Vestre Aker, utgi medlemsblad, historiske skrifter og bilder/filmer. Laget vil
arbeide for vern og merking av fornminner av alle slag kulturminner i bydelen og særlig
stimulere til innsamling av materiale som belyser bydelens historie.

3. Alle som vil støtte eller arbeide for lagets formål, kan bli medlemmer ved å
betale kontingenten, Den fastsettes på årsmøtet. Kontingent for enkeltmedlemmer
gjelder også for medlemmer av vedkommendes husstand. Etter forslag kan styret
foreslå til æresmedlemmer av Vinderen Historielag medlemmer som har gjort en ekstra
stor innsats for historielaget. Dette må godkjennes på årsmøtet.

4. Årsmøtet er lagets høyeste organ. Det avholdes hvert år innen 1. mai. Saker til
årsmøtet må være styret i hende fire uker før årsmøtet. Innkallelse med saksliste sendes
ut med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet skal styret legge frem regnskap, årsmelding,
budsjett og arbeidsprogram for året som kommer. Ved vedtektsendringer kreves 2/3
flertall av de fremmøtte, ellers vanlig flertall. Hvis styret eller 1/3 av medlemmene finner
det påkrevd, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

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. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme. Styret sørger for at det føres protokoll over styrets forhandlinger og
vedtak.

6. Årsmøtet velger to revisorer for to år, idet en utgår hvert år.

7. Årsmøtet velger valgkomité som består av tre medlemmer valgt for to år, idet
vekselvis en og to utgår hvert år.

8. Vedtak om oppløsning av laget kan bare bli gjort på årsmøtet og krever 2/3
flertall av de fremmøtte. Lagets verdier skal i tilfelle brukes i det lokale /regionale
kulturarbeidet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet med vanlig flertall.
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AV LAJLA HEYERDAHL

Mitt aller første møte med Holmenkoll-
banen var da jeg skulle på ski med min
mormor i 1953. Jeg husker at hun hadde
ski med tupp, hvit lerretsanorakk og grå
gamasjer med hekter på utsiden av
leggen. Vi sto i kø på Majorstuen stasjon
langs smale inngjerdete sluser der puljer
ble sluppet frem når trikken kom opp fra
dypet i tunnelen. Noen bandt skiene på
stativene ute mens andre løp inn og holdt
av sitteplass inne i kupeen.

Da jeg senere flyttet til Besserud, ble
jeg daglig bruker av trikken. Nå sier folk
T-banen, men vi som er gamle brukere,

TRIKKETURER MED
HOLMENKOLLBANEN

sier trikken fremdeles. Når jeg som barn
satt i egne tanker på vei hjem, var det
som regel kjente ansikter å se, og jeg
hadde oversikt over hvor de fleste skulle
av. Gråkammen stasjon var det noen få
som sognet til den gang.

Ved Midtstuen var det øde med tett
skog og kun en fast familie som brukte
stasjonen foruten ukjente personer som
skulle til Akershus Fylkessykehus (som
senere ble hospits) som lå i Frognerseter-
veien. Etter at det ble hospits, var det litt
annerledes. Jeg minnes en gammel mann
som lignet Frank Sinatra med panama-
hatt. De som akte i Korken, myldret inn
med sine kjelker på vinterstid.

Skiene ble bundet på skistativer på begge sider av vognen.
Foto: Samlingen til Nils C. Aspenberg.
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I siste liten
I gamle dager var trikkeførerne greie og
ventet hvis de så en løpende person som
prøvde å rekke det. Jeg husker så godt
den pene unge piken på Skådalen som
alltid var sent ute på ”nedovern”.  Hun
kom springende inn på trikken i aller siste
liten mens trikken sto og ventet. På
Besserud bodde en blid gammel dame.
Smilende og med hyggelig stemme ga
hun portemoneen til konduktøren slik at
han kunne forsyne seg med det billetten
kostet. Det hendte også at hun hadde
med småkaker til konduktøren.

På Besserud stasjon var det også et
lite skur på oppover`n der det ble levert
bestilte varer. En bekjent fikk levert ukens
brødrasjon der fra baker Samson på

Majorstuen. Trikkeføreren tok seg tid til
å gå ut, låse opp og levere pakker før han
satte seg inn igjen i førerhuset. På sta-
sjonen var det også en kiosk der det satt
en gammel dame. Hun var sikkert ikke
gammel, men bare virket sånn for et barn.
Ikke rart hun var sur når hun satt der
alene hele dagen og gutter syklet på
perrongen og ertet henne.

Teaktrikken
De gamle teakvognene ble satt i trafikk i
1910 og ble brukt helt frem til 70-årene.
(Lurer på hvor mye regnskog som har
gått med til alle Holmenkollbanens
vogner). Røkerne hadde egen kupé der
de kunne sitte i fred uten å irritere andre.
Konduktøren skulle helst stå hele veien

En moderne teakvogn ved Voksenkollen. Foto: Nils Carl Aspenberg.
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når han ikke var opptatt med å selge
billetter. Han gikk i midtgangen og solgte
billetter, og folk betalte uoppfordret. Hvis
han ville hvile bena, var det et lite
klappsete i mellomgangen der han sikkert
satt veldig vondt mens han noterte på
en sort perm med strikk rundt hvor
mange billetter han hadde solgt. Det
kunne ikke være lett å selge billetter og
gi tilbake riktige vekslepenger på travle
dager. Det kunne være for eksempel en
familie med 2 voksne, 3 barn, hund og
barnevogn på en full trikk med mange
passasjerer som skulle betale. Man fikk
da utlevert billettremser i forskjellige
farger. Å vite hvem som ikke hadde
betalt, var vel heller ikke lett. Konduk-
tøren kom alltid støttende til og hjalp
barnevogner av og på. Trikken kjørte ikke
før han hadde trukket i snoren, og alt var
klart.

Senere ble det mer moderne vogner
der konduktøren hadde sin faste plass
ved inngangen, og ingen slapp forbi
uten å betale. Røkekupeen var en saga
blott, og folk måtte gi signal for avstig-
ning. Jeg husker kontrollørene. Det sto
respekt av deres fine uniformer med flere
gullstriper på mansjetten. Konduktørene
hadde vinter- og sommeruniformer. Sorte
dresser om vinteren og grå om sommeren
med hvitt trekk på luen. De var riktig
flotte.

Skoletrikken
Etter skoletid kom skoletrikken når vi
skulle hjem fra Slemdal skole. Her var det
vilter leven, flørt og høye stemmer. Man
klager over rampete unger i dag, men det
gikk ofte hardt for seg også den gang.

Jeg husker en gutt kom i krangel med
konduktøren, og det endte med regelrett
slåsskamp på perrongen på Skådalen.
Alle barna fulgte spent med i vinduet på
basketaket mellom gutten og konduk-
tøren der uniformsluen trillet bortover
som pannekaka i eventyret. Gutten ble
kastet av og måtte ta rutetrikken som kom
like bak.

Kupeene på de gamle trikkene kunne
lukkes med skyvedører. En gang fant
noen gutter på å stenge konduktøren
inne i kupeen. Min søsters nye skjerf fra
William Schmidt ble lånt ut til å binde for
håndtakene på dørene slik at han ble
stengt inne. Til vår store forskrekkelse
hadde konduktøren kniv og skar over
skjerfet for å komme ut. Da var det
plutselig ikke så morsomt lenger. Vi som
hadde lang skolevei, fikk prismoderasjon
og lyseblå trikkekort.

Tomm Murstads barnehage hadde
egen trikk med to vogner som gikk fra
sidesporet på Majorstuen. Det var den
gang.

Skisøndag
Å sogne til siste stasjon før Holmen-
kollen var ikke praktisk når en skulle på
ski en søndag. Alle tok trikken opp i høy-
den, å kjøre bil var utenkelig. Vi sto på
stasjonen og ventet tålmodig, men de
fleste trikkene kjørte forbi fordi de var
overfylte, og det var ingen avstigning
før Holmenkollen. Alt vognmateriell var i
bruk. Det hendte også at det var
trikkestans. Noen ganger måtte vi gå med
skiene på nakken opp til Holmenkollen
stasjon fordi det var umulig å komme med.
Det var en varm opplevelse i stramme
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strekkbukser, hjemmestrikket Marius-
genser og slalåmstøvler på bena og
tunge slalåmski på skulderen. Men som
regel gikk det bra.

Som folk vil huske, ble skiene bundet
på utenfor den gangen. Det var ikke lett
å finne ledig plass og heller ikke enkelt å
løsne remmen for å plassere sine egne
ski før en trakk til og benyttet det ytterste
hullet. Å ta med skiene inn var ikke popu-
lært. Jeg husker jeg var ofte engstelig for
at skiene skulle falle av. Inne i trikken var
det klamt og lite luft, og vi sto som sild i
tønne. Når dørene åpnet, sto det en damp-
røk ut i vinterkulden. Folk sto klemt inntil
dørene, og jeg tenkte mange ganger at
det var rart at det ikke skjedde ulykker.

På Voksenkollen sto folk i kø hos
Bergendal og ventet på dagens smøring
til skituren. En tjæreluktende blanding til
treskiene som sikkert ble gode og glatte.
På skisøndager var det ikke lett å være
konduktør. Han ålte seg frem og greide å
holde orden på billetter og trakk i snoren
når det var klart til å kjøre videre. ”Trekk
lenger inn i vogna,” ropte han ut, og noen
flere passasjerer fikk komme med. Hvis
konduktøren var i den andre enden av
vognen, var det heller ikke mulig å betale
for turen. På strekningen mellom Voksen-
lia og Skogen var det flott utsikt ned til
Bogstadvannet og over Kolsås. Nå er
alt grodd igjen, og en ser ingen ting
lenger.

Vi sto på ski i Readyløypa helt hjem.
Bakkene der var morsomme, og sne var
det nok av.

Første og siste stasjon
Nationaltheatret stasjon var første og
siste stopp på Holmenkollbanen. Jeg
husker godt den lille kiosken på per-
rongen.  Der satt en dame i glassburet
og solgte aviser, sigaretter og sjokolade.
Kiosken kunne ikke ha vært større enn
to kvadratmeter. Kåpen hennes hang på
den lille utgangsdøren, og luften der inne
var nok ikke av den beste. Men hun
hadde sikkert en bra omsetning og faste
kunder.

Jeg kan ikke huske at trikken var
forsinket. En kunne stille klokken etter
Holmenkollbanen sa en den gang. Aldri
var avganger innstilt, og en kunne være
trygg på at man kom frem til riktig tid.
Det kan man ikke nå. Det er ikke lenge
siden Frognersetertrikken bare gikk fra
Majorstuen der en måtte stå i regnet og
vente hvis en kom fra undergrunnen.
Skal man lenger oppover enn Holmen-
kollen, er det ofte halvtimes ruter.

Så vidt jeg vet, er det bare denne
banen som har planoverganger med bom.
Alle konduktørene er borte, og folk går
av og på uten kontroll. Hvis man er sent
ute og ikke rekker å stemple kortet eller
kjøpe billett i automaten før en smetter
inn på trikken i siste liten, er man en
sniker og har ikke mulighet til å betale for
seg.

Jeg skjønner at jeg er blitt gammel og
synes at ting var bedre før. Men er det
riktig? Nå kan en kjøre trikk lenger enn til
Nationaltheatret, gjennom byen til de
østre bydeler, og det er vel positivt?
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AV TALLAK MOLAND

VED FINN HOLDEN

Dette er en viktig bok for mange men-
nesker som er glad i Marka, ofte er den
også spennende. Mesteparten av Nord-
marka var i 1730-årene samlet på to
hender: ”Peder Grøns store skog” i øst
og ”madam Leuchs store skog” i vest.
Bernt Anker giftet seg med enken etter
den siste Leuch på Bogstad. Han solgte
Bogstad med Leuchs skog til broren
Peder, som så kjøpte Grøns skog og
samlet hele Nordmarksgodset på én hånd
i 1804. Etter svigersønnens død i 1840
overtok én sønn Bogstad, mens broren
arvet Nordmarksgodset, som så gikk
videre i Løvenskioldfamilien.

Bernhard Herre og Peter Chr. As-
bjørnsen gjorde allmennheten oppmerk-
som på naturopplevelsene ved friluftsliv
i Marka. Asbjørnsen gikk med fiskestang,
Herre gikk på jakt. De ble etterfulgt av
jegere og fiskere, som igjen skrev om sine
turer innover i Marka, der de møtte andre
jegere og fiskere, vedhoggere og gjetere.

Finansmannen Thomas Heftye var
opptatt av skogområdene rundt hoved-
staden. Først kjøpte han Sarabråten som
landsted i Østmarka. I 1864 kjøpte han
Frognerskogen og Frøenskogen fra
gårdene Frogner og Store Frøen. Han ut-
bedret seterveien opp til Frognerseteren,
både for å kunne kjøre gjester opp til den
villaen han bygde der, og for å kunne
åpne skogen for innbyggerne i byen.
Moland skriver at Heftye ”lot opføre et

HISTORIEN OM NORDMARKA
gjennom de siste 200 år

stabbur og tre andre tømmerbygninger”.
Det korrekte ville vel være å si at Heftye
flyttet et stabbur og et par tømmer-
bygninger. Heftye bygde også et utsikts-
tårn oppe på Tryvannshøyden, rev det
og bygde et nytt, større og sikrere. Han
hadde en oppsitter på Frognerseteren
som serverte mat til turistene.

Thomas Heftye hadde også sans for
de fjerne fjell og bidro til å stifte Den
Norske Turistforening og ble dens første
formann i 1868. Foreningens første årbok
inneholdt en artikkel om Nordmarken.
Forfatteren var Jørgen Gjerdrum, som
skrev den første turguide for Nordmarka.
Det førte igjen til at turistene kom i 1870-
årene, folk som gikk fottur uten gevær
og fiskestang, men ville komme seg ut i
naturen, vekk fra byen. Enkelte borgere
og foreninger kjøpte fritidseiendommer i
Nordmarka, noe som kunne ha ført til en
utparsellering av hyttetomter rundt byen.

Kommunen kjøpte skogeiendommer
i Maridalen og rundt Nøklevann for å
sikre vanntilførselen til byen. I 1889 (det
står galt 1899 hos Moland) kjøpte
Kristiania kommune Frognerseterskogen,
og markerte samtidig at dette kjøpet
hadde et helt annet formål ”naar Eien-
dommen gaar over til at blive en offentlig
Eiendom, indkjøbt i den Hensigt at
holdes tilgjængelig for enhver”.

Mange av turistene overnattet på
plassene i Nordmarka, noe som skaffet
oppsitterne velkomne besøk og gode
inntekter. Løvenskiold forsøkte å ha
kontroll med byfolks jakt og fiske ved å
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sette inn i kontraktene for plassene at
”Jægere og Fiskere maa ikke huses”. Men
turistene kunne også forårsake konflikter
på overnattingsstedene. Som 17-åring
overnattet Edvard Munch sammen med
noen kamerater på Kamphaug, og skrev
i sin dagbok at de ikke kom godt overens
med kona på Kamphaug og skysskaren
over Bjørnsjøen. Men de ankom Kamp-
haug ved midnatt, dro derfra ved tretiden
om natten og krevde båtskyss midt på
natten!

Hittil var Nordmarka gjenstand for
turer om sommeren.  I 1880-årene opp-
daget skiløperne Nordmarka. Christiania
Skiklub ble stiftet i 1877, arrangerte turer
for medlemmene og hadde ansvaret for

Husebyrennene. Men
klubben ville ikke ha det
økonomiske ansvaret for
rennene, og det førte til at
Foreningen til Ski-Idrettens
Fremme ble stiftet i 1883. Det
første langrennet i Nord-
marka ble arrangert vin-
teren 1886/87 i en umerket
løype som var bekjentgjort
på forhånd: Sognsvann –
Kamphaug – Bjørnholt –
Lørenseter – Ullevålseter –
Sognsvann.

I 1889 kom Fridtjof
Nansen tilbake fra skituren
over Grønland, og i boken
om ferden skrev han disse
bevingede ord: ”Skiløb-
ningen er den mest natio-
nale av alle norske idrætter,
og en herlig idrætt er den, -
fortjener nogen navn av

idrættenes idrætt, er det i sandhed den.”
I de siste ti årene av 1800-tallet ble det
stiftet 22 skiklubber, og flere av disse
sikret seg sin egen skihytte i Marka.

Ernst Bjerknes laget det første
skikartet i verden i 1890 og understreket
med rødt gårder hvor man kunne få mat
og nattlosji: Kamphaug, Tømte, Lig-
geren, Gåslungen, Lørenseter, Blank-
vannsbråten, Svartorseter og Slakteren.
Han skrev at hovedruten fra byen gikk
over Sognsvann innover til Ullevålseter
og Kamphaug. Turen opp mot Slakteren
var tyngre, for løperne måtte passere
over Tryvannshøyden, Skådalen eller
Vettakollen – dette var før Holmenkoll-
banen var anlagt. Skiløperne gikk lenger
enn til de nærmeste plassene, og i Ski-
foreningens årbok for 1896 beskrev H. J.

"Den sorte strek". Fra Moland.
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Haffner de vanlige ”skiveie” i Nordmarka.
Moland beskriver rallarperioden med

tre store tekniske prosjekter i Nordmarka:
jernnbaneutbygging, vannkraftutbyg-
ging og permanente veier til noen av
plassene. Han skriver om skogens menn,
lange avstander og nettverk som skapes
gjennom arbeidsfellesskap, giftermål og
skolegang. Kvinnene på plassene tok
imot vandrere og skiløpere; det fortelles
om Mor Slagteren og Mor Tømte. Etter
hvert måtte Skiforeningen bygge over-
nattingssteder, først Skjennungsstua.
Når den kom for nær byen, måtte Kikut-
stua bygges.

I kapitlet om Eiere og eiermakt forteller
Moland om alle konfliktene i første
halvdel av 1900-tallet, om vannforsyning
og friluftsliv, veirettigheter og frikjøp av
plasser med grunnlag i jordloven. Under
krigen fortsatte kraftutbyggingen med
tyskernes støtte. I 1941 utga Nils Houge
boka ”Oslomarka som naturpark”,
skrevet under fangeopphold på Grini.
Her offentliggjorde han et kart over
Oslomarka og tegnet en svart strek rundt
markene, som igjen ble grunnlaget for
Markagrensen.

Et gjennombrudd kom i 1950 med
avtalen mellom kommunen og Løven-
skiold om restriksjoner på skogeierens
eiendommer ovenfor Maridalsvannet.
Naturparken Nordmarka skulle være
reddet for fremtiden. Men det kom nye
planer, om store damanlegg, om motorvei
gjennom Nordmarka, bussrute fra Mari-
dalen via Kikutstua til Sørkedalen og
boligbygging i Sørkedalen og Maridalen.
Skiforeningen og Oslo og Omland Fri-
luftsråd engasjerte staten. Det var ikke
lenger like selvklart at stadig vekst var
riktig.

1970-årene ble et tiår med kamp om
Oslomarka. Miljøverndepartementet
arbeidet med en flerbruksplan og særlov
for Oslomarka. Engasjementet var stort
og deltakerne mange, men ingen fler-
bruksplan og særlov for Oslomarka ble
vedtatt.

Tallak Moland avslutter en spen-
nende framstilling om Nordmarka med tre
hovedfortellinger. Den lyse fortellingen
tar utgangspunkt i Peter Christian As-
bjørnsens tekst ”En nat i Nordmarken”.
Nordmarka har gitt frisk luft og gode
opplevelser til stor og liten gjennom alle
år. Den mørke fortellingen baserer seg
på Bernhard Herres tekst ”I Nordmarken”
om slit, fattigdom og kamp for utkommet
på tarvelige plasser. Den tredje hoved-
fortellingen har noen av sliterne selv
fortalt, om skogsdrift, fløting, hester og
jakt. Den nye fortellingen har et annet
utgangspunkt. Det mentale kartet over
Nordmarka er blitt et annet. Vi snakker
mer om Marka, mindre om Nordmarka,
mindre om husmannsplassene og
servering der, mer om stier og vann,
skiløyper og turisthytter. Noen fester seg
ved det uforanderlige i Nordmarka,
skogen, vannene og høydene. Andre, og
Moland er blant dem, fester seg ved det
foranderlige, hendelsene og handlingene
som har forandret Nordmarka.

For alle som er glad i Nordmarka, vil
dette være en fin bok.


