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Velkommen til høsttur
onsdag 24.september

Vinderen Historielag ønsker velkommen til høsttur til Kongsvinger fest-
ning og Blaker skanse onsdag 24. september.

Høstturen i år skal gi innblikk i krigshistorien forut for 1814. Vi besøker to 
av festningsverkene langs Glomma som var sentrale i krigen mot svenskene 
i 1808 og i felttoget 1814. Disse har en lang og spennende historie, men 
spesielt huskes de som åsted for dramatiske begivenheter disse skjebnes-
vangre årene – tenk bare på kaptein Dreyer på stubben!

Bussen kjører fra Villsvinet ved Slemdal skole kl. 09.30. 
Retur samme sted ca. kl. 16.00

Prisen for turen er kr. 450.- pr person, som dekker buss, omvisning/guide 
på Blaker og på Kongsvinger, billett til museet på Kongsvinger festning og 
lunsj i Kongsvinger. Betales til konto 7874 05 98200 når plass er bekreftet. 
NB!

Bindende påmelding kontakt: Seyna Sønnichsen Mobil: 90066583 
eller E-mail :  seyns@online.no
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TeksT og foTo: Hans fredrik 
Horn, sTyreleder Hoffselvens 
venner

Kan det være mulig?  Nemlig 
å vandre fra Bestumkilen til 
Voksenkollen uten å måtte gå på 
asfalt?  Ja, men bare hvis man 
ser litt stort på det.  

Turen som er beskrevet nedenfor, 
må nok innom asfalten på drøye 
ti prosent av strekningen.  Denne 
flotte trimturen midt i våre hjem-
lige trakter er det relativt få som 
kjenner i sin helhet.  Når jeg har 
valgt ut denne strekningen, er det 
både fordi den følger Hoffselven 
(«Min elv») og fordi hele streknin-
gen i kommunebyråkratiet til sam-
men utgjør en enhet med arbeidstit-
tel «Turvei A5».  Den fortjener et 
bedre navn.  Derfor utfordrer jeg 
Vinderen Historielag til å arrangere 
en navnekonkurranse for stien, 
selvsagt med både jury og premier.  
Ja, for store deler av den rundt ti 
km lange strekningen er sti, og ikke 
egnet for barnevogner.  Turen går 
fra Bestumkilen, oppover langs 
elven, Oslos sjette største vassdrag, 
til Midtstuen.  Her forlater den 
både bekken og byggesonen og går 
til toppen av Holmenkollen.  Tur-

vei A5 går videre gjennom bygge-
sonen til Lillevann eller Voksenkol-
len stasjon.  Traséen er svært dårlig 
merket, derfor er det best å ha med 
kjentmann eller dette nummeret av 
bladet du nå leser.  

Følger Hoffselven
Turen starter ved den røde kiosken 
ved broen over Hoffselven inne 
på Karenslyst båtopplag.  Herfra 
følger vi høyre side av elven opp-
over langs asfaltkanten mellom 
båter i opplag og buskene langs 
elven.  Våre fiskevenner vil ikke 
ha stien helt nede ved vannkanten 
da det forstyrrer fisken.  Vi er blitt 
lovet åpen port i gjerdet som-
merstid, så vi kan komme opp på 
gang-/sykkelveien langs E18.  Her 
må vi se opp for syklister som kan 
komme i stor fart.  Vi passerer 
Karenslystlokket over E18, går ned 
Hoffselvpromenaden og holder stø 
kurs mot lysregulert gangfelt og 
jernbaneundergangen.
Fra Skøyen stasjon over Hoffsveien 
og langs elven er det god turvei på 
begge sider.  For å unngå asfalten, 
følger vi østsiden langs Skøyen-
hagen Boligpark. Vi passerer første 
bro og krysser elven på den flotte 
trebroen lenger opp.  Her kan man 

Utenom asfalten – fra Bestumkilen 
til Voksenkollen
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komme helt ned til elven og kjøle 
bena i vannet.
På den andre siden av elven ser 
vi et beskjedent to etasjes hus.  
Storebrand Eiendom har planer om 
å bygge et åtte etasjer høyt kon-

torbygg på denne 
trange tomten, noe 
som er stikk i strid 
med «Grøntplan 
for Oslo» der man 
tilstreber et grønt 
belte på 20 meter 
på hver side av 
byens elver.
På vestsiden spises 
grøntarealet et-
ter hvert opp av 
parkerte biler, men 
det går an å følge 
det til Hoff stasjon 
på Lilleakerbanen.  
Her krysser vi 
trikketraséen og 
følger den tilbake 
til elven.  Når vi 
kommer til trik-
kesløyfen, slår det 
oss at her kunne 
man gjerne ha 
pyntet opp litt. Vi 
runder Vann- og 
avløps-etatens lille 
murstensbygning 
og kikker ned i 
elven der det vok-
ser fullt av Can-
adagullris langs 
breddene.  Planten 
er svartelistet fordi 

den fortrenger all annen vege-
tasjon.  
Nå er vi antagelig der biskop Jens 
Nilssøn beskriver i sine reiseme-

Juvet mellom Smestaddammene.



4

moarer fra september 1594:  «…
fra Skaadin i suduest offuer en 
liden bro til en gaard som heder 
Haaff…»

Gyteplass for fisk
Videre holder vi oss på høyre side 
av elven på den fine turveien langs 
Orklas hovedkontor som dessverre 
ble bygget så nær elven at det blir 
lite igjen til den blågrønne korridor.  

Her har noen råkjørt med motorsag 
på begge sider av elven og dermed 
prøvd å ødelegge det lille som var 
igjen av det «blågrønne biologiske 
mangfold».

Vi går over broen til venstre og 
følger elven på vestsiden langs 
OPAK-bygget.  Like rundt svingen 
ser vi på motsatt side noen store 
stener som skjuler et kloakkrør, det 
er Slemdalsbekkens utløp i Hoffs-

Etter mye regnvær og snøsmelting oversvømmer Smestaddammen turveien.
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elven.  Det er ikke så mye vann 
som slippes ut her, for det meste er 
sendt ned til Vestfjordens Avløps-
selskaps (VEAS) tunnel for å bli 
renset ute ved Slemmestad.

Litt lenger opp har Hoffselvens 
venner laget en litt bratt sti for at 
publikum skal bli ledet vekk fra 
elvebredden.  Her er nemlig en 
gyteplass for fisk. Ser man over på 
østsiden, er det ikke tvil om at det 
er her turveien vil gå i fremtiden.  
Kommunen eier tomten nærmest 
elven og har regulert en turvei på 
brinken.  Det er bare på den siden 
det er mulig å få laget en turvei 
som kan benyttes av rullestoler.  
Om vinteren kan stien på vestsiden 
være vanskelig å forsere. Men hvis 
man klarer det, kommer man til 
Møllhausen Torg, der den trette 
vandrer kan få seg en fortjent hvil 
i kaféen.

Elven er her gjemt under en kulvert 
som Oslo Elveforum lenge har øn-
sket å få fjernet.  Området er regu-
lert til friareal.  På den annen side 
av Engebrets vei har den blågrønne 
struktur igjen dårlige vilkår.  Men 
her er det meste av tomten mellom 
husene og elven regulert til friareal, 
så hvis vi snakker pent med grunn-
eieren, skulle det være muligheter.

Dronningfossen
På toppen av bakken har vi på 
høyre side et gammelt asketre 
skiltet med «NATURMINNE». 
Bak det finner vi en ganske dyp, 
delvis støpt kanal og lenger borte 
skimter vi mellom trærne et rødt 
uthus med hvit mur under. Un-
der der igjen finner vi en gammel 
mur som har båret den møllen 
som Møllefossen er oppkalt etter.  
Gamle kart viser denne møllen på 
østsiden av elven, mens det senere 
ser ut til å ha vært en bygning tvers 
over elven litt lenger nede. 
På vår venstre side ligger Ullern 
Frivilligsentral i det lille røde 
huset.  Her krysser vi elven på 
broen over Hoffsdammen som 
dessverre er grodd igjen i løpet av 
de siste 25 år, og det er lite håp om 
å få tilbake vannspeilet.  Over den 
samme bro går Pilegrims-leden fra 
Oslo til Nidaros og dessuten tur-
veien fra Frognerparken til Strøms-
dammen (langs Makrellbekken).  
Dette området er åpent og fri for 
bebyggelse fordi det i mange år var 
regulert til jernbaneforbindelsen 
Grefsen – Bestum.

Nordover langs elven på østsiden 
er det god sti frem til Gullkroken.  
Når vi har det øverste hvite 
rekkehuset på høyre hånd, går det 
en liten sti ned til venstre mellom 
haugene med hageavfall.  Stien er 
sklidd litt ut, men den dristige blir 
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belønnet med en fin opplevelse, 
nemlig synet av områdets best 
bevarte hemmelighet, Dronningfos-
sen, fra nedsiden.  Den er rundt 11 
meter høy og skal være 
oppkalt etter Sophie, kong Oscar 
ll's dronning.    Noen mener fossen 
er oppkalt etter dronning Maud.  
Den danner avslutningen av 
Holmenbekken som her nede i bun-
nen løper sammen med Makrell-
bekken og danner Hoffselven.   Det 
er en egen stemning her nede.  Det 
føles litt uvirkelig at vi er midt i 
byen.

De som synes at stien ned til bek-
kemøtet blir for vanskelig, kan, 
ved lav vannstand, prøve å steingå 
Holmenbekken litt lenger opp.  Da 
kommer man ut på en liten rygg 
med utsikt over fossen ovenfra.  

Den beste utsikten er imidlertid 
fra den andre siden av dalen, fra 
tomten ved gravmonumentene. 
Men det får bli en annen gang, 
for vi skal videre. Nå har vi valg-
et mellom å gå langs kanten av 
parkeringsplassen ved Gullkroken 
5-7 eller å finne en litt kronglete 
sti nærmere vannet frem til trappen 
og broen som skal føre oss over 
bekken.  I bunnen av trappen tar 
vi skarpt til høyre og følger bek-
ken nordover.  Her krysser vi den 
gamle grensen mellom gårdene 
Hoff og Smestad.  

Nedlagte isdammer 
gror igjen
I skogholtet foran oss står det en 
sten med tallet 58 hugget inn.  I 
1878 ble Kristiania utvidet på 
bekostning av Aker og det ble 
satt ned stener langs den nye 
bygrensen.  Dette er ikke en slik 
sten, for den nye bygrensen fulgte 
Frognerelven.  Imidlertid satte man 
også opp såkalte byggebeltestener 
1/8 mil (1412 m) utenfor selve 
bygrensen for å markere et areal 
der det var restriksjoner på byg-
ging.  75 slike ble satt opp for å 
markere denne grensen.  Vår sten 
er en av disse.

Oppe på kanten av demningen 
fra 1880-årene ser vi det som er 
igjen av Bjørnebodammen, (Ne-
dre Smestaddam), den nederste av 
isdammene i vassdraget.  Disse ble 
bygget på slutten av 1800-tallet for 
å brukes til isskjæring.  Det var før 
kompressorkjøleskapenes tid og 
isen kunne holde seg til langt ut på 
sommeren, lagret under sagmugg.  
Denne dammen er dessverre også i 
ferd med å gro igjen.  Eierne øns-
ker ikke å gjøre noe med dette, så 
det går ikke lang tid før den deler 
skjebne med Hoffsdammen.
Fra demningen ser vi på den andre 
siden en stor blå barnehage.  Den 
ligger på den gamle tomten til 
Norsk Tipping. Herfra kan vi også 
se inn til høyre hvor vi har en liten 
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«hundremeter-skog».  Den eies av 
kommunen.  Både den og ravinen 
ovenfor, mellom Smestaddammen 
og Bjørnebodammen, er regulert 
til grøntområder og burde være en 
del av turveien vår.  På nordsiden 
av ravinen er terrenget godt egnet 
til turvei da det er en naturlig hylle 
som veien kan legges på en del av 
strekningen.  Man vil da også få en 
titt innover den ville ravinen.  Dag-
ens turvei på denne strekningen går 
på asfalten rundt Smestad syke-

hjem. Vi unngår den og fortsetter 
i stedet på vestsiden av dammen.  
Her er ikke opparbeidet sti, men 
vi kan følge kanten av gressplenen 
og kommer raskt inn på kommunal 
eiendom.  Oppe i skråningen ser vi 
etterhvert et av de moderne alu-
minium grensemerkene.  Vi runder 
merket og befinner oss på en stripe 
kommunal grunn som vedlike-
holdes av naboene. 

Det går en turvei fra Frognerparken til Strømsdammen, som følger Makrellbekken.
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På asfalt over Smestad-
krysset
Rett over den gamle Hoffsveien ser 
vi en tømmerhytte som er rester av 
okkupasjonstidens Smestad leir.  
Mange steder rundt i landet ble 
slike hytter spredt i terrenget for 
å kamuflere militær-leirene som 
uskyldige norske hyttegrender.  I 
1950-årene holdt Rudolf Steiner-
skolen til i noen av brakkene på 
tomten som senere er bebygget av 
Hegnar Media AS.  Nå må vi gå 
litt på asfalt idet vi følger Hoffs-

veiens gamle trasé frem til Sme-
staddammen.  Vi krysser veien på 
gangfeltet og følger turveien mot 
lyskrysset.  Dammen og parken 
rundt vedlikeholdes nå av Hegnar 
Media som benytter en spesiell 
slåmaskin til å klippe dunkjevlen.
På den andre siden ser vi en fin 
steinbro.  Der kommer Holmenbek-
ken frem etter å ha gått 800 meter 
gjennom private hager.  På den 
strekningen kan vi dessverre ikke 
følge vassdraget.  Fra lyskrysset 
må vi igjen ut på asfalten og holder 
oss på høyre side av Ullernchaus-

Det vokser frodig langs Hoffselven, og stien er ikke like fremkommelig overalt.
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séen opp til Smestad stasjon.  Her 
følger vi gangveien på broen over 
T-banen og holder deretter til ven-
stre.  Vi krysser bydelsgrensen og 
kommer over i Vestre Aker bydel.  
Da står vi rett foran den siste oasen 
langs ruten for sultne og tørste 
sjeler: Bakkekroen restaurant, byg-
get i typisk funksjonalistisk stil i 
1933-34.  Her er det åpent fra kl. 
11 (søndager kl. 12).
Etter en velfortjent hvil på kroen 
tar vi trappene opp til høyre mel-
lom villaene opp til Bernhard 
Herres vei hvor vi tar til ven-
stre. Han selv foretrakk de mer 
folketomme områder i Nordmarka, 
men vi må for en liten stund bite i 
det sure eplet og gå ut i trafikken.       

Husker drønnene fra 
Holmenbatteriet
For å komme videre følger vi 
Holmenkollveien noen få meter 
opp til Jonas Holmens vei.  Navnet 
på veien er så hemmelig at det ikke 
står på noe veiskilt.  Den gamle 
alléen fører opp til Østre Holmen 
gård.  Veien fikk navn i 1982, opp-
kalt etter en kjent skiløper som eide 
gården for 100 år siden. Mer om 
ham kan du lese i Vinderen 
Historielags blad 1/2011.  Halvveis 
opp i alléen tar vi sideveien til ven-
stre og smutter mellom gjerdene til 
snuplassen nederst i Bamseveien 
som vi følger bort til friarealet ved 

Holmendammen der vi igjen får 
slippe asfalten og får en «blågrønn 
opplevelse» etter å ha vært borte 
fra Holmenbekken i nærmere en 
km.
Vi er nå kommet til den øverste av 
de fire isdammene i vassdraget.  På 
et kart fra 1900 i Harald W. Orvins 
bok er den ikke tegnet inn, mens 
de to nederste dammene i bekken 
finnes der.  På «www.oslobilder.
no» finnes to foto av dammen 
datert 1902, men her kan datoen 
være feil.  Det ene bildet er gjengitt 
på side 24 i Vinderen Historielag 
3/2013.
Under okkupasjonen lå det et 
stort 16 kanoners luftvernbatteri 
på høyden til høyre for oss.  De 
beslagla 60 mål innmark og 40 
mål utmark med ca. 300 tyskere 
innkvartert i brakker som delvis 
var skjult i terrenget. Vi som vokste 
opp i området under krigen, husker 
godt drønnene fra Holmen-batteriet 
der vi satt i kjelleren med et par 
jernbjelker til å holde stuegulvet på 
plass hvis huset skulle bli truffet.
I nordenden av dammen er det et 
stort biologisk mangfold som man 
kan lese av opplysningstavlen.  Her 
ved vannet har Lions Club Oslo/
Slemdal tent St. Hans bål hvert år i 
mer enn 40 år.  Holmendammen er 
for øvrig en internasjonalt godkjent 
arena for fluekastekonkurranser.  
Smestad-gutten Gerhard Schøpp 
ble den første verdensmester her i 
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1957 og 1958. Han har senere gjort 
kanadier av seg.

Langs Holmendammen 
mot Løkkaskogen
Holmendammen er ikke anbefalt 
som badevann ennå, men det kan 
den snart bli.  Det finnes ennå noen 
områder i nedslagsfeltet der kloakk 
og overvann går i felles rør, men 
Vann- og avløpsetaten i kommunen 
vil prioritere omlegging av 
ledningsnettet ovenfor Holmen-
dammen i de kommende år.  Om-
rådet nord for dammen ble kjøpt 
av Aker kommune til parkanlegg i 
1938.  Her er opparbeidet fullver-
dig turvei, men vi kan gjerne holde 
mer til venstre for å få kontakt med 
det levende vann.  Langs bekken 
før vi kommer til Stasjonsveien står 
det et grønt, nedtagget lite hus som 
er Vann- og avløpsetatens 
målestasjon. Like etter Stasjons-
veien blir turveien vår sperret av 
en barnehage.  Vi runder den og 
kommer til et åmot med hvilebenk.  
Herfra kan vi ikke følge Holmen-
bekken lenger, for den går i private 
hager og dype juv opp mot Svend-
stuen der den heter Skådalsbekken.  
Vår tur går i stedet til venstre over 
den første broen ovenfor åmotet og 
langs Styggedalsbekken.  
Opprinnelig gikk Holmenbekken 
litt lenger øst her, men den ble fly-
ttet under utbyggingen av området i 

begynnelsen av 1950 årene.
Når vi kommer til Bjørnveien, 
stopper vi opp litt for å vurdere 
alternative ruter.  Til høyre for 
bekken går en planert turvei opp til 
Dagaliveien.  De med barnevogn 
må ta den.  Vi andre skal unngå 
asfalten og velger stien til venstre.  
Etter å ha passert den lille kneika 
kan vi skimte ruinene av Løkka 
Gartneri under alt hageavfallet (se 
også Vinderen Historielag 3/2004).  
Her ble det drevet gartneri ennå 
i flere år etter krigen.  Turveien 
vi har gått på fra Stasjonsveien, 
følger omtrent traséen til den gamle 
gårdsveien til gartneriet.  
På et skilt står det «Gjennomgang 
forbudt», men det er visst ikke 
forbudt å kaste hageavfall (før 
lenger oppe?). Stien fjerner seg 
litt fra bekken og ender snart ut på 
Løkkaskogen.  Dette friområdet 
er fortsatt i privat eie.  Turveien 
er regulert nærmere bekken men 
ikke opparbeidet. For 20 år siden 
mottok jeg, som leder av bydelens 
tekniske utvalg, en dristig plan for 
turveien her.  Forslaget gikk ut på 
å bygge en 36 meter lang gangbro 
fra høyden utenfor Dagaliveien 
18C, over turveien og juvet bort til 
vestsiden på kanten utenfor 
Løkkaskogen 52.  Dermed ville 
man kunne få en titt inn i det jeg vil 
kalle «bydelens siste villmark», et 
enda flottere og mer utilgjengelig 
juv enn det ved Smestaddammen.
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Rester etter uteliggere
For tiden er det ganske ufremkom-
melig ute på brinken på vestsiden 
av dalen fordi den blir brukt som 
hageavfallsdepot.  I mine gutte-
dager etter krigen og langt ut i 
1960-årene bodde det et par utelig-
gere her.  De ble kalt Pottit'n og 
Langen og gjorde ingen fortred, 
men vi gutta var litt redde for dem 
likevel.  De hadde laget seg en sti 
fra gårdsveien til Løkka og innover 
skogen, over bekken og på skrå 
opp den steile vestsiden av dalen.  
Det er fortsatt tydelige rester etter 
skurene deres og vi kan ane hvor 

stien gikk.  I mars i år møtte jeg 
rådyr på tomten, midt oppi glasskår 
og det hele.  Stakkars dyr.
Vi får komme oss ut i sivilisa-
sjonen igjen og følge Løkkaskog-
en rett oppover helt til den siste 
asfaltinnkjørsel (nr. 48).  En ganske 
bratt sti bringer oss videre oppover.  
Et stykke oppe gjør den en skarp 
sving til høyre og blir svært trang 
mellom to gjerder før den kom-
mer ut på Dagaliveien ved nr. 32. 
Akkurat den «slalåmporten» var 
det litt gøy å forsere på ski i yngre 
dager.  En delvis opparbeidet turvei 
videre finner vi på skrå oppover 

Bjørnebodammen,  eller Nedre Smestaddam ble i sin tid brukt til isskjæring.
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Dagaliveien.  På den store tomten, 
Ankerveien 6, litt lenger opp på 
høyre side lå det som opprinnelig 
het Midtstuen Sanatorium (1910 – 
1943).   I min ungdomstid het det 
Akershus Fylkessykehus.  Da det 
brant ned i 1989, huset bygningen 
Hotel Norge. Den historien har 
nylig vært skrevet om i bladet.

På den andre siden av tomten ser 
vi igjen Styggedalsbekken som går 
ned mot Dagaliveien uten tur-

veifølge.    Fra Ankerveien følger 
vi den blåmerkede stien gjennom 
«hundremeter-skogen» til Midt-
stuen stasjon. Skogen kalles også 
for «Bautatomten»; på hjørnet av 
Frognerseterveien og Ankerveien 
står en bauta av Thomas Heftye 
(1822 – 86) som gjorde en stor 
innsats for friluftslivet i hoved-
staden.  For tiden er skogen mest 
kjent fordi noen vil hugge den 
og bygge tennisbaner der, ganske 
mange tennisbaner, så det ikke blir 

Turen er ikke å anbefale vinterstid, men vakkert er det langs Hoffselven 
alle årstider.
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noe igjen av den blågrønne kor-
ridor.

Kjærlighetsstien over-
tatt av syklister
Den Norske Turistforenings skilt 
ved Ankerveien viser «Kjær-
lighetsstien» til Frognerseteren 2,3 
km.  Det var en gang en hyggelig 
sti som gikk langs Styggedalsbek-
ken.  Jeg skriver «var», fordi den 
nå er fullstendig overtatt av ter-
rengsyklister som har bygget hopp 
og andre hindre i den.  Flere steder 
er det så trangt at turgåere ikke kan 
vike ut til siden når syklistene duk-
ker opp i full fart, så den kan ikke 
anbefales.  I stikrysset like ovenfor 
Midtstuen stasjon er skiltet med 
«Kjærlighetsstien» fjernet.  Det 
mangler bare et skilt som opplyser 
at dette er en terrengsykkelsti.
Når vi kommer til Midtstuen T-
banestasjon, har vi gått 5,5 km fra 
Bestumkilen og kommet 220 meter 
over havet.  Opprinnelig het 
holdeplassen Frognerseterveien.  
Midtstuen er egentlig plassen litt 
lenger opp, der hvor Bomveien tar 
av.  Navnet kommer av at stuen 
ligger midt mellom Grimelunds-
grinden, hvor Frognerseterveien tar 
av fra Holmenveien, og 
Frognerseteren.

Etter å ha passert under Holmen-
kollbanen, skal vi ikke gå rett frem 

opp Korketrekkker’n.  Vi tar til 
venstre over bekken og rett opp 
den bratteste stien.  På et grantre 
står det et skilt som sier «Akebane» 
med pil i den retningen.  På in-
ternett står det at Akeforeningen i 
Oslo mot slutten av 80-tallet åpnet 
Midtstulia Akebane, men den har 
vi ikke hørt mye om.  Etter å ha 
gått opp den første bakken ser vi 
at den gamle stien/akebanen nylig 
er planert ut i 8 -10 meters bredde. 
Mon tro hva det skal bli?  Vi følger 
denne «veien» oppover og kommer 
snart inn på en nyanlagt turvei.

Panorama over Oslo
Når vi passerer dommertri-
bunene for øvelseshoppbakkene 
i Midtstulia blir veien vår svært 
bratt.   Midt i det bratteste krysser 
vi høydekoten på 300 meter og 
får en panoramautsikt over byen.  
Snart øyner vi den første broen for 
langrennsløypene og tar sikte på 
å gå under det midterste spennet.  
Da unngår vi asfalten mest mulig 
og kommer helskinnet over Holm-
enkollveien. Fra broen ser vi ned 
til høyre en blåmerket sti.  Denne 
følger vi langs rulleskiløypa og opp 
gjennom Kapellskogen.  Vi krysser 
en vei og får en stor varde av sten 
på venstre hånd like ved den lille 
klatreparken. Dette er den såkalte 
«Danskerøysa», som muligens ble 
reist til minne om en danske som 
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omkom her, 
antagelig i en 
snestorm.  Veien 
mellom Besse-
rudtjern og 
Frognerseteren 
gikk her, før 
Keiser Wilhelms 
vei, nå Holmen-
kollveien, ble 
bygget (spen-
nende føljetong i 
Vinderen His-
torielags blader 
1/98 og 3/2002).  
Vi fortsetter rett 
frem og ser rul-
leskiløypa nede 
til venstre for 
oss.  Ved neste 
kryss følger vi 
denne oppover til 
venstre forbi skiltet som ber oss om 
å holde utenfor asfalten så vi ikke 
forstyrrer de som trener på rulleski.  
For oss fotgjengere ser bakken ut 
til å være ganske spennende å trille 
nedover med rulleski.  

På lysløypas høyeste punkt står et 
av Skiforeningens skilt og peker 
oppover i skogen mot Lillevann og 
Voksenkollen stasjoner 3 km. Der 
skal vi inn og heretter blir det ter-
renggåing resten av turen.  Kort tid 
etterpå kommer vi til en branndam.  
Da passerer vi 400 meter koten og 
har gjort unna det meste av stig-

ningen på turen.  
Samtidig kommer 
vi igjen inn i Oslos 
byggesone etter 
å ha vært i bydel 
Marka siden Midt-
stuen.  Vi konsta-
terer altså at vi her 
har noe så sjeldent 
som en rød-
merket skiløype 
midt gjennom 
byggesonen.  Så 
krysser vi Hospits-
veien.  Der er det 
flere skilt å velge i, 
blant annet rød-
merket skiløype 
til Lillevann 
stasjon og 
Harsheim-løypa 
(noe som er en og 

samme sak).  Den er oppkalt etter 
Odd Harsheim (1924 – 94), som 
var en pådriver for å sikre tur-
veien en skikkelig trasé på denne 
strekningen (Vinderen Historielag 
3/2000).  Den kunne like gjerne ha 
vært oppkalt etter Robert Engstrøm 
(1918 -1997) som også arbeidet 
utrettelig for samme sak.  Dette er 
dessuten en gammel 50-km trasé 
fra den gang den bare gikk i én 
sløyfe.  Blåmerkingen her er nylig 
fjernet, så vi gjør lurt i å satse mest 
på de røde fremover.  For at ikke 
fortellingen skal bli for lang, tar vi 
på oss «sjumilsstøvlene» den neste 

Dronningfossen i all sin prakt.
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kilometeren.  Vi skal bare passe 
på og holde oss lavt i terrenget 
når vi passerer snuplassen øverst 
i Orrebakken.  Dessuten skal vi 
gå rett frem der hvor et skilt peker 
til høyre mot Voksenkollen 2 km.  
Den stien går via Kragstøtten og 
Kongsseteren.

Forlater rødmerkingen
Hvis vi er flinke til å holde retnin-
gen og følge de røde merker, kom-
mer vi via noen fine utsiktspunkter 
ned til den nye bebyggelsen på 
Lillevann.  Her følger vi rødmerk-
ede stolper over den grønne sletta, 
forbi rasteplassen og ned mot 
barnehagen.  Hvis vi fortsatt vil 
unngå asfalten, må vi klatre opp 
langs gjerdet og følge rødmerket sti 
på oppsiden av stupet.  Da kommer 
vi ned igjen ved snuplassen innerst 
i Lillevannskogen.  Der forlater vi 
rødmerkingen som går over van-
net og vender nesen litt til høyre 
oppover veien.  Det står ikke noe 
sted, men det viser seg at den fører 
oss på nedsiden av Voksenkoll-
grenda og rett ut på Voksenkoll-
veien.  På Voksenkollen stasjon, 
460 meter over havet, ender denne 
turen etter at vi har tilbakelagt 10 
km fra Bestumkilen.  Herfra kan vi 
gå videre til Frognerseteren eller 
ta trikken ned igjen til byen.  Heter 
den forresten fortsatt «trikk», nå 
som den har tre vogner?

Litteratur:
Rådmann Halvor Paulsen: «Rester 
av middelalderbro ved Skøyen», 
Aftenposten 31,okt. 1959
Stig Rune Pedersen: 1878-
grensesteinene mellom Kristiania 
og Aker (internet)
Kart over Christiania med en 
kvadratmiil av omegnen, fra 1844.
Harald W. Orvin: «Fra Majorstuen 
til Holmenkollen». Oslo 1992
Janne Wilberg: «Puslespillet om 
andre verdenskrig i Oslo». Bymin-
ner nr. 4-2013. 
Vann- og avløpsetaten, Oslo kom-
mune: Hovedplan avløp og vann-
miljø 2013-2030.
Knut Are Tvedt (red.): «Oslo 
Byleksikon»
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TeksT: MariT aabel

foTo: PrivaT

På Slemdal finnes 
«Haukelibakken». Noen kan un-
dres over hvorfor bakken heter 
det. For sammenhengen er ikke 
lenger åpenbar. I nitti år førte 
Haukelibakken ned til eiendom-
men Hauklia som ble revet for 
noen år siden. Andre hus står på 
den grunnvollen nå.  

Familien Aabel bodde på Hauklia 
i tiden 1910-1999. En tid var det 
et hjem for foreldre med barn: Det 
var Hauk (1869-1961) og Svanhild 
(1882- 1971) med sønnene Per 
(1902- 1999), Egil (1905-1989) og 
Andreas (1911-1948). Som voksne 

"ODE TIL HAUKLIA"

flyttet Egil og Andreas ut, men Per 
bygget sin egen fløy på barndoms-
hjemmet og ble boende livet ut.
To betydelige skuespillere levde 
lenge på Hauklia. Det var far og 
sønn, Hauk og Per Aabel. Deres 
karrierer preget norsk teater i over 
nitti år - men teaterhistorien skil-
dres ikke her. 

Stall og hønsehus
Hauk Aabel skrev om eiendoms-
kjøpet i boka «Moro var det lell!»: 
«En vakker høstdag i 1909 fanget 
mitt øie et avertissement i Aften-
posten: «Villa med stall og hønse-
hus, ca. 5 mål have, på Slemdal 
billig til salgs i løpet av kort tid». 
Vårherre er jo dårens formynder, 
heter det. Tross flere advarsler fra 
enkelte kloke hoder, kjøpte jeg hele 
stasen for en billig penge, og selv 
om eiendommen var riktig dårlig 
vedlikeholdt, har jeg aldri angret 
på det kjøpet. Da handelen var i 
orden, følte jeg mig rent svim-
mel av stolthet og lykke. Rett som 
det var måtte jeg ta mig en tripp 
der opp i min fritid. Den gamle 
eieren bodde der fremdeles, da jeg 
først skulle overta eiendommen til 
våren. Jeg generte mig for å gå inn 
i huset, men kretset omkring det 

Skuespiller Per Aabel med faren Hauk. 
Sammen preget de norsk teater i over 
90 år.
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på veien som katten om den varme 
grauten». 

Et arnested
Slik fikk adkomsten og eiendom-
men navn: Til «Hauklia» gikk 
veien fra Frognerseterveien ned 
«Haukli-bakken». Der ved enden 
av bakken lå en frodig eiendom. I 
de høye furutrærne var det et rikt 
fugleliv. Mellom grenene syntes 
et oker-gult hus. Der var det en 
velholdt hage med bærbusker og 
epletrær, blomsterbed og gressple-
ner. Hauklia var en naturskjønn og 
frede-lig plass - skjermet fra gjen-
nomfart. 

Huset var lunt og 
romslig
Værelsene vakkert møblert. Dagligstuen 

var husets hjerte – et naturlig sam-
lingssted hvor sollyset fløt mykt inn. 
Gjennom mange år var det godt å komme 
til Hauklia på besøk for storfamilien, 
venner og kolleger. Alle kjente at dette 
var et arnested.
Her fantes balanse mellom hjem og 
teaterscene for skuespillerne Hauk 
og Per. Her fikk de inspirasjon og 
ro til forberedelser og hvile mellom 
prestasjonene – et fullkomment 
sted.

Da Per Aabel døde i sitt hjem den 
22. desember 1999 kom en stor 
endring for familien. Både Per og 
Hauklia var «gamle og mett av 
dage». Det ble et tidsskifte.  

Marit Aabel er datter av Egil og 
niese av avdøde Per Aabel.

"Hauklia" er i dag revet.
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TeksT: finn Holden

8. okt. Overordentlige Storting åpnet og godtok kong Christian Frederiks 
abdikasjon.
10. okt. Prins Christan Frederik flyktet fra Bygdøy i en liten båt.
4. nov. Grunnloven endret til personalunion med Sv., felles konge og 
utenriksstyre.
23.des. Hans Nielsen Hauge dømt etter dansk lov om forbud mot møte 
uten prest. 

Syn på 1814
Christian Frederik var foraktet gjennom mange tiår – «feiging».
Nå annerledes: Jens Arup Seip: Uten Christian Frederik intet 1814
Halvdan Koht: «Intet i 1814s historie kommer så forbløffende som dette 
tilbud» om Karl Johans uventede anerkjennelse av Grunnloven med de 
endringer unionen krevde.
Miraklenes år – tre konger og tre regjeringer gjennom året
Fra dansk enevelde - opprør og selvstendighet – til delvis selvstendighet 
i ny union. Ny forfatning: folkesuverenitet, maktfordeling, trykkefrihet, 
stemmerett for menn

Etter 1814
Fred, men like hard hverdag for folk flest 
Personalunion - felles konge i Stockholm, Stortinget og regjeringen i 
Christiania, regjeringsavdeling i Stockholm 
Skape statsstyre i en ny stat på fallittens rand
Embetsmannsstaten - landet styrt av embetsmenn utnevnt av kongen.
Stemmerett bare for menn med eiendom, allmenn stemmerett fra 1913.  
Stortinget etter hvert større makt
1884 parlamentarisme: Regjeringen må ha støtte i Stortinget
1905 unionen oppløst etter strid om utenriksstyret (konsulatsaken) 

1814 – DAG FOR DAG   Del 2
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Kilder:
Alnæs, Karsten: 1814 – miraklenes år
Levende historie 2/2014: Dramaet 1814
Riksarkivets hefte om 1814
Rian, Øyvind (red.): Historiske perler, Oslo.
Steen, Sverre: Det frie Norge: 1814 og På fallittens rand, Oslo

Wilhelm Frimann Koren Christie malt av Jacob Munch i 1814.
Christie 1778 - 1849, var norsk jurist og politiker fra Bergen.
Han var sekretær for Riksforsamlingen på Eidsvoll.
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TeksT: finn Holden

foTo: vinderen HisTorielags 
bildebase

Elektrisiteten har uten tvil vært 
den viktigste oppfinnelsen etter 
1814. Det vil si, det var ingen 
oppfinnelse, for elektrisitet har 
nemlig alltid eksistert. Lyn er jo 
elektriske utladninger.

Oppfinnelsene dreide seg om å 
kunne ta elektrisiteten i praktisk 
bruk. Det tok lang tid, men så er 
til gjengjeld de aller fleste opp-
finnelsene i moderne tid avhengig 
av elektrisitet.  

Oppdaget at stoffer 
ledet strøm 
Alt de gamle grekere var opptatt av 
elektrisitet. De fant ut at ved å gni 
på rav kunne denne tiltrekke seg 
lette gjenstander som hårstrå. Det 
greske ordet for rav, «elektron», 
ble senere brukt for elektrisitet. På 
1700-tallet fant forskere ut at noen 
stoffer ledet strøm, andre var iso-
latører, senere at noen stoffer, som 
kobber, var bedre ledere enn andre. 
Elektrisitet består av bevegelige 
partikler som enten frastøter eller 
tiltrekker hverandre. Benjamin 

Da elektrisiteten kom

Franklin gjorde et berømt for-
søk da han sendte opp en drage i 
tordenvær og ledet et lyn gjennom 
tråden ned i jorden. Forskere fant at 
elektrisitet kan ledes og lagres, og 
i 1799 laget Alessandro Volta det 
første batteriet.   
I 1886 skrev direktør Swensen i 
årsberetningen til Akers mekaniske 
Verksted at den nye kraftkilden, 
«elektriciteten er en naturkraft der 
i fremtiden vil spille en stor rolle 
til belysning, til kraftoverføring, 
til drivkraft for maskiner, skip, 
sporvogner osv.». Hvert elektriske 
anlegg til disse formålene krevde et 
mekanisk verksted. Derfor så han 
lyst på framtiden for verkstedet. I 
dag er dette et banalt utsagn, men i 
1886 var det ikke det.

Elektrisk sporvei
I 1894 fikk Kristiania, som den 
første by i Norden, elektrisk 
sporvei, «blåtrikken» eller bare 
«trikken», som den ble kalt. Pro-
testene var store. Både vognmenn 
og kommunale myndigheter var 
redde for at vogner som gikk med 
«ledninger, ophængte i luften», 
ville skremme hestene. Men trik-
ken kom, og avisene måtte forklare 
prinsippet for trikken. Dette var 
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bare to år etter at det elektriske 
gatelyset var kommet i 1892, med 
11 elektriske lysbuelamper langs 
Karl Johans gate, drevet av en kull-
fyrt dampdrevet kraftstasjon eid av 
Christiania Gassverk. 
Slik ble prinsippet for trikken 
forklart for byens befolkning: 
«Staar Motorvognen stille ved 
et Stoppested, berører den ikke 
Strømledningen og forbruger 
saaledes ingen Kraft, det samme er 
naar den gaar nedover en Skraan-
ing, hvor den bevæges af sin egen 
Tyngde. Den Traad hvorigjen-
nem  den elektriske Kraft føres, 
er en ganske tynd Metaltraad, der 
i nogen Afstand ikke er synlig, 
og de Stolper, hvori Traaden skal 
ophænges, kan gives et dekorativt 

Ydre, saa de ikke blive til Vanzir 
i Gaderne. De kunde, om ønskes, 
kombineres med Gadelygterne.» 

Majorstuen - Besserud
Den første dagen som trikken var 
i drift, var forbeholdt innbudte. 
Dagen etter var trikken åpen for 
publikum. «Vogn paa Vogn gik 
hele Dagen pakkende fuld af Folk. 
Enkelte Reisende kjørte ned og op 
igjen flere Gange i træk for rigtig 
at faa prøvekjørt det nye smukke 
Befordringsmiddel, Alle gaar med 
en Sikkerhed og Ro som maa virke 
beroligende selv paa dem, der er 
nervøse overfor alt nyt,» skrev 
avisen.

Holmenkolltrikken ved Majorstuen ca. 1898-1900.
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Trikken hadde endestoppested med 
kraftstasjon på Majorstuen. Da 
planene dukket opp om en for-
stadsbane opp til de nye hotellene 
og sanatoriene på Holmenkollen, 
var det naturlig å gå ut fra kraftsta-
sjonen i Slemdalsveien på Major-
stuen. På kort tid, bare halvannet 
år, ble det så bygd en elektrisk 
forstadsbane fra Majorstuen til 
Besserud stasjon, den første for-
stadsbane i Norden. Hadde man 
klart noe tilsvarende i dag?

Husker noen da elektrisiteten kom?
De menneskene som flyttet opp i 
de nye husene langs Holmenkoll-
banen, flyttet opp til boliger med 
vedovner, fyring med koksovner 
og oljelamper, men det var de vant 
til fra byen. Først i 1915 hadde alle 
bydelene i det indre byområdet i 
Kristiania fått elektrisk strøm. Tenk 
dere hvordan dagliglivet var i de 
gamle husene fra rundt 1900, uten 
elektrisk lys, uten elektrisk komfyr 
og kjøleskap, uten vaskemaskin og 
oppvaskmaskin og så videre! Det 
var ingen hytte hvor man hadde 
mye fritid, men man skulle ned til 
arbeid i byen, og alle varer måtte 
kjøpes i byen og fraktes opp til 
Holmenkollåsen med banen. Ikke 
rart at alle husene ble bygd med 
rom til tjenestepike, for alt husar-
beid var tungt og tungvint i dette 
samfunnet. 

Er det noen av leserne som kan 
fortelle om det eldste livet langs 
banen, som kan fortelle om over-
gangen til elektriske anlegg eller 
har bilder av de gamle anlegg?

Kilder:
Oslo byleksikon, Oslo 2010.
Finn Holden: Vinderen. Fra 
fangstboplass til moderne bydel, 
Oslo 2000.

Glødelampen.
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Gerd Nyquist:
Min bror

Denne teksten er skrevet av 
forfatterinnen Gerd Nyquist, 
som døde i 1984. Den ble i sin tid 
trykket i et militært tidsskrift, 
årstallet er usikkert. En takk til 
nevøen Jon Brænne, sønn av Dag 
Brænne, som ga oss mulighet til å 
gjengi den i vårt blad.

Odd Sverressøn Brænne ble født 
21. februar 1919 i Oslo. Han døde 
2. mai 1940 – 21 år gammel. 
Han ble borte i Nordsjøen. 
Det var et kort liv han fikk. 
Han var et barn som ble en 
ung gutt som så vidt nådde 
myndighetsalderen. Men han 
var gammel nok til å dø for 
fedrelandet.

Det er ikke nødvendig å si at 
det var meningsløst. Det er 
ikke nødvendig å si at det var 
meningsfylt heller. For sier vi 
«hvorfor» til døden må vi også si 
«hvorfor» til livet.
Han var den yngste av mine brødre. 
Jeg var eldst, og så kom Dag og 
Odd. Vi var tripp-trapp-tresko-
barn, og derfor alltid nær hveran-
dre. Fra vi var ganske små doserte 
vår far emner som lå langt over vår 

forstand - men som, ettersom vi ble 
eldre, viste seg å ligge nedfelt i oss 
som nøkterne verdimålere. Vår mor 
representerte fantasien.

Litt vemodig kan jeg nå tenke på 
en av vår fars teser om befolkings-
tilveksten. Han sa at hvis men-
neskeheten skulle gå videre, måtte 
det alltid være minst tre barn, « 
ett for mor, ett for far og ett for 

fedrelandet.» «Da er jeg for 
fedrelandet», sa min yngste 
bror tilfreds. Han hadde ikke 
skjønt noe han heller. På barns 
vis tok vi alt helt bokstavelig.
Når jeg tenker på gutte-værel-
set som mine brødre delte 
hjemme på Smestad, tenker 
jeg alltid på et verksted. Et 
slags finere verksted – for de 
hadde et stort kjellerrum til 
grovarbeid slik som kajakk-
bygging. De laget alltid noe. 

På dette store gutteværelset delte 
de et digert gammelt bukkebord. 
Midt over bordplaten – på tvers 
var det malt en rød strek. Alt den 
gangen kjente jeg mine brødre godt 
nok til å vite at den streken var 
trukket opp med på tiendedels-mil-
limeteren-nøyaktighet. De satt ved 
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bordet på hver sin side av streken. 
Dag laget alltid forskjellige ting. 
Jeg husker en liten vevstol, bygget 
av Meccano og elektrisk drevet, 
som vevet bittesmå tøylapper. Og 
jeg husker en klokke som ingen 
urmaker hadde fått til å slå. Jeg 
husker lyden i den da Dag klarte 
det.

Odd laget alltid det samme. Han 
bygde fly. Han bygde alltid fly. Han 
bygde fly fra han var så liten at 
modellflyene ble bygd av hard ved 
og trukket med silke som ble lakket 

for å få den stram. Så kom Balsa-
veden, og modellbyggesettene. Han 
bygde dem alle.

Jeg husker den lille flokken av 
nabolagets gutter som satt uten-
for huset på trappen og ventet på 
Odd for å være med bort til Trasop 
ved Makrellbekken og sende opp 
modellfly. De vandret rolig nedover 
Holmenveien mens de bar Odds fly 
med forsiktighet og megen andakt. 
Nabolagets gutter vokste seg eldre, 
men flyene ble bedre og bedre. Og 
helt til de siste somrene kan jeg 

Odd til høyre, 4 år gammel, sammen med sine søsken i 1923. Dag Brænne, arkitekt 
(1914-1993) og Gerd (Brænne) Nyquist, forfatter (1913-1984). Alle tre gikk på Riis 
skole. Foto: Rude.
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huske denne lille prosesjonen av 
gutter som bar Odds modellfly.
Han var så god til å bygge modell-
fly at han var ikke mer enn 16 år 
da han ble sendt som norsk repre-
sentant til konkurransen om «The 
Wakefield Trophy». Det var hans 
første utenlandstur.

Som 14-åring begynte han å lese 
bøker om aerodynamikk. Like 
etter begynte han å lese bøker om 
propellkonstruksjon. Før han var 
ferdig med gymnasiet hadde han 
en meget avansert og grundig lest 
boksamling om flyteknikk. Og hele 
tiden bygget han modellfly, eller 
konstruerte sine egne typer fly. Det 
var som om tiden ikke strakk til for 
ham. Og likevel var han en vanlig 
gutt. Middels god i raserkajakk 
– men godt over middels i slalom-
bakken hvor han kjørte for Hem-
ing. Men det var disse flyene.

Man kan spørre seg om hva som 
skapte og la grunnen til denne 
ensidige interesse. Som alt annet 
i et menneskes liv – inntrykkene 
fra barndommen. Og de ble fulgt 
opp gjennom ungdommen. Vår 
far reiste bestandig meget. Og fra 
trafikkflygingens første tid, fløy 
han. Han kom hjem, og fortalte om 
disse flyturene. Om flytypene, om 
flyplassene i utlandet, om tidene og 
avstandene. Jeg var ikke interessert 
– men jeg husker likevel den dag 

i dag navnene. Kanskje fordi der i 
selve lyden av navnene åpnet seg 
andre vyer gjennom mine ører enn 
det gjorde for mine teknisk 
begavede brødre. «Hansa Branden-
burger». Far sa at det var et el-
ler annet i veien med en «Hansa 
Brandenburger» - jeg husker ikke 
hva. «Stinson Reliant», det lød så 
tørt. «Belanca» - det lød som navet 
på en vakker spansk pike. «Junker 
52» - han gikk ofte igjen. «Capro-
ni», «Tiger Moth», jeg tenkte 
selvsagt på en kjempemøll. «Stand-
ard Moth», en vanlig møll – «Fok-
ker» - langvinget eller kortvinget. 
«Vacco», «Heinkel 115», «MF. 
11». «Den kan komme i flatspinn», 
sa min far. «Da gjelder det å om-
møblere 
tyngden…» 

Vi ble oppdradd i den tiden hvor 
det å gå fra middagsbordet midt 
under middagen var fullstendig 
utenkelig. Men det var ett unntak. 
Og det var ikke engang gitt med 
tillatelse – det var bare blitt slik. 
Unntaket var lyden av et fly. Det 
var sjelden den gangen. Min far og 
min yngste bror sluttet å spise.
«Det er en Junker – det må være en 
Junker»?
«Nei, det er en Heinkel.» Så slapp 
de bestikk og servietter og styrtet 
ut i hagen. Kanskje – en sjelden 
gang - kom flyet så nær at de kunne 
bestemme typen ved øyesyn.
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Vi fikk en autoritær oppdragelse, 
og min eldste bror og jeg kom i den 
vanlige drabelige opposisjon. Men 
ikke vår yngste bror. Han fikk være 
i fred på en ganske annen måte enn 
vi eldre fikk. Jeg tror ikke at han 
hadde tid til å bry seg med å op-
ponere mot noe. Han hadde altfor 
mye å skape. 
Han tok artium på Ris skole i 1937. 
Men han måtte jo lære å fly. Og 
det var vanskelig å komme inn på 
en flyskole. Derfor tok han styr-
mannseksamen som hospitant. Da 
kom han inn på Marinens Flyskole 
i Horten.
«Hva flyr du, Odd? Jeg husker alle 
navnene».
«Jeg flyr gode gamle MF 11. Før-
eren sitter forrest, i friluft, og skyt-
teren står bakerst. Også i friluft. 
Det er et torpedofly, men vi har et 
grovkalibret maskin-gevær med 
fast anlegg, som kan snues i alle 
retninger. Telegrafisten – eller navi-
gatøren om du vil – sitter mellom 
oss nede i flyet. Kan du huske at far 
sa at det kunne komme i flatspinn, 
og at han visste at det gjaldt å om-
møblere vekten?»
«Ja».
«Den første gangen jeg var oppe i 
et fly, den aller første gangen, gikk 
MF11 i flatspinn. Men løytnanten 
som førte flyet visste også det med 
ommøbleringen. Så han kommand-
erte meg til å hoppe ut. Så hoppet 

jeg ut da, vet du. Dermed ble flyet 
lettere bak».
«Å, ja».

Jeg har senere spurt min bror Dag 
om han tror at Odd var redd noen 
gang. «Redd? Nei – aldri. Å få fly, 
å få fly alene, å få holde spaken 
selv til slutt – det må ha vært som 
omsider å oppleve begynnelsen 
på livets mål og mening. Det var 
Ikaros-drømmen. Det var 
begynnelsen til virkeligheten».
For virkeligheten var jobben han 
hadde fått som praktikant ved 
Douglas-fabrikken i USA – for 
senere å lære å bygge fly ved et 
amerikansk universitet. Men han 
kom aldri til Douglas. For en snau 
måned etter eksamen fra Marinens 
Flyskole, begynte krigen i Europa, 
og han ble innkalt til verneplikt. 
Han fløy nøytralitetsvakt langs 
kysten gjennom en høst, en vinter 
og en tidlig vår. Han var bare 
hjemme på perm et par ganger.
«Vi flyr natt og dag. Av og til 
kommer engelskmennene helt 
opp på siden av oss. De vender 
maskinkanonene mot oss. Vi peker 
tilbake med maskin-geværet. Det er 
som om vi ser hverandre rett inn i 
øynene. Det er nesten som om det 
var en lek. De forsvinner jo alltid 
igjen…»
Natten til 9. april var det ikke 
lenger som noen lek. Marinens 
nærmest forhistoriske MF 11`er 
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gikk opp samtidig med Hærens 
like forhistoriske Fokkere. Men de 
gjorde god ugagn for seg, og de 
første tyske fly ble skutt ned. Noen 
fly samlet seg i Vindfangbukta ved 
Drøbak. Men alle flyvere hadde en 
stående ordre – og den gikk ut på å 
samles i Oldenfjorden.

Den MF 11 som min bror og to 
mann til dro mot Oldenfjorden 
med, var så skadet at den måtte 
nødlande på Vangsmjøsa. Der lånte 
guttene ski – og gikk over Filefjell 
ned til Oldenfjorden. Der samlet de 
norske flyverne seg, og i om lag tre 

uker gjorde de god ugagn for tysk-
erne, blant annet sinket de frem-
rykkingen fra Stavangerdistriktet.

Men så skulle Kongen ut av lan-
det. Han dro med «Devonshire». 
Flyvåpenet – Hærens og Marinens 
– fikk ordre om å dra til Lerwick på 
Shetland. Det var natten til 2. mai. 
Det gjaldt å komme av gårde så 
fort som mulig – for å komme over 
Nordsjøen i ly av nattemørket. Det 
lå tre MF 11`ere i 
Oldenfjorden den kvelden. De 
to kom opp og avgårde, men de 
regnet ikke med at det tredje flyet, 

Et lykkelig øyeblikk i 1939. Ferdig utdannet flyver og klar for soloflyvning i Horten. 
Foto: Dag Brænne
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MF 11 nr. 328 ville komme opp. 
Dessuten var det jo bare beregnet 
på tre mann, og det var fem flyvere 
som sto igjen og arbeidet med det.

Flyet manglet olje. Den ble tap-
pet ut av en lastebil. Det manglet 
flybensin. Vanlig bilbensin ble 
tappet ut av et par biler de fant. Så 
ribbet de det enkle flyet for alt som 
var uten betydning for målet: Det 
å komme over Nordsjøen. Blant 
annet tok de ut radioen. De regnet 

ut at flyet da kanskje kunne 
holde fire mann. Men de 
var fem. Derfor kastet de 
lodd. Femtemann - han som 
ikke kom med – sto igjen på 
stranden i Oldenfjorden og 
så flyet dra. De som fløy var 
Odd Brænne, Harald Døsen, 
Knut Oscar og Dan Ravn. 
Kanskje den største tekniske 
bragd de noen gang gjorde 
var å få dette haltende, tapre 
og ynkelige lille flyet over 
Nordsjøen. Med skitten olje 
og bilbensin, overbelastet 
og uten radio. For de klarte 
å komme over Nordsjøen. 
De andre flyene var kommet 
trygt over i mørket. Så lysnet 
dagen over Lerwick.
Og besetningen på de to 

første MF 11`ene som hadde lan-
det flere timer tidligere – trodde 
ikke sine egne øyne da de så 328 

komme sjanglende inn fra havet. 
De kastet luene sine i været – de 
hoppet og danset og ropte «de 
klarte det…de klarte det…».

Men de klarte det ikke.
For da – akkurat da – smalt skuddet 
fra en luftvernkanon. Èn mann, èn 
eneste mann på en engelsk luft-
vernkanon hadde sett MF 11 nr. 
328, og mistatt det for et tysk fly. 
Han skjøt en serie skudd – og han 
traff. MF 11 nr. 328 eksploderte i 
luften, og stupte rett i havet.

Odd i 1939, 20 år gammel. Ferdig utdan-
net flyver og kvartermester i Marinens 
Flyvåpen. Foto: Dag Brænne
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Jeg så ham ikke dø, og han ligger 
ikke i det som kalles vigslet jord. 
Men jeg kan ikke tenke meg at 
Vårherre er så nøye med vigslin-
gen. Selv bor jeg i det samme huset 
vi bodde i som barn, i den samme 
store hagen. Vi hadde vært tre 
stykker – «en for mor, en for far og 
en for fedrelandet». Men fordi jeg 
ikke så ham dø, og fordi han ikke 
har noen grav, har jeg aldri følt 
ham som død.

Hvis han skulle komme nedover 
veien fra porten, og opp gjennom 
hagen nå – akkurat nå – ville jeg 
ikke bli forbauset. Jeg ville kjenne 
ham igjen med en gang. Den høye 
og tynne skikkelsen som gikk så 
lett, det helt lyse håret, og det store 
smilet som kom så plutselig. Kan-
skje vil han se opp, og lytte etter 
lyden fra en Belanca eller en Tiger 
Moth.

Han er 21 år.
Han var ingen helt. Han gjorde 
ikke engang det han hadde lyst til. 
Han var ingen martyr. Han hadde 
intet ønske om å stupe i havet i 
et gjennomhullet vrak av en MF 
11. Han hadde villet konstruere 
og bygge fly mot en fantastisk og 
eventyrlig og vidunderlig utvikling 
og fremtid. Men han ble 21 år. Og 
for alle oss som kjente ham, og 
som eldes og blir gamle – forblir 

han 21 år.

Og en bue av lys står alltid om 
hans ungdom og hans minne.
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Veinavn i vår bydel:
 Hvem?   Hva?   Hvor?

TeksT: seyna sønnicHsen.

foTo: arkiv

Hvem? Torgny Segerstedt
Hva?  Svensk religionshistoriker, 
redaktør og motstander av nazis-
men.
Hvor?  Vei i vår bydel (se kart).

Ja, hvem var så disse menneskene, 
som fikk veier oppkalt etter 
seg? Torgny Segerstedts vei ved 
Gaustad ble dessverre litt «bort-
gjemt» etter at Ring 3 ble bygget.

Torgny Segerstedt var svensk, født 
i Karlstad i 1876. Hans oppvekst 
var preget av en meget lærd og 
kultivert far. Men han mistet så 
altfor tidlig, bare 8 år gammel, sin 
norske mor Augusta Synnestvedt. 
I og med at hans far var en meget 
opptatt mann ble Torgny overlatt 
til seg selv. Som resultat av dette 
ble han en ensom gutt som tidligere 
enn de fleste måtte stole på seg selv 
og sine egne avgjørelser. Dessverre 
opplevde han nok en krise i og 
med at hans far falt fra, og da var 
Torgny bare 18 år gammel. Men 
samme år reiste han til Lund, og 
lot seg innskrive ved universitetet. 

Her studerte han til cand.theol. 
Etter syv års studietid i Lund og i 
utlandet ble han teologisk kandidat. 
Men minst av alt tenkte han på å 
bli prest. Hans interesse lå åpenbart 
innenfor faget religionshistorie, 
hvor han var professor ved Stock-
holm Høgskola i perioden 1913 til 
1917. Hans vitenskapelige arbeider 
omfatter blant annet »Det religiøsa 
sanningsproblemet»(1912), en 
historisk fremstilling av de viktig-
ste filosofers og religiøse tenkeres 
stilling til dette problemet.

Motstandsmann og 
pressemann
Men det er motstandsmannen 
og pressemannen, som redak-
tør av Gøteborgs Handels og 
Sjøfartstidning(GHS) fra 1917 
til 1945, vi vil skrive om. Hans kul-
turelle nivå ga avisen en ledende 
posisjon innen svensk og nordisk 
presse, og hans uredde holdning 
til nazismen skaffet ham en stor 
beundrerskare i Norge. Allerede 
i 1933 rapporterte Segerstedt om 
konsentrasjonsleire i Tyskland, noe 
som på den tid var ukjent for de 
fleste. Han hadde en egen spalte 
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fra 1926, "I dag" spalten, som var 
hans personlige betraktninger av 
verdenshendelser. Pressen må aldri 
tie skriver den individualistiske 
redaktøren, selv ikke i krig. Han 
angriper den franske pressen for 
dum servilitet. Også den engelske 
avisverden fikk gjennomgå, fordi 
den ikke våget å fortelle leserne 
om landets virkelige stilling i 1939. 
Avisene var blitt truet med 
annonseboikott av handelsfirma-
ene, og hadde derfor tidd.

Kritiserte svensk  
nøytralitet
Så kom ryktene om «permittent-

trafikken». Torgny Segerstedt 
undersøkte dette nøye og ble klar 
over tyske jernbanetog gjennom 
Sverige. Det var ikke bare permit-
terte soldater, men hovedsakelig 
troppeforflytning og transport av 
krigsmateriell. Regjeringens 
talsmann Allan Vougt kunne 
meddele at han ikke skjønte at 
disse togene kunne vekke en slik 
forargelse da « de gikk jo om nat-
ten». Allerede 6. juni 1940 skrev 
Segerstedt en artikkel som han 
kalte « För sent». I denne artik-
kelen slo han fast at Sverige hadde 
oppgitt sin nøytralitet.

Han kjempet den gamle kampen 
« ånd mot vold». Segerstedt var 
helt igjennom en fedrelandsstolt 
mann. Når han leste bebreidelser 
i den regjeringstro pressen, om 
at han ikke viste ansvarsfølelse, 
trakk han på skuldrene. I virke-
ligheten risikerte han sitt eget 
liv hver eneste dag. Segerstedt 
mottok oktober 1940 et brev fra 
slottet hvor kongen anmodet om 
et møte. Her ga kongen uttrykk for 
at Segerstedt åpenbart ønsket krig. 
Til det svarte professoren: "Det er 
i hvert fall bedre enn at folk taper 
sin sjel." Gustav V ba ham slutte: 
«Jeg advarer deg enda en gang om 
følgende. Husk at hvis det bli krig, 
er det din skyld!».  Og avisen ble 
beslaglagt åtte ganger.

Torgny Segerstedt 1976 - 1945
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Hedret i Norge
Etter hvert endret krigssituasjonen 
seg, og trusselbrevene kom ikke så 
ofte som tidligere. Han fikk 
verdifull post også fra avisens 
lesere i Sverige som takket han for 
hva han hadde betydd for sitt land 
og Norden. Han fikk dessverre ikke 
oppleve freden da han døde al-
lerede i mars 1945.

Ved Voksenåsen Kurshotell er 
det satt opp en byste av Torgny 
Segerstedt med følgende inskrip-
sjon. « Takk til sjefsredaktør Tor-
gny Segerstedt for hans utrettelige 
kamp for ytringsfrihet og Norges 

sak under okkupasjonsårene 
1940-1945». Bysten er gitt av den 
illegale pressens forening og Norsk 
Redaktørforening.

Til minne om motstandsmannen 
Torgny Segerstedt ble det i 1995 
etablert en stiftelse ved Gøteborgs 
Universitet. I Oslo har man Vok-
senåsen, den norske takkegaven til 
Sverige som ble åpnet i 1960. Her 
ble den første Segerstedt-prisen 
utdelt i 1996.
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Grieg:   Torgny Segerstedt
Eidem: Segerstedt
 


