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Årsmøte
Mandag 11. april 2016

Vinderen Historielag holder årsmøte i
peisestuen i Ris menighetshus 

mandag 11. april kl. 19.00

Ta med bladet du nå leser, til hjelp ved gjennomgang av 
regnskap og årsmelding.

Saksliste:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av referent og underskrivere av protokollen
4. Godkjenning av årsmelding, regnskap og budsjett
5. Forslag til vedtak: Vinderen Historielag endrer   
          navn til Vestre Aker Historielag
6. Godkjenning av årsprogram
7. Eventuelt

Etter årsmøtet vil Eystein F. Husebye snakke om de vik-
tigste personene i  innvandrerfamilien HEFTYE.

Vi serverer kaffe og hjembakt kringle!
Velkommen!
Finn Holden

leder
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Holmen gård

TeksT: Finn Holden

FoTo: Clemens saers

Holmen-gårdene ligger i dag i 
sentrum av Bydel Vestre Aker, 
på begge sider av Holmenkoll-
veien, Østre Holmen i tidligere 
Bydel Vinderen, Vestre Holmen i 
Bydel Røa. Begge gårdene ligger 
avskjermet, ikke synlig fra Hol-
menkollveien. Begge har bevart 
tunet med våningshus, uthus og 
en hage.

De drives ikke lenger; jorden ble 
helt utparsellert i forbindelse med 
byggingen av Holmenkollbanen i 
1898 og tiårene senere. Navnene 
på husmannsplassene lever videre: 
Besserud, Lybekk, Hagan, Holtet, 
Arnebråten, Bjerkehaugen, Svend-
stuen... 

Delte opp gårdene
Også i middelalderen var Holmen 
delt, i Nordre og Søndre Holmen. 
Nordre Holmen kom inn under 
Hovedøya kloster. Et manntall over 
landskatten i 1620 forteller at det 
da var åtte odelsbønder i Aker, det 
vil si bønder som eide gårdparter. 
Bare to av dem, Bjørn Voksen og 
Mogens Holmen, eide en part i sin 

egen gård. I tillegg eide de parter i 
andre gårder. 
Det var flere årsaker til at gårdene 
ble oppdelt. Ved arveskifte måtte 
sønnen som overtok gården, løse 
ut søsknene sine. Når vinteren var 
lang og kornet ikke ble modent, 
måtte kanskje bøndene låne penger 
av et kloster for å kjøpe matkorn 
og såkorn. I den katolske tiden, 
før reformasjonen i 1536, ønsket 
mange at munker og nonner i et 
kloster leste bønner for den avdøde 
for at han eller hun ikke skulle bli 
fordømt. Eller ganske enkelt lånte 
de penger til mat eller til å betale 
skatten i et uår. Mange døde unge, 
og enker og enkemenn giftet seg på 
nytt og tok arv med seg til sin nye 
ektefelle. Det var glidende skiller 
mellom selveiere og leilendinger, 
begge kunne eie gårdparter i bygda 
eller nabobygda.
Mogens Holmen var lensmann i 
Aker og eide gårdparter i Høland, 
Ullensaker og Sørum. Han døde 
rundt 1645. Han hadde tre søn-
ner, og gården ble delt, men rundt 
1690 ble gårdpartene på nytt samlet 
på en hånd, hos rittmester Johan 
Georg Treubler. En av etterkom-
merne til Mogens Holmen, Marte 
Hansdatter, giftet seg med Even 
Hågenssønn Frøen. Han anla 
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odelsrettssak mot Treubler, vant 
i retten, flyttet til gården og tok 
navnet Even Holmen. Holmen var 
nok en gang samlet på en hånd i 
1709. Etter Evens død ble gården 
på nytt splittet mellom arvinger. 
Sønnesønnen Even Hansen Hol-
men løste ut sine søstre og bygde 
i 1786 det våningshuset på Østre 
Holmen som fremdeles står.
Selv om Even Holmen hugde mye 
i skogen, fikk han økonomiske 
problemer og solgte gården i 1802 
til naboen Hans Grimelund. To år 
senere kjøpte han imidlertid gården 
tilbake og solgte den fire dager 
senere til stiftamtmann Gebhardt 

Moltke, som solgte den videre 
til Ole Nilssønn Wold på Nedre 
Smestad. 

Våningshus i to etasjer
Ved folketellingen i 1801 hadde 
Holmen en oppsitter, Even Hansen 
Holmen, 42 år gammel. Konen 
Marthe var 36, og de hadde to 
hjemmeværende døtre. De hadde 
en barnepike, tre tjenestedrenger, 
fire tjenestepiker og en husjomfru. 
Seks husmannsplasser hørte med 
under gården. Husmannsfamiliene 
hadde fra ett til syv barn. I alt bod-
de det på 61 personer på gården.     

Vestre Holmen gård en junidag 2000.



4

Ved hans død i 1820 ble gården 
endelig delt i to, til Jokum (Østre) 
Holmen og Hans (Vestre) Holmen 
mens den eldste sønnen Nils arvet 
Nedre Smestad.
Østre og Vestre Holmen var store 
gårder; det ser vi av våningshusene 
i to etasjer. I andre etasje var det en 
stor sal, som ble brukt til de store 
selskapene. Da kom bønder fra 
hele Aker, om vinteren med slede, 
om sommeren med karjol. Bøndene 
møttes ved barnedåp, konfirma-
sjon, ved brylluper, fødselsdager 
og begravelser. De unge møttes ved 
disse anledningene, og kjærligheten 
blomstret slik at slektskapet gikk 
på kryss og tvers over gårdene. 

Matrikkelen for 1838 oppgir at  
Nedre (Gamle/Østre) Holmen had-
de omtrent 525 mål med leirjord, 
fem hester, 18 kuer, 12 sauer og tre 
griser og ble taksert til 11 600 spe-
ciedaler og en beitemark verdsatt 
til 1500 speciedaler. Øvre (Nye/
Vestre) Holmen hadde 551 mål 
med leirjord, taksert til 11 608 spe-
ciedaler og 150 mål med dyrkbar 
og 222 udyrkbar beitemark, verdt 
2005 speciedaler. I matrikkelen fra 
1869 står det om begge gårdene 
at de sådde en halv tønne hvete, 
en tønne rug og 5-6 tønner bygg. 
Mens Christian på Østre sådde 15 
tønner havre og satte 30 tønner po-
teter, sådde Edvard på Vestre 16-20 

Østre Holmen gård ca.1905,  fotograf ukjent.
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tønner havre og satte 18-25 tønner 
poteter. Vestre Holmen hadde også 
litt større inntekt av skogen. Begge 
gårdene fikk omtalen alminnelig 
godt dyrket.  

Solgte til Thomas 
Heftye
Ved folketellingen 1865 ble Østre 
Holmen drevet av proprietær Jo-
kum Holmen og hadde fem hester, 
17 kyr, ni sauer, tre griser og høstet 
30 tønner poteter. På gården var 
det en tjenestekar, en tjenestedreng, 
en husjomfru, en kokkepike og en 
budeie. Østre Holmen hadde fire 
husmannsplasser: Holtet, Svend-
stuen, Bjerkehaugen og Løkken.  
Skådalsbekken dannet grensen 
mellom Østre og Vestre Holmen. I 
1880-årene ble bekken demmet opp 
for skjæring av isblokker. I tiden 
før kjøleskap og frysing var isblok-
ker en viktig handelsvare fram til 
Andre verdenskrig for mange Ak-
ergårder, og sørover langs kysten 
av Oslofjorden.
Christian (Østre) Holmen solgte i 
1864 1160 mål til Thomas Heftye, 
som også kjøpte skog fra Frøen og 
Frogner, til sammen rundt 7000 
mål, og kalt Frognerseterskogen. 
Edvard (Vestre) Holmen solgte i 
1889 400 mål skog til «Selskabet 
for anlegget på Holmen- og Vox-
enkollen». Selskapet fikk rett til å 
anlegge en fire meter bred vei og å 

demme opp Besserudtjernet. 

Før Holmenkollbanen kom i 1898, 
hadde bare Store Frøen gjen-
nomgått en utstykking. Holmen-
kollselskapet inngikk en avtale med 
gårdene Ris og Grimelund om salg 
av tomter langs banen. Men tomte-
salget var langt mer omfattende. 
Også Vinderen og Holmen solgte 
mange tomter langs banen. I 1886 
hadde Holmen bare tre bruksnum-
mer, i 1903 hele 15 bruksnummer. 
Her var det også mange selskaper 
som hadde kjøpt store tomter for 
utstykking.

I dag er alle jordene på Hol-
mengårdene parsellert ut, men 
begge gårdene har bevart vånings–
huset og uthusene rundt et tun. 
Måtte tunene og husene bevares for 
ettertiden!

Kilder:
Edvard Bull: Akers historie, 
Kristiania 1918.
Henning Sollied: Akersgårder, Oslo 
1947.
Finn Holden: Vinderen fra boplass 
til moderne bydel, Oslo 2000.
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Vinteren i Aker 1716 – et 300 års minne

                                                                                                   
TeksT: Carl HuiTFeldT

I det østenfjelske Norge var vin-
teren 1716 kald, og isen lå tykk 
på fjorden inn mot Christiania 
og Aker.  Byen Christiania lå 
bak Akershus festning og hadde 
knapt 10 000 innbyggere. Uten-
for lå forstedene og bymarken, 
med bare spredt bebyggelse. 

Aker var området nord og vest for 
byen. Det var et åpent skog- og 
jordbrukslandskap med spredte 
gårder og plasser. I vest lå gårdene 
med de kjente navnene, Frogner, 
Frøen, Borgen, Gaustad, Grime-
lund, Hoff, Holmen, Ris, Smestad 
og Vinderen med flere. Nå var 
landskapet snødekket, bare en-
kle sledeveier bandt gårdstunene 
sammen. De få menneskene i Aker 
var beboerne på gårdene, kanskje 
10-20 på hver, og på plassene som 
hørte under dem. De fleste steder 
i vest var det bønder. På de store 
gårdene, slik som Frogner og 
Ullevål og kanskje Ris og Nedre 
Smestad, bodde det embetsfamilier. 

15 år med krigstilstand
Befolkningen i Aker hadde vært 
gjennom harde år. Lite mat og 
uro i landet var det som preget 
folk ved inngangen til året 1716. 
Krigstilstanden i Norden hadde 
vart i femten år. Svenskene med 
deres unge konge Karl 12, var ute 
etter å hærta både Danmark og 
Norge. Folk hadde hørt om de store 
grusomme slagene syd i Skåne og 
svenskenes herjinger, og nå gikk 
ryktene om at kong Karl igjen 

Oberst Ove Vind (1665-1722) dansk 
adelsmann, var en av lederne i den 
norske hæren da svenskene kom i 
1716. Han bodde i Christiania og 
brukte Ris gård i Aker.
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samlet store tropper i grenseom-
rådene for å gå inn i Norge. Folk 
var usikre og redde.
Hva kunne kongen, Frederik 4., og 
folket i Norge stå imot med? Norge 
hadde sin egen hær, nærmere  
15 000 mann, hvorav over halvdel-
en lå i den sørøstlige del av landet, 
og noen ganske sterke festnin-
ger; Fredriksten og Kongsvinger, 
langs grensen – og Akershus her i 
Christiania, som ennå ingen fiende 
hadde klart å innta. Problemet var 
imidlertid mat og utstyr, som det 
var altfor lite av. I tillegg var det 
vinter – og dårlig ledelse på øver-
ste nivå. Kongen hadde oppnevnt 
en egen norsk regjering i denne 
kritiske tid for landet, kalt Slotslov-
en på Akershus. Her satt de høyeste 
sivile og militære ledere, men 
samarbeidet gikk dårlig og etteret-
ning og kunnskap om fienden var 
samtidig mangelfull. Først i slutten 
av januar klarte man å få satt hæren 
i krigsberedskap, organisert i fire 
korps. Kongen hadde enda en gang 
satt inn en ny øverstkommander-
ende for den norske hæren. Gene-
ralløytnant Hans Ernst Tritzschler 
var kastet, etter at felttoget mot 
Sverige i 1709 gikk skeis, Wal-
demar Løvendal – Gyldenløves 
sønn, og deretter general Caspar 
Herman Hausmann, også han av 
kongeslekt, mistet kongens tillit og 
ble frabeordret 24. januar 1716. Nå 
var det general Erhard Wedel, sønn 

av Gustav Wilhelm Wedel Jarls-
berg, som fikk ansvaret for å føre 
den norske hæren. Men han dukket 
aldri opp i Norge, og komman-
doen gikk til den gamle forsiktige 
generalløytnant Barthold Heinrich 
Lützow. 

Oppga byen 17. mars 
1716
De fire korpsene som hæren var 
inndelt i, ble kommandert av oberst 
Arent Krag, oberst Ulrik Kruse, 
generalmajor Jens Sehested og 

General Caspar Herman Hausmann 
(1653-1718) måtte avgi komman-
doen for hæren i Norge få uker før 
svenskenes innfall. Han var storeier 
av gårder i Aker. Etter portrett på 
herregården Lungholm på Lolland i 
Danmark.
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brigader Ove Wind (generalmajor 
29.11.1716), alle dyktige adelige 
fra de fornemste slekter i Danmark 
og med rik erfaring fra krigene 
på kontinentet. General Sehested 

hadde forresten vært leieboer på 
Nedre Smestad i mange år. Lützow 
samlet nå hæren ved Christiania og 
forsterket festningen Akershus med 
et par tusen soldater. De to tidligere 

Kartet viser Karl 12.sin fremrykning i Norge i mars måned 1716 og hvordan trop-
pene passerte gjennom Aker frem til Christiania.
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kommanderende generalene Haus-
mann og Tritzschler, som fortsatt 
oppholdt seg i byen, måtte skuffet 
bivåne det hele fra sidelinjen.
Så, trolig den 10. mars kom meld-
ingen om at svenskehæren var 
gått over grensen og nærmet seg 
Christiania, og ryktet spredte seg 
til bøndene i Aker. I Slotsloven 
var det full forvirring, og i byen 
spredte panikken seg. Bønder 
strømmet inn og ville sloss, men 
det var ingen der til å lede dem, og 
heller ikke var det våpen og utstyr.  
Det var fullstendig kaos. Lützow 
trakk imidlertid hæren tilbake, 
vestover til Gjellebekk i Lier. 
Den 14. mars kom brigader Wind 
med sine tropper fra Kongsvinger, 
nordenom byen, for å slutte seg til 
hovedstyrken på Gjellebekk. 17. 
mars besluttet Slotsloven å oppgi 
byen. Det var ikke bare bybefolk-
ningen og bøndene i Aker som 
hadde grunn til å være redde, også 
de øverste offiserene som er nevnt, 
måtte være bekymret.  Nesten alle 
hadde familie og eiendom i Chris-
tiania og i Aker!

Plyndret gårdene i 
Aker
Karl 12. med den ene delen av 
svenskehæren på 8.000 mann, 
nærmet seg raskt Christiania, og 
den 21. mars nådde de Bunne-
fjorden. De marsjerte videre på 

isen mot Akershus festning. Nå 
var nordmennene virkelig truet. 
Det ble åpnet ild fra Akershus, og 
svenskene måtte gå bak øyene, 
men kom seg så i land på Bygdøy. 
Herfra gikk de over Skøyen, Hoff 
og Smestad mot Akershus, men ble 
tvunget nordenom til Gamle Aker 
kirke. Her slo fortroppen leir, rest-
en tok inn og overnattet på alle de 
gårdene som var mellom Skøyen 
og Aker kirke. Svenskene tok også 
inn i husene i byen, som nå for det 
meste var tomme. Karl 12. selv 
installerte seg i et hus i Storgaten. 
Mer enn 70 svensker ble drept eller 
såret denne dagen. Allerede neste 
dag red Karl 12. forbi Smestad og 
Hoff og fulgte veien mot Dram-
men, for å ta de norske stillingene 
ved Gjellebekk i øyesyn. 
Nå var Akershus beleiret, og det 
var opp til kommandanten, oberst 
Klenow å forsvare festningen. 
Svenskene gjorde flere utfall mot 
murene, men det ble skutt tilbake 
– og slik fortsatte det. Samtidig 
plyndret og herjet svenskene utover 
i forstedene og i Aker, stadig 
lengere utover fra byen, etter hvert 
som de trengte mer mat og utstyr. 
Vi må anta at det var fullt av folk 
på gårdene i Aker, mange men-
nesker som hadde flyktet ut fra 
byen. Og nå kom svenske soldater 
også ut hit! – på jakt etter mat og 
klær! Vi kan forestille oss hvor 
prekær situasjonen må ha vært. 
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Man håpet i det lengste at egen hær 
skulle komme til unnsetning, folk 
visste vel knapt at den var samlet 
på Gjellebekk i Lier. Akers eget 
kompani befant seg i Aurskog og 
Høland, der det 9. mars hadde vært 
i kamp med Karl 12. i begynnelsen 
av mars, dog visstnok uten å spille 

noen fremtredende rolle. Det var 
for øvrig da den fornnevnte oberst 
Kruse nesten klarte å fange Karl 
12. selv!

Flyktet til Ris gård
Blant dem som flyktet ut fra byen 

Norske soldater anno 1716 tilhørende ulike nasjonale infanteriregimenter (den 
grønne er Akershusiske regiment). Kopi av Z G Madsen etter tegning i Tøjhusmu-
seet i København.
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var fru brigader, Alette Wind, med 
sin yngste datter Sophie (17) og 
tjenestefolk. De var heldigere enn 
folk flest, ikke bare bodde de i 
en av byens (samt forstedenes og 
bymarkens) fineste eiendommer, 
Marselienborg (på Eidsvoll plass i 
dag), men de hadde også sin egen 
gård i Aker, Ris gård, å flykte til. 
Den ble bestyrt av en forpakter og 
alt var på plass, da de pleide å bo 
der om somrene. Selv om Ris gård 
den gang lå langt ut fra byen og 
området var svært tynt befolket, er 
det godt mulig at svenske soldater 
også kom hit opp for røve og plyn-
dre. Hvordan dette har gått til, kan 
vi bare spekulere i. Om de var klar 
over at det var brigader Wind som 
eide gården, vet vi heller ikke.
Ove Wind selv befant seg nå sam-
men med resten av den norske 
hæren på Gjellebekk i Lier, og 
det var lite han kunne gjøre for 
sin familie inne ved Christiania. 
Mange offiserer var i en lignende 
situasjon, med eiendom og familie 
i Aker, som nå var truet av de sven-
ske soldatene. 

Embetsmenn og  
byborgere
De to mest kjente offiserene, de 
tidligere øverstkommanderende for 
den norske hæren, generalene Hans 
Ernst von Tritzschler og Caspar 
Herman Hausmann, nå på sidelin-

jen, var storeiere i Aker i 1716. De 
to svogrene tilhørte den øverste 
elite i Christiania; som generaler 
var de nest etter visestattholderen 
i rang og samtidig var de blant 
landets største kjøpmenn og store 
eiendomsbesittere. De eide bl.a. 
følgende gårder i Aker: Frogner 
(Hausmann og Tritzschler), Blin-
deren (Hausmann), Nedre Bes-
tum (Hausmann), Søndre Hasle 
(Tritzschler), Østre Hasle (Haus-
mann), Haugerud (Hausmann), 
Rød, dvs Røa, (Hausmann), Nor-
dre Tåsen (Hausmann) og Søndre 
Tåsen (Tritzschler). Men ingen av 

Karl 12.,født på Stockholms slott 17.juni 
1682, død ved Halden 30.november 
1718. Karl var konge i Sverige under 
den  store nordiske krigen 1700-1718.
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dem bodde på gårdene, Hausmann 
hadde sin bolig i Dronningens gate 
(nr. 15), mens Tritzschler bodde i 
sin store løkke i Fjerdingen ( i dag 
Mangelsgården i Storgaten).
Av andre offiserer som eide gårder 
i Aker på denne tiden, og som i 
stor grad bodde der selv, var oberst 
Johan Henrik Garmann på Hovind, 
kaptein Frederik Budde på Hoff, 
oberst Johan Wilhelm Øtken på 
Store Ljan, og oberst PJ Wilster på 
Abildsø. Det var altså ikke bønder 
som bodde på de store gårdene i 
Aker den gangen, slik som mange 
tror. Så sent som 1723 var 33 av 
gårdene i Aker (fullgårder) eid 
av embetsmenn og byborgere, 
herunder alle de største gårdene, 
mens bare 9 gårder var eid av 
bønder. De øvrige gårdene vest i 
Aker, bortsett fra Bogstad og Ris, 
var eid av bønder.
 
Svenskene ga opp  
beleiringen
Svenskenes beleiring av Akershus 
trakk ut. De manglet kanoner og 
fikk ikke frem forsterkninger. I uke 
etter uke varte det, mens soldatene 
tynte bymarken og Akerbygdene 
for mat og brensel. Hus ble revet 
og buskap ført bort eller slaktet. 
Svenske soldater trålte rundt, stadig 
lenger ut i Aker, mens det fortsatt 
var vinter og snø. Menn i arbeids-
før alder var også mangelvare på 
grunn av krigen. Det må ha vært 

svært krevende for dem som bodde 
og holdt til her! Samtidig skal 
bøndene ha organisert bakholds-
angrep på svenske tropper langs 
veiene i Aker og mot Asker.
Først 29. april, etter mer enn to 
måneders resultatløs beleiring 
av Akershus, valgte kong Karl 
12. å gi opp. Med hæren sin dro 
han nå over Ekeberg og østover 
mot Sverige. Siden da, og frem 
til 1940, har ingen fiende satt sin 
fot i Akersdalen. Adskillige falne 
svensker skal ha blitt begravet på 
Akers kirkegård. Svenskene kom 
senere tilbake til Sør-Norge i 1718, 
men nådde da ikke lenger enn til 
Halden, der Karl 12. ble skutt, og 
så kom freden endelig – den 3. juli 
1720.

Svensk karoliner i feltuniform.
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Frognerseterbanen feirer 100 år

TeksT: Clemens saers

FoTo: Vinderen HisTorielags   
bildebase

Den 15.mai 2016 er det 100 
år siden Holmenkollbanen, 
banen fra dagens Besserud til 
Frognerseteren, ble innviet av 
daværende statsminister Gunnar 
Knudsen. Banen ble opprinnelig 
åpnet 16.mars 1898 som den 
første elektriske forstadsbanen i 
Norden. 

A/S Holmenkollbanen, HKB stod 

for driften. En billett kostet lenge 
10 øre. Fra Majorstuen til Slemdal 
var den fram til 1905 dobbelsporet, 
men så førte man fram doble spor 
til dagens Besserud, som den gang 
het Holmenkollen. Der kunne man 
ta beina eller skiene fatt videre 
oppover, eller leie seg plass på en 
karjol ved hesteskysstasjonen. 

Lenge var banen omtalt som ”Try-
vandsbanen” fordi det var konkrete 
planer om å føre banen helt fram 
til Tryvannshøyden. I en tidlig ut-
talelse fra HKBs representantskap 
ble det sagt at endestasjonen,  

Dagens Besserud stasjon het Holmenkollen stasjon fram til 1916. Foto ca. 1910.
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dagens Besserud, var ubrukelig 
som endestasjon. Den lå for langt 
nede. En forlengelse av banen ville 
gi adgang til boligbygging også 
i de høyere lag av åsen, noe som 
ville øke passasjergrunnlaget for 
hele banen. Turismen og sports-
livet fikk seg et kraftig puff fram-
over når man kunne ta banen helt 
fram til Frognerseteren. Her var 
jo allerede skjenkesteder etablert 
og her fant skifolket langt bedre 
snøforhold.

Men endestasjonen ble Frogner-
seteren med dobbeltspor helt fram. 
Fra Frognerseteren la man et en-
keltspor banelegeme nesten fram til 
Tryvannstårnet. Det var flere grun-
ner til at man ønsket å føre banen 
fram til Tryvandshøyden. HKB 
og Oslo kommune hadde en plan 
om å bygge et hotell ved siden av 
den blivende skøytebanen, der den 
nåværende parkeringsplassen ved 
Tryvannstårnet er i dag. Skøyte-

Kart over Tryvannsbanen med inntegnet rute til Tryvannshøyden fra 1915.
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forholdene ved Frogner stadion var 
ofte usikre. På 500 meters høyde 
ville temperaturen være mer gunstig 
for en skøytebane. Etter at banen 
ble realisert tidlig i 1930-årene, 
erfarte man at sidevinden ofte var 
sjenerende kraftig. Planene om noe 
hotell ble etter hvert også skrinlagt. 
Skøytestadion ble til et enklere 
skøyteanlegg, som ble benyttet så 
sent som under OL i Oslo i 1952. I 
dag er det en kombinasjon av park-
ering og russesamling noen netter i 
mai måned.

Ruter vil ikke forlenge
En annen grunn til å forlenge banen 
var behovet for å frakte tungt mate-
riale opp til byggingen av Tryvann 
radio. Svære radiomaster kom på 
plass i tiden 1916-1918. Mange 
reisende ønsket seg banen helt fram 
til Tryvannstårnet. Men direksjonen 
i HKB viste til at man ikke hadde 
personvogner nok til å dekke denne 
ekstra stasjonen. Fra rundt 1920  
opphørte all godstrafikk og banen 
kom til å ligge brakk fram til 1939, 
da skinnegangen fra Frognerseteren 
til Tryvandshøyden ble fjernet. I 
1960 lot Oslo kommune banelegem-
et mellom Frognerseteren og Try-
vandshøyden gruse, slik at det ble 
en turvei. 40 år senere ble debatten 
igjen tatt opp om å forlenge banen 
til Tryvannstårnet og Tryvann Vin-
terpark. Oslo sporveier eller dagens 

Ruter laget et kostnadsoverslag 
som tilsa at en slik videreføring 
ville koste 150 millioner kroner. 
Ruter ønsket ikke å prioritere et 
slikt prosjekt. I stedet har Ruter 
de siste årene satt inn bussdrift fra 
Voksenkollen stasjon, rundt Vok-
senkollveien og opp til Tryvann. 

Rutetidene i 1916 var på minuttet 
like med dagens. Lenge var det fire 
avganger i timen til Holmenkollen 
og to i timen videre til Frognerse-
teren. Men tempoet er det samme. 
Mange stasjoner og tilvarende 
mange svinger sørger for det. 

Den 6.juni 1928 åpnet kong 
Haakon 7. tunnelen mellom  
Majorstuen og Nationaltheatret, 
og dermed fikk HKB sin endelige 
lengde før sammenslåingen med 
det øvrige banenettet og tunnel 
under Stortinget.

I dag er kapasiteten og antall pas-
sasjerer som kan transporteres per 
avgang mangedoblet. Men det er 
noe lovmessig med det at jo større 
kapasitet jo flere kunder. Helgen 
6.-7. februar, en helg med regn og 
vind, stod folk som sild i tønne for 
å få med seg World Cup på ski i 
Kollen.  Fortsatt fortettes boom-
rådene langs hele banen og fortsatt 
må skogen vike for boligbygging, 
nå senest i Blåbærskogen mellom 
Skogen stasjon og Soria Moria.
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ÅRSMELDING FOR VINDEREN HISTORIELAG 2015 

Vinderen Historielag har året 2015 som tidligere, arrangert årsmøte, vårtur, 
julemøte og utgivelse av fire medlemsblad med variert og interessant stoff 
fra Bydel Vestre Aker. Hele styret og flere av medlemmene har bidratt med 
stoff til bladet.

Vinderen Historielag hadde ved årsskiftet 1.1.2016 812 medlemmer, 
inkludert de som ikke har betalt for medlemskontingent for 2015. De vil nå 
bli strøket. Vi håper imidlertid på ny rekruttering. Det har vært avholdt ti 
styremøter hjemme hos styremedlemmene. 

Årsmøtet ble avviklet 15. april i peisestuen i Ris menighetshus. Finn Ben-
dix Bendixen ble valgt til møteleder, Carl Huitfeldt til referent og Wenche 
Undrum og Anne-Wenche Ore til å underskrive protokollen. Som i fjor har 
historielaget brukt profesjonell regnskapsfører, Inger Frydenlund Bugge, 
og statsautorisert revisor Jan Bruserud (firma J. Bruserud & Co). Regn-
skapet for 2014 og budsjettet for 2015 ble så godkjent.
Styremedlemmene Finn Bendix Bendixen, Bjørn Christophersen og  
Clemens Saers var på valg og ble gjenvalgt. Finn Holden, Carl Huitfeldt, 
Henning Krogh Stabell og Seyna Sønnichsen var ikke på valg og fortsetter. 
Lajla Heyerdahl gikk ut etter åtte år i styret Til nye medlemmer av styret 
ble valgt Hanne Groth og Lise Tschudi. I valgkomiteen fortsatte Wenche 
Undrum, Øyvind Gaukstad og Liv Johannson.

Etter årsmøtet hadde vi foredrag av geolog Reidar Müller om Norges  
geologiske fortid. Ca. 60 medlemmer var til stede.
.
Vårturen gikk med båt til Hovedøya 10. juni. Der hadde vi en guidet tur 
med Leif Gjerland. 25 medlemmer fra Vinderen Historielag dro avgårde i 
strålende vær og hadde en morsom tur rundt på Hovedøya. Omvisningen 
var gratis for medlemmene. Etter turen spredte vi oss, noen dro hjem med 
én gang, andre spiste lunsj på kafeen.
15. september hadde vi en guidet omvisning på Akershus slott. Omvisnin-
gen var gratis for medlemmene, men slottet hadde satt et tak på gruppen 
på 40 personer, så medlemmene måtte melde seg på forhånd. Turen var 
fullbooket.
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Julemøtet ble holdt i peisestuen på Ris menighetshus 2. desember. Leif 
Gjerland snakket fra sin bok med den lovende tittel «Oslos elleve byer». 
Gjerland gjennomgikk Oslos historie gjennom elleve perioder med en 
bybetegnelse som middelalderbyen, havnebyen, drabantbyen og fjordbyen. 
Det var fullt hus med mange samtaler før og etter foredraget.

Sammen med siste medlemsblad i 2015 sendt vi nok en gang ut et hefte 
«Vinderen Historielag Special». Forrige gang var temaet skibakker i Marka, 
denne gang en historisk studie av Eystein Fredrik Husebye om Thomas  
Johannessen Heftye og hans slekt fra Sveits. Vi fikk studien gratis fra  
forfatteren og delte den ut gratis til medlemmene, mens andre kan kjøpe 
den for 100 kroner stykket. Vi er Eystein Husebye stor takk skyldig.

Clemens Saers har overtatt medlemsregistret og kontingentbetalingen. 
Historielaget opplever nå en reduksjon i medlemstallet, dels på grunn av 
naturlig avgang og flytting, dels fordi noen melder seg ut fordi de ikke 
føler tilknytning til Vinderen-området (se lederartikkelen på s. 2). Dette er 
en medvirkende årsak til at vi tar konsekvensen av vedtaket i 2004 om å 
slå bydelene Røa og Vinderen sammen, noe som førte til at vi satte inn på 
omslaget på medlemsbladet «Bydel Vestre Aker».

Vinderen Historielag er fortsatt medlem av Fellesrådet for historielag i 
Oslo, men i likhet med noen andre store historielag i Oslo utmeldt av  
Landslaget for lokalhistorie på grunn av størrelsen på kontingenten og en 
styreform som legger liten vekt på antallet medlemmer.
   Oslo, 8.februar.2016

Finn Holden

Vi minnes Per Henrik Bache født 18. oktober 1933,
 død 15. februar 2016

Per Henrik Bache var medstifter av Vinderen Historielag i 1992. Han var 
blitt  intervjuet i Akersposten hvor han sa at han ønsket å stifte et lokalhis-
torielag. Tre historikere fra Persbråten videregående skole meldte interesse 
og sammen startet de laget. Per Henrik gjorde en kjempejobb med å verve 
medlemmer. Vi er Per Henrik stor takk skyldig for stor innsats.

 Finn Holden
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Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 
i Vinderen Historielag 

Nåværende styre er:

Finn Holden valgt for 2 år i 2014 (se nedenfor)         - tar gjenvalg 
Finn Bendix Bendixen valgt for 2 år i 2015   - fortsetter
Bjørn Christophersen valgt for 2 år i 2015   - fortsetter
Carl Huitfeldt valgt for 2 år i 2014           -tar gjenvalg
Clemens Saers valgt for 2 år i 2015    -fortsetter
Henning Krohg Stabell valgt for 2 år i 2014         -tar  gjenvalg
Seyna Sønnichsen valgt for 2 år i 2014           -tar gjenvalg
Hanne Groth valgt for 2 år i 2015    -fortsetter
Lise Tschudi valgt for 2 år i 2015    -fortsetter

Valgkomiteen er fornøyd med det arbeid som styret gjør. 
Finn Holden går av som styreleder, men fortsetter i styret som menig 
medlem til 2017. Clemens Saers er forespurt og innstilles som ny 
styreleder. Følgende medlemmer gjenvelges for 2 nye år: 
Carl Huitfeldt, Henning Krohg Stabell og Seyna Sønnichsen. 

      Vinderen, 3. februar 2016

Liv Johannson                 Øyvind Gaukstad               Wenche Undrum 

I Det forrige nummer av bladet, 4, 2015 s.13 har en person i den norske London-
regjeringen blitt feil navngitt. Det er høyres Carl Joachim Hambro 1885 – 1964 
som står rett til venstre for statsminister Johan Nygaardsvold 1879 - 1952, og 
ikke Trygve Lie 1896 - 1968. Takk til Morten Husebye som gjorde oss 
oppmerksomme på feilen.
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Navneskift: Fra Vinderen til 
  Vestre Aker Historielag   

TeksT: Finn Holden

Før Vinderen Historielag ble stiftet 23. mars 1992, diskuterte stifterne en stund 
hva vi skulle kalle historielaget. Det mest naturlige navnet var Vinderen, navnet på 
bydelen vi var i. Men mange av oss var ikke bekvemme med navnet. Alle oppover 
i banestrøket følte at de ikke bodde på Vinderen, men på Ris, Holmenkollen eller 
Voksenkollen. Noen ønsket Holmenkollen som en del av navnet, siden det var det 
mest kjente stedsnavnet i bydelen. Andre protesterte siden så mye av Holmenkollen 
ligger i Marka, ikke i bydel Vinderen. Resultatet ble som kjent, Vinderen 
Historielag.

Så ble bydelene Vinderen og Røa slått sammen til Bydel Vestre Aker i 2004. Vi 
beholdt navnet Vinderen Historielag, men tok med på forsiden på medlemsbladet 
navnet Bydel Vestre Aker. Etter hvert som tiden har gått, har navnet Vinderen 
Historielag blitt litt utdatert. Hvem husker Vinderen bydel? De som bor på Voksen-
kollen, bor ikke på Vinderen og har ikke interesse av forholdene på Vinderen. Det 
kan være vanskelig å rekruttere de som bor på Holmenkollen og videre oppover 
langs linjen, til å melde seg inn i et historielag knyttet til Vinderen.
Men alle langs banen bor i Bydel Vestre Aker! Derfor foreslår nå styret i historie-
laget at vi på årsmøtet 2016 vedtar å skifte navn fra Vinderen Historielag til Vestre 
Aker Historielag. Dette medfører at vi også kommer til å skrive om tidligere Røa 
bydel. 

Det er flere historielag som arbeider med de vestlige bydeler i Oslo: Vestre Aker, 
Ullern og Frogner. Sørkedalen historielag og Frogner historielag arbeider med 
områdene Frogner og Bygdøy. Ullern historielag har medlemsbladet «Langt vest i 
Aker» og behandler både Ullern, Bygdøy, Røa og Sørkedalen. To historielag dek-
ker Sørkedalen og to dekker Bygdøy. Det at to historielag nå kommer til å omfatte 
Røa, vil derfor ikke være noe radikalt nytt. 
Vi åpner med en beretning om Holmengårdene, Østre Holmen i tidligere Bydel 
Vinderen og Vestre Holmen i tidligere Bydel Røa. Men en gang var de én samlet 
Holmen gård. (se egen artikkel side 21)
Områdene Røa og Vinderen har samme bakgrunn: Flere hundreårgamle bonde-
gårder med husmannsplasser som utviklet seg til forsteder for Kristiania, da 
forstadsbanene Holmenkollbanen og Smestadbanen ble anlagt i 1898 og 1912. 
Senere ble Holmenkollbanen forlenget til Frognerseteren og Smestadbanen til Røa 
og senere til Østerås.
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«Skammens stein»
Gaustads fellesgrav på Ris kirkegård

TeksT: Per HaaVe (1)

FoTo: Clemens saers 

I tidsrommet 1965–1987 hadde 
Gaustad sykehus en fellesgrav på 
Ris kirkegård, en urnegrav hvor 
noen av pasientene som døde 
på sykehuset ble gravlagt uten 
gravminne. Fellesgraven er ikke 
identisk med en anonym urne-
grav, fordi ansatte på Gaustad 

var ansvarlig for den enkelte 
urnen, og fordi gravstedet ble 
markert med en minnestein.

I 2004 fikk minnesteinen en plakett 
med inskripsjonen «Tilgi, men 
aldri glemme». Bakgrunnen for 
inskripsjonen er at det over tid var 
blitt dannet et bilde av fellesgraven 
som en massegrav for pasienter 
som døde på Gaustad som følge 
av behandlingen de fikk eller av 

1996: Ved "Skammens stein" den aller første gang: Fra venstre: Leif Bodin Larsen, 
Eva Larsen, Bodil Øyhus og Harald Viborg Marthinsen. Foto: Bernt eide.
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medisinske eksperimenter.

Det har lenge vært antatt at flere 
av pasientene i fellesgraven til-
hørte tater-/romanifolket. Derfor 
har fellesgraven fått en symbolsk 
betydning for den urett som er be-
gått mot folkegruppen. I mange år 
har folkegruppen, i samarbeid med 
Ris kirke, holdt en markering ved 
minnesteinen, som har fått navnet 
«Skammens stein».

Omtaler av Gaustads 
fellesgrav
Etter alt å dømme går omtalen av 
fellesgraven som en massegrav 
tilbake til 1996, da taterne/romani-
folket holdt sin første minnestund 
på Ris. Det ble den gangen antatt at 
det lå «minst to taterkvinner døde 
etter lobotomering» i fellesgraven. 
(2)

Senere, på Amaliedagene i august 
2000, ble det uttalt at Gaustad 
sykehus hadde en massegrav med 
«flere taterjenter», og at mange av 
dem var «lobotomi- og steriliser-
ingsofre». (3) Under samme ar-
rangement kunne et medlem i Ro-
manifolkets Landsforening (senere 
Taternes Landsforening) fortelle 
om en navngitt tater-/romanikvinne 
i fellesgraven som var blitt innlagt 
på Gaustad 17 år gammel i 1927 og 
døde på sykehuset i 1970.
I 2001 ble fellesgraven omtalt som 

«de ukjente taternes massegrav».
(4)  I 2005 fremholdt professor 
Knut Aukrust ved kulturstudier 
og orientalske språk ved Univer-
sitetet i Oslo, tidligere styreleder 
ved Holocaust-senteret, at det ved 
«Skammens stein» er «en ano-
nym fellesgrav» for rundt 50 av 
Gaustads pasienter, «flere av tater-
slekt, ofre for fysiske overgrep som 
lobotomering og sterilisering» (5).  
I 2007 ble antallet gravlagte tater-/
romanifolk angitt til 49 i avisen og 
nettportalen Utrop: «I en masse-
grav på en kirkegård i Oslo ligger 
49 tatere. Alle døde som følge av 
lobotomering, tvangssterilisering 
og medisinske eksperimenter utført 
på uvitende pasienter.» (6)

Fellesgraven ble også undersøkt av 
det offentlige utvalget som i 2003 
leverte utredningen Granskning av 
påstander om uetisk medisinsk for-
skning på mennesker (NOU 2003: 
33). Undersøkelsen ble foretatt et-
ter at utvalget fikk en henvendelse 
om at det i fellesgraven skulle 
ligge «flere tatere» som kunne «ha 
dødd som følge av ‘overgrep’ ved 
sykehuset».(7) Utvalget konkluderte 
med at en av pasientene var blitt 
lobotomert, og at det ikke fantes 
holdepunkter for at noen i graven 
var blitt utsatt for medisinske eks-
perimenter. Eventuell tilhørighet til 
tater-/romanifolket ble ikke kart-
lagt.
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Et større forsøk på å komme til 
bunns i spørsmålet om fellesgraven 
på Ris kirkegård ble gjort av forfat-
terne av boka Skammens historie 
fra 2014. Forfatterne fikk imidlertid 
bare et begrenset innsyn i materiale 
som kunne kaste lys over hvem 
som ligger i graven og hvorfor de 
døde. På bakgrunn av tilgjengelig 
informasjon og private opplys-
ninger om den tidligere navngitte 
tater-/romanikvinnen, omtalte 
forfatterne fellesgraven som en 
«skammens massegrav» med «et 
femtitalls personer, mange av dem 
trolig med romanibakgrunn».(8)

Tater-/romaniutvalgets 
undersøkelse
Den mest inngående undersøkelsen 

av Gaustads fellesgrav på Ris 
kirkegård er blitt foretatt av tater-/
romaniutvalget (2011–2015), som 
avleverte sin NOU 1. juni 2015. (9)  
Høsten 2011 fikk utvalget til dis-
posisjon fra Gravferdsetaten i Oslo 
kommune materiale som doku-
menterer at 47 navngitte pasienter 
fra Gaustad sykehus i tidsrommet 
1965–1987 ble kremert og grav-
lagt i urner i fellesgraven på Ris 
kirkegård. I mai 2012 ble det på 
Gaustad funnet en liste med navn 
på pasienter gravlagt i fellesgraven. 
Listen var utarbeidet av Oslo kirke-
verge i 2003 og inneholder navn på 
ytterligere åtte pasienter i felles-
graven. Således ble det i alt funnet 
55 navngitte pasienter i fellesgrav-
en. Journalene til samtlige lot seg 
finne i Gaustads pasientarkiv.

Minneplaten på steinen er etter 20 år blitt noe slitt.
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I desember 2011 ble materialet fra 
Gravferdsetaten gjennomgått av 
undertegnede sammen med to rep-
resentanter fra taterne/romanifolket 
som på dette tidspunkt var knyttet 
til utvalget som observatører. Det 
ble fastslått at en av pasientene i 
fellesgraven – den tidligere of-
fentlig navngitte kvinnen – tilhørte 
folkegruppen. Deretter gjen-
nomgikk undertegnede listen fra 
Oslo kirkeverge som inneholdt 
ytterligere åtte navn, og journalene 
til samtlige 55 pasienter i felles-
graven, 28 kvinner og 27 menn.
 
Den første urnenedsettelsen fant 
sted i slutten av april 1965, den 
siste i oktober 1987. De fleste av de 
55 gravlagte pasientene hadde vært 
innlagt på Gaustad i mer enn 10 
år, hvorav mange i mer enn både 
20 og 30 år. Enkelte hadde vært 
innlagt i mer enn 40 år, slik som 
den tidligere navngitte tater-/ro-
manikvinnen. De fleste pasientene 
i fellesgraven var enslige og fra 
lavere sosiale lag i befolkningen.
 
Opplysninger i pasientjournalene 
viser at rundt ti av pasientene var 
hjemstavnsløse, hvorav noen også 
bostedsløse, ved innleggelsen. 
Ifølge nedtegnelser i journalene 
hadde de 55 pasientene liten eller 
ingen kontakt med pårørende, noe 
som synes å ha vært hovedgrunnen 

til at de ble gravlagt i fellesgraven. 
 
I tilfeller hvor pasientene hadde 
pårørende, var det ofte fattige 
pårørende som vanskelig kunne 
påkoste en begravelse. I noen 
tilfeller forsøkte Gaustad syke-
hus å sette seg i kontakt med 
pårørende, men lyktes sjelden. I 
praksis innebar dette at sykehuset 
påtok seg ansvaret for begrav-
elsen. For å kunne gjøre det, måtte 
sykehuset sende dødsmelding til 
Oslo skifterett, slik det fremgår av 
opplysninger i pasientjournalene. 
Begravelsen, herunder kremering, 
buketter og musikk, ble ordnet av 
et begravelsesbyrå, som fikk dekket 
sine utgifter av staten.

Selv om urnenedsettelse i felles-
graven var å betrakte som endelig, 
ble en av urnene flyttet. Det skjed-
de da avdødes ektefelle døde og ble 
gravlagt på Ris i begynnelsen av 
1970-årene, et par år etter pasient-
ens død. Ekteparet fikk da en felles 
gravstein.
 
Det fremgår ikke av pasientjournal-
ene at noen av pasientene i felles-
graven ble sterilisert eller kastrert, 
heller ikke at noen av dem ble ut-
satt for medisinske eksperimenter, 
som for eksempel implantering av 
dybdeelektroder i hjernen i forsk-
ningsøyemed. (10)

Enkelte av de gravlagte pasient-
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ene hadde fått ulike former for 
sjokkbehandling – insulinsjokk, 
cardiazolsjokk, elektrosjokk – og/
eller psykofarmaka (fra midten 
av 1950-årene). Alle disse tiltak-
ene ble i samtiden betraktet som 
ordinære behandlingstiltak, og ikke 
som medisinske eksperimenter.
 
Den hyppigst angitte dødsårsaken 
blant pasientene i fellesgraven var 
lungesykdom og hjertesvikt hos 
eldre pasienter.

Fire pasienter  
lobotomert
Tater-/romaniutvalgets under-
søkelse viser at fire av pasientene 
i fellesgraven – tre menn og én 
kvinne – var lobotomert. Kvin-
nen ble lobotomert 28 år gammel i 
1951, de tre mennene i henholdsvis 
1947 (50 år gammel), 1953 (53 år 
gammel) og i 1954 (25 år gammel). 
Ytterligere en mann kan ha blitt 
lobotomert, men trolig på et annet 
psykiatrisk sykehus før innleggel-
sen på Gaustad i siste halvdel av 
1940-årene.

Ingen av de fire lobotomerte 
pasientene døde i umiddelbar 
tilslutning til operasjonen. Men da 
en av dem døde 18 år etter opera-
sjonen, antok legene på sykehuset 
at dette skyldtes en senvirkning av 
inngrepet. En av de andre pasient-

ene døde 16 år etter operasjonen, 
etter en lengre periode med sterkt 
svekket allmenntilstand. En tredje 
pasient døde på grunn av skader 
etter en påkjørsel utenfor Gaustads 
område nesten 30 år etter lobo-
tomeringen. En fjerde pasient 
forulykket på en tur vel 20 år etter 
inngrepet. Pasienten som kan ha 
blitt lobotomert ved et annet syke-
hus før innleggelsen på Gaustad, 
døde i 1969, mer enn 20 år etter 
innleggelsen, som en «dypt sløvet 
pleiepasient».
 
Det er grunn til å påpeke at det på 
Gaustad ikke ble foretatt standard 
lobotomi i den perioden sykehuset 
brukte fellesgraven (1965–1987). 
I en tidligere periode, særlig i 
1940-årene, resulterte standard 
lobotomi i en del dødsfall. På 
Gaustads kvinneavdeling hadde 
dessuten lobotomi opphørt som 
behandlingsmetode i 1955, fordi 
den nye overlegen Johan Bremer 
(1908–1993) var motstander av 
lobotomi.

Ingen massegrav for 
tater-/romanifolk
Tater-/romaniutvalget har kunnet 
bekrefte at en av de gravlagte – den 
tidligere offentlig navngitte kvin-
nen – tilhørte taterne/romanifolket, 
men ikke funnet flere pasienter 
fra folkegruppen. Det er følgelig 



27

ingen holdepunkter for å omtale 
fellesgraven som en massegrav for 
pasienter på Gaustad som tilhørte 
taterne/romanifolket.

Vedkommende kvinne ble innlagt 
på Gaustad i 1927. Hun døde i 
1970, etter 43 år på sykehuset. 
Hun var, i likhet med mange tater-/
romanifolk, blitt fjernet fra sine 
foreldre som barn og overflyttet 
til et av barnehjemmene til Den 
norske omstreifermisjonen 16 år 
gammel i 1926. (11)  Fra barnehjem-
met ble hun sendt til undersøkelse 
på poliklinikken til Universitetets 
psykiatriske klinikk på Vinderen. 

Der ble det ordnet med «sinnssyke-
attest» i medhold av den gjeldende 
sinnssykeloven av 1848. Gen-
eralsekretær Ingvald B. Carlsen 
(1887–1953) i omstreifermisjonen 
ble bedt om å avtale innleggelse 
med en politimester.
 
I følge pasientjournalen fra 
Gaustad fikk kvinnen sjokkbe-
handling i 1940-årene, først car-
diazolsjokk, deretter elektrosjokk. 
Fra slutten av 1950-årene fikk hun 
med enkelte avbrytelser psykofar-
maka. Det fremgår ikke av jour-
nalen at hun ble sterilisert, kastrert 
eller lobo-tomert. I slutten av 

På minnesteinens øvre del er det hogd inn et bilde av hovedhuset på Gaustad 
sykehus.
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1960-årene ble kvinnen alvorlig 
somatisk syk og døde i 1970.

Det foregikk noe korrespon-
danse mellom sykehuset og 
kvinnens familie, både i 1930- 
og 1940-årene og i 1960-årene. 
Da legene forsto at hun ikke 
hadde lenge igjen å leve, ble det 
tatt kontakt med familien. Et par 
familiemedlemmer deltok ved 
urnenedsettelsen på Ris kirke-
gård.

Urimelig kritikk
Tater-/romaniutvalgets under-
søkelse gir ingen holdepunkter 
for at Gaustad fellesgrav på Ris 
kirkegård var en massegrav, 
verken for pasienter med tater-/
romanitilhørighet eller andre 
pasienter. Ingenting tyder på at 
noen av pasientene i fellesgrav-
en døde på grunn av lobotomi 
og/eller medisinske eksperi-
menter. Dette gjelder også kvin-
nen med tater-/romanibakgrunn.

Tater-/romaniutvalgets under-
søkelse viser at Gaustad-graven 
var et gravsted for pasienter 
uten pårørende eller med 
pårørende sykehuset ikke kom 
i kontakt med, og for pasienter 

med pårørende som vanskelig 
kunne påkoste en begravelse. 
Flere av de gravlagte pasientene 
var hjemstavnsløse, enkelte også 
bostedsløse, ved innleggelsen på 
Gaustad.

Da tater-/romaniutvalgets funn 
vedrørende Gaustads fellesgrav 
på Ris kirkegård første gang 
ble gjort kjent,(12) ble det reist 
kritikk mot den årlige marker-
ingen ved «Skammens stein». 
«Det er underlig om romani-
folket ønsker å markere grav-
stedet for en enkelt pasient ved 
en minnehøytidelighet for tatere 
ved Gaustadsteinen», fremholdt 
Bjørn Sandvik i Vårt Land.
(13)  Men den årlige markerin-
gen finner ikke bare sted for å 
minnes den ene kvinnen i felles-
graven, men også for å minnes 
den urett som i det hele tatt har 
rammet taterne/romanifolket i 
det norske samfunnet. Derfor er 
det urimelig å bruke utvalgets 
funn til å kritisere markeringen.

*
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Noter:

(1) Historiker, gjesteforsker ved 
Institutt for helse og samfunn, Det 
medisinske fakultet, Universitetet 
i Oslo, medlem av tater-/romaniut-
valget (2011–2015).
(2)Britt Karin Larsen, «Folket 
som skulle forsvinne», Dagbladet, 
5.5.1996.
 (3) Lars Olle Engaas, «Taterjen-
tene og psykiatriens overgrep», 
Søkelyset, 18, 2000. Amaliedagene 
er en bruker- og overlevendefesti-
val knyttet til psykiatrien med so-
siale, kulturelle og faglige arrange-
menter i uken rundt Amalie Skrams 
fødselsdag (22. august). Ama-
liedagene ble første gang arrangert 
i 1999. Som et fast innslag på 
søndagen følges gudstjenesten i Ris 
kirke, med etterfølgende kranse-
nedleggelse ved fellesgraven.
 (4) Thore Lie, «Hva skju-
ler Gaustads massegrav?», Sam-
funnsliv, 2001, årg. 66, nr. 7.
 (5) Knut Aukrust, «Overgrepet mot 
taterne», Aftenposten, 6.6.2005.
 (6) Kjetil Hegna, «Loven beskytter 
overgripere» (20.5.2007), http://
www.utrop.no/13092 [rett URL 
9.1.2016]
 (7) Granskning av påstander om 
uetisk medisinsk forskning på men-
nesker (NOU 2003: 33), s. 66.
 (8) Sigmund Aas og Thomas Vest-
gården, Skammens historie: den 
norske stats mørke sider 1814–

2014. Oslo: Cappelen Damm, s. 
54–56.
 (9) Assimilering og motstand : 
norsk politikk overfor taterne/ro-
manifolket fra 1850 til i dag. (NOU 
2015: 7)
 (10) For en nærmere vurdering av 
implantering av dybdeelektroder 
i forskningsøyemed på Gaustad 
sykehus, se Granskning av påstand-
er om uetisk medisinsk forskning 
på mennesker (NOU 2003: 33), 
kapittel 6.
 (11) Den norske omstreifermisjonen 
ble stiftet som en kristen filantrop-
isk forening i 1897 under navnet 
Foreningen til Modarbeidelse af 
Omstreifervæsenet. I 1922 skiftet 
foreningen navn til Den norske 
omstreifermisjonen. Fra 1935 til 
1986 gikk den under navnet Norsk 
misjon blant hjemløse. Etter en 
omlegging til stiftelse i 1986 ble 
navnet endret til Kirkens Sosialtje-
neste.
 (12) NRK Dagsrevyen, https://
tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/
NNFA20021814/18-02-
2014#t=21m42s [rett URL 
10.1.2016], «Kun én tater i felles-
graven», Aftenposten, 24.2.2014. 
Elektronisk publisering 25.2.2014: 
http://www.aftenposten.no/
kultur/Kun-n-tater-i-fellesgrav-
en-7480745.html [rett URL 
10.1.2016]
 (13) Bjørn Sandvik, «Her er ingen 
massegrav», Vårt Land, 26.2.2014.
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Pasientvennenes gravstein

TeksT: bjørn CHrisToPHersen

I dette nummeret av Vinderen 
Historielags blad står en artikkel 
med overskriften "Skammens 
stein", Gaustads fellesgrav på 
Ris kirke-gård. Det er en artik-
kel av meget høy vitenskapelig 
kvalitet, skrevet av historikeren 
Per Haave.
I det følgende gis noen få opp-
lysninger om bakgrunnen for at 
gravsteinen ble reist. Pasienter 
ble gravlagt der fra 1965 til 1987. 
Karen Margrethe Sødring forteller 
at hennes mor, Margrethe (Lille-
mor) Sødring, var pasientvenn på 
Gaustad på den tiden da gravstedet 
ble opprettet. Hun besøkte pasient-
er ved sykehuset jevnlig i mange 
år. Hun inviterte også pasienter 
hjem til middag til familien som 
bodde i Dr. Holms vei. Det kunne 
bidra til å gi pasienter en viss sosial 
trening. Barna i familien husker 
slike middager som hyggelige, men 
noe spesielle.

Teksten kan  
misforstås
Som pasientvenn var moren, sam-
men med flere av de ansatte ved 
Gaustad sykehus, opptatt av at 

det ikke fantes noe gravsted for 
mange pasienter, som var markert 
med en gravstein.  Det kunne føles 
naturlig å gå dit på merkedager 
for å minnes pasienter man hadde 
kjent i lang tid.  Mange av de syke 
levde lenge på Gaustad sykehus, 
noen i årtier. Margrethe Sødring og 
ansatte var derfor pådrivere for å få 
reist en gravstein. 
Datteren, Karen Margrethe, mener 
at inskripsjonen på plaketten fra 
2004 ikke er dekkende. Teksten 
kan misforstås. Den kan tolkes som 
at stenen er satt opp for å minnes 
urett begått mot pasienter av ta-
terslekt på Gaustad sykehus. Hun 
mener at teksten bør erstattes med 
en inskripsjon som gir et riktigere 
bilde av gravstedets funksjon. 
Det finnes imidlertid en annen, 
mer indirekte forbindelse mellom 
gravstedet og behandlingen av 
taterne/romanifolket i Norge, slik 
det fremgår av Per Haaves artikkel. 
Bare én av de 55 pasientene som 
ble gravlagt på Gaustads gravsted 
på Ris var av taterslekt. Mot henne 
ble det tidligere i livet begått stor 
urett. Hun og mange andre barn 
av tatere ble av barnevernet tatt 
bort fra foreldrene og anbrakt på 
barnehjem. Derfra ble hun 17 år 
gammel innlagt på Gaustad som 
pasient. 
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Det kan opplyses at det også ved 
noen andre psykiatriske sykehus 
fantes gravsteder. Som på Gaustad, 
gjaldt det pasienter som ikke hadde 
familie eller andre som kunne påta 
seg en begravelse på pasientens 
hjemsted. Det skal for eksempel 
ha vært tilfelle på Lier sykehus. 

Ved det store Valen psykiatriske 
sykehus i Sunnhordland ble det 
anlagt en egen kirkegård for 
sykehuset. Sykehusets direktør og 
legendariske overlege gjennom 42 
år, Konrad Lunde, valgte selv å 
bli gravlagt der sammen med sine 
pasienter. 

«Det er en tid for alt»                                                 

TeksT: seyna sønniCHsen

FoTo: skimuseeT

Etter Karin Bergs 31 år ved Ski-
museet, møter jeg henne til et in-
tervju. Like strålende og opplagt, 
som alltid. - Det er en tid for alt, 
svarer hun, når jeg spør om det 
er vemodig å forlate Skimuseet.

-Det har jo vært et privilegium å ha 
en jobb som også var min hobby. 
Jeg har vært både ydmyk og takk-
nemlig over å få lov til å videre-
utvikle skimuseet, som er verdens 
største og eldste skimuseum, sier 
hun.
Det første skimuseet lå opprinnelig 
like nord for Skistua. I forbindelse 
med ombygging av Holmenkollen 
til OL i 1952 ble samlingen flyttet 
til nye lokaler i selve hoppet. Slik 
vi opplever museet i dag er det fra 
1983, sprengt inn i fjellet rett ved 
siden av hoppet. Her har man etter 
hvert fått en meget stor samling av 

det som viser vår skihistorie. Den 
eldste skien ble funnet i en myr i 
Alvdal, og denne dateres tilbake til 
600-tallet. Materialet her er furu. 
I tillegg har man fått samlet i alt 
rundt 2500 par ski, som viser ski 
fra de tidligste tider og opp til det 
som anvendes av dagens utøvere.
Det første man møter ved inngan-
gen til museet er en utstilling av 
vår polarhistorie. Her forteller 
Fridtjof Nansen om Norges nasjon-
ale idrett.
Karin Bergs interesse for Nansen 
har alltid vært meget stor, og 
resulterte i boken «Nansen og hans 
kvinner», som utkom i 2004.

Kunnskapsbasert  
opplevelsesprodukt
Tilbake til Skimuseet og Karin 
Bergs flotte utstilling  «Vinter-
glede», åpnet i juni 2007. Vi opp-
lever friluftlivets gleder sammen 
med en oversikt over en del av 
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løypene i Marka. Her ser vi også 
forskjellige modeller av Holmen-
kollbakken gjennom historien. Til 
og med lyssettingen har Karin Berg 

tenkt på, for å få den kalde stem-
ningen i den blå timen. Hun overla-
ter ingenting til tilfeldighetene. Her 
er alt tenkt på til minste detalj. 
-Vi er så heldige å ha engasjerte 
bidragsytere og nye støttespillere, 
som har vært med på å finansiere 
mange av våre prosjekter, forteller 
hun. Det er sagt om Karin Berg at 
hun får til det hun vil. 
Nybygget Iskosset skal inspirere 
til nysgjerrighet. Nansen beskriver 
skruis i Arktis som iskosse, og 
dette bygget stod ferdig i 2011. 
Men det stoppet ikke der. Neste 
utstilling ble funksjonshemmede 
på snø og ski. Igjen kommer Karin 
Berg med ideer som aldri tidligere 
er blitt realisert.
-Det har vært viktig for meg å 
videreutvikle Skimuseet til et 
kunnskapsbasert opplevelses-
produkt, understreker hun.
Da Kong Olav gikk bort, overtok 
Skimuseet klær og utstyr etter 
kongefamilien. I pelsjakken til 
kong Haakon er det et broderi 
laget på Grini i 1942. Broderiet 
viser en kongekrone, monogram 
og flagg. Hvem risikerte livet for 
å brodere det, og hvordan havnet 
det hos kongen? Det ble bok av det 
med tittelen «Broderiet i kongens 
jakke», utgitt i 2010. Kort tid etter 
at boken kom ut ble jakken stjålet 
fra Skimuseet. Den kom heldigvis 
raskt til rette, og salget av boken 
gikk unna.

Karin Berg med staver hentet 
fra Skimuseet.


