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NYTT FRA LEDER 
Na har tre medlem111er av sty ret gjennomgatt kurs pa Deich111anske bib I iotek i behandling 
av bilder til databasen fo r bi lder fra va rt o111rade. Vi har hatt de f0 rste fo tom0ter pa 
Majorstuen fil ial for bildelagring. Etter hvert vii databasen fy ll es, og resultatet vii dere 
kunne se pa hj el11111esiden va r, www.vinderenhistorielag.no. 

Samtidig lager vi en ny hje111mes ide 111 ed ny adresse, ny redakt0r og ny layo ut. 
Bak hj emmesiden star Clemens Saers og Lars Thue. Her vii lagets vedtekter sta, 
m0teprogrammet framover, bilder fra omradet va rt og Ienker til andre hi storielag og 
institusjoner for lokalhi storie og slektsforskning. 

Finn Holden 

REDAKT0RENSSPALTE 
Vi har fa tt tre klager pa for sen levering av bladet f0r 
julem0tet. Jeg beklager sa meget dette; det skal ikke skj e. 
Det st0rste problemet med levering gje lder nr. 3 !wert ar. 
Der er det for kort tid mell om avs lutningen av sommerferi en 

og 1110tet pa Kulturminnedagen annen S0ndag i september. Derfo r pmver jeg a ha 
stoffet til det nummeret ferdig f0 r sommeren. Nar det gje lder novembernummeret, har 
v i i prinsippet bedre tid, men her kan vi ta forsinkelser pa trykkeri et pa grunn av stor 
pagang av trykkeoppgaver f0 r julesa lget. Men vi skal skj erpe oss. 

Vi vii gjerne ha en hi stori sk a11ikkel om Ankerve ien i vart varnummer i mai 2006. 
Da vii det passe ogsa a ha artikler med 111inner fra Ankerve ien og meninger om 

Ankervei en i dag og i framtiden. Har dere synspunkter her, vii det vcere fint. I dag har 
v i en artikkel om mannen bak en av statuene i bydelen. Vi regner med a fo rtsette med 
arti kler om de and re personene bak statuene. 

Idette nummeret har vi fe m k011e artikler 0111 tyskernes okkupasjon av villaer 
under okkupasjonen 1940-1 945. Det vii vrere fint om andre som har slike hi stori er fra 
krigsa rene, skriver det na. For 0V rig kommer jeg med min fas te b0nn 0111 a fi\ til sendt 
mer stoff, bade tl ere reaksjoner pa arti kler i bladet og nytt stoff, bade ord og bi lder. 

Bemerk ny hjemmeside: www.vinderenhistorielag.no 
og ny postboksadresse: Postboks 187, 0319 Vinderen. 

Finn Holden 

Vinderen Historielag inviterer til 
arsmote 2006 

onsdag 22. mars 2006 kl. 1900 pa Diakonhjemmets H0gskole. 

Saksliste til arsmetet: 

1) Valg av m0teleder 
2) Valg av referent og to medlemmer ti l a underskrive protokollen 
3) Godkjenning av innkalling og saks liste 
4) Godkjenning av arsmelding og arsregnskap - tamed bladet 
5) lnnkomne saker til arsm0tet 
6) Valg av nye styremedlemmer 
7) Valg av valgkomite og revisorer 
8) Arsprogram 

Saker sam medlemmene 0nsker skal bli tatt opp pa arsm0tet, bes sendt ti l 
sekret<:eren, Anita Kildal , senest en uke f0r arsm0tet. Medlemmenes fem 
min utter. Arsm0tet avsluttes ca. kl. 1945. 

Etter arsm0tet kaserer 

Professor Jan Eivind Myhre om 

Bane - bydel - borgerskap 

Enkel servering 

Velkommen til arsmotet 
Pa vegne av styret 

Finn Holden 
leder 



EIVIND ASTRUPS BAUTA P A 
FROGNERSETEREN 

Av ToM BLocH-NAKKERUD 

Pa Frognerseteren, like bak Sportsrestau
ranten, rager en bauta syv meter ti I v<ers. 
lnskripsjonen lar oss ta vite at " Lands
m<end re iste Eivind Astrup denne bauta
sten 1896". Pa stenen er det ogsa hugget 
et kart over Gmnland med to reiseruter 
avmerket. Hva Astrup ska l huskes for, 
star a lese pa en bronseplate ved bauta
ens fot: " Han deltok i to av Robert 
Peaty's ekspedisjoner til Nord-Gmnland. 
I 1892 foretok han sammen med Peary 
den forste kryssing av innlandsisen pa 
Nord-Gmnland." 

I vare dager er det sa mange kjendiser 
at de ofte mister sin popularitet lenge for 
de gar i graven. For Astrup var det ikke 
slik. Dahan omkom ijulehelgen 1895, var 
han kjent, verdsatt og beundret. Bemm
melsen had de ikke vart i fem ar enna. Han 
var bare 24 ar gam mel og omgitt av for
ventn inger om en lang karriere. 

Deter n<erliggende a Stille to spors
mal , minst. Hva ble Astrup beromt for? 
er lettest a besvare. Det andre er mer 
komp li sert: Hvordan ble han sa beromt?, 
eller H vorfor ble han dyrket som he It? 

Til Amerika 
De to ekspedisjonene med Robert Peary 
var Astrups hovedvei til berm111nelsen. 
Han var nitten da han for lot sin kontor
post i Kristiania for a friste lykken i 
Amerika. Hans e ldre bror Jorgen hadde 
pa en mate staket ut kursen , ved at han 
hadde still ing pa kontor i Philadelphia. 
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Eivind Astrup ankom New York med 
dampskip i slutten av februar 189 1. Han 
rakk knapt a soke arbeid for han etter et 
par uker "gjorde bekjendtskab med lnge
nior i De forenede staters marine Loitn. 
Robert E. Peary, en energisk og anseet 
ung mand, som for oiebl ikket er iferd med 
at udruste en arktisk ekspedition. Hans 
navn er forresten godt kjendt her i 
Amerika, idet han a llerede 1886 foretog 
en lengere skitur indover Gronlands 
indlandsis." 

Astrup ble straks antatt som Pearys 
assistent og ett av totalt syv medlemmer 
av Pearys North Greenland Expedition 
of 1891-' 92. Ettersom drivisen hindrer ad
gangen til disse farvannene store deler 
av aret, var planen a ta seg frem til Gron
land i lopet av sommeren og overvintre 
ved kysten, for sa a krysse innlandsisen 
sommeren etter. 

For Astrup var dette forste trinn pa 
berommelsens stige. Begeistret, og ikke 
uten stolthet , skrev han hjem om 
nyheten. Der nadde den videre til av is
ene, godt hjulpet av familien. Ekspedi
sjonen hadde i seg selv stor interesse i 
Norge, ikke minst fordi FridtjofNansen 
hadde gatt pa ski over Gronland og nylig 
utgitt bok om ferden . Nar Peaty na valgte 
en nord mann som ledsager, vakte det stor 
og positiv oppmerksomhet i Norge. Fra 
na av var Eivind Astrup forstesidestoff. 

1 lopet av 1880-arene had de ski lop
ingen utviklet seg til a bli den fremste og 
mest nasjonale av aile friluftsaktiviteter. 
lkke minst stimu lerte Nansens bragder 
til ski sport. Selv om den begynte som en 

ren " karasport", inkluderte sk il op ingen 
fort unge piker og voksne kvinner. S<erlig 
for ungdommen ble denne formen for 
friluftsliv en velkommen mate a motes og 
a v<ere sammen pa. 

Astrups erfaring med ski var sje lden 
i Amerika og verdi full for Peary. Uthold
ende og sterk var han ogsa - "a giant in 
muscle" som New York Herald omtalte 
ham. Det var nok mange som kunne tenke 
seg a Ta v<ere med og prove krefter mot 
naturen pa Gronland. 

Til Gronland 
Eventyrlysten satt dypt i Astrup. Men 
hans perspektiv utvidet seg hurtig i 
retning av de mangfoldige vitenskaper 
ferden sku li e betjene. Da ekspedisjonen 
den 6. juni forlot New York med selfang
eren "Kite" , medfulgte i till egg en gruppe 
pa seks vitenskapsmenn. De sku ll e ut
fore observasjoner og sam1e materiale, 
underveis og pa Gronland, og folge med 
skipet tilbake. Motet med vitenskapene 
ble grunn leggende for Astrup. At pakk
isen forsinket skipet i tre uker, hindret 
ham neppe i a tilfredsstille sitt vitebegj<er. 

Foruten Astrup, Peary og hans hus
tru Josephine, de I tok Pearys fargede 
tjener Matthew Henson som ekspedi
sjonens kokk, Langdon Gibson som nest
kommanderende , mineralogen John 
Yerhoeff og legen Frederick Cook, den 
senere sa kjente og omstridte polarfarer. 

Etter at de var kommet pa land med 
utstyr og forsyn inger i Mac Corm ick Bay, 
mellom 77. og 78. breddegrad i det nord
vestlige Gronland, skrev Astrup hj em til 
foreldrene om det omhygge li g utvalgte 
sted for vinterkvarteret; " .. . en Iiden tor 
Plads n<er ved Soen og en B<ek rislende 
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Eivind Astrup var f t!Jdl i 1871 og 
vokste opp i Kristiania mens 
skisporlen hadde sin .f0rste 
blomsfring. Da Nordmarka ble for 
liten, fan / han sine utfordringer pa 
den gmnlandske innlandsis. Astrup 
viste evner og var rustel til a kunne 
bli varfi'emsfe polarforskel~ men dt!Jde 
sa al(for ung. 

ned ved Siden af." Pa en uke bygget de 
s itt hus, syv meter langt og med to rom. 
" Udenfor vort Hus nede ved Yandet 
vrim ler der afTusinder paa Tusinder af 
S0fug l, adskilli ge St.e l og Hva lrosse, 
Mt.engder af !wide og graaagtige Hval
fi s ke og e nde li g e n Ue nde li g hed af 
Rt.eger, saa Uds igterne ti I fr isk Kj0d- og 
Fiskemad er srerdeles lovende." " Ki te" 
medbragte brevet da skuta forlot le iren 
den 30. juli . Na sku lle det ga mer enn et ar 
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til neste gang ekspedi sj onen hadde kon
takt med omverdenen. Foreldrene for
midle t brevet til fo rs iden av Morgen
blader for 18. september. 

Eskimoer 
I fjell ene ovenfor le iren fa ntes polarrev, 
hare og isbj0rn . Til vinterens fon·ad ble 
det nedlagt 34 re insdyr. Det lyktes a over
tale en eskimofamili e til a velge samme 
sted for overvintringen, s lik at forbered
elsene kunne utf0res med god hj e lp og 
med innf0dt kompetanse. Solen fo rl ot 
dem den 26. oktober, og det meste av 
vinteren ti lbragte de innend0rs. Pa det 
kaldeste bl e temperaturen malt til minus 
48 grader Ce lsius. De bygget sleder og 
sydde kl t.e r og soveposer av skinn. I ti l
legg kom det nesten dagli g eskimoer fra 
ko lonier i omegnen pa bes0k. 

Det ble Astrups oppgave a lede sam
arbeidet med esk imoene, og han var ogsa 
den eneste som fikk et nt.e i1 forho ld ti l 
dem. For ham betydde kontakten med 
" den lill e no rd g r0 nl andske Eskimo
stamme, Jm·dens nordligste Folkeft.e rd" 
a lt for hans utviklin g som se lv lre rt 
etnograf. Alt de kunne lt.e re ham, ikke 
minst spraket, tok han imot med takknem
li ghet. Respekten Astrup viste esk imo
ene, gjengjeldte de med respekt og gjest
frihet. Se lv etter hans d0d, n0t Pea ry 
godt av det gode forho ld som Astrup 
hadde eta blert ti l de innf0dte. 

Den 13. februar 1892 vendte so len 
tilbake. Men ikke f0r s ist i april va r a lt 
klart fo r avre ise . Peary, Astrup, Cook og 
Gibson brukte to uker pa a bringe sleder, 
proviant og utstyr et tusen meter opp ti l 
randen av innlandsisen. " Det var et over
ardent ! ig a nstrre ngende og s l id so mt 

Arbeide," skriver Astrup, "se lv de mest 
ih t.e rdige Fors0g paa at bringe Hum0 ret 
op i denne Tid mis lykkedes i Regelen." 

Over innlandsisen 
Na begynte s lede re isen med seksten 
esk imohunder foran og fire mann bak. 
Opprinnel ig var ikke Peary overbevist om 
at hundes leder skull e bli ekspedisjonens 
fremkomstmiddel. Men med det talent 
Astrup viste som sledebygger og hunde
kj0rer, forsva nt enh ver tv il. Den 24. ma i 
nadde de Humbo ldtbreen , og na k unn
gjorde Peary at dette va r den s iste leir de 
fire hadde sammen. Han ville fortsette 
med Astrup a lene, mens Cook og Gibson 
skulle vende tilbake ti l vinterkvarteret. 
" Den Tid , som nu fulgte, var overmaade 
ensformig og dog saa fuld af Inte resse 
for Forskeren." 

_,. 

'1;vfo.r .!i.o'l<V"', "-/ '-=-

Peary og Astrup var helt kledd i sk inn , 
med ull under. Soveposen viste seg over
fl 0di g, og var det klarvt.er, sov de i sneen 
under a pen him mel. I storm angret de pa 
at te ltet var etterl att i le iren. Na var de 
pri sg itt a krype inn under et oljek lede. 

Ette r en dmy maned , om trent pa den 
82. breddegrad, oppdaget de at "de n 
g r0 nl a nd s ke lndl ands is he r ga nske 
oph0rer" . N a matte de dre ie kursen 0St
over. De nadde 0stkysten den 4 . juli . Fra 
en fje ll topp sa de at landet endte ved en 
fjord med 0yer nordenfor, og til <.e re for 
dage n ga de fj orden nav net Indepen
de nce Bay. Pea ry matte ogsa hedre 
marinen, som han tilh0rte, og fj e ll toppen 
ble d0pt Navy C liff. Ytterligere markering 
skj edde dade var sa heldige a komme pa 
skuddhold av en mosku sfamili e , med 
festm altid for menn og hunder ti l f0 lge. 
Biffi11altidet var en kjrerkommen variasjon 

~ .. ... ~, ..... 

Astrup pa innlands'isen? Julekortfra 1890-arene. Kunstner: Gustav Lcerum. 
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Robert £. Pemy. 

i forhold til pemmikan, som var deres 
viktigste proviant. Pemmikan er t0rket og 
malt kj0tt som er blandet med smeltet tal g. 

Sporsmal og svar 
"Er Gmnland en 0?" For Peary va r det 
ekspedi sjonens viktigste sp0rsma l. Etter 
de iakttage lsene han og Astrup hadde 
gjort, svarte han bekreftende . Han antok 
at Independence Bay hadde forbind else 
med en fjord pa vestkysten. Se lv om 
svaret var rikti g, har det senere vist seg 
at s lutningen var noe forhastet. Dette 
fordi Independence Bay ikke er en fjord , 
men en dal gang, og ved at Gmnland 
strekker seg Ienger mot nord . 

Tilbaketuren over innlandsisen varte 
i 27 d0gn og f0rte dem opp i tre tusen 
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meters h0yde. Mens Astrup g ikk he le 
ferd en pa ski , brukte Pea ry for det a ll er 
meste kanadiske snesko, det vi vi I kalle 
truger. Sk iene hadde Astrup laget se lv, 
av ask, i likhet med s ledene. Som reserve 
medbragte de ogsa en del lette furuski , 
"men di sse bleve meget sna11 benyttede 
i Kogekunstens Tj eneste". 

Da de nadde v inte rk va rteret, va r 
" Kite" ankommet for a bringe ekspedi
sjonen tilbake til siv ili sasjonen . Innen 
returen fant sted , skj edde imidlertid eks
pedi sjonens st0rste ul ykke. John Ver
hoeff g ikk en dag ut for a samle mine
ral er, men kom ikke til bake til avtalt tid. 
Da han he ller ikke dukket opp den f0 1-
gende dag, organiserte Pea ry en lete
aksjon. Yerhoeff ble aldri funnet , men 
hans fotspor i sneen tydet pa a t han 
hadde fait ned i en bresprekk. 

Astrups f0rste me lding til foreldrene 
mottok de den 12. september pr. te legram 
fra St. John 's pa NewFoundland: "An
kommet ve l he11il ex peditionen tilfreds
still ende peary jeg 1300 miles indlands
isen Eiv ind" . En av bm drene sprang 
straks runden med telegrammet til av is
ene i Kri sti ania. Nyheten fulgtes hurti g 
av mer utfyllende meldinger om ekspedi
sjonen fra amerikanske te legrambyraer. 
Astrups f0rste brev hjem sto a lese i Mor
genbladet en maned sen ere, etterfulgt av 
en serie pa seks artikler. 

Til Norge 
Allerede f0r han forlot Amerika, matte 
Astrup holde foredrag om ferden. The 
Geographical Club of Philadelphia gjorde 
ham straks til a:resmedlem. Og da han 
kom hj em, var de fremste blant venner 
og beundrere ikke sene om a arrangere 

-......,..... 

t 

Astrupste tta i Folldal, pa stedet der 
Astrup ble .fimnet dedi 1896, ble reist 
av fo lfdgfa 

en offentlig fest til hans a! re . Blant inn
byderne var Nansen og professorene 
Yngvar Nielsen og Henrik Mohn. Festen 
samlet mer enn 400 damer og herrer. 
Nansen var i London da den fant sted, 
men de ltok med en hil sen pr. telegram . 
t'Eresgjesten ble f011 til bords av den a me-

rikanske konsul , Gerhard Gade. I sin tale 
takket han Astrup for "hans dj a: rve Mod, 
Ufortmdenhed og Udholdenhed - Egen
skaber, der havde gjort Astrups Navn 
kjendt over samtl ige de forenede Stater" . 
Yngvar Nielsen holdt hovedtalen. Han 
plasserte Astrup i bas med Nansen , 
begge som fremragende ambassad0rer 
for vinteridretten. 

lkke bare festtaler, men enhver vur
dering i ettertid , slar fast at Astrups 
innsats var avgj0rende for eks pedi
sjonens he ldige resultat. Feiringen av 
Astrup fortsatte. Den 23. novembe r 
utnevnte Kongen ham til ridder av St. 
Olavs-Ordenen. Redakt0re r maste pa 
stoff. Astrup bade var og hadde godt 
stoff. Han skrev artikler, og han holdt 
foredrag . 

Til Bergen 
Da Astrup kom til Bergen, rommet ikke 
Logen aile som ville h0re hans foredrag. 
F0lgelig matte han bolde det en gang til. 
Ogsa i Bergen ble det holdt stor fest for 
Astrup. I Bergens Aftenblad anmodet 
" Flere Sportsinteresserede" ham om a 
bolde et foredrag om ski sport. Det gjorde 
han . Etterpa kom foredraget pa trykk i 
av isen over to dager. Og innen uken var 
omme , holdt bergense rn e m0 te for 
"Oprettelse af en aktiv Skiklub for Bergen 
By" . I bakgrunnen ski mtes den lokale 
spm1sforretning som aktiv sponsor. 

Nar man Ieser foredraget om ski
sporten , er det lett a skj0nne at Astrup 
virket betagende og inspirerende pa sine 
ungdommeli ge tilh0rere. Det ma ha virket 
eksotisk tiltrekkende a h0re om helge
turer pa ski i Nordmarken i Kristiania; 
venner i fl okk, medbringende ni ste og 
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Minneplaten i North Star Bay pa 
Cr;m/and ble montert i 1909 effer 
initiativ fra Astrups ncere venn, 
arkitekt Hjalmar We/haven. 

utstyrt med "enten Tyrifak ler ell er scer
skilt fa brikerede Sk ilygter, der bceres i et 
Bce lte paa Maven". Hoflig og beskjeden 
to k han forbehold om at han var "saadan 
en storartet Autoritet ... Det bli ver man 
nemlig ikke afat benytte Skiene tversover 
Gronlands lndlandsis en Gang eller to." 
lkke desto mindre fulgte verdi fulle n\\d i 
ri kt monn og stor bredde: Om klesdrakten 
fra topp ti I ta, fra innerst ti I ytterst, om 
bindinger, ski og staver og om mat og 
dri kke. " Foredraget lonnedes med sterk 
og vedholdende appl aus." 
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Til Nansen 
Yaren 1893 skulle Nansen av sted med 
"Fram" fo r a na Nordpolen. Han var mildt 
sagt svce rt in teresse1t i erfa ringene og 
resultatene fra Pearys ekspedi sjon. I god 
tid- ikke mindre enn en maned- for Astrup 
nadde hjem fra Amerika, skrev Nansen 
brev med ve lkomstbil sen, og "sku Ide De 
fi\ I idt tid ti lovers, vi Ide De glcede mig 
meget ved at meddele mig I idt om De res 
erfa ringer fra turen". For sin regning ba 
han ogsa Astrup om a bestille slede og 
kokeapparat maken til de Peary brukte. 
Etter at Astrup kom hj em, ma Nansen ha 
hatt stor nytte av kontakten med ham. 
Sa sent som I 0. mai 1893 skrev Astrup 
brev pa Nansens vegne; da til USA med 
bestilling pa 12 par kanadiske snesko. 

Kan det tenkes at Nansen inviterte 
Astrup med pa Nordpolsferden? Hva 
Astrup ville ha svmt, kan vi bare spe
kulere over. Na gikk Astrup med en egen 
ekspedisjon i mage n. Selv om den ikke 
kunne fodes pa en stund enna, ville arene 
med " Fram" over Nordpolen eventuelt 
ha forsinket nedkomsten. 

Blant mange og bedre grunner burde 
Nansen ha tatt Astrup med for a hindre 
ham i a ove1ta roll en som Norges fremste 
sk i- og polarhelt. Astrup va r elleve ar 
yngre og Nansens fremste arvtager. Da 
ferden startet, visste ingen nar " Fram" 
ville komme til bake, men det gikk tre ar. 
Jo mer Nan senna forsvant i polarmorket, 
desto mer fa it lyset pa Astrup. 

En annen grunn Nansen kunne ha til 
a ta ham med, va r a forhindre at Astrup 
hj alp en konkurrent. Peary skulle ogsa 
av sted pa polarekspedisjon den ne som
meren, og all erede fra januar av deltok 
Astrup i hans forberedelser. Peary var 
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ogsa den som trakk det lengste straet i 
dette trekantspillet, ikke bare ved at han 
fikk Astrup med pa sin ekspedi sjon, men 
enda mer ved at han fikk en konkurrent 
mindre. I forh andlingene med Peary 
hadde nemlig Astrup ropet en egen eks
pedisjon som sitt alternati v. Og allerede 
na, fremgar det av brevene me 11om de to, 
var malet ikke bare Gronland, men Nord
polen. 

Den 29. mai 1893 forlotAstrup Kristi
ania med D/S "Amerika" . Like mye som 
den forri ge Peary-ekspedi sjonen va r 
ve llykket, skull e denne vi se seg mi s
lykket. Riktignok kom aile fra den med 
livet i behold; fru Peary fodte til og med 
en datter, og beriket dermed ekspedi
sjonen med en deltager. Men de egentlige 
mal ble ikke nadd, verken i di stanser eller 
i vitenskapelige ambi sjoner. 

Enda budsjettet var langt romsligere 
enn forrige gang, hadde Peary va lgt a 
proviantere med et parti pemmikan som 
var utgatt pa dato . For Astrup fmt e det 
til at han ble sa syk, at han matte forbli i 
vinterkva1teret da ferden pa innlandsisen 
stmtet. Etter hve1t frisknet han sa pass ti I 
at han sammen med sin eskimovenn 
Kolotengva gjennomfmte en lang reise 
sydover kysten. Da de hadde bygget 
sleden ferdig, satte de av sted med atte 
hunder og ble borte det meste av april 
1894. Der de besokte eskimofamilier 
langs kys ten, var gjestf rih eten uten 
grenser. 

Med innfodt hjelp gjennom fo rte 
As trup en kartl egg ing av Mel vill e
bukten. Nar vi tar hans etnografiske 
studier med i beregningen, ble det han 
som bidro med det vesentligste av eks
pedisjonens samlede resultat. Peary pa 
sin side ble forfulgt av uhell. 

Da sommeren gikk mot slutten, on
sket Peary a bli vcerende pa Gronland og 
fmtsette et ar til. De tl este hadde imidler
tid fi\ tt nok av Peary og monstret av. M idt 
i september nadde de sivili sasjonen pa 
New Foundland, og Astrup nolte ikke 
med a postlegge brevet med en stor for
stes ideartikkel han hadde skreve t til 
Morgenbladet. Der rakk ogsa fi re mtikler 
i en serie han skrev om sledereisen, a 
komme pa trykk for Astrup se lv dukket 
opp i Kristiania like for jul. Sa lang tid tok 
det a komme seg hjem, nar hele Amerika 
- i !wert fall det norske - ville hore fore
drag og lese hva Astrup kunne berette. 

Til vrers 
Halvannet ar badde Nansen vcert borte. 
I Norge forte det ti I at Astrup fikk dobbel 
oppmerksomhet. Pa nyaret 1895 var det 
han som besteg talerstolen i Det Norske 
Geografi ske Se lskab (g runnl ag t av 
Nansen) for a bidra til a lose "det arkti ske 
Problem". Blant reisemi'lter til Nordpolen 
trakk han optimistisk frem luftball ongen. 
ldeen var ikke original. For det hadde 
a vi sene bragt meldinger fra hele Europa 
om fo rs lag til Nordp olsfe rder med 
ballong. Men i Norden hadde ingen for
muleit ideen fo r. Med Spitsbergen som 
utgangspunkt mente Astrup det " i lobet 
affaa timer lykkes luftskipperen at faa et 
overblik over di sse hidtil skjulte egne ... " 
Om returen sa matte forega pr ski og 
hundeslede, ville en ballongferd til polen 
li keve l ha redu sert strabasene til det 
halve. 

M indre enn en maned sen ere kunn
gjorde svensken S. A. Andree sin plan 
om a reise til Nordpolenmed ballong. Han 
hadde da foretatt i'ltte ferder med ballong 
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POLA RSE RI EN FOR UNGDOM 

ASCHEHOUG 

Minner om Astn1p har hold! seg ved at 
hans bok har bliff utgitt pa ny tt og pa 
ny ff. Denne ungdomsutgaven kom i 
1950. 

i Sveri ge. Med Kongen, Nordenskiold og 
andre ressurssterke hjelpere hadde ikke 
Andree 0 kon omi ske probl emer i 
fremdri ften av sitt prosjekt. 

For Astrup ma det ha v<ert en tung 
skuffe lse at ingen st0ttet ham nevne
verdig i a real isere sine planer. Luftskipper 
Francesco Cetti stilte seg riktignok til 
di spos isj on, og h0s ten 1895 de ltok 
Astrup pa noen oppstigninger med hans 
ball ong. Etter oppdrag fra profe ssor 
Henrik Mohn fo retok de meteorologiske 
observasjoner. Og Astrup tok de f0rste 
bi lder som er fotografert fra luften over 
Norge. 

Etter hj emko msten i 1894 hadde 
Astrup begynt a arbeide pa en bok om 
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sine opplevelser blant nordpolens nabo
er. Na ga Aschehoug den ut, f0 rst i 
hefter, og til jul som full stendig bok. 
Astrup rakk knapt a dele ut en del sirli g 
signerte eksemplarer f01· han mmte byen 
fo ra feirejulen med ski pa bena. 

Til Rondane 
Det gikk med tog til Gudbrandsdalen, 
videre oppover med hest og slede og pa 
egne ben, helt til Dovre. Tredje juledag 
forlot han Hj erkinn og bega seg inn i 
Rondane. Han hadde avtalt a m0te noen 
skikamerater ved Atna. Det gikk dmye 
to uker f01· noen i Kri sti ania ble kl ar over 
at verken kameratene ell er noen andre 
hadde ratt livstegn fra Astrup. Det ut-
10ste bekymring, en leteaksjon og til sist, 
den 2 1. januar 1896, funnet av Astrups 
lik, en times skitur fra Hjerkinn. 

Landet var i sorg. Knapt noen gang 
tidlige re hadde Kristiania oppl evd en 
begravelse med sa stor deltage lse; titu
sener, if0 lge Morgenbladet. Dagen etter 
inn eho ldt bye ns av ise r omfa ttend e 
beskri velser med lange li ster over ail e de 
skiklubber, idrettsorganisasjoner, repre
sentanter og kjente personer som Ia ned 
kranser, bar faner eller viste sin sorg pa 
annen mate. 

I tillegg bragte avisene en fl erspaltet 
oppfordring til "Norges Ungdom til at 
tegne Bidrag til et Mindesm::erke over 
Eivind Astrup", undertegnet med 41 
kj ente navn. Arbeidskomiteen, besta
ende av arkitekt Hj a lm ar Welh aven, 
advokat Yilhelm Dybwad og cand . jur. 
Fredrik Juell , fi kk som mandat a reise en 
bautasten i n::erheten av Holmenkollen. 
Sociai-Demokraten uttrykte stor misn0ye 
over stedsvalget, og anbefa lte Frogner-

.......,. 

seteren i stedet. 
Datoen for a reise bautastenen ble 

bestemt till0rdag 15. august. Men da det 
var kun to dager igjen, sprang en bombe 
som beslagla a li es oppmerksomhet: Nan
sen va r tilbake! Plutse lig va r av isene 
breddfull e av Nan sen, og ingen oppfattet 
noe om Astrups bauta. lkke t0 r tirsdag 
den 18., da av isene referer1e opptil seks 
linj er fra en pressemeldin g: " Eivind 
Astrups Bauta blev i L0rdags reist ved 
Wilhelmsh0i paa H0iden over Tjernet 
ved Keiserve ien. Stenen, der er leveret 
fra Borreb::eks Stenhuggeri ved Grefse n, 
er af grovhuggen lys Gran it, 12 A len h0i; 
med det lille Tjern under og den m0rke 
Skov som Baggrund tager den sig ud
m::erket ud ." 

Med tiden grodde skogen sa tett at 
bautaen knapt kunne sees. Dette fa nt 
Helge lngstad sa skammelig at han tok 
initiati v til a ta den fl yttet. Med ve lvillig 
ass istanse fra Oslo kommunes skogsjef 
s0rget Astrups fa milie for at bautaen fikk 
sin nav::erende plassering ved Frogner
seteren i 1990. 

[ Eivind Ast~p~ gate ) 
~·--· ,.~ 

. ---~~~:..d.-~~ 

Siden 1923 har Eivind Astrups gate 
ligget mel/om Gabel.s· gate og Bjgrn 
Farmanns gate pa Skillebekk. 

Astrupminner 
1896: Bautastenen pa Frognerseteren. 
1896 : "Biandt Nordpo lens Naboe r" 
Folkeudgave. 
1897: Gravst0tten pa Yar Frelsers grav
lund . 
1897 : Astrupst0tta i Folldal. 
1898: " With Peary nea r th e Po le", 
("Biandt Nordpolens Naboer") utgitt i 
London. 
1898 : Cap Eivind Astrup pa Wienckes 
Island , Antarkti s. Oppkalt 1899 av Roald 
Amundsen pa Belgica-ekspedisjonen. 
1905 : " Unte r den Na chb a rn des 
Nordpo ls", (" Bi andt Nordpo lens 
Naboer") utgitt i Leipzig. 
1909: M inneplaten i North Star Bay pa 
Gmnland. 
1923: Eivind Astrups gate pa Skillebekk. 
1924: Astrups ve i i Bergen. 
1950: "Biant Nordpolens Naboer", utgitt 
i ny sprakdrakt i Polarserien for ungdom. 
1990: Bautastenen fra 1896 ble fl yttet ti I 
Frognerseteren. 
1990: "Biandt Nordpolens Naboer", utgitt 
med forord av Helge lngstad. 
2004: "Biant Nordpolens Naboer", utgitt 
i ny sprakdrakt. 

TAKK 
til museumsdirekt0r Karin Berg, dr 

phi los Lars Frode Larsen, cand philo! Jens 
Fredrik Nystad og f0 rstekon serva tor 
Pe rry Rol fse n for god hj e lp und e r 
arbeidet med artikkelen 
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OKKUPERTE HUS I KRIGSARENE 

AVJAN H0EG 

I nummer 1/2004 offentliggjorde vi to 
I ister som hj em mefronten sendte ti I 
London i !0pet av krigen med navn pa 
eiendommer som tyskerne hadde okku
pert. Vi ba i den forbinde lse om opplys
ninger om slike hus som kunne v::ere av 
interesse fo r fl ere a lese om. Na har ende
lig noen henvendt seg. Vi haper det er 
tl ere som har krigsminner a dele. 

Tn1kka 9 okkupert 
AV 8J0RN CHRISTOPHERSEN 

Huset i Trakka 9 ble tatt som f0 lge av at 

Trakka 9fi·a familiealbumet. 
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fa r fl yktet til Sveri ge. Det skjedde I 5. 
september 194 1, ta dager etter at Viggo 
Hansteen og Rolf Wickstmm var tatt som 
gisler og henrettet. Motstandskampen 
hard net til l10sten 194 1, og den tyske 
okkupasjonsmakten ble stadig mer brutal. 

Mor bl e forta lt av gode venner at hun 
matte ga til poli tiet og melde fa r savnet. 
Bare sli k kunne hun unnga sel v a bli 
arreste11 som medskyldig. Hun gikk til 
politiet sammen med en tante i samme 
situasjon. Der matte de fi·emsti lie seg som 
dypt ulykkelige kvinner som var sviktet 
av sine menn mens begge hi kstet og grat 
sa godt de kunne. Hun va r imidlertid 
lykke lig over at han var kommet i sikker
het. Han hadde alt v::e rt fe ngs let i to 

__,......-

peri oder i 1940 og 1941 . Far var offise r, 
den ga ng rittm este r, se nere genera l-
10ytnant og het ogsa Bj0rn Christopher
sen. 

Var fa milie ble sa sam men med hun
dre andre norske fa milier, frad0mt all eien
dom . Vi matte flytte fra huset, og fikk bare 
tamed egne kl::er, alt annet skulle bli sta
ende. Selve utkastelsen skjedde imidler
tid med en viss lempe. Vi fikk beskjed om 
a v::ere ute inn en en bestemt fri st i januar 
1942. 

En dag fikk vi bes0k av to politimenn 
som satte opp en n0yaktig fo t1egnelse 
over alt inn bo. Dette fo r a unnga at 
konfiskert eiendom ble gjemt unna. De 
to ble imid!et1id sett pa som ganske gode 
nordmenn av f0 lgende grunn : En tid f0 r 
hadde de v::e rt hos min tante og registrert 
alt der. Den ene sa da, liksom tilfeldig, at 
de skulle til oss i Trakka 9 to uker senere. 
Ukene ble benyttet godt. Vi fikk hj elp av 
va re gode naboer Brita og Chri sti an 
Holmen pa 0stre Holmen gard . En m0rk 
kve ld kom en lastebi I og no en sterke 
karer. Lasteplanet ble fy lt opp av noe av 
det mor n0digst vi lle miste. Jeg fikk f0 lge 
med da m0blene ble kj01t opp til garden 
og lagret i en garasje som enna star nord 
for gardstunet. Huset matte likevel fre m
sta som fullt m0ble1t slik at det meste 
matte bli staende igjen. "Hullene" ble tylt 
med innbo lagret i kj ell er og pa loft. 

Etter registreringen var det fortsatt 
mulig a redde unna b0ker. Det var bare 
notett hvor mange meter b0ker det fantes 
i hyllene. Venn inner og bekjente kom sa 
med stabler av uinnbundne b0ker av 
typen kiosk- og misseromaner. Disse ble 
fy lt opp i hyllene til erstatn ing for ganske 
meget vi fikk tatt vare pa. Bare Hamsuns 
samlede verker kan jeg huske fikk sta. 

Der bl e bare gjort ett unntak. "Markens 
gmde" som han fikk Nobelprisen for, 
hadde ingen hjerte til a Ia sta igjen . 

Til a begynne med hadde vi ikke noe 
fast sted a bo. Min S0ster pa tre ar og jeg 
pa atte ble anbragt pa et barnepensjonat 
frajanuartil mai . Da fikk vi leid et hus pa 
Hedmark. 

Under resten av krigen bodde to 
damer etter tur i Trakka 9. Sa vidt vi vet, 
var de begge gift med nordmenn som 
hadde meldt seg ti I tj eneste i den norske 
legion pa 0stfronten . En dag observerte 
en nabo den ene kvinnen storgratende. 
Slik stemningen var under krigen, var det 
knapt mulig a fors0ke a tr0ste og Sp0!Te 
hva det gjaldt. Det fa it mange norske 
frontkj empere pa 0stfronten under 
krigen, og det ble antatt a v::ere arsaken. 

I mai 1945 fikk vi igjen huset. Det var 
bare gjort mindre skader, men huset var 
belt tomt for innbo. Det eneste impone
rende fantes i en kj ell erbod . Der Ia en 
stabel champagnefl asker, ca 50-60 em 
h0y og ca I ,5 m lang. Dessverre forsvant 
tl askene f0r vi kunne tlytte inn . Kanskje 
hadde noen av beboerne fortsatt hatt 
n0kkel til huset og berget tlaskene. Noen 
som kom for a reparere enkelte skader, 
var heller ikke helt utenfor mistanke. Vi 
sa aile !itt stort pa det i 1945. 

Det viste seg at m0bler fra konfi
skei1e hus var blitt bragt til et sentralt 
lager i Oslo. Der kunne nazister komme 
og hente med seg det de ville ha. Der var 
det full orden i b0kene bortsett fra noe 
som kanskje var brent i all hast i mai 1945. 
Det var skrevet ned hvor hver enkelt 
gjenstand kom fra, og navn og adresse 
pa den som hadde fa tt det med seg. 
Derfor var det mulig a jakte pa forsvunne 
m0bler sommeren 1945. 
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Mor og far innfant seg hos en dame i 
Bygdoy aile. Hun nektet a s lippe dem 
inn. De sa imidletiid en av sine gam le 
sofaer gjennom en halvapen stuedor. De 
banet seg derfor vei inn , og sofaen ble 
hentet. Jeg var selv med pa en biltur til 
en gard pa Ringsaker. Der ble en sterkt 
0delagt lenestol hentet. Pa garden sto 
en sv::er, ikke he lt ferdigbygget lave
bygning. Vi fikk fortalt at under krigen 

fikk ti·ontkjempere tildelt materialer til a 
reparere og bygge nye hu s. Samtid ig 
forfalt jo nesten a il e andre hus. 

Et s::e rlig pent stuebord var hav net 
hos Quisling pa Gim le pa Bygdoy. Maria 
Quisling var kjent for aha "god smag" . 
Vi fo lte oss be::eret. Jeg fikk v<ere med. Vi 
gjen nomsokte om trent a il e rom pa Gim le, 
forst uten a finne noe. Jeg husker s::er li g 
Marias stue der hun holdt teselskaper 
for likesinnede damer. Det var et stort 
rom, kun m0blett med vakre gamle m0bler, 
jeg tror i Louis Seize. Jeg husker ogsa 
noen flotte gobelenger. Til s lutt fant vi 
vatt bord. Det var !i tt av en nedtur. Vi 
fant det ytterst komisk og lo godt. Det 
var anbragt i vaktstue n stygt ode lagt, 
men ku nne restaureres. 

Vi fikk en liten pengesum som erstat
ning for a lt innbo som var forsvunnet. 
Pa veggene var det bl itt ganske tomt. 
Belopet holdt akkurat til inn kjop av to 
malerier pa Hostutst illingen 1945 . 

Til venstre nederst: Sunny Mount. 
0versl: bunkeren nederst i hagen. 
Aile tre bilder: Finn Holden. 

Skogryggveien 2 
AVJAN H0EG 

Skogryggveien 2 var det nederste huset 
i det som er blitt kalt "Festung Guller
aasen" under 2. verdenskrig. Tyskerne 
okkuperte SV<eti mange hus i omradet. 
Hoyesterettsadvokat Harald Ramm flyt
tet i 1938 fra Dronningveien 16 (na: Ska
dalsveien 16) inn i det praktfulle huset 
"Sunny Mount" pa hjornet av Skogrygg
veien og (Skogsveien) (na: Faunveien). 
Ramm ble tatt som gissel varen 42 og 
satt pa Bredtvet ti l oktober samme ar. 
Huset ble da okkupert av tyskerne. Fami
li en Ramm badde en meget stor maleri
samling, og de fikk ta med seg noen 
malerier da de ble kastet ut av huset. 
Ramm flyttet forst til sin svigerfars hus i 
G ull erasve ien 25 , men drog senere over 
ti I U II ern sammen med mange av dem som 
mi stet hjemmene sine i stroket. 

Skogryggveien 2 ble tilholdssted for 

en tysk general som behandlet det skan
somt. Da freden kom, var a ile maleriene 
pa plass, av 0de legge lser var det bare 
noen merker i gulvene etter so ldatst0v
lene, e ll ers var det i god stand da e ierne 
kunne tlytte ti l bake etter fi· igj0ringen. Det 
eneste tyskerne etterl ot seg, var to so l
datluer som fami li en hengte opp pa we. 

Nederst i hagen star fremde les rest
ene av en bunker som lett kan sees fra 
svingen nederst i Faunveien. Den Ia 
strategisk plassert for a forsvare resten 
av de mange bygningene tyskeme hadde 
Ienger oppe. E ll ers er det store endringer 
pa tomten. Tennisbanen er botte, og det 
er kommet flere hus der. 

Kilde: Axel Ramm 

Anne Maries vei 24 
1940-45 
AV BEntNA MoEN 

Direkt0r lvar Hessel berg i ldun forsikring 
e ide eiendommen Anne Maries ve i 24 da 
krige n startet . Kri ngkastingsmannen 
0yvind Johnsen f01ttalte i 1995 til Se og 
H0r at han i 1943 var pa flukt til Sverige 
pa grunn av innkalling til arbeidstjeneste. 
Da overnattet han pa loftet i vi llaen til 
Hessel berg. Hessel berg huset flyktning
er a ll erede tidlig under krigen. Han og 
fruen Ell a bodde a lene i det store huset 
med fem sovev::erelser sa det var god 
plass til I 0 - 15 flyktninger og enge lske 

flygere. 
I 1944 ble to tlyktninger stanset pa 

grensen og presset til a oppgi hvor de 
hadde overnattet. Dermed ble ekteparet 
Hesse lberg arrestert. Hun havnet pa 
Grini. Han kom til Akershus og ble d0mt 
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til d0den. Pa grunn av hans h0ye alder 
ble d0dsdommen imidlertid gjort om til 
I ivsva ri g fengsel, og han ble sittende i 
10 maneder i enecelle. I 2 Y2 maned lev de 
han uten luft ing i det hele tatt. 

Huset ble plombert, men en i fa milien 
fa nt et apent kj ell ervindu og fi kk berget 
alt s0 lvt0yet f0r tyske offiserer fl yttet 
inn . S0lvt0yet ble oppbevart pa Hafs lund 
og gitt tilbake ved frigj0ringen. Slant 
andre som tl yttet inn, var gestaposjefen 
W. S. Fehmer som bodde der i tre - fire 
maneder. Det va r skytehull i utgangs
d0ren i underetasjen, og tyskerne skj0t 
pa blink pa et maleri over peisen. Huset 
ble helt ramponert, og ail e m0blene va r 
forsvunnet da familien kom til bake etter 
frigj0ringen. Noen av m0blene ble fun net 
igjen pa Gestapos lager pa Furulund. 

Da Hessel berg slapp ut fra Akershus, 
f01tet han seg opp til Grini for a lete etter 

Anne Maries vei 24. Foto: Finn Holden 
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sin kone blant kvinnene som sto oppstilt 
i leiren. Han Jette bedr0vet uten a finne 
benne. Sa gikk en dm· opp, og der sto 
hun ! 

Da de sa sku lie tlytte hj em, var huset 
bebodd av to familier. Hessel bergs hadde 
derfor ikke noe sted a bo og fl yttet til 
datteren, M isse Johansson, pa Lybekk 
gmtneri , som Ia mellom Lybekkveien og 
Stasjonsveien. (Jfr. a1t ikkel om gmtneri et 
i nr. 4, 2005). M isse Johansson er na 89 
ar og bor i Va ldres. 

Et par I itt muntre hi stori er fra en tri st 
tid. 

Familien hadde en gri s i en redskaps
bod i hagen. Den var god og fet. Den ble 
hentettil gaitnerietpa Holmen, hvorman 
hadde en liten gri s. Da tyskerne kom for 
a hente gri sen, fik k de den lille. Det 
medfmte ubehagelig innka ll ing til Victoria 
Terrasse! 

S0nnen til Hesse lberg var fl yger i 
England under krigen, men det tok noen 
tid f0 r han kunne komme hj em etter fri 
gj0ringen. I. juni fikk Hesse lberg en 
beklage lse fra luftfo rsvarets ve lfe rds
kontor om fo rsinkelsen. Som plaster pa 
sa ret bl e de overl evert en es ke med 
sigaretter. 

Jegerveien 15 
AV HJERTRUD AASN.LES 

Under andre verdenskrig gikk vi ll aen i 
Jegerve ien 15 under navnet Frontkjem
perhjemmet. Familien Aasmes bodde i 
huset f0 r krigen. Datteren Hj eitrud fo r
tell er at Hans Aasmes var offi ser og fl yk
tet til Skottland hvor han ble resten av 
krigen. Moren fikk: beskjed om a fl ytte 
sammen med barna. Det var naz istene 
som overtok huset. Fo lk som bodde i 
stmket under krigen, hadde en f0 lelse 
av at fro ntkjemperne bodde der f01· de 
ble sendt til 0stfron ten. 

Det kunne ligge opptil 50 gutter der 
av gangen. Det kunne ga ganske vilt for 
seg med fes ter hvor so ldatene kom ut pa 
ve ien med skyting, brak og spetakkel. 
Det var da sa pass uh ygge lig at f. eks. 
fa mili en Lindemann hold t barna sine 
innend0rs. En ga ng skj0t de ganske 
beruset mot huset deres og traff takstein 
som ram let ned mens de ropte at de skulle 
skyte den f0rs te de m0tte. 

Ved freds lutningen mmte nazistene 
huset, og Hje1t ruds eldre s0ster, Kri stin , 
kmp inn gjennom et kj ell erv indu . A It sa 
frykte li g stygt og ramponert ut, ail e 
parkettgul vene var full stendig 0delagt. 
Det va r satt opp brisker i to etasjer bade 
i stuen og gangen. Et hirdfl agg var det 

eneste de fa nt. 
Boli ge n i Jegerve ien 15 se r noe 

annerl edes ut i dag. Det er bygget om 
siden krigen. Verandaen er blant annet 
bygget inn, men allerede den gangen var 
det et hus vi Ia merke ti I fo rdi det var en 
bolig med funkispreg blant ail e de gamle 
hu sene. 

Kilde: Evelyn Borchsenius 

Gestapos bolig 
Tennisveien 1 
AVJAN H0EG 

Gestapos bolig i Tennisveien I, na nr. 7, 
dan net i de f0rste maidagene i 1945 base 
for en under! ig hendelse ved overgangen 
fra krig til fred. 

F0r krige n tilh0rte e iend omm en 
skipsreder Odd Berg som tidlig under 
krigen fl yktet til England. Gestapo fl yttet 
sa inn og brukte husene som gjestebolig. 
M0blene passet ikke Gestapo. De bes lag
la m0blene til eieren av et st0rre varehus 
i Oslo og utstyrte husene med dem. Eien
dommen Ia strategisk ve l pi assert og var 
sva:It godt bevoktet. Det var ingen steder 
jeg var sa redd under krigen som nar jeg 
passerte bo ligen pa ve i til Hemingbanen. 
Gullerasve ien krysset den gang trikke
skinn ene rett nedenfor fotballbanen. 
Mitt inntrykk er at Gestaposjefene ofte 
skiftet bo lig. 

Den svenske utdannelses lederen fo r 
de norske poli tistyrkene i Sverige, Harry 
Soderman, fo rhandlet i tl ere uker med 
Gestapos fakti ske Ieder i Norge, Heinz 
Fehlis, om tysk vapennedlegge lse og 
overf0 ri ng av norske kri gsfa nger til 
Sveri ge. Fehli s var innstil t pa a fo rtsette 
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kampen og a bruke kri gsfangene som 
gisler. L0rdag 5. mai ga han og Terboven 
imidlertid Soderman tillatelse til a komme 
til Oslo. Soderman ble hentet ved gren
sen av en Gestapobil drevet av genera
torgass. Etter noen timers tur kom de til 
Tennisveien I s0ndag 6. mai, og gjeste
boligen ble hovedkva rter for Soderman 
de fi re dagene han var i Oslo. 

Soderman ble 0nsket ve lkommen av 
Fehli s som hadde med seg lederne av 
Gestapo i Norge. Oppholdet startet med 
en gedi gen lunsj . Pa bordet stod godt 
med fi n mat, fi·iske gmnnsaker og rostbi ff. 
Bock0l, fl ere sorter snaps serve rte de 
ogsa. Fehlis badde fremdeles tilgang til 
I 0 000 fl asker whisky! Etter denne gode 
lunsjen tok de en kort biltur til Holmen
kollen og en fredelig spasertur i Yige
landsparken. Fehlis var meget til freds 
over at det var sa ro lig i Norge. Vel til bake 
i Tennisveien fortsatte de sine samtaler 
ti I langt pa natt. 

Det va r tydelig at verken Fehlis ell er 
Terboven visste noe om admiral D0nitz' 
planer om kapitulasjon etter Hitters d0d. 
De vi li e fo rtsette kampen. Soderman 
mente at det va r sa sto re indre spen
ninger i den tyske ledelsen at dette ikke 
kunne vrere mulig, han mente dessuten 
at de tyske so ldatene vi li e hj em. Han f0lte 
at han i l0pet av natten hadde ratt Fehlis 
pa glid. I l0pet av kve lden fik k han 
invitasjon til lunsj hos Terboven neste 
dag. Den ble det ikke noe av, for klokken 
15.50 kom kunngj0ringen om kapitula
sjonen over radio. En av de tyske offi ser
ene orket ikke a h0re pa, satt fingrene i 
0rene og 10p uti parken gjennom de apne 
franske d0rene. Fehlis sa at han ville reise 
til tyskernes hovedkvarter pa Lilleham
mer, Soderman kommenterte: "Das Spiel 
ist aus, Herr Fehli s". Fehli s overl ot ham 
en bil samt sin egen adjutant. 

Soderman va lgte a gj0re et kupp og 
drog straks til mannsavdelingen pa Grini , 

fikk overf0rt kommandoen fra tyskerne 
til nordmennene samtidig som han fikk 
dem ti I a fo rsta at de matte vente noen 
tid f0 r de kunn e s lippe ut av le iren. 
K vinnene fikk dra hjem sam me kve ld . Sa 
drog han til M0 ll erga ten 19 og f ikk 
overf0 rt ail e fa ngene i busser til Grini . 
Samtidig ble han bedt om a fungere som 
politisjef i Os lo inntil man fikk kontakt 
med den hem mel ige pol iti ledelsen og 
hjemmefronten. Det skj edde i l0pet av 
natten til tirsdag. Han oppholdt seg hele 
tiden pa politihuset, pa Grini ell er ute pa 
gaten. F0rst onsdag morgen vendte han 
til bake til Tennisveien fo r a Stelle seg og 
pakke. Mens han barberte seg, banket 
det pa d0ren og Gestapos kokk kom inn. 
Han spurte om Soderman kunne hj elpe 
ham til a ta bli i Norge. Han sa at han va r 
blitt utkommandert til a vrere kokk hos 
Gestapo og va r ganske uskyldig. Soder
man svarte at det var umulig, og at det 
beste fo r ham var at han reiste tilbake til 
Tysk land . 

En polititjenestemann kj 011e Soder
man til grensen. Han avs lutter beret
ningen fra Oslooppholdet slik: "Jag tror 
aldrig att jag sov it sa gott som i sov
vagnen me ll an Charl ottenb erg oc h 
StockJ1olm . Narj ag raknar efter, hade jag 
heller knappast sovit nagonting pa fy ra 
dygn." 

Det va r sikkert fl ere fra va rt di strikt 
som ble sluppet fri fra nummer 19 den 
dagen. Vi har funnet fram til en av dem, 
Fredri k Lindemann, som bodde i Jeger-

Til venstre: 
Tennisveien I, i dag 7. Foto: Finn 
Holden. 

ve ien . Han bl e tatt 29. april etter en 
milorg0velse pa Hadeland vinteren45 og 
ventet pa d0dsdommen pa nr. 19. Om 
ettermiddagen 7. mai h01te fa ngene pa 
ce ll en sa mye Ieven og rop utenfor om 
H itlers d0d, at de forsto at da matte k:ri gen 
vrere slutt. De hoppet opp pa briskene 
og tittet ut gjennom gluggen. En fange
vokter styrtet inn og bmlte at de matte 
ned pa golvet, men en stund senere kom 
det en inn som forkynte: "S ie sind frei, 
meine Herrn ." Lindemann ble sa sam men 
med de andre overf0rt til Grini . Han kom 
hjem til Jegerve ien 9. april 

Kilde: Harry Soderman: Skandinav isk 
Mellanspel 
Evelyn Borchsenius 
JensChr. Kiil 

Harry Soderman ( 1902-56), svensk 
kriminaltekniker, dosent og sjeffor den 
kriminaltekni ske anstalt ( 1939-195 3). 
Utdanningssjef 1943-45 for de norske og 
danske polititropper i Sverige. Medvirket 
7. mai 1945 ved overf0 ring av politi
mynd igheten i Oslo til Hj emmefronten, 
og ved frigive lsen av pol itiske fanger. 
Selvbiografi , norsk oversette lse Mitt li v 
som politimann ( 1957). 

Hvis noen har mer a fo rte ll e om 
Tenni sveien I og andre okkuperte hus, 
er vi svre rt interesse rt i a fa tilbake
melding. 
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REGNSKAP 2005 
Vinderen Historielag 

IAR 

Regnskap Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 
2003 2004 2005 2005 2006 

Medlemmer pr. 31 .12 1060 1106 1150 1173 1200 

Resutatregnskap: 

lnntekter: 

lnnbetalte kontingenter 112800 101400 110000 109700 115000 

Gaver 33095 34175 35000 42296 35000 

Salgsinntekter 3582 3819 5000 0 0 

Sum inntekter 149477 139394 150000 151996 150000 

Utgifter: 
Medlemsbladet 71453 109918 90000 62400 70000 

M~teutgifter 20722 17769 20000 16822 20000 

Foto og bi lder 6198 241 10000 15288 5000 

Porto og utkj~ring 21395 22144 25000 15956 25000 

Kontorutgifter 34308 21701 25000 15975 20000 

Diverse utgifter 1720 3020 5000 17390 5000 

15579E 174793 180000 143831 145000 

Ord . driftsresultat -6319 -35399 -30000 8165 5000 

Renteinntekter 10935 3377 5000 23 0 

Renteutg . & omkostn . 0 -580 0 0 0 

kapitalavkastning 2941 

Arets resultat 4616 -3260 -2500C 11129 5000 

Ba lanse pr. 31.12 2003 200 2005 

Eiendeler 

Kasse -18069 -1317 0 
Bankdrift 5084.05.24008 7028 300 18024 

Bankkonto 7874.05.98200 654 550 10987 

DnBNOR kapitalforvaltning 243257 206623 190065 

Sum eiendeler 238758 206156 219076 

Gjeld og egenkapital 

Fri egenkapital 227163 231779 207946 

Fond-kulturmidler 6979 6979 0 
Arets resultat 4616 -32602 11 129 

!Sum gje ld og egenkapita l 238758 206156 219075 J ---

Vind eren 20.02.2006 Regnskapet er revidert og fun net i arden 

8j{)~1~:H:!t.~t1t4- W::::~~~~ ~T H I ..lit ." f- ·~~ 4/o.-J~ 
ore o :t ( ~ Jon Enk Naalsund 

kasserer kasserer revisor reVISOr 
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ARSMELDING 2005 

Vinderen H istorielag har i 2005 fot1satt virksomheten fi·a tid ligere armed fire medlemsblad 
med stofffra bydelen. Hele blad nr. 2/2005 ble viet 100 arsjubileet til bydelens eldste 
skole pa Vinderen. H istorielaget ga Vinderen skole 5000 kroner ti l feiringen av jubileet 
og fem svart-hvite kopier av foto fra tiden rundt 1905 ti l a henge opp pa vegger pa 
skolen. 

Medlemstallet gikk opp ogsa i 2005 , laget hadde per 3 1.12. 1173 med lemmer. 
Arsm0tet 12. april 2005 ble som van lig holdt pa Diakonhjemmet. Finn Bendix 

Bendixen og Laj la Heyerdahl ble gjenvalgt fo r to ar, mens Per Henrik Bache og lnge 
Bryhn i gikk ut. Begge ble takket for sin innsats, den f0rste for 13 ar som kasserer og 12 
ar som sekreta:r, den andre for en periode. Pa arsm0tet ble lagets vedtekter justert. 
Regnskapet for 2004 ble godkjent etter noen sp0rsma l. Det var enighet om at det ikke 
Ienger ska t vrere mulig a betale medlemskontingent for tlere ar fremover. Etter arsm0tet 
kaserte Sk imuseets direkt0r Karin Berg engasjet1 om FridtjofNansen og hans kvi nner. 

Pa f0rste styrem0te etter arsm0tet ble Hara ld Ulvestad valgt som kasserer med 
ansvar for kontin ge nt-b ank ko ntoen og Bj0rn Chri stop hersen kasserer for 
utbeta lingskontoen . Denne de lingen har fungert godt. Ved arsm0tet 2006 vi i de Iegge 
fram et fell es regnskap for H istorie laget for 2005. Finn Holden fot1setter som Ieder og 
redakt0r, Finn Bend ix Bendixen som nestleder og An ita Ki lda l som sekretrer. Laj la 
Heyerdahl , Seyna S0nnichsen, Lars Thue og Frank 0degaard fortsetter i styret. 

Den tradisjonelle varturen gikk denne gang gjennom funksjona li smens ark itektur i 
bydelen. Turleder var forsker og malerikonservator Jon Brrenne, som viste farge pmver 
og guidet oss ogsa inni to av husene, i Lille Fmens ail e og Havna aile. 

Ku lturminnedagen s0ndag II. september hadde som tema for he le landet 
Forandringer gjennom hundre ar under mottoet "Fra slegge ti l (data)mus". Hos oss 
snakket Lars Tlllte og Arve Nordsveen om norsk telehistorie pa Slemdal sko le og med 
bes0k pa Slemdal telefonsentral. 

Julem0tet l. desember var satt opp med LeifGjerland som kas0r om kontrafaktisk 
hi storie i Kristian ias og Oslos historie. Han meldte imidlerti d sykdomsfrafa ll, og i 
stedet kom tid ligere storti ngspresident Jo Benkow som snakket engasjert om kong 
Olavs saga. 

Det har vrert avholdt ti styrem0ter. H istori elaget del tar ogsa i m0ter som Fe llesradet 
for hi storie lag i Os lo arrangerer. 

Vinderen H istorielag fikk I 0 000 kroner i st0tte fra Eckbos Legater til innkj0p av en 
brerbar PC ti l a registrere bi lder fra byde len pa en bi ldedatabase redigert av Deichmanske 
bib li otek. 

Fmen, 26.0 1.2006 Finn Holden 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 

Til Arsmotet i Vinderen Historielag 

Navrerende styre er: 

Finn Holden 
Finn Bendix Bendixen 
Anita Kildal 
Lajla Heyerdahl 
Seyna Sennichsen 
Harald Ulvestad 
Frank 0 degaard 
Bje rn Christophersen 
Lars Thue 

fungert i 2 ar 
valgt for 2 ar i 2005 
fungert i 2 ar 
va lgt fo r 2 ar i 2005 
fun gert i 2 ar 
fungert i 2 ar 
fungeJ1 i 2 ar 
va lgt for 2 ar i 2005 
va lgt for 2 ar i 2005 

Valgkomiteens innstilling: 

tar gjenva lg 
fortsetter 
tar gjenva lg 
fortsetter 
tar gjenvalg 
tar gjenva lg 
tar gjenva lg 
fortsetter 
fo rtsetter 

Finn Holden, Anita Kildal , Seyna Sennichsen, Harald Ulvestad og Frank 0 degaard 
gjenve lges . 

Tore Holst tar gjenva lg som rev isor, Jon Erik Naalsund er ikke pa va lg. 

Wenche Undrum Anne-Wenche Ore 0yvind Gaukstad 
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MINNER FRA ''KONTEN" 

AV Eu HoLST LuNoAAs (THUESEN) 

Vi jentene pa Rii s gymnas matte ga til 
Vinderen skole fo r a ha gym der siden 
det ikke var gymsa l for jentene pa Ris. 
Dette gjo rde at vi alltid stakk innom 
"Konten" og fLkk noe godt. Det beste vi 
visste den gang, var et kremmerhus fullt 
av gamle kaker og ellers smagodt til I 0 
e re. Kremmerhusene var store og noen 
ganger med Napoleonskaker, sa det ble 
god mat. Jeg husker en gang at mine 
foreldre sa at hvi s jeg ikke kom tidsnok 
til middag, fikk jeg ingen mat, men da 
hadde jeg all erede spist et kremmerhus 
fra "Konten", sa det var ikke sa fa rli g 
med mer mat. 

"CONTEN"- et 
hyggelig minne fra 
femthirene 
AV TRYGVE HIRSCH 

Som elev pa Vinderen skole i femtiarenes 
Oslo er det srerlig to ting jeg forbinder 
med "Alliance Conditori" ell er "Conten" 
som vi kalte det. 

Fe rst kakesmulene. f or en skolegutt 
i en borgerlig fa milie med relativt strenge 
oppdragelsesprinsipper, ikke minst med 
hensyn til lommepenger, var de svrere 
kremmerhusene med kakesmuler til 20 
( eller var det 30?) e re per stykk, det mest 
nrerl iggende for en fj erde- ell er femte
klass ing a investere en del av ukelennen 
i. Det va r like spennende hver gang a 
apne kremmerhuset. (Dette va r lenge fe r 

papirposer ble vanlig, og plastposer eksi
steJ1e ikke.) lnni kremmerhuset kunne det 
vrere alt fra gamle biter av hveteboller til 
stykker av punsjeboll er eller attpatil 
napoleonskaker! 

Ekspeditri sene sto bak en lang di sk, 
der all verdens herligheter Ia utstilt. De 
va r ife rt en slags uni fo rm , med hvite 
bl ondebesatte forkl rer, hvis jeg minnes 
korrekt. Pa nederste hylle Ia en haug med 
kremmerhus, og det va r di sse som va r 
det prim re re mal fo r min e tidli gs te 
ekspedisjoner til "Conten" etter skoletid. 

Da jeg begynte i sjuende kl asse, ble 
jeg mer avansert. Da besti lte jeg av og ti I 
cola og ros inboller og satte meg inn i et 
av de dunkle rommene innenfor ka ke
di sken. Her oppdaget jeg en ve ritabel 
skattk iste, oppti I fl ere arganger av et 
engelskspraklig tidssk.ri ft , fy lt med inte
ressante svart-hvitt-fo tos fra ail e kanter 
av det vidstrakte britiske imperium. Som 
sprakinteressert skolegutt fikkjeg her for 
fe rste gang testet mine engelskkunn
skaper utenfo r klasse rommet ti I frk . 
Tendeland pa Vinderen skole. 

Denne forunderl ige og heyinteres
sante publikasjonen bar det velklingende 
navn " London Illustrated News". Det ble 
mange besek til "Conten"s indre gemak
ker i lepet av sjuende kl asse. Jeg kunne 
tilbringe opptil flere timer med a bla i 
gaml e utgaver av " London Illustrated 
News" og lese billedtekster. Aldri var det 
noen som kom og jaget meg ut. Folk var 
heldigvis ikke sa profittori entert i etter
krigstidens Oslo, som i dag. 

Senere i li vet har jeg dessverre aldri 
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stott pa denne publikasjonen, og j eg 
lurer av og til pa om den gikk i graven 
med st0 rsted e len av det britiske 
imperium . I arenes lop harjeg hatt mange 
hyggelige kafebesok, men barndommens 
minner fra "Conten" pa Vinderen star 
fremde les i et helt spes ielt lys. 

Etter a ha bodd mange ar pa Major
stuen harjeg na tlyttet opp til M idtstuen. 
Ettersom jeg ofte er in nom Vinderen for a 
handl e, er det blitt mange besok pa 
"konditori "delen av Jeppes kro, og det 
er ailtid like hyggelig a vc.ere pa gamle 
tomter. Nagar det ikke Ienger i kakesmuler, 
boiler eller cola, men kaffe og napoleons
kake. Kakedi sken er ikke Ienger like 
imponerende lang, men sa lever vi jo ogsa 
i en mer minimali sti sk tidsalder. Men 
damene bak disken er like hyggelige som 
pa "Conten" i gamle dager. 

Under: Nestleder; .foredragsho!der og 
Ieder pa mliJtet. Foto: Harald 
U/vestad. 
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Over og pa neste side: Del var viktig 
for kongeparet og kronprinsen a !cere 
a ga pa ski. Foro 1907: Wi!se, Norsk 
Fo!kemuseum. 

--
JULEM0TET 1. DESEMBER 2005 

AV FINN HoLDEN 

Julemotet 2005 begynte dar li g, det va r 
ufyse lig veer, take og glatt fore. Likevel 
motte ca. 80 medlemmer. Mikrofonen 
manglet, men foredragsholderen , tid
ligere stortingspresident Jo Benkow, tok 
det sporty. Han sto hele tiden og ble h01t 
av aile med et usedvanlig interessant og 
varmt fremfo rt foredrag. Jo Benkow har 
skrevet boken "Av kong Olavs saga" 
etter a ha samtalt med kongen hver tors
dag gjennom mer enn et ar. Benkow er 
derfor kanskje den nordmann utenom de 
kongelige som kom kong Olav nc.ermest. 

Jo Benkow begynte med a utdype 
kongens bakgrunn. Prins Carl hadde fl\ tt 
omtalen " lite dommekraft og lite leder
egenskaper" , men som konge modnet 
han hele li vet. Dronning Maud var svc.ert 
sportsinteressei1; nar hun var blitt dron
ning av Norge , sk uil e hun ogsa !ce re 
ordentlig a ga pa ski. 

Som barn var kronprins Olav mye 
ensom. Her hjemme var han bare sam men 
med FridtjofNansens barn, eil ers ingen 
jevnaldrende. Sa var han to uker hver 
sommer sam men med sin engelske familie 
pa Sandringham, og hver sommer sam
men med fam ili en i Kobenhavn . Her 
motte han den svenske prinsesse Martha 
!wert ar. Ved forste mote var han tire ar, 
hun seks, og "hun tok seg av meg," som 
kongen sa. 

Barneskolen til kronprinsen va r pa 
Slottet, en elev, en lc.erer, Hjordis Bomhoff. 
Han lc.e rte noe, han ble hort hver eneste 
dag. "Noe jc.evl i dritt," sa han senere. 

Jo Benkow sa at kong Olav hadde en 
glimrende hu kommelse og husket igj en 
menn esker han hadde truffet pa sine 
utaili ge reiser rundt om i landet. Valg
spraket va r "A it for Norge", og kongen 
hadde foyd til "Overalt i Norge". Han 
hadde ailtid en bren nende interesse for 
sine medmennesker. 

Samtalene med kong Olav tok 
dessverre plutselig slutt. Etter at Jo Ben
kow had de sa mtalt med kongen en 
torsdag ettermiddag, ble Benkow ringt 
opp sent samme kve ld med meddelelse 
om at kongen var dod. 

Jo Benkow motte som reserve pa jule
motet. Leif Gjerland var satt opp, men 
meldte avb ud pa grunn av sykdom etter 
at bladet var satt, men vi ringte trykkeri et 
og tikk satt forste side pa nytt. Sa med
lemmene tikk vite om endringen, om enn 
noe sent. Men som reserven i enkelte 
fotbailkamper scorer mal og blir match
vinner, ble ogsa Jo Benkow vinneren pa 
julemotet. 

25 



SKIMUSEET PA 
FROGNERSETEREN 

Av FINN HoLDEN 

Skimuseet har verdens eldste sam ling av 
s ki og vinte ruts ty r. lniti ativtake r til 
verdens f0rste ski museum var arkitekt og 
s lottsforva lter Hja lmar Welhaven. Han 
var e llers kj ent som arkitekt av Polh0gda, 
Gj endebu og G litterheim og var en ivrig 
skil0per. Han bodde i forvalterboligen i 
Slottsparken, og vinterstid stat1et fa mili
en skiturene med atte barn pa ski hj em
mefra opp til Frognerseteren og Slakter
en. Wei haven sam let eldre ski og ga sam
lingen til Skimuseet da det apnet pa 
Frognerseteren i 1923 pa tomten til det 
gamle fj 0set pa Frognerseteren. 

De n f0 rs te o ppsy ns mann og a lt
muligmann pa Skimuseet var Ole Ho lm. 
Han var f0dt pa Romerike i 1866 som en 
av sju s0sken . F0r han dro inn til Kri sti
ani a som anleggsarbeider, arbeidet han 
som brenner pa L0 iten brenneri. Han 
bosatte seg i Frognersetervei en og be
gynte i Skiforeningen like f0r arhundre
skiftet. Han ble arbeidsleder for arbeidet 
med a bygge Bomveien og boppbakken 
Heggehullet. Han ryddet l0yper, anl a 
bakker og ve ier, og den eldste datteren 
matte ma nge ture r ned til Age rup i 
Bogstadveien for a kj 0pe dynamitt til a ll 
spreng mgen . 

Fra 190 I var han med pa a arrangere 
Holmenkollrennene . Det arbeidet som i 
dag kan imponere oss mest, var at han 
sam men med en kamerat i mange ar hadde 
ansvaret fo r a !age og sette opp tribunene 
til rennet. Hve rt ar ble de satt opp til 
rennet og tatt ned igje n e tte r rennet. 
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Arbeidet begynte tredj e juledag og tok 
mange uker. I en nekrolog etter hans d0d 
i 1941 star det: "Og vel a merke. Med de 
mest primitive midl er - uten spor av 
tekni sk v iten og blottet for konstruk
sjonstegninger og annet en skulde tro 
var n0dvendig til slikt arbeid". 

Oslo lllustrerte skri ver: "Hvet1 grann 
av dette v irvar av bjelker og planker som 
Holmenko llbakkens perfekte tribune
arrangement bestar av, tas hvert ar ned 
efter rennene - for a bygges opp igjen 
pa ny neste ar." 

Ole Holm Iedet grunnarbeidet pa Ski
museet i bakken nedenfor Frognerseteren 
stasj o n. I kj ell e re n i naturste in med 
innga ng rett fra bakken var langrenns
lokalene, i f0rste etasj e opp en utvendig 

Olt! flolm Ioy er tribuu er n t i bukh'en . For TW t:n 

og lyven cle gang . 

steintrapp Ia Skimuseet med mange gamle 
ski og gam melt skiutstyr, ogsa fra polar
fe rdene til Fridtjof Nansen og Roa ld 
Amundsen. 1 etasj en over var det rom 
for styrem0ter i Skiforeningen og admini
strasjo nen under Ho1menko llrennene. 
Her var det ogsa senge pl asser lwor 
l0 ypesj efe n og andre bodd e fra f0 r 
rennene begynte til de tok slutt. 

Sve nske n A rtur Ze tte rs ten skrev 
rosende om Skimuseet i Skiforeningens 
arbok for 1930: "Men man skall taga god 
tid pa s ig, ty dar finn es mycket att se. 
Dels er det den storslagna naturen med 
de omvax lande promenadvagarna och de 
vida vyerna ned over Oslofj orden, de ls 
skimusee t med s ina enastae nde sam
lingar. " 

Ole Ho lm var den eneste ansatte pa 
S kimuseet pa Frognerseteren. Derfo r 
virket han ogsa som omviser og guide 

0versle bilde.fi'a Oslo 11/ustrerte 193 1. Nederste bilde; innkomsten i 
Holmenkollrennef. Bildet Fa Skistua barnehage. Foto: Gunnar Sandsbraaten. 



Over: Soveromme f til langrennssjefen under rennene. Under: Konforet under 
rennene. Begge ji-a Oslo lllustrerfe 19 31. Til heyre: Oversiktsbilde: Sporten til 
venstre, Skimuseet til heyre. Fra Skistua barnehage. 
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for de bes0kende pa museet, bade fra 
inn- og utland. Om vinteren va r det ikke 
sa mange so m fant ve ien dit pa S0n
dagene, men om so mm eren i tlll· ist
sesongen kunne det pa hverdagene vc.ere 
200-300 bes0kende, flest utlendinger. 
Etter hvert fikk han ogsa fyldig kj enn
skap ti I museets sam! i nger. For arbeidet 
s itt i Skiforeningen f ikk Ole Ho lm 
Kongens fortjenstmedalje under Holmen
kollrennene i 1940, og var i audiens hos 
Kongen et par uker f0r Tysklands angrep 
pa Norge 9. april. 

Skim useet virket som bade start og 
mal for Holmenkollrennene fra starten til 
og med 1952. Start og mal var pa sletta 
foran museet. Da ble ogsa kj0kkenet i 
kjelleren tatt i bruk. Sm0rb1'0d med ost 
ble smurt og slatt sam men og gitt l0perne 
etter malpassering med va rm me lk , 
buljong e ll er so lbc.ersaft. Langrenn s-
10ypene g ik k bare i en s10yfe s lik at 
matstasjonene var ute i Marka, pa Blank-

vannsbraten og andre steder. Da Ski 
museet ble fl yttet, ble bygningen brukt 
som trenings lokale til 1968, da den brant 
ned. 

Ette r hve rt 0k te sa m lin ge n pa 
Skimuseet pa Frognerseteren, slik at den 
ble for stor for museet. I 195 1 ble sam
lingen flyttet til det nye Sk imuseet i 
hoppet i Holmenkollbakken. Her holdt 
museet holdt til inntil det ble bygd et nytt 
Skimuseum inne i fjellet ved siden av 
hoppet. De t ble tegnet av ark itekt 
Arnstein Fri I i ng og apnet i 1983 ti I I 00-
arsjubileet for Foreningen til Ski-Jdrettens 
Fremme. Det ble utvidet i 1999 med 450 
kvadratmeter utsti llings lokaler. 

Kilder: 
ln tervju med Gunnar Sandsb raaten , 
barnebarn av Ole Holm 
Os lo Illustrerte, Holmenkollnr. , 25. feb. 
193 1. 
Oslo byleksikon , Oslo 2000. 
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MYE MORO I RISBAKKEN I 
GAMLE DAGER 

AV GUNNAR SUNDE 

I forbinde lse med at Ri sbakken 24 igjen 
skal utbygges, komjeg til a tenke pa hvor 
fantastisk mye moro vi hadde som barn 
paden tom ten som sto ubebygget ti I etter 
krigen. Her var det bade fotba llbane og 
sk ibakke for oss som bodde i distriktet. 

Selv bodde j eg i Ri sbakken 22, og 
fotba llbanen Ia langsetter Ri sbakken og 
helt innti l var e iendom. At det var fa llende 
ten·eng, spilte ingen ro ll e. Her regjerte 
Rl F (R is idrettsforening), og mange var 
de kampene vi spilte mot Vettasport som 
hadde s in bane ned mot Frognerseter
veien mellom Skada len og Yettakollen . 

Pa tomten va r det en kna us, fort
sette lsen av den pa nr.22, ogden var som 
skapt for ski. Til a begynne med va r 
hop pet et spmytehopp ute pa s letta, men 
etter !wert fikk vi store planer. Dette var 
i 1937/38. 

Fra de forskje ll ige eiendommene, Bull 
- Aspelin- Oeding - Wagle- Sunde m.fl. , 
bl e nye og gamle stiger I ant, og vi bygget 
et sti ll as. Dette ble sa forankret i to tn.er 
sa det ikke skull e ve lte. Hoppet var en 
margarinkasse fra Bj01mtad pa Yinderen. 
(se tegning). 

I trc.erne ble omradets hodel ykter og 
va nli ge lo mme lykte r pl asse rt , og vi 
hadde en av Norges f0rste fl ombelyste 
bakker if0 lge Dagbladet. Ved hj e lp av 
stigen bakerst, som fungerte som trapp, 
ble sa sk iene baret o pp pa st ill aset. 
Skiene var vanli ge tursk i med sukkertopp 
og med G ress hoppa bind in ger med 
klemme rundt he len. Etter en rask t0rk 
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under nesa lj omet det: !Ere klart?--Kom 
igjen!---!Er i fa rta! 

Bakkerekorden var rundt 6 meter. 
Snakk om vi hadde det g0y! !! 

Uts ikten fra vart hus var den ga ng 
flott , og under husarrest foreteller an net 
satt j eg ofte i karnappet ti l fars kontor og 
gav stilkarakterer. 

Etter krigen var det Ri s kirkegard som 
ble benyttet til skitrening, og da sc.e rli g 
langrenn. L0ypa g ikk langs Ri sbakken -
Ri sa ll een - og opp ti l kirken med lys fra 
gate lyktene .. Dette va r f0 r det ble urne
lund . Det ble ogsa trent hopp med fa rt 
fra sakri stiet og pa skra ned mot hj0rnet 
av Ri sbakken/ Ri sa ll een. Pa det meste 
hadde vi tre spmytehopp pa rad. Det ble 
trent bade pa sats og nedslag. Svevene 
var h0ye og nedslagene sa kna llharde at 
de lange underbuksene nesten forsvant 
ned i st0v lene. 

Nev nes b0r ogsa at vi lc.e11e a ga pa 
sk0yter pa den 0vre av de to Risdammene 
som Ia der menighetshuset star i dag. 
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FORUNDERLIGE OSLO 

RED. GEIR TUNBY 

AV FINN HoLDEN 

Forunderlige 

OSLO 
Geir Tunby {red.} 
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Kagge forlag 
har na utg itt 
"e n und er
holdende bok 
fu ll av nytti g 
og fu ll stendig 
un ytt ig, men 
morsom kunn
skap" , if0 lge 
fo rlagets egen 
om tale. 

Du kan for 
ekse mp e l fa 
vite at to per-
so ne r er be 

c.eret med tre minnesmerker i Os lo - Hans 
N ielsen Hauge og FridtjofNansen. I 19 12 
g ikk Kristiania Brannvesen til innkj0p av 
en flunkende ny e lektri sk automobil. 
Med fu ll utrustning og atte mann kj0rte 
den ti l Sandviken pa 35 minutte r og 
ti l bake pa 30. Dmyt 7800 e iendommer er 
plassert pa gul liste av Os lo kommune. 
Det vi I s i at de er fredet, vernet e ll e r 
vurdert som verneverdige av Byan ti
kvaren. 

Nattman ne n hadde t il op pgave a 
t0mme doer, fe ie piper, fjerne dyreatsler 
og s lakte og fl a dyr. Nattmannen bodde 
f0rst i Rakkerstredet ved det gamle Riks
hospita let. Da nattmannen ble fl yttet til 
der Fagerborg kirke i dag ligger, fikk gaten 
i stedet nav net Pil estredet ette r a il e 
piletrc.erne langs gaten. O mkring ar 1700 

het nattmannen Sivert. Sam men med sine 
egne barn og en rekke rakkerknekter Iedet 
han en beryktet gjeng som ble ka lt kni v
stikkerbanden. 

Omtent samtidig ble det avs l01t en 
smug lerli ga som in vo lve rte de fleste 
nc.eringsdri vende i byen. Smuglerskipene 
kom langveisfra, og ankret opp langt ute 
i Os lofj orden, hvor kj0pmennene hentet 
varene i nattens m0rke. lnnholdet i sk ip
ene omfattet omtrent a il e va rer som ble 
etterspurt i Kri stian ia. 

Av Norges 77 pattedyr fin s 38 i Oslo, 
og fire av Norges fem krypdyr. T Frogner
parken er det registre11mer enn 130 fug le
arter. En meget tilfe ldig li ste over kjent
folk og hvor de har bodd i Oslo, star i 
boka. Os lo har 343 ferskvann, deter fint 
a fiske i I 00 og bade i 70. Men hvor stor 
del av Os lo e r vann? 

Sporten er tilgodesett bade med fot
ba llhistorie og skihistorie med morsomme 
s itater om de f0 rste skirennene og ski-
10perne. Av kriminalsaker Iese r vi bade 
om Ole H0 il and ogden siste offentlige 
henrette lse 19. april 1864 pa Etterstad
s letta. 

Vi Ieser om verden i Os lo, bade monu
menter av sto re menn og geografiske 
navn, bade om Ny York , Cuba og Det 
engelske kvarter, men det s iste navnet e r 
ikke forklart. 

Forlaget har si ne ord i behold , mye 
kunnskap, bade nytti g og un ytti g! 
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To poslkorl.fi-a 1904, gjengill med lillalelse av Abels Kunstforlag. 
Del eversle av Camleslua pit 8/ankvannsbralen. Delle bildel ble i .forrige blad 
noe 'flalkleml". 
Del nederste av Ullevalsselelc 

Ullcvo l dssce t e r . 
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