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Omvisning på Akershus slott
Tirsdag 15. september 2015

  Tirsdag 15. september klokken 12.00 inviterer vi til  
guidet omvisning på Akershus slott.

Møtested er inngangen til slottet. Vær vennlig og møt opp i god 
tid, fordi omvisningen begynner presis klokken 12.00. Vi går inn 
fra «Cafe Skansen» i Rådhusgata, gjennom festningsinngangen 

og til høyre opp bakken. Omvisningen er gratis for medlemmer av 
Vinderen Historielag, men antallet personer kan ikke overstige 40. 

Derfor gjelder prinsippet «først til mølla…»
Påmelding til Seyna Sønnichsen, tlf: 22 14 57 83 eller 

Bjørn Christophersen, tlf: 22 14 23 50
.
 

Velkommen !

Finn Holden
leder
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TeksT: Arild HollAnd

FoTo: Arkiv

Bernhard Herres vei ligger i sin 
helhet i bydel Vestre Aker. Vi har 
skrevet om mannen bak vei-
navnet før, men spør igjen: 
Hvem var han? 

Bernhard Mogens Herre ble født 
i København 22. november 1812. 
Foreldrene var Christian Friedrich 

Bernhard Herres vei

Gottlieb Herre og Maria, født 
Haagensen. Familien flyttet kort 
tid etter til Christiania, hvor Herre 
drev forretningsvirksomhet og 
ble en velstående mann. Familien 
hadde stor selskapelighet, og dit 
kom toneangivende representanter 
for kunst og vitenskap. Camilla 
Wergeland og Johan Welhaven 
møttes der. Sønnen Bernhard Herre 
var interessert i Camilla, mens hun 
på sin side følte seg tiltrukket av  
Welhaven. Bernhard Herre hadde 
problemer med å tilpasse seg. 
Studier førte ikke frem; han fore-
trakk å streife om i skog og mark 
med gevær og hund. Faren gikk 
konkurs i 1834, og familien måtte 
flytte fra sin elegante tilværelse i 
Christianias sentrum til byens ut-
kant. Bernhard fikk en underordnet 
stilling (”kopist”) i et departement.

Selvmord?
Bernhards personlige egenskaper 
førte til at han foretrakk ensom-
heten, og han fant en slags trøst i 
naturen. Dette førte til et omfat-
tende og ensomt liv som jeger i 
Christianias omegn: Vest til Krok-
kleiva og områdene nord til Gyri-
haugen. Et annet område hvor han 
var lommekjent er traktene mellom 

Bernhard Herre ble bare 36 år 
gammel.
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Helgeren og Hakloa i Nordmark-
as østlige deler. Jeg vet av egen 
erfaring at det er et usedvanlig 
kronglete terreng.
Bernhard Herre omkom under 
en jakttur 15. juli 1849 ved et 
vådeskudd. Ulykken fant sted i lia 
like syd for Mellomkollen. Det ble 
spekulert i om det var selvmord, 
og mye kunne tyde på det. Det kan 
virke eiendommelig at en erfaren 
jeger går med usikret, ladet gevær 
i et uveisomt terreng. Men det ble 
slått fast at det var en ulykke. Ste-
det er avmerket ved blåstien, rundt 
500 meter syd for Mellomkollen.

«En Jægers  
Erindringer»
Og nå kommer vi til hvorfor Bern-
hard Herres navn skulle bli kjent 
for ettertiden. Han etterlot seg en 
liten samling på seks skriftstykker: 
Fem beskrivelser av jaktturer i 
Krokskogen og Nordmarka, og en 
novelle. Disse ble samlet og utgitt 
under tittelen ”En Jægers Erin-
dringer” av hans nære venner J.S. 
Welhaven og P. Chr. Asbjørnsen. 
Boken ble gjenstand for usedvanlig 
stor oppmerksomhet. For første 
gang ble Christianias befolkn-
ing kjent med at byen i sin nære 

"Nordmarkavenner" ved stabburet- Heftyevillaen på Frognerseteren i slutten av 
1870-årene. Thomas Heftye helt til høyre med hvit hatt. Den unge mannen i midten 
er kronprins Gustav, senere Gustav den 5. av Sverige.
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omegn hadde store, naturskjønne 
områder. Boken ble en suksess og 
kom i en rekke opplag. En prakt-
utgave i 900 nummererte eksem-
plarer med kunstnerisk utsmykning 
kom i 1925. Utgaven inneholder 
også en omfattende omtale av 
familien Herre, og Welhavens og 
Asbjørnsens redaksjon av Herres 
etterlatte manuskripter. Det har 
vært vurdert om Welhaven og 
Asbjørnsen stod bak kapitlenes ut-

forming. Det synes ikke å ha 
vært tilfelle. Verken Welhavens 
eller Asbjørnsens stil finnes i 
bokens kapitler. Personlig vil jeg 
si at den som synes å stå nærmest 
Herres melankolske fremstiling av 
Krokskogens og Nordmarkas natur 
er Jørgen Moe.
Herre gir en levende beskrivelse av 
naturen og miljøet. Bokens første 
kapitel  "Sæterpigen og Jægeren " 
åpner med en idyllisk-romantisk 
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beskrivelse:
"Rødmuset, blaaøiet og hvidtandet 
ere de ægte Mærker paa de Nymp-
fer, som nu i Virkeligheden boe i 
vore grønne Skove, og disse ere 
Sæterpigerne. Naar den varme 
Junisol har smeltet Sneen af 
Aasene, og det begynder at 
grønnes i Lierne, da viser der sig, - 
ikke smidige, lette, elastiske, slanke 
Skikkelser, - men unge, 
velskabte, rundformede, gjennem-
sunde stærke Jenter, der paa sikre 
Fødder vove sig did, hvor kun 
Jægeren kan følge dem. Fra Slut-
ningen af Juni Maaned tll Beg-
yndelsen af October ligge disse 
kjække Piger tilfelds, uden at have, 
fra Ugens Begyndelse til dens 
Ende, noget andet Selskab end 
Kreaturerne; men Lørdagsqvel-
len er Sæterpigen omhyggelig-
gere klæd og mer fager, da gløtter 
hun paa Sæterhyttens Dør og 
venter Jægeren. Han hviler Nat-
ten over i Sæteren, men deri er 
intet ondt. Mellem dette Par er 
der et Sødskende-Forhold, som 
den eensomme Naturs Genius har 
helliget."

Første bok om Oslo-
marka
I bokens siste kapitel – ”Skovene” 
– skuer Herre bakover: 
"Paa flere Steder omkring Chris-
tiania skal man have ondt ved 
med Bestemthed at afgjøre hvor 

det dyrkede Land ophører og hvor 
den vilde Skov begynder. Den 
egentlige opdyrkede Bygd blander 
sine grønne Enge og gule Aagre 
med tilstødende Skovpartier, og i 
saadanne Halvskove træffer man 
igjen afsondrede Smaagaarde, in-
dtil man uden selv at vide hvordan, 
er kommen ind i de mægtige Skov- 
og Fjeldstrøg, hvis Charakter 
man vel tydeligst kan forestille 
sig, naar man seer de smukke, 
bølge¬formige Bærum- og Asker-
aaser."
Bernhard Herres bok ble begyn-
nelsen til en omfattende litteratur 
om Oslomarka. Den neste (1875)  
er F.O. Juell: ”En gammel Jægers 
Meddelelser”. Den inneholder stort 
sett jakthistorier fra Østlandet, men 
med omtale av livet på setrene ved 
Krokkleiva og plassene langs den 
gamle kongeveien fra Johnsrud 
i Lommedalen til Krokkleiva. 
Senere (1893) kommer de første 
turbeskrivelser, som for eksempel 
H.J. Haffner: ”Tilfods i Kristiania 
omegn.  En anvisning til fodture”.
Omfattende litteratur om 
Oslomarka lot likevel å vente på 
seg. Det var så sent som i 1938-39 
at det ble utgitt et omfattende verk 
i tre bind: Oslomarka I-III. Det er 
først i etterkrigstiden at ”Marka-
litteraturen” er kommet for alvor. 
Klassikeren er Johannes Dahl: 
”Nordmarka. Eventyr og eldorado” 
fra 1942.



6

TeksT: Øyvind GAuksTAd

FoTo: ukjenT oG sTiG rune  
  Pedersen

Tidligere i Vinderen Historielags 
medlemsblad er det blitt skrevet 
om møtene på Grimelund gård 
sommeren 1941. Denne artikkelen 
vil ta for seg den rolle som Paul 
Ernst Wilhelm Hartmann kom til 
å spille som Kretsens utsending til 
London-regjeringen. 

Både Lajla Heyerdahl, Bjørn Chris-
tophersen og undertegnede har tatt 

Paul Hartmann – finansminister i  London-
regjeringen under Den annen verdenskrig

for seg ulike sider ved disse mø-
tene. 

Ett av diskusjonstemaene på mø-
tene var hvordan man kunne skape 
en bedre og mer tillitsfull kontakt 
mellom hjemme- og utefront. 
Kretsens medlemmer følte at det 
var sterkt behov for å informere 
London-regjeringen om den ille-
gale kamp som var i gang i Norge. 
20. juni 1941 møttes en gruppe 
menn til middag i konsul Hans 
Halvorsens hjem i annen etasje på 
Grimelund gård på Vinderen. Det 
var overrettssakfører Tor Skjøns-
berg som hadde tatt initiativet til 
dette møtet. Bakgrunnen var at R-
gruppen, som hadde ledet oppbyg-
gingen av den sivile motstand i 
løpet av høsten 1940 og våren 
1941, var blitt sterkt redusert. Flere 
av de ledende personene var arrest-
ert, og andre hadde forlatt landet. 

Allerede høsten 1940 ble det altså 
arbeidet for å få etablert en sentral 
ledelse for hjemmefronten. Mange 
av dem som under riksrådsforhand-
lingene hadde forsøkt å påvirke 
politikerne for å få dem til å stå 
fast, holdt kontakten også etter 
25. september, og flere av dem 
fant plass i den gruppen som fikk 

Paul Ernst Wilhelm Hartmann (født i 
Kongsberg 12. oktober 1878, 
død 5. desember 1974 i Oslo).
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navnet R-gruppen, blant annet 
Einar Gerhardsen, Lars Evensen, 
Olaf Helset, W. Werenskiold. Den 
datoen presenterte for øvrig 
Reichskommissar Terboven sin 
nyordning med utnevnelse av 13 
kommissariske statsråder. Samtidig 
kunngjorde han at Administrasjons-
rådet fra 15. april var opphørt. 
Reaksjonene på det som skjedde 
fra tysk hold var meget sterke 
denne høsten. Johan Scharffenberg 
var en uredd og sterk talsmann 
for Norges rett til frihet og selv-
stendighet. Trond Hegna, som 
var redaktør i Stavangeravisen 1. 
mai, skrev en krass reaksjon på 
Terbovens tale i forbindelse med 
nyordningen. Begge disse mennene 
ble umiddelbart arrestert. 

Protester mot  
Terboven
Den sivile motstandskamp gav 
seg etter hvert forskjellige utslag. 
3. april 1941 undertegnet formen-
nene i 22 foreninger og forbund 
et protestbrev, som de sendte til 
Terboven. I månedene som var gått 
etter 25. september 1940, hadde 
flere organisasjoner overveiet om 
de skulle protestere offentlig mot 
de mange overgrep fra NS sin 
side. Et visst samarbeid mellom 
organisasjonene begynte å ta form. 
Protestbrevet av 3. april hadde liten 
virkning, men uroen fortsatte og 

15. mai ble siste hånd lagt på et av 
de mest sentrale dokumentene fra 
krigsårene, nemlig protesten fra 
43 landsomfattende organisasjoner 
med et frontalangrep på NS og dets 
politikk. Først en måned senere ble 
alle protestunderskriverne innkalt 
til Terboven, som skjelte dem ut. 
Seks av dem ble arrestert, de øvrige 
slapp ut. Men alle var klar over at 
18. juni 1941 ville bli stående som 
en merkedag i hjemmefrontens 
kamp.

Det ovenstående er et viktig bak-
teppe for å forstå hva som var i ferd 
med å skje i den sivile motstands-
kamp. Skjønsbergs tanke, som han 
flere ganger hadde luftet i samtaler 
med Halvorsen, var at tiden nå var 
inne for å samordne motstanden 
og skape et lederorgan. Og det er 
her Paul Hartmann kommer inn i 
bildet. 

Forutseende på Norges 
vegne
Det følgende er i særlig grad hentet 
fra Paul Hartmanns bok «Bak 
Fronten», som kom ut i 1955. 
Dessuten har Hartmanns barnebarn 
bidratt med opplysninger om sin 
bestefar. 
Paul Hartmann var borgermester 
(finansrådmann) i Oslo fra høsten 
1928 til han søkte avskjed 
sommeren 1941, på grunn av 
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samarbeidsvansker med NS-
styresmaktene. Allerede i god tid 
før krigsutbruddet i 1939 hadde 
Hartmann vært forutseende og 
planlagt hva som burde gjøres hvis 
det brøt ut krig i Norge. I første fi-
nansutvalgsmøte etter krigsutbrud-
det i september 39 ble det opprettet 
et kriseutvalg med fullmakt til å 
foreta avgjørelser som hastet, blant 
annet provianterings- og luftvern-
saker. I aprildagene 1940 arbeidet 
han for å få den kommunale ad-
ministrasjon inn i ordnede forhold. 
Men arbeidet foregikk imidlertid 
under stadige forhandlinger med 
tyskerne og Administrasjonsrådet, 
og det var stadig tvil om hva man 
skulle etterkomme og når man 
burde protestere. 

Utenfor det kommunale arbeidet 
stod Hartmann i denne tiden stadig 
i kontakt med andre som var inter-
essert i den politiske utviklingen, 
som Scharffenberg, Brøgger, Paal 
Berg, Gunnar Jahn, Didrik Arup 
Seip og biskop Berggrav. Disse 
mennene var bestemt imot noe 
kompromiss med tyskerne, og det 
var enighet om at det var riktig at 
regjeringen forlot landet. Det var 
stor forbitrelse over den ettergiv-
enhet som ble vist fra Stortingets 
presidentskaps side. 
Hartmann var meget bestemt i sitt 
forhold til tyskerne og til Quisling. 
Den 14. april ringte Quislings 

adjutant, Frank Knudsen, til Hart-
mann og ba ham møte hos Quisling. 
Hartmann fremholdt imidlertid som 
sin mening at hverken han eller 
ordføreren burde møte, da det ville 
oppfattes som en anerkjennelse 
fra kommunens side av Quislings 
regjering.      

Paul Hartmann til  
London  
Sommeren 1940 presset tyskerne 
på for å få gjennomført en politisk 
nyordning, men som i første om-
gang ble avvist av Administrasjons-
rådet. De videre forhandlinger ble 
ført av Stortingets presidentskap, 
som ble presset hardt av tyskerne på 
en del sentrale punkter, blant annet 
at Kongen skulle anmodes om å tre 
tilbake som monark.  I hele denne 
perioden søkte Hartmann, sam-
men med andre som hadde samme 
mening, å motarbeide at det ble 
sluttet en overenskomst mellom 
presidentskapet og Administrasjons-
rådet på den ene siden og de tyske 
myndigheter på den annen. Etter 
25. september konsentrerte han seg 
først og fremst om den kommunale 
virksomheten.

Men hele tiden hadde Hartmann 
konferanser med de ledende innen-
for den daværende hjemmefront. En 
dag i begynnelsen av juni kom Tor 
Skjønsberg til Hartmann og drøftet 
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spørsmålet om det ikke hjemme-
fra burde gjøres noe for å få en 
mann inn i regjeringen som kunne 
representere hjemmefrontens 
oppfatninger. Skjønsberg mente 
at det var viktig å få drøftet disse 
spørsmålene med de mennene som 

Paul Hartmann er gravlagt på Seminarkirkegården i Kongsberg.

allerede hadde engasjert seg i aktivt 
motstandsarbeid og som var kjent 
for sin uredde og faste holdning 
overfor tyskerne. I alt 10 menn var 
til stede på det første møtet i denne 
gruppen, som senere ble kjent un-
der navnet Kretsen.
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TeksT: Finn Holden

FoTo: se bildeTeksTen

Ris betyr «krattskog». Natur-
navn på gårder som Berg, Ris, 
Sogn og Aker forteller om de eld-
ste gårdene i et område. Ris kan 
være fra de første århundrene i 
vår tidsregning, og er en av de 
eldste gårdene i Aker.
 
Fordi Ris ble ryddet tidlig, lå den 
på en høyde med god jord og 

Ris hovedgård - gnr. 41

godt utsyn over omegnen. Under 
Svartedauden i 1349 døde rundt 
halvparten av befolkningen. De 
menneskene som overlevde, flyttet 
til gårder med god jord. Ris var en 
av gårdene som overlevde Svarte-
dauden. Klostret på Hovedøya la i 
middelalderen under seg omtrent 
alle gårdene i Vestre Aker. Ved 
reformasjonen i 1536 gikk alle 
klostrets eiendommer over til kon-
gen, som solgte dem til byborgere 
og leilendinger på gårdene.  

Vårarbeid på Ris gård, malt av M. Vigeland (1903-1983). Maleriet er fra 1933.
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Sogneprest Otto Holmboe kjøpte 
Ris gård i 1749. Han drev Ris 
som et mønsterbruk, men bodde 
på Vinderen. Han hadde marmor-
brudd, frukthave og fiskedammer 
på gården. Etter enkens død i 1783 
ble Ris kjøpt av Halvor Torgersen 
fra Lysaker. Han døde mens søn-
nen var umyndig, og da bestyrte 
bestefaren, Halvor Haagensen 
Blindern, Ris gård. Han gjorde en 
avtale med Fredrik Torstensen på 
Vinderen som gav Halvor Haa-
gensen bruksrett til ”Winderen sag 
med tilhørende Grund, Render, 

Vand etc”. Ruiner av Vinderen-
sagen kan vi se i fossen nedenfor 
Rasmus Winderens vei. 

Engerjordet stasjon
Sogneprest i Aker, Bernt Sverdrup, 
bygslet og festet i 1784 av Halvor 
Torgersen på Ris et stykke mark 
kalt Enger, ”som nu ligger øde 
og ikke bruges”. Et par år senere 
solgte Sverdrup Enger videre uten 
hus til broren, politimester i Chris-
tiania, Niels Sverdrup. Enger, eller 
Engerjordet, har derfor ikke vært 

Hovedbygning til Ris gård en gang mellom 1864 - 1872. Bildet er tatt av 
den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).



12

en husmannsplass, knapt en som-
merbolig. I over 30 år var det en 
holdeplass på Holmenkollbanen 
som het Engerjordet stasjon. Den lå 
akkurat ved utløpet av Heyerdahls 
vei, der bodde nemlig direktøren 
for Holmenkollbanen.
I 1801 overtok Halvor Torgersen 
(II) Ris gård. Samtidig solgte 
Halvor Haagensen Blindern til 
ham, ”min kiære Datter Søn”, Øde 
Gaustad, to husmannsplasser langs 
Sognsvannselven og ”min Forpagt-
nings Ret til Winderen Saugbrug 
med tilhørende Rettigheder og 
Herligheder”.
Ris sto i matrikkelen 1869 med 413 
mål fra meget god til dårlig jord, 

pluss 197 hjemhavn og hauger inne 
i jordveien, 30 mål dyrkbar mark i 
skogen og skog til årlig hogst for 
200 spesiedaler. 

Ga bort tomt til Hem-
ingbanen
Tre generasjoner Halvor Torgersen 
drev Ris gård fra 1801 til 1914. De 
ulike «Halvorene» skiller seg ut 
fra skikken i samtiden, som var å 
bruke farens navn som etternavn. I 
folketellingen 1801 het han Halvor 
Halvorsen, slik det var vanlig, men 
i alle andre sammenhenger het 
han Halvor Torgersen II. Det skal 
selvbevissthet til en slik atferd! 

Ris gård en vinterdag i 2010. Foto: Finn Holden



13

Hovedbygningen på Ris ble bygd 
av ham i 1801. 
I skattematrikkelen for 1886 var 
det én skattyter på Grimelund gård 
og én på Ris gård. Før Holmen-
kollbanen ble bygd i 1898, gjorde 
baneselskapet avtale med bøndene 
Fridtjof Husebye på Grimelund 
og Halvor Torgersen på Ris om 
å båndlegge tomter i 200 meters 
bredde langs banen for å sikre seg 
trafikkanter. Allerede i 1903 viser 
matrikkelen at det da var 100 skatt-
ytere på Grimelund og 67 på Ris.  
Senere ble det enda flere.
I 1912 ga Halvor Torgersen 54 mål 
på Slemdal til «grendens ungdom». 
Heming har nå i 100 år vært sam-
lingspunktet for denne ungdom-
men. 
Ris ble solgt til Paul Skahjem i 
1938, og familien Skahjem driver 
nå Hagesenter på gården.
Ris hadde husmannsplassene 
Slemdal øvre og nedre (nordre 
og søndre) og Trosterud. Siste 
husmannskontrakter på Ris er fra 
1887, ved manntallet for Aker i 
1898 er det ikke omtalt noen hus-
menn her.

Husmannskontrakt på 
Søndre (Nedre) Slem-
dal 1872
Jeg Undertegnede Halvor Torger-
sen tilstaar herved at have overladt 
Brugen af Pladsen søndre Slemdal 

under Gaarden Riis til Husmand 
Ole Olsen paa følgende Vilkaar. 

1) Den aarlige Afgift af Pladsen 
betales inden hvert Aars Jul med 5 
Spd. - er fem Speciedaler. 

2) Pladsen skal han bruge og al-
deles ikke bortføre nogen Afgrøde 
eller Gødsel derfra, samt være 
saa omhyggelig med de paa Plad-
sen værende Huuse at disse ikke 
forfalder. 

3) De paa Pladsen værende 
Gjærder skal han stedse holde i 
forsvarlig Stand, dog erholder han 
dertil de fornødne Gjærdefang 
samt Brændeved af Riis Skov efter 
foregaaende Udvisning. 

4) Husmanden Ole Olsen er for-
bunden til paa hvad Tid af Aaret 
og paa hvilket Sted jeg forlanger 
ham, at arbeide, og erholder han 
for Sommerdag 16 sk. er sexten 
Skilling og for Vinterdag 12, er tolv 
Skilling og Kost paa Gaarden. 

5) Naar jeg Halvor Torgersen ikke 
længer finder for godt at beholde 
ham i Arbeide, og at vilde overlade 
Pladsen til en anden eller bruge 
den selv, da er Ole Olsen med 
Familie forbunden til at fraflytte 
og ryddiggjøre samme til Lov-
ens første Faredag, efter at han i 
tvende Vidners Paahør derfor er 
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bleven udsagt, forinden den i Lov 
om Husmandsvæsenet bestemte 
Tid. 

6) Skulde Husmanden derimod 
finde en bedre Leilighed og ville 
Pladsen fraflytte, da har han sig 
samme at frasige ligeledes inden 
den lovbestemte Tid /: 29 Septem-
ber :/ næst forinden paafølgende 
Lovens Faredag. Denne Kontrakt 
indgaar og vedtager jeg Ole Olsen 
til Opfyldelse i alle Dele. Af denne 
har hver af os et Exemplar, de 
tvende enslydende utstedt Riis den 
6 September 1872. H. Torgersen. 
Ole Olsen. Til Vitterlighed Johan 

Larsen. Ole Olsen Trosterud med 
iholdt Pen.” 

(Oppsettet i punkter i originalen. 
Legg merke til at ett av vitnene 
ikke kan skrive. Nedre Slemdal lå 
der Slemdal stasjon ligger. Aker 
panteregister, bind VI, pagina 343)

Stadig færre husmenn
Kontrakten sier ikke noe om lov 
til å ha dyr på plassen eller om 
hvor stor plassen var. Det gikk 120 
skilling i en spesiedaler, slik at Ole 
Olsen måtte arbeide 37 ½ som-
merdag for leien for plassen. Ellers 

Ris gård en junidag i 2000.  Foto: Clemens Saers
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var han uavhengig av gårdbrukeren 
og måtte ta annet arbeid. 
Leien for plassen var lav, mens 
lønnen var høyere enn vanlig for 
husmenn. ”Ja, otte Skilling Dagen 
om Vaaren han da faar, men sex 
naar det blir Vinter, det kan du tro 
forslaar,” heter det i husmannsvisa.
Kontrakten gjaldt bare fra år til 
år. Det kunne være fordelaktig for 
begge parter. Over hele landet går 
nå husmannsvesenet tilbake på 
grunn av omleggingen av nærings-
livet i perioden, og det var nok av 
arbeidsmuligheter for husmennene, 

særlig nær hovedstaden. Samtidig 
ble jordbruket omlagt med mindre 
behov for arbeidskraft. Kanskje så 
også Halvor Torgersen at hoved-
staden snart ville trenge bolig-
tomter i Aker. 

Kilder:
Holden, Finn: Vinderen fra fangst-
boplasser til moderne bydel, Oslo 
2000.
Astrup, Else Mustad: Gårder i Ves-
tre Aker – et streiftog, Oslo 2001.

Utsnitt av Ris gaard, malt av Fritz Thaulow. Foto: Carl Huitfeldt
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Bildet er tatt av Rolf Hansen sommeren 1965. Rolf er vokst opp på Borgen, men flyttet til Seattle, USA med sin norske kone i midten av 50-årene. Rolf er ivrig medlem av Vinderen Historielag 
og hjemme i Norge hvert tredje år. Rolf er nå 86 år gammel. Bildet er venstre del av et større bilde som blir presentert her på midtsiden i nr. 1, 2016. Den høyre delen kommer i blad 4, 2015. 
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TeksT: lAjlA HeyerdAHl

FoTo: Arkiv

Etter at jeg skrev min artikkel 
om parktantene tidligere i år, 
hørte jeg helt tilfeldig et radio-
program om verning av park-
skur i Oslo. Barneparker var et 
særnorsk fenomen som nå står i 
fare for å forsvinne.  

Nå vil Byantikvaren i Oslo verne 
barneparkene, sette dem i stand og 
føre dem opp på gul liste. I følge 
Tove Solbakken, antikvar hos By-
antikvaren i Oslo, skal parkenes 

historie skrives. Det var flere hun-
dre av dem i Oslo i etterkrigstiden. 
Nå er det bare to barneparker igjen, 
Kløverveien og Sofienberg, og de 
er fremdeles i drift. Byfortetting og 
rivning har gjort at de fleste hyttene 
er borte, men nå skal de vernes for 
ettertiden som en del av vår 
kvinnehistorie. 

Kvinner skapte egne 
arbeidsplasser
I 1923 ble den første barneparken 
opprettet med benk og sandkasse i 
Frognerparken. Parktantene var 

Verning av barneparker i Oslo
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Årene etter 1945 ble det etablert flere hundre 
barneparker i Oslo.

pionerer og skapte sin egen ar-
beidsplass. I slutten av 1930-årene 
var det 42 parktanter i Oslo. Ar-
beidsplassene var kvinneskapte og 
tantene organiserte seg i en fagforen-
ing i 1938. Reglement og arbeidstid 
ble inngått. Det kostet 12 kroner i 
måneden å ha barn i park før krigen. 
I 1952 ble det utviklet brevkurs for 
parktanter. I 1968 var det 15 000 
barn i park og 9 900 i barnehager. 
Men i 1977 ble tantene ansatt i kom-
munen, som hadde ansvar for driften 
av parkene i Oslo. I 1990 var det 119 
barneparker i drift i Oslo. I dag er 
det som nevnt bare to igjen. 

Mye har skjedd de siste 40-50 årene. 
Mange irriterte seg sikkert over 
«rødstrømpene» som sto på barri-
kadene den gang. De gikk i 1. mai 

tog og demonstrerte for at kvin-
ner skulle få rettigheter som 
barnehager, fri abort, svanger-
skapspermisjon med lønn og 
arbeidsplasser med likelønn. Vi 
kan takke dem som var med i 
kvinnekampen for alt de utrettet 
for alle dem som fulgte etter.

Husmorvikaren
Når vi ser på gamle bilder og 
leser om hvordan kvinnene 
hadde det før, er vi glade for at 
ansvaret for hjemmet er delt mel-
lom mor og far. Rett etter krigen 
var man ikke særlig bortskjemt 
i Norge. Men hvis mor ble syk 
over lengre tid kunne hun søke 
om husmorvikar. Ordet husmor-
vikar har gått ut på dato. Dagens 
unge mødre med tidsklemme og 

store krav til effek-
tivitet har det helt 
annerledes. De har 
rettigheter og kan 
stå på egne ben, 
men selv om man-
nen har kommet på 
banen med matlag-
ing, bleieskift og 
ansvar for sykt barn 
er det ikke sikkert 
at hverdagen er blitt 
enklere for dagens 
kvinner.
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Vårtur til Hovedøya

TeksT: lAjlA HeyerdAHl

FoTo: Finn Holden

Denne våren var kald og regn-
full, men den 10. juni skulle vise 
seg fra sin beste side. Allerede på 

Rådhusplassen skinte solen da vi 
gikk forbi den flotte nye statuen 
av Kong Olav.

Skoleklasser og barnehager hadde 
tatt turen for å se på vår kjære 
konge som hadde steget ned fra 

Leif Gjerland hadde mye å fortelle om Hovedøya til 
25 medlemmer av Vinderen Historielag.
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pidestallen. Han sto så flott og så på 
oss med hatten gjemt bak ryggen. 
Symbolene på kolossen som var plas-
sert rett bak viste fire sider av kongen. 
Den lille gutten som kom til Norge på 
sin fars arm i 1905, skispor, kronprins 
Olav i giv akt ved hjemkomsten i 
1945 og bølger med måken, som viste 
hans glede over hav og seiling. 

Nå kan man ta båten til Hovedøya fra 
Rådhusbryggen, og 25 fra Vinderen 
Historielag var blant de mange i kø 
for å ta fergen over. Det er ikke mer 
enn 400 meter fra byens larm over til 
bryggen der stillheten og den grønne 
øya møter oss. Riktignok var det flere 
enn Historielaget som var på tur, men 
øya er stor og folk spredte seg ut i 
landskapet. Man forbinder Hovedøya 
med klosterruinene og munkene fra 
1100-tallet. Men Leif Gjerland hadde 
så mye annet å fortelle om også: Om 
Napoleonskrigene og krutthusene, 
Henrik Wergeland og Terje Vigens 
skjebne. Vi fikk høre om skipsverft og 
fabrikker som hadde ligget på øya, og 
om tyskertøser og militærforlegninger 
og  badeanstaltene som fremdeles 
står der. Menn kunne bade nakne 

på en del av øya, mens kvinner 
ikledt tunge badedrakter ble heist 
ned i sjøen i en kurv og opp igjen 
når de skulle ha seg en dukkert. 
Vi fikk vite at navnet Merradalen 
slett ikke kommer fra hester, men 
av navnet Mariadalen i forbindelse 
med Abbediengen der klosteret 
eide store områder. Vi spaserte 
til sørenden gjennom enger med 
fantastisk blomsterflor, som ingen 
av oss har sett siden barndommen 
da buskapen gikk i engene og gres-
set. Med flott utsikt mot Lindøya 
sto staslige kanoner oppstilt, som 
i gamle dager da Hovedøya var et 
viktig forsvarspunkt for Oslo og 
Norge.

Kaféen kunne tilby lett lunsj, kaffe 
og kaker - og til og med et glass 
vin til den som ville ha. Øya er 
full av historie fra flere hundre år 
tilbake. Nå er den tilgjengelig for 
oss med sine stier og veier, kun 
fem minutters båttur fra Oslo råd-
hus. Et sted jeg vil anbefale for en 
tur i det grønne, for rekreasjon og 
ettertanke.
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27Denne artikkelen er hentet fra medlemsblad nr. 4, 1998.
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Snublesten i Gulleråsveien

TeksT: CArl HuiTFeldT

FoTo: CArl HuiTFeldT oG  
Clemens sAers

Morgenen 3. juni i år var rundt 
50 mennesker samlet midt i 
Gulleråsveien, ovenfor Slemdal, 
nærmere bestemt utenfor num-
mer 15B – en av de gamle vil-
laene i området.

Her bodde fra 1936 Benno Ramson 
med sin lille familie, konen Rebec-
ca og de to døtrene Else (f. 1934) 
og Sonja Maiken (f. 1936). Benno 
arbeidet iherdig som fabrikksjef 
nede i byen og de to døtrene gikk 
på skole i området. Fra gode år på 
trettitallet endret livet seg fullsten-
dig med tyskernes okkupasjon i 
1940. I november 1942 kom de og 

Rundt 50 mennesker møtte opp ved nedleggelsen av en såkalt snublesten 
i Gulleråsveien, til minne om Benno Ramson.
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hentet Benno hjemme i Gullerås-
veien. Den 26. november ble han 
deportert med fangeskipet Donau. 
Han døde i konsentrasjonsleiren i 
Auchswitz i januar 1943.

Forsamlingen utenfor Gullerås-
veien 15B var møtt opp for å over-
være nedleggelse av en snublesten 
i fortauet til minne om Benno 
Ramson. Hans datter Else Ullmann 
holdt en liten tale hvor hun fortalte 
om sin far, la ned noen blomster og 
takket de fremmøtte. Hennes datter 
Jeanette fremførte en jødisk sang. 
Enkelt og vakkert.

En snublesten er en liten messing-

plate, 10 x10 cm, som er murt inn i 
asfalten på steder der jøder eller an-
dre ofre for nazismen bodde frem 
til de ble deportert og drept. Det 
var den tyske kunstneren Günther 
Demnig som satte i gang prosjektet 
i Tyskland i 1993. Jødisk museum 
har bidratt til at stenene også kom 
til Norge. Totalt finnes det nå over 
40 000 slike stener, og i Norge 
over 100, hvorav mange er i Oslo 
(Calmeyersgate og Dalsbergstien). 
Tanken er at snublestenen skaper 
undring hos den forbipasserende 
som oppdager stenen, og blir 
bevisst på at Holocaust også fant 
sted akkurat der de befinner seg – i 
deres eget nabolag.
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Da Corncrake falt

TeksT: Tell-CHrisTiAn WAGle

FoTo: FrA bokA “våre FAlne”

Tell-Christian Wagle (72) var 
seks år gammel da han i 1949 
mottok Krigskorset med Sverd 
på vegne av sin avdøde far. Her 
forteller han hva som skjedde 
den fatale sommerkvelden i 1944.

Sommeren 1944 var det 
en hektisk radiokontakt 
mellom Milorg i det ok-
kuperte Norge og For-
svarets Overkommando i 
London. Fra april samme 
år var radiostasjonen 
Corncrake (åkerrikse) 
den eneste av sitt slag i 
Oslo-området. Den ble 
drevet av Leif Kyrre 
Karlsen, Ivar William 
Wagle og sistnevntes yngre bror, 
Tell Christian. I de tre månedene 
stasjonen var på lufta, sendte og 
mottok den nesten 280 meldinger. 
Med en så høy aktivitet var det stor 
risiko for å bli peilet inn og ned-
kjempet av nazistene. Og det var 
det som skjedde om kvelden 4. juli 
1944, ved Flaskebekk på Nesod-
den.

Skiftet tilholdssted
Det var en deilig sommerdag. 
Solen stekte på åssiden ned mot 
sjøen på Flaskebekk, der folk 
badet og solte seg på stranda. 
Men fra et av sommerhusene 
klikket det rapporter og viktige 
meldinger om våpenforsendelser 
og sabotasjeaksjoner fra Corn-
crake til de norske myndighetene 
i England. Stasjonen på Flaske-
bekk var blitt opprettet ganske 
nylig, etter at de tre motstands-
folkene hadde sendt fra Nord-
marka og fra Billingstad i Asker. 
Det var viktig å skifte tilholds-
sted for ikke å bli peilet inn og 
avslørt.

Omringet av 
gestapister
Og det var nettopp det som nå 
hadde skjedd. Under ledelse av 
Siegfried Fehmer, som senere ble 
leder av Gestapos oslo-avdeling, 
ble det gjennomført en grundig 
planlagt aksjon mot Corncrake. 
Sammen med åtte væpnede 
gestapister omringet han huset 
der de tre telegrafistene holdt til. 
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I tillegg hadde han stasjonert en 
landgangspatrulje på sjøsiden og et 
større antall lokale Wehrmachtsol-
dater i en ytre ring. Sammen med 
seks av de åtte gestapistene stormet 
Fehmer inn i husets kjellerinngang 
for på den måten å komme seg inn 
gjennom gulvluken i kjøkkenet. 
Men da Fehmer stakk hodet opp av 
gulvluken, ble han møtt av skudd 
fra telegrafistene innenfor. Han 
ble alvorlig såret i venstre kinn. 
Deretter kastet motstandsfolkene 
en granat ned kjellertrappen, noe 
som skadet flere av gestapistene og 
fikk dem til å trekke seg tilbake. 
Wagle-brødrene og Karlsen løp 
så inn i stuen og ødela radiosend-
eren og alle hemmelige papirer og 
stormet ut av huset i et forsøk på å 
unnslippe. Det de ikke visste, var 
tilstedeværelsen av de tyske soldat-
ene som dannet dekningsstyrken 
rundt huset. Disse åpnet ild, og 
Karlsen og begge Wagle-brødrene 
døde av skadene.

Foreldrene arrestert
Men Gestapo nøyde seg ikke med 
det. Kort tid etter aksjonen på 
Flaskebekk ble Wagle-brødrenes 
far arrestert og senere internert 
i konsentrasjonsleiren Grini. Få 
dager senere tok de også brødrenes 
mor. Begge satt på Grini til krigens 
slutt. Milorg sørget for at Ivar Wa-
gles kone og sønn umiddelbart ble 
transportert som krigsflyktninger 
til Sverige. De vendte først tilbake 
etter frigjøringen i 1945.
Som leder av gruppen Corncrake 
ble Ivar Wagle tildelt Krigskorset 
m/Sverd post mortem i 1949, som 
den siste før ordenen ble gjeninn-
ført i 2009. Det var hans sønn, som 
den gang var seks år, som mottok 
prisen på Slottet i Oslo fra Kong 
Haakon VII. Som tidligere elever 
har de to Wagle-brødrene dessuten 
fått plass på en minneplate ved Ris 
skole over falne under krigen. Det 
er også senere opprettet en minne-
plate i Flaskebekk på Nesodden.

Til venstre: Ivar 
William  Wagle, 
født i Vestre Aker 
31.3.1914, død på 
Nesodden 4.7.1944. 
Til høyre hans yngre 
bror Tell-Christian 
Wagle, født i Vestre 
Aker 13.9.1919, og 
død på Nesodden 
4.7.1944.
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TeksT: lAjlA HeyerdAHl

Byrådet foreslår å justere 
markagrensen. Det innebærer 
ikke store forandringer i praksis.

Ankerveien ved innkjøringen 
til Bogstad Golfklubb ligger nå 
i Marka. Det foreslås at grensen 
blir flyttet til nordsiden av veien. 
Ved Bogstad Camping går grensen 
i høyspentlinjen. Det foreslås at 
grensen blir flyttet slik at de to 
bebygde områdene blir innlemmet i 
byggesonen.

Markagrensen går i dag på nordsiden 
av Voksenkollveien. I krysset ved 
Holmenkollveien går markagrensen 
delvis inn på regulert boligområde på 
vestsiden av krysset. Grensen tilpasses 
boligreguleringen. Grensen foreslås 
dessuten flyttet til Voksenkollveiens 
sørside slik at hele Voksenkollveien 
blir liggende i byggesonen. 
Omsorgsbygg har utarbeidet reguler-
ingsforslag for omregulering av søndre 
del av nedlagte Holmenkollen leir til 
barnehage. En mindre del av området 
er regulert til friområde. Friområdet 
foreslås omregulert til barnehage, og 
markagrensen foreslås justert slik at 
området innlemmes i byggesonen. 
Holmenkollveien og Kongeveien 
ligger i dag delvis i Marka og delvis i 
byggesonen. På strekningen mellom 

Flytting av markagrensen

Holmenkollen Park hotell og Hol-
menkollbakken foreslås markagrensen 
endret slik at Holmenkollveien og 
Kongeveien blir liggende i bygge-
sonen. 

Markagrensen har et noe kunstig løp 
hvor den skjærer gjennom regulert 
friområde og sporveisområde, som er 
del av atkomstområdet til Midtstuen 
stasjon. Markagrensen foreslås justert 
slik at den følger grensen mellom 
regulert friområde og sporveisområde. 
Regulert sporveisområde blir i sin hel-
het dermed liggende i byggesonen. 
Etter store protester har Holmenkol-
len Tennisklubb kommet opp med et 
helt annet konsept enn tidligere for 
utbygging av bautatomten. Det forrige 
forslaget som innebar omfattende 
nedbygging av den rundt 19 mål store 
tomten vakte store protester. De nye 
planene innebærer bygging av in-
nendørsanlegg, med klubbhus ned i 
bakken og å legge alle utendørsbaner 
på taket av tennishallen. Alle turstier 
vil bli opprettholdt gjennom områ-
det med bro over Styggedalsbekken. 
Finansieringen av utbyggingen skal 
for en stor del gjøres gjennom salg av 
tomten som tennisklubben har i Bjørn-
veien på Gressbanen. På Storebrand-
tomten hvor det i dag ligger tennisba-
ner er det prosjektert ny skole.


