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Forsidebilde:  I funnet var det fire 
gullmedaljonger innlagt med uslepne 
granater, som ikke har noen gode 
paralleller ellers i landet. Dette er den 
største med usøkt filigransteknikk. 
Foto Kirsten Helgeland, © Kulturhistorisk 
museum, UiO CC BY-SA 4.0.

INNHOLD
WIWAR NR. 2–2021, HEFTE 94

Gullskatten 4

Maler og spion? 10

Automobiler 18

Bustadnavn i Østfold 24

Rittmester Normann 30

Skoindustien i Halden 42

Slik begynner den lengste og viktigste 

runeinnskriften på urnordisk. Innskriften 
er ristet på Tunestenen som sto innmurt i 
kirkegårdsmuren ved Tune kirke. Dette er 
også den første skriftlige melding vi kjen-

ner fra en østfolding til hans samtid og 

etterslekt. Men WiwaR eller «Vi», som han 
antagelig ville hete i dag, kunne umulig 

forestilt seg at de runene han ristet, skulle 
leses 1600 år senere med begeistring og 

forundring. Tolkningene av innskriften har 
vært mange og forskjellige bortsett fra de 
første fire ordene: 
ek WiwaR after Woduride – «Jeg, Vi, til min-
ne om Vodurid»

Da Østfold Historielag i 1972 bestemte 
seg for å gi ut et medlemsblad, syntes 

det som en god idé å gi bladet navn et-
ter den første skrivende øst fold ing. Men 

laget valgte den urnordiske versjonen av 

navnet – det var mer kraft i det.

Dagens WiwaR skrives ikke i stein og vil 
neppe leses om 1600 år. Men bladets 
skift ende redaksjoner håper det fortsatt 

vil begeistre dem som leser det.
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ek wiwaR after woduride

MELDING FRA ØSTFOLD HISTORIELAG:
Østfold Historielag vil gå over til å sende ut 
abonnementsfakturaen  elektronisk. Det vil 
spare oss for mye arbeid og store kostnader. 

Dersom du ikke har e-faktura, vil vi be deg om 

å sende oss din e-postadresse. Den vil bli hånd-

tert etter de alminnelige personvernreglene. 
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Gullskatten på Sletner 
Sletner-funnet er en av de største gullskattene som er 
funnet i Norge. Skatten omfatter 37 gjenstander på totalt 
453,15 g i nesten rent gull og er datert til 500-550 e.Kr. 

 ELLEN BYNG STRØM

I forbindelse med Kulturminnedagene 2021 
og Slitu-dagene 26.-28. august ble det satt 
opp en utstilling om Sletner-skatten på Mo-

renen kjøpesenter. Indre Østfold kommune i 
samarbeid med kulturminneavdelingen i Viken 
fylkeskommune stod bak utstillingen. 

HUSMANNEN OG GULLSKATTEN Husmannen 
på Nordre Sletner var i gang med å ta opp tid-
ligpoteter. Året var 1859 og potetblomstene sto 
i full blomst på åkeren. Sola sto alt høyt på him-
melen og jorda var hard og klumpete på overfla-
ten, men under var den svart og næringsrik. Her 
på Sletner lå jordene på sandbankene etter siste 
istid, noe som sørget for naturlig drenering og 
gode avlinger. Husmannen brukte hakken for å 
få opp potetene. For hver gang han hakket løs en 
plante, bøyde han seg og dro opp potetriset, før 
han slo jorda av mot hakken, vred av riset med 
hendene og la potetene i trillebåra. Åkeren var 
stor, og han hadde mange timers arbeid foran seg 
før jobben var gjort. Han rettet ryggen og tørket 
svetten av pannen før han fortsatte arbeidet. Med 
ett stanset han og ble stående med et potetris i 

hånda. Det var uvanlig tungt. Han slo jorden av 
potetklumpen mot hakken og så at det hang en 
metallgjenstand i enden av riset. Kanskje det var 
noe av messing? Da kunne det kanskje være litt 
verdi i den? Husmannen la metallgjenstanden til 
side og fortsatte arbeidet, men dagen etter vasket 
han den og så at den lignet på et smykke. Noen 
dager senere gikk han til skolelæreren og spurte 
om han ville gi noen shilling for messinggjenstan-
den. Skolelæreren betalte han fire skilling og hus-
mannen var tilfreds. For dem kunne han kjøpe 
både salt og en sekk mel til vinterens forråd på 
husmannsplassen han leide under Sletner. Om-
trent slik kan det ha vært da den fattige husman-
nen fant den skjulte gullskatten på Sletner.

Året etter viste skolelæreren metallgjenstan-
den til en offiser. Han så med en gang at gjen-
standen ikke var laget av messing, men av gull! 
Da bonden og husmannen på Sletner fikk vite 
dette, begynte de et systematisk gravearbeid på 
potetåkeren, og det de fant var en av de største 
gullskattene som er funnet i Norge!

Innenfor et område på 12-15 meter fant de 
31 gjenstander på i alt 390 g, som ble solgt til  

Gullskatten består av bl.a. fire medaljonger, et sverdbeslag, syv betalingsringer, en spiralperle og 18 gullbrakteater. Alt er utstilt på Kultur-
historisk Museum i Oslo. Brakteatene (latin bractea, tynn plate) er små runde gullplater med innstemplet bilde og forsynt med et hull eller en 
hempe for å kunne bæres rundt halsen i en snor eller et kjede. Det er funnet over 900 slike brakteater fra tiden omkring 500-550 e.Kr., hvorav 
ca. 2/3 stammer fra Norden. (Wikipedia) Foto Kirsten Helgeland, © Kulturhistorisk museum, UiO CC BY-SA 4.0
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Universitetets Oldsaksamling for 279 ½ spesida-
ler. Historien forteller at husmannen og bonden 
delte pengene de fikk for gullfunnet. Husmannen 
fikk nok penger til å ta med seg familien og ut-
vandre til Amerika, der han etter sigende kjøpte 
seg sin egen gård. 

Noen år senere ble det funnet ytterligere 6 
gjenstander, og til sammen består skatten i dag 
av 37 gjenstander, med en total vekt på 453,15 g i 
nesten rent gull (20-23 karat). Skatten er datert til 
år 500-550 e.Kr., dvs. i perioden vi kaller for el-
dre jernalder, som er noen århundrer før vikinge- 
tiden i Norge.

HVEM GRAVDE NED SKATTEN?
I området Sletner – Brennemoen ligger det flere 
store gravhauger fra eldre jernalder. De største 
kan besøkes ved Edw. Ruuds omsorgssenter, der 
det finnes informasjonstavler som forteller om 
menneskene som bodde her på denne tiden og 
deres levemåte.

Størrelsen på gravhaugene ved Edw. Ruuds 

omsorgssenter tyder på at disse var gravsted for 
personer med mye makt. Det krevdes mange folk 
som kunne gjøre gravearbeidet, og det er derfor 
sannsynlig at området på Brennemoen har vært et 
høvdingsete. Området hadde også andre viktige 
kvaliteter. Beliggenheten var strategisk som ferd-
selsåre dersom man kom med båt opp Glomma 
og skulle videre nordover mot Øyeren, der man 
igjen kunne komme videre med båt. Man tror også 
at i noen tilfeller ble båtene fraktet over land dette 
stykket. En annen kvalitet ved området var at det 
var spesielt godt egnet for jordbruk. Da isen smel-
tet under siste istid, lagde den en unik sandrygg 
der havet og isen møttes, og dette landskapet ga en 
naturlig drenering som var velegnet for jordbruk. 
Det finnes derfor mange spor etter bosettinger 
både før og etter jernalderen i dette området.  

Sletner-skatten settes i forbindelse med makt-
senteret som disse gravhaugene er et tegn på. Sto-
re gravhauger og nesten en halv kilo rent gull tyder 
på at det lå et mektig høvdingsete i området rundt 
Brennemoen – Sletner i tiden rundt 500-550 e.Kr.

Arkeolog Erling 
Johansen skrev om 
Sletner skatten, «Tjue 
karats gull under 
potetriset» i Wiawar. Her 
peker han sørover mot 
bekkedalen der funnet 
av brakteatene i sin 
tid ble gjort, nærmere 
bestemt i skråningen på 
høyre side. 
WIWAR 1973-2

Erling Johansen laget et blokkdiagram som viser 
hvorledes funn-gjenstandene som opprinnelig må 
ha ligget gjemt øverst på skrenten, har spredt seg i 
skråningen ned mot bekkefaret, først ved ras, senere 
ved plog og harv. 
Wiwar 1973-2

Erling Johansen kalte denne for «Spilloppmaker’n». 
Han skriver: Brakteatene er altså nordiske arbeider, 
de kan for den saks skyld være laget av en gullsmed 
i Eidsberg. Bildene er imidlertid ikke beregnet på å 
bare være dekorative, man har bl.a. ment å se at de 
gjengir enkelte skikkelser fra vår norrøne gudever-
den. En av mannsfigurene er øyensynlig tegnet i et 
lystelig øyeblikk. Se hvordan han krysser benene, 
griper seg om leggen og peker nese, ja endog rekker 
tunge til tilskueren!  Wiwar 1973-2. Fotograf Ove Holst 
1973/Digitalmuseum CC BY-NC-ND 4.0

HVORFOR BLE SKATTEN GJEMT?
Sletner-skatten er ikke en del av et gravfunn, men 
antagelig en depotskatt. Det vil si at den enten ble 
gravd ned som et offer til gudene, eller den ble 
gravd ned for å gjemmes, med tanke på at den 
skulle graves opp på et senere tidspunkt. Hvis vi 
løfter blikket og ser litt på hva som skjedde ellers 
i verden på denne tiden, kan vi muligens finne en 
grunn til at skatten ble ofret eller gjemt på akkurat 
dette tidspunktet.

På 400-tallet e.Kr. gikk Romerriket i oppløs-
ning, og germanske stammer og stammeforbund 
overtok makten i den vestre delen av Europa. 
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Samtidig herjet de asiatiske rytterkrigerne, hu-
nerne, anført av den fryktede hunerkongen Attila 
i Europa, og de erobret stadig nye områder, trolig 
også nordover i Skandinavia. Perioden fram til ca. 
550 e.Kr. var preget av urolige tider med kriger 
og konflikter, og mange folkegrupper måtte begi 
seg ut på vandring for å finne nye landområder 
å bosette seg i. Perioden fra ca. år 375 – ca. 550 
e.Kr. er derfor blitt kalt Folkevandringstiden, og 
betegner også slutten av eldre jernalder. 

Samtidig som Romerriket raknet, vet vi i dag 
at det i 536 var ett stort og flere mindre vulkan-
utbrudd øst i Middelhavet. På få år førte dette til 

(1) Elmark/Almark (2) Sletner funnet, (3) Sletner, (4) Tenor/Tenol kirkeruin  rett sør 
og (5) store gravhauger ved Edwin Ruuds omsorgssenter. Red.

Erling Johansen skriver at funnstedet ligger like 
ved gården Almark /Elmark. Alh betyr helligdom, 
hellig sted. Han minner om at Snorre forteller om 
Odinslover at alle som kom til Valhall skulle få glede 
av (njota) hva de selv hadde gravd ned og gjemt 
i levende live. Hvorom allting er så kom eieren av 
Sletner-skatten aldri tilbake, det ble helt andre folk 
som fikk glede av gullet. Eidsberg er meget rik på 
fortidsminner fra de fem-seks siste hundreår av 
oldtiden. På Mona-ryggen ligger således tre-fire av 
de største og vakreste gravhauger i Østfold. Det må 
ha eksistert et omfattende og rikt bondesamfunn i 
Eidsberg i den aktuelle del av oldtiden. Store deler 
av bygda er utvilsomt blitt ryddet lenge før skatten 
kom i jorda. Landskapet ved Sletner faller fint inn i 
dette bildet. Man ser allerede med det blotte øye at 
de romslige og litt sørvendte slettene som ligger til 
grunn for navnet, har en lang kulturhistorie bak seg. 
De inneholdt opprinnelig over 30 gravhauger. Det 
store antallet viser at bosetningen ved Sletner fører 
oss tilbake til det aller eldste Eidsberg. Sletner-skatten 
bærer derfor sitt navn med rette.» WIWAR 1973-2

KILDER:
Wikipedia – Sletnerfunnet.
Stylegar, Frans-Arne: fol-

kevandringstiden i Store 
norske leksikon snl.no.  

Norgeshistorie.no, Lotte 
Hedeager, «Skandinavia 
og hunnerne».

Motivet på gullbrakteaten er tolket som guden Odin 
som rir til dødsriket. Ved å bære amuletten kunne 
mektige personer legitimere sin makt ved å påbe-
rope seg at Odin var deres forfar. ©Kulturhistorisk 
museum, Universitetet i Oslo/Kirsten Helgeland. 

Betalingsringer av gull var datidens mynter og sedler. 
For å betale for varer og tjenester klippet man av en 
bit av ringen. ©Kulturhistorisk museum, Universitetet i 
Oslo/Kirsten Helgeland. 

De store gravhaugene ved Edwin Ruuds hospital har aldri blitt undersøkt av arkeologer, men størrelsen og plas-
seringen viser at dette området har vært et maktsentrum i jernalderen. Eliten i jernalderen ville bli sett, også et-
ter sin død. I store hauger, høyt plassert i landskapet, lå de og voktet over etterkommerne sine. De gjenlevende 
skulle for alltid se opp til sine mektige forfedre. En haug av denne størrelsen krevde enormt mye arbeidskraft.  
Haugene har tydlige spor etter haugbrot. Et haugbrott handlet ikke bare om å skaffe rikdom, men om å overta 
retten til å styre et område. Gjenstandene som sverd og gull er forbundet med makt og allianser som kan være 
hentet ut av gravene. Foto: Asbjørn Hjorthaug.  

Ellen Elisabeth Byng Strøm er ansatt som fagkonsulent for kulturminner og friluftsliv, 
Seksjon for Stedsutvikling og frivillighet, Indre Østfold kommune.
Hun har en mastergrad i tverrfaglige kulturfag fra USN, med masteroppgave om 
kulturminner og identitet.

store klimaendringer som fikk katastrofale følger 
for jordbruket og endret bosetningen over store 
deler av verden, også i Skandinavia.

I etterkant av vulkanutbruddene brøt det også 
ut en epidemi, som herjet i de østlige middelhavs-
landene og som førte til krise- og nedgangstider. 
Det er rimelig å anta at disse hendelsene også har 
påvirket befolkningen i hele Skandinavia. Flere av 
depotskattene som er funnet i her er datert til ca. 
år 500-550 etter Kr. og arkeologene mener dette 
kan ha sammenheng med de dramatiske hendel-
sene lenger sør i Europa.
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For i England ble det på slutten av 1700 tal-
let utgitt en mengde illustrerte bøker med 
bilder i fargeakvatint av ville eller fjerne 

eksotiske steder. Sveitsiske fjell-landskaper og 
indiske prospekter var særlig populære. Men da 
Sveits begynte å miste nyhetens interesse, søkte 
den store forleggeren John Boydell etter nye jakt-
marker. Dem fant han i Norge. Vår ville natur og 
prektige innfødte var helt ukjent for det engelske 
publikum.

Derfor sendte Boydell den 38 år gamle kunst-
neren John William Edy og hans ledsager William 
Fearnside til Norge for å tegne prospekter til et 
nytt bokverk med norske scenerier. Dette var jo 
lenge før fotografering ble oppfunnet. Somme-
ren 1800 var Edy i Norge på oppdrag for Boydell 
sammen med landskapsmaleren William Fearn-
side. De var i Norge fra 31. juli og til slutten av 
september samme år.

De dro av gårde, med første stopp i Hellesund 
ved Kristiansand. De hadde med seg lite bagasje, 
men nok med penger, tegnesaker, jakthunder og 
geværer. Enten satset de på matauk med vilt, eller 
å forsvare seg mot farlige nordmenn. De tegnet 

Sommeren 1800 reiste malerne John William Edy og William Fearnside 
rundt om i Norge og langs Norges kyst fra Ny-Hellesund til svenske grensen 
ved Svinesund. De tegnet og malte scenarier fra kriker og kroke i Norge og 
sendte hjem til England. 

 ELISABETH VOGT

Bare maler eller også spion?

John W. Edy var veldig imponert over den buldrende Mossefossen.

Maleren John William Edy reiste Norge rundt og 
malte. Men hva rapporterte han hjem til Norges 
erkefiende under Napoleonskrigene, England?
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og malte seg nordover langs kysten mot Chris-
tiania. At gikk bra frem til de ankom til Brevik i 
Porsgrunn.

Dette var midt under Napoleonskrigene. 
Danmark/Norge og England sto på hver sin side. 
To menn fra fiendelandet England som tegnet og 
pratet med folk var mistenkelige. Hva skulle de 
her i Norge å gjøre? De færreste nordmenn snak-
ket engelsk på denne tiden, og kunne ikke spørre 
de to turistene om hvorfor de var her. Spionert de 
for England? Sonderte de terrenget før England 
ville angripe Norge? Hva tenkte lensmannen om 
dette?

31. august ble de to arrestert, mistenkt for 
spionasje. Fangene ble transportert til Fredriks-
vern i Stavern. Der ble de satt i arresten mens de 
ventet på videre transport til øvrigheten i Chris-
tiania. De slapp å sitte i en simpel kukjerre, meget 
standsmessig ble de ført videre. Ikke til en mørk 
og naken celle på Akershus, de spionmistenkte 
fikk bo på et vertshus med en tolk til disposisjon.

«Spionene» ble hensynsfullt behandlet, selv 

om de ble fratatt alt de hadde med seg. Bare bly-
anter og papir fikk de beholde. Og mange bilder 
ble tegnet av utsikten fra hospitsrommet.

De slapp også å leve på vann og brød, tvert 
imot fikk de spise middag hos både Peder Anker 
på Bogstad, hos Bernt Anker på Paleet og til og 
med på Bygdø kongsgård. 

Etter halvannen måneds «fengsel» ble de satt 
fri. Da ble de ønsket velkommen til Moss, til Bernt 
Anker på Moss Jernverk, i det huset som nå kalles 
Konventionsgaarden. Her malte Edy fire bilder, 
og skrev begeistret om det brede Mossesundet 

Moss anno 1800 sett 
fra ovenfor broen over 

Mossefossen.
Utsikt fra Jeløya mot 
byen Moss.

Tømmeret på Vansjø ved 
Moss er lagt klart til å 
fraktes bort til Mosse-
fossen og sagene. Etter 
å blitt fløtet på elvene 
bl.a. Hobøl elva, tok det 
en uke å varpe det over 
Vansjø til fossen. 

To menn fra fiendelandet England 
som tegnet og pratet med folk var 

mistenkelige. Hva skulle de her i 
Norge å gjøre?
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Larkollen, det som nå 
kalles Røedsstranda, 

med Eldøya og Kollen i 
bakgrunnen. 

Larkollen med Eldøya og 
Kollen i bakgrunnen sett 

fra sjøen.

Fra kolera-kirkegården 
på Kollen ved Larkollen.

Edy og Fearnside besøk-
te aldri Halden. Likevel 
finnes det et bilde av 
Rød herredgård, byen 
og festningen, sett fra 
Rødtangen. Forklaringen 
er at Edy har kopiert et 
stikk av J.F.L. Dreier.  Det 
er ikke det eneste tilfelle. 
Han kopierte bilder av 
Bergen, Drammen, 
Trondheim m.fl. av ulike 
kunstnere uten selv å ha 
besøkt stedet. Publisert 
1817. Tekstkilde: By og 
Bygd 1963-Ulf Hamran.
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Elisabeth Vogt er født i 
1943 og bodd i Moss det 
meste av sitt liv. Hun var 
journalist i Moss Avis fra 
1971 til 2006. I hennes 
pensjonisttid har hun blitt 
mer og mer interessert i 
lokalhistorie. Hun sitter i 
redaksjonskomiteen for 
Wiwar.

Fergen over Svinesund på norsk side. Edy forteller at fergen var stor flat og rommet rikelig to hestevogner med 
utsyr som hestene dro om bord. Passasjerene ble sittene i vognene. Bildet er publisert 1817 og er av Edy. 

KILDER: 
Knut A. Nilsen: Larkollboka
Store norsk leksikon
Wikipedia
Bildene er tatt fra 
 Boydell’s picturesque scenery of NORWAY with the 

magnificent pass of the Swinesund; from  original drawings 
mad eon the spot, and engraved by John Williaam Edy 
with remarks and observations..Londom publishedby 
Hurst, Robinson, and Co, Cheapside: Late Boydell and 
Co. 1820. Lastet ned fra Nasjonalbiblioteket.

med dyp nok til å ta imot store seilskuter som 
kunne ligge i le mot sønnavinden og Værlebukta 
på sørsiden av landtungen som den gangen 
forbant Moss og Jeløen. De tallrike sagene og 
kvernene langs Mosseelva og fossen ble festet 
til papiret. – Vannet i denne leven regnes for å 
være utmerket til å farge røde stoffer, skriver han 
og la til:- Masovnen og smien på Moss Jernverk 
produserer årlig noen tusen tonn førsteklasses 
jern. 

Edy og Fearnside hørte mye snakk om beho-
vet for å grave en skipskanal mellom Moss og 
Jeløen. - Det er bare en sandbanke som skiller 
Jeløen fra byen. Og folk mener at dette ville vært 
lurt for byen. Da ville havnen bli den mest full-
komne i Norge. Men det sies at folk i Christiania 
er imot å grave en kanal, de er redde for at det 
vil skade deres egne interesser og kanskje ruinere 
dem, skriver Edy i reisedagboken sin.

Ferden gikk videre til Larkollen. Mens han 
ventet på skyss til Sverige, malte han fem bilder 
herfra, og ett fra Dilling. De to reisekameratene 
malte seg sørover til Hamburg. Derfra dro de til-
bake til England, mange erfaringer rikere. 

Hvis de rapporterte til militærmyndighetene 
om hva de hadde observert i Norge, førte det ikke 
til noe militærangrep mot Norge. Angrepet mot 
København syv å senere, da engelskmennene 
tok med seg hele den dansknorske militærflåten 
hjem, hadde ingenting med Edy og Fearnside å 
gjøre.
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Kanskje var det dette fredrikshaldenserne 
utbrøt da de for aller første gang så en 
motorvogn? Året var 1904, og Johan 

Anker (1871–1940) kjørte over den gamle bybro 
i Fredrikshald og opp Storgaden. 

Bilen, en dampdrevet Conrad, var ankommet 
Fredrikshald med jernbanen og ble med stor 
møye losset på perrongen. Nærmest som i et 
triumftog, med måpende fredrikshaldensere 
på fortauene, rullet Johan Anker gjennom de 
brostenlagte gatene. Han fortsatte reisen på 
landeveien ut mot Berg og villaen på Knivsø hvor 
Anker residerte når han var i byen.

FIKK EN FORSMAK PÅ FREMTIDEN Bilferden 
gjennom Fredrikshald var det store samtaleem-
net blant folk i flere dager. Hadde den ikke bråkt 
forferdelig? Og tenk på hestene; de måtte da bli 
skremt? Men Anker hadde vært stilig der han satt 
og hilste til folket. Nesten majestetisk.

Og så var det dette med fremtiden: Mange ante 
allerede at motorvognen kom til å fortrenge hes-

tene og kuskene som hadde hatt monopol på 
landeveistransporten. Johan Ankers triumfferd 
innevarslet således en ny tid.

 ROGER PRANG 

Johan Anker var den 
første automobilfører på 
Fredrikshald
«Et mærkeligt Kjøretøi rullede hen opover Storgaden. Det var en motorvogn, ti 
der var ingen Heste foran til at trække den, og Manden som kjørte bevegede 
ikke Benene.»

En dampdreven Conrad var den første bil som kjørte i Fredrikshald. Mannen på førersetet er trolig Fredrik Wilhelm Louis Hiorth som solgte 
bilen til Johan Anker. 16. juni 1905 fikk han den i retur for å selge den videre. Hiorth regnes som Norges første bilforhandler. Han sa opp 
jobben på Kværner og etablerte egen maskinforretning i 1900. Bildet er utlånt av Norsk Teknisk Museum.

Johan Anker var teknisk interessert og så på auto-
mobilen som fremtidens kjøretøy. Bildet er utlånt av 
Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.
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Kopi av Johan Ankers side i Norges første 
bilregistreringsprotokoll. Den inneholder seriene 
1–199 og 300–310. Johan Ankers dampdrevne Conrad 
motorvogn ble registrert i Kristiania som nummer 18 
i Norge. Anker bodde i Fredrikshald på denne tiden, 
men bilen ble registrert i hovedstaden.

Johan Anker kvittet seg med bilen allerede etter 
halvannet år og solgte den tilbake til direktør Fredrik 
Hiorth. I 1905 flyttet Anker til Kristiania for godt.

Den bilsakkyndiges kommentar i margen på side 

to lyder som følger: «Fundet i orden og indrettet 
i overensstemmelse med de for Kra. Kommune 
gjældende forskrifter

For brug af motorvogne i byens gater. Eieren 
paalagt saavidt muligt at undgaa de gater, hvor 
sporveiskjørsel og stærk trafik gjør det vanskeligt 
at regulere færselen. Specielt Karl Johsgt. Mellem 
Kirkegaten og Akersgaten.

Skannet av Riksarkivet.

De første haldensere med automobil
Før drosjene kom til Fredrikshald, hadde både Johan Anker og Mads Wiel kjørt i 
byens gater med sine automobiler. Johan Anker var den første i 1904, og så kom Wiel 
med sin vakre Delaunay Belleville i 1908. Nedenfor følger en oversikt over de første 
fredrikshaldensere som fikk registrert motorvogn:

Kristiania 18: 10.11.1903 Johan Anker, Conrad.

Kristiania 131: 9.5.1908 Mads Wiel, Delaunay Belleville. Senere B-154.

Kristiania 206: 6.6.1910 Hans Kristensen Thue, Clément. Returneres til Kristiania.

Kristiania 254: 24.11.1910 Herman Letting, Clément. Returneres til Kristiania.

Kristiania 383: 20.5.1911 Hans Brevig, La Buire. Senere B-151.

Kristiania 440: 16.9.1911 Brynildsen & Christiansen, Clément-Bayard. Senere B-153.

Kristiania 488: 15.5.1911 Hans Kristensen Thue, Minerva. Senere B-152
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Amtmann Arneberg
fikk bilene i fanget
I årene etter 1900 oppdaget stadig flere at også Norge var belemret med «motorvogner». 
Disse bråkte veldig og skremte folk og fe. Norge hadde et av Europas dårligste veinett, og 
med et økende antall biler på veien måtte trafikken reguleres. 

I april 1903 behandlet amtstinget for 
Smålenene amtmannens forslag til regler 
for bruk av automobiler på hovedveiene 

innenfor lenets grenser. Amtmann Ulrik Fr. 
Arneberg fikk fullmakt til å behandle søknader 
om å drive motorferdsel, og det måtte søkes i 
hvert enkelt tilfelle.

Og det var ikke snakk om bilpionerene noen 
blancofullmakt: Søkeren måtte oppgi størrelsen 
på motorvognen, vekt, motorstyrke og fabrikk-
merke. Så måtte ruten for ferden spesifiseres for-
uten formålet med reisen. 

Samtidig ble det vedtatt bestemmelser for hvem 
som kunne føre en automobil. Vedkommende 
måtte ha fylt 25 år og dessuten være pålitelig og 
edruelig. Og det skulle kjøres forsiktig: Biler som 
veide mindre enn to tonn, måtte holde seg innen-
for 15 kilometer i timen. Veide kjøretøyet over to 
tonn, var tillatt toppfart 12 kilometer i timen. 

Disse reglene ble stående fram til 1. april 1913 da 
lov om motorvogner kom med like bestemmelser 
for hele landet.

Stoffet til denne artik-
kelen er hentet fra Roger 
Prangs bok fra 2018 om 
drosjenæringen i Halden. 
Den har tittelen «TAXI – 
overalt, alltid!»

Roger Prang (f. 1949) er lokalhistoriker fra Halden og har gitt ut 20 bøker med stoff 
fra Østfold. Det seneste tiåret har det stort sett kommet en ny bok hvert år. Til Norges 
Taxiforbunds 100-årsjubileum i 2019 skrev han forbundets jubileumsbok. I tillegg har han 
gjennom årene forestått utgivelser for en rekke organisasjoner og privatpersoner.
Roger Prang mottok Wilsemedaljen i 2002.

Det var strenge bestemmelser 
amtmann Ulrik Fr. Arneberg innførte for 
Smaalenene da automobilene gjorde sitt 
inntog. Bildet er utlånt av Fylkesmannen i 
Østfold (Statsforvalteren i Oslo og Viken).

Fartsgrenser siden juni 1913
Følgende generelle fartsgrenser har vært gjeldende i Norge:

År Utenfor tettsteder I tettsteder

1912 35 km/t 15 km/t

1926 45 km/t 25 km/t

1935 60 km/t 35 km/t

1955 70 km/t 40 km/t

1965 80 km/t 50 km/t

T-ford fra 1910. Foto: Ford Motor Company, Public domain, via Wikimedia Commons
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Målet helt fra starten av var å få utgitt 
et bind for hvert av herredene i Øst-
fold, 20 i tallet. Opprinnelig var det 

21, men Schmidt slo sammen Rygge og Moss og 
senere Borge og Glemmen. Til grunn for arbei-
det lå foruten Kåre Hoels manuskript også Oluf 
Ryghs «Norske Gaardsnavne. Smaalenenes Amt» 
som kom ut i 1897. Nå skulle forskerne basert 
på oppdatert kunnskap på området gå gjennom 
de mange tusen navneforklaringene, supplere og 
korrigere der det var framkommet nye resultater. 

Det skal minnes om at Rygh og Hoel gjorde en 
enestående innsats. Uten dem hadde det ikke 
vært mulig å tenke seg serien «Bustadnavn i Øst-
fold» i 20 bind slik vi nå kan.

DET STARTET MED HOBØL-NAVNENE Hobøl 
som kom først i rekken av fylkets herreder. Det 
skyldtes blant annet at dette var det siste Kåre 
Hoel arbeidet med, og at han da hadde kom-
met fram til den formen han ønsket. Hobøl er 
blant de mindre herredene hva antall navn an-
går, og totalt ble 670 bustadnavn forklart. Tom  
Schmidt var ansvarlig for det første bindet, 
og deretter alternerte han og kollega Margit  
Harsson fram til 2013. Da gikk hun av med pen-
sjon, og Schmidt var alene tilbake. 

Det var bekymringsfullt ettersom også han så al-
dersgrensen nærme seg. Ville han rekke å bli fer-
dig før han ble pensjonist? Det viste seg å være 
helt umulig til tross for at han sluttet å undervise 

Bokserien «Bustadnavn i Østfold»:
Tom Schmidts navnemaraton
fullført etter 30 års arbeid
De tok det som en utfordring, navneforskerne ved Institutt for lingvistiske og 
nordiske studier, da de i 1990 tok fatt på Kåre Hoels etterlatte manuskript om 
bustadnavn i Østfold. 7 789 håndskrevne A5-sider skulle gjennomgås, og bare 
ett var sikkert: Dette kommer til å bli et langvarig prosjekt! Etter 30 år er det 
fullført, ikke minst takket være Tom Schmidts utholdenhet og faglige dyktighet.

 ASBJØRN HJORTHAUG

Tom Schmidt med alle de 20 bindene av «Bustadnavn i Østfold». 
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da han var 68 år og kunne ofre seg helt for pro-
sjektet fra hjemmekontor. 

Vi har hatt en samtale med Tom Schmidt et-
ter utgivelsen av bind 20 i serien, bustadnavn i 
Rakkestad, som ved siden av Eidsberg-bindet er 
det mest voluminøse. Begge herredene var store 
jordbruksbygder med ditto navneutvalg.
 
BESTEMTE SEG FOR Å FULLFØRE 
– Hvordan startet prosjektet for din del? 
– Etter at Kåre Hoel var død i 1989, ble de fire 
navneforskerne ved instituttet enige om at Hoels 
verk måtte utgis. Det ble satt opp en liste over 
herredene, og så skulle vi velge dem vi ønsket å 
ta først. Utfallet ble av Margit Harsson og jeg ble 
alene om prosjektet og tok annet hvert bind.

– Du ble alene om det da hun pensjonerte seg i 
2013. Vurderte du på noe tidspunkt å sette strek 
uten å fullføre serien?
– Nei, jeg lovte meg selv at jeg skulle stå på så lenge 
jeg maktet, og jeg hadde et håp om at jeg skulle bli 
ferdig før jeg ble 75. Ettersom jeg kom i mål som 
73-åring, får jeg si meg fornøyd med framdriften.  

– Det ble en travel start på pensjonisttilværelsen et-
ter at du gikk av i 2018. Har bøkene om Trøgstad, 
Eidsberg og Rakkestad nærmest vært heltids beskjef-
tigelse?
– Jeg sluttet å telle timer da jeg ble 70, men før 
det var jeg gjerne oppe i 2 000 timer pr. år. Min-
dre har det ikke blitt etterpå. Margit Harsson 
døde dessverre tidligere i år og fikk ikke gle-
den av å se serien komplett, forteller Schmidt. 

HAR BESØKT MANGE LOKASJONER
– Du fortalte en gang at du besøkte en rekke lokasjo-
ner for å få bedre forståelse for et navns opprinnelse. 
Har du vært innom alle herredene på slike ferder? 
– Det ble med Våler, Rygge, Varteig, Onsøy, Hva-
ler, Berg og Skjeberg, men jeg skulle gjerne ha 
vært flere steder. Tiden ble etter hvert en be-
grensning. 

– Under arbeidets gang er atskillige av Ryghs for-
klaringer trukket i tvil og vel en del av Hoels forslag 
også. I tillegg har tidligere uforklarte navn fått en 
forklaring. Dreier det seg om mange slike?
– Jeg har ikke tall på dem, men det gjelder sær-
lig gamle gårdsnavn. Da er det først og fremst 
Kåres manus som har ligget til grunn. Så har jeg 
jo her og der hatt en annen oppfatning enn han 
hadde, blant annet som en følge av samarbeidet 
med germanisten Harald Bjorvand. Og så er det 
jo mengder av navn som verken Rygh eller Hoel 
tok med, men da er det som oftest tale om enklere 
navn, forteller han.

FINANSIERINGEN EN UTFORDRING  
Det er krevende å gi ut bøker, ikke minst finan-
sielt. I perioder har både forfatter og forlag stre-
vet med å finansiere utgivelsene, og en periode 
måtte man ta bind for bind og få dem i havn. 

– Lenge fikk vi trykkestøtte fra Forskningsrådet, 
men etter at man der i sin visdom sluttet å støtte 
bokutgivelser, ble det vanskeligere. Institutt for 
lingvistiske og nordiske studier har nesten alltid 
støttet oss, til de to siste bindene med henholdsvis 
50 000 og 60 000 kroner. De fleste kommunene 
har vært velvillige, mens enkelte ga uttrykk for at 
dette fikk universitetet ordne selv. I Trøgstad og 
Rakkestad var de svært velvillige, og til Eidsberg-
bindet kom det også støtte fra Viken, forteller 
Tom Schmidt.

Den viktigste støttespilleren i prosjektet har vært 
Novus forlag. Uten deres velvilje hadde man rett 
og slett ikke kommet i mål. De to første bindene 
kom ut på Solum forlag, bindene 3–5 sto Hars-
son/Schmidt selv for utgivelsen av, og så kom 
Novus forlag inn på arenaen i 2005 med bind 6 
som omhandler bustadnavn i Askim.

Novus har også sørget for å ha et lager av alle 
bindene i serien slik at bøkene fortsatt vil være 
tilgjengelige når den er komplett. Det burde alle 
med interesse for lokalhistorie passe på innen det 
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Sulebru i Hobøl er navnet på en husmannsplass og ei bru over Hobølelva. Stua ligger på toppen av bakken som 
kommer opp fra elva, veien er en del av kongeveien fram til 1861 fra Ski, via Kråkstad kirke og videre til Onstad 
sund og Sverige. Foto: Asbjørn Hjorthaug



er for sent. Dette er bøker breddfulle av kunn-
skap og lokalhistorie som kommer til å stå seg i 
hundre år.

DIGITALT NAVNEREGISTER KOMMER
– Kan vi nå håpe på et navneregister for hele verket? 
– Alle navnesamlingene ble overført til Språk-
samlingane ved Universitetsbiblioteket i Bergen 
i 2016. Der arbeides det med å digitalisere dem 
og få materialet lagt ut på nettet. Jeg vil be om 
at fellesregisteret for alle bindene legges ut i et 

leservennlig format. Dette omfatter 49 980 opp-
slag når en rekke eldre skriftformer inkluderes. 
 
– Er det tenkelig at andre fylker kan få en slik serie 
som Østfold her har fått?
– Du kan være sikker på at ingen andre fylker 
får et liknende verk, selv om det er samlet inn 
uttaleopplysninger til bustadnavn for ti andre fyl-
ker, og større navnesamlinger finnes for Roga-
land, Sogn og Fjordane, Møre og «Romsdal og 
Nordland, sier Tom Schmidt til slutt.

Bind Herred Sider Antall 

1 Hobøl 245 670 TS

2 Skiptvet 251 700 MH

3 Våler 348 825 TS

4 Spydeberg 312 750 MH

5 Rygge/Moss 468 1020 TS

6 Askim 280 750 MH

7 Tune 449 950 TS

8 Idd 365 800 MH

9 Varteig 203 380 TS

10 Aremark 366 900 MH

11 Onsøy 404 725 TS

12 Rødenes/Rømskog 267 550 MH

13 Hvaler 319 575 TS

14 Borge/Glemmen/Fredrikstad 501 1240 TS

15 Skjeberg 532 1325 TS

16 Berg 472 1330 TS

17 Råde 360 835 TS

18 Trøgstad 515 1140 TS

19 Eidsberg 711 2100 TS

20 Rakkestad 679 1750 TS

Bustadnavn i Østfold – en oversikt

I alt omfatter verket 8 047 sider og behandler 19 315 bustad-
navn. I tillegg kommer en lang rekke daglignavn som Oppistua 
og lignende.

Asbjørn Hjorthaug 
(1949) er fra Knapstad, 
Indre Østfold. Han har 
yrkesbakgrunn fra skole 
som rektor på barneskole 
og ungdomsskole, er aktiv 
i Hobøl Historielag med 
styreverv og i de senere 
årene, lederverv. Her har 
han også vært bidragsyter 
til flere bokutgivelser og 
artikler bl.a. i Wiwar og er 
valgt til Wiwar-redaktør for 
2020-2021

Sulebru er nevnt på kart 1716 som viser Karl den 12.s vei til Christiania over Hobøl elva. I bind nr. 1- Bustadnavn 
i Østfold s. 79 står det at sul er norrønt og betyr «søyle, stolpe, støtte» eller noe av tre som danner en kløft eller 
en klave. Ut fra denne betydningen av «støttestolpe» vil Sulebru rimelig kunne forklares ut fra en spesiell byg-
gemåte for brua og et karakteristisk utseende med bærende eller støttende suler som fundament eller støtte-
pilarer. Wilse som reiser her i 1881 skriver «Her fløddes meget Tømmer. Men formedelst Isløsningen og megen 
Tilflod af Vandet, er Broerne høie og Enderne belagt med store Steen.» Foto: Asbjørn Hjorthaug 
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I 30 år etter andre verdenskrig var Petter Nor-
mann fortsatt stemplet som nazist. Fra 1. juli 
1945 ble han fratatt opparbeidet lønn, rett 

til å ta lønnet arbeid og nesten alle rettigheter. 
Mistanken ble begrunnet med at han var mer for-
utseende enn den norske regjering og forsvars- 
ledelsen var da krigen kom til Norge 9. april 
1940. Han visste mer enn dem: Altså måtte han 
være tysk spion. Da han endelig ble frikjent for 
mistanken i 1950, ble rapporten om dette hem-
meligstemplet. Verken Normann eller andre fikk 
vite det før 25 år senere.

Harald Normann Andersen ble født 15. febru-
ar 1893 i Steinkjer.  Han gjennomførte Krigs- 
skolens øverste avdeling i 1917 og som beste-
mann i offiserkullet ved flyskolen fikk han ka-
rakteren 1,54. I 1920 fikk han sivilt flysertifikat 
nr.102 og det militære flysertifikatet nr. 53. Han 
byttet etternavn til Normann og giftet seg med 
Johanne Louise Meinich som han ble kjent med 
fra sin tid i Tromsø. 

Interessen for idrett og konkurranser hadde 
alltid vært stor, nå ble han sportsflyger godkjent 

Krigshelt eller landsforræder?
Historien om rittmester Harald Normann.

i 1920 av «Féderation Aéronautique Internatio-
nale» med sertifikat nr.146. I et internasjonalt fly-
stevne på Kjeller mars 1921, var det voldsomme 
vindkast. Harald Normann stupte i bakken fra 
50 m og ble bragt vekk bevisstløs i sykebil. Nor-
manns knuste neseparti ble bygd opp igjen med 
bensplinter og voks. Flysertifikatet ble inndratt.  

Han ble så beordret på et observatørkurs 
ved «Centre d’Instruction d’Aviation d’Avord» 
i Frankrike.  Han fortsatte som flyinstruktør på 
Kjeller og ledet nesten alle speiderkursene, skrev 
rapporter og organiserte arbeidet ved flygeskolen 
med stor iver. Han tok meteorologisk basisutdan-
nelse, gikk på festnings- og feltartilleriets skyte-
skole, tok kurs i artilleriobservasjon og luftfoto-
grafering. I 1926 fikk han tilbake flysertifikatet 
nr. 146.

På fritiden tok han fag ved Den Militære høy-
skole med beste resultat. 

Han var en av de store «luftmakttenkere» i Nor-
ge før krigen, skrev flere artikler og utredninger 
som fikk annerkjennelse og priser internasjonalt 
og nasjonalt. Nesten daglig i 1,5 år fløy han opp 

 ASBJØRN HJORTHAUG

1914 Sekondløytnant Harald Normann Andresen 
Krigsskolens nederste avdeling.

20. juni 1920 – sivilt flysertifikat nr. 102.

2. august 1920 – sertifikat for sportsflyging.  

1917 Premierløytnant 
Harald Normann Andre-
sen. Krigsskolens øverste 
avdeling.
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i 5000 m høyde for å måle fuktighet, temperatur 
og trykk etter oppdrag fra Meteorologisk insti-
tutt. Han var første nordmann med britisk instru-
mentflysertifikat. Han var flyfabrikkens testpilot 
og innflyger og testet nye jagerfly i England og 
ved Fokker-fabrikken i Holland. I 1936 får han 
kommandoen over Hærens jagerving med 4 Sci-
mitar jagerfly og 4 Fokker speiderfly. Så var han 
i England og prøver moderne bombefly, men 
Norge valgte Italienske Caprioni C 310- fly, be-
talt med klippfisk. 12.oktober 1938 landet Ritt-
mesteren på Kjeller med Norges første bombefly. 

Rittmester Harald Normann var på høyden i sin 
karriere da han den 1. juli 1939 fikk kommando-
en over «Hærens Flyvevåpens skoler» med egen 
tjenestebolig. Han var en av landets mest erfarne 
flygere med 4000 flytimer og som hadde vært 
pilot i alle de 17 flytypene som til da hadde vært i 
Hærens tjeneste. Han var en fremragende strateg 
som ville utvikle luftforsvaret og hadde en egen 
evne til å planlegge, organisere og handle. Det ble 
også hans bane. Det var få eller ingen som kunne 
vise til en lignende erfaring og kunnskap. Men 

kunne de ikke konkurrere med ham rent faglig, 
ble sladder, rykter og løgn de våpen en brukte. 
Det var dette Rittmesteren kjempet mot resten 
av sitt liv. 

DET STARTET MED KRIGEN 8.-9. APRIL 1940. 
Mens forsvarsledelsen og regjeringen var hand-
lingslammet da tyskerne inntok Norge, hadde 
rittmester Normann allerede foretatt en risikoa-
nalyse og lagt en plan. Dette førte til en konspi-
rasjonsteori om at Rittmesteren hadde fått inn- 
sideinformasjonen av nazipartiet NS. Da tysker-
ne invaderte Polen 1. september 1939, registrerte 
Rittmesteren at tyskerne aller først bombet fly-
plasser og tilintetgjorde de polske flyene før de 
kom opp i luften. Mens den politiske og militære 
ledelsen i Norge stolte vår nøytralitet og at Eng-
land ville hjelpe Norge, la Rittmesteren allerede i 
februar 1940 en plan om at flyene skulle berges. 
Han hadde sett seg ut Blæsavika (Gansvika) på 
østsiden av Øyeren som hadde god is og forhold 
for å få flyene kamuflert. Jølsen-gård 5 km øst for 
Kjeller var alternativet. Rittmester Normann var 
som sjef for flygeskolen, landets største flyavde-

ling, direkte underlagt Hærens overkommando 
(HOK). De kunne raskt etablere en feltmessig 
flybase og understøtte flyoppdrag gitt av hærle-
delsen.  Flyene hadde hjulunderstell som kunne 
byttes ut med ski på vinteren og var uten bevæp-
ning.

Da engelskmennene 8. april la ut miner uten-
for Norges territorialgrense og tyske skip var på 
vei nordover, ga Rittmesteren ordre om at alle fly-
ene skulle over til Blæsavika (Gansvika).  Tidlig 
om morgenen 9.april var instruktører, flyelever 
og flysoldater på plass med 24 fly. 

Kl. 2.30 kom det melding fra Oslo om at kri-
gen var i full gang og det første angrepet på Kjel-
ler kom kl 08.15 og varte 1,5 time. Mekanikere-
levene ved mitraljøsene, forsvarte seg så godt de 
kunne. Konge og Regjering var på Lillestrøm sta-
sjon og hørte mitraljøsene som knitret og bom-
bene som falt. Kl 14.00 kom det melding om at 
Oslo var overgitt, og dermed også Kjeller. Mate-
riell, utstyr og mannskap ble lastet opp på biler 
og en buss. HOK som var kommet til Eidsvoll, 
gav ordre om at flyene skulle nordover til Rena. 

Kl 04.00 den 10. april var flyene i lufta og lan-

det på Glomma sør for Rena. Men HOK hadde 
kommet til Rena og flyavdelingen ble flyttet til 
Osensjøen.  Alle var dødsslitne etter uavbrutt 
virksomhet i 60 timer, for de som kom med buss 
og biler varte det enda et døgn på grunn av kam-
pene på Midtskogen.  

«Hærens Flyvevåpens skoler» var endelig sam-
let på Nordre Osen. Området var sikret med 
mitraljøsestillinger og veisperringer. Flyene var 
hvitmalt og gjemt i skogkanten. Personellet tok 
inn på samfunnshuset Osvang og tilberedte med-
brakt mat på primuser og kjøkkenets vedkomfyr. 
Radiomasten og antennen for bakkeradioen til 
flysamband, ble reist. På Samvirkelaget ble det 
organisert telefonvakt og telefonsentralene på 
Rena og Nordre Osen hadde gode forbindelser.  
Nede ved sjøen ble lemmebrakka satt opp og 
verksted etablert.  Om kvelden 10. april var det 
en organisert og velutrustet militær avdeling på 
Nordre Osen, klar til oppdrag med sine 21 ope-
rative fly og en motivert besetning på 160 mann. 

Utfordringen var at HOK ikke viste noen in-
teresse eller evne til å bruke Flyskolen i et eneste 

Johanne Louise Meinich, 
«Mosse» f. 1.9.1898. 
Giftet seg 24. april 1920
med Harald Normann.

Flyger Harald Normann. 
Ca 1920 – Kjeller – foran flyet T.1.

Instruksjon i flytaktikk ved flyskolen. Rittmester Normann 
(til venstre) med elever 1930-35. Foto: FLO Kjeller arkiv.

1931 Værnes – 1. Ving – Rittmesteren nr. 3 fra venstre. 1932 Royal Air Force på Tangmere flystasjon i Syd-
England. Opplæring i instrumentflyging. Normann til 
venstre og Ole Reistad til høyre.
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flyoppdrag der de satt 40 km unna på Granlund 
Hotell på Rena. Overkommandoens samband til 
Hærens avdelinger i landet var elendig. De hadde 
bare det sivile telefonnettet siden Hærens radio-
stasjoner fortsatt lå på mobiliseringslagrene. 11. 
april ble kommanderende general Laake erstattet 
av oberst Ruge, men HOK var like passiv overfor 
Flygeskolen.  

12. april flyttet HOK til Nermo Turisthotell 
i Øyer uten å gi beskjed. Skolevingens løytnant 
Tufte Johnsen fløy nordover for å finne HOK og 
overlevere en situasjonsrapport. «Hærens over-
kommando unnlot i denne situasjonen å bruke 
den eneste avdelingen som stod til disposisjon for 
å etablere samband til og kontroll over Hærens 
avdelinger i Sør-Norge.», skriver Einar Ødegård, 
artillerioffiser og flyger. Fly kunne transportert 
forbindelsesoffiserer til norske avdelinger, med 
ordrer fra HOK om hvordan de skulle forholde 
seg og drive oppklaringer. Einar Ødegård skriver: 
«Det var åpenbart viktigere for HOK å stemple 
rittmester Normann som nazist enn å utnytte 
Skolevingens fly for å drive militær profesjonell 
tjeneste: Løgnen om at rittmester Normann måte 
være nazist hadde festet seg: Hvorledes kunne 
han ellers ha flyttet flyene til Gansvika 8. april? 
Rittmesterens vurderingsevne og handlekraft 
stod i grell kontrast til regjeringens, og enkelte 
karriereoffiserer så sitt snitt til egen fremgang ved 
å nøre opp under nazi-mistanken og sladderen 
mot ham.»

RITTMESTEREN ARRESTERER «SPIONER». Fly-
skolens offiserer lyttet på samtaler over telefon-
nettet fra sentralen i Osen og tre lensmenn ble 
mistenkt for spionasje. Det gjaldt samtaler om et 
brev adressert til H. M. K. Haakon. Spionryktene 
var mange og særlig etter flyangrep mot steder 
der Kongen oppholdt seg. Normann arresterte 
lensmennene og forhørte dem. Den 13. april rei-
ste Rittmesteren til Rena for å få kontakt med 
HOK og traff Oberstløytnant Beichmann. Den-
ne gav ingen opplysninger om kampene og om 

fronten. Han hadde med en arrestordre på Nor-
mann på grunn saken med lensmennene, men da 
flere offiserer ga sin støtte til arrestasjonen, gjorde 
han ikke noe med det. Lensmennene ble satt fri 
og beslaglagt brev ble tatt med til HOK. Men det 
kom ingen oppdrag for Skolevingen. Frustrasjo-
nen økte. 

RITTMESTEREN GIR ORDRE OM OPPBRUDD 15. 
APRIL. Tyskerne nærmet seg for hver dag. Om 
det ikke var en norsk styrke mellom avdelingen 
på Nordre Osen og tyskerne, ville leiren og alle 
flyene gå tapt. De trengte en dag til å varme opp 
motorene for å flytte flyene. Normann mente at 
eneste alternativ var å fly til Sverige og opprette 
en flyskoleavdeling på andre siden av grensen. 
Å flytte avdelingen nordover, var umulig. Flyene 
måtte mellomlande og fylle drivstoff og bakke-
mannskapene kunne ikke følge med. Rittmester 
Normann gav ordre om at flyene skulle flys til 
det nøytrale Sverige. Det var snøbyger og 4 Fok-
ker og 6 Tiger Moth landet i Malung og Dalarna. 
Senere kom det flere. Noen landet ulike steder 
i Norge. Normann hentet familien i en Fokker, 
men han måtte snu i det kraftige snøværet. 

16.april kom han til Løten prestegård for å 
melde seg for HOK. Men her kom raskt en tele-
grafisk arrestordre: «Rittmester Harald Normann, 
sjef for Hærens flyskole, skal arresteres og avleveres 
til nærmeste politimyndighet, i anledning av at han 
etter eget sigende har sendt ca. 20 fly med besetnin-
ger til Sverige for internering uten å ha innhentet 
ordre.» Politimester Beichmann førte han bort i 
politibilen til kretsfengslet i Hamar. Denne gan-
gen reagerte HOK raskt overfor Rittmesteren. 
Han blir møtt med beskyldninger om landsforræ-
deri. Han ble spurt om han hadde forhold til NS 
og ble plassert blant de som virkelig var lands-
forrædere, spioner og nazister. Tyskerne kom et-
ter, og fangene ble ført nordover med tog til Lil-
lehammer, til Sel og fangeleiren ved Lom kirke. 
Her var Oberstløytnant Dannevig kommandant. 
Han kjente Rittmesteren fra før og fikk han satt 

1932 Tangmere – 
Rittmester Normann og 

fl.ltn. Carpenter.

Fra Normanns innkvarte-
ring på Hawkinge 1932.
Her er bilde av hans el-
skede, sivilt og militært 
antrekk og Hærens Fly-
våpens flyverdolk som 
ble utdelt til graduerte 
flyelever, mekanikere-
lever, og andre befal og 
offiserer, fra 1926-1940. 

13.10.1938 kom Norges 
første bombefly til 
Kjeller ført av Harald 
Normann. Italienske 
Caproni Ca.310

1. juli 1939 Ritt- 
mesteren kommando-
en over «Hærens  
Flyvevåpens skoler» 
med egen tjeneste- 
bolig.

«Flyveren – som meteo-
rologens høire hånd.»
5. April 1940 – Journalist 
Odd Arnesen, Aftenpos-
ten intervjuer rittmester 
Normann.
Wikimedia Commons.
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fri samme dag 26. april. Han ble sendt til kam-
pene i Nåverdalen i Sør-Trøndelag. Men da de 
måtte kapitulere, tok han seg over til Sverige og 
ble beordret nordover som kommandant ved Ba-
nak flyplass.  Den 7. juni forlot kongen og kron-
prinsen Norge. General Ruge ba Norske flygere 
reise over til England for å bygge opp et norsk 
flyvåpen, men rittmester Normann, en av Norges 
fremste flygere, ble hverken spurt eller beordret.  

10. Juni kl 24.00 kapitulerte Norge og Nor-
mann ble satt i krigsfangenskap. Etter å ha avgitt 
æresord etter oppfordring fra general Ruge, ble 
han satt fri 30. juli og reiste hjem med lojalitet 
til fedrelandet, men med et rykte som nazist og 
landsforræder hengende over seg. 

I AFFEKT SKJER DUMSKAPEN. Han fikk jobb 
som leder for «Flygeskolens civile administrasjon» 
med hjemmekontor. Men ryktene gikk. Mange 
betraktet Normann og familien som nazister og 
vendte ryggen til. Han havnet videre på bilkon-
toret i Innenriksdepartementet i Oslo sammen 
med kullkamerater fra krigsskolen. Daglig kom 
det nye drypp, neglisjeringer, skuldertrekk og av-
visninger. At HOK hadde gjort feil vedrørende 
hans arrestasjon, var utelukket. En dag skal noen 
ha kalt han for en spion og forræder. Normann 
ble rasende og sendte i affekt den 16. desember 
en søknad om medlemskap i NS, en søknad med 
en rekke forbehold og betingelser som utelukket 
ham fra medlemskap. Kort tid etter sendte han 
inn en oppsigelse selv om han ikke var tatt opp. 
Normann reiste vekk og tok seg arbeid som pro-
viantforvalter ved Stor-Glomfjord damanlegg. 
Seinere ble han bokholder med kontor i Trond-
heim. Men 15. august 1943 ble Normann satt i 
tysk fangenskap, ført til Polen med skipet Donau 
og til fangeleirene Grune Bei Lissa og Schilde-
berg i Polen og Luckenwalde i Tyskland. Her var 
han til krigens slutt. Harald Normann forteller 
selv fra oppholdet i leirene som var preget av ute-
stengning og rykter.  

4. juni la Holger Danske til kai med offiserer 

fra tysk krigsfangenskap. De ble mottatt av fa-
miliene som ikke hadde sett sine kjære siden au-
gust 1943. Velkomstkomiteen var også der, ledet 
av kronprins Olav.  

10. juni fikk Harald Normann brev om at han 
mistet lønn, stilling og nesten alle rettigheter fra 1. 
juli 1945. Det var ingen begrunnelse utover at det 
var en del av landssvikerordningen. At NS-Lille-
strøm hadde skrevet at rittmester Normann var 
«mindreverdig» og «farlig for bevegelsen» hadde 
ingen betydning.  Nå ble han offisielt regnet som 
NS-mann, noe rykter og onde tunger hadde sagt 
i 5 år.  Han snakket med politiet, for han hadde 
aldri vært medlem av NS, men det var nytteløst. 
Teksten var klar: «Ethvert medlemskap i NS er 
straffbart med mindre det har skjedd av tvang …». 
Politiet forklarte at tanken var nok til å bli dømt. 

Normann fikk utbetalt 200 kr i måneden fra 
egne oppsparte midler. Den 8 mars 1946 ble 
kontoen sperret. Han hadde heller ikke lov til å 
ta lønnet arbeid, en måtte først få «attest for na-
sjonal holdning». 
 
TIL HOBØL PÅ SMÅBRUKET VESTERENG. Juli 
1946 reiste familien Normann med flyttelasset 
fra Lillestrøm til Hobøl. Et småbruk for salg til 
24000 kr var avertert i Aftenposten. Myndighe-
tene godtok at han fikk ta ut nødvendig egenka-
pital av beslaglagte konto mot pant i eiendom-
men. Her skulle han forsørge familien på fem 
ved å være bonde. Her var hesten Brunen, ku-
ene Rødlin og Litago, katten Lurva, sauer og 
høns. Ei lita stue med to små værelser og kjøkken 
skulle romme møblene fra en seksroms byleilig-
het. På kjøkkenet var det håndpumpe til vann fra 
en tvilsom brønn og utedoen lå ved enden av lå-
ven. De levde i fattigdom og nød, en kamp for å 
overleve uten penger, der nødvendige varer og 
reparasjon av skotøy kunne bli betalt med egg. 
Han studerte boka «Bondens raadgiver» til han 
kunne den utenat. Men på tross av lange dager 
med gårdsarbeid lå sakene fra krigen der som et 
stort, verkende sår.

De Havilland DH.82 Tiger Moth, vekt 840 kg, hastighet 167 km/t, høyde 4270 og 
rekkevidde 490 km. Det ble bygget 51 Tiger Moth på lisens ved Kjeller Flyfabrikk 
i perioden 1928 til 1940. Nr. 189 ble funnet i Sverige og bygd opp igjen av Kjeller 
flyhistoriske forening. Et flygende minnesmerke etter Rittmesteren.  
Foto. Juul Furulund. 

Rittmesteren. FLO Kjeller arkiv

Nordre Osen der flyene ble parkert og kamuflert og feltleier opprettet.
Her høst, men da vinter og is. Vannet nedtappes inntil 6 m og isen brekkes opp.
To fly ble skadet da de landet. Foto: Asbjørn Hjorthaug

Rittmesteren i stolen utenfor lemmebrakka – verkste-
det på Nordre Osen. Fra boka: Vi bombet Nazi Tyskland 
(år2000).

Nordre Osen. I dag er Lemmebrakka ei hytte
Foto: Asbjørn Hjorthaug 2020.

Vestereng i Hobøl.

1952 Livet på Vestereng. 
Jens Erik og Brunen.

1946 Livet på Vestereng. 
Ida og Jens Erik.
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Rittmester Normanns kamparena var nå skri-
vebordet på Vestereng. Romerike Politiembete 
etterforsket NS-saken. Det ble mange brev og 
besøk på politistasjonen. Han søkte om å få ut 
penger av sparekontoen til vannledningen som 
var frosset, til nye sko og for å frigjøre pantsatte 
eiendeler, men svaret var nei. Slik holdt de på i tre 
år til de fikk hjelp av advokat Storm. 25. oktober 
1948 kom brevet med vedtak om påtaleunnlatel-
se, det ble ingen straffesak. Lønnen ble betalt ut 
fra dato for vedtak 18.august. Men det var ingen 
oppreisning for arrestasjonen. Forsvarsdepar-
tementet ba om at han søkte avskjed. Om han 
ikke gjorde det, ville de bruke Utrenskningsloven. 
Men søkte han avskjed, ville han få etterbetalt de 
3 årene lønnen var holdt tilbake og få pensjon, 
hvis ikke tapte han alt. Normann valgte å søke om 
avskjed i nåde. Men han fikk bare avskjed.

25. januar 1946 ble det ved Kongelig resolu-
sjon oppnevnt en kommisjon som skulle se på de 
militære myndigheters forhold før og under kri-
gen i 1940. Sentrale aktører ble innkalt til avhør 
og den 30. oktober 1947 ble rittmester Harald 
Normann forhørt. Rapporten ble ferdig i 1950, 

DET LYSNER ETTER 30 ÅR. Tidligere flyskoleelev 
C. J. Fleischer, byrettsjustitiarius ved Oslo Byrett, 
tar saken. Han sender brev til Forsvarsdeparte-
mentet og argumenterer for oppreising. Det blir 
fullt gjennomslag. «Avskjed i Nåde for Rittmester 
Normann: Under henvisning til Deres skriv av 19. 
juni 1975 tillater en seg å meddele at den avskjed 
som Rittmester Normann fikk ved kongelig resolu-
sjon av 21. oktober 1949, ved Kongelig resolusjon 
av 5. desember 1975 er omgjort til avskjed i nåde ... 
han gjort seg fortjent til den honnør som ligger i at 
han får avskjed i nåde.». En sensasjon, en Konge-
lig resolusjon som er blitt endret til det motsatte. 

For en julepresang rittmester Harald Nor-
mann fikk desember 1975. Bare tre år senere dør 
han. Frikjennelsen har vært der i 25 år, men den 
ble holdt hemmelig og andre kunne få drive sitt 
spill 

I 1978 skriver Dagbladet: «Offiser stemplet som 
forræder: Den hemmelige rapporten kunne renvasket 
ham. Rittmester Normann fikk sitt liv og sin militæ-
re karriere ødelagt av sladder og rykter i april 1940. 
I 1950 kunne han blitt renvasket dersom Rappor-
ten Fra Den Militære Undersøkelseskommisjonen 

men ble stemplet hemmelig med begrunnelse i 
personvernet. 

Arrestasjonen plaget han hver dag. Han ba 
om å bli stilt for riksrett og søkte om juridisk bi-
stand, men alt ble avslått.  Det stod igjen å anmel-
de generalløytnant Ruge og HOK for ærekren-
kelse. I 1952 stod rettsaken for å få arrestasjonen 
kjent død og maktesløs. Ruge kjente til Undersø-
kelses-kommisjonens frikjennelse, men mente at 
Normann hadde sviktet og han hadde vært hys-
terisk med nervene i ulage. Om Normann sier 
han: «at jeg fikk bære over med de dumheter som 
folk kunne ha gjort de første dagers forvirring. 
Jeg slapp han derfor ut av arresten …»  Ruge og 
HOK hadde ingenting ting å beklage og ble fri-
funnet i Oslo byrett. Normann endte opp med å 
betale Ruge 500 kr i saksomkostninger.  

Harald Normann fortsatte kampen gjennom 
bøker, foredrag, artikler og avisinnlegg. I boka 
«Rettsak mot HOK 1940 – 1953» forteller han 
sin historie. Han skrev også om forsvarspolitikk 
og analyserte det som skjedde før, under og et-
ter krigen. 

av 1946 var blitt gjort offentlig slik det opprinnelig 
var meningen. Kommisjonen av 1946 fastslår Nor-
manns uklanderlige sinnelag.  Siden 9. april 1940 
har Normann følt seg under mistanke for å ha hatt 
kjennskap til situasjonen på forhånd. Den 8. april 
handlet nemlig rittmester Normann som en klarsynt 
offiser og forflyttet sine fly fra Kjeller flyplass som 
tyskerne bombet i sønder neste morgen.  ...» 

RENVASKET OG HELLER IKKE GLEMT. Han fikk 
ingen heltemedalje. Forræderstemplet og nazi-
beskyldningene forfulgte han i bygda han bodde 
og blant krigshistorikere helt opp til våre dager. 
Tausheten rundt bragden med å redde 24 fly fra 
tyskernes bomberegn 8.- 9. april har vært påfal-
lende når historien om 9. april fortelles, skrives og 
filmes.  Det kom aldri blomster fra Forsvarsde-
partementet ei heller ved begravelsen. Om Ritt-
mester Normann skulle æres og hedres, ville det 
kaste mørke skygger og anklagelser over den mi-
litære ledelsen under og etter krigen. Men da er 
det opp til oss å gi han den heder og ære, norske 
myndigheter ikke har vært i stand til. På Kjel-
ler flyr en Tiger Moth som bærer navnet Ritt-

Oppslag fra Øvre 
Smaalenene 26.april 

1978. Her sier han bl.a.: 
«For meg var det ingen 

større skam enn å bli 
arrestert mistenkt for 
forræderi, og det ble 

en æressak for meg 
å renvaske meg for 

mistanken.»

Hærens Flyvåpen kjøpte 
Fokker CV i 1926. 1929-
1931 ble det bygget 27 
Fokker CV på linsens 
på Kjeller. Aprildagene 
hadde de 40 Fokker mas-
kiner. Motor på 450 H/k 
og toppfart 215 km/t. 
Rekkevidden var 1000 
km og høyde 5900 m. 
Wikipedia Commons.
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NOEN AV DE VIKTIGSTE KILDENE:
Rittmesterens Testamente, Jens Erik Normann, Gyldendal norsk forlag 1987
Rettsaken mot HOK 1940, Harald Normann, Eget forlag 1953
Rapport fra Den militære undersøkelseskommisjon av 1946, Oktober forlag 1978
Ved Åmøtet, Åmot historielag 2014
En Konge bombes: Nybergsund 11. april 1940. Einar Ødegård 2007
Fra Flygningens vugge til teknologiens senter. Kjeller Flyplass gjennom 100 år, 
FLO Kjeller 2012
Kjeller flyplass 75 år, 1987
Luftforsvarets historie 1, Vera Henriksen, Aschehoug 1994
Det utrolige døgnet, Bjørn Bjørnsen, Gyldendal Norsk forlag 1977
Vi bombet Nazi-Tyskland, Kåre J. Stenwig, Danor forlag as 2000
Feltoget, general Otto Ruges erindringer, Aschehoug 1889
Krigen i Norge 1940- Glåmdalføret, Trysil og Rendalen Gyldendal Norsk forlag 1953
Avisartikler.
Foto: privat /Hobøl historielag

mesteren. På Hobøl kirkegård står det en liten, 
enkel stein, med innskriften på en stor mann, en 
av våre krigshelter: Rittmester Harald Normann 
15-2- 1893 + 13-6-1978.  

En spesiell begivenhet fant sted 22. juli 2016. 
Petter Normann var pilot på Rittmesteren, Ti-
ger Moth med registreringsnummer 189. En 
dobbeltdekker bygget ved Hærens Flyvemas-
kinfabrikk på Kjeller i 1935. Flyet ble benyt-
tet ved Hærens Flyveskole på Kjeller. Etter en 
dramatisk historie som startet 8. april 1940, ble 
flyet evakuert til Sverige 15. april 1940 og var 
i bruk til 1961. Det ble funnet i 1997 i en dår-
lig tilstand på en låve, kjøpt tilbake til Norge og 
i 2006 var det gjenoppbygd av Kjeller flyhisto-
riske forening med gyldig luftdyktighetsbevis. Ett 

Asbjørn Hjorthaug (1949) er fra 
Knapstad, Indre Østfold. Han har 
yrkesbakgrunn fra skole som rektor på 
barneskole og ungdomsskole, er aktiv 
i Hobøl Historielag med styreverv og i 
de senere årene, lederverv. Her har han 
også vært bidragsyter til flere bokutgi-
velser og artikler bl.a. i Wiwar og er valgt 
til Wiwar-redaktør for 2020-2021

av verdens eldste flygende Tiger Moth og ett av 
Norges eldste luftdyktige fly. Navnet Rittmeste-
ren er oppkalling etter Harald Normann, en av 
Norges mest erfarne flygere før krigen. Sønnen 
Jens Erik som også var flyver og forfatter fortel-
ler i «Rittmesterens Testamente» farens historie. 
Barnebarnet Petter er tredje generasjons flyver i 
Normann-familien.  Det var ingen tilfeldighet at 
rittmester Harald Normann den 1. juli 1939 fikk 
kommandoen over «Hærens Flyvevåpens sko-
ler» bestående av Flygeskolen, Speiderskolen og 
Mekanikerskolen. Han hadde tjenestegjort ved 
Flygeskolen i 20 år og hadde en CV som ingen 
kunne måle seg med. 

Alle bøkene Rittmesteren gav ut etter krigen.

Boka Rittmesterens Testamente kom ut i 
1987. I 9 år arbeidet sønnen Jens Erik med 
boka som handler om farens kamp for å 
overleve. En sterk bok om farens tragedie 
slik sønnen opplevde det.

22. juli 2016. Petter Normann pilot på Rittmesteren. Petter er barnebarn til Rittmesteren, sønn til Jens Erik og 3. 
generasjon flyger. Foto: privat.
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En miniversjon av Haldens 
skoindustrihistorie

 PÅL HELLERUD

Min families historie er i 
seg selv en miniversjon av 
skoindustriens historie, skriver 
forfatteren av denne artikkelen.

Min farfar jobbet som selger i Fredrik-
stad Skofabrikk Fresko, flyttet til Hal-
den i 1930 og etablerte Fredrikshalds 

Skofabrikk Sparta på Busterud. Min far overtok 
denne og drev den frem til 1963 da han startet 
import av sko som f.eks. Ecco, fra Danmark og 
Sverige. Jeg selv jobber med internasjonalt salg i 
Viking fottøy (Askim Gummivarefabrikk) som 
på 30-tallet var Østfolds største arbeidsgiver.

På 80-tallet flyttet de produksjonen i første 
omgang til Malaysia og i dag drives utvikling, 
markedsføring og salg på Lørenskog, mens pro-
duksjonen skjer i Vietnam og Kina.

Skoindustriens posisjon i Haldens historie er godt 
synlig den dag i dag enten det er fabrikkbygnin-
gene eller gründernes pompøse privatboliger.

Frem til midten av 1800-tallet var det å pro-
dusere sko et håndverk, og «fabrikker» var gjerne 
en samling skomakere og svenner som sydde sko 
i fellesskap.

Fra midten av 1800 tallet kom de første fabrik-
kene i England og Tyskland med maskiner for in-
dustriell produksjon. Mange av disse fabrikkene 
eksisterer i dag som f.eks. Church, John Lobb, Jo-
seph Cheaney, Crocket & Jones, Edward Green. 
Skoene produseres fortsatt i stor grad etter samme 
metode som opprinnelig, og de er randsydde. I sis-
te halvdel av 1800 tallet ble det etablert skofabrik-
ker i de fleste europeiske land, inklusive Norge, og 
Halden ble for alvor en skoproduksjonsby.

HALDEN PÅ SKO-KARTETI Halden var det et 
godt etablert miljø for håndverksbedrifter. I 
tillegg var handelspolitikken og den korte av-
standen til Sverige helt avgjørende for Haldens 
utvikling innen skoproduksjonen.

Frem til 1890 var det en rekke skomakerbedrifter 

i Halden. I 1874 fikk vi en revisjon av Mellom-
riksloven med Sverige som ga tollfrihet for sven-
ske varer. Dermed ble det en økende import fra 
Sveriges første skofabrikker bl.a. i Ørebro. Eta-
bleringen av skofabrikkene ga et overskudd på 
svenske skomakere og -svenner. Disse etablerte 
skomakerbedrifter like over grensen, i Halden og 
Fredrikstad. I 1892 startet Haldens Skotøifabrik. 
Mellomriksloven ble opphevet i 1897 på grunn 
av unionsstridighetene. Med toll på svenske varer 
ble det en sterk begrensning i import fra Sverige, 
og det ble en stor etterspørsel etter norskprodu-
serte sko. Sammen med de lokale bedriftseier-
ne begynte svenskene etableringen av fabrikker 
i stor stil. I 1905 var 22 % av byens befolkning 
svenskfødt!  I årene som fulgte økte importtollen 
i flere omganger, helt opp til 90% i 1923! Da var 
importen redusert med 67%. Men i 1926 var tol-
len redusert til 40%.

Norge innførte i 1927 Pappforbudsloven. Det 
ble nå et krav om at alle sko som skulle selges i 
Norge skulle ha lærbindsåle og ikke papp som 
var tatt i bruk av alle masseprodusenter i Europa. 
Dermed ble importen hindret på nytt. I 1950 var 
det 14 fabrikker i drift med 800 ansatte som ut-
gjorde 50% av byens industriarbeidere. Halden 
var nå den største skoprodusenten i Norge med 
20% av total produksjon. Men fra 1950 begynte 
nedturen.   Subsidier til garveriene ble opphevet, 
det kom en kronedevaluering, Pappforbudsloven 
ble opphevet og GATT, EFTA og annen frihan-
del opphevet tollbeskyttelsen fra 1957. Dessuten 
var det nå behov for enklere sko, og norsk skoin-
dustri var ikke konkurransedyktig. Den norske 
skoindustrien som var godt beskyttet, ble nå ek-
sponert for importkonkurranse. Den første store 
nedleggelsen kom med Haldens Skotøifabrik i 
1956.  I 1998 ble Casco skofabrikk lagt ned som 
den siste fabrikken.

Østfold Skofabrikk ble 
etablert av Johannes 
Carlsson i 1920 og lå i 
Os allé 3. Bygningen ble 
til Halden Storsenter 
og tegningen hang på 
et kontor her. Bygges 
eies av Halden kommu-
nale pensjonskasse og 
Halden kommune skal 
bruke deler av bygget til 
Familienes hus og kultur 
aktiviteter. Bygget har 
fått navnet «Skofabrik-
ken». Tegning, ukjent 
kunstner. Avfotografert av 
Thoma Gloslie.
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orsen. Han startet med 45 skomakersvenner 
i Skippergaten og ekspanderte til maski-
nell skoindustri i 1896 med 200 ansatte og 
117.000 par pr år i 1917.

•  1902-1966: L. Røed Skofabrik AS, Ohmes 
plass, senere Skippergaten ble etablert av 
verksmesteren hos Halvorsens Skofabrik, 
Lorentz Røed. Skofabrikken hadde 100 an-
satte.

•  1945-ca 1985: Velda Skofabrikk, Os Alle 13 
ble etablert av Marcus Røed, sønn av Lo-
rentz Røed.

•  1906: Halvorsen kjøpte Munkholmens gar-
veri, Kornsjø. Her ble det også en treskofa-
brikk.

•  1922-1952: AS Skofabrikken AGO, Stangs 
plass, senere Iddeveien ble etablert av Anton 
Olsen og 4 andre ansatte fra Halvorsens Sko-
fabrik.

•  1898-1904: Nechanor Hanssen hadde 55 
ansatte.

•  1911-1930: Fredrikshalds Skotøifabrik AS 
i Arbeidergaten med eiererne Jon og Ola 
Gudbrandsen. De hadde 31 ansatte i 1912. 

•  1930-1966: Fredrikshalds Skotøifabrik AS 
ble kjøpt av Nils Hellerud og omdøpt til 
Fredrikshalds Skofabrik Sparta AS.

•  1922-1938: Dahlins Skofabrikk, Svenskegt 
13.

•  1939-1958: Dahlins Skofabrikk ble kjøpt av 
Johannes Johansen og omdøpt til AS Fest-
ningen Skofabrikk, Sykehusgaten.

•  1924: Halléns Skofabrikk med eier Thor 
Hallén.

•  1939-ca 1985: C. Jacobsens Skofabrikk AS, i 
Knekkebrødfabrikken på Busterud ble kjøpt 
av Ole Hagen til sønnen Ole Fred. Den ble 
omdøpt til Suveren Skofabrikk og siden solgt 
til Alfa i 1981.

•  1963-2001: Casko Skofabrikk AS Startet 
av Arne Carlsson i kjelleretasjen til Østfold 
Skofabrikk. Den ble solgt til Einar Johansen 
og flyttet Knekkebrødfabrikken på Busterud 

VIKTIGE LOKALE AKTØRER Total 30 skofabrik-
ker opererte i kortere og lengre perioder gjen-
nom Haldens 100-årige skoproduksjonshistorie. 
Som det kommer frem av historikken nedenfor 
var det mye knoppskyting ved at håndverkere 
og verksmestere i etablerte fabrikker, startet 
for seg selv. Det ble etter hvert lav terskel for 
etablering, selv med et lite volum. Maskiner ble 
billigere, og de kunne leies eller kjøpes brukt. 
Det var også høy sko-kompetanse i befolknin-
gen. I gjennomgangen nedenfor har jeg grup-
pert fabrikker som er knyttet opp til hverandre 
gjennom felles eierskap, familieforhold, brukere 
av samme bygning eller at ansatte har etablert 
konkurrerende virksomheter. Som det kommer 
frem er det mange aktører og årstall, og det tas 
forbehold om feil!

•  1892-1956: AS Haldens Skotøifabrik, Kon-
gens brygge. De ble etablert av svensken 
Johannes Carlsson og Halden-kjøpmannen 
Ole Dahl. De var pionerer i bruk av maski-
ner og randsøm fra 1902. De hadde 2-300 
ansatte.

•  1919-1958: Skofabrikken Kurant A.S. Ti-
stedalen. Disponent Josef Hansen Bøen var 
tidligere ansatt i Haldens Skotøifabrik.

•  1919: John Carlsson, sønnen til Johannes 
Carlsson, etablerte en fabrikk i Repslagergt. 
19. Her i de samme lokalene var også S. Mat-
hisens Skofabrikk AS.

•  1934-1970: AS Skofabrikken Dovre (fra 
Hamar, stiftet 1931) var eid av Ole Hagen, 
far til Ole Fred Hagen som senere ble eier av 
Suveren Skofabrikk.

•  1920-1967: Østfold Skofabrikk AS, Os Allé 
(Halden Storsenter) ble etablert av Johannes 
Carlsson som var utløst av Dahl fra Haldens 
Skotøifabrik. De produserte opptil 136.000 
par pr. år og var Haldens største.

•  1896-1971: J.T. Halvorsens Skofabrik, Tøn-
ne Huitfeldts plass ble stiftet av J. T. Halvor-
sen. Fra 1922 overtok sønnen Marcus Halv-

Den store murbygningen Petersborg på Sørhalden 
ble reist i 1914 av direktør Ole Dahl ved Halden 
Skotøifabrikk. Foto: Kai Andersen, Halden.

A.S. Haldens Skotøifabrik fotografert av Hjørdis Lind Falch i 1942.
Norsk Teknisk Museum/Digitalmuseet. Bygningen bærer årstallet 1909, men 
fabrikken startet opp som den første i Ragnhildgården i Tistedal 1892. De flyttet 
fabrikken hit til Kongens brygge i 1896.

A.S. Haldens Skotøifabrik fotografert av Hjørdis Lind Falch i 1942.
Norsk Teknisk Museum/Digitalmuseet
Vi er inne i fabrikken i «nåtleriet». Her ble ulke deler av skoene sydd sammen.
Det andre bildet er fra «pinneriet». Her ble overlæret strukket over lesten. En bindsåle 
ble lagt i bunnen med pinnemaskinen. Så ble hælpartiet slått på, dels for hånd, dels med 
maskin.



omsetting på 24 mrd. pr. år.  Merkevarene er 
stort sett fra Vesten, som fortsatt står for design, 
utvikling, salg og markedsføring.

SVINGER PENDELEN TILBAKE? De siste årene 
har særlig Øst-Europas andel av produksjonen 
økt. Det har flere årsaker bl.a. en sterk lønnsvekst 
i Asia. Dessuten gir 6 ukers transport fra Asia til 
Europa en for lang reaksjonstid i et hurtigskiften-
de marked. Corona og handelskrig har også vist 
at risikoen for handels og produksjonshindrin-
ger utgjør stor trussel for leveringer og kostnader. 
F.eks. ble komponenter i koronakarantene produ-
sert i Vietnam, forsinket i flere uker, Vietnam har 
akkurate gjennomført en 3 måneder lang total 
nedstengning og i Kina er det strømrasjonering 
for tiden.  I lang tid har det vært stor mangel på 
transportkapasitet fra Asia til Europa, og det for-
ventes å fortsette i mesteparten av 2022.  Det er 
også enklere med kvalitets- og produksjonskon-
troll om produksjonen er i rimelig nærhet.

Moderne produksjons- og materialteknologi 
reduserer antall manuelle arbeidsoperasjoner i 
skoproduksjonen og lønnsandelen av kostnaden 
reduseres for et par sko. Produksjon av klær og 
sko står for inntil 10% av verdens CO2 utslipp. 
Samtlige produsenter har bærekraft på strategi-
kartet, sterkt påskyndet av særlig yngre forbru-
kere. Ifølge NRK-programmet ‘Sløsesjokket’, går 
det med 4.000 liter vann for å lage ett par jeans! 
Mer nærhet til produksjon vil gi lavere transport-
utslipp og bedre miljøkontroll med produksjon 
og materialbruk.

Sirkulær økonomi vil forlenge livssyklusen og 
tilsi et lavere volum, men kvaliteten vil bli høy-
ere. Design vil også bære preg av sirkulæritet. De 
fleste skomerker har prosjekter for at skoene skal 
kunne repareres, returneres, gjenbrukes og selges 
brukt, abonneres på (f.eks. til barn som vokser), 
leies ut og til siste dekomponeres og material-
gjenvinnes. Minst mulig skal havne på søpla. Og 
da er igjen nærhet mellom produsent og forbru-
ker en fordel.

Utfra det som er nevnt vil trolig flytting av 
produksjon tilbake de billigste delene av Europa 
fortsette, særlig for de mer bærekraftige og dyrere 
produktene. Masseproduksjon av billige produk-
ter og produksjon for Asiatiske markeder vil deri-
mot sikkert fortsette i Asia i lang tid fremover!

Men for Haldens del er nok skoproduksjonen 
for lengst et lukket kapittel!

etter Suveren Skofabrikk. Slått konkurs av 
arbeiderene i 2001.

•  1940-1973: Nordstjernen Skofabrik AS. 
Stiftet i Oslo 1916 og flyttet til Halden i 
1940.

•  1945-1950. Skofabrikken Norden med 
innehaver Gunnar Christoffersen, Fisketor-
get.

•  1945-1965: Wendel Skoindustrier, Porsnes-
bakken 16

•  1945-1973: Wildaria Skofabrikk Halden AS, 
Os Alle. Finere tøfler og innesko.

•  1954 -1962: Samo Tøffelfabrikk med inne-
haver Samuel Pettersen

•  1956 - 1971: Skofabrikken Tico A/S med 
spesialitet «klebede pikesko» ved Karl Hell-
berg, Leif O. Steinder m.fl.

 
HVOR HAVNET PRODUKSJONEN? Halden og 
Norge ble for øvrig utkonkurrert av etablerte 
produksjonsland som Sverige, Danmark og se-
nere England, Tyskland, Frankrike og Italia. De 
hadde i perioden mens norsk industri var be-
skyttet, utviklet mer effektive produksjoner og 
materialer. Etter hvert ble også disse landene ut-
konkurrert, og da særlig på lønnskostnader. Sko-
produksjonen er svært arbeidsintensiv. Ett par 
sko kan innebære opp til 200 arbeidsoperasjoner 
og en gummistøvel kan ha opptil 50.

Produksjonen ble først flyttet til billigere deler 
av Europa, som Portugal, Sør-Italia og Øst-Eu-
ropa. Deretter til etablerte asiatiske produksjons-
land som Sør-Korea og Taiwan.

Senere ble produksjonen flyttet til land med 
enda lavere lønnskostnader, som Thailand, In-
dia, Indonesia, Malaysia, Vietnam og Kambodsja. 
Men eierskapet med utviklingsavdeling og admi-
nistrasjon, var ofte på samme sted som tidligere. 
Siden årtusenskiftet har Kina etablert seg som 
verdens største produsent, både for salg inter-
nasjonalt og internt i Kina til en sterkt voksende 
middelklasse. Kina står idag for 60% av verdens 
produksjon og Asia totalt for 85% med en total 

J. T. Halvorsen Skofabrik 
startet opp i 1896. På 

Tønne Huitfeldts plass 2 
ble skofabrikken bygd og 
tatt i bruk i 1898. «Halvor-
sens sjøstøvler» ble kjent 
langs hele norskekysten. 

Likeså «Folkestøvelen» 
fra 1920-årene. J.T. Halv-
orsens Skofabrikk hadde 

146 arbeidere i 1914 og 
ble nedlagt i 1970.

L. Røed Skofabrik AS, 
Ohmes plass, senere 

Skippergaten fra 1902 
hadde over 100 ansatte.

Suveren skofabrikk hadde C. Jacobsens Skofabrikk AS 
som opprinnelse i Knekkebrødfabrikken på Busterud. 
Den ble solgt til Alfa i 1981. De produserte kjente 
skistøvler som ble brukt av bl.a. verdensstjerner som 
Lars Erik Eriksen, Thomas Magnusson og Juha Mieto. 
Fotograf Egil Torgersen, Halden.

Casko skofabrikk as fra 
1963 var den siste som 

ble etablert og den siste 
som ble lagt ned.
28. mai 2001 stod 

følgende melding i Indre 
Smaalenenes avis: Casko 

i Halden konkurs. De 
ansatte har slått Casko 

skofabrikk i Halden 
konkurs etter at de ikke 

har fått utbetalt lønn. 
Dermed er skobyen 

Halden uten skofabrikk 
og åtte haldensere uten 

jobb, skriver Halden 
Arbeiderblad. Alle foto: 

Kai Andersen, Halden
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ØSTFOLD HISTORIELAG V/ ODD JAN SKRIUBAKKEN

BLINKEN 10

1710 SARPSBORG

PRIORITY

Villa Solvang på toppen av Os allé ble på folkemunne kalt «Skomakerslottet». Villaen ble bygget for den svenske skomakeren Johannes 
Carlsson som i 1892 startet opp Halden Skotøifabrik sammen med Ole Dahl. Arkitekten var Albert Wille som tegnet dette i 1911 i tilnærmet 
jugendstil. Foto: Kai Andersen, Halden


