
1814 Københavneren 
 

Det ligger i sakens natur, omtrent bokstavelig talt, at vi mennesker har gjennom alle tider 

tillagt hverandre klengenavn og/eller tilleggsnavn som på et vis indikerer en persons 

tilknytning til et sted, en hendelse eller en slektsrelasjon. Rundt om i bygdene var det ganske 

så vanlig før i tiden med flere personer med samme navn, som i sin tur av andre ble tillagt 

geografisk presiserende tillegg, for dermed å atskille de enkelte fra hverandre. I dette kapitlet 

skal vi til Frosta på 1800-tallet og møte en de kalte for 

Københavneren. En skal ikke ha så stor fantasi for å 

skjønne at vedkommende må ha noe med kongens by å 

gjøre. Tipset/historien fikk jeg fra den dyktige Bjørn Olav 

Juberg i Historielaget på Frosta, som selv har dokumentert 

Københavneren innen laget, samt at det hele er reflektert i 

Frostaboka VIII.   

 

Københavneren var Ola Olsen Helltrø, f. ca.1769, d. 1846. 

Hans inngang i voksenlivet og verneplikten falt sammen 

med Napoleonskrigene, hvor Norge gjennom Danmark 

var på Napoleons side, som indirekte igjen førte til at 

Norge som selvstendig nasjon fikk sin andre konge da en 

av Napoleons generaler, Jean-Baptiste Bernadotte, senere 

ble kong Karl Johan både i Sverige og Norge. Nå skiftet 

denne generalen side, og faktisk stakk av med Napoleons 

tidligere forlovede Désirée Clary. Men det er en annen 

historie. Se Stjørdalens krønike, bind 14, side 40-42. 

Engelskmennene blokkerte Skagerak, som førte til nød i 

Norge, ref. ”Terje Viken” av Henrik Ibsen. Norske ungdommer havnet raskt i Danmark som 

soldater. Slik også vår Ola Olsen Helltrø fra Frosta. Han er nevnt som sersjant i stridighetene, 

hvilket skulle tyde på at han gjorde det godt som soldat, da det ikke er nevnt noe sted at Ola 

Olsen Helltrø hadde militær utdanning. Som sersjant kunne han muligens brødfø en familie. I 

alle fall gifter Ola Olsen Helltrø seg i Danmark med Gunhild Marie, (1764-1832), som 

visstnok skulle være fra en finere familie. Dette synes litt merkelig.  

 

Ola Olsen Helltrø kom hjem til Frosta i 1814 med sin kone og et lite barn. De tok bolig i et 

gammelt sommerfjøs i Helltrøa. Senere fikk de ryddet seg et hjem under Kvarme, trolig 

Skogstad. Hjemmet ble kalt for København og Ola ble kalt for Københavneren. Ola ble ansatt 

som bygdevekter, og inntekten var nok så som så. Generelt var det dårlig med penger. 

Tjenester ble ofte betalt med korn, slik som til prest og klokker. Men som lavt nede på 

rangstigen måtte trolig Ola ta til takke med havre, mens de mer bemidlede var trolig berettiget 

til beste sort av såbygg, slik det reflekteres i Frostaboka. Ola ble trolig det de kalte en 

fattigvekter eller stotar, som vanligvis fikk sin lønn i naturalier som han selv måtte hente på 

hver gård, eller han fikk utbetalt penger over fattigkassa. Se om stotar i Stjørdalens krønike, 

bind 13, side 32-37. Han skulle ikke bare holde borte tilfeldige omstreifere fra Frosta, men 

også mer fastboende tiggere som kom fra andre bygder. Han for altså rundt i de ulike grender 

og jaget bort folk. Det var stor fattigdom i hjemmet. Krigstjenesten hadde trolig satt sine spor. 

Ola utviklet tungsinn, og kunne være hard og brutal til sine tider. Kona Gunhild Marie hadde 

nok store problemer med å tilpasse seg et liv på Frosta, selv om geografien ikke var så 

forskjellig i motsetning til om hun skulle ha kommet til Vestlandet eller Nord-Norge. Men 

overgangen fra København var likevel meget stor. Det var ikke så greit for Gunhild Marie å få 

endene til å møtes, og Ola krevde kokt mat på bordet. 
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Det fortelles i Frostaboka at en gang Gunhild Marie hadde kokt sildbetasuppe, satte hun 

suppen ut på dørhella til avkjøling slik at den skulle bli slik hun visste at Ola ville ha den. 

Men et vindkast tok døra, slo den igjen og med den følge at suppebollen veltet. Gunhild Marie 

visste ikke sin arme råd, hun var nok redd sin mann - og i sin nød gikk hun gråtende til 

nabokjerringa. Der var det nok heller ingen overflod, men hun fikk da med seg hjem en liten 

matbit. Ola visste ingen nåde. Ekteskapet var nok ikke særlig bra. Ordet ”traumer” var nok 

ikke oppfunnet. Men krigens påkjenninger var nok ikke mindre da enn nå.  

 

Ola Olsen Helltrø og hans kone Gunhild Marie fikk en datter i Danmark, Anne Olsdtr, f. 

1813. (Hun ble i 1839 gift med Jens Olsen Foksbogen, under Nåvik). Ola og Gunnhild Marie 

fikk i 1817 en sønn: Ola Olsen, d. 1886. Han var den første som bosatte seg på Helltrø 

(Gn.63/bn 2). Han giftet seg i 1851 med Antonetta Olava Andreasdtr. Helltrø. De fikk to 

sønner. Den ene: Andreas Olsen Hellan, f. 1852 i Raflovald, tok eksamen ved den Kgl. 

Norske artilleribrigades underoffiserskole i 1875. Senere ble han agent for Amerikalinjen, og 

reiste selv på laksefiske til Alaska rundt 1886. Men her ble det nok heller gullgraving. Flere år 

senere sendte han hjem til Frosta et alterbilde til kirken. Men det ble plassert i 

hovedinngangen i kirka. Andreas bosatte seg etter hvert i Seattle hvor han fikk en bedre 

stilling i et gull- og sølvgruveselskap. Den andre sønnen: Ola Olsen jr., f. 1855, ble i 1888 gift 

med Maria Petersdtr. Klompen, f. 1857. De fikk sønnen Paul Monrad i juli 1888. I juni 1888 

utvandret Ola jr., sammen med sin mor Antonetta til Vancover, Canada. Og sommeren 1891 

utvandret også Maria og sønnen Paul Monrad til Amerika. 

 

A. B. Kvarme levde på samme tid som Københavneren. Hva han fortalte om Københavneren 

ble gjengitt av Johan Arnt Hagerup i ”Frostingen” den 4. februar 1920. Kvarme fortalte at 

Københavneren var en svær kar, ja, som han skrev det selv: ”æ veit itj taa naan saa sver kar 

her paa bøgden, no nei, aa aller redd naan teng”. A. B Kvarme mente at selv om 

 «Københavneren» som stotar på Frosta 



Københavneren sto med «ei rau bøløks opetom», så var han ikke av dem som gikk unna med 

det første. Kvarme forteller at en gang kom Københavneren fra Neset og skulle gå forbi 

nykirkegården ved Logtun. Det var en høstkveld og litt måneskinn. Da han kom innom broa, 

et stykke fra Logtun, møtte han to karer som kom kjørende med ei vogn trukket av to flotte 

hvite hester. De to som satt der oppe var også hvitkledde. Da de passert så han hvem det var. 

Han kjente de begge to. Men han visste jo at begge var døde. Københavneren snudde seg etter  

 

 

dem der de svingte nedom broa og ble borte. Han ble temmelig redd, og skyndet seg inn på 

nærmeste gård: Storlein. Der satt gamle Eilert Hagerup. Københavneren var nå matt og blek, 

og lite snakkesalig den kvelden. Han ba kun om han fikk ligge over der. Det fikk han, og mat 

i tillegg. Først om morgenen fortalte Københavneren hva han hadde opplevd kvelden før. 

Denne historien ble fortalt gang på gang av Aage Hagerup i Kvarme. Historien er vel i og for 

seg ikke original. Den har sine paralleller i de fleste dalfører rundt om i landet. Det som skiller 

Kvarme sin historie fra tilsvarende, er den manglende slutten. I flere av samtidens 

tradisjonsfortellinger slutter det med at en eller annen dør den natta eller påfølgende dag. I 

dette tilfellet kunne det for eksempel vært en på Storlein eller en nabogård. Det ville ha 

dramatisert historien betraktelig. Kanskje var det også slutten i Frostaversjonen, men at 

«Københavneren» visste at begge var døde….. 



Kvarme i en avansert form for presentasjon lot lytteren selv forstå det. Han la ut agnet 

Storlien, og overlot resten til intellektuellets resonnement. En genial fortellerkunst som du 

først forstår ved tonefallet og kroppsspråket hos tradisjonsbæreren.        

 

A. B. Kvarme forteller at Københavneren under sin tjeneste i Danmark ble uforlikt med en 

annen på en fest. Det dreiet seg visstnok om et kvinnfolk, som ofte kan fremprovosere sterke 

krefter og trang hos ethvert hankjønn, ikke bare i dyreriket. Det hele utviklet seg til duell, som 

på den tiden var forbudt. Men her var det nok snakk om ære «i høyeste potens», så ingen 

brydde seg om det. Det ble bestemt at våpenet skulle være sabel. Det ble en drabelig kamp. 

Motstanderen fikk inn et hugg som skar opp Københavneren nedover hele høyre armen. Men 

da tente Københavneren virkelig, kastet sabelen over i venstre hånd og med stor kraft hogg 

motstanderen i låret slik at vedkommende ba om pardon. Begge havnet på lasarettet. 

Sabeldraget på armen til Københavneren vistes meget godt resten av hans liv. ”Æ saage æ 

aa”, fortalte A. B. Kvarme. 

 

 

Fra krigen nede i Danmark forteller A. B. Kvarme: Fienden hadde kommet seg oppover en elv 

i noen ferjer, trolig ved tyskegrensa. De gikk nok direkte i et bakhold, og ba om nåde da de så 

alle kanonene oppe på høyden ved bredden av elva. Københavneren, som kalte seg Hellan i 

Danmark, var sersjant og kanonkommandør. Han ropte at ingen måtte skyte da Fi hadde meldt 

sin pardon. Men en overivrig soldat tente på første kanonen og senket den ene ferja. Heller 

ikke her kom det en slutt på historien hva gjelder selve Københavneren. Og slik ble det også 

med siste vitneutsagnet: Her fortelles det at Københavneren var ute på spaning sammen med 

sin løytnant. Da de kom opp i en høyde, oppdaget plutselig løytnanten at en fiendtlig soldat 

sto over dem og fiklet med sin børse, hvis hensikt var å skyte på dem. Løytnanten kaster seg 

ned samtidig som han griper Københavneren i et av hans lange lår med ”piska” i og trekker 

med seg kompisen. Så like brått sluttet den episoden - gjengitt i Frostingen i 1920 fra A. B. 

Kvarme sin fortellerkunst. Og hvordan gikk det så med Københavneren? Tja, det sier heller 

ikke «soga» noe om! Ei heller hvem som skjuler seg bak A. B. Kvarme, ifølge Bjørn Olav 

Juberg.          

Frostingen var sersjant og kanonkommandør i Danmark 


