He:r.f.;~t ~,:;

C... I emE?It~:';

OEvre Smestad vei 30 C
t/'J::Y? u

..:-" . ::, .~q. ~~=.:1 C:) I...

m:; 1.. D

~
Vennligst meld adresseforandring

VINDEREN HISTORIELAG

ISSN 0804-3256

Postboks 90, Vinderen
0319 OSLO
Arskontingent kr 100.Postgirokonto 0825 0409339
Telefon 22 14 39 21 -Per Henrik Bache
Redakter Finn Holden

10

INNHOLD
Redakterens spalte ........................................................... 2. omslagsside
Innbydelse til medlemsmete ...................................................... ......... 1
Ernst Bjerknes: Smaturer i Aker i 1870- og 80-arene ..................... 2
Finn Holden: Om a flytte pa landet ved arhundreskiftet ................... 9
Fredrik F. Zimmer: Litt om Slemdal og Grakammen ....................... . 21
Margit (Kristiansen) Walker: Villaen uten spiker ................ .............. 27
Sigrid Solberg: Yarelevering og andre tjenester ................................ 29
Anne-Wenche Ore: Hvordan Vettaliveien fikk navnet sitt ............ ..... 32
Arsmeteprotokoll ........................................................................... ..... 34
Arsregnskap 1993, Budsjett 1994 ...................................................... 35
Sekretrerens hjeme ······················································'······················ 36
Styret i VH 1994-95 ........................................................ 3. omslagsside

MEDLEMSBLAD FOR

VINDEREN
HISTORIELAG
------;7" -.. -

BYDEL 23

NR 2/94

REDAKT0RENS SPALTE
Dette nummeret handler om «a flytte pa landet», ut fra Kristiania ved
arhundreskiftet. Uttrykket kan forstas pa to mater.
Noen familier flyttet bare for sommeren, slik Johan Borgen skildrer
«sommerparadiset» i «Lillelord». Familien kunne flytte til Sjurseen (Borgen), Larkollen, Volvat (Thaulow) eller oppover langs Holmenkollbanen
(som Smith og Swensen, se artiklene).
Andre familier flyttet fra byen for hele aret. Ferst bosatte de seg mer
gardene, der veiene gikk, sa de kunne komme fram med best og vogn/
slede. Med Holmenkollbanen kom tilbud om tomtekjep og nye veier. Da
ble det fart i utflyttingen fra Kristiania til Aker.
Flere artikler forteller om ulike problemer for nybyggeme. Men ferst
kommer en artikkel av Ernst Bjerknes om smaturer i Vestre Aker mens
omradet bare bestod av garder med dyrket mark og ubemrt skog.
I de to neste numrene vii vi forte lie noe mer om var bydeli begynnelsen av vart arhundre, skolen, kirken og bilkjeringen. Dessuten vii vi fortsette beskrivelsen av bydelens historie i middelalderen. Knyttet til
septembermetet kommer ogsa noe om Thomas Heftye og Heftyevillaen.
Vi rna dessverre rette opp to feil fra forrige nummer. Det star gal
bildetekst under bildet pa side 3. Riktig tekst skal vrere: Lang venstreski
med andor. Og da vi satte opp en liste over OL-deltakere fra bydelen,
matte selvsagt en glemmes: AlfLarge ble nr. 5 i bobsleigh i OL i 1964.
Finn Holden

17 mai 1916 hos Lous i
Holmenveien 23.
F.v. Karl, Carl Christian,
Ragnhild og Marie

FORSVARETS FJELLANLEGG PA
HOLMENKOLLEN
Vart tiende medlemsmote avholdes
TIRSDAG 31.MAI 1994 KL.1900
Vare medlemmer er velkommen til a bese deler av dette anlegget, som
ellers er avsperret som militrert omriide. Det vii bli gitt en orientering om
anleggets rolle gjennom tidene, og om Heimevernets bruk av det i dag
av oberst II distriktssjef Torleif Rekdal
og vart medlem oberstl0ytnant Gunnar Sandsbraaten
Adgang til anlegget er fra en stikkvei fra Kongeveien mellom Holmenkollen Park Hotel og hoppet pa Holmenkollbakken. Nrermeste st0rre
parkeringsplass er pa nordsiden av hoppet, samme parkeringsplass som
nyttes for bes0k til Skimuseet. Det er ogsa en spaservei fra Hospitsveien
gjennom Voksenkollen hospits.
Under siste krig rekvirerte tyskerne store deler av omradet rundt Holmenkollbakken og davrerende Holmenkollen Turisthotell. I fjellet ble det
sprengt ut et anlegg som ble brukt av den tyske militrere ledelse. I 1945
overtok det norske forsvaret omradet, og det meste ble f0rt tilbake til de
rettmessige eiere.
· Det norske forsvaret disponerer fortsatt fjellanlegget og omradet umiddelbart omkring det. I dag er det Stor-Oslo Heimeverndistrikt 02 som
benytter anlegget.

SMATURER I AKER I 1870-80-ARENE
av Ernst Bjerknes
Fra Sandas og Dammen ved Sognsvannet kunde man sa likesom nu f0lge
en liten stump av Ankerveien over til L0kken og sa Iegge ruten nedover
til byen igjen over Gaustad. Til Sognsvannet var det saledes noksa lettvint a komme. Dit hadde man iallfall to kj0reveier, selv om de ikke var sa
svrert fine . Men til Banntjern var det litt vanskeligere a finne frem. Da
matte man enten ga den nedlagte Ankervei fra Svendstuen til Sognsvannet eller f0lge de lite beferdede skogstier fra Riis eller Gaustad.
Jeg husker ennu min f0rste tur til Banntjern som 7-8 ars gutt i begynnelsen av 70-arene. Jeg hadde h0rt at man hjemme snakket om et vakkert
skogtjern, som skulde ligge pa Vettakollen ikke Ienger fra byen enn at
man kunde rekke det pa en s0ndags formiddags tur. Og sa blev det en
s0ndag bestemt at vi skulde ga pa landtur til Bfmntjern. En s0ndags formiddag drog sa far med hele s0skenflokken godt rustet med sm0rbmdpakker og saltflasker pa opdagelsesekspedisjon til Banntjern.
Vi spaserte opover Blindernveien, som dengang bare var en smal kj0revei, som over de store jorder slynget seg frem mel! em gardene i Aker.
Vi passerte forbi Marienlyst, Vestre Akers prestegard og Blindern, de
sma husklynger pa begge sider av Gaustadbekken og svinget sa op
Gaustadalleen og gjennem Gaustad gard op i skogen. Det var en lang og
dmi tur. Men sa satte vi oss til a hvile ved broen over Sognsvannsbekken
nedenfor Snuserud og saftflaskene kom frem. Efter en liten hvil fortsatte
vi sa forbi Snuserud og Tuggerud, hvor vi tok av fra veien og fulgte en sti
langs skogen bort til plassen Bekken, hvor far stanset for a sp0rre om
veien.
En kone kom ut og efter henne en hel flokk barn, som meget nysgjerrig betraktet den tilsvarende flokk av bysbarn. Det var nok ikke dagligdags a se sa mange byfolk sa langt ute pa landet. Men det var nok ingen
vei til Banntjern, sa konen, bare nogen skogstier som det nok ikke var sa
lett a finne, men hun kunde la den eldste gutten sin bli med oss, sa fant vi
nok frem. Og sa drog vida ivei opover skogen til Banntjern med en liten
gutt som f0rer.
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Sognsvannsbekken ved Gaustad 1938

Det var bade langt og dmit op gjennem skogen, men til slutt kom vi da
frem og slo oss ned pa den lille odde med furutrrerne, som nu er sant
yndet opholdssted for spaserende. Mens vi satt her, kom en gammel
kone forbi pa Ankerveien. Hun stanset meget forbauset over a se sa
mange byfolk sa langt oppe i skogen og gav sig i snakk med far. Hun
fortalte da bl.a. at dette tjernet het Banntjern, fordi det ikke skulde vrere
noen bunn i det. Og det hadde nok sin riktighet, mente hun, for for en
del ar siden hadde en lrerd mann gatt i dype studeringer i tre dager oppe
pa fjellet pa den andre siden av tjernet, og til slutt hadde han kasta sig
uti og drogna. Men de fant ham aldri igjen, for det er m1 ikke noen bann
i detta tjemet matru. - Efter hvad jeg har h0rt, skal nok navnet ha en
enda uhyggeligere oprinnelse, idet man i gamle dager brukte a drukne
uvelkornne barn her.
Som foran nevnt var det en noksa lang og besvrerlig vei til Frognerseteren, men efterat Th. Heftye hadde apnet eiendommen for publikum,
sa man kunde sla sig ned pa setervollen og ta kaffe og sm0rbmd hos
forpakteren, blev det jo svrert almindelig a dra til Frognerseteren. Man
spaserte gjerne op gjennem Ullevalsveien eller Pilestredet, for fra Majorstuen gikk det ingen direkte vei opover mot Frognerseteren. Man matte
enten ga opover Kirkeveien til VestreAkers kirke eller utover S0rkedalsveien
3
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Riis. V. Aker. Efter skisse fra 1882

og Borgenveien, hvis man da ikke var sa lokalkjent at man visste om
«Kjrerlighetsstien» over Tertberg i grensen mellem prestegarden og Lille
Fmetis jorder.
Over Riis og Slemdal gikk det heller ikke noen vei til Frognerseteren,
sa man matte felge veien gjennem Grimelundskogen. Pa sletten litt ovenfor
Haukelibakken la en liten hytte med lerklinte vegger. Den var gammel og
forfallen og hadde visst bare ett rum, men det var fint tapetsert med
gamle aviser pa lerveggene. Man kunde ta kaffe her, men sekningen var
nok ikke star. De fleste foretrakk nok a fortsette til Svendstuen og Midtstuen for a hvile og styrke sig til den store opstigning gjennem «Korketrekkeren» sam dengang virkelig var en korketrekker. Veien var bratt og
smal og ikke srerlig godt vedlikeholdt, men dog sa pass at man kunde
kjere op til Frognerseteren i landauer, nar Heftye holdt sine store
mottagelser for fremmede gjester i byen.
De fleste slo sig visstnok ned pa Frognerseteren sam turens endelige
mal, og her hadde forpakterens runde og trivelige frue en rivende avsetning pa melk og kaffe og tommetykke smerbmd, sam dog efterhvert blev
finere og finere. Pa godvrers sendager kunde ikke alene stuen vrere stappende full av folk, men serveringen foregikk bade gjennem derer og
vinduer, og utover hele vollen la folk og ned utsikten og tilvrerelsen.
4
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Men en del fortsatte nok
opover til 0vreseteren og
Tryvannsheiden og besteg
det spinkle utsiktstarn som
stod lenket til fjellet med
lange barduner og svaiet
i vinden, sa mange ikke velget sig op over de luftige
trapper.
Til lettelse for de spaserende lot Heftye oparbeide en fotsti gjennem
Styggedalen med en rekke
klopper over bekken og en
hel del benker. Fotstien tok
av fra veien der hvor
Heftyes bautasten nu star
og kom ferst inn pa den
Tryvannstarn nr. I satt opp av Thomas Heftye
igjen ved grinden neden1867, revet etter 16 ar
for Frognerseteren. Pa en
plakat som var slatt op pa
et tre, var det bl.a. anfert at stien var ca. 1500 skritt kortere enn kjereveien. Det blev jo mange skritt a spate for den medige vandrer fra
byen, sa stien blev sterkt benyttet.
.
Eftersom skisporten tok sig op i 80-arene, blev ogsa Frognerseteren
stadig besekt om vinteren. Da gikk hovedruten fra Majorstuen over jordene til Riis og Slemdal og sa videre gjennem skogen, men turene gikk
sjelden Ienger enn til Frognerseteren eller Freensvollen. Nordmarkens herlige trakter Ia ennu langt utenfor det store publikums rekkevidde. Som
eksempel herpa kanjeg nevne en liten episode fra Frognerseteren i midten
av 80-arene.
Kristiania Tumskiklub, som nettop var stiftet, hadde en sendagsutflukt til Frognerseteren. Mens vi satt inne i stuen hos forpakteren og
drakk kaffe, kom Fridtjof Nansen med en herre og to darner ut fra
hovedbygningen. De spente pa sig skiene og drog opover mot
Tryvannsheiden. Dette vakte stor opsikt blandt tumeme. «Tenk a dra
6

Nordberg. Efter skisse fra 1872.

med sig darner opover i ville skauen.» Det var ikke almindelig a se darner
pa ski ennu, og tumerne hadde selv nok med a karre sig ned gjennem
Slagene og Skadalen. ( ... )
Ser man nu tilbake pa utviklingen av friluftslivet i de siste menneskealdrer, sa springer ferst og fremst den kolossale ekning av utferdstrangen
i einene. Denne utvikling av friluftslivet faller for en stor del sammen
med sporten og er vel en direkte felge av den og kanskje ikke minst av
skisporten, som jo nedvendigvis mate forega ute i naturen og i fri luft.
Sportsungdommen, som har frydet sig ved livet i skog og mark, har efterhvert trukket andre med sig, og litt efter litt er ogsa det store publikum,
som ikke er sportsfolk og kanskje ikke engang sportsinteressert, blitt
trukket med. Og sa har utferdstrangen holdt sig op gjennem arene, sa
man nu ser folk av aile aldrer spaserende pa aile kanter av byens omego.
En annen stor forskjell pa utelivet fer og nu er den mateo som folk
hviler pa. Fer i tiden slo man sig ned i skyggen og sekte best mulig a
beskytte sig mot den brennende sol. Spesielt var det om a gjere for damene a bevare sin teint, sa de gikk bade med hansker og parasoll for ikke
a skjemme sig bort med a bli solbrente. Men nu setter man sig eller
kanskje rettere legger man sig midt i solen og lar sig gjennemsteke for a
bli sa brun og solstekt som mulig.
7

OM A FLYTTE PA LANDET VED
ARHUNDRESKIFTET

'

av Finn Holden
«A flytte til Vinderen og Riis var ensbetydende med «a flytte pa landet»
og si opp den daglige kontakt med den tilvante bytilvrerelse, - nrer
butikker og venner.>> Slik skildres utflyttingen langs Holmenkollbanen i
slutten av forrige arhundre i «Holmenkolbanen gjennom 50 am. Det
hang ogsa sammen med at banen bare ble anlagt fra Majorstuen, og at
ornradet mellom Homansbyen og Majorstuen start sett var ubebygd.
Hva innebrerer uttrykket om a flytte pa landet? I dag kan vi smile av
sitatet, men det innebrerer mye reelt: ikke vann, ikke kloakk, ikke stmm,
darlig med veier, veibelysning og snemaking, ikke postkontor og postombrering, langt til skole og butikker.
Villabebyggelse
Som vi husker (nr.l/92), koblet Holmenkollbanen aksjetegning til banen
med .salg av tomter tangs banen. Baneselskapet fikk handgitt av gardene
Riis og Grimelund et byggebelte pa 150 meter pa begge sider av selve
banens 16 meter brede belte. Arealene ble stykket opp i 200 tomter pa
minst 4 mal til 750-800 kr pr. mal. Holmenkollbanen hadde sikret anbud
pa ferdige trehus med priser fra 5 585 til 18 070 kr, men de fleste valgte
en selvstendig lesning. Innbyderne skrev «Villabebyggelsen er ikke innskrenket til de 200 villaer. Utenfor tomtene finnes det betydelige arealer
som herer til de sundeste og mest naturskjenne i byens omegn, og det bar
allerede meldt seg adskillige liebhabere ogsa til disse.»
Holmenkollbanen anla en 5 meter bred vei opp til Slemdal slik at tomtekjepere skulle oppmuntres ved muligheten til alternative befordringsmidler. Et svensk firma startet boring av bmnner for beboerne ble henvist til bmnnvann fra egen grunn.
Fer banen komi drift i 1898, var det solgt omkring 20 tomter og bygd
halvparten sa mange bus. Ved Fmen og Vinderen Ia det allerede noen
hus, slik at det nedre byggebeltet begynte straks ovenfor Gaustad (se
kartet i nr. 1/92). I 1899 var det boligkrakk i hovedstaden og byggingen
langs banen stagnerte helt. I 1898 ble det solgt 44 tomter, i 1900 ingen.

M¢llen pa Vindern gard juli 1847. Skisse av Joachim Frich

Men sammenligner man spaserturenes lengde for hovedmassen av de
spaserende, sa blir ikke forskjellen srerlig stor pa vare besteforeldres landturer og de nu vanlige skogsturer. Man trekker gjerne pa smilet, nar man
herer om landtur til Frognerskogen eller Vol vat. Men man rna huske pa at
der ikke fantes sporvogner dengang, sa man matte ga hele veien, og da
blir en slik tur fra Stortorvet omtrent like lang som en tur fra Majorstuen
ti I Banntjern eller fra Sognsvannet til Aklungen. Og en tur til
Tryvannsheiden og tilbake blir atskillig lengre enn fra Frognerseteren
om Slakteren og Ullevalseter og helt til bake til Majorstuen igj~n. Men sa
langt nedover til byen gar vel de frerreste. De fleste foretrekker nok efter
en slik tur a sette sig ned i nrermeste buss eller i Holmenkollbanens makelige vogner og kjere det siste stykke ned til byen, og sa kommer man
noksa kvikk og uthvilt trikkende hjem, mens man fer pent matte trave
hele veien ned til byen og sa gatelangs hjem, selv om man var noksa
sliten og trett efter turen.
Skisser av Ernst Bjerknes

St. Hallvard 1940.
9
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Men i 1906 gikk de usolgte
tomtene til bake til grunneierne,
og disse utparsellerte nye omn1der for bebyggelse. Fra da
vokste bebyggelsen langs Holmenkollbanen raskere enn i noe
annet stmk i Aker. Ferst opp til
Holmenkollen, senere fulgte
bebyggelsen Tryvannsbanen til
Frognerseteren og sidelinjen til
Smestad. Det vokste opp nye
stmk med samherighet knyttet
til naboskap og felles problemer.
Nrer byen ble forholdene
Solengen mellom 1900 og 1905. Nr. 2
snart
bedre, men jo Ienger man
.fi"a venstre: Lillemor Thrane, senere
Solberg. Nr. 2 fra h¢yre: Martha Thrane. kom opp i asen, jo lengre tid tok
det fer disse sivilisasjonens velsignelser kom til beboerne. Forbedringene kom i rykk.
Veier, veibelysning og snemaking kom ferst, sa stmm, postapneri, mens
vann og kloakk kom gjerne sist. Vellene langs banen ble talemr for strekets
sreroppgaver overfor kommunen og private selskaper.
Veier
Fram til slutten av 1800-tallet var veiene darlige i bydelen. Gaende matte
holde seg i veikanten og passe seg nar hest og vogn kjerte forbi. Etter
regnvrer var dammene store sa man matte ga langs jordet.
Serkedalsveien ble anlagt fra 1850-arene fra Fmen over Smestad, Rea
og inn pa Bogstadveien inn i Serkedalen.
I 1889 token komite av Kristiania-borgere initiativ til a bygge en privat vei opp fra Serkedalsveien ved Smestad til Voksenkollen og Holmenkollen for a skaffe et utfartssted for byens befolkning. Komiteens arbeid
ferte til at Holmenkollveien og Voksenkollveien ble anlagt for privat regning rundt 1890 for ca. 70 000 kr og at det ble kjept i alt 600 mal av
Voksen og Vestre Holmen garder. I 1894 overtok Kristiania eiendommene og veiene. Da bebyggelsen av villaer og sanatorier endret forholdene pa Voksenkollen, overtok Aker vedlikeholdet av veiene.
10

Parti fra keiser Willhelms vei

Andre veier matte vedlikeholdes av vellene og av tomteeierne. Fra
1900 fikk velforeningene bidrag fra kommunen til veivedlikeholdet, I 00150 kr til hvert vel.
Slemdalsveien ble bygd som anleggsvei for Holmenkollbanen, Lillevannsveien for anlegget av Tryvannsbanen. Fra 1910 ble bilene mer vanlige i bruk. Veiingenierene sa biltrafikken i mete med stor forventning:
gummihjul pa veiene skulle ikke slite pa veiene. Skuffelsen ble stor. En
veiingenier sto en dag «post i Holmenkollveien ved foten av bakken nedenfor Besserudsvingen. Der pleide bilene likesom a ta en pust - eller
kanskje spurt - i begynnelsen av bakken; de gearet - for de ferste hiler
hadde svake motorer. Han kunne da se hvorledes grusen sprutet bakover
fra bakhjulene, idet bilen startet oppover for bakken, og da var det lett a
forsta at det matte bli slitasje som nok kunne merkes etter hvert som
biltrafikken tiltok.» (Akers historie, bd. 4, s.24)
En kuries sak som Voksenkollen Vel arbeidet med i 1921, var lese
hester fra Holmenkollen Skydsstation og 0vre Frognerseter som vandret
lese omkring pa veiene og beitet i kommunens skoger.
11

Veibelysning
Bortsett fra enkelte parafinlykter pa de sterste offentlige veier fant belysning av veiene i Aker ikke sted fer ved slutten av 1800-tallet. Villabebyggelsen ferte til dannelsen av velforeninger, sam bl.a. tok opp spersmalet om veibelysning med oljelykter. Utgiftene ble dekket av velforeningene, pluss private bidrag og noe stette fraAkers Sparebank. Pa slutten
av 1890-arene vedtok kommunen a dekke driftsutgiftene til oljelyktene.
Etter arhundreskiftet sluttet velforeningene kontrakt med Glommens
Trresliberi om elektrisk veibelysning med kommunal stette.
Foreningen Voksenkollens Vel ble stiftet 16. mars 1916 av utbrytere
fra Holmenkollen og Voksenasens Vel. Disse mente at Holmenkollen og
Voksenkollen «sjelden har interesser felles idet de ligger sa langt fra hverandre».
Det ferste Voksenkollen Vel tok fatt pa i 1916, var veibelysning.
Glommens Trresliperi innleverte anbud pa anlegget pa kr 13 .000. Vellet
sekte kommunen, Tryvandsbanen, Voksenkollen sanatorium og eieme
av tidligere Wilhelmshei Turisthotel om bidrag til ani egg av veibelysning
pa en rekke veier mellom Holmenkollen og Voksenkollen.
Voksenkollen sanatorium tegnet seg for kr 2.000 og den ferste formann, fabrikkeier.Halvor John Schou kr 1.000. Kongsseteren ble oppfert
sam medlem i foreningen, og Kongen betalte kr 1.000 til veibelysning.
Mange nyinnflyttede beboere pa Voksenkollen sendte bidrag pa 200-300
kroner.
I 1926 skrev Vellet at «Lysnettet fra Holmenkollen til Voksenkollen og
Lia er saledes bekostet av Voksenkollen Vel uten tilskudd fra kommunen.
Heldigvis har kommunen nu overtatt tilsynet, lamper og krafthold.»
Fra 1922 gikk anlegg og drift over til Aker Elektrisitetsverk.
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Kongen og Dronningen paa Vei til Voksenkollen i 1907

tene sam faller pa dem.
Da Tryvannsbanen kom i 1916 overfor Holmenkollen, gikk banen en
gang i timen. For beboerne ved Lillevann og Lia stasjoner var isolasjonen om vinteren sa star at de klaget sin ned til Holmenkollbanen. Banen
svarte at ved behov for syketransport burde be boerne kontakte selskapet,
sam tovet «Syketransporter kan ordnes pa meget kart varsel, og reisen
ned til Majorstuen gar hurtigere og bekvemmere enn med bil pa vinterfere. ( ...) henvendelse kan skje til hvilken sam heist tid av degnet, om
natten ved oppringing til driftsingenierens privatbolig.>> (Brev 23.3.22)
Vellet avtalte med private eller kommunen snerydding av veiene pa
Voksenkollen pa vegne av beboerne, og disse betalte senere sneryddingen.
Aker kommune patok seg snemakingen for private veier pa Voksenkollen for kr 40 pr. gang. Vellet betalte kommunen og matte ra utgiftene
dekket av beboerne. I 1926 skrev Vellet at kommunen kjerte snerydding
«kun pa de veier sam er overtatt av den. Pa de evrige veier rna beboeme
selv bekoste sneplogkjeringem>. At dette skapte problemer, viser et vedtak sam styret i Voksenkollen Vel gjorde i oktober 1927: «For kommende
sesong kan ikke Vellet pata seg a holde andre veier apne enn der hvor der
pa forhand skaffes bidrag, eller sikkerhet herfor.>> I et brev utdyper Vellet
dette med a skrive at «Vi i lepet av de siste syv ar bare en gang har Iatt
bidrag, og sam regel er det kun noen stykker, spesielt Vellets formann,
sam har mattet betale.>>

Snorydding
Et arlig tilbakevennende problem var sneryddingen. «Den snerydding
sam tidligere krevde 20 manns arbeid i flere dager - saledes sam tilfelle
ofte var pa Voksenkollen», ble lettere da plog med skrastilte sider komi
1919.
Pa Voksenkollen klager be boerne gjennom mange ar pa veiforholdene
og problemene med fremkommeligheten om vinteren. Vellet klager pa
manglende breyting og til beboerne for manglende innbetaling av utgif-
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Stor service
Veiene var ofte uframkommelige pga. store sn0fall. Vinteren 1926/27
var det nesten daglige snefall i over 14 dager. Pa Lillevannsveien var den
farbare bredde pa veiene bare 2,5 meter med m0teplasser og to meter
heye, tett sammenpakkede sn0kanter. «Den 26 mars var det igjen sn0storm og stort sn0fall. Under alt dette arbeid ringte en dame fra Lillevann
til kontoret om formiddagen og meddelte at hun ventet en liten en til
natten og matte ha jordmor oppover om kvelden. Tryvannsbanen stod pa
grunn av sn0massene, og banens folk uttalte at de ikke kunne ra linjene
oppmaket og vognene i drift f0r neste morg(!n. Innen aften var Lillevannsveien og aile veiene nedenfor godt farbare for bil. Jordmoren kom
fram i god tid, og veivesenet hadde hatt den glede a kunne hjelpe i en av
livets viktigste og st0rste stunder.» (Aker, bd. 4, s. 34)
Vann
Sa lenge Aker var en bygd, var vannforsyningen en privatsak. Det var
vann nok pa hver gard fra bekker og bmnner. Villabebyggelsen endret
dette.
Det var flere private vannledninger i
Vestre Aker: Fmensvannledningen med
inntak opprinnelig ved Store Fmens 0stre
hagegjerde, senere i elven ovenfor sammenst0tet med Gaustadbekken, som dannet avlep for kloakken fra Gaustad sykehus, og videre Thaulows og Srethrens
vannledning med inntak i den 0verste
sagdammen ved Vinderen. Denne ledningen ble lagt over Vinderens og Fmens
grunn til forsyning av bebyggelsen pa l0kkene «Solhaug» og «Solbakken» pa
Volvat. Sa var det Sognsvannsledningen
med inntak ved plassen «B0rrestuem> pa
Vinderens grunn, anlagt privat i 1857, som
forsynte Homansbyen og forstadsbebyggelsen pa Hegdehaugen med vann. Vanntilrn. Voksenkollveien.
Denne ble overtatt av Christiania kom- (R¢wde -villaen).
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mune i 1876 og hadde da ca. 140 konsumenter. I 1898 bygde proprietrer
Torgersen Riisvannverket med inntak i bekk fra Banntjem.
I 1873 var det en tyfusepidemi blant Fmensvannledningens konsumenter, og i 1877 en lignende blant Sognsvannsledningens konsumenter.
Det f0rte til at Fmensvannledningen ble forsynt med et filteranlegg, og
Sognsvannsledningens inntak ble flyttet helt til Sognsvann.
Like etter arhundreskiftet bygde Aker kommune vannledninger fra
N0klevann 0st for Kristiania til hele herredet. Det ble anlagt et vannreservoar pa Ullemasen med et pumpeverk ved Frognerseterveien for
Slemdalstmket. Allerede i 1906 kom det klager over mangelfull vanntilfersel. Nar hagevanningen pagikk pa Bygd0 og Bestum, var stmket Grimelund til Vinderen uten vann i flere timer.
Ingeni0rvesenet foreslo anlagt flere reservoarer, og i 1916 ble det bygd
et 1200 m 3 stort reservoar pa Holmenkollen (i Sretra vei ved Besserud
stasjon). Det private Riis vannverk ble overtatt i 1918, og herredsstyret
bevilget penger til forbedring av vannforsyningen i stmket Slemdal og
Ris og en pumpestasjon pa hjemet av Slemdalsveien og Trosterudveien.
Midt i 30-arene ble det bygd et 5000 m3 stort reservoar i Sretra skog.
Kloakk
De f0rste villaene i Aker hadde vann fra bmnn eller bekk og lot spillvannet ga rett ut i grunnen. F0rst i 1880-arene begynte det a komme
klager pa lukt og forurenset drikkevann i villastmkene. Da kommunen
begynte a Iegge vannledninger, ble det som regellagt kloakkmr i samme
gmft. Disse kloakkledningene ble gitt avl0p til nrermeste elv eller bekk.
Kristiania protesterte mot forurensningen og ekningen av vannmengden
i bekkene fra Aker inn i byen, mens Aker hevdet sin rett til a f0re grunnvann, overvann og spillvann ut i bekkene.
I 1899 nedsatte Kristiania en komite som skulle behandle spersmalet
om a innf0re vannklosetter i byen. I 1903 begynte samarbeid mellom
byen og Aker om kloakkforholdene i det omradet som omfattet nedslagsfeltene for Fr0enselven, Akerselven og Loelven med mellomliggende
bekker. Private vannledninger ble etter hvert erklrert utjenlige til
husholdningsbruk, den siste var ledningen fra Banntjem.
Bygningsloven av 1896 ble i 1903 gjort gjeldende for Aker. Her ble
det forlangt at hvis avl0pet ikke kunne f0res til offentlig kloakk, bekk
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eller lignende, skulle det ga til en tett samlekumo Samlekummene skulle
temmes regelmessig, men det var ikke uvanlig at eieren slo hull pa kummen for a slippe bryderiet med temmingeno Ubehaget med de kloakkferende bekkene ble sa generende at kommunen begynte a lukke dem eller
Iegge mrledning langs bekkeno
Fra arhundreskiftet ble vannklosetter anlagt i en del nybygg, men helseriidet gikk ferst sterkt imot. Da det i 1897 kom seknad om a Iegge inn
vannklosett i noen nye villaer ved Holmenkollbanen, besluttet helseriidet
enstemmig: «Anlreg av Vandklosetter i Akers Herred kan for Tiden ikke
afSundhetskommisionen tillades»o Begrunnelsen var at det var umulig a
kontrollere at ledningene og kummene var tette og at ikke innholdet trengte
ut i jordsmonnet.
Vann og kloakk pa Voksenkollen
Langs Tryvannsbanen, som kom i 1916 fra Besserud til Frognerseteren,
tok det mye lengre tid fer det kom vann og kloakko Fra ferste eyeblikk
matte beboeme klare seg med bmnnvann og utedo, og spillvannet gikk ut
1 grunneno
I mai 1925 skrev Voksenkollen Vel til Aker kommune angaende
medlemmenes ~lager over kloakkforholdene i distriktet. «Sa vidt vi vet
finnes der ingen kloakk ovenfor Besserud st. og langs Tryvannsbanen
fomvrig, og pa Voksenkollen bar derfor villaeieme mattet ordne seg pa
egen hand som de best kano Dette var der forholdsvis lite a si pa sa lenge
bebyggelsen var spredt, og der var fa fastboende deroppeoNu blir imidlertid forholdene verre og verreo» Kommunen rna hjelpe beboeme i distriktet med vann og kloakko
Senhestes i 1929 skrev Vellets formann til Akersposten:
«De har anmodet mig om nogen ord angaende Voksenkollen Vel:
Vi arbeider for tiden for a ta Aker kommune til a yte mest rriulig valuta
for (skattepengene) ( Til tross herfor har vi mattet betale ekstra for a fa
postkontor, ekstra oo opro huseier for a ta tilstrekkelig lyso Dessuten har
vi mattet betale veilys ogo OEtterhiinden er alt dette blitt bedre, men vi
mangler fremdeles vann og kloakk, der i vart stmk er sa me get
som
terrenget er sajordfattig at den enes kloakk renner i den annens bmnno»
(Vanskelig a lese handskriften pa tynt kopipapiro)
I en arrekke beserget Ansten Olsen bmnnfylling i distriktet, men i

1960 sluttet han pgao darlig helseo Vannverket avviste a Ievere vann til
bmnnene, brannvesenet fylte mange brenner i varmeperioder, men ville
ikke ha fast avtale om bmnnfyllingo
Viderefering av vann- og kloakkanlegg oppover Voksenasen har tatt
mange tiaroTidligere hadde det vrert obligatorisk a knytte seg til kommunal vann- og kloakkledning etter hvert som den ble bygd ut. Fra 60-arene
ble dette frivilligo Da fikk mange hus vann og kloakk knyttet til byggingen av det svenskeide Voksenasen, i 80-arene mange pgao byggingen av
Voksen skogo Fremdeles er det noen hus som ikke har innlagt vann, og
der det fremdeles regelmessig kommer bil og temmer doen o
Post
Postombreringen i Aker kom ferst i 1885 med tre gaende landpostbud
med hver sin ruteo Det ene landpostbudet gikk Bogstadveien over Borgen, Riis, Holmen, Smestad til Bogstad og til bake over Lysaker og Drammensveieno «Folk som bodde like ved de veier som postbudet passerte,
blev varslet ved hornsignal om at postbudet kom, og matte sa komme ut
og ta imot posteno Men de som bodde utenfor disse .veier, matte en ten
treffe avtale med postbudet om a fa posten bragt til et hus som Ia bekvemt til for postbudet, eller ogsa matte de anbringe sin postkasse ved
den vei postbudet gikk og selv hente posten der. (ooo)Avgaende post kunne

0 0 0)

00

00

0 0 0 0

Ved Lia Station, Tryvandsbanen
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budene ta med til byen, og de hadde i den anledning de alminneligste
frimerker og brevkort til salgs. Langs ruten hadde dessuten postvesenet
anbragt postkasser, hvis innhold budene beserget bragt videre.» (Akers
historie, bd. 3, s. 236-7) Hvor utilfredsstillende ordningen var, «viser det
faktum at villaeiere pa Slemdal paden tid (fer ferste verdenskrig) i flere
ar hadde holdt et postbud for egen regning til ombrering av post». Pa
denne tid ble det innfert postkasser pa aile forstadsbanevogner og regelmessig temming av disse kassene.
Etter at jernbaner og forstadsbaner ble anlagt i Aker, fikk mange stasjoner ogsa postkontorer, som Vinderen i conditori-bygningen. Igjen er
be boerne pa Voksenkollen verre stilt. Nye huseiere far brev med anmodning om a mel de seg inn i vellet, og takkebrev nar de har betalt kr 10,
senere kr 20. Men brevene sendes ikke til adressaten pa Voksenkollen,
men til kontoradressen i byen!
Postvesenet opprettet postapneri i 1924 med noen fa timers apningstid
pa Voksenlia og Voksenkollen stasjoner med privat stette. I 1925 hadde
Vellet 63 betalende medlemmer. Da skrev Voksenkollen Vel inntrengende
til beboerne i distriktet og anmodet dem om a bli medlem, 20 kr for
villaeiere og 10 kr for leieboere. Vellet begrunnet henvendelsen med de
store utgifter, spesielt at Vellet betalte kr 500 for hvert av postapneriene
for a holde dem apne. Hvis Vellet ikke far flere medlemmer, rna medlemmene av Vellet pa Lia og Voksenkollen betale en ekstrakontingent pa 20
kroner. (Postvesenet innferte navnet Voksenlia i 1924, men Vellet skrev
fremdeles Lia i flere ar.)
November 1927 sa Vellet opp avtalen om a betale stette til Voksenlia
postapneri pga. sin darlige ekonomi. Vellet hapet at Poststyret kunne
beholde bade Voksenlia og Voksenkollen postapneri. Hvis bare ett kunne
beholdes, matte det vrere postapneriet med den sterste postmengde.
Ferst i 1951 startet Postverket postombrering i Voksenlia-Voksenkollen-omradet. Et postbud brukte om vinteren spark med et sinnrikt system med fire barnevognshjul, som kunne senkes ned der hvor veien var
bar.
Godsruter
De «utflyttede» fikk i mange ar varene sine fra butikker i byen. Varene
ble Ievert inn i ekspedisjonen pa Majorstuen og sendt med spesielle gods18
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tog pa banen. Men i 1925 skrev banen at varemengden stadig sank pa
grunn av «stadig ekende ornkjering av varer direkte fra leveranderen til
kundem slik at banen ikke Ienger kunne opprettholde mer enn 3 godsruter daglig.
I 1950 skrev Holmenkollbanen til Vellet at det vurderte a nedlegge
pakkeekspedisjonen ved Voksenlia og Voksenkollen stasjoner. De samlede utgifter ved stasjonene Slemdal, Vettakollen, Besserud, Voksenlia
og Voksenkollen stasjoner var nrer kr 50.000. Vellet svarte med at ved de
nedre stasjoner var det bygd bymessige sentra med butikker, mens Ienger
oppe var beboerne i langt sterre grad avhengige av pakkesendinger med
banen. Forsvinner godstrafikken ved de to everste kontorene, risikerer
disse ogsa a miste postapneriene. En slik utvikling «flytter vart distrikt
enda mer ut pa landet enn det na em.
Den faste godstrafikken ble nedlagt i 1960. Til gjengjeld fikk kjepmenn nrer banen og Majorstuen oppnadd faste forsendelsestider med
vanlige trikker.
Brannvesen
Etter brannreglementet av 1905 var brannvesenet basert belt pa ulennet
og frivillig tjeneste. Kommunen anskaffet kjerrer med brannslanger og
evrig ti1beher, i ferste omgang for stasjonsomradene langs jernbanene. I
neste omgang kom ogsa Slemdal, Yin- deren og Holmenkollen. Materiellet ble
.:,#'
plassert avhengig av adgang til telefon
og mulighet for leid hestehjelp. Brann
ble varslet til telefonsentralen, som \f!' ·
sendte meldingen videre til alle mannskaper som hadde telefon. Ordningen
var lite effektiv, fordi mannskapene var
pa arbeid om dagen og ofte ikke kunne
nas. I 1922 fikk Aker gjort avtale med
Kristiania brannvesen om at dette ogsa
, skulle ha ansvar for ornradene nrermest
bygrensen, bl.a. Blindern og Lille
Freen. I 1932 ble Smestad brannstasjon
Akers f¢rste brandkjerre.
apnet.
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LITT OM SLEMDAL OG GRAKAMMEN
Strom
Det farste elektriske lys i Norge kom pa Lisleby bruk ved Fredrikstad i
1877, i Aker pa Nydalens Compagnie i 1883. Kristiania Elektriske Sporvei fra 1894 hadde en kraftstasjon ved Majorstuen. Holmenkollbanen ble
fra 1898 forsynt med stmm fra de nne kraftstasjonen, og i 1901 fikk noen
fa villaer langs banen elektrisk stmm fra Holmenkollbanens nett.
A/S Glommens Tnesliberi ble dannet i 1899 og bygde ut Kykkelsrudfallene i Glomma med overfaring til Aker. Farst gikk det tratt med tilknytning av abonnenter iAker, men etter 1906 ble metalltradlampen konkurransedyktig tillys og drivkraft sammenlignet med olje, gass og kull.
Koke- og varmeapparater farte til akt forbuk bade i familiene og industrien. Ledningsnettet i Aker ble utvidet, men samtidig begynte .kommunen a se pa stmmforsyning sam en kommunal oppgave. I 1921 kjapte
Aker ledningsnettet av GlommensTrresliberi og opprettetAker Elektrisitetsverk.
Villaeierne pa Skogen og Lillevann hadde hitti1 fatt «lite effektiv» stmm
fra Holmenkollbanen, men fikk na i stedet kommunal stmm.
Litteratur:
Aker 183 7-1 93 7, 5 bind, 1940-47 .
Bull, Edvard: Akers hi storie, 191 8.

Holmenkolbanen gj ennom 50 ar, 1948.
Orvin, Harald W : Fra Majorstuen til Holmenkoll en, 1992.
Voksenkollen Vel, protokoller 1916-1929.

av Frederik F. Zimmer

Slemdal Landhandel
Slemdal Landhandel Iii rundt 1920 der hvor det i dag ligger et relativt
nytt bygg, «Brustadgarden». Der ble det drevet kolonialbutikk, der Slemdal Sport i dag har etablert seg. F.WBrustad hadde kolonialbutikk pa
hjarnet av Bogstadveien og Holtegaten, og han startet Slemdal Landhandel sam en filial i et lite mdt hus sam Ia litt tilbaketrukket fra veien. Det
var en ekte landhandel, med gamle Eriksen sam bestyrer i sin flekkete
dress og selvfalgelig stiv snipp, dertil en uflidd hengende mustasj. Det
var en eiendommelig eim av krydder og flere ubestemmelige lukter i en
slik gammellandhandel hvor aile varer ble tatt rett ut fra sekker og tanner eller skuffer far de ble pakket inn i papir med hyssing rundt. Ja, selv
gmnnsape kom i las vekt, men ble pakket inn i «smarpapir» for ikke a
lekke alt for meget far man kom hjem.
Da den nye (nuvrerende) Brustadgarden ble bygget, tror jeg gamle
F. W Brustad var dad, men enken fortsatte virksomheten i de moderne
lokaler, godt hjulpet av sin sann sam var advokat og hadde sitt daglige
virke hos Kommuneadvokaten i Oslo. Brustad var litt av en institusjon i
distriktet, ogden lille plassen sam dannes i krysset Stasjonsveien/Frognerseterveien, heter blant gamle Slemdalsboere fremdeles «Brustadtorvet».
Pensjonat og brannvesen
Med inngang fra Brustadtorvet Iii ogsa Lillemor Hansens Pensjonat, en
star trebygning hvor det mest bodde faste pensjonrerer hvorav mange i
arevis. Den Ia vakkert til pa en hayde med hage rundt huset sam gjestene
kunne ha glede av om sommeren. Far det nye S1emdal Senter ble bygget,
ble bygningen revet, og hele knausen den Iii pa sprengt bart.
Litt borte i Frognerseterveien gar en liten stikkvei inn til hayre. Her
holdt brannvesenet til. Sjefen het Skayen. Han disponerte en hest og en
mdmalt kjerre med slanger og koblinger. Nar ild var las, stolte han pa
hjelp fra naboer, men det var sargelig lite han kunne utrette. Senere ble
det bygget en ny brannstasjon i Holmenkollveien, der Ankerveien na tar
av, og den var noe bedre utstyrt.

Slemdal skole ligger na t.h. ved Frognerseterveien. Postkortfra 1910.
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Nobelprisvinner
Holmenkollbanens f0rste direkt0r, ingeni0r Finn Sejersted, bygget seg et
bus i Tennisveien (na nr. 15) omkring arhundreskiftet. Der bodde han til
sin d0d i 1914, og bakken nedenfor hans villa heter Sejerstedbakken den
dag i dag. Neste eier var advokat Erling Onsager som hadde 3 s0nner.
Den eldste, Lars Onsager, var en fremragende kjemiker som i 1968 fikk
Nobelprisen i kjemi for et arbeid han Ia grunnlaget til i sin studietid i
Trondheim. Han var da professor ved et amerikansk universitet. Jeg tror
deter lite kjent at en vinner av en Nobelpris bar vokst opp pa Griikammen.
Sejersted ble efterfulgt av Tobias Bernhoft som direkt0r i Holmenkollbanen. Han flyttet inn i den villa som selskapet bygget ved Slemdal st., i
dag Tennisveien 1 og prestebolig for Ris menighet.
Plassene 0vre og Nedre Slemdal
Tennisveien ble anlagt i forbindelse med Holmenkollbanens salg av
tomter (i samarbeid med gardene Ris og Grimelund). Hver tomt var pa
ca. 4 mal og beheftet med en klausul om at de ikke skulle oppdeles. Enkelte
kj0pte to tomter og slo dem sammen.
1;
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Hvor pa Slemdal er dette? ?
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Denne klausul matte imidlertid frafalles efter 2. verdenskrig, og na er
mange av tomtene bebygget med flere bus. Veien fikk sitt navn efter de
tennisbaner som Grakammen Lawn Tennisklubb anla like ved Grakammen
st. De fortjener en egen omtale av en som kjenner klubbens historikk. I
dag eies banene av Heming. Opprinnelig gikk Gullerasveien pa 0stsiden
av banen og krysset den ved det som bet 0vre Slemdal, oppkalt efter den
ene av de to plasser som Iii ved Slemdal.
I Historielagets tidsskrift nr. l/93 gjengis noe som Ernst Bjerknes skrev
om skil0ypen til Svendstuen via Vinderen, Ris, Engerjordet til Slemdal ,
«en liten plass som Ia pa en haug like ved den nuvcerende stasjon», og
videre: «Fra Slemdal matte man ned en liten bakke og over Slemdalsbekken, hvor passasjen var noksa trang gjennem krattet langs bekken, og
da den av og til kjevet (dvs. ble stoppet til av issvuller), kunde den vcere
vrien nok a komme over. Den blev da ogsa kalt damernes fallgrube».
Efter denne beskrivelse rna plassen ha ligget et sted hvor Lyveien i dag
tar av fra Tennisveien, og bakken nedover med kryssing av Slemdalsbekken rna vel antyde at veien videre til Svendstuen omtrent fulgte den
navcerende Frognersetervei, det tilsier terrenget. Plassen rna antagelig
vcere' Nedre Slemdal, for ved 0vre Slemdal gar terrenget bratt oppover
mot Gulleriisen og Vettakollen.

Jomfruelig skog
Terrenget nord- og 0stover fra Grakammen var jomfruelig skog. Det var
vart indianerterreng hvor vi bygget barhytter istedenfor wigvammer, og
det var godt om beer og sopp for dem som sanket.til husholdningen.
Vettakoll0ypene kom ned i Risskogen. Der gikk ogsa kuene fra Ris gard
pa beite, og om kveldene ble de drevet til gards for melking.
Nar rugdene i kveldingen trakk over apne lysninger i skogen, ble det
jaktet pa dem. Jeg husker jegere som kom av trikken pa Grakammen med
ryggsekk og berse i handen. Skudd herte vi titt og ofte sa det ble nok litt
i gryten for de heldige, og sikkert fait nok en og annen storfugl ogsa. Sa
sent som i 1960-arene observerte jeg selv rugdetrekk over Heming banen,
men na tror jeg de er borte.
Grakamveien ble anlagt straks f0r 1920. Samtidig ble Trosterudveien
og Jegerveien forlenget sa de m0tte den nye Griikamveien. Med disse
veiene ble det fart i ny villabebyggelse. Det var fmst efter 2. verdenskrig
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at Trosterudveien ble forlenget ytterligere oppover <lsen, og Melkeveien,
Planetveien og forlengelsen av Stjerneveien er fra samme tid. Til slutt rna
jeg nevne Ekornveien som forbinder Tennisveien og Jegerveien. Det var
avsatt plass til den veiutparsellering av tomtene, men det gikk mange ar
fer den ble opparbeidet til vei. Den la der som en sti som gikk over
knauser, over stokk og stein og sele, men var en meget brukt tverrforbindelse av fotgjengere. Idag er den flittig brukt av bilister.
Grakammen
I Holmenkollbanens jubileumsskrift fra 1948 sier forfatteren : «Grakammen, som stasjonen har ratt sitt navn efter, var en liten bergrygg i
fjellskraningen fra Gullerasen. Ryggen ble sprengt bort under anlegget
av banen», men dette rna vrere feil. For det ferste er det uforstaelig hvorfor
en bergrygg pa Gullerasen skulle gi navn til en stasjon som ligger Ienger nede, og for det annet er ikke den bergrygg det refereres til, gra, men
redlig.
Jeg mener at stasjonen ligger neyaktig pa det sted som antagelig i
anleggstiden fikk navnet Grakammen. Hvis man tenker seg tilbake til den
tid da banetraseen ble bygget, og man arbeider seg oppover fra Slem-

Fra 1908f¢r Hemingbanen kom.
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dal, er terrenget den ferste delen uten srerlige problemer, men oar man
nrermer seg stedet hvor den navrerende stasjon ligger, steter man pa en
gra fjellkamsom stupte bratt ned mot den navrerende Hemingbanen. Skraningen begynner ovenforTennisveien og er na stedvis planert p.g.a. villabebyggelse. Den opprindelige landskapsprofilen rna ha vrert helt anderledes og endt i et meget bratt stup, og kanten av stupet, selve kamrnen,
matte man sprenge seg gjennom. Derfor navnet Grakammen. Oppadgaende platform ligger pa fast grunn i det utsprengte ornrade, mens plattformen for nedadgaende trafikk ligger pa tappen av en stor stenmur eller
stettemur som man matte bygge opp. Sa bratt var terrenget der opprindelig,
og selve banelegemet ligger ogsa delvis paden utfylling som muren stetter. Det er ikke rart at man i anleggstiden benyttet navn som man fant
naturlig efter terrengets beskaffenhet oar det pa forhand ikke var noe
kjent stedsnavn der, og pa det navrerende Grakamrnen var det dengang
bare skau uten noen fast bebyggelse.
Opprindelig la plattformen for oppadgaende trafikk Ienger opp langs
banelegemet, der hvor svingen begynner. Det gikk greit salenge vognene hadde inngang i hver ende, men da det kom vogner med inngang pa
midten, ble det et gap mellom stigtrinnet og plattformen. Dette var farlig, og efter flere klager ble plattformen flyttet dit den er idag.
Ovenfor Grakamrnen stasjon gar banetraseen over Slemdalsbekken som
na for det meste er lagt i mr, som sa mange andre av de hyggelige smabekkene som klukket i terrenget. Den fosset bratt ned mot Hemingbanen
som opprindelig var en myr. Jeg husker at det under ferste verdenskrig
ble skaret torv der, antagelig i privat regi, for a skaffe brensel til villaene.
Nar man ser pa terrenget rundt, er det naturlig at det dannet seg et myromrade der, med bratte sider pa 3 kanter hvor vannet seg nedover i till egg
til det vannet Slemdalsbekken ferte. Heming hadde store problemer da
de begynte a bruke stedet til fotballbane, men med moderne dreneringsteknikk er nok problemet lest idag og forholdene er stabile.
I den senere tid har fortetning av villabebyggelsen dessverre funnet
sted. De gamle hus med store haver er solgt til entreprenerer som selvfelgelig vii ha mest mulig igjen for sine kjep. I 1918 ble det bygget en stor
villa nrer Grakammen stasjon, og tomten var betydelig sterre enn vanlig
i stmket. For noen ar siden ble den staselige villaen revet, og isteden er
det oppfert 39 boenheter som frittliggende villaer og rekkehus.
25

Pa en mindre tomt i Jegerveien la en prektig villa fra ca. 1920, som
ogsa endte i hendene pa en entrepren0r. Idag er villaen ombygget til 3manns bolig, og i till egg er det oppf0rt I 0 eneboliger pa tomten. I
Halvor Torgersens vei ble en villa fra samme tid revet og tomten snauhugget, aile de store gamle bjerkene er borte. Og siden er intet skjedd,
tomten ligger brakk, og det har den gjort i flere iir.
Sic transit... .........

VILLAEN UTEN SPIKER
av Margit (Kristiansen) Walker, vart medlem i USA
Forord fra Elias Krremmer
Byggmester S0nniksen hadde som spesialitet stadig a finne pa noe nytt i
byggeveien. En dag sa han til godseier Haaken Mathiesen, Eidsvoll: «Ja
det skal jeg si Dem, grosserer, som en h0it opplyst mann der f0lger med
tiden, at denne ideen min med a bygge hus uten spiker vil bli revolusjonerende.» Haaken svarte litt tvilende.
«Hva sier De, far? Tviler De? Vi skal bygge en flott liten villa av
trematerialer fra Deres bruk. Og den skal jeg false sammen uten en spiker. Sa kan den settes opp og tas ned nar som heist - akkurat som et
korthus.»
Haaken lo: «Lignelsen synes jeg er temmelig farlig, S0nniksen! Et
korthus ramler lett sammen.»
«Hva sier De, far! Neigu ramler det ikke nei. La meg bare fa pmve, sa
lager vi denne villaen, og sender den til Antwerpenutstillingen. At vi far
gullm.edalje for den, er klart.» Han brettet ut en stor tegning.
Villaen uten spiker fikk s0lvmedalje i Antwerpen.
«Skovstuem>
Villaen uten spiker som ble utstilt pa utstillingen i Antwerpen i 1889
(1890), ble kj0pt av min morfar, direkt0r Gunder Swensen pa Akers
Mekaniske Verksted, og fraktet hjem pa en av verkstedets bater. Min
morfar hadde en tomt pa 7 mal pa Holmenkollen, han hadde kj0pt hele
svingen i Dr. Holms vei f0r banen kom dit opp. Villaen uten spiker ble
satt opp pa en grunnmur av grovt tilhuggede lysemde granittblokker. Na
er villaen borte, men granittblokkene ligger der enna.
Villaen var en ekte norsk t0mmerhytte med utskjreringer og dragehoder.
Den ble kalt «Skovstuem>, og her tilbragte familien Swensen mange herlige sommerferier. Familien flyttet opp hver sommer fra Oscarsgate til
Holmenkollen med hest og vogn. Min morfar, som hadde 7 barn og aldri
var pa landet om sommeren uten 3 piker, fikk bygd pa en f10y med mange
sma soverom. Barna ble sendt den lange veien ned til Oscarsgate med
hest og vogn hver l0rdag aften for a bade, det var ikke innlagt bad i

Skovstuen 1892
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VARELEVERING OG ANDRE TJENESTER
av Sigrid Solberg
De fmste villaeierne langs Holmenkollbanen kunne kj0pe giirdsprodukter
pa de n~rmeste giirdene og husmannsplassene. Varene ble ofte hentet
der, men de ble ogsa brakt ut med hest og vogn eller slede. I 20-iirene
fulgte vi unger ofte med pa lasset og l0p inn til kundene med melkespannet. Det var melk fra Grimelund giird. Enkelte giirder fortsatte leveransen helt til etter siste krig. Til disse h0rte Fossum gard. Hver morgen
ble et tomt, rent spann satt ut. Det ble sa byttet med et fullt. Fettmerker
matte selvf0lgelig avleveres under krigen.

Skovstuen med tilbygg for 7 barn og 3 piker

villaen pa Holmenkollen. Da Holmenkollbanen ble anlagt i 1898 til Besserud (dengang Holmenkollen stasjon), ble det enklere a ta l0rdagsbad,
barna reiste bare nedover med trikken.
Man fikk hente melk pa en gard i n~rheten, men jeg vet ikke hvor den
Iii. (Vet noen av leserne det?). Egg, sm0r og kattunger fikk man hos
husmannen pii «Holtet», som i dag er Dagaliveien 6, pa hj0rnet av Dalsveien.
Elias
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Kr~mmer :

Pa livets h0islette, 1934

Kolonialvarer
Mange forretninger i
byen kj0rte ut varene sine
selv, i begynnelsen med
hest og vogn. Bade Hans
Jensen og Syversen i Homansbyen drev lenge
med det. En gang veltet
Hans Jensens vogn i en av
de krappe svingene i
Stjerneveien. Vi sa ikke
velten, men stmmmen av
el og melk og knuste egg
i veien. Vi var kunder hos
Jensen & Co i Torggaten.
Sa lenge jeg kan huske,
kj0rte de med bil. De
pakket varene i tykt griipapir og med solid hyssing. De leverte ogsii under okkupasjonen, men
da bare over en viss
minimumsvekt. For a

Kj@retur i ha ven i Grakamveien 22.
Nils Solberg og S@nnen Jan . 1923
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komme over den, plusset moren min pa med salt, for det var ikke rasjonert. Vi hadde mye salt.

Brod
Det var ogsa spesialleveranderer, f.eks. Holmenkollen bakeri. Bmdmannen
kom et par ganger i uken med ferskt bmd. Han hadde en brun kasse med
ba:!rehandtak tvers over midten og to midthengslede lokk.
01
Sa var det el fra Frydenlund. Kjereren hadde la:!rforkle og fin skyggelue
med bedriftens navn i gullskrift. Han hadde en sv<l!r bil. Det var stas a
klatre opp og ta sitte pa den lille bakken ned til naboens port. Like etter
krigen var jeg pa et karneval der jentene skulle v<l!re menn og omvendt.
Da var jeg elkjerer fra Frydenlund.

Is
En viktig vare var isen til isskapet i kjelleren. Kjereren kom lepende med
den store isblokken innpakket i en striesekk pa skulderen. Det var jo pa
den varmeste sommertiden. Minst mulig matte smelte (se nr. 1193).

Brensel
Men det var ogsa kalde vintre. Vi hadde vesentlig koksovner. Koksen
kom i striesekker som kjereren temte i to store binger i kjelleren. Under
krigen tok koksen slutt. Koksovnene ble erstattet med vedovner eller
«bileggere», simple vedovner som ble montert foran koksovnene og med
avtrekk via dem. Elektrisiteten var et sparsomt tillegg. Ved fikk vi fra
egen tomt.
Godsvogner
Forretningene i byen kunne Ievere varer til forsendelse pa Majorstuen
stasjon. Et spesielt frimerke pa pakken viste at frakten var betalt. Godsvognen hadde sidespor og hvilepause pa Slemdal stasjon for a slippe
rutevognene forbi. Pa stasjonene var det skap hvor pakkene ble lagt inn
og som be boerne hadde nekkel til. Sa vidt jeg vet, kom ingen pakker pa
avveie. Pa Gullerasen, som var en liten stasjon, var det et stort «godshus» med rampe i min barndom. Det Ia pa nedsiden av banene, rett over30

for oppover-perrongen. Noe av huset var avlast og rommet antagelig verktey. Godsavdelingen var ulast, og pakkene Ia pa apne hyller.
Da trafikken med godsvogner ble innstilt, var det enda en tid mulig a
sende varer med levering til trikkefereren. Da matte vi selvsagt m0te opp
pa stasjonen til avtalt tid. Vi fikk bl.a. fisk fra s0strene Johnsen i Ole
Vigs gate pa den maten.

Selvforsyning
Noen villaeiere gjorde seg litt mer uavhengige av vareleveranser. De holdt
husdyr, hens og griser, og en sjelden ku eller hest. De «bodde pa landet»,
og da h0rte husdyr til. Selv husker jeg ikke annet enn h0nsehold fra min
barndom. Da var det meget alminnelig. Og de som ikke hadde sluttet
med det f0r okkupasjonen, fortsatte naturligvis til etter krigen. De st0rste
og beste uthusene for husdyr brukes na som garasjer.
Tjenester
Vaskemaskinen er en vidunderlig oppfinnelse, somjeg ikke opplevde f0r
1958. Vi vasket i et bryggerhus med bryggepanne, stamper og skurebrett.'I mitt barndomshjem hadde vi ekstrahjelp til det. Hun kom annen
hver maned til storvask. Om vinteren ble vasken hengt til t0rk pa loftet.
Om sommeren ble det strukket snorer mellom tr<l!rne i haven.
. En sjelden gang hadde vi hjelp i haven, bl.a. til a t0mme septiktanken.
Gamle Hovland pa «Sagen» gjorde det. Det var mange villkatter i stmket
pa den tiden, men dem ville ikke Hovland ta livet av.
Snorydding
Sn0rydding pa vare veier foregikk i gamle dager med fire hester som
trakk en sv<l!r treplog. Det ble ogsa stmdd pa veiene. Sanden ble kj0rt
med hest og slede og spredt ut av en mann med spade med sand under
venstre arm og en kost i h0yre hand. Vi ba sa tynt om a fa beholde en
smal stripe uten sand til vare ski og kjelker, men det var ingen respons,
bare reglement. Sa matte vi jo ut med koster.
Selv om veinettet ikke var sa stort paden tiden, kunne ikke veivesenet
bmyte aile veier. Jeg har hart om en f0dsel som gikk helt galt fordi legen
ikke kom fram pga. sneen.
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HVORDAN VETTALIVEIEN FIKK NAVNET SITT
av Anne- Wenche Ore
Det hele startet med fe~lgende brev av 8. september 1899 fra Akers
Kriminaldommer, Skifte- og Auktionsforvalter:
«Hr. Amtmanden i Akershus Amt
I en Hr. Amtmanden idag tilstillet underdanigst Anse~gning har jeg anholdt om Tilladelse til at kje~be et Grundstykke af Eiendommen Grimelund i VestreAker tilhe~rende Fr. Husebys D0dsbo, der staar under offentlig Skiftebehandling ved Akers Skifteret. - Da jeg, hvis Ans0gningen
indvilges, er inhabil som Skifteforvalter i dette Anliggende, andrager jeg
for nrevnde Tilfrelde om, at en Sretteskifteforvalter maa blive beskikket
til i Forening med Boets tvende Vrerger paa Boets Vegne at afslutte
Kje~bekontrakten . Hr. Lensmand Wetlesen har erklreret sig villig til at
modtage saadan Beskikkelse.
Akers Skifteret 8 September 1899
Hj Smith»
Saken endte i Den Kongelige Norske Regjerings Justits- og Politi-Departement som 5. oktober 1899 svarte amtmannen slik:
«Til Hr. Amtmanden i Akershus Amt.
Ved h0ieste Resolution af 3. Oktober sistleden er det naadigst bestemt:
«At det tillades Kriminaldommer, Skifte- og Auktionsforvalter i Aker
Hjalmar Smith uanseet Bestemmelsen i Forordningen af 31 Juli 1743 at
k0be et Grundstykke af Eiendommen Grimelund i Vestre Aker.»
Hvilket herved meddeles til Underretning og videre Kundgje~relse for
Kriminaldommer Smith i Anledning af det fra denne med Hr. Amtmandens Skrivelse af 16 September sistleden indkomne Andragende.
Kristiania den 5 Oktober 1899
Einar Le~chen»
I 1900 ble det bygget en t0mmerhytte pa tomten. Hytta var prefabrikert
og ble satt sammen pa stedet. Den fikk navnet Vettali og ligger den dag i
dag aller 0verst i Vettaliveien. Den er riktignok sterkt ombygget til bolig32

Ester og Lill Smith pa trappen
17.- mai?

Vettali

hus rett etter krigen og brerer ikke preg av aha startet som en 1 1/2 etasjes
t0mmerhytte.
Vettali var familiens sommerhus. Den flyttet opp i skoleferien og reiste til byen til skolestart. Familiefaren droned til sitt kontor i den utstrekning det var ne~dvendig, med Holmenkolbanen fra Skadalen stasjon. Familien holdt h0ner for egen eggproduksjon. Melk har de antagelig fatt fra
Grimelund, men res ten av matvarene kom fra byen. Det eksisterer et bilde
som tydelig viser en l0ypestreng opp til hytta. De hadde bmnn, og i
tillegg ble det anlagt en dam nedenfor hytta. Vettali ble ogsa flittig brukt
om vinteren. Kriminaldommeren var en gammel Fmnsvollkar og en ivrig skil0per. Det eksisterer en hytteprotokoll fra 1902 og utover som viser mange bes0kende bade sommer og vinter.
I 1912 dro familiens s0nn til Berlin for a studere, og Vettali ble solgt.
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ARSM0TE I VIRDERER HISTORIELAG 21.03.94

Medlemmer or 31.12

402

1992

1993

1994

33.112112!
19,412!0
895

38.200
7,355
230
2,078

50.12!00
10.12!012!
4,000
2,0012!

53,395

47,863

66,12111H21

Foredrag: Per Henrik Bache: Streiftog gjennom bydelen i gamle
dager.

M0teleder: Rolf Johnsen
Referent: Finn Holden
To underskrivere av protokollen: Siri Ytrehue og David Bruton.
Innkalling og sakeliete ble godkjent.
Arsmeldingen ble oppleet og klappet igjennom.
Elisabeth Gjelsvik kritiserte trykken pA bladet, e~rlig
mht. bildekvaliteten.
Lederen sa at styret arbeidet med eaken, at dette var et
0konomisk ep0remAl for et ungt lag, men at nr. 1/94 hadde
atskillig bedre trykk.
Arsplan for 94: 4 medlemsblad i Aret og medlemsm0te i mai og
september.
Regnskapet ble gjennomgAtt og godkjent.
Vedtektene ble vedtatt.
Innkomne saker - ingen.
Valgene ble ledet av valgkomiteens formann, Jan H0eg:
0yvind Gaukstad ble gjenvalgt
Finn Hold~n ble gjenvalgt
Sigrid Solberg gikk ut, Solfrid Langmark ble nytt medlem
av styret.
Per Henrik Bache, Anne-Wenche Ore og Evelyn Borchsenius
sto ikke pA valg.
Valgkomiteens formann ble gjenvalgt, Rolf Johnsen og Bjarne
Mjaaland sto ikke pA valg.
Revisorer: Liva Tonning Langmark ble gjenvalgt, Tore Holst sto
ikke pA valg.
M0telederen takket redakt0ren, Finn Holden, for innsatsen.
Evelyn Borchsenius viste en film fra virksomheten i Ris
menighet sommeren 1940.

Referatet er godkjent:
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RESULTAT REGNSKAP

Til stede ca. 100 medlemmer

22.03.94

BUDSJETT 94

289

pi Diakonhjemmet k1. 1900-2130

~
Finn Holden

1993

D~~~.

David Bruton

I N N T E K T E R
KONTINGENTER
GAVER
SALGSINNTEKTER
RENTEINNTEKTER
SUM INNTEKTER

0
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U T G I F T E R
MEDLEMSBLADET
MIZJTEUTGIFTER
FOTO OG BILDER
PORTO
KONTORUTGIFTER
DIVERSE UTGIFTER

10,679
3,813
2,294
4.622
2,161
0

21,787
3,320
3,470
5,490
6,748
1,877

25,12112!0
4,1210121
4,12100
9,12!00
7,12100
2,12!00

SUM UTGIFTER

23,569

42,692

51,000

ARETS,RESULTAT

29,826

5,171

15,12100

2612!

1,12112!0
45,12112!0
4,12100
50,12100

B A L A N S E :

EIENDELER:
KASSE
BANK
POSTGIRO

29,566

142
31,549
3,306

SUM EIENDELER

29,826

34,997

0

====••=c=========a===

GJELD OG EGENKAPITAL:
FRI EGENKAPITAL
ARETS RESULTAT

29,826

29,826
5, 171

35,12100
15,12!0121

SUM GJELD OG EGENKAP.

29,826

34,997

512!,12100

0
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Vinderen 10. februar 1994

~~~(6o-_c_\'""-.
Per Henrik Bache
sekret~r/kasserer

Arsreqnskapet 1993 er revidert ~n~et
j :den, 9. mars 1994
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SEKRETJERENS HJ0RNE
Hittil i ar bar laget vart batt en god medvind og siden nyttar er vi blitt l 03 flere nye medlemmer som
vi ensker velkomrnen til oss.
Vi er derfor pr. 1.mai blitt 505 medlemmer i
laget.
Vi retter en spesiell takk til de lokale velforeninger
som har hjulpet oss med dette. Med forrige numrner sendte vi deg en
vervegiro du skulle gi til en du kunne verve tillaget. Men vi bar bar ikke
fatt mange nye pa denne maten. Men husk, det er aldri for sent. Har du
mistet verve-giroen, finner du den ogsa utlagt spesiellt for oss pa aile
posthus i bydelen var.
Kassereren takker for at de aller fleste har betalt sin kontingent for
1994. Noen bar vrert sa ivrige eller forneyde med laget at de bar betalt
flere ganger, men vi har da godskrevet dem for kontingent eller gave etter
~este skjenn. Dette kan du se av koden etter ditt navn pa adresselappen.
(4=1994, 5=1995, 2H=200kr,lF=50kr i gave, se mer i blad nr 1/94)
Yare navneforslag pa delte veier er stort sett vedtatt i teknisk utvalg.
Saken venter pa behandling i bydelsutvalget fer somrneren.
For de som ikke bar lest vare ferste 8 blad fra 1992 og 1993, kan disse
kjepes ved henvendelse til sekretreren.
Fint hvis det er noen medlemmer som bar lyst til a hjelpe styremedlemmene med a dele ut ca 20-40 medlemsblad i sitt eget nreromrade. Vi
sparer inn porto-utgifter og du tar en fin trimtur som du sikkert tar all ikevel. Vi fikk allerede respons pa arsmetet fra 3 medlemmer, men kunne
ikke du ogsa ta en slik dugnad? Ring sekretreren!!!!
Vart medlemsblad nr II (3/94) er under arbeid. Det utkommer i august med nrermere beskrivelse av vart ellevte mete sendag 11. september
hvor vi planlegger a markere Kulturminnedagen med arrangement pa
Frognerseteren.
Kom med ideer til andre arrangementer du ensker i historielagets regi.
Raper mange finner veien til medlemsmetet tirsdag 31. mai i det ukjente
fjellanlegget pa Holmenkollen.
Per Henrik Bache
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Leder:
Nestleder:
Sekretrer/kasserer:
Redakter:
Styremedlem:
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0yvind Gaukstad
Anne-Wenche Ore
Per Henrik Bache
Finn Holden
Evelyn Borchsenius
Solfrid Langmark

Historielaget har til formal a vekke interesse og skape forstaelse for var
bydels historie. Deter viktig a ta vare pa gamle minner i vart nrerrnilje
som en kulturarv vi ensker a gi videre.
Laget arrangerer medlemsmeter og gir ut et medlemsblad som kommer ut fire ganger i aret. Laget ensker a arbeide aktivt for a verne og
merke fornminner og aile slags kulturminner i var bydel.
Vi vil gjerne na flest mulig av bydelens beboere og ensker at de stetter
laget med medlemskap eller deltar i var virksomhet. Er du interessert i
vart arbeid, kan du ta kontakt med var sekretrer, Per Henrik Bache, tlf.
22143921.

Lite med hus me/lorn Vinderen og Ris gdrd for 90 dr siden.

