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Høsttur  2019, tirsdag 10. september, til 
Soli Brug 

Merk av dagen den 10. september til en innholdsrik tur 
til Soli Brug og galleri nord for Sarpsborg. Det blir fore-
drag, omvisning, kaffe og rundstykker. Soli Brug har en 
lang tradisjon som sagbruk. Vi får også adgang til en ny 

kunst–utstilling med navn: 
Nordiske allianser  

Avreise kl. 10.00 fra Slemdal (Kiwi). "Førstemann til 
mølla"! Påmelding til Hanne Groth på tlf: 454 29 130. 
Egenandel er kun kr. 320,- og innbetales til 
lagets konto:  7874 05 98 200
Begrenset antall plasser!

Velkommen!
Clemens Saers

leder
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Intervju med Lars Saabye Christensen:

Kunsten å finne «gull»
TeksT og foTo: Ingeborg WIese

Da Lars Saabye Christensen tok 
fatt på den vemodige jobben å 
rydde etter morens død, fant 
han noen gamle protokoller med 
hennes sirlige håndskrift. Det var 
referater fra Fagerborg avdeling, 
Oslo krets av Norges Røde Kors. 
At disse protokollene skulle ende 
opp i en trilogi om Oslo, ante han 
kanskje ikke der og da, men som 
forfatter forsto han umiddelbart 
at han hadde funnet «gull».

-  Jeg tenkte at jeg ville skrive om 
alt det som ikke sto i referatene, alt 
som skjedde mellom Røde Kors-
møtene til disse kvinnene, for de var 
jo alle sammen kvinner. I referatene 
så jeg romanens kraft og forankring 
til virkeligheten og tiden, som er 
etterkrigsårene, resten dikter jeg, 
forteller Lars Saabye Christensen, 
over et cafébord hos Baker Hansen 
på Vinderen. Nå har han bodd i 
bydelen i over 20 år, og trives godt 
med det.

Kvinners oppofrelse
Tredje og siste bind i trilogien 
«Byens spor» kom ut nå i august. 
Gjennom mer enn 1500 roman-

sider følger vi noen mennesker 
fra Fagerborg fra 1948 og fram 
mot vår tid. Menneskene, særlig 
Jesper, foreldrene Ewald og Maj 
Kristoffersen, lillesøsteren Stine, 
slaktersønnen Jostein, Jespers nabo 
Ragnhild Vik og hennes underlige 
mann og mistilpassede stesønn og 
mange flere blir vi kjent med i en 
real «pageturner» av en fortelling. 
Jespers mor er kasserer for Røde 
Kors-aktiviteten på Fagerborg, og 
referatene fra alle møtene rammer 
inn fortellingen om en by, en bydel, 
en leiegård på hjørnet av Kirkeveien 
og Gørbitzgate og en familie i tredje 
etasje, Jespers familie. 
- Røde Kors-referatene har jeg be-
holdt så autentiske som mulig. De er 
først og fremst en fortelling om god 
oppofrelse og humanistisk arbeid 
fra disse kvinnene. De forteller også 
om en tid som er nøysom. Refera-
tene gir et sterkt inntrykk av sosiale 
skjevheter og nøden som var i Oslo 
på den tiden. Selv i en bydel som 
Fagerborg, som mange ser på som 
typisk middelklasse, var det mange 
som søkte om støtte fra den lokale 
Røde Kors-avdelingen. Disse kvin-
nene tok sosiale utfordringer som det 
offentlige mer og mer har overtatt i 
dag. Jeg synes det er interessant å do-
kumentere hvordan de bidro til å lin-
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dre nød og ensomhet i hovedstaden. 
Klasseskillene var store også innen 
bydelene, og Røde Kors-kvinnene 
hadde en viktig sosial rolle i Oslo i 
årene etter siste verdenskrig. Det er 
vår nære forhistorie som vi ikke må 
glemme, sier forfatteren.
Til tross for at denne tiden var stren-
gere og kanskje mer moralistisk 
enn i dag, med en sterkt definert 

kvinnerolle, er Saabye Christensen 
mer opptatt av å skildre datidens 
solidariske ryggmargsfølelse, som 
han kaller det. Med det mener han en 
utbredt evne til å gripe inn og handle 
når noe opplevdes urettferdig eller 
galt, noe disse kvinnene i trilogien 
stadig gjør.
- På mange måter kan du si at sam-
funnet jeg skildrer, var lite elastisk, 

Lars Saabye Christensen har bodd i bydelen i over 20 år, men noen roman fra 
Vestre Aker har han foreløpig ikke skrevet.
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kanskje særlig for kvinner. Samtidig 
var det en robusthet der ute blant folk 
som jeg ikke kan se at vi har i dag. 
Denne kollektive solidaritet gjorde 

ieneren Enzo Zanetti og reklame-
byrået Dek-Rek i Rosenkrantzgate, 
og det strekker seg mot Vestre Aker 
bydel, Vinderen med den gamle 
«Conten-bygningen» og blant annet 
en villa på Slemdal. 
- Jeg befinner meg i en stor sirkel 

at mange ønsket å ta hånd 
om dem som falt utenfor i 
samfunnet. Kall det gjerne 
en sivil beredskap, som 
ganske sikkert hang sam-
men med krigen som net-
topp var over. Jeg beundrer 
denne evnen til å bry seg og 
ordne opp, og jeg tror at vi 
fremdeles har mye å lære av 
den, sier han.

Erfaring og 
erindring
Saabye Christensen byg-
ger opp et lite univers i 
Oslo med disse tre bøkene. 
Universets kjerne er Fager-
borg og gatene ned mot 
Majorstuen, med slakter-
butikken i Kirkeveien som 
et stadig åsted for små og 
store begivenheter. Slakter-
butikken eies av foreldrene 
til Jostein, Jespers eneste 
gode venn gjennom barn-
dommen. Men forfatterens  
univers strekker seg også 
stadig mot sentrum, mot 
baren på Bristol hotell og 
den hyggespillende ital-

Handlingen i romantrilogien "Byens spor" 
"sveiper" innom Vinderen fra tid til annen.
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av erfaring, kunnskap, fortelling og 
drømmer. Min viktigste kilde er å 
snakke med mennesker, lytte til deres 
historier og gjøre deres erfaringer 
til mine. Men jeg støtter meg også 
til gamle «Hvem Hva Hvor», sier 
han, og ler.
Men han blir snart alvorlig igjen og 
forteller at for ham er erindring og 
hukommelse to forskjellige stør-
relser. Saabye Christensen kan være 
dårlig på harde fakta, men han er god 
på erindring. Han er god på det store 
bildet, på å huske stemninger, lyder 
og lukter. Detaljene må han alltid ar-
beide med. Noen ganger tar han feil, 
også i denne trilogien. De to første 
bindene er lagt til årene før og like 
etter at forfatteren ble født (1953), 
og skriftlige som muntlige kilder har 
derfor vært viktige. Moren var alltid 
glad i å fortelle og sønnen var en 
god lytter. Lars Saabye Christensen 
har også hatt mange og lange besøk 
hos Helge på Vinderen antikvariat, 
og funnet mye nyttig Oslo-litteratur 
og oppslagsverk hos ham. Det å se 
på gamle fotografier er forfatteren 
ifølge seg selv «ekstremt glad i». Alt 
har kommet til nytte i fortellingen 
om noen mennesker på Fagerborg i 
etterkrigs-Norge. 

Ikke virkelighets–
litteratur
Lars Saabye Christensen har alltid 
skrevet romaner, ikke virkelighets–
litteratur. Samtidig bruker han 

selvfølgelig sin erfaring fra virke-
ligheten når han skriver. Ifølge ham 
kan selv ikke fiksjonen helt unngå at 
noen kjenner seg igjen, men som for-
fatter er han veldig opptatt av å ikke 
«bakskrive» noen og veldig forsiktig 
med å bruke autentiske skikkelser.
- Jeg var ung da jeg skrev «Beatles», 
om en skoleklasse på Uranienborg 
og om noen gutter som vokste opp 
på Skillebekk, slik jeg selv gjorde. 
Tiden og miljøet var mitt eget, og 
selv om det ikke var min hensikt å 
skrive biografisk, var det jo haugevis 
av mennesker som kjente seg igjen. 
Privatlivets fred verdsetter jeg meget 
høyt. Et samfunn som ikke respek-
terer privatlivets fred, er et autoritært 
samfunn, slår han fast.
Selv om menneskene i Saabye Chris-
tensens bøker er skapt av forfatteren, 
er ofte miljøene de beveger seg i 
gjenkjennelige. Han forteller at det 
er måten han arbeider på, dette at han 
går detaljert inn i et fysisk miljø og 
skildrer det med så stor autoritet som 
mulig. Så skaper han mennesker som 
lever og beveger seg i dette miljøet.
- Min styrke er heller evnen til å 
glemme meg selv, gå inn i andres 
livsløp og se verden med andres 
øyne. Samtidig bygger all min fan-
tasi om andre mennesker på egen 
erfaring. Man kan si at fantasi er 
forlengelsen av erfaringen min. 
Jesper, for eksempel, står hjertet 
mitt nær. Han har jeg skrevet om i 
andre bøker også, med andre navn 
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og andre fortellinger. Den følsomme, 
sårbare unge gutten kjenner jeg meg 
igjen i - hans sjenanse, forvirring og 
engstelighet. Jesper har stor glede 
av musikk, det har jeg også. Noe 
må man beskrive fra innsiden for at 
det skal bli bra. Som barn gikk jeg 
mange år og spilte ved Klaveraka–
demiet på Solli plass, og jeg hadde 
en pianolærer som var italiensk. 
Mine besteforeldre  hadde leilighet 
i    Kirkeveien, hvor jeg var mye som 
barn. Jeg kunne ikke ha skrevet som 
jeg gjør, hvis jeg ikke hadde erin-
dring og erfaring å bygge på.

Ferdig trilogi
Nå er alle tre bøkene i trilogien 
«Byens spor» ute i bokhandelen, og 
forfatteren har tatt farvel med sine 
karakterer. Da dette intervjuet ble 
gjort, var det fortsatt en sommerferie 
igjen til utgivelsen av siste bind og 
forfatteren hadde fått streng beskjed 
fra forlaget om ikke å røpe noe av 
handlingen. 
- Det følger alltid en melankoli med 
ferdigstillelsen av et romanverk. Jeg 
bryr meg jo om karakterene mine 
og bruker lang tid på å forlate dem 
i tankene mine. Jostein, for eksem-
pel, er en karakter jeg er glad i og 
egentlig misunner litt. Han har mye 
av den robustheten som jeg mener 
preget mange i etterkrigs-Norge. 
Han er praktisk anlagt og forstår ikke 
Jespers intense forhold til klassisk 
musikk og andre rariteter hos ven-

nen. Jostein blir påkjørt og skadet 
av en buss i Kirkeveien og har sitt å 
slite med, men han er en overlever, 
understreker han. 
Lars Saabye Christensen reiser seg. 
Tidsskjemaet er stramt, enten det 
er en  ny  roman  som  lurer  under  
pannebrasken eller oppdrag knyttet 
til lanseringen av «Byens spor», 
bind tre. Manuskriptet til siste bind 
er uansett for lengst levert, og Jes-
per og Jostein og alle de andre må 
klare seg på egen hånd nå.

Foto: Paal Audestad
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Holmenkollen før hoppbakken -
fra bondeskog til turistmål

Årene 1888-1892

TeksT: bokomTale ved Clemens 
saers

foTo: forsIden av hefTeT

Marianne Reusch har for Fore-
ningen til Skiidrettens Fremme 
skrevet et meget innholdsrikt og 
spennende hefte på 120 sider. Hun 
har gått grundig til verks og hentet 
materialet til heftet fra Skimuseet, 
Skiforeningens arkiv, avisartikler, 
årsberetninger, diverse protokoller, 
brev og ikke minst private arkiv og 
bilder. Reusch har på en spennende 
måte satt søkelyset på de aller første 
årene, da tanken om et hopp- og 
skimiljø på Holmenkollen ble til, til 

år 1892, da Holmenkollbakken ble 
innviet. Her møter vi 83 borgere fra 
overklassen i datidens Kristiania. 
Bryggerieier, kaptein, konsul, ad-
vokat, hotelleier, løytnant, verftseier 
og generalkonsul var noen av de 
titler initiativtakerne hadde. Her får 
vi innblikk i hvordan de tenkte og 
handlet. De var med på et spleiselag 
for å få byens innbyggere ut i skog 
og mark, opp i den friske og helse-
bringende luften over byen. For kr. 
21500.- fikk man ervervet 100 mål 
ved Voksenkollen, 500 mål omkring 
Holmenkollen, Bessemyrhøyden og 
forbindelse mellom eiendommene og 
Bogstadveien. Nå skulle veiene og 
utsiktstårnene bygges. Nå ble Frog-
nerseteren restaurant og Sportstuen 
til. Det hele kulminerte med besøk 
av den 31-årige tyske keiser Wilhelm 
2. og den svensk-norske kongen 
Oscar 2., den 2. juli 1890. Keiseren 
fikk oppkalt den nye veien opp til 
Frognerseteren restaurant etter seg. 
(Veien endret navn først i 1946.) Så 
betatt blir Wilhelm 2. av sitt besøk 
denne dagen at han bestiller en kopi 
av Frognerseteren restaurant til å bli 
satt opp i Tyskland. 
Heftet får du kjøpt på Skimuseet.
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Sigurd Clausen Haanes (1913 - 1943)

TeksT: hanne groTh

foTo: PrIvaT

Det er vanskelig å omtale Sigurd 
Clausen Haanes uten å nevne alle 
de seks brødrene Haanes, som 
preget idrettsmiljøet i hovedstaden 
fra 1920-årene og til langt ut på 
60-tallet. Sigurd var nummer tre 
i rekken. 

Her er hele brødreflokken: Reidar 
født 1910, Johan født 1912, Sigurd 
født 1. august  1913, Trygve født 
1915, Hans Jacob (Sappo) født 1918  
og Thorgny  født 1922. Far Thorgny 
Haanes (1881-1961) var fra Kristian-
sand og mor Hedvig Kristine Clausen 
(1883-1976) fra Stavanger. Familien 
bodde i Heggeliveien 45 på en stor 
tomt som egnet seg ypperlig for alle 
slags sportslige aktiviteter.  Der ble 
det anlagt idrettsbane og etter hvert 
også tennisbane.

De tidligste friidrettsstevnene fant 
sted i ”hagan te Haanes”, som senere 
fikk navnet ”Heggeli Stadion”. Opp–
veksten var preget av alle former for 
idrett, bortsett fra fotball som faren 
var motstander av, for da kunne man 
få ”schlatterskne”. Foreldrene gikk 

i stedet inn for tennis. Kinopenger 
fikk barna sjelden, men penger til 
idrettsutstyr ble alltid innvilget. 

Brødrene var å se over 
a l t ,  i  hoppbakken , 
langrenns- og slalåm-
løypene, på tennisbanen 
og bandybanen og alt 
som fantes av idretts–
stevner.
En  per iode  var  de 
medlem av Heming for 
å kunne delta i åpne renn 
hvor de hevdet seg bra. 

Flysersjant Sigurd Haanes,  
Little Norway, Canada 1942.
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Startet klubben Njård
Men drømmen var å starte egen 
klubb. Først dannet de beskjedent 
klubben Fnugg, som ble til Fart. Og 
i april 1924, da brødrene var hen-
holdsvis 14, 12, 10 og 8 år gamle, 
ble det alvor. Foruten de fire, ble syv 
jevnaldrende gutter fra Heggeliveien 
innkalt til stiftelsesmøte for idretts–
klubben Njård. Storebror Reidar 
hadde utarbeidet et omfattende lov-
verk, med generalforsamling, styre, 
protokoll, lover og klubbavis. Alle i 
styret ble tildelt sine verv. Innmeld-
ing kostet kr. 0,50 og årskontin-
genten var kr.1,00.

Klubbens formål var å dyrke fri-
idrett, fotball, svømming, skiidrett, 
skøyteløp og ishockey. Tennis kom 
med i august. Etter hvert ble også 
andre grener aktuelle.

Sigurd var et klart hopptalent. Bare 
åtte år gammel hoppet han over 20 
meter i Hytlibakkene og ”Vestre 
Aker’n” (Skådalsbakken). Han var 
bare 14 da han i  1928 var prøve-
hopper i Holmenkollen første gang; 
senere samme dag presterte han et 
hopp på 53 meter i Midtstubakken.  

Idrettstalent
Gjennom årene deltok han i nærmere 
100 renn og ble etter hvert en av ver-
dens beste skihoppere. Syv ganger 
deltok han i Holmenkollen, hvor han 
i 1940 satte ny bakkerekord på 66 
meter. Sin beste plassering oppnådde 
han i VM i Chamonix i 1937, da han 
ble nr. 4 etter Birger Ruud, Reidar 
Andersen og Sigurd Sollid.  

I tennis kom Sigurd raskt på nivå 
med sine eldre brødre, og ble som 
guttespiller stemplet som ”meget 
lovende” av Norges Tennisforbund. 
Det ble mange premier både i single 
og double fra hans første kamp i 
1927 til den siste i 1940.  I tillegg var 
han en av Njårds beste bandyspillere, 
og dessuten en fremragende stuper 
og litt av en turner. Forlengs salto 
var barnemat for ham.
Også i friidrett hevdet han seg og 

Stifterne av Njård: Reidar, Johan, 
Sigurd og Trygve.
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høstet premier både i kulestøt, dis-
kos, stav, høyde, lengde og sprang 
uten tilløp, samt 100 meter, 400 
meter og 1000 meter stafett. Og den 
gang Njård hadde bridgeklubb, var 
han med og vant der og.

Det var nok ikke uten grunn at Sigurd 
i 1937 ble tildelt ”Njårds Hederstegn 
for Aktive” i gull.

Hopptrener i Italia
Til tross for sin medgang på alle 
fronter, var Sigurd en real og liketil 
gutt. Hans lyse humør og gutteaktige 
væremåte skaffet ham venner over 

Han arbeidet fire år som bokholder 
i sin fars firma Time Recorder  & 
Co. AS,  og deretter i firmaet Johan 
Haanes. I 1937 var han amatørtrener 
i skihopp for det italienske skifor-
bundet, hvor han med sin allsidige 
kunnskap også kunne bistå  hopp–
arrangørene ved  et større skirenn i 
Ponte di Legno i Nord-Italia. 

Derfra skriver Sigurd hjem til Njård-
posten:

100 1/2 meter!
Jeg befant meg omsider i Ponte 
di Legno etter en omflakkende 
tilværelse som skitrener rundt om-
kring i Nord-Italia. Kjempebakken 
som jeg hadde hørt så meget om, 

alt. Som kamerat var 
han enestående, trofast, 
ærlig og med en sterk 
rettferdighetssans.  

Sigurd tok realartium 
på Ris i  1932. Han 
var klassekamerat av 
Finn Varde Jespersen 
(VAH nr. 2/2017) og 
Kjell L’Abbée-Lund, og 
klubbkamerat av Kjell 
Holst (VAH  nr. 3/2018) 
- alle kjente navn fra 
bautaen på Ris skole.

Året etter tok han stu-
dentfaglinjen på Oslo 
Handelsgymnasium. 

Tennistalentet Sigurd tidlig på 
1920-tallet.
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var innen rekkevidde, og jeg skulle få 
høve til å vise om jeg klarte de lange 
svevene på bortimot 100 meter.
Rennet skulle gå av stabelen 6 dager 
senere. En del av sveitserne samt 
de beste italienske hopperne var 
anmeldt.
Bakken var under preparering. Det 
var lett å se at dette hadde de ikke 
greie på, men etter en del veiledning 
kom arbeidet i god gjenge, og etter 2 
dager var bakken klar for prøvehop-
ping. Jeg skulle prøvehoppe sammen 
med noen italienere.

Tilløpet var naturlig og man kunne ta 
så mye fart man ville. Da jeg skulle 
sette utfor, ropte en til meg at jeg 
skulle gå ned 10-15 meter fra der 
jeg sto. Heldigvis gjorde jeg det, for 
farten var stor. Men jeg kom godt 
ut, fikk ”drag” over hele svevet og 
hopplengden ble oppgitt til 88 meter. 
Neste gang gikk jeg 5 meter lengre 
opp, fikk voldsom fart og gjorde et 
vellykket hopp på 100,5 meter, men 
skled i nedslaget. Arrangørene var 
imidlertid elleville, nå hadde de fått 
forhåndsomtale!

Dagen før rennet kom buss etter buss 
med tilskuere, flere tusen, og jeg ble 
overfalt av autografjegere. Men jeg 
var mest opptatt av hvordan bakken 
ville tåle nattefrosten som gjorde 
den steinhard til langt på dag. Jeg 
hadde fått utsatt rennet fra kl. 13.00 
til 14.30 og gitt instruks om påfylling 

av løs sne dagen før og bruk av salt 
selve renndagen.

Instruksen var imidlertid ikke blitt 
fulgt, bakken var hard som is, og jeg 
så straks at det ville være livsfarlig å 
sette utfor. Jeg ba dem hente alt det 
salt de kunne få tak i, og 100 mann 
med stålkanter på støvlene ble satt 
til beintråkking. Men stålkantene bet 
ikke og alle havnet nede på sletta. 

Brødrene Johan og Sigurd på vei til et 
hopprenn.



12

Dette vakte stor jubel, men gikk 
nesten over til piping da det etter 
hvert gikk opp for publikum at jeg 
ikke ville hoppe. Da arrangørene 
ba meg hoppe, svarte jeg at jeg ikke 
ville begå selvmord, men var villig til 
å stå ned unnarennet.  Det ville flere 
av hopperne også. Noen falt, men en 
sveitser og jeg klarte oss. Farten var 
omtrent 115-120 km i timen.  Først 
da gikk presidenten for skiforbundet 
med på å avlyse rennet. En stor skuf-
felse for alle parter, mest kanskje for 
meg, som gikk glipp av å sette ver-
densrekord. Samme aften skulle jeg 
reise videre til verdensmesterskapet 
i Chamonix.

Til Sverige
Da krigen kom til Norge, var Sigurds 
stilling soleklar. For ham var frihet 
en livsbetingelse.  Han var blant de 
første som meldte seg til tjeneste og 
deltok i kampene i et skiløperkom-
pani. Etter kapitulasjonen besluttet 
han å fortsette kampen utenfor 
Norges grenser. Sammen med ven-
nen Ole-Thor Svele dro han til Sver-
ige i april 1941. De skulle ta toget 
til Kongsvinger og gå på ski derfra 
etter en løype Svele hadde lagt opp.  
Da de ankom Østbanen med ski og 
ryggsekk, ble de hilst av en jernbane-
funksjonær med et stille: "Spor 4, 
England!” Litt av en forskrekkelse, 
var det så tydelig at de skulle flykte? 

I Sverige ble de tatt vel imot, invi-

tert til aftens hos landsfiskalen og 
fikk sine pass tilbake. Derfra dro 
de til en nyopprettet flyktningeleir 
i Småland og ventet utålmodig på 
nærmere beskjed fra Stockholm om 
videre reiserute. Målet var England 
via Moskva, men så kom krigen mel-
lom Tyskland og Sovjetunionen, og 
i stedet dro Sigurd tilbake til Norge. 
Etter en kort stund i dekning i Oslo 
fikk  han ordnet skyss over Nord-
sjøen i en skøyte, og kom omsider 
til England etter en slitsom overfart. 
Ved hjelp av gode venner dro han 
videre til Canada og flyskolen Little 
Norway i Toronto og Muskoka. Hans 
lyse sinn, hans iver og gode humør 
gjorde ham avholdt over alt. Han fikk 
til og med anledning til å utøve sin 
yndlingssport og deltok med heder i 
en rekke hopprenn i USA og Canada 
sammen med andre flygere fra Little 
Norway. I Montreal gikk de tre beste 
plassene til Little Norway og den 
beste hopperen, Ola Ånjesen, vant 
både det  øst-amerikanske og det 
amerikanske mesterskapet, takket 
være Sigurds hjelp og veiledning.    

Ånjesen tillegger Sigurd æren 
for seieren, for: ”uten hans hjelp 
og veiledning og hans inngående 
kjennskap til hoppsporten er det ikke 
sikkert det hadde blitt noe mester-
skap.”

Omkom i flyulykke
Etter å ha gjennomgått første etappe 
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av flygerutdannelsen i Canada, kom 
Sigurd til Calverley nær Leeds i Eng-
land for å gjennomgå de avsluttende 
kursene.  Omsider sto han ved målet, 
han var praktisk talt ferdig med ut-
dannelsen og skulle nå være aktivt 
med og kjempe ”for et frelst og fritt 
Norge, koste hva det koste vil!” Men 
en vårdag kom det triste budskapet 
om at Sigurd var omkommet under 
en flyulykke, den 3. april 1943. 

Etter krigen ble hans urne sendt 
hjem, og ved en høytidelighet i ok-
tober 1945 fant jordfestelsen sted på 
Ullern kirkegård. En stor skare var 
møtt frem for å hedre hans minne; 

venner, sportskamerater og kjente 
idrettsmenn.  Til stede var også sje-
fen for kompani Linge og kaptein i 
Flyvåpenet, Ottar Malm.

Kilder:
”SIGURD - Minner i tekst og bilder” 
av Johan Haanes
Njårdavisen/Njårdposten 1928 -1941
Njård jubileumsbok 1924 – 1974
Johan Haanes: 1001 tenniskamper
Nasjonalbibliotekets avisarkiv
Hemingavisen

Stor takk til niesen Elisabeth Haanes 
for verdifulle bidrag.

Minnesten over falne medlemmer av Njård. Stenen er 
plassert ved Njård tennisbaner.
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Regulering til bymessig fortetting 
på Slemdal

TeksT: hennIng krohg sTabell

skIsser: Plan- og bygnIngs–
eTaTen, oslo

Referat fra Ris Vels årsmøte i 
Heminghuset 8. mai, som fylte 
Heminghusets store sal til trengsel 
og langt ut i gangen.   

Det store og meget engasjerende 
tema for årsmøtet var den pågående 
omregulering for Slemdal. Reguler-
ingen vil åpne for nær bymessig 
fortetting av det sentrale området 
rundt T-banestasjonen.

Møtet åpnet med styremedlem 
Joakim Stenslands orientering om 
utbyggingssaken på Slemdal. Det har 
vært prosjektverksted og samarbeid 
med byråd for byutvikling, Hanne 
Markussen (MDG). Det var spesielt 
fokus på trafikale forhold som må 
løses først. Reguleringsplanen be-
regnes ferdig til 2020.

Velet har laget en 4-punkts liste for 
innspill som ble presentert på pow-
erpoint:

1 )  Tr a f i k a l e  l ø s n i n g e r  m å 
ordnes før byggetillatelse gis.                                                                                                                  
2) Det trafikale må ses i sammen-
heng med T-bane på Vinderen og 

nye planlagte Diakonhjemmet     
stasjon, og ikke vurderes isolert.                                                                                                                                         
3)  Den betydel ige gjennom-
g a n g s t r a f i k k e n  p å  S l e m -
da l  f ra  Bærum må u t redes .                                                                                       
4) Fortettingen på Slemdal må 
utredes og ses i sammenheng med 
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andre store utbyggingsplaner i nær-
heten, som Hafslundtomten, Diakon-
hjemmet, nytt sykehus på Gaustad, 
sykkelvei i Slemdalsveien.

Bjarne Berggrav og Frank Sandberg 
(Lyveien veilag og Frognerseteren 
& Holmenkollen Rotary) har meldt 
sak til eventuelt: Ny ordlyd til punkt 
4 på listen til Plan- og bygnings–
etaten ønskes endret til «Fortetting 

på Slemdal må utredes innenfor en 
maksimal byggehøyde på 4 etasjer 
i indre sone." Dvs. en tilføyelse til 
setningen «Fortetting på Slemdal 
må utredes».

Det ble en del diskusjon om for-
muleringen, og supplering med in-
formasjon om at Plan- og bygnings–
etaten alt har redusert byggehøyden 
i sone 1 (indre) til 6 etasjer.

Gjeldende regulering
Den største delen av plan–
området er regulert til bolig 
etter midlertidige bestem-
melser S-2864. Blåkors 
holder i dag til nordøst for 
T-banestasjonen. Dette 
området er regulert til et-
tervernshjem og alders–
hjem. Slemdal senter er 
regulert til blandet formål 
(bolig, forretning, kontor).
Innenfor planområdet på 
ca 210 daa er det ca 270 
boliger. Dette gir en bo–
ligtetthet på 1,3 boliger/
daa. Dagens områdeutnyt-
telse er estimert til 20 % (*). 
Til sammenligning har ek-
sempelvis Smestad 28 % og 
Skøyen 90 %. Dersom man 
regner områdeutnyttelse 
av potensialet som ligger i 
gjeldende regulering, ligger 
den på ca 35 %.

Tekst og bilde hentet fra: Plan- 
og bygningsetaten saksnr. 
201510841 datert:22.11.2017.
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Ved avstemming fikk forslaget til 
B. Berggrav 44 stemmer og Velets 
ordlyd fikk 21 stemmer. Pkt. 4 en-
dres derfor i henhold til førstnevntes 
forslag.

Saker på programmet, informa–
sjon og kommentarer:

Byggesaker i området der Velet har 
uttalt seg:

1) Saken med sykkelsti langs Slem-
dalsveien fra Gaustad til Slemdal blir 
stilt helt i bero.

2) Utbygging Slemdal. Velet øn-
sker at den må gjøres samtidig med 
helt planfrie kryss ved Vinderen og 
Slemdal. Holmenkollbanen ønsker 
en vendesløyfe ved Slemdal så de 
kan snu der. 
  
3) Stasjonene Steinerud og Frøen 
legges ned. Det beregnes ny stasjon 
ved Diakonhjemmet der det blir stor 
ny utbygging på 43 mål med diverse 
typer bygg opp til 12 etasjer, og ved 
Hafslund planlegges 157 leiligheter 
i opptil 8 etasjers bygg. Med all 
nåværende og forventet gjennom-
gangstrafikk i området, mener Velet 
at det er av avgjørende betydning at 
kryssene ved T-banen blir planfrie.

4) Utvidelse av Gaustad sykehus. 
Planlagt byggehøyde var 72 meter 
på 3 store tårn. Også 13 eksisterende 

boliger er tatt med i planområdet. 
Byggehøyden er nå redusert til 42 
meter.

Orientering og argumentasjon fra 
deltakende politikere:

A) James Stove Lorentzen (Høyre) 
redegjorde for overordnet tankegang. 
Høyre ønsker å beholde eksisterende 
småhusplan i området utenfor Ring 
2. Unge bor i sentrum, og når de 
får familie, flytter de ut av Oslo til 
nærkommuner. Det er netto utflyt-
ting fra Oslo. Høyre ønsker å be-
holde byen med korte reiseavstander. 
Vestre Aker har flest 5-åringer. Alle 
bydelsområder utenfor Ring 2 har et 
fortettingspotensial på 4000 boliger. 
Det er bagatellmessig når man venter 
200 000 nye personer i fremtiden. 
Derfor må det satses på nye boliger 
andre steder. Mye vurdering av folks 
transportbehov og hva som trengs 
for å løse det. De fleste skal ut av 
boligområder og ikke til sentrum, 
men øst- og vestover. Når det skal 
gjøres endringer i trafikkløsninger 
med bane, vei og liknende, må det 
gjøres samtidig. Ellers vil det bli flere 
unødvendige perioder med dramatisk 
redusert fremkommelighet.

B) Arbeiderpartiets bystyrekandidat 
Hanne Løfsnes sa seg enig med 
Høyre i mye, blant annet bevaring 
av småhusbebyggelse. Den nye 
småhusplanen fra 2019 tar vare på 
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flere småhus enn reguleringsplanen 
fra 2015. I Oslo er 47 % av bygge-
sonen grønn. Oslo er den grønneste 
byen i Skandinavia.  Arbeiderpar-
tiet ønsker å bygge hus på lokket 
når T-banen legges under bakken, 
blant annet ved Vinderen. Hun var 
enig med Stove Lorentzen om at 
utbygginger og ombygging av T-
banens stasjoner må gjøres samti-
dig, så prosessen blir kortest mulig. 
Arbeiderpartiet ønsker også reell 
redegjørelse av tomten på Ullevål 
for videre utbygging til sykehus som 
alternativ til utbygging ved Gaustad.                                                                                                                                         
             
I 2015 sa Arbeiderpartiets Røberg 
Larsen at de mente alle T-banesta–
sjoner langs Holmenkollbanen burde 
fortettes. Nå har visst Ap revurdert.
Det ble så diverse innspill, spørsmål 
og kommentarer fra salen. Her er et 
utvalg:

Blant publikum sa en seg kritisk 
til lavere krav om parkering ved 
utbygging og fortetting av hager og 
liknende.  Det finnes eksempler på at 
Plan- og bygningsetaten har satt be-
grensning på 0.7 parkeringsplass per 
bolig. Det vil føre til mye parkering i 
veiene og redusert fremkommelighet 
også for utrykningsbiler. 

En  annen mente at MDG har en 
innflytelse på politikken i Oslo som 
grenser mot ren galskap.

Videre ble det påpekt at folk flytter 
ut av sentrum for å få bedre parker-
ingsmuligheter. Men dagens byråd 
vil ikke tillate folk å parkere på egen 
tomt når det bygges ut.

En engasjert beboer sa at en eventuell 
sykkelvei langs Slemdalsveien vil 
kreve ekspropriasjon av grunn fra 
35 boliger. Det vil være mye enklere 
å lage slik sykkeltrasé andre steder.
   
Arbeiderpartiet mener det er få som 
sykler fordi det ikke er trygt nok. 
Derfor ønsker de nye sykkelveier. 
Dette syn ble kommentert med at 
sykkelveiene ikke blir realistisk 
planlagt.

Som avsluttende kommentar ut-
talte Venstres Hans Kr. Voldstad at 
småhusplanen ikke må bevares som 
den er, for det er en riveplan. Den må 
omgjøres til en bevaringsplan. 
   
For øvrig vises det til Plan- og 
bygningsetatens saksinnsyn, saksnr. 
201510841, Fortetting Slemdal. 
Spesielt dokumentnr. 48 (Planpro-
gram, stedsanalyse og illustrasjoner). 
Der er det omfattende materiale til 
fordypning, og mye interessant in-
formasjon registrert og dokumentert 
for området.



18



19

Villavedtekter for Aker kommune fra 1903 
påla boligbebyggelsen å ligge minst 10 meter 
fra nabogrensen og minst 15 meter fra veiens 
midtlinje. Vedtektene bidro til å opprettholde
de romslige tomteparsellene, og videre utbyg-
ging skjedde hovedsakelig i henhold til struk-
turen som var lagt av utparselleringsplaner 
fra århundreskiftet. Heming idrettsanlegg ble 
etablert i 1914. De opprinnelige boligparsellene 
ved Gråkammen ble i den forbindelse omreg-
ulert til idrettsplass og nye anlegg ble oppført 
i tilknytning til banen. Ris kirke, sør for plan–
området, ble innviet i 1932.
1940-1996
En større veiomlegging fant sted på Slemdal 
rundt midten av 1900-tallet i forbindelse med 
forlengelsen av Risalleen fra Ris kirke opp til 
Slemdal. Samtidig ble Dagaliveien forlenget 
til Gulleråsveien. Veiomleggingen fikk kon-
sekvenser for boligområdene sør for Slemdal 
senter. En del nye utparselleringer ble foretatt 
langs de nye veistrekningene. Rekkehus ble 
oppført langs Lyveien. Dette innebar en ny type 
boligbebyggelse på Slemdal. Villavedtektene
som regulerte avstanden mellom husene på 
Slemdal ble først opphevet i 1973, og tomtene 
på Slemdal holdt seg svært romslige frem til 
midten av 1970-tallet. Etter 1973 ble det fore-
tatt en rekke nye tomtedelinger for oppføring 
av nybygg. Den nye boligmassen bestod først 
og fremst av rekkehus og noe frittliggende 
småhusbebyggelse. Slemdal senter ble bygget 
på midten av 1980-tallet.
1996-
Etter at den første småhusplanen ble vedtatt i 
1997, er det bygget relativt lite.

Skisser til venstre: Rødt markerer nye bygg i perioden. 
Tekst og bilde hentet fra: Plan- og bygningsetaten saksnr. 
201510841 / Slemdal - Områderegulering / Byutvikling - 
vest og indre by/ 22.11.2017
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Maleren Henrik Backer og plassen 
Hagan, korrigerte opplysninger

TeksT: bjørn ChrIsToPhersen I 
sammarbeId med harrIeT baCker

foTo: Clemens saers

Det står en beklagelig feil i en 
artikkel i Historielagets blad nr. 
2 for i år om Holmen nye skole. 
Der skrev Bjørn Christophersen 
at plassen Hagan er revet. Han 
ble kontaktet av Harriet Backer, 
barnebarn av maleren Henrik 
Backer. Hun fortalte at dette er 
helt feil, plassen står der fortsatt.

Sammen planla vi å samarbeide 
om en korrigerende artikkel i dette 
nummer.  
Etter  å  ha innhentet ytterligere  
opplysninger fra arkivet i Oslo 
kommunes Plan- og bygningsetat 
og tilgjengelige opplysninger på 
nettet, vil vi gjerne gi en oppklarende 
fremstilling:

1. Maleren Henrik Backer kjøpte 
den gamle husmannsplassen Hagan 
under Vestre Holmen gård i 1907.  
Deler av bebyggelsen stammet helt 
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Tegning til venstre. Kunstneren skrev under tegningen: "Tenk om jeg en gang 
kunne komme til at eie dette deilige sted ????. Februar 1906. Ja! nu er stedet 
foreløpig mit. Marts 1907"
Tegning oven. Forandring af pladsen Hagan. Henrik Backer. Fasade mot 
Nord.
Fra arkivet i Oslo Plan- og bygningsetat. Det høye smårutete vinduet var til 
kunstnerens atelier. Til venstre sees den lille, opprinnelige del av husmanns-
plassen. Nordfasaden kunne sees av forbipasserende som gikk sydover ned 
Holmenkollveien.
Tegning nede. Forandring af pladsen Hagan. Henrik Backer 1915. Han var 
også en god håndverker og utførte mye av byggearbeidet selv. 
Fasaden kunne sees fra Holmenkollveien.
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fra 1700-tallet.  I 1915 foretok Hen-
rik Backer betydelige forandringer 
og forbedringer av våningshuset på 
plassen. Det ble bygget et atelier med 
et stort, smårutet vindu mot nord og 
en ny fløy på vestsiden med stue og 
soveværelser. Han bodde der med 
sin familie til han døde i 1948. Har-
riet Backer, som er mosaikkunstner, 
husker stedet fra mange søndags-
middager hos besteforeldrene mens 
hun var barn og senere hos beste-
moren Dagny, som overlevet mannen 
med 16 år. Hun husker at forholdene 
var noe gammeldagse, man brukte 
utedo og det var bare kaldt vann i 
springen.

2. Etter Henrik Backers død solg–
te enken Dagny Backer stedet til 
Storebrand forsikringsselskap, med 
den betingelse at hun skulle få bo 
i huset så lenge hun levet. Hun 
døde i 1964. Etter en brann søkte 
Storebrand kommunen om å få rive, 

og fikk tillatelse til å rive huset i 
1972.  Storebrand oppførte i 1974 
en mindre, delvis restaurert bolig 
på stedet der den østre, minste og 
eldste delen av bygningen hadde 
stått. Der ble romløsningen tilpas-
set moderne krav, ved arkitekt B.A. 
Moe. Man behøvde ikke lenger bruke 
utedo.  Henrik Backers atelier og 
fløyen på vestsiden ble ikke forsøkt 
gjenoppbygget og er nå borte.  Den 
gamle låven fra husmannsplassen var 
uskadd av brannen og ble stående 
uforandret og står der fortsatt.

3. Storebrand, ved en tilknyttet stif-
telse, delte etter hvert tomten i to 
deler. Den største og nederste delen 
på 18 mål solgte Storebrand i 1997 
til entreprenørfirmaet Naturbetong.  
Firmaet planla å oppføre flere høye 
boligblokker på stedet. Det førte til 
omfattende naboprotester. Saken 
ble utsatt.

Til venstre:"Stallkarens" bolig. Til høyre et lite lysthus foran 
Holmen nye skole.
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4. På den øverste rundt tre mål store 
tomten ble det i tillegg til det res-
taurerte huset fra 1974 oppført en 
vertikalt delt tomannsbolig, som fikk 
adresse Holmenkollveien 61 A og B.  
Tomten med det ombygde og restau-
rerte huset fra 1974 og den gamle 
låven, fikk adresse Holmenkollveien 
61 C.  Denne delen av den gamle 
plassen Hagan solgte Storebrand i 
2004 til et oldebarn av Henrik og 
Dagny Backer, som i likhet med 
flere andre medlemmer av familien 
Backer føler sterk tilknytning til 
stedet.
5. Den nevnte 18 mål store delen, 
ofte kalt Storebrand-tomten, ble av 
kommunen omregulert til skole-
formål i 2011.  Etter det kjøpte Oslo 
kommune Storebrand-tomten av 

Naturbetong for 278 millioner kro-
ner, en dyr skoletomt der Holmen 
skole i dag ligger.   

Holmenkollveien 61 C med den 
gamle låven og huset fra 1974 kan 
ikke lenger sees fra Holmenkollveien 
fordi den vertikaldelte tomannsboli-
gen skjuler utsikten. Men låven og 
det gamle huset, samt et lite gammelt 
lysthus kan sees fra Henrik Backers 
vei.

Vi føyer gjerne til at store vegg-
malerier av Henrik Backer med 
motiver fra gamle Kristiania pryder 
hele ni av veggene i Restaurant 
Olympen (populært  kalt  Lompa)  i 
Grønlandsleiret 15.

Harriet Backer i samtale med Bjørn Christophersen,  
5. august 2019. Pladsen Hagan i bakgrunnen.
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Husmannsplasser i Vestre Aker

TeksT: karI ranheImsæTer

foTo: Clemens saers og oslo-
bIlder.no

Norges økonomiske utvikling de 
siste fire – fem hundre år kan i 
stor grad tilskrives husmannsves-
enet, fram til dets avskaffelse, så 
sent som etter andre verdenskrig.  
Hva var så en husmann, og hvilket 
forhold var det mellom ham og 
den han leide plassen sin av? Han 
eide ikke plassen, og måtte betale 
en form for leie for den med sin 
arbeidskraft, kalt pliktarbeid, et 
slags leilendingsforhold.

Tidligere i år ble jeg av lederen for 
historielaget spurt om jeg ikke kunne 
skrive litt om husmannsvesenet.  I 
dagens bydel Vestre Aker var det 
mange storgårder, og disse igjen 
hadde under seg mange husmanns-
plasser, og noen hadde setre. I Vestre 
Aker står fortsatt noen av de gamle 
plassene, og borettslag, barnehager, 
skoler og veier har navn etter disse.

Det norske bondesam-
funnet og husmanns-
vesenets opprinnelse
Det har til alle tider eksistert en el-
ler annen form for standsforskjell i 
bondesamfunnet, helt fra den gang 

mennesket ble bofast og begynte 
med jordbruk.  Den eldre Edda 
beskriver en markert forskjell i den 
norske/norrøne landbefolkningen, 
mellom stormenn, bønder og trel-
ler. «Rigstula» beretter detaljert om 
hvordan denne sosiale lagdelingen 
ble til.  Trellene er trolig kimen til 
husmannsvesenets opprinnelse. I 
«Håvamål», det vil si Den høyes tale, 
Odins tale, nevnes ”kotkaren”, en 
som bor i et lite kott av et hus: «Eit 
lite bu er betre enn inkje, heime er 
kvar mann herre. Har du geiter to 
og ein tausperra sal, då tarv du ik-
kje tigge.» «Eit lite bu er betre enn 
inkje, heime er kvar mann herre. 
Hjarta bløder når beda du skal om 
mat til kvart eit mål». (Strofe 36 og 
37). Alle menneskers mål er å være 
fri, uavhengig av andre, om huset 
bare er «ein tausperra sal». Kanskje 
var dette tankene til frikjøpte treller?
Småfolk, treller og kotkarer sto ned-
erst i dette samfunnet. Opprinnelig 
sto trellen utenfor samfunnet, og han 
var prisgitt bonden på alle måter og 
hadde ingen rettigheter, i henhold til 
lovene. Dog: Bonden hadde all inter-
esse av å behandle trellene skikkelig, 
og de fikk gifte seg og få barn.  De 
var tross alt viktig arbeidskraft. Ofte 
fikk de ha for seg selv det de arbei-
det i hop i fristundene sine. Mange 
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kjøpte seg til slutt fri, og mye jord 
kan være ryddet av disse frikjøpte 
trellene. 
Odin sier i Håvamål om trellene: 
«Ein sjølvrådig træl skal ingen tru», 
og det var neppe greit å være trell 
hos en bonde av Odin-typen. (Odin-
skikkelsen har sitt opphav i en kultur 
langt mot øst; sibirske sjamaner 
hadde åttebente hester). 

Hva var en husmann?
I det gamle lovspråket brukes ordet 

«husmann» om en som bor i huset 
til en bonde eller bymann. Han er 
vanlig arbeidsmann, ofte med egen 
husstand, og leier boligen på en 
eiendom. Boligen er i begynnelsen 
ikke særskilt matrikulert. Etter 1900 
satt rundt 300 husmenn på matrikul-
erte plasser, hvilket ga dem større 
rettslig vern overfor bonden, så noe 
var skjedd opp gjennom århundrene. 
Siden plassen ikke var matrikulert, 
het den bare for eksempel Grind–
bakken under Voksen. Dette skyldtes 

Ukjent husmannsplass i Oslo. Akvarell av kunstner Aslaug Moe Arnoldus,  1958. 
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skatteforordningen av 1670 som sa 
at nyrydninger ikke lenger skulle 
matrikuleres som egne bruk, men 
ligge under de gamle gårdene og 
skattlegges med dem.
En husmann, eller plassmann, fra 
rundt 1600, er en person som bygs-
let jord eller bare en hustomt av en 
jordeiende bonde. Han leide plassen 
mot en årlig pengeavgift, pliktar-
beid eller begge deler. Han betalte 
med andre ord ikke (penge)skatt, 
men «skatten» var pliktarbeidet. 
En husmann er ergo definert ved 
sitt forhold til jord(a). Det var ofte 
yngre sønner og svigersønner av 

bonden og sønner av arbeidere som 
fikk tildelt et jordstykke i utkanten 
av gården, i innmarka, og eventuelt i 
utmarka, der de kunne rydde plassen 
og dyrke jorda. Plassene var store 
nok til at folket kunne berge livet. 
Kvaliteten på jorda kunne nok være 
så som så.  Leien var onnearbeid, og 
derfor kalles disse husmennene ofte 
«arbeidshusmenn».
Dette har sammenheng med den 
generelle utviklingen i jordbruket 
og den sterke befolkningsveksten 
utover 1700-tallet. Under eneveldet 
var det forbudt å gå arbeidsledig, 
noe som fremmet husmannsvesenet.  

Husmannsplassen Hagan under Vestre Holmen. Fotograf Anders Beer Wilse, 
1901
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Dessuten trengte bonden stabil ar-
beidskraft i onnene.  Bonden fikk 
derigjennom inntekter til å betale 
skatten. Fra slutten av 1800-tallet går 
det gradvis tilbake med husmanns-
vesenet på grunn av teknifiseringen 
i jordbruket, industrialiseringen og 
utflyttingen til byene og utvandrin-
gen til Amerika.

Husmannens plikter 
og arbeidsoppgaver
Leien for plassen var altså arbeids–
PLIKT, som var både absolutt og 
ubestemt. Men noen arbeidsRETT 
hadde husmannen ikke, om det skulle 
knipe litt i heimen, noe det nok kunne 
gjøre vinterstid. Pliktarbeidet kunne 
ofte, og noen steder, ta så mye tid at 
husmannen ikke fikk tid til å ta seg 
av sin lille jordlapp, ettersom plikt–
arbeidet ikke var klart definert; han 
ble derfor et bytte for gårdeierens/
bondens vilkårlighet. PLIKT når det 
passet bonden; men ingen RETT til 
arbeid som en slags kompensasjon 
for denne uvissheten hadde han ikke.
Husmannens kone og barn ble også 
utkalt til å arbeide for bonden. Barna 
skulle gjete krøtter i utmarka; de 
hadde «juringsplikt». Kona til hus-
mannen måtte gjøre arbeid borte fra 
heimen, og vanskeligst var dette når 
barna var små. Men barna hang på 
foreldrene, selv om de normalt skulle 
vente til de var 12 år.
Husmannen kunne også bli tilkalt 
til annet arbeid, og da mot betaling 

som en vanlig dagarbeider. De fleste 
husmenn kunne utøve et eller annet 
håndverk; de drev ikke bare med 
jordarbeid.
Gårdbrukeren hadde store fordeler 
av dette systemet, og husmanns-
familiens pliktarbeid har en stor del 
av æren for den store fremgangen i 
jordbruket som begynte på 1700-tal-
let og fortsatte utover 1800-tallet. 
Men husmannen fikk ikke ta del i 
denne fremgangen/utviklingen, noe 
som skapte sosial uro, og Marcus 
Thrane satte ord på denne uroen. 
Rundt 1860 kom Eilert Sundts viten-
skapelige undersøkelser, og disse 
kastet et skarpt, og også grelt, lys 
over husmannsvesenets skyggesider.

Hva slags arbeid ut-
førte husmannsfami-
lien?
Arbeidet er relatert til all slags arbeid 
som hørte med til gårdsdriften. Det 
kunne være skogsarbeid, fjøsstell, 
gårdsarbeid, tilvirking av klær i 
alle faser, gjeting med mer. Derfor 
er det, slik jeg ser det, ikke mulig 
å komme utenom huldra og hennes 
folk. Folketrosfore–stillingene om 
underjordsfolket var levende til langt 
opp på 1900-tallet. Vanlig var det 
også å støte på bjørn, ulv og gaupe. 
En elev jeg hadde hadde slekt på 
en gård i Sørkedalen. Bestefaren 
hadde møtt huldra i skogen. Ingen 
fikk betvile det. «..den og den jaug 
aldri». Jeg har feriert i Hallingdal i 
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mange år, og for en del år siden møtte 
jeg en ganske ung mann, 6 – 7 år 
gammel. Vi sto ved et tjern, og den 
unge mannen kunne opplyse meg 
om at dette var «huldretjern», for det 
hadde bestemor sagt. Området heter 
for øvrig Huldrehaugen(e), ifølge 
Gustav Indrebø.
Barna kom tidlig med i det daglige 
arbeidet. Jentene innendørs, eller 
i fjøset, som ble ansett for å være 
kvinnfolkarbeid, og i onnearbeidet; 
guttene utendørs i alt mulig «kar–
arbeid», og betydningen av å lære å 
håndtere hester, som ble regnet for 
mannens domene. De var verdifulle 
dyr, og måtte passes og stelles godt. 
Husmannen hadde ikke egen hest, 
men fikk låne bondens hvis, eller 
når, han trengte en.  Skogsarbeidet, 
tømmerkjøringen, foregikk med hest, 
og da var det viktig å vite hva man 
gjorde. 
Mannen var mye i skogen utenom 
onnearbeidet om sommeren, ofte 
flere uker i strekk om vinteren. Det 
var tømmerkjøring, langt til skogs, 
borte fra familien, til tider ganske 
ensomt. Dersom han så en vakker 
kvinne i skogen, måtte han forsikre 
seg om at hun ikke hadde hale, og 
passe seg for ikke å bli bergtatt. Det 
skjedde som kjent med vår alles Peer 
Gynt. En myr opp mot Lysedammene 
har navn etter huldra. 
Foruten tømmerhugst var malm-
kjøring, plankekjøring og kølabren-
ning oppgaver som husmannen ut-

førte. Asbjørnsen har fortalt levende 
om plankekjørernes liv og arbeid, og 
om den som hadde den hesten som 
var flinkest til å bite, kom raskest 
frem. Siden det å kjøre malm og 
plank og tømmer var hardt arbeid, 
fikk mann og hest det beste stellet 
og den beste maten.
Det var mange «kølabånner» mellom 
Østernvann og Burudvann, og disse 
forsynte Bærums verk med kull. Men 
det var også kølabånner i Bogstad-
skogen, og en av dem er markert: litt 
vest for det stedet der Østernsetra lå, 
på østsiden av Triungsvann, på stien 
opp til Merraskallen. Jeg besitter et 
bonitetskart over Bogstadskogen, 
og leser jeg det ikke helt galt, var 
det mange kølabånner rundt Tri-
ungsvann og Blekkevann. Arbeidet 
ble gjerne utført på senhøsten og 
forvinteren, etter at onnearbeidet og 
innhøstingen var over, og var ikke 
helt ufarlig. Mila måtte passes dag 
og natt i 2 – 3 uker, slik at den ikke 
skulle slå, det vil si  ta fyr. Store deler 
av marka var snauhogd i jernverkets 
storhetstid. 
«Den grønne bånn» ved Østernvann 
er godt synlig, og Bærumsmarkas 
Venner satte for mange år siden opp 
et informasjonsskilt der. Denne mila 
leverte kull til Fossum jernverk ved 
Hammardammen, der Ankerveien 
krysser Lysakerelven. Verket var 
et underbruk av Bærums Jernverk. 
Verksboligene står fortsatt.
Et legdslem het Simen Kølabrenner; 
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Husmannsplass under Voksen. Fotograf Anders Beer Wilse, – 1902.
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han gikk på legd mellom husmanns-
plassene i Lund – Muren-området 
i Bærum. Han arbeidet, for da var 
han ikke en byrde for samfunnet. En 
gang i tiden var det forbudt å være 
arbeidsledig.
Slåtten var en annen viktig oppgave, 

Husmannsplassen nedre Makrell–
bekken under Øvre Smestad. Da bil-
det ble tatt, bodde det to familier på 
tilsammen 22 personer her. Fotograf 
ukjent,  1875.
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og både menn og kvinner slo. Kvin-
nene svingte riva og barna samlet 
sammen det riva ikke fikk med.  Den 
som skulle holde følge med «føre–
slåtteren», måtte kunsten å slå. 15-20 
mann på rekke, holde tempoet eller 
ut av rekka.   «Det var en skam ikke 

å greie arbeidet sitt, og folk kappedes 
også der slik som pliktslåtten på 
Østern. «Det var ittno brorskap i arbe 
den gongen»», kan Reidar Holtvedt 
fortelle i en av sine bøker om liv og 
levnet i Sørkedalen.
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Uthuset eller stallen til husmannsplassen Hagan rett nord for Holmen skole. 
Her holdt hester, kuer, sauer og gris til. Bildene er fra 5. august 2019 og viser at 
uthuset er i god stand med tidsriktig bruk av materialer. 
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Måtte passe seg for 
huldra
Fjøsstellet var, som sagt over, 
primært «kvinnfolkarbeid», men 
knep det, måtte mannen også ta en 
tørn.  I fjøset var det viktig å følge 
uskrevne regler for ro og arbeid, og 
å stå på god fot med nissen eller be-
boerne under fjøsgulvet.  Dette fikk 
Sandbråta-folket erfare: Noen jenter 
holdt kommers i fjøset til langt på 
natt, noe nissen ikke likte. Han ville 
ha ro om natten. «For da døm kom 
om morran og skulja ta på stellet, 
låg en diger saubukk trøkt neri ei 
så! (…) så denne som hadde trøkt`n, 
måtte hatt svære krefter.» Historien 
om Sandbråta-nissen fortalte Jorunn 
Sandbråten, f. Heggelia, meg for 
mange år siden. Det straffet seg å 
legge seg ut med underjordsbefolk-
ningen, eller bryte uskrevne regler 
for ro og arbeid, i fjøs og hus, for to- 
og firbente.  «Men etter at hu Sønni 
kom til Sandbråten, hu som sea fløtta 
tel Øver-Lyse, vart Sandbråtanissen 
blid. Hu fekk hjælp ta`n både nå og 
da, og hu gjekk der og prate ved`n 
støtt (…)». Nissen var også «fød-
selshjelper» da ei ku skulle bære.
Barna hadde en viktig oppgave: 
gjeting, såkalt «juringsplikt», noe 
som ikke var helt ufarlig. Det på–
hvilte barna et stort ansvar å passe 
på dyrene. Det minst farlige dyret 
de kunne støte på, var nok reven.  
Verre var det om bjørnen, ulven el-
ler gaupa kom.  En bøling hadde ei 

sinna bjelleku, som tok affære når 
«ubudne» gjester nærmet seg, fortel-
ler Holtvedt. Bjørn er det ikke lenger 
på våre kanter, men ulven nærmer 
seg igjen. Gaupe er det helt sikkert, 
for den skal ha tatt en søye og et par 
lam på Bogstad gårds beite på Årnes 
i Sørkedalen for noen år siden. 
Det hendte at litt større jenter som 
var alene ute med dyra, ikke kom 
tilbake sammen med dyra til kvelden. 
Da ble det ringt med kirkeklokker. 
Hun kom tilbake og fortalte at hun 
hadde vært hos «dem», lokket inn i 
berget av huldrekallen.
En del opphavssagn er knyttet til 
hvordan en spesielt fin ku, gjerne 
droplet, er kommet til gards. Det var 
huldreku. Huldra hadde store, flotte 
droplete kuer. Det kunne hende at 
noen så denne bølingen.
Arbeidsoppgavene kvinnene og men-
nene utførte var like viktige for alle, 
for gårdens økonomi og plassfolkets 
overlevelse: likeverdig arbeid. Kvin-
ners og jenters arbeidsoppgaver var 
også alt som hadde med tilvirking av 
klær å gjøre. Småjentene lærte tidlig 
å håndtere strikkepinner og synål, 
spinning og veving, noe som ble 
forventet at de kunne som voksne, og 
voksne ble de ved konfirmasjonen. 
Matlaging og alt mulig husstell ble 
det også forventet at de skulle kunne. 
Både gutter og jenter måtte hjelpe til 
fra de var «en neve stor», for at de 
som voksne kunne bli selvhjulpne. 
De gikk i «livets yrkesskole». Menn 
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og kvinner var spesialister hver på 
sine områder. Ikke for det, kvinn-
folka kunne nok kjøre hest de og, om 
det knep; mannen ta et tak i fjøset. 
Denne arbeidsfordelingen er ganske 
naturlig; alt som har med hest å gjøre, 
er tungt, fysisk arbeid, mens fjøsstel-
let nok er mindre tungt (mon det?)

Hvordan var  plasstil-
værelsen? 
Plasstilværelsen var ingen dans på 
roser for mange plassfolk: skrale 
boligforhold, trangboddhet, mann, 
kone, mange barn, tjenestejente og 
tjenestegutt under samme tak.  Slik 
kunne det være selv om de hadde en 
storgård i ryggen. På plassen holdt 
de såpass jord at de kunne fø et par 
kuer, noen sauer, holde høns og fø 
frem en gris til jul. Det finnes mange 
fotografier av plassfolket fra plass-
ene her i området, da er de iført sine 
søndagsklær til ære for fotografen. 
Det daglige slitet er ikke så ofte 
foreviget. Det finnes et flott bilde av 
noen menn som pløyer på Ødegårds–
jordet til Voksen, der kirken ligger i 
dag. Men bildet viser ikke hvor tungt 
det var, for både mann og hester. 
I historiebok for bydel 36 (1980) 
forteller en 86 år gammel kvinne 
litt om husmannsbarna, rundt 1860: 
Huseby skole var nettopp ferdigstilt, 
men barna fra storgårdene gikk ikke 
der; de ble kjørt til byen. Her gikk 
plassbarna fra plassene rundt om. 
(..) Arbeidsdagen var lang. «Faren 

arbeidet på gården om sommeren, 
og i skogen om vinteren, fra kl. 5 om 
morgenen til sent på kvelden. Moren 
var også ofte på gården i klesvask, 
slakting, baking – og om sommeren 
på jordet. Barna var også med. De 
skillingene de tjente, fikk faren. Han 
trengte dem sårt. Å skaffe mat og 
klær til 10 – 12 unger var ikke lett. 
(..)  Kanskje en og annen fulgte 
mor, der hun en tidlig morgenstund 
vandret til byen med vasselen over 
skulderen. Hun skulle selge smør og 
egg – og kanskje kjøpe noen alen tøy 
(..) En hadde kanskje sittet på et lass 
– vedlass eller plankelass fra Fossum 
bruk – eller et mellass fra en eller 
annen mølle langs Lysakerelven.»
En anonym plasskar på 93 år (1980) 
kan også fortelle litt om livet på en 
plass: «Besetningen på brukene (un-
der Løvenskiold, min tilføyelse) var 
to til fire kuer, ungfe, gris, høner osv, 
sjelden hest. Stellet med dyrene falt 
på husmødrene, og vanligvis måtte 
de også delta i utearbeid – man-
nen hadde jo sitt arbeid utenom å 
passe (det vil si ved trelastbedriften 
eller teglverket, min tilføyelse). De 
hadde få eller ingen maskiner til 
hjelp. Vannet som trengtes både 
til dyr og mennesker, måtte bæres 
fra en brønn, ofte nokså lang vei. 
Elektrisk lys og kraft var ukjent(..) 
Mange nåtidsmennesker vil kanskje 
ha vanskelig for å forstå den store 
omtanke, dyktigheten og kreftene 
som måtte til.»   Kvinnen over fortel-
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ler at arbeidsdagen begynte kl. 5 om 
morgenen. Denne mannen sier det 
samme: "I 1880-årene var arbeids-
dagen fra kl. 5 om morgenen til kl. 
19 om kvelden. I 1890-årene fra kl. 
5.30 til kl. 19. Litt forbedring ble 
det. I 1890-årene ble lønnen pålagt 
til kr 1.60 (per dag) med arbeidstid 
fra 6-19 i sommertiden og 6-18 i 
vintertiden." Men han sier ikke noe 
om det var husmenn med eller uten 
jordvei som fikk 1.60 pr dag. Det 
var forskjell på disse husmennene. 
De uten jordvei fikk litt mer pr dag 
enn de som hadde jordvei, det vil si 
en jordlapp å dyrke.

Noen historier "fra 
virkeligheten"
Jeg avrunder denne bolken med flere 
glimt fra dagliglivet til plassfolket; 
kilden er Reidar Holtvedts bøker om 
Sørkedalen. Den eldste informanten 
er født i 1850. Selv om historiene er 
derfra, vil jeg tro at det informantene 
forteller, ikke var helt ulikt det folk 
opplevde andre steder, også på våre 
kanter.
«En liten gutt hadde som 4 – 5 – åring 
måttet være med far sin i høggerhytta 
helt oppmed Nibbitjenn, og der var 
han innelåst i mørke mens faren 
kjørte vendinga. Ble det svært kaldt, 
så de ble redde for at hestene skulle 
fryse i hjel eller ta skade på barstal-
lene, kjørte de nattvending og, for 
å holde varmen i dem. Men denne 
gutten var ikke mer enn elleve år da 

han lå nedi Vækerø og kjørte for far 
si i så tynne og dårlige klær at han 
mangen gang ikke orket å sitte på 
lasset, men løp ved siden av (..)»
 «Det hendte at en seter måtte opp–
gis fordi underjordinger og annet 
trollskap ikke ville la bonden få 
trivsel med den.»
«Han Anders Haga var itte mer hell 
ni år gammal da døm sendte`n mo 
aleine etter kua (rundt 1870).»
«Ja, dyra var noe døm visste om, det, 
men det var mye i skauen som døm 
itte visste om du.»
«Huldra tel eksempel, såg døm nå 
rett som det var.»
«Hu hadde seter au, huldra (…). 
Buskapen var jamt svære, gilde 
brandtete kuer (…).
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36

Tirsdag 8. oktober kl. 18.00:
Kveldstur langs Ankerveien 
fra Vettakollen til Sognsvann

Vi følger den gamle veien som generalveiintendant Peder Anker 
lot bygge mellom Fossum jernverk og Maridalshammeren i årene 
1791-93.Vi hører om historien, kulturen og minnene rundt den, 
som er blant de  viktigste  kulturminnene  i  vår  bydel. Turen  går  
tirsdag  8. oktober,  kl. 18.00, fra Vettakollen stasjon. Den vil vare 
rundt to timer, og veiviser er Carl Huitfeldt.

Akersposten kom første gang ut den 19. desember 1905. I kommende blader vil 
vi sakse små og store nyheter fra første del av 1900-tallet. Her et vedtak fra 
debatten om fritt skolemateriale. Et av argumentene mot, var at barna kunne 
ta skade av å få noe gratis fra det offentlige. Det kunne gi mersmak!


