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Slemdal skole ble tatt i bruk igjen 
i august 2020 etter fire års reha-
bilitering.

I dag består Slemdal skole av tre 
bygg. Gamleskolen fra 1900, hoved-
bygget fra 1940 og småskolebygget 
fra 1984. Det er småskolebygget som 
er revet og gitt plass til et nytt bygg.

Skolen er utvidet fra en 3-parallell 
til en 4-parallell barneskole. Gam-
leskolen fra 1900 er også rehabilitert. 
Hovedbygget har blitt påbygget og 
utvidet med en etasje.

Fasadene og innvendige trapperom 
i hovedbygget og gamleskolebygget 
er vernet. Det er bygget et nytt bygg 
nord som inneholder spesialrom og 
gymnastikksal. 

Slemdal  skole  er blitt et flott og 
moderne skoleanlegg med gode 
kvalitetskrav som oppfyller dagens 
standard med tanke på miljø og 
energibruk.Villsvinet var under re-

TeksT og FoTo: Clemens saers

habiliteringen satt på lager, men kom 
tilbake på sin opprinnelige plass ved 
skolestart. 

Fakta:
Areal på skolen: 10.337 kvadratmeter
Elevtall: fra august 2020, 728 elever. 

Villsvinet av Pietro Tacca (1577-1640) Mo–
dellert og støpt etter en romersk marmorkopi 
av en tapt hellenistisk skulptur. Gitt til Slem-
dal skole i 1948 av ekteparet Alma og Johan 
Fahlström til minne om sin sønn som omkom 
i forliset av skipet Titanic 15. april 1912.

Slemdal skole ferdig rehabilitert



2

Kunstnerreiser i Nordmarka på 
1800-tallet 

TeksT: anders skaiå 

FoTo: se hverT bilde For seg

Med nasjonalromantikkens seiersgang dro norske malere med europaluft 
i lungene til "det skremmende fjellet" for å male. Men de oppdaget også 
snart at landets skjønnhet og uutnyttede motivrikdom lå rett utenfor 
stuedøra i Christiania. Der lå det en kulturskatt som ble båret frem av 
Ludvig Mathias Lindemans folkeviser fra Nordmarka, og P.C. Asbjørn–
sens og Bernhard Herres sagn, overtro og natursvermeri og som skulle få 
avgjørende betydning for norsk identitet og språkutvikling. Kunstnerne 
oppdaget de nasjonale fargene og skjønnheten i Nordmarka.  Artikkelen 
belyser hvilken rolle Nordmarka spilte for malerkunstnerne på 1800-tal-
let, og for det nasjonale gjennombruddet, før et nytt sekel og det store 
sosiale hamskiftet brøt Nordmarkas isolasjon.

Erik Pauelsen
Over 200 år er gått siden dansken Erik Pauelsen (1749–1790) malte det som 
trolig er det første bildet fra Nordmarka. Pauelsen er blant dem som tidligst 
viste interesse for det norske landskapet, og han banet vei for den store inva–
sjonen av malere i Nordmarka. Som et av de første stedene landskapsmalerne 
fant frem til i Nordmarka, ble Krokkleiva et norsk symbol og et yndet motiv. 
Krokkleiva var del av den bergenske kongevei og postvei mellom Chris-
tiania og Bergen, som ble en av Norges første turistruter, berømt i Europa 
og et ettertraktet reisemål. Den stupbratte grusveien ble ansett som moderne 
ingeniørkunst som ga reisende tilgang til stedet der de fikk utsikt vestover 
helt til Norefjell. I Pauelsens Passagen gennem Krokkleven ved Ringerike i 
Norge ser vi midt i bildet en malerisk, godt antrukket mann på hest, med et 
pittoresk lys øverst i bildet. Utsikten var ikke så viktig for Pauelsen, det var 
de knivskarpe fjellkonturene som skulle fremheves. Et par grantrær klorer 
seg fast i bergskrenten. Bildet har imidlertid lite å bestille med den natur 
han hentet motivet fra, det overdriver og omtolker virkeligheten og er i liten 
grad norsk i uttrykket. Det viser oss snarere en edel ridder og kriger i en mel-
lomeuropeisk alpedal.
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Erik Pauelsen: Passagen gennem Krokkleven ved Ringerike i Norge, (1788–1789). Olje på 
lerret 63 x 78 cm. Statens museum for kunst, København. Foto: Ikke oppgitt.
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Johannes Flintoe

Den andre dansken, Johannes Flintoe (1787–1870), er den egentlige 
oppdager av den norske naturskjønnheten, og mange fulgte etter ham 
ut i Nordmarka. Han var blant de første som forsøkte å gi den våknende 
sansen for Norges natur et kunstnerisk uttrykk. Han kom til Christiania 
noen år før 1814 som følge av ryktet om den sunne luften i hovedstaden. 
Flintoe ble i Norge i førti år, men oppholdet ble vanskelig – han slet 
med et vanskelig sinn, sviktende helse, trange arbeidsforhold og liten 
kunstnerisk forståelse fra andre. På en studiereise i 1819 dro han til 
Nordmarkas vestside, til Kleivstua, (372 moh.) og deretter videre opp 
i den norske fjellheimen. Bildet Solnedgang på Kleivstua fra 1834 er 
trolig fra en skisse fra 1819, og er et hovedverk av Flintoe. Bildet er malt 
i gouache, og viser i forgrunnen en gruppe velkledde gjester som net-
topp har gått opp den bratte hestevegen til fots. Følget kan være Flintoes 
reisefølge i 1819. De blir møtt av et elegant par som har ventet gjestene 
utpå kvelden. Bakerst går en bondegutt i folkedrakt som trolig hører 
hjemme i Hallingdal som et uttrykk for et ekte norsk bygdemiljø. To 
hestekjøretøy er kommet, først en karjol, det norske nasjonalkjøretøyet, 
og bak en litt mindre elegant hestevogn. Nordmarkas granskog ruver 
majestetisk til venstre i bildet. Det går mot aften, med en fargefull, 
klingende himmel og nydelig solnedgang i vest. I kveldslyset ligger 
gården i en av disse grønne sommerkvelder som får vårt øye og sinn 
til å hige. Kveldsatmosfæren bryter lyset og får frem den norske klare 
sommersvangre luften. Omtrent midt i bildet skimter vi svakt den tak-
kete fjellheimen. 



5

Johannes Flintoe: Solnedgang på Kleivstua, (1834). Gouache. 66 x 97,8 cm. P.e. Foto: 
Morten Henden Aamot, Norsk Kultursenter, Koppang.



6

J. C. Dahl: Hammeren i Maridalen, 1844. Blyant, lavering og akvarell på papir. 435 x 284 
mm. Digitalmuseum.no. Foto: Andreas Harvik, Nasjonalmuseet

Johan Christian Dahl
Etter 15 år i utlendighet, etablerte J.C. Dahl (1788–1857) landskapsbildet i 
Norge, og med ham ble den norske malerkunsten hevet til et europeisk nivå. 
Frem til Edvard Munch var Dahl Norges viktigste maler. Selv om han først og 
fremst var Vestlandets maler, fikk han øynene opp for Nordmarka, og med dyp 
innlevelse og kjærlighet til naturen dro han både til Krokkleiva og Maridalen 
for å male og tegne. Maridalen var et kjent sted for kunstnere. «Kom til den 
fagre Maridal!», skrev Henrik Wergeland i diktet Dalvise (1841). Det var her 
Nordmarkas første poet, Bernhard Herre, la ned sin vandringsstav 15. juli 
1849. Fra 9.–11. juli 1844 lå J.C. Dahl, hans sønn Siegwald og Peder Balke på 
gården Kirkeby i Maridalen. Her tegnet Dahl flere skisser. På bildet Hammeren 
i Maridalen har Dahl tegnet en fin stemning fra Hammeren. Hammeren er nedre 
del av Skjærsjøelva som renner fra utløpet ved Bjørnsjøhelvete og nedover 
mot Maridalsvannet. Elias Fisker som P.C. Asbjørnsen skriver om i eventyret 
"En nat i Nordmarka" (1842), bodde i dette området. Ifølge Nasjonalmuseet 
er det Peder Balke som sitter dypt konsentrert med sitt tegnebrett og tegner. 
Ifølge Alsvik og Østby er tegningene fra Maridalen like friske og gnistrende 
gode som andre bilder av Dahl. 
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Thomas Fearnley: Utsikt fra Frognerseteren, 1840. Blyant på papir. 403 x 517 mm. Digital-
museum.no. Foto: Nasjonalmuseet

Thomas Fearnley
Thomas Fearnley (1802–1842) var ved siden av J.C. Dahl Norges betydeligste 
maler i årene etter 1814. Johannes Flintoe, som åpenbarte en storslått norsk 
natur ble en stor inspirasjon for Fearnley. Sommeren 1839 reiste han på sin siste 
virkelige studietur i Norge. Turen gikk blant annet til Krokkleiva høsten 1839 
for å tegne utsikten derfra. Han laget også en tegning, Utsikt fra Frognerseteren, 
med utsikt mot Oslofjorden og Bunnefjorden og med Nesoddlandet midt mel-
lom fjordene, og som trolig er et av de første kunstverk herfra. Nordmarka har 
mange særpreg, et særpreg er den lange siktlinjen fra skogens koller og topper. 
Bildet er fra en tid før Frognerseteren ble oppdaget som rekreasjonssted av 
"Norges første turist", den norsk-sveitsiske forretningsmannen og stifteren av 
Den norske turistforening (1867), konsul Th. Johs. Heftye (1822 –1886), som 
kjøpte Frognerseteren i 1864 med tilliggende skoger. 

De seks siste kunstnerne presenteres i neste nummer.
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De første ferdighusene i 
Holmenkollåsen

TeksT: lajla heyerdahl 

FoTo: lajla heyerdahl og arkiv

Da Holmenkollbanen skulle byg-
ges, ble det samtidig lagt ut tomter 
langs banen. Det gjaldt å skape 
bebyggelse der oppe i skogen og få 
folk til å bosette seg slik at de måtte 
benytte seg av Holmenkollbanen. 
Ingen tomt var under fire mål. 

Banens trasé og tomtebelte tilhørte 
på den tiden Aker kommune. Kris-
tianias bygningslovgivning gjaldt 
fra bygrensen ved Majorstuen til 
Vinderen. Holmenkollbanens tomter 
startet ved Gaustad. På grunn av 
manglende bygningslovgivning i 
Aker, vokste villabebyggelsen fritt 
og ukontrollert. Det ble etter hvert 
strengere regler for hvordan husene 

skulle se ut. Det var ikke lov å sette 
opp fabrikk, arbeiderboliger, syke-
hus eller liknende. Det skulle heller 
ikke være hus der det kunne utvikles 
røk, lukt eller larm. Boligeier måtte 
sørge for å anlegge hvitt malt stakitt 
eller naturlig hegn mot banen. Det 
var viktig å trekke til seg folk med 
interesse for å bygge villaer og for 
å benytte Holmenkollbanen for å få 
den til å lønne seg. 

Ferdighus eller
arkitekttegnet
Det ble foreslått to husalternativ: 
Alternativ A gikk ut på at kjøperen 
sto for byggingen selv. Valgte man 
alternativ B kunne man bli tilbudt 
tomt med hus og gjerde rundt tomten. 
Dette ble det mest populære valget. 
En pakkeløsning var genialt. Det er 
her Strømmen Trævarefabrik kom-
mer inn i bildet. Det å få en mer 
helhetlig byggestil styrket interes-
sen for å flytte ut av byen, og fordi 
Holmenkollbanen kunne frakte folk 
til og fra, var dette interessant. Det 
ble tegnet åtte ferdighus som ble 
presentert i en brosjyre. Til hvert 
hus var det tegnet inn plan av første 
etasje og angitt hva slags type hus det 
var, antall værelser og hva boligen 
ville koste. Men denne fine planen 
med hus og tomt ble vanskelig å 

Krags terasse 11
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gjennomføre fordi Holmenkollbanen 
ikke fikk gunstig låneordning av 
bank eller forsikringsselskap. I ste-
det måtte hver enkelt byggherre stå 
for oppføringen av villaen. Omtrent 
halvparten av villabyggerne frem 
til år 1900 valgte egen arkitekt, 
en fjerdedel valgte byggmester og 
den siste delen valgte ferdighus fra 
Strømmen Trævarefabrik. De mest 
velstående valgte arkitekttegnet hus 
og  de  mindre  velstående valgte 
byggmester eller ferdighus. 

Strømmen Trævarefabrik ble startet 
i 1884 av Christen Segelcke og 
Gabriel Kielland Hauge, sønnesønn 
av Hans Nilsen Hauge. Arkitekt 
Holger Sinding-Larsen tegnet de 
første husene i katalogen. Han var 
inspirert av «Gesamtkunstwerk», 
eller «allkunst», der hus og innbo var 
gjennomtenkt. Husene var i dragestil 

med flere detaljer og utsmykninger. 
I Norden var hjemmet til Karin og 
Carl Larsson det mest kjente eksem-
pelet på «allkunst». I deres hus var 
det mange detaljer både inne og ute. 
Fabrikken leverte også møbler som 
passet inn i interiøret. Det var ikke 
vanlig med bad i de første husene, 
men det var ofte WC i første etasje. 
De flotteste husene i katalogen hadde 
pikeværelse ved kjøkkenet og noen 
av husene hadde to innganger, 
en hovedinngang og en kjøkken–
inngang. Arkitekt Sinding-Larsen 
gjorde ofte justeringer i ferdighusene 
etter byggherrens ønske. Etter hvert 
tegnet arkitektene Arnstein Arneberg 
og Erik Glosimodt flere bygninger 
for fabrikken.  

Populært  å  bruke 
arkitekt
Tilbudet om ferdighus rettet seg etter 
hvert mot det øvrige sosiale laget av 
befolkningen. Middelklassen vokste 
frem i Kristianina og ferdighus var en 
god løsning for dem. Det ble behov 
for bedre boliger som var typisk for 

Krags terasse 3a

Vinderen stasjon slik mange vil huske den.
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borgerskapet. God finansiering hjalp 
dem til å gjennomføre boligdrøm-
men. I august 1897 sto de første 
villaene ferdig langs Holmenkoll-
banen. Det var 40 hus hvorav 10 var 
levert av Strømmen Trævarefabrik 
som også leverte lister, dører og 
vinduer, stakitt og gjerdeporter i 
sirlig utførelse. De fleste valgte andre 
byggemåter enn ferdighus fordi disse 
husene var enklere og hadde ikke 
alle de typiske værelsene og mod-
erne innredninger som var vanlig i 
andre borgerlige boliger. De var litt 
for nøkterne. Byggmestervilla var 
kanskje en like billig byggemåte, 
mens arkitekttegnet bolig var dyrere 
og ga flere muligheter for indivi-
duell utforming. Flere av de første 

beboerne langs Holmenkollbanen 
var velstående og hadde råd til å 
bruke arkitekt. En annen ting var at 
dragestilens popularitet var på hell 
på slutten av 1800-tallet. I 1899 kom 
krakket i byggebransjen i Kristiania, 
noe som også fikk konsekvenser for 
bygging i Holmenkollbanens tomte-
belte. Byggevirksomheten stoppet 
helt og tok seg ikke opp igjen før 
rundt 1905. 

Vakre hus i Krags 
terrasse
Krags terrasse går langs stigningen 
i terrenget ovenfor Løkkaskogen i 
bunnen av Holmenkollåsen. Utsik-
ten er formidabel og tomtene ligger 
under tåkebeltet. Jeg er vokst opp i 

Festiviteten på Eidsvoll står der i sin prakt som et godt eksempel på arkitekt- og byggekunst.
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nærheten og har alltid lurt på hvorfor 
disse syv husene i samme vei var så 
like. Det viste seg at de var ferdighus. 
Det er flere detaljer som går igjen, 
som karnapper, utsmykninger rundt 
vinduene, detaljerte utskjæringer, 
blyglassvinduer og pyntesøyler. 
Husene er godt vedlikeholdt og 
eventyrfigurer på spir og søyler gir et 
harmonisk uttrykk. Alle husene har 
utbygget vindfang ved hoveddøren 
og en rekke med blyglassvinduer 
i annen etasje. Husene ble bygget 
rundt 1920 og er ferdighus fra Strøm-
men Trævarefabrik, eller Trevar`n 
som den het på folkemunne. Peter 
Andreas Thomassen vokste opp i 
Krags terrasse 11. Han forteller at 
hans far kjøpte huset i 1948 for 80 
000 kroner. Under krigen var det 
husleieregulering og familien måtte 
ta imot fem og noen ganger seks 
leieboere. Einar Wahlstrøm og hans 
familie bor også i veien. Han forteller 
at deres hus var det første som ble 
bygget og det ble skåret til og satt 
opp i verkstedhallen på Strømmen. 
Først ble grunnmur og kjeller støpt 
og deretter ble huset plassert etter 
nøye nummererte komponenter og 
reisverk. Huset ble bygget i 1917 
og trengte renovering da de kjøpte 
det. I kjelleren var det en vegg med 
hyller der det var skrevet med blyant 
«Altervin til Holmenkollen kapell» 
Det skrev seg fra krigens dager. Alle 
de syv husene står på byantikvarens 
«gule liste». Det er strengt og man er 

pålagt å holde det samme utvendige 
uttrykket med de utskårete even-
tyrfigurene og de spesielle vinduene. 
Da familien Wahlstrøm kjøpte huset i 
2006, var det ikke koblet til offentlig 
kloakk og avløp. De hadde en tank 
som ble tømt en gang i året.

Leverte hus til hele 
verden
Et av de første husene som Strøm-
men Trævare leverte, er den vakre 
Festiviteten på Eidsvold fra 1909. 
Det var forsamlingshus for ar-
beiderne der de hadde møter og 
juletrefester og kunne ta ukens bad 
og badstue. Husene fra Strømmen 
Trevare er spredt over hele ver-
den. I Holland, England, Tyskland, 
Spania, Afrika, Sør-Amerika, Asia 
og Sydpolen. Etter et jordskjelv 
på Sicilia i 1908 ble det levert 61 
ferdighus til den italienske øya. På 
den tiden sysselsatte fabrikken 360 
mann. De var representert på store 
verdensutstillinger. Det er ganske 
imponerende at lille Norge har satt 
spor etter seg med å bygge trehus 
langt ute i verden. Men en katastrofal 
brann rammet fabrikken den 28. mai 
1919. Etter brannen startet fabrikken 
opp igjen, men i langt mindre grad 
enn før. Husproduksjonen fortsatte, 
men det viste seg at det ble vanskelig 
økonomisk. 

Direktøren i Holmenkollbanen 
valgte seg også bolig i Krags ter-
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rasse, selv om det var langt fra Bes-
serud stasjon. Etter at jeg begynte 
å interessere meg for disse husene, 
har jeg oppdaget og lest meg til at 
det er mange flere hus som stam-
mer fra Strømmen Trævare. Langs 
Dovrebanen er mange av stasjonene 
levert av Strømmen, som Brumund-
dal, Moelv, Øyer, Hundorp, Vinstra, 
Hjerkinn og Kongsvold, for å nevne 
noen. Den gang ble det bygget vakre 
bygninger midt oppe på fjellet med 
de karakteristiske detaljene fra gam-
mel norsk byggeskikk. Byggingen 
av husene skapte arbeidsplasser 
for husmennene i Gudbrandsdalen. 
Arkitekt Erik Glasimodt, som ble 
kalt Dovrebanens arkitekt, omkom 
sammen med flere andre i en stygg 
togulykke på åpningsdagen av strek–

ningen Trondheim – Støren. Han 
har også tegnet stasjonsbygningene 
på Vinderen, det lille røde huset på 
Holmenkollen stasjon, posthusene 
på Besserud, Voksenlia og Skogen 
stasjon. Jeg tillater meg å anta at 
han har tegnet det flotte ventehuset 
på Besserud også. Hvis noen har 
lagt merke til aviskiosken visavis 
Grand Hotell på Karl Johan, så har 
Glasimodt tegnet den også. Selv om 
Strømmen Trævare mest sannsynlig 
ikke var leverandør. 

Nå er ferdighus et vanlig fenomen. 
De kommer i deler på lastebil med 
innsatte vinduer og blir montert på 
stedet. Men starten på huset blir til 
på en fabrikk og kunden kan sitte 
hjemme i sin stue og se i en katalog 

Holmenkollen stasjon med posthuset tidlig på 1900-tallet. Tegnet av arkitekt Erik Glosimodt.
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og planlegge hvilken modell som 
passer. Slik var det også i gamle 
dager. Det var tidsbesparende og 
økonomisk å skjære til komponen-
tene og utføre treskjæringen på fab-
rikken. Arkitekter etterlater seg spor 
med sine ideer, på godt og vondt. Nå 
bygges det trangt og tett med store 
vindusflater og stramme linjer. De 
gamle husene var harmoniske og 
spennende med sine eventyrfigurer 
og detaljer. Og ikke minst - stor av-
stand til naboen.

Kilde: Complet færdige huse

Hjerkinn stasjon på Dovrebanen tegnet av arkitekt Erik Glosimodt, stod ferdig i 1922. Levert 
av Strømmen Trævarefabrik.

Det som går igjen på husene fra Strømmen Trævarefabrik 
er de rike utsmykningene som pryder vinduer og dører. 
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En vinterdag rett før koronapan-
demien stengte ned Norge tok 
medlem i VAH og tidligere bydels–
politiker for AP, Carl Lindblad og 
undertegnede turen til Ullhytten 
mellom Ullveien og Voksenåsen 
hotell. Vi var invitert av mangeårig 
medlem i VAH, Truls Astrup. 

Skihytten ligger noe  unnagjemt 
mellom høye grantrær og er ikke 
lett å se hvis man ikke vet å se etter 
den. Hytten sto ferdig i 1893, ti år 
etter at skiklubben Ull ble stiftet. 
Kun Christiania Skiklub med hytte 
på Frønsvollen er eldre, fra år 1884. 
Den gang, de siste tiårene før forrige 
sekelskifte, var det en strabasiøs tur 
å komme seg opp fra byen til Ullhyt-
ten. Ovenfor Holmenkollen var det 
ikke farbare veier å snakke om.

Skiklubben Ull hentet sin inspirasjon 
fra norrøn mytologi. Både gudinnen 
Skade og guden Ull var guder som 
håndterte ski på en utmerket måte. 
Ifølge Snorre var Ull Sivs sønn og 
Tors stesønn. Ull var en god bueskyt-
ter og skiløper. Ingen kunne måle 
seg med ham i disse idretter. I Edda-
diktet Grimnesmål blir det fortalt at 

Skiklubben Ull og Ullhytten

TeksT og FoTo: Clemens saers

Ullhytten, inngangsparti februar 2020.

Truls Astrup, vår guide, har vært medlem i 
Ull skiforening siden 1988,
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Ulls bolig var Ydale eller Ydalir. 

Skiklubben Ull ble stiftet i 1883, 
samme år som Skiforeningen, av en 
vennegjeng på 7 eller 8 studenter. 
Halvparten av dem bodde i Wes-
selsgate 6 og 6 B. Fram til 1900 
var klubben kjent for sine dyktige 
skiløpere og gode plasseringer i 
diverse skikonkurranser, inklusive 
flere kongepokaler. Før Ullhytten var 
ferdig, gikk turene i vinterhalvåret 
ofte til Sørkedalen, til gårder som 
Grøttumsbråten, Lyse og Slora hvor 
de fikk overnatte. Fra 1887 fikk 
klubben leie et par rom på Svartor 
av Løvenskiold. Her kom de lørdag 
kveld til hyggelig samvær og for å 
samle krefter til søndagens skitur 
med retur til Kristiania. 

Det første prosjektet klubben re-
aliserte, var en egen hoppbakke, 
Ull–bakken, som lå noen få meter 
vest for dagens Frognerseteren 
stasjon. Den svenske prinsen Eugen 
(1865–1947), yngstebroren til sven-
skekongen Oscar II, var til stede da 
bakken ble innviet vinteren 1884. 
Prinsen stod på en slede ved siden 
av et rent norsk flagg og bivånet 
hoppene.  Husebyrennet ble lagt 
her i 1890. Året etter kom Oscar 
IIs eldste sønn Gustav, senere kong 
Gustav V (1858–1950) på besøk. 
Etter skirennet ble det som året før 
servert en bedre middag i Heftyevil-
laen nedenfor dagens Frognerseter 

restaurant. Igjen stod det rene norske 
flagg sentralt. Kronprinsen lot seg 
ikke provosere av at flagget ikke 
var det offisielle med sildesalaten på 
plass oppe i det venstre hjørnet. Som 
kjent ble det rene norske flagg først 
lovlig til bruk i 1898.

På årsmøtet i klubben 1891 foreslo 
Fritz Huitfeldt (1851–1938), som da 
var formann, at man skulle bygge en  
egen  skihytte.  Dommerfullmektig 
Emil Roll (1864–1934), som hadde 
vært utenbys noen år, kom tilbake 
og fikk ordnet en leieavtale på 25 
år av tomten der hytten står i dag, 

Ulls deltagere på skirenn i Trondheim i 
1889, Wilhelm Nicolaysen, Edvard Lille-
hagen, Jørgen Berg, Ansgar Guldberg, 
Fritz Huitfeldt, Sigval Jacobsen og Richard 
Blichfeldt. Bilde tatt i fotostudio.
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med Hilmar Holmen. Verdens an-
dre hytteskiklubb var i ferd med å 
bli til. I 1892 kjørte, slepte og bar 
medlemmer av klubben materiale til 
nybygget, som sto ferdig i desember 
samme år. Innvielsen var i januar 
1893 med innlagt skirenn. Hytten 
ble tegnet av arkitekt Henning Astrup 
(1864–1896), broren til den yngre 
Thorvald Astrup (1876–1940), som 
bl.a. tegnet Løvlia, Kikut og Øst-
marksetra. Totalt kostet hytten den 
gang 3000 kroner og 100 kroner for 
et uthus, som i dag er et avtrede.

Ifølge skiklubbens statutter kan det 
ikke være flere enn 30 medlemmer. 
Kun menn har vært og er medlem-
mer. Man må bli invitert for å bli 

medlem. I 2018 ble to nye medlem-
mer tatt opp slik at det i alt per febru-
ar 2019 er tatt opp 137 medlemmer. 
Truls Astrup er selv medlem nummer 
128, tatt opp i 1988. 

Noen vil mene at dette er en lukket 
”gutteklubben grei”. Mitt inntrykk 
er at klubben med stolthet holder liv 
i gamle bragder, men vel så mye har 
fokus på dagens skisportslige pres-
tasjoner. En av de yngre karene er 
finnmarkingen Vegard Ullvang. Du 
bør selv ha bidratt sportslig eller på 
annen måte, som for eksempel lektor 
Jakob Vaage  (1905–1994) som var 
formann i tiden 1973–1992. Den en-
gelske utgaven av Wikipedia skriver 
om Vaage: He was admitted to the 

Det dekkes opp til vintermøte den 18. februat 2020. Merk den flotte formannstolen og noen 
av våpenskjoldene bak.
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SK Ull skiing club in 1947.He served 
as secretary of the Norwegian-based 
Association for the Promotion of Ski-
ing from 1945 to 1947, and curator 
of the Holmenkollen Ski Museum in 
Oslo from 1946 to 1984. He wrote 
many books about Norwegian skiing 
including Skikongen Lauritz Bergen-
dahl (1975) and Den satt! og andre 
nye og gamle skihistorier (1983, with 
Birger Ruud).

Truls Astrup gir Carl og meg et stort 
ølglass og fyller det med øl, slik at 
vi ikke går tørste når vi ser og hører 
historien til hytten. Hvert ølglass 
har et nummer, opp til 30. Slik arver 
medlemmene gjenstander knyttet til 
hytten fra et avdødt medlem.

På veggene henger medlemmenes 
våpenskjold. De avdøde på ett sted, 
de som fortsatt er blant oss, på en 
annen side. Skjoldet til tidligere 
skitrener for det norske kvinnelands–
laget, Dag Kaas, viser de olympiske 
ringene, men med et tillegg: Fire 
som symboliserer kvinner og en som 
symboliserer en mann. Medlem 17 

og klubbens tredje leder, Fritz Huit-
feldts skjold er helt blankt eller hvitt.

I 1933 feiret klubben 50-årsjubileum  
på Grand Hotell. 100 år jubileet ble 
feiret med kong Olav som æresgjest. 
Denne gangen var det klubbhuset 
som ble skrubbet og gjort i stand til 
stor fest og mange taler.

Samtidig med at Truls Astrup viser 
Carl og meg gamle kart og bilder, 
strømmer medlemmer til. Årets 
vintermøte skal snart begynne og vi 
hilser på glade og forventningsfulle 
menn i voksen alder og oppover. 
Selve møtet er kun for medlemmer, 
så vi takker for oss og ønsker godt 
møte. Et møte som blir godt doku-
mentert og protokollført, slik det har 
blitt gjort de siste 136 årene.

Kong Olav på hederplass når klubben 
feirer 100 år 29. januar 1983. Fra venstre 
Herman Smith-Johannsen 107 år, kong 
Olav 81 år og formann for klubben Jakob 
Vaage 78 år.

Noen våpenskjold fra avdøde medlemmer. 
Merk Fritz Huitfeldts, medlem nr.17 helt 
blanke skjold.
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Kong George VI, konge av Storbritannia i samtale med løytnant Kjell L´Abée-Lund. Til høyre i 331 Skvadronen på Tangmere, (mellom Portsmouth og Brighton), 14. juli 1944. (akkurat en måned før Kjell 
L´Abée-Lund falt over Normandie). Nærmest kongen står 331s sjef major Martin Gran, mens sjefen for 84 Group, Air Vice Marshal Leslie Brown sees til venstre i gruppen. Se artikkel på neste side.
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Kong George VI, konge av Storbritannia i samtale med løytnant Kjell L´Abée-Lund. Til høyre i 331 Skvadronen på Tangmere, (mellom Portsmouth og Brighton), 14. juli 1944. (akkurat en måned før Kjell 
L´Abée-Lund falt over Normandie). Nærmest kongen står 331s sjef major Martin Gran, mens sjefen for 84 Group, Air Vice Marshal Leslie Brown sees til venstre i gruppen. Se artikkel på neste side.



20

Kjell L’Abée-Lund (1914–1944)

TeksT: hanne groTh

FoTo: PrivaT, CaTo guhnFeldT 
og Wings Forlag as 

Kjell L’Abée-Lund ble født 4. mai 
1914 i Oslo. Faren, Johan Henrik 
(1882-1962), var fra Valle i Setes-
dal, en allsidig ingeniør og opp-
finner med eget patentfirma. Han 
oppfant blant annet Gresshoppa 
skibinding (utstilt på Skimuseet) 
og L’Abée-Lunds Uhrkompass 
som var ment som en kombinasjon 
av kompass, klokke og marsjviser.  
Moren, Gerd Marie, født Moe 
(1882-1965), var prestedatter fra 
Hammerfest og familiens økono-
misjef.

Paret fikk fire barn. Det var eld-
stesønnen Lars født i 1910, så kom 
Jan året etter, Kjell født i 1914 
og lillesøsteren Aase 
født tre år senere. 
De bodde i Tennis-
veien og Kjell gikk på 
Slemdal skole. Under 
oppveksten var han 
ivrig i idrett, både 
sommer og vinter, og 
medlem av Heming. 
Også under studiene i 
Tyskland deltok han i 

Løytnant Kjell L´Abée-Lund ble 
utnevnt til kaptein samme dag som 
han falt, 14. august 1944.

friidrettskonkurranser, spesielt som 
langdistanseløper. Han utmerket seg 
særlig som løper på 800 og 1500 
meter. 

I 1932 tok Kjell realartium på Ris, i 

Kjells medlemsbevis i idrettslaget Heming.
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samme klasse som Finn Varde Jes-
persen (VAH nr. 2/2017) og Sigurd 
Haanes (VAH nr. 3/2019). Etter ar-
tium arbeidet han et år som dekksgutt 
på lastebåten M/S Granville i rederiet 
A. F. Klaveness, som blant annet 
fraktet ananas. Han ble beskrevet 
som flink, pålitelig, innsiktsfull og 
behagelig å omgås.

Deretter skaffet han seg mekanisk 
verkstedpraksis ved Akers mekani-
ske verksted, samtidig som han avla 
prøvene for privatførersertifikat ved 
Widerøes Flyveselskap AS. Han  
fikk  gode  skussmål, og i bevit-
nelsen står det at han viste meget 

Foreldrene Johan Henrik og Gerd med barna 
Lars, Jan, Aase og Kjell tidlig på 1930-tallet.

Et behagelig opphold et sted i Asia 
underveis til Canada.
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gode anlegg som flyver, var rolig, 
stø og pålitelig.  Fra 1934 til 1935 
utdannet han seg som hærflyver ved  
Hærens Flygeskole på Kjeller etter 
først å ha søkt skolen og fått avslag 
to ganger. Han ble utnevnt til fenrik 
i 1936 og til løytnant i 1939. Etter 
flyskolen utdannet Kjell seg til flyin-
geniør ved Technische Hochschule i 
Darmstadt fra oktober 1935 til januar 
1940.  Somrene 1936-1939 deltok 
han under regimentssamlingene og 
flyøvelsene på Kjeller. 

Den 9.april 1940 var Kjell teknisk 
offiser ved Bombevingen på Sola i 
forbindelse med nøytralitetsvakten, 
og forsvarte flyplassen med maskin-
gevær sammen med rundt 10 mann. 
Han forsøkte å sprenge rullebanen 
ved å putte sprengstoff i spreng-
boksene som var støpt inn i rulle-
banen. Det gikk imidlertid ikke. På 
hærens depot nektet de å utlevere 
sprengstoff.

Til Sverige og videre
Kjell ble tatt til fange av tyskerne, 
men frigitt etter noen dager. Da dro 
han tilbake til Oslo og bodde hjemme 
mens han jobbet i selskapet Beton-
mast. Dette selskapet var ikke tysk-
ervennlig. Han hadde en voldsom 
personlig kamp mellom det å melde 
seg til krigstjeneste og hensynet 
til sin forlovede Elisabeth «Tulla» 
Wikborg. Men den 11. mars 1941 
fortalte han familien at han måtte 

dra til Østerdalen på oppdrag for 
Betonmast, mens han i virkeligheten 
flyktet sammen med tre venner.  De 
tok toget til Rena, buss til grensen 
og gikk på ski over til Sverige. Der 
havnet de først i en samleleir hvor 
de ble registrert som flyktninger og 
senere sendt videre til Stockholm.
 
Etter å ha reist fra Sverige via 
Sovjetunionen, Midtøsten og India, 
kom han til Little Norway i Toronto 
i Canada 12. september 1941. Han 
tjenestegjorde  først som teknisk 
offiser og tok så et års avansert 
flyvertrening. I januar 1943 reiste 
han til Storbritannia hvor han gjen-
nomgikk operativ trening ved ulike 
flystasjoner. Fra april 1943 til våren 
1944 var han knyttet til den engelske 
611 skvadronen som jagerflyver, 
før han i juni ble overført til Royal 
Norwegian Air Force (RNAF) 331 
Skvadron. I en tjenesteuttalelse fra 
major Martin Gran, datert 11. august, 
bare tre dager før Kjell falt, står det: 
«Løytnanten  er en meget dyktig 
offiser, ivrig og energisk i tjenesten, 
en førsteklasses offiser».

Brev til familien
Søsteren Aase L’Abée-Lund Chris-
tensen fortalte etter krigen at i et brev 
datert 19. januar 1943 og sendt via 
Sverige til familien i Norge, forsøkte 
Kjell å skrive mellom linjene hva han 
egentlig holdt på med: «Her står alt 
meget bra til. Jeg er så lykkelig som 
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en mann kan være som har meget å 
gjøre. Jeg er så å si i den syvende 
himmel hver dag». Men i brevet står 
det også at han ikke trodde han ville 
komme tilbake og hvis han likevel 
gjorde det, ville han være forandret.

Under et angrep på tyske bakke–
transporter i Lisieux i Normandie ble 
Kjells Spitfire truffet av en luftvern-
granat. Jagerflyver Annæus Schjødt, 
også i 331 Skvadron, fløy like ved 
og ble øyenvitne til at flyet falt. Han 
fortalte det slik: «Vi fløy i formasjon 
mot målet. Like før vi kom over det 
aktuelle området, ble L’Abée-Lunds 
maskin truffet av en luftverngranat 
og eksploderte. Han hadde inntil da 

fløyet like ved meg i formasjonen. 
Det kan hende at Kjell fikk en tref-
fer i bensintanken, I hvert fall var 
det som om flyet var en fakkel  som  
plutselig  ble tent. Det begynte å 
brenne voldsomt. Jeg skjønte umid-
delbart at han «hadde hatt det», dvs. 
ble drept. Deretter styrtet flyet hans 
mot bakken.»

En grav i Normandie
Da Kjell L´Abée-Lund falt, ble 
han funnet av noen franske bønder 
på en bondegård utenfor Lisieux i 
Normandie. De begravde ham og 
plantet stemorsblomster på graven. 
De visste ikke hvem han var, for 

Kjell i sitt rette element i cockpiten i sin Spitfire.
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tyskerne hadde fjernet alt som kunne 
identifisere den omkomne, men de 
hadde sett navnet L’Abée inni jakken 
hans. Og da norske og britiske myn-
digheter etter krigen dro på leting 
etter gravene til krigsofre, fant oberst 
Magnus R. Hagem og sjømannsprest 
Roal Hedegaard Jacobsen frem til 
bondegården og Kjells grav. Både 
Kjells bror Lars, senere kriminalsjef 
i Oslo, og søsteren Aase besøkte 
gravstedet. Kjell ligger nå begravet 
i en familiegrav på Vestre gravlund.
Kjell L’Abée-Lund ble tildelt Krigs-
medaljen post mortem. 

I Teknisk Ukeblad 1946 ble han 
beskrevet som en av Norges få 
høyskoleutdannete flyingeniører. 
Av den grunn var det motvillig at 
ledelsen ved flybasen lot ham bli 
aktiv jagerflyver.

Stor takk til nevøene Kjell Erik og 
Jan Henning L’Abée-Lund for utlån 
av stoff og bilder.

Kilder:
Cato Guhnfeldt: Spitfire Saga bind 
VI
Jan Henning L’Abée-Lund: Slekten 
L’Abée-Lund

Medlem i historielaget, Stein M. Meyer gir 
oss tilleggsopplysninger om bilder vi pub-
liserte i blad 2/2020 side 4: Bildet er tatt 
på Gottröra den 17. mai 1944. "Soldaten" 
til venstre på bildet er Frants Kaltenborn, 
som var skolesjef for utdannelsen av "Riks–
politiet" (ca 1500 mann, som ble utdannet 
på Gottröra i tiden 1943-1945). "Soldaten" 
til høyre på bildet er Helge Gleditsch, som 
var plass-kommandant på Gottröra i tiden 
1943-1945.
Side 12, "Utenfor Universitetet, 17. mai 
1945":
Løytnanten midt i første linje er Knut Lock-
wood Meyer, som var adjutant for Helge 
Gleditsch på Gottröra, og senere hans NK 
da Gleditsch ble fengselsdirektør på Ila 
(ex. Grini).
Majoren som ses til høyre for lt. Meyer er 
Helge Gleditsch.
Kapteinen som ses helt til høyre (med 
hjelm) er muligens sjefen for 8. Rikspoliti-
kompani. Han het i så fall Lund.
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Det gikk en sjokkbølge gjen-
nom den aldrende befolkningen i 
nærmijøet da Bydelsutvalget (BU) 
før sommeren enstemmig vedtok å 
legge ned Vinderen seniorsenter. 
Over 1300 underskrifter i protest 
fikk BU til å snu. Man tuller ikke 
med en institusjon som har vært til 
så mye glede gjennom snart 50 år.

Det hele startet med at Nasjonal-
foreningen for folkehelse sa opp sin 
mangeårige driftsavtale med Vestre 
Aker bydel om å drifte Vinderen sen-
iorsenter. Det er en kjent sak at Ves-

Videre drift av Vinderen seniorsenter sikret

TeksT og FoTo: ingeborg Wiese tre Aker bydel har betydelig gjeld, 
og at det har vært presserende å finne 
måter å spare på. Før sommeren var 
det fysioterapeuter med driftsavtale 
og Vinderen seniorsenter som særlig 
ble rammet av sparekniven. Begge 
vedtakene er nå reversert. Over 1300 
underskrifter fra brukere og sympa-
tisører må ha gjort inntrykk.
- Du vil ikke tro hvilken glede 
vi opplevde da aksjonsgruppens 
utrettelige arbeid med blant annet 
å samle underskrifter endte med at 
BU snudde. Folk gråt av glede. Det 
er ikke en floskel når mange brukere 
sier at seniorsenteret er deres annet 
hjem, sier daglig leder Grete Sing-
stad Paulsen.

Anita Werner og Tinken Magnus synger sammen hver tirsdag. Et høydepunkt gjennom uken.
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Takknemlige brukere
Vinderen seniorsenter er i dag en 
livskraftig snart 50-åring (2022). 
Selv ikke faren for smitte av covid-19 
har fått besøkstallet nevneverdig ned. 
Seniorsenteret følger selvfølgelig 
alle regler for smittevern, noe som 
har fått enkelte konsekvenser for 
tilbudet denne høsten. Denne tirs-
dagen møter den trofaste gjengen til 
korsang klokken tolv. Denne stunden 
er så verdifull for de sangglade eldre 
at fravær for de fleste er utenkelig. 
Da tilpasser de seg heller ved å 
fordele seg på to rom i stedet for ett. 
Pensjonert sangpedagog Else-Marit 
Landmark er uvurderlig og skattet 
som frivillig korleder.
- Både sangkoret, foredrag og quiz 
er veldig viktig for meg. Her treffer 
jeg alltid hyggelige mennesker, sier 
Anita Werner (89).
Tinken Magnus (97) ved siden av 
nikker blidt. På grunn av helsen er 
hennes besøk på seniorsenteret nå 
begrenset til sang på tirsdager. Hun 
er avhengig av å bli hentet og kjørt 
hjem etterpå.
- For meg er dette kanskje den 
hyggeligste avvekslingen gjennom 
uken. Begge deler er like viktig for 
meg, både å synge og å treffe men-
nesker, synes hun.
Vi kunne ha snakket med mange 
flere og sannsynligvis fått liknende 
kommentarer fra dem alle. Da det 
på forsommeren ble bestemt at sen-
iorsenteret skulle nedlegges, var det 

blant annet begrunnet med tilbudet 
som Diakonhjemmet omsorg pluss 
starter opp i disse dager. I tillegg til 
over hundre omsorgsboliger tilbys 
et dagsenter for eldre og andre ser-
vicetilbud i Diakonveien ved Volvat.
- Jeg har ingenting negativt å an-
merke til det nye tilbudet annet enn 
beliggenheten, sammenliknet med 
Vinderen. Beliggenheten her på Vin-

Daglig leder Grete Singstad Paulsen er 
glad for at hun fortsatt har en jobb å gå til 
på Vinderen seniorsenter.
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deren er en genistrek fordi den gjør 
det så enkelt å bruke oss, spontant 
eller planlagt. Her er butikker og mye 
annet som gjør det naturlig å komme 
til Vinderen. Det må planlegges på 
en annen måte å benytte tilbudet i 
Diakonveien, som jo først og fremst 
blir et tilbud for dem som bor der. 
Men vi er invitert til å være med på 
å påvirke hvordan det skal bli, og 
brukermedvirkning er veldig viktig 
i arbeidet med aktiviteter for eldre, 
understreker daglig leder.
Jakter gode idéer
Grete Singstad Paulsen forteller 
videre at brukerne på Vinderen sen-
iorsenter er flinke til å komme med 
innspill, for jakten på gode idéer tar 
aldri slutt: Det kan være forslag til 
nye kurs, foredragsholdere, eks–
kursjoner eller mattilbudet i kaféen. 
Særlig viktig er tilfanget av kurs og 
foredrag, for brukerne på Vinderen 
seniorsenter er vitebegjærlige, nys-
gjerrige og ofte godt oppdaterte på 
samfunn, politikk, historie og mye 
mer. 
- Det er viktig å minne om at vi dek-
ker så mange ulike behov. Eldre er 
like forskjellige som befolkningen 
flest. Noen kommer først og fremst 
for det sosiale, det er vanlig å kjenne 
på ensomhet når man blir eldre og 
kanskje har mistet en ektefelle. An-
dre er kresne brukere som kommer 
spesielt for et kurs eller foredrag. 
Vi har kurs hvor man kan holde 
engelsken vedlike og vi har flere 

samtalegrupper rundt temaene poli-
tikk, samfunn og litteratur.  Menn 
har en forkjærlighet for å møtes med 
andre menn rundt nevnte temaer. 
Derfor har vi tre såkalte herregrup-
per der gutta møtes, forteller Grete 
Singstad Paulsen, som har vært i 
stillingen som daglig leder i to og 
et halvt år.  
I dag teller Vinderen seniorsenter 
over 700 brukere og i underkant 
av hundre frivillige. Uten frivillig 
innsats hadde det ikke vært mulig å 
opprettholde det tilbudet senteret har 
i dag. Gjennomsnittsalderen til frivil-
lige er i underkant av 80 år, mens den 
er litt høyere for brukere.
- Vi er alltid glade for nye frivillige, 
også fordi de ofte bringer inn noe 
nytt og dermed utvider tilbudet vårt. 
I fjor kom en pensjonert fotograf og 
tilbød seg å holde kurs i fotografe–
ring, og nå er vi for eksempel på 
jakt etter historieglade frivillige til å 
lede kurs om ulike historiske emner. 
Kanskje noen av bladets lesere kunne 
være interessert, spør Grete Singstad 
Paulsen optimistisk?

Frivillig som 
bibliotekar
På et bord i kaféen sitter Anne Dahl 
(87) med favnen full av bøker og 
kartotekkort. Hun holder orden på 
senterets bibliotek. Det hele begynte 
med at hun skulle til frisøren på 
Vinderen seniorsenter og tilfeldigvis 
merket seg at bokhyllene bar preg 
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av uorden og rot. Dermed påtok hun 
seg jobben som bibliotekar, som tar 
to-tre timer per uke. 
- Jeg er utdannet fysioterapeut, men 
i min ungdom jobbet jeg på arkiv. 
Jeg synes det er morsomt arbeid 
å holde orden på utlånsbøkene og 
katalogisere nye bøker. Hver høst får 
vi nye bøker av Nasjonalforeningen 
for 5000 kroner, forteller hun.
Etter at hun for noen år siden flyttet 
fra Smestad til Vinderen har hun 
brukt seniorsenteret mye. Hun feiret 
også sin 80-årsdag her, og gleder seg 
til hver tirsdag når det er dansekurs 
med alle de kjente rytmene og trin-
nene fra hennes barne- og ungdoms–

år. Hun vokste opp på Ris, og synes 
det er godt å være kommet tilbake til 
kjente trakter som gammel.
- Her treffer jeg jo stadig gamle 
kjente fra oppveksten og skoletiden. 
Det har blitt mange hyggelige gjen-
syn, smiler hun.

Litt historikk
Ved etableringen i 1972 hadde 
seniorsenteret det lange navnet Ris 
Helse- og velferdssentral.  Egne 
lokaler fantes ikke, men Ris me-
nighetshus gjorde nytten de første 
årene og senere Risvollen en kort 
periode. Penger til driftsmidler 

Anne Dahl er senterets bibliotekar. Hun holder orden på bøker til glede for seg selv og 
brukerne.
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fantes heller ikke i starten, så alle 
aktiviteter var basert på frivillighet 
og pengegaver. Seniorsenteret på Ris 
var langt fra det første i Oslo, men det 
var tidlig ute med å danne eldreråd. I 
dag er såkalte brukerråd en selvfølge 
ved ethvert seniorsenter.
Ris Helse- og velferdssentral hadde 
ikke egne lokaler før det ble fart i 
byggingen på den gamle stasjons–
tomten på Vinderen. Disse lokalene 
tenkte ildsjelene at ville være ideelle 
for de eldre i bydelen, og etter mye 
arbeid og iherdig innsats fra styret 
i det som nå hadde skiftet navn til 
Vinderen eldresenter, kunne man 
endelig i 1985 flytte inn i egne, nye 
lokaler. For noen år siden skiftet sen-
teret igjen navn til det mer tidsriktige 
Vinderen seniorsenter.
 I dag teller senteret tre årsverk og har 
et årlig budsjett på rundt tre millioner 
kroner. Det kan man trygt si er «bil-

lig moro» med tanke på de mange 
hundre brukerne som har stor glede 
av tilbudet.
- Vi er fornøyde med tilskuddet, men 
det betyr ikke at vi ikke undersøker 
mulighetene for litt ekstrainntekter 
gjennom utleie av lokalene våre, 
for eksempel. Utleie i helgene og 
på kveldstid kan vi godt gjøre mer 
av. Framover vil vi også satse yt-
terligere på flere frivillige. Det er så 
mye kompetanse som går til spille 
når man forlater arbeidslivet. Noe 
av den kompetansen ønsker vi å 
fange opp og bruke her på Vinderen 
seniorsenter, avslutter Grete Singstad 
Paulsen.

http://www.vinderensenior.no
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Hvem:  Vebjørn Sand
Hva:     Et kunstverk
Hvor:   På Frognerseteren

En vakker høstdag møter jeg 
Vebjørn Sand i sitt fantastiske 
kunstprosjekt Roseslottet. Jeg er 
nysgjerrig på denne usedvanlig 
flotte kunstneren, hva han og hans 
bror Eimund har skapt på Frogn-
erseteren.

Vi sitter der kunstverkene Trollslottet 
(1997/98) og Keplerstjernen (2000) 
stod, noe som Vebjørn Sand var med 
på. Mange husker vel Fredsstjernen 
som ble tent av vinneren av Nobels 
fredspris det året, Leger uten grenser.
Så hva blir det neste? En hyllest til 
demokratiet og menneskeverdet. Et 
Roseslott, som markerer at det i 2020 
er 80 år siden Norge ble okkupert av 
Tyskland og nazistene, og 75 år siden 
frigjøringen. Navnet Roseslottet er 
inspirert av den tyske ikke-voldelige 
motstandsgruppen Den Hvite Rose. 
Mentor for utstillingen er gener-
alløytnant i hæren, Kjell Granhagen. 
Han var til sammen 43 år i forsvaret, 
hvorav han de siste årene var sjef for 
Etterretnings-tjenesten. Med så mye 

TeksT: seyna sønniChsen

FoTo: Clemens saers

For at vi ikke skal glemme

Vebjørn Sand presenterer Roseslottet for 
medlemmer av Vestre Aker Historielag.

kunnskap og engasjement bidro han 
til å gi ideer for de store konstruk–
sjonene. Spesielt var han avgjørende 
for at Nord-Norge, Flyvåpenet og 
Marinen ble med i hovedkonstruk-
sjonen.
Vebjørn Sand har gjennom flere år 
reist for å snakke med tidsvitner som 
han har portrettert og fortalt histo-
riene til. Dette ser vi godt illustrert 
på Roseslottet.

Ingen radikaler
Han har brukt tre år (og 40 år som han 
liker å si)  på å male disse bildene. 
Det er fordi det ligger mange, mange 
år med trening og studier for å få til 
teknikken, til å lage alle bildene på 
relativt kort tid. Vebjørn Sand kom 
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sippene i samfunnet som demokrati 
og menneskerettigheter. Det ble fem 
flotte gullseil, som skal markere de 
fem krigsårene vi var okkupert. Til 
dette kunstprosjektet har han malt 
omkring 100 bilder fra okkupasjonen 
og motstandskampen.
Utstillingen tilkjennegir hvor viktig 
det er i tiden fremover å holde disse 
verdiene i hevd, og kjempe mot dem 
som  motarbeider  troen  på  men-
neskeverd og frihet både her hjemme 
og ute i verden.

Tre av de fem gullseilene som rammer inn 
Sands utstilling på en vakker måte.

inn på Kunstakademiet i Oslo som 
19-åring. Samtidig gikk han på Na–
sjonalgalleriet og kopierte de store 
mestere. Men han var opprørt over 
det radikale miljøet på Akademiet, 
som den gang var gjennomsyret av 
AKP-mls tankegods. Kunsten var 
den gang åpenbart politisk styrt. For 
den unge kunstneren ble det senere 
Art Students League i New York, 
og deretter Akademiet i Praha. Han 
lærte tricks og kopierte over alt.
I 2017 fikk Vebjørn og broren Ei-
mund Sand idéen til kunstparken 
Roseslottet. De ville bruke de fem 
krigsårene som bakteppe for å få 
frem de viktige, grunnleggende prin-
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Når det kommer til Finn Holdens 
lokalhistoriske forfatterskap, 
bruker vi ikke lenger begrepet 
«hyllemeter». Det har blitt et helt 
bibliotek.

Boken «Frogner og Majorstuen 
gjennom 400 år» har akkurat kom-
met ut. Han sier det er den siste. Om 
han har spart det beste til slutt, vites 
ikke. Men forfatteren bekrefter at 
denne boken er hans mest personlige. 
«Her har jeg vokst opp og bodd i 
mange år av mitt liv», forteller han. 
I «Frogner og Majorstuen gjennom 
400 år» får vi servert nettopp 400 år 
på 250 sider, inkludert flere hundre 
illustrasjoner. Det er detaljer om de 
gamle løkkeeiendommene, og fortel-
linger om enkeltmennesker som har 
levd og virket her. Homansbyen, 
Hegdehaugen, og Skarpsno. Listen 
er lang, og leseren har mange godbit-
er i vente. I kjent stil skriver Holden 
både engasjerende, levende og med 
et høyt presisjonsnivå på historiske 
detaljer og faktaopplysninger. Den 
kombinasjonen er det ikke mange 
som mestrer. Resultatet: Ikke et kje-
delig sekund i denne boken.

TeksT: marianne reusCh

FoTo: øysTein sandsdalen

Landlig idyll
Mange stedsnavn i området vitner 
om jordbrukssamfunnet som tross 
alt ikke ligger så alt for langt til-
bake i tid. Uranienborgskogen og 
Dragonskogen (Gimletoppen) var 
ubebodde skogsarealer  til langt ut 
på 1800-tallet. Bondejordet fikk 
først skolehager, før Gyldenløves 
gate overtok. Rester av den gamle 
ridestien utgjør i dag «midtrabatten» 
mellom kjørebanene.
Gradvis overgang fra tre til murstein 
som byggemateriale gjorde noe 
med bokvaliteten. Utviklingen ble 
fremskyndet ved at det ble innført 
«murtvang» av hensyn til brannsik-
kerheten. Leiegårdene skjøt opp 
og ga husrom til flere innbyggere. 
Murhusene  var  tette og lune, 
levestandarden økte. Men bydelen 
består ikke bare av herskapelige 
murbygninger. Holden trekker frem 
arbeiderboligene i Ruseløkkveien 
60. Mer enn 500 mennesker bodde 
i de 122 leilighetene, de fleste på ett 
rom og kjøkken.

Beste vestkant
Et par faktorer skiller bydel Frogner 
fra resten av byen, skriver Holden. 
Mange gateløp utmerker seg med rikt 
dekorerte fasader. Dette er ikke bare 
prefabrikkerte elementer. Fasader 

En hedersmann og lokalhistoriker leverer – 
igjen!
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ble dekorert på stedet. De arkitek-
turhistoriske detaljene er i seg selv 
verdt en vandring gatelangs, enten i 
fysisk forstand eller gjennom boken. 
Forfatteren peker også på et karakter-
trekk som skiller Frogner fra andre 
deler av byen: Det var mange flere 
som hadde balkonger. Brede «bule-
varder» med behagelige fortau, som 
Bygdøy Allé, gir «et snev av Paris», 
skriver Holden. Boken handler ikke 
bare om «den gang da», men tar oss 
med helt frem til vår tid. Etasjerike 
betongkonstruksjoner som Chateau 
Neuf og Rikstrygdeverkets høyhus 
har fått spalteplass sammen med 

bygningskunst i jugendstil. Strøket 
har hatt en egen gravitasjonskraft i 
årevis. «På Frogner!», svarte Edvard 
Munch da han ble spurt om hvor han 
helst ville ha sitt museum. Resten av 
historien får du i boken. Det er rett 
og slett en glede fra perm til perm å 
få bli bedre kjent med dette interes-
sante området. Les boken og bli med 
Finn Holden på en tur rundt i både 
kjente og kanskje ukjente kvartaler 
på Frogner og Majorstuen. Det vil du 
ikke angre på! 
Gå inn på YouTube.com og søk på "Frogner 
og Majorstuen gjennom 400 år". Der finner 
du en filmsnutt av Marianne Reusch som 
intervjer Finn Holden.
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I 19 år bodde jeg i Apalveien, på 
grensen mellom bydelene Vestre 
Aker og Frogner. Svært ofte gikk 
jeg over broen ved Frøen stasjon 
på banen til Frognerseteren. På 
broen kunne jeg se ned på vognene, 
de som frekventerte Holmenkollen 
og Frognerseteren. Enda dypere 
ned kunne jeg se togene som gikk 
til og fra Blindern og Sognsvann. 
Noen ganger tenkte jeg at her lå 
for over 100 år siden to Frøens-
dammer. 

En stor dam lå mellom broen og 
det hvite huset i svingen ved Slem-
dalsveien. Den  andre  dammen  lå 
nedover mot Majorstuen og banene 
til Østerås og Kolsås. Broen ligger 
der demningen lå, rett nedenfor 
vannreservoaret i huset nærmest 
stasjonen.
Jeg visste at dammene var anlagt 
som vannreservoar og til rekrea–
sjon, bading og fiske om sommeren, 
skøytebane om vinteren. Frithjof 
Nansen gikk på skøyter her som gutt 
og imponerte de unge pikene med 
fine kruseduller på isen.

Når ble dammene
tørrlagt?
Men jeg lurte på når dammene ble 
tørrlagt. Svaret fant jeg da jeg holdt 
på med min nye bok, «Frogner 
og Majorstuen gjennom 400 år». 
Her har jeg et kapittel jeg har kalt 
«den moderne byen». Det handler 
om den tekniske revolusjon i folks 
levekår som fant sted rundt forrige 
århundreskifte. Da ble det vi kaller 
«murbyen» bygd fra 1860-årene til 
rundt 1915 med innlagt vann, men 
uten strøm. Elektrisk gatebelysning 
kom i 1892. Elektrisitet ble etter 
hvert lagt inn i hjemmene, først 
bare som belysning for strømmen 
var så dyr. Leiegårdene ble bygd 
med falldo i oppgangen eller utedo i 
gården. Fra 1920-årene ble det lagt 
inn vannklosett etter stor debatt i 
flere tiår. Elektrisk sporvogn gjorde 
at folk kunne bosette seg lenger vekk 
fra arbeidsstedet.
Men altså – når ble dammene tørr–
lagt? Alle murgårdene i byen var 
blitt bygd med kortreist murstein. 
Steinene ble fraktet med hest med 
kjerre, eller om vinteren med slede, 
fra teglverk i Kristiania, fra Bislett 
teglverk eller teglverk langs Ak-
erselva og Alna. Da undergrunnen 
ble sprengt og gravd ut mellom 
Majorstuen og Nationaltheatret, var 

Frøensdammene

TeksT: Finn holden

FoTo: marThinius skøien
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Årets julemøte var planlagt til den 9. desember. Finn Holden ville 
kåsere over sin siste bok. Se side 32 - 33. Grunnet utviklingen av 
Covid19 pandemien så styret seg nødt til å utsette møtet til det blir 

mere trygt å samles. Finn Holdens bok er utgitt på Dreyers forlag med 
ISBN nr: 978-82-8265-527-9. En fin julepresang. 246 dobbelspaltede 

sider med historisk glede.

Øvre Frøensdammen ved Frøen stasjon. Merk trikken i bakgrunnen på vei til Vinderen. 
Foto: Marthinius Skøien år 1900

det meningen å kjøre massene ut 
med hest og kjerre, slik menneskene 
hadde gjort i tusener av år siden hju-
let var blitt oppfunnet. 
Men nå var det gjort en ny opp-
finnelse:  «automobilen»,  det 
selvkjørende kjøretøyet, og for 

bruken her, «lasteautomobilen». 
Fire-fem lasteautomobiler kunne 
erstatte 40-50 hester og like mange 
kjørekarer. Og det ville bli mer effek-
tivt, raskere og billigere. En teknisk 
revolusjon blant flere på denne tiden. 
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