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Jan Martin Høeg døde 30. januar 2021, 
nær 90 år gammel.
Jan var et aktivt og engasjert medlem av 
Vestre Aker historielag. I alle år siden 
starten i 1992 bidro han med en lang 
rekke artikler til medlemsbladet. 
Særlig var det tre områder som fanget 
hans lokalhistoriske interesse - skole, 
kirke og krigsårene. Han skrev om sine 
opplevelser som skolegutt på Slemdal 
skole under krigen – livaktige glimt fra 
en vanskelig tid. Han var med på bredt 
anlagte artikler om skolene i Vestre Aker 
fra 1700-tallet frem til i dag. Kirken – og 
særlig da Ris kirke – hadde alltid en stor 
plass i Jans liv. Det var derfor naturlig 
at nettopp han berettet om den møysom-
melige prosessen det var å få en egen 
kirke i vår del av byen. 
Men  særlig var han opptatt av 2. ver-
denskrig og de konsekvenser den fikk for 
mange i bydelen. Han har gitt oss ver-
difulle og interessante opplysninger om 
begivenheter under krigen – om tysk–
eren Spillers virksomhet i aprildagene, 
om svensken Harry Sødermanns rolle 
for å frigjøre norske fanger på slutten av 
krigen, om en ung nordmanns underlige 
besøk hos Gestapo, og sist, men ikke 
minst, om Kirkefronten og hvordan den 
startet en kveld i Haakon den Godes 
vei hos professor Ole Hallesby. Alle 
hendelsene er knyttet til bestemte steder 

og  hus  i  bydelen  i  Gulleråsveien,       
Tennisveien, Slemdalsveien.
Jans særpreg som lokalhistoriker var 
hans nærhet til mange av stedene og 
hendelsene – han kunne bruke egne opp-
levelser og iakttagelser som materiale 
for det han skrev. Han var nysgjerrig 
og undrende, likte å samtale med eldre 
mennesker om gamle dager. Han hadde 
stor omtanke for sine medmennesker. 
Han var raus og hjelpsom, og kunne 
slå til med et bredt smil og en god lat-
ter. Han moret seg godt da han skrev 
om «Telefonbakken»!  som bare eldre 
Slemdalbeboere har kjennskap til. 
Vestre Aker historielag er takknemlig for 
hans tilstedeværelse som støttespiller og 
bidragsyter gjennom alle år. Hans bidrag 
har vært viktige for historielaget og for 
Vestre Aker Bydel. Han har gitt oss en 
verdifull arv av mye spennende og in-
teressant historisk stoff. Vi minnes ham 
som en nær venn og et godt menneske.

Jan Martin Høeg (1931 – 2021)

TeksT: Øyvind Angell gAuksTAd

FoTo: PrivAT
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Gutteklubben Viking var for 70 
til 80 gutter en sentral og viktig, 
liten og selvlaget idrettsklubb på 
Smestad på 1960- og 70-tallet.

Av de første minnene jeg har fra 
oppveksten på Smestad, er mye lek 
med andre barn i gaten. I særdeleshet 
husker jeg at vi var en ganske stor 
gjeng med barn som samlet oss flere 
ganger i uken på det flate strekket av 
Holmenveien like nedenfor krysset 
Holmenveien/ Bernhard Herres vei 
– noen hundre meter ovenfor Sme–
stadkrysset. Der spilte vi «døball» 
- en slags amatør- og barnevariant 
av baseball. Vi var delt opp i to lag 
og banen i gaten var tegnet opp med 
hvitt kritt. Med hjemmelaget balltre 
og tennisball slo vi det vi kunne og 
løp fra «base» til «base». Det gjaldt å 
holde seg i gaten, og noen naboer ble 
nok litt forarget av og til når tennis-
ballen smalt inn i vinduer og vegger 
hos dem. I det store og hele var det 
veldig moro – og vi var i aktivitet!
Døballen foregikk rett utenfor huset 
til familien Bjørne i nummer 66, og 
i skyggen av det som flere mener er 

byens eldste tre. Sannsynligvis er det 
langt over 500 år gammelt.

Fem punkts reglement
Godt inspirert av lek, konkurranser 
og vennskap i gaten tok Thomas 
Bjørne, den gang 10 år gammel, 
initiativet til å danne gutteklubben 
Viking i august 1965. Med sine to 
brødre og en håndfull venner startet 
han opp denne gutteklubben som vi 
skulle få så mye glede av de neste 6-7 
årene, inntil vi gikk over i en annen 

Gutteklubben Viking

TeksT: JohAn diTlev-simonsen

FoTo: PrivAT

Sverre Øier og Jann Bjørne jr. bakpå 
gjør seg klare til en av de årlige ake-
konkurransene i Korketrekkeren - fra 
Frognerseteren til Midtstuen.
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fase av livet.
Viking hadde en egen fem punkts lov 
som bestemte årskontingent på kr. 
10.- , regler for styret og ikke minst at 
alle konkurranser skulle være gratis. 
Thomas var i alle år den naturlige 
leder av klubben og gjorde en stor 
innsats som mange av oss aldri vil 
glemme. Det ble ført protokoll og 
Viking-posten ble utgitt noen ganger 
i året, stensilert opp på skolens 
gamle stensilmaskin. Protokollen 
er bevart og det er en utrolig glede 
nå – så mange år etterpå – å bla og 
lese i denne. Det er en sann glede å 
bli minnet på hva man har vært med 
på en gang.

Kjederinging viktig
Gutteklubben Viking var aktiv hele 
året utenom feriene, selvsagt. Vi 
arrangerte langrenn, hopp, slalom, 
storslalom, utfor, aking, skøyteløp, 
sykkelløp, fekting (med rullede 
Donaldblad), friidrett, bordtennis 
med mere. Og vi spilte fotball og 
basketball mot andre gutteklubber i 
vår del av byen, som gutteklubbene 
Torden og Smestad idrettsklubb. 
I protokollen finner vi også en liste 
for kjederinging. Dette var jo i en tid 
da sms og epost ikke var påtenkt en 
gang, og vi var avhengige av å ringe 
hverandre og nåde være den som 
ikke ringte nestemann på lista. Da 

Fra det første klubbmøtet i august 1965 i familien Bjørnes kjeller i Holmenveien 66. Fra 
venstre Johan ( "Mons" ) Ditlev-Simonsen, Jann Bjørne jr., Sverre Øier, Ole Herman Mohr 
og Rolf F. Bjørne. Klubbens formann Thomas Bjørne var fotograf.
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ble det trøbbel!
De aller fleste av gutta var venner 
fra Smestad skole og mange var 
medlemmer i enten Njård, Heming 
eller Ready. Viking var liksom noe vi 
hadde på siden, hvor vi alle var ven-
ner og vi styrte og stelte og arrang-
erte selv uten voksne som dirigerte 
og bestemte hva vi skulle gjøre.
Smestadparken som den dag i dag 
ligger der som en liten oase rett bak 
brannstasjonen på Smestad, ble vår 
hjemmebane. Det var i Smestad-
parken de fleste konkurransene ble 
avholdt, men vi trakk også ofte opp 
i Holmenkollen og Frognerseter–
området. 

Fostret flinke 
idrettsutøvere
Nylig satt jeg sammen med Thomas 
Bjørne og bladde igjennom protokol-
len til Viking. Protokollen er propp-
full med lister, resultater og bilder 
som bringer oss tilbake til herlige 
guttedager på Smestad. Mange av 

bildene har som oss selv falmet litt 
med årene, men det er utrolig mor-
somt å se dem likevel. Vi konstaterer 
også, ved å gå gjennom protokollen, 
at i alle fall syv av gutta etter hvert 
kom på landslaget i alpint og én på 
landslaget i roing. Her kan nevnes 
Reidar Wahl som faktisk ble ver-
densmester i alpint for profesjonelle, 
og ikke minst Paul Arne « Nuppen» 
Skajem som mange av oss kjøper 
blomster og planter av på Ris rett 
som det er. Dessuten vet vi at veldig 
mange av gutta etter hvert var svært 
aktive i forskjellige idretter helt opp 
i voksenalder. 
Det er samtidig vemodig å konstatere 
at ti av medlemmene har gått bort 
allerede, selv om snittalderen vår 
p.t. ikke er mer enn 63 år. Minnene 
om klubben har også blitt gjort gjel-
dende ved at Thomas Bjørne har kalt 
oss sammen til både 25- og 50-års 
jubileum. Sist møttes vel 20 voksne 
gutter på Bakkekroen til mimring og 
hyggelig samvær høsten 2015.  
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Over: Klubbavisen som medlemmene hadde stor glede av. Thomas Bjørne laget 
selvfølgelig den.
Til venstre: Utsnitt av resultatliste fra en av akekonkurransene i Korketrekkeren.
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Frem til slutten av 1890 var det 
ingen elektrisk belysning i Aker-
bygdene. Veier og gater var uten 
lys bortsett fra noen få kommunale 
oljelamper som ga liten hjelp. Bare 
fra hus og hjem med tente parafin-
lamper slapp det lys ut gjennom 
vinduene om kvelden. Utviklingen 
med å forsyne bygden med elek-
trisitet startet fra to forskjellige 
kanter. 

Først startet det med små dampgen-
eratorer inne i byen, Christiania. Man 
fremstilte elektrisitet ved å brenne 
kull. Få år senere kom det gigantiske 
planer om å utnytte fossene i Glom-
ma til å produsere elektrisk kraft.

Forventning og 
begeistring
Først om utviklingen med dampgen-
eratorene. Kristiania kommune tok 
tak i saken i 1892 og startet Chris-
tiania elektrisitetsverk. Først ble et 
dampkraftverk anlagt i Tollbodgaten, 
senere et større anlegg i Rosenkrantz-
gaten. Formålet var å skaffe strøm til 
belysning. De tidligere gass- eller 

oljelamper ga bare en tarvelig, svak 
belysning.  Da elektriske buelamper 
for første gang ble tent i byens sen-
trum den 13. desember 1892, var det 
en stor begivenhet. «Allerede uden-
for Electricitetsverket stod Masser 
av Folk i spændt forventning. Folk 
stod i Klynger og ventede, trods 
Kulde og sur Taage, tittede op til de 
store Buelamper, stampede i Fød-
derne og så af og til paa Klokken. 
Og da Strømmen kom paa bølgede 
en Menneskemasse gjennem Gad-
erne, omtrent som sidste Søndag før 
Jul». Som Wilhelm Keilhau skrev 
i verket Det norske folks liv og 
historie: «Dagningen var kommet. 
Menneskene stod foran lystiden og 
stråletiden». Private abonnenter fikk 
etter hvert også tilgang til elektrisk 
strøm. Tidlig ute var Steen&Strøms 
magasin. 
I Aker-bygden kunne man fra steder 
med god utsikt bare skimte hva som 
var i ferd med å skje nede i byen. 
Christiania Elektricitetsverk skaffet 
seg etter hvert også kunder utenfor 
bygrensene. Eksempelvis fikk de i 
Grimelundsveien 5 elektrisk lys fra 
Christiania Elektricitetsverk alt i 
1900. Noen av bladets lesere med så 
gamle hus, har kanskje opplysninger 
om når huset fikk elektrisk lys. 
Elektrisk lys var en kostbar luksus, 

Da det elektriske lyset kom til Vestre Aker

TeksT: BJØrn ChrisToPhersen

FoTo: Arkiv og oslo museum
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rundt fire ganger så dyrt som lys fra 
parafinlamper. Strøm til matlagning 
enn si romoppvarming, kom langt 
senere. Elektrisitet viste seg å kunne 
anvendes til helt andre formål også. 
Byen hadde tidligere hatt hestespor-
veier fra 1874 (Kristiania Sporveis-
selskab) med rundt 150 hester. De 
ble byttet ut med elektriske sporvog-
ner 1899-1900. Selskapet trafikkerte 
sentrale og østlige bydeler og ble 
populært kalt grønntrikken etter far-
gen på vognene. Et nytt også privat 
selskap (Christiania elektriske spor-
veier) ble så stiftet og åpnet sin første 
rute fra Jernbanetorget over Briskeby 
til Majorstuen i 1894. Den ble kalt 
blåtrikken etter fargevalget. For dette 

formål ble det anlagt et dampdrevet 
kullkraftverk i Slemdalsveien 1.

Strøm fra Glomma  
I Aker startet det en helt ny æra 
da selskapet AS Holmenkollbanen 
besluttet å satse på elektriske spor-
vogner og ikke på damplokomotiver 
som først planlagt. Linjen ble åpnet 
fra Majorstuen over  Slemdal til 
nåværende Besserud stasjon i 1898. 
Kullkraftverket i Slemdalsveien 
hadde nok kraft til også å forsyne 
Holmenkollbanen.
Fordi kraftbehovet ikke ville bli je-
vnt, men økte når vognene startet og 
ikke minst i bratte stigninger, måtte 

Karl Johan en gang mellom 1893-1898. De første buelampene i Oslo kom på plass i 1892 
og ble tent på Luciadagen (Karl Johan, Eidsvolds plass, Stortorvet og Jernbanetorvet). 
Hammerfest var den første byen i verden som fikk elektrisk gatebelysning to år før, i 1890.
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det bygges batterier. To såkalte puff-
ertbatterier ble anlagt i tilslutning til 
kraftverket i Slemdalsveien.
Langt viktigere for Aker-bygden 
skulle det bli da noen fremtidsret-
tede optimister la planer for å ta 
i bruk fossefallene i Glomma til 
elektrisitetsforsyning. Det begynte 
smått ved at eieren av Kykkelsrud-
fossen, vel 20 meter høy ved Askim, 
ville utnytte fossen til å starte in-
dustri. Han (brukseier Furuholmen) 
etablerte selskapet Aktieselskabet 
Glommen Træsliberi med tanke på 
papirproduksjon. Planen endret raskt 
karakter til gigantiske planer for å 
produsere, etter tidens målestokk, 
enorme mengder elektrisk kraft.

Tysk kapital
Det trengtes solid finansiering. De 
entusiastiske gründerne klarte å 
overbevise banker først i Norge, 
etter hvert i Tyskland til å gi store 
byggelån. Ikke alle trodde på et så 
utopisk prosjekt. Etter hvert gikk 
to banker involvert i finansiering-
splanen konkurs, en i Norge, «In-
dustribanken», og en i Tyskland, 
«Leipziger Bank». Hele prosjektet 
var nær ved å strande. Redningen 
ble et samarbeide med et tysk firma 
Suchert & Co i Nürnberg. Firmaet 
hadde teknisk kompetanse til å 
kvalitetssikre «Glommen Træslib-
eris» planer for selve kraftstasjonen 

Kykkelsrud kraftverk var et vannkraftverk i Glomma i Indre Østfold kommune i Viken 
fylke. Kraftverket utnyttet et fall på 26,5 meter i Kykkelsrudfossen og var et elvekraft-
verk.Det gamle kraftverket ble påbegynt i 1900, og Hafslund overtok anlegget i 1915. 
Det regnes som et kulturminne i norsk kraftproduksjon og en representant for de større 
kraftverkene som kom i drift på 1900-tallet.
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og videre overføringslinjer. Suchert 
& Co kunne også bidra med fi-
nansiering. Det førte etter hvert 
til at Suchert & Co ble eiere av 
hele prosjektet. Styret i Glommen 
Træsliberi fikk ny sammensetning 
og initiativtakeren, Anders Furuhol-
men, måtte gå ut av styret.  I 1910 
ble aksjemajoriteten overtatt av Ak-
tieselskabet Hafslund, men navnet 
Glommen Træsliberi ble beholdt. 
Hafslund hadde i 1899 alt startet 
kraftproduksjon ved Sarpsfossen.
Arbeidet ved Kykkelsrudfossen 
startet i 1899. I perioder var opp 
til 1500 mann i arbeid der. Det var 

viktig i en periode med økonomisk 
nedgang, boligkrakket i Christiania 
og stor arbeidsløshet. En rekke unge 
norske ingeniører fikk arbeidserfar-
ing og kompetanse. Det kom til nytte 
ved senere vannkraftutbygginger i 
Norge.

Strømlinjer via Aker 
kommune
Bare et av de mange problemer var 
at det var vanskelig å finne kunder 
som var villige til å kjøpe så store 
mengder kraft. Den eneste interes-
serte store kunden var Slemmestad 

Dampkraftverk i Rosenkrantz gate 14 bygd i 1892. I dag holder Vika varmekraftverk til 
her.
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Cementfabrikk på den andre siden 
av fjorden i Røyken. Christiania 
kommune var ikke interessert. By-
styret mente at byen hadde nok 
kraft fra byens egne anlegg. I tillegg 
til dampkraft hadde byen i 1900 
fått bygget Hammeren kraftverk i 
Maridalen. Det utnyttet vannfallet 
fra Skjærsjøen til Maridalsvannet 
med en høydeforskjell på 108 meter. 
En søknad fra Glommen Træsliberi 
om å legge kraftoverføringslinjen fra 
Kykkelsrud den korteste vei rundt 
fjorden og da gjennom byen, ble 
derfor avslått. Christiania bystyre 

uttalte at byen hadde nok kraft selv 
til å dekke behovet for fremtiden.
Men de pågående medlemmene av 
styret i Glommen Træsliberi lot seg 
ikke stanse. De planla en 84 kilom-
eter lang kraftoverføringslinje som 
gikk gjennom Aker kommune i vid 
bue nord for den uinteresserte hoved-
staden.  Dette har preget overføring-
snettet i bydelene i Aker kommune 
i alle årene siden. Landkommunen 
Aker fikk derved tidligere rikelig 
tilgang til elektrisk strøm enn hoved-
staden. 

Ris transformatorstasjon, Slemdalsveien 105, oppført i nordisk nyrenessanse i 1918 som 
transformatorstasjon for nettet til A/S Glommens Træsliberi. Foto: Anders Beer Wilse 1924-
1925
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Stjal kopper
Linjen kom inn gjennom Tonsen 
nord for Sinsen, derfra via Ris til 
Skøyen og videre vestover gjennom 
Bærum og Asker. Til å begynne med 
skulle strømmen skrus av om natten. 
Men tyveri av kopperet i ledningene 
ble et problem. Bedriften svarte med 
å sette på spenning i kablene døg-
net rundt.  Dette ble bekjentgjort i 

avisene. Men ikke alle koppertyver 
leste avisen, med tragisk resultat.
Etter hvert begynte mange av bebo-
erne i Aker å ønske seg elektrisk lys 
i sine hjem. Hva var da mer naturlig 
enn å abonnere på kraft fra Glom-
men Træsliberi. Overføringslinjen 
fra Kykkelsrud til Slemmestad var 
høyspent. Glommen Træsliberi anla 
derfor en rekke transformatorstas-

Innvendig, Ris transformatorstasjon, Slemdalsveien 105. Foto: Anders Beer 
Wilse 1924-1925
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joner langs linjen for å gi strøm 
med lavere spenning egnet til bruk i 
private hjem. De tre første ble bygget 
ved Tonsen, Ris og Skøyen. Det ble 
Aktieselskabet Glommens Træsliberi 
som begynte den egentlige strøm-
levering og fordeling i Aker. I 1905 
hadde bedriften hele 80 abonnenter 
spredt fra Nordstrand, via Grefsen, 
Ris til Sandvika. Det ble ansatt en 
egen oppkrever. Han gikk på sine ben 
rundt og innkasserte strømavgiften 
hos hver enkelt abonnent som måtte 
ha kontanter rede for hånden. Auto-
giro var ikke oppfunnet!

Mange ville ha strøm 
I 1903 ble den første transforma-
torstasjonen på Ris anlagt. Siden 
byggingen av den med senere utvi-
delser er godt dokumenter, litt mer 
om den. Etterspørselen fra strøket 
omkring økte raskt og i 1915-16 ble 
transformatoren betydelig utbygget 
med Carl Berner (1877-1943) som 
arkitekt. Transformatorstasjonen på 
Ris fikk et nesten sakralt, mer elegant 
utseende sammenliknet med trans-
formatorene ved Tonsen og Skøye 
som så mer fabrikkliknende ut. Man 
kan muligens ane en sammenheng 
mellom denne arkitektoniske for-
skjellen og det forhold at Hieronimus 
Heyerdahl bodde i nærheten på Ris, 
og på denne tiden var styreformann i 
de sammensluttede Glommen Træs-
liberi og Hafslund kraftselskaper.
Da Ris kirke senere skulle bygges 

(1919-32), ble Carl Berner sammen 
med broren Jørgen Berner valgt som 
arkitekter, muligens inspirert av 
nabobygget, den kirkeliknende trans-
formatorstasjonen. Man kan legge 
merke til likheten. Både transforma-
tortårnet og kirketårnet har øverst 
en rad av tre smale, høye vinduer og 
under større buevinduer, to på trans-
formatortårnet, et på kirketårnet. 
De to arkitektbrødrene var sønner av 
stortingspresident Carl Berner som 
var sentral ved unionsoppløsningen 
i 1905. Først 100 år senere anla Oslo 
kommune en pumpestasjon som et 
mer prosaisk tilbygg til det klassiske 
transformatorbygget.
Å holde ledningsnettet ved like 
har ikke alltid vært like lett. I 1922 
blåste ikke mindre enn 200 trær 
over ledningene samtidig med at 50 
ledningsstolper, hvorav en jernmast, 
gikk overende i stormen.  Senere 
førte lynnedslag til brann i en trans-
formatorstasjon og hele Aker med 
Bærum, Asker og Slemmestad ble 
uten elektrisk strøm.

Kommunen kjøpte 
strømnettet
Det kom et økende krav om at 
kommunen skulle skaffe seg bedre 
kontroll og sikkerhet for strømfor-
syningen. I 1921 solgte Glommen 
Træsliberi sitt fordelingsnett i Aker 
til Aker kommune for fem millioner 
kroner. Kommunen opprettet så sitt 
eget Aker Elektrisitetsverk i 1922. 
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Aker elektrisitetsverks administrasjonsbygning i Sørkedalsveien (nå Volvat-Aleris 
medisinske senter).

Det førte til at kommunen over-
tok ansvaret for veibelysningen. 
Tidligere hadde en rekke lokale 
velforeninger organisert veibelysn-
ing i hvert sitt område, først ute var 
Bestum vel.  Kommunen kunne gi 
tilskudd, men bare til et sparsomt 
forbruk. De fem nettene i måneden 
rundt fullmåne måtte lampene derfor 
ikke tennes, uansett værforhold, det 
såkalte kommunale månelys. 
Kraftbehovet økte deretter stadig, og 
Aker kommune la planer for å bygge 
ut kraftverk lenger unna, i Hemsedal, 
Vinstra og flere.
Det vil føre for langt i denne sam-
menheng å følge utviklingen av 
strømforsyningen i Aker til sam-
menslutningen av Aker og Oslo 
kommune i 1947 og videre. El-bil 
revolusjonen i vår tid var det ingen 
som kunne forutse.

Som en avslutning på denne omtalen 
av utviklingen av strømforsyning 
av Aker, kan nevnes at Aker elek-
trisitetsverk bygget sin egen flotte 
administrasjonsbygning på Volvat 
i 1933-34, tegnet av arkitekt Georg 
Greve. Bygget er i våre dager over-
tatt av Volvat medisinske senter.

Kilder: 
Aker elektrisitetsverk gjennom 
25 år 1922-1947, forfatter Hans 
Amundsen.
Oslo elektrisitetsverk 1892-1952, 
forfatter Carl Just.
 Aker 1937-1947. Kommunens styre 
og forvaltning inntil sammenslut–
ningen med Oslo i 1947. (Om vei-
belysning ved velforeninger)
Fossekraft og lange linjer. Hafslund 
ASA 1898-1998, forfatter Atle Næss.
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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. Artik-
kelen belyser  hvilken  rolle  Nordmarka  spilte  for  malerkunstnerne 
på 1800-tallet, og for det nasjonale gjennombruddet, før et nytt sekel og 
det store sosiale hamskiftet brøt Nordmarkas isolasjon. Erik Pauelsen, 
Johannes Flintoe, J.C Dahl og Thomas Fearnley ble presentert i forrige 
nummer. Her følger de seks siste:

Hans Gude

Hans Gudes (1825 – 1903) atelier i Christiania var et møtested for noen av 
Norges beste kunstnere, også P.C. Asbjørnsen og Bernhard Herre. Her fortalte 
Asbjørnsen og Herre om sine vandringer i Nordmarka, om «den nordiske 
vemodige prakt» og om skogsfuglene som fløy over grantoppene i vill og fri 
fart. Nordmarkas rykte virket magnetisk på Gude. Bildet Fra Nordmarka fra 
1849 viser Nordmarkas typiske gran- og barskog ved et skogstjern. Mens J.C. 
Dahl hadde en forkjærlighet for bjørketrær i bildene sine, preges Gudes bilde 
av grana som dominerer i Nordmarka. Granskogen blir her et symbol på det 
norske, den utholdende seigheten. Vi ser råtne og døde trær, et stille vann, 
tåke, lavt skydekke, myrull langs vannkanten, stedvis tett granskog, noen 

Kunstnerreiser i Nordmarka på 
1800-tallet 

TeksT: Anders skAiå 

FoTo: se hverT Bilde For seg
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Hans Gude: Fra Nordmarka, 1849. Olje på lerret. 39 x 54,5 cm. Digitalmuseum.no
Foto: Nasjonalmuseet

koller i bakgrunnen. Det er et urskoglignende landskap med døde, falne, glisne 
og barløse trær, raggete grantrær og gammelskog som har stått i fred for øks 
og mennesker. Grana står i knudrete silhuett mot det lave, grå himmellyset. 
Rundt og bak den står skogens mørke flate. Skogsensomheten i bildet kan 
sies å være karakteristisk for Nordmarka. Ifølge Rolf Thommessen er bildet 
«kulisseagtig og romantisk, mere effektfuldt end egentlig ægte – alt i alt ægte 
düsseldorfisk». Det er ingen enkel sak å avklare hvor i Nordmarka han kan ha 
stått da han malte bildet. Det kan ha vært ved Øvre Lyse i Sørkedalen.
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Erik Bodom
Erik Bodoms (1829 – 1879) malemåte og motivkrets er sterkt påvirket av 
August Cappelen. Som Cappelen var han utpreget naturromantiker. Gude 
karakteriserte Bodom som «Fjeldtjernets melankolske Maler». I 1857 var 
han i Nordmarka og malte et stort landskapsbilde, Fra Nordmarken som 
Nasjonalgalleriet kjøpte samme år. I forgrunnen har han plassert en stor 
ørn på en stein, og bekrefter det rådende inntrykket folk den gang hadde av 
Nordmarka, som en skog med veldige barrierer og farlig villmark der men-
nesker sjelden eller aldri brøt seg inn. Til høyre litt tilbake ser vi et tjern. 
Bildet viser et dystert og, i likhet med Gudes Nordmarka-bilde, et forlatt 
landskap med mørk, barskogkledde hellende skogsåser. Det finnes drag i 
Nordmarkas lynne som man ikke får tak i med mindre man søker inn i dens 
urskog, til avstengte tjern og søkk. Nordmarkspartiet i bildet setter en på et 
slikt spor, det har et urskogaktig preg, med gamle, forvridde, karakterfulle 
og portrettaktige furutrær, og stedvis døde, døende og ensomme falne trær.

Erik Bodom: Fra Nordmarken, 1857. Olje på lerret. 150 x  204 cm. (Mottatt billedfil fra 
Nasjonalmuseet). Foto: Nasjonalmuseet
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Morten Müller
Sommeren 1848 dro Morten Müller (1828 – 1911) sammen med Eckersberg, 
Johan Jacob Bennetter og Erik Bodom på studieferd i Nordmarka, «en opplev-
else som ble avgjørende for ham som kunstner». Müllers turer til Nordmarka 
fant sted midt i den nyromantiske strømning, og han malte blant annet Hakkloa 
i 1891, samme sted som Edvard Munch var og malte i 1881. I forgrunnen ser 
vi en potetåker, grønnhavrestykker, slåtteenger og jorder som kantes av den 
mørke, typiske granskogen. I mellomgrunnen et lite gårdsbruk og en klynge 
småhus som gir et fint innblikk i hvordan det var på Hakkloa den gang. Vi ser 
hvordan husklyngen og tunet er fornuftig plassert i terrenget. Det er sommer, 
men fra pipen stiger en svak røyk. Folk er ute og arbeider, og det er noe hjemlig 
og kjært over motivet. Det er grønt i alle nyanser, det er frodig, stemningsfullt, 
fredfullt og med et snev av bonderomantikk. Tette skyer kommer sigende, og 
den blågrå himmelen speiler seg i Hakkloavannet. Edvard Bull mente at han 
fant «de beste motiver» fra Nordmarka. Ifølge Thommessen viser bildene fra 
Nordmarka at Müller var en «udmærked Landskabsromantiker».

Morten Müller: Hakloa, 1891. Olje på lerret. 49 x 74,5 cm. Digitaltmuseum.no. Foto: Oslo 
Museum/Rune Aakvik
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Edvard Munch

Edvard Munch (1863 – 1944) er den største bildende kunstner Norge har hatt, 
og han er en banebryter innenfor moderne europeisk kunsthistorie. I 1877, 
som fjortenåring, laget han tegningen Fra Maridalen. Den 8. november 1880 
skriver han i sin dagbok at «Bestemmelse er nu nemlig at blive Maler». I tiden 
som fulgte, malte og tegnet han en rekke naturstudier fra Nordmarka. I pinsen 
1881 dro Edvard Munch, som på denne tiden forsøkte å male naturalistisk, på 
en lengre tur i Nordmarka med blant annet arkitekten Henning Kloumann og 
maleren Jørgen Sørensen. Munch skriver i dagboken at han sammen med sin 
kollega Sørensen dro fra Hammeren i Nordmarka til Kamphaug. Kamphaug 
var katolsk kirkegods i middelalderen og tilhørte klosteret på Hovedøya. Et-
ter reformasjonen ble det husmannsplass med gårdsdrift og dyr. Kamphaug 
ligger mellom Skar i Maridalen i øst og Skjærsjødammen i vest. Mange store 
bjørnejegere bodde her. Klokken tre om natten sto guttene opp og dro mot 
Hakkloa over Bjørnsjøen. Munch skriver: 

På Hakkloa havde vi det meget godt, langt bedre enn ventet. Folkene, mand, 
kone og trende pene jenter var meget hyggelige og beværtningen var god. Efter 
at de øvrige var dragne hjemover blev jeg og Sørensen der endnu en uges tid, 
for at male mer, da vi mest fik regnveir blev det ikke så stort deraf. Sørensens 
brødre kom forat følge os tilbage igjen da disse var velkjente.  

I likhet med Bonna var det finnene som ryddet plassen på Hakkloa. Hakkloa 
gård ligger mellom Store Sandungen og vannet Hakkloa. På Munchs tid var 
det få som fant veien hit, men skisporten brøt dens isolasjon. Bildet Gårdstunet 
fra Hakloa i Maridalen er fra denne pinsen. Det er om dagen. En enslig kvinne, 
trolig hun som bodde der, går over tunet med en veske. Til høyre, midt i bil-
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det, strekker granskogen seg. Et par høner rusler under låvebroen. Det ryker 
fra pipen. Bildet gir et innblikk i hverdagslivet på Hakkloa, forholdsvis nær 
hovedstaden, og står i sterk kontrast til embetsmannslivet i Kristiania. Bildet 
gir inntrykk av ensomhet og en viss isolasjon, siden det ikke er andre spor av 
mennesker på gården. Skodderester henger over granskogen etter regnskyll 
og forsterker den norske ensomhetsfølelsen.

Edvard Munch:Gårdstunet på Hakloa i Maridalen, 1881. Olje på papp. Nåværende lokali-
sering ukjent. Munchmuseet.no Foto: Ikke oppgitt
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Christian Skredsvig

Møllersønnen Christian Skredsvig (1854 – 1924) ga avkall på livet i den 
europeiske kunsthovedstaden Paris fordi «paa bunden av hans sind ulmed 
naturmenneskets hjemlængsel». I pinsen 1884 dro han ut i Nordmarka. «Her-
lig», skrev han til Erik Werenskiold om Nordmarka. «Jeg fant den gamle naive 
venn fra Modum igjen i mig selv.» En kveld kom de frem til et sted der månen 
sto lysende rund over en bratt, skogkledd ås som speilte seg mørk blåfiolett 
i innlandstjernet som han ofte hadde hjerte for, og i forgrunnen sto friske 
grønne løvtrær i en blomsterkledd bakke ned mot vannet. Mens skumringen 
senket seg over det stille vannet, steg månen over grantoppene akkompag-
nert av de ujevne lydene fra en svartspett som hakket ut reir. Badet i lys og 
luft ble Nordmarkas melankolske åssider kjærlig innpenslet i Sommernat. 
Maaneskind i Nordmarken. Ja, det var «fælande godt» å være i Nordmarka, 
skrev han begeistret. Ifølge Ingrid Reed Thomsen er bildet ukjent for de fleste, 
men for Skredsvig betydde det mye. Bildet ble referansepunktet for Fleskum-
malerne. Bildet  ble  en  publikumsfavoritt  på statens første Høstutstilling i 
1884. Kunstkritiker Andreas Aubert priste bildet for «Stemningens inderlighed 
og den lyriske Dybde». Han var dessuten begeistret for fargene i bildet, «det 
blaalige i det grønne», og mente det var bærer av den nordiske luft og den 
norske folkekunsten. Med bildet hadde Skredsvig skapt nasjonal kunst. Aldri 
før eller siden er Nordmarkas landskap blitt malt med større kjærlighet.
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Christian Skredsvig: Sommernat. Maaneskind i Nordmarken. 1884. Olje på 
lerret, 100 x 70 cm. P.e. Foto: Universitetet i Oslo
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Johan Fredrik Eckersberg

Eckersberg (1822 – 1870) ville bygge sin kunst på norsk grunn. Han sto P.C. 
Asbjørnsen nær, og trolig inspirert av Asbjørnsen malte og tegnet han flere 
steder i Nordmarka, blant annet tegningen Tømmerkjørere i Nordmarka (1850). 
Eckersbergs Landskap fra Nordmarka fra 1858 viser husmannsplassen Bonna 
ved foten av Kikuttoppen ved Bjørnsjøen. Bonna ligger rett øst for Fyllingen 
gård og dagens markahytte Kikut. For å komme til Bonna brukte man kløvhest 
til Bjørnholt, deretter båt over Bjørnsjøen. De første som slo seg ned på Bonna 
var skogsfinnene som kom til Nordmarka på 1600-tallet. Bonna har vært et 
sentralt punkt i Nordmarka. På 1700-tallet var det et underbruk av Sandungen. 
Navnet Bonna henspeiler trolig på trekullbrenning fra langt tilbake. Bildet er 
virkelighetsnært, og vi ser det karakteristiske med Nordmarka, tett og ugjen-
nomtrengelig granskog i melankolske bratte åser. Stemningen er fredelig. 
Mannen på bildet er kammerherre Carl Ferdinand Gjerdrum og hans datter 
Clara.  De kikker ned på gårdstunet, og viser forholdet mellom jord, natur og 
mennesker. De uvanlige høye, spisse grantrærne på venstre side skyter i været 
for å få sol. Den blå himmelen speiler seg blått i vannet, det blå og det grønne 
skjæret fra granskog og gress får frem det norske "blaalige i det grønne". Fra 
pipen stiger en svak røk til værs, det er pløyde åkre med dyrket jord, med 
poteter og korn, og viser Nordmarka som et fruktbart område. 
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Johan Fredrik Eckersberg: Landskap fra Nordmarka, 1858. Olje på lerrett, 41 x 55 cm. P.e. 
Artnet.com Foto: Ikke oppgitt
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Ole Herman Mustad Backer (1922 – 1943)

TeksT: hAnne groTh

FoTo: PrivAT

Ole Herman Mustad Backer, født 
9. juni 1922, var sønn av arkitekt 
Lars Backer (1892-1930)  og Elsa, 
f. Mustad (1899-1985). Som den 
førstefødte ble han oppkalt etter 
sine bestefedre, fabrikkeier Ole 
Mustad og arkitekt Herman Ma-
jor Backer. I 1924 kom søsteren 
Wencke til verden og i 1928 Anne 
Marie.  Fra 1924 bodde familien i 
Ekornveien 3 i en villa som faren 
hadde tegnet.

Lars Backer var en meget produktiv 
arkitekt, best kjent for sine funksjon-
alistiske bygg, blant dem Skansen 
restaurant og Ekebergrestauranten. 
For Horngården på Egertorvet og 
villaen på Drammensveien 88 E vant 
han Sundts pris, men døde dessverre 
allerede i 1930, 38 år gammel. 

Oppvekstår
Ole Herman gikk på Slemdal skole, 
var medlem av Heming og en even-
tyrlysten og leken gutt med masse 
venner. Gjengen fant på mange 
rampestreker, særlig aktive var de 
på eple-, pære- og plommeslang, og 

Ole Herman med sin kjære 
motorsykkel. Bak står Axel 
Schmidt. Bildet er tatt i 1939.
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druene i morfar Mustads drivhus fikk 
heller ikke være i fred. En gang falt 
Ole Herman gjennom drivhustaket – 
da stakk alle guttene av og lot ham 
stå igjen med straffen, men Ole Her-
man sa bare: «Det er ikke så farlig, 
for bestefar er så snill».

Da Ole Herman var ferdig med mid-
delskolen, mente moren at han ville 
ha godt av et modningsår og sendte 
ham til pedagogen A.S. Neills skole 
Summerhill i England. Moren hadde 
stor tiltro til Neills undervisnings-
metoder, og familien kjente ham godt 
fra hans mange besøk i Norge.
Men det var godt å komme hjem 
igjen til den glade vennegjengen, 
til turer i skog og mark, seiling, ski, 

boksekurs hos Otto von Porat og ikke 
minst motorsykkelen som han fikk da 
han fylte 16 år. Den pusset og stelte 
han ustoppelig og fartet omkring 
over alt i strøket, til sommerstedet 
på Hankø og hytta Backeråsen i 
Rendalen - og på vågale turer utfor 
«Korken».
I 1939 giftet moren seg på nytt med 
svenske Knut Brodin. Da krigen 
kom, flyttet de med døtrene til 
Stockholm hvor de bodde helt til 
frigjøringen. Ole Herman ble igjen 
i Oslo for å fortsette på Ris gymnas 
og bodde hos bestefar Mustad. Men 
han besøkte familien jevnlig og fikk 
med seg et opphold på «arbetsläger» 
i Leksand i Dalarne sommeren 1940. 

Sommerens favorittsport var seiling.
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Dro til Sverige
Høsten og vinteren 1940/41 gikk 
med til sporadisk skolegang. Ris var 
rekvirert av tyskerne og undervisnin-
gen foregikk dels på Ullern og dels 
privat. Det hendte rett som det var at 
noen av elevene forsvant, alle visste 
hvorfor og mange ønsket etter hvert 
å følge deres eksempel. Så også Ole 
Herman og vennene hans. I stillhet 
ordnet de med grenseboerbevis, pass 
og andre viktige papirer, og tirsdag 
25. mars 1941, under påskudd av å 
skulle på hyttetur, tok Ole Herman, 
Calle Bødtker og Ragnar Brigg mor-
gentoget fra Oslo til Rena. Videre 

med buss til Engerdal og derfra på 
ski mot svenskegrensen. Selv med 
kart og kompass var det vanskelig å 
stake ut riktig kurs. Det var bitterlig 
kaldt, skiutstyret ikke av det mest 
solide, og de torde nesten ikke hvile 
av redsel for å forfryse. Det var tungt 
å brøyte, så de var fullstendig utslitt 
da de ved halv femtiden fikk øye på 
en låve som de gikk inn i og fant at 
de måtte være kommet til Sverige. 
De pakket seg ned i høyet med for-
frosne fingre og føtter og fikk hvilt 
litt. Ved daggry fikk de mat og drikke 
og tørket sine klær hos en bonde. Da 
de skulle ta bussen videre, ble de 
stanset av to tollere som tok dem med 
til forhør hos Landsfiskalen i Särna. 
De måtte overnatte i arresten før de 
etter to dager ble sendt sydover til 
forlegningsleiren Öreryd i Småland.
Der ble de registrert som flyktninger, 
og med mye strev ordnet med togbil-
letter til Stockholm hvor de kunne 
bo hos Ole Hermans mor og stefar.

Den lange reisen
Tiden i Stockholm gikk med til å 
planlegge reiseruten videre. Ifølge 
Cooks var den nyeste og enkleste, 
og avgjort den mest spennende, med 
fly til Russland, Kina og Hongkong. 
Så var det å skaffe penger, ta de nød-
vendige vaksinasjoner og ordne med 
visum, både til Russland, Kina, USA 
og Canada. Dette var meget kom-
plisert og tidkrevende, men til slutt 
fikk de ordnet visum til Russland og 

På arbeidsleir i Leksand, Dalarna, Sverige, 
sommeren 1940.
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Kina og regnet med at det antagelig 
var lettere å skaffe de to siste i Kina.

Den lille gruppen på tre var i mel-
lomtiden vokst med tre til, Gunnar 
Schjelderup, John Peder Ditlev-
Simonsen og Johan Garben, som 
endelig, den 21. mai kunne ta fly fra 
Bromma via Riga til Moskva.

Moskva  opplevde guttene som fat-
tigslig, gammeldags - og dyr. For å 
tjene noen rubler, fikk de  tips om å 
selge noen av klærne sine på svarte-
børs.  Det gikk greit, selv uten et ord 
russisk, og holdt til hotell, sightsee-
ing, champagne og kaviar. 
Den tredje dagen besteg de et russisk 
passasjerfly sammen med en guide 
som skulle være behjelpelig på rei-
sen. De overnattet i Aktjubinsk før 
de fløy videre via Tasjkent til Alma 
Ata hvor de også overnattet. Neste 
dag krysset de grensen til Kina og 
landet i Hami, midt i ørkenen Gobi. 
Der var det rundt 40 varmegrader, 
en tøff kontrast til kulden i Moskva.

Det ble ti ensformige dager i Hami, i 
meget primitive omgivelser, før flyet 
kom som skulle ta dem til Chung-
king, Kinas hovedstad på den tiden. 
De andre hovedstedene var okkupert 
av japanerne. Byen hadde dårlig 
med hotell, så guttene bestemte seg 
for å oppsøke den engelske ambas-
saden og be om hjelp. Dermed ble 
de innkvartert i forskjellige engelske 

og amerikanske hjem og hadde en 
strålende tid, med daglige invita-
sjoner til alt fra lunsj og middag til 
ponniridning og roregatta på elven 
Yangtzekiang.  Litt av en avvek-
sling fra de kummerlige forholdene 
i Sovjetunionen og Hami.

Etter fem herlige dager dro de videre 
til Hongkong med introduksjons-
skrivelse til den norske konsulen og 
en engelsk major og ble mottatt med 
åpne armer. En fantastisk tid! Hotel-
let betalte de ingenting for, klær og 
utstyr ble kjøpt for dem og både kon-
sulen og en norsk skipsreder bidro til 
reisekassen. De tok sertifikat og leide 
bil, kjørte grassat rundt på øya, var 
med på båtturer og regatta med drak-

Flysersjant Ole Herman Mustad Backer
Little Norway, Toronto 1942



28

er, og ble invitert på cocktails, lunsj 
og middag hver bidige dag. Men 
samtidig fortalte engelskmennene 
at man var forberedt på at krigen 
mot Japan snart ville bryte ut. De 
fleste kvinner og barn var evakuert 
til Australia, og  samme dag guttene 
kom til Hongkong, brøt krigen ut 
mellom Tyskland og Sovjetunionen. 

De hadde fått sine amerikanske og 
canadiske visa uten problemer og 
hadde håpet å reise over Stillehavet 
med en amerikansk passasjerbåt, 
men det ble i stedet lastebåten MS 
Granville av rederiet A.F.Klaveness. 
Turen var beregnet å ta tre uker. Det 
var trangt om plassen, men de hadde 
heldigvis kjøpt feltsenger og kunne 
sove på dekk under stjernehimmelen 
med utsikt til flyvefisk og delfiner.

Etter 23 dager anløp de havnen i San 
Pedro i USA, landet de hadde hørt så 
meget om. Konsulen brakte nyheter 
hjemmefra, noen gode og noen dår-
lige. De fikk besøkt Los Angeles og 
Hollywood og Long Beach, og det 
imponerte stort at konsulen ringte til 
Little Norway, 2500 miles unna, og 
fikk forbindelsen på et halvt minutt.  

To dager senere ble ungguttene satt 
på et tog, og etter tre dagers kom-
fortabel reise kom de sent i juli, via 
Chicago og New York, endelig til 
Toronto, reisens mål. Der traff de på 
mange kjente hjemmefra, blant dem 

Marius Eriksen, i stram uniform med 
vingen på brystet. «Hvordan i all 
verden har du klart dette?» spurte 
Ole Herman. «Du må juge på alderen 
og ikke si at du mangler artium» var 
svaret. 
 
Utdanning og trening 
På få dager ble Ole Herman og de 
andre utstyrt med uniform og inn–
rullert på rekruttskole som begynte 
1. august. Den første Little Norway 
leiren holdt til i Toronto med flybase 
på Centre Island i Lake Ontario. Der 
gikk rekrutter som Ole Herman på 
Elementary Flying Training School 
(EFTS). Leiren ble flyttet til Musko-
ka nord for Lake Ontario i mai 1942.  
Neste trinn, Service Flying Training 
School (SFTS) foregikk i Medicine 
Hat eller Moose Jaw etter RCAFs 
opplegg.  Etter gjennomført kurs ble 
man sersjant og fikk flyvingen.

Ole Herman Mustad Backer hadde 
bestått eksamen, mottatt sin vinge 
og hatt en velfortjent juleferie på 
Vesle Skaugum, et rekreasjonssted 
kjøpt for innsamlede midler, da han 
i januar 1943 skulle delta i en rutine 
treningsøkt over Lake Ontario. Han 
fløy Douglas 8A-5 bomber.

Det var en formasjon på syv fly som 
søndag 24. januar 1943 tok av fra 
Centre Island flyplass. Været var 
klart og sikten god, men plutselig 
kom det sigende tett tåke som gjorde 
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det uråd å orientere seg. Formasjonen 
ble anbefalt å fly mot Muskoka der 
været var bedre, men de hadde for 
lite bensin. Sterk vind gjorde at fly-
ene delvis ble blåst ut av kurs.  Fem 
flyvere kom seg tilbake til Toronto, 
en landet på en nærliggende flyplass, 
mens Ole Herman trolig fløy for 
lavt og kolliderte med en snedekket 
knaus nær en bondegård. Øyenvitner 
forteller at flyet eksploderte og brant 
opp i løpet av kort tid. Han må ha 
omkommet momentant.

Det var oppslag om ulykken i alle To-
rontos aviser, også referat fra biset-
telsen: «Flysersjant Ole Backer, som 
forulykket sist søndag, ble fredag 29. 
januar bisatt i Crematory Chapel, 
Winchester Street. Fire av hans beste 

venner sto æresvakt ved båren som 
var drapert i flagget 21-åringen ga 
sitt unge liv for. Løytnant B. Øver-
land forrettet. Offiserer og flyvere 
fra Little Norway dannet espalier 
utenfor kirken.»
Etter kremasjonen ble asken lagt 
i urne og oppbevart til den kunne 
bringes hjem til Norge når krigen var 
over. Ole Herman Mustad Backer er 
gravlagt på Vestre gravlund.

Kilder:
"Little Norway" in pictures, 
Saunders Publishing, Toronto
Cato Guhnfeldt: Historien om 
Marius Eriksen Wing Forlag 2002
Utdrag fra Carl Bødtkers rapport om reisen 
deres til Canada.
Stor takk til niesene Karin Mohr Nordviste 
og Veronica Hove for uvurderlig hjelp med 
bilder og opplysninger.

Ole Hermans kiste, drapert av det norske flagg. Han ble bisatt i Toronto 29. januar 1943.
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I århundrer var det liten utvikling 
av veiene i Norge. Fra gammelt 
av gikk veiene mellom gårdene og 
mellom dem og kirken. Folk gikk 
eller red mellom gårdene. Alment 
kan vi si at veiene var best farbare 
om vinteren når snøen lå som et 
fast underlag. Da kunne de også 
kjøre på isen over vannene i stedet 
for å ro over vannet. 

På tettstedet på min mors hjemsted 
i Telemark het stranden i sentrum 
av bygda «Prestestranda», for der la 
bøndene robåten sin nedenfor kirken 
på søndagene.

Det store markedet i Christiania var 
i februar. Da var det lettest å komme 
fram. Vannene var jo også islagte og 
kjørbare. Ellers kunne mye snø gjøre 
veien helt ufremkommelig fordi 
det ikke fantes snøplog. I sommer–
halvåret var det av mange årsaker 
mye vanskeligere. Var det tørt vær, 
blåste støvet opp. I regnvær ble veien 

Veier i Vestre Aker 
rundt 1850 

TeksT: Finn holden

FoTo: kArTverkeT

bløt, glatt og full av sørpe. Veiene ble 
ikke skrapt, så når bøndene kjørte i 
samme spor, ble de så dype at veien 
til slutt ikke kunne kjøres. Veiene 
manglet både veibelysning og fortau, 
noe som også skapte problemer for 
både fotgjengere og kjørende.

Dette milekartet fra 1797 viser de to veiene som Peder Anker fikk anlagt rundt 1790: Vækerøveien mellom Bogstad og fjorden ved Vækerø og Ankerveien mellom 
Fossum Jernverk og Hammeren i Maridalen.
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Dette milekartet fra 1797 viser de to veiene som Peder Anker fikk anlagt rundt 1790: Vækerøveien mellom Bogstad og fjorden ved Vækerø og Ankerveien mellom 
Fossum Jernverk og Hammeren i Maridalen.

Vei mellom Røa og 
Vækerø
Christiania hadde bare en eneste 
nabokommune. Aker herred om-
ringet byen.  De viktigste veiene 
fra Christiania til resten av landet 
måtte gå gjennom Aker: Dram-
mensveien til Kongsberg sølvverk 

og ellers vestover, Trondheimsveien 
til Romerike og Trøndelag og Mos-
seveien mot Danmark. Men ingen 
gjennom Vestre Aker! 
Bogstad ligger ved inngangen til 
Sørkedalen. Til tross for sin unike 
beliggenhet på en solfylt odde ved 
et stort vann, er ikke gården en av 
de eldste gårdene i området. Den 
ble først bebygd etter vikingtiden 
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samtidig med andre gårder på -stad, 
som Gaustad og Smestad og var øde-
gård etter svartedauden i 1349. Men 
eierne i Leuch-slekten på 1700-tallet 
utvidet Bogstad med gårder i Sørke-
dalen og en stor part av Nordmarka. 
Peder Anker (1749-1824) kjøpte 
Bogstad av enken etter Morten 
Leuch, Mathia Leuch, som var 
blitt gift med Bernt Anker, Peders 
storebror. Med i salget var omtrent 
halvparten av Nordmarka og flere 
gårder langs Lysakerelva; Fossum, 
Grini, Øraker, Lilleaker og Vækerø 
med utskipningshavn for tømmer. 
Peder Anker utbedret veien mellom 
Røa og Vækerø. Dette var en vei for 
mennesker med hest og karjol mens 
tømmeret ble fløtet ned Lysaker-
elva.  Presten Wilse skrev i 1790 at 
«Denne Vei er nok den fuldkomneste 
i Norge». Veiene i Vestre Aker var så 
dårlige på den tid at Peder Ankers 
reisevei mellom Bogstad og Chris-
tiania gikk ned Vækerøveien og 
Drammensveien inn til byen.

Ankerveien gjennom 
Vestre Aker
Fossum  ligger til en stor foss i 
Lysakerelva. Her lå det et gammelt 
sagbruk. Peder Anker anla også et 
jernverk med kraft fra fossen. Her 
oppsto et lite samfunn med mange 
arbeidere med familier. Peder An-
ker anla en skole for barna. Den var 
i drift til 1963, da skolebarna ble 
overført til Eiksmarka skole. 

I 1791 kjøpte Peder Anker Bærums 
Verk og anla Ankerveien fra dette 
verket til stangjernshammeren på 
Fossum Verk, videre forbi Båntjern 
og Sognsvann gruve til stangjerns–
hammeren i Maridalen. Veien ble 
anlagt for transport av råjern, ferdige 
jernprodukter og tømmer mellom 
verkene. Ankerveien var den første 
veien gjennom Vestre Aker for frakt 
av jern og tømmer hele året. Veien 
kunne også brukes av andre, og store 
deler av veien er fredet i dag og all-
ment brukt som turvei.    

Sørkedalsveien
Fremdeles var det ingen gjennom-
fartsvei gjennom Vestre Aker fra 
byen mot Bærum. Den kom i 1856, 
over 60 år etter veiene til Peder 
Anker. Da vedtok Aker kommune å 
anlegge Sørkedalsveien fra Major-
stuen forbi Frøen og Smestad til Røa, 
7 alen, 4,4 meter, bred.
Etter å ha passert Huseby skole 
[«Skolehus»] og Mærradalsbek-
ken,  går veien videre til Bogstad 
og innover Sørkedalen. Etter Mær-
radalsbekken ble Griniveien anlagt 
samtidig over Nordre Rød og plas-
sen «Svingen»  til  Grini  bro  over  
Lysakerelven. Nordre Rød ble et 
tettsted rundt veikrysset. Her ble 
den første butikken i bydelen anlagt 
i 1891.
Gatestykket fra Hegdehaugsveien til 
Majorstuen het også Sørkedalsveien. 
Men etter byutvidelsen i 1878 ble 
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Amtskartet er tegnet av offiserene Vibe og Irgens i 1844 og viser fremdeles Ankerveien og 
Vækerøveien som de to store veiene i distriktet. Fremdeles er det ikke noen gjennomfartsvei 
fra byen vestover gjennom Vestre Aker.
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dette navnet endret til Bogstadveien. 
Sørkedalsveien ble rettet opp langs 
Vestre gravlund da Smestadbanen 
ble anlagt i 1912.
Disse veiene ligger alle på gammel 
havbunn, under den marine grense 
på 221 m.o.h. Den neste store veiut-
byggingen i Vestre Aker begynte 
da «Selskabet for Anlæggene paa 
Holmenkol- og Voxenkolaasen» 
ble stiftet i 1888. Da kom man inn i 
skogen over gammelt havnivå. 

Kilder:
Aker kommune 1837-1937, bind IV
Christophersen, H.O. 2010: På gamle 
veier og nye stier i Oslomarka.
Frydenlund, Bård 2000: Stormannen 
Peder Anker
Holden, Finn 2018: Vestre Aker, En 
bydel blir by      
Oslo byleksikon

Årsmøtet for
 Vestre Aker Histo-

rielag blir i år utsatt 
til medio september 
grunnet pandemien 

som har rammet 
vårt samfunn. Saks-

liste blir å finne i 
blad nr. 3  2021
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Amtskartet fra 1867 viser Sørkedalsveien fra Christiania vestover med sving mot Sørke-
dalen. Griniveien fra Sørkedalsveien til Nordre Rød er ikke tegnet inn, selv om den ble 
anlagt i 1856. (Aker 1837-1937, bind IV: 63).
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"Dyrenes by", bokomtale

«Hover, klover og klør i Kristiania 
1859-1925» er undertittelen på en bok 
av Liv Emma Thorsen, som kom ut i 
2020.  Det er en helt annen by enn dagens 
Oslo som skildres. I år1900 var det 3746 
hester i Kristiania, 70 personer per hest. 
«Hestekrefter skubbet, dyttet, fraktet og 
trakk alt materiell som gikk med til å 
bygge den moderne byens signalbygg. 
Hester transporterte varer fra brygger og 
jernbanestasjoner til butikker og torg. De 
forflyttet mennesker i og mellom den nye 
storbyen og opplandet rundt.» Kristiania 
var ikke alene som hestenes by, i New 
York var det 26 personer per hest. 
Overgangen fra hestetransport til 
«selvgående kjøretøy» skjedde over 
flere tiår rundt år 1900. Hestesporvog-
nen ble innført i 1875 fra Stortorvet til 
Homansbyen med én hest til Holbergs 
plass og to hester derfra til Grønnegate. 
Den elektriske sporvei ble innført i 1894 
og slo raskt ut hestesporvognen. 17. no-
vember 1899 gikk den første elektriske 
vogn på Homansbylinjen. 
På begynnelsen av 1800-tallet var det 
vognmannslaug med bevillinger til 
transport av passasjerer. I 1837 hadde 
lauget 50 hester. Men dette tallet økte 
i hundreåret. I 1888 hadde 988 vogn-
menn bevilling. Fire år senere ble det 
opprettet en stilling som politidyrlege 
med hovedoppgave å kontrollere hes-
tene i byen. Omtrent samtidig ble det 

presisert høyrekjøring i byens gater og 
at forbipassering skulle skje til venstre. 
 «Lasteautomobilen» hører vi om første 
gang i vårt distrikt da den ble brukt til 
transport av stein fra tunnelen fra Ma-
jorstuen til fylling av Frøensdammene i 
1912. Men fremdeles ble hest og kjerre 
brukt ved bygging av bygninger i byen. 
Et bilde i boken viser 60 vognmenn med 
hester ved grunnarbeidet til Sjøfartsbyg-
ningen i Rådhusgaten i 1914.
Boken har   mye interessant stoff om 
hester, kyr og fugleliv i Kristiania og 
mange helsides bilder.

TeksT: Finn holden

Liv Emma Thoresen, "Dyrenes by"
Boken kom ut i fjor


