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3. ARGANG

NR 4/94

JULEM0TE

REDAKTORENS SPALTE

Vart tolvte medlemsm0te avholdes

Med dette nummeret er 3. argang slutt, 12 nummer av medlemsbladet er
utgitt. Sammenligner dere denne argangen med den f0rste, ser dere at bladet
er blitt mer innholdsrikt og har bedre layout. Dette nummeret har ogsa mye
staff skrevet av medlemmer utenfor styret. Redaksjonen haper at denne trenden vii fortsette.
Noen av leserne vii kanskje synes at bare omtrent en tredel av artikkelen
om svartedauen handler om var bydel. Redakt0ren ser det imidlertid slik at
artikkelen forteller om en viktig, katastrofal begivenhet sam rammet hele
Norge. Tabellen i artikkelen viser at Osloherad ble spesielt hardt rammet.
Derfor rna selve sykdommen og dens spredningsmate behandles inngaende.
Vi kjenner fra f0r formuleringen «det kom i 1349 et skip fra England til
Bj0rgvin». Ole J0rgen Benedictow viser imidlertid i sin doktoravhandling
hvordan pesten f0rst kom til Oslo, feide over Osloherad og videre s0rover og
nordover. Ikke ett eneste av bildene sam f0lger artikkelen, er spesielt relatert
til bydelen, men, og det er redakt0rens poeng, det KUNNE like gjerne ha
funnet sted her.
Den andre store artikkelen i bladet, om gamle postkort, har den samme
blanding av det generelle, hva forteller gamle postkort om gamle dager, og
det spesielle, hva forteller noen bestemte postkort om var bydel, og hvilke
sp0rsmal reiser de om sin tid?
Ole Rojahns artikkel handler bare om bygdeborger i Oppegard, men vi rna
regne med at bygdeborger ogsa har eksistert i bydelen, selv om vi i dag ikke
finner spar etter dem. Navnet Borgen kommer av borg-vin og har tilknytning
til en bygdeborg sam sannsynligvis har ligget der.
Redaksjonen har fatt inn !itt staff om krigen og okkupasjonen knyttet til
bydelen til de to neste numrene, men vi trenger atskillig mer.
Vi vii takke medlemmene for samarbeid og velvilje i aret sam gikk, og
onsker hver isrer en god jul.

Finn Holden

Arsm0tet i Vinderen Historielag holdes ultimo mars 1995.

TIRSDAG 6. DESEMBER 1994 kl. 1900 pa SPORTEN
RESTAURANT, FROGNERSETEREN.
SKISPORT I SKITRADISJONER
SKIHYTTENE I MARKA
Medlemmer fra de gamle skiklubbene i Christiania (Christiania Skiklub,
Pram, Skuld og Ull) vii samtale om de gamle ski- og friluftstradisjonene.
Anne Melgard vii informere om Byantikvarens innsamling av opplysninger om hyttene.
Leif Torgersen, formann i skiklubben Ull, vii deretter kasere om Fritz
Huitfeldt og Huitfeldt-bindingen (100 ar). Skimuseets konservator, Karin
Berg, vii gi supplerende kommentarer.
I pausen vii Historielaget spandere gl0gg og pepperkaker. Etter pausen
blir det anledning til a stille sp0rsmal og snakke mer om kveldens tema.
Til slutt inviterer styret til «Medlemmenes 5 minuttem.
Velkommen til en hyggelig f0rjuls-sammenkomst i Historielaget. Ta gjeme
med venner og kjente. M0tet avsluttes ca kl 2130.

VELM0TT!!!

SVARTEDAUEN KOMMER TIL OSLOHERAD
(AKER)
av Finn Holden
«H0sten var Europa a ligne nrermest med en sammenhengende kirkegard, en
likhaug, et kjempemessig gravkammer. Fra Lofoten i nord til Malaga i s0r,
fra Irland i vest til Novgorod i 0st- overalt hopet likene seg opp i titusenvis,
overalt hersket d0d og oppl0sning.
D0dslukten drev tungt over Europa. 25 millioner mennesker var blitt revet
bort pa en pinefull og uhyggelig mate. Bare i l0pet av noen maneder. Hvert
tredje menneske hadde mattet d0. » (Yngvar Ustvedt)

Pesten sprer seg
Svartedauen oppstod sannsynligvis i Sentral-Asia og herjet i Kina og India
f0r den kom med handelskaravanene til Krim i 1346. Handelsskip med d0ende menn ved arene brakte den til ltalia og videre til England. Pesten ble
brakt nordover via Alpepassene med handelsmenn til Tyskland og Frankrike.
Pesten fulgte landeveier og handelsveier til sj0s.
Det har vrert alminnelig antatt at pesten kom til Bergen i 1349 med et skip
med ull eller korn fra England. En samtidig kilde fra Lubeck forteller imidlertid at pesten kom til Norge med et skip fra Flandern, sannsynligvis til Oslo
h0sten 1348 eller varen 1349.

Pestens herjingc1: Tresnittfra omkring 1500.
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I Toggenburg-bibelen fra 1411 finn es denne miniaty ren sam viser to pestsyke med by lle1:
Presten i bakgrunnen anroper himmelen og kan ikke tolke mange/en pa hjelp sam anne!
enn Guds rettferdige vrede over den syndige menneskeslekt.

Nyere forskning viser at svartedauen kan ha kommet minst to uavhengige
veier til Norge, f0rst til Oslo, og deretter til Bergen. Pesten kom til Oslo
h0sten 1348, og fait til ro om vinteren fordi loppene er svrert lite aktive om
vinteren, og bmt l0s om varen eller kom til Oslo da. I februar 1349 ble det
reist et alter for den mest prestisjefylte av pest-helgenene, St. Sebastian, i
Domkirken i Oslo.
«Den store manndauen» ble pesten kalt i Norge i samtiden, «digerd0den»
i Sverige. Senere ble ordet svartedauen brukt pga. sykdomssymptomene. Det
kunne vrere lungepest med blafarging av huden eller byllepest. «Hos oss opptradte det til a begynne med byller i lysken eller under armene, og de kunne
bli sa store som et egg eller til og med som et eple.( ...) Disse byllene spredte
seg snart i alle retninger utover hele kroppen, og etter en stund opptradte ogsa
andre symptomer, nemlig noen m0rke, ofte helt svarte flekker, som viste seg
pa armene eller larene; de kunne vrere store og forholdsvis fa, eller tallrike og
ganske sma», skriver 0yenvitnet Boccaccio i den samtidige novellesamlingen
«Decamerone» fra 1353.

Hvordan spredte svartedauen seg?
I Firenze d0de pa fire maneder mer enn 100 000 mennesker av pesten, «selv
om man f0r pes ten ikke hadde vi sst at det fantes sa mange mennesker i byen»
skriver Boccaccio. Han forteller: «Det rna ha vrert en underlig kraft i denne
3
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Delle utsnilfet av et antemensalefi·a /300-ta//etfra Arda/ i Sogn. viser en gravlegging i
samtiden.

pesten siden den ikke bare smittet fra menneske til menneske, men til og med
fra dode ting over pa dyr. Det har mer enn en gang vrert iakttatt at dyr eller
mennesker som kom nrer ting som hadde tilh0rt en syk eller en som var d0d
av sykdommen, ikke bare ble syke selv, men d0de pa meget kort tid.»
Vanligvis sprer epidemier seg raskest i byene. Svartedauen slo imidlertid
sterkest til pa landsbygda. Det skyldtes at pestbakterien spredte seg via lopper som levde pa husrotter, den svarte rotten. I byene var det flere husstander
pa en rottekoloni. Pa landet var det en rottekoloni pa hver bondegard, dvs.
frerre mennesker i forhold til rottene. Etter hvert som rottene ble smittet og
dode, hoppet loppene over pa de gjenlevende rottene. Nar disse dede, hoppet
hundrevis av sultne topper over pa menneskene. De pestsyke loppene suget
blod, og det tok bare fire-fem dager fra en person bte smittet til han dede. Nar
en person ble syk, hjalp naboen med a dyrke jorda og pleie den syke.
Middelaldersamfunnet var fattig og urenslig. I sengen Ia folk gjerne tett
sammen, under feller og tepper. Trange bolighus var fulle av topper og Ius
som trivdes i klrer og senget0y. Nar noen d0de, ble ingenting kastet. Klrer og
senget0y ble delt mellom arvingene, og mye av teyet ble solgt videre. Smittebrerende rottelopper ble spredt med toyet fra gard til gard. Byllepesten ble
ikke spredt ved kontaktsmitte, men ved 0kologiske mekanismer.
Etter d0dsfallet samlet slektningene seg til begrave lse, grav0l og arveoppgj0r. Arvetvister 0kte sterkt i Oslo og pa 0stlandet varen 1349. Pes tens

4

Det krydde av ratter i middelalderbyene, og verst av aft - det var de som i .f(i}rste rekke
spredte pestsmitten. De sakalte rotte.fangere var der.for ettertraktede menn. Pa denne
tegningen i Olaus Magnus' Norden historie sees en av dem i virksomhet

gang pa 0stlandet kan f0lges veda studere datoen pa testamenter som ble satt
opp i all hast. Pesten spredte seg fra Oslo langs hovedveiene om lag I 00 km
nordover og s0rover i f0rste halvdel av august. I juli 1349 herjet pesten rundt
Oslofjorden. I september nadde pesten Hamar og maneden etter T0nsberg.
Svartedauen herjet innover i landet med en fart
pa en til 1 1/2 kilometer i d0gnet.
Byllepesten ble spredt til_fjernere omrader
gjennom handel. Kornbygdene solgte korn og
salt til husdyrbygdene, som leverte til bake sm0r,
kj0tt og skinn. Loppene trivdes pa det t0rre kornet og ble spredt til de grisgrendte fjellbygdene.
«Pa forsommeren 1350 ser det ut til at pesten var ferdig med sitt 0deleggelsesverk i Norge.
De fleste stedene hadde den vrert av forholdsvis kort varighet- fem-seks uker. Men i enkelte
stmk herjet den i manedsvis. Og den skulle
komme igjen.» (Ustvedt)
I en legebok om pestsykdommer. utgitt i Niirnberg
1482, flnn es dette tresnittet som viser hvor/edes legen
skjrerer opp en byl/. Med sin uhygieniske og .folderike
drakt matte legen vrere en fi'emragende smittebrerer.
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I folketroen ble pesten personifisert som en gammel, svartkledd kjerring med rive under
den ene armen, en sopelime under den andre. Der hun rakte. overlevde noen. Der hun
sopte, dede aile.

av 1300-arene. Mange nye garder ble ryddet. Det er bl.a. rud-gardene som
Tangerud, Haugerud og Manglerud (eg. Magnildrud), rud for rydning. I
Osloherad var det ca. 55 rud-garder, de fleste pa sma plasser mellom de eldre
og sterre gardene. Pa 0stlandet fins det 4000-5000 rud-navn.
Oslo var i heymiddelalderen en stor bondebygd omkring en ganske liten
by. Andreas Holm0DELEGGJNG I ULJKE DELER AV LANDET
sen regner med at det
Ftllr nedgangen J nder tlldet id en l,rosent
fer 1349 med sikker()mr:ide
tildehet var 293 gardsgirder bruk garder bruk legging
bruk i bondebygda
I. Askim . ' I r~gstad og
Osloherad. Hundre
Eid'h~rg i 0st rol<l
658
378
44
2. Oslohl'r:ul (.\klT )
ca.300
62
79
ar senere var bare 62
~ - RinK~hu i
av
disse gardene beOpplaoul
ca . 2UO
ra . 7.'>
fi2
4 . l .iud;is i
bodd, dvs . en nedHonlal:oood
ca. 200
ca. 80
fill
gang pa 79 prosent.
5. ()s('ll og Roan i
Folketallet
i bygdene
S~r-" l " r!louldag
51
~3
39
6. Orkdal liogdni i
rundt Oslo ble reduS~r· I ro~ouldag
3611
119
6i
sert like mye i tiden
i . l1uh · n~y IC•Kiil'ri
mellom
1350 og
i :'\ ord -" I rjloufclag
7R!l
420
47
1400. Mange av garH. lf:orswdd ist rikl('l
i l 'rundt•ne,.Troms
29
II
62
dene rundt hovedstaden ble edegarde~
andre ble setervanger

Blant The odor Kittelsens tegninger i "Svartedauen "fra 1901 finnes ogsa denne: "Mann
og kane dingier dede bundne til hesteryggen." Den svarte ravnen - et av Kittelsens
symboler pa pesten - understreker uhyggen. Bildet er en detalj av en sterre tegning.

Sosiale ettervirkninger
Vi vet ikke hvor stor del av befolkningen som dade i hvert land som ble
rammet. Men noen land har forsket mye rundt virkningen av svartedauen.
Sannsynligvis dade rundt 60 prosent av befolkningen av svartedauen, bade i
Norge, England og Danmark. Folketallet sank noe fram til1450. Dette kan ha
forskjellige arsaker. Pesten rammet srerlig de unge produktive arsklasser, og
nye pestepidemier kom flere ganger utover 1300-tallet. Klimaet kan ha blitt
darligere. Ferst i siste halvdel av 1600-tallet nadde folketallet samme niva
som fer aret 1349.
Virkningene varierte fra landsdel tillandsdel. Fra Nidaros, Bergen og Stavanger kom store klager over den forferdelige prestemangelen etter pesten. I
Oslo er tonen mildere. I stedet klager bispen over at bendene nekter a betale
tiende enda de bade tresker og daglig ferer korn til kjepstaden. Etter pesten
ekte kornimporten til Bergen sterkt fordi bendene ikke klarte a bmdfe distriktene som sognet til Bergen. I Oslo derimot klarte distriktene a bmdfe seg
selv slik at kornimporten forble liten. Hanseatenes maktstilling ble derfor
aldri sa sterk i Oslo som i Bergen.
Som vi sa i medlemsblad nr. 3/94, vokste folketallet sterkt opp til midten
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ogsa i dette fruktbare
distriktet. Dels skyldtes dette at det ble
ryddet sa mange nye
garder pa 1200-tallet,
dels skyldtes det eierinteresser rundt byene.
De yngste gardene
ble rammet ferst av
pesten, de var stort
sett sma garder med
skrinnjord. Rundt ar
1500 var det knapt en
bebodd rud-gard
igjen i Osloherad.
Det samme var bildet
i de fleste estlandsbygdene. Bygder,
grender og garder i
utkantene ble hardest
rammet, de var ogsa
yngst.
Serkedalen
harte til den tids utkanter. Her var det 26 garder fer svartedauen. Omkring 1560 var bare Voksen
bebodd. I Maridalen var den gamle bosetningen innenfor Brekke forlatt.
Andreas Holmsen skriver at det i 1500-arene «ikke Ienger fantes et eneste
normalt bebygget og drevet gardsbruk innen en avstand av 3-1 112 km fra
Oslo (dvs. Gamlebyen). Den vesle byen var omgitt av et bredt belte av nedlagte garder som ble brukt til beite, slatt og delvis ogsa til korndyrking av
bygeistligheten som eide all denne jord pa sine embeters eller institusjoners
vegne.»
Fiest odegarder rundt 1500 ost for Akerselva
Husene pa de ede gardene ble staende tomme og ratnet ned. Oftest ble innmarka pa garden holdt i hevd, som heyslatt, som beitemark eller til seter om
sommeren.
Omkring Oslo og Trondheim utnyttet bygeistligheten og senere borgerne
edegardene til underbruk og tilleggsjord til sine egne garder. Dermed kunne
geistligheten og borgerne ha interesse av a opprettholde systemet med edegarder rundt byene. Det kan vcere noe av forklaringen pa den tette kransen av
edegarder pa 1500-tallet rundt Oslo, pa estsiden av Akerselva og til dels rundt
Trondheim.
8

Listen over de bevarte gardene i Osloherad viser et «karakteristisk trekk:
Nesten dobbelt sa mange av dem ligger pa vestsiden av Akerselva som pa
estsiden» (Holmsen). Fer 1349 var det flere gardsbruk pa estsiden av Akerselva enn pa vestsiden, 86 mot 80. Rundt ar 1500 var det 22 bevarte garder i
est mot 40 i vest. Med andre ord, i vest ble annen hver gard bevart over
pesten, i est bare hver fjerde gard.
Hvorfor var d~t slik?
Middela1derbyen Oslo Ia i est, under Ekeberg. Oslo-geistligheten eide parter
i mange garder rundt byen, den serlige delen av bygda (som Teyen gard),
ncermeste deleh av Groruddalen og Nordstrand. De geistlige hadde fordel av
aha mange leilendinger pa en gard, slik at den ble godt dyrket opp, og hver av
dem betalte lartdskyld.
Borgerne hadde edegarder for a ha en ku eller to for melkens skyld og for
a ta trevirke til husene sine. Borgerne ensket edegarder i ncerheten. «Bygda
pa vestsiden av Akerselva Ia for langt borte for borgerne; den fikk for det
meste vcere i fred som en noenlunde normal bondebygd. Men pa estsiden kan
vi nesten snakke om en «borgerbygd», som omfattet den sydlige delen av
hovedbygda der og de tilgrensende delene av Groruddalen og Rudina (estover fra Ekebergplataet). Her Ia borgernes edegarder i en vid ring utenom
geistlighetens avlsgarder og enger nrermest byen». (Holmsen)
Pa denne miiten sikret borgere og geistlighet i byen seg korn og kjett, smer
og melk fra edegardene i ncerheten. Flere av dem hadde tjenestefolk til a
dyrke jorda. Men betegnelsen edegard ble beholdt; det betyr en gard som har
ligget ede og forlatt, men som godt kan vcere tatt i bruk igjen. «0degardsmannem> pa 1500- og begynnelsen av 1600-tallet bodde pa en gard som tidligere hadde vrert nedlagt.
Pa vestsiden av Akerselva eide ikke Oslo-geistligheten sa mye jord. Her
holdt bendene seg Ienger som selveiere inntil Hovedeya kloster Ia under seg
det meste utover i senmiddelalderen.
0degarder og bebodde girder i Vinderen bydel
Pa Ullern hadde det vcert to garder i heymiddelalderen, men bare ett bruk i
1500-arene. Dessuten hadde Ullern edegardene Grimstad og Abbediengen.
Smestad var fortsatt bebodd.
«Pa Holmen var en av de to middelaldergardene bebodd. Holmen hadde
edegarden Besserud og kanskje ogsa Gullerud, som vi ellers ikke vet noe
annet om enn at den star oppfert med edegardsleidang i 1557. (Kanskje Ia
den ved Gullerasen (?).
Drar vi sa Ienger ned i bygda, kommer vi til Grimelund, hvor ett av de to
middelalderbruk var bebodd, til Borgen hvor det var to bygde garder, den ene
(vestre) med bare halv leidang, og til Fmn, som hadde begge sine middelalderbruk i full behold. Pa Vinderen, som hadde vcert delt i en nordre og en sendre
9

MEDIEVAL SETTLEMENT IN OSLOIIERAD
Scolc I : 200,000

Forklaringer til kartet
9-10. Ullern
II. Abbediengen.
12-13 . Huseby.
18. Smestad.
19. Besserud.
20-21 . Holmen.
22 . Hallsrud - usikker
plassering.
23. Gullerud - usikker
plassering.
24 . Markebol.
25-26. Grimelund.
27-28. Borgen.
29-30. Fnm.
31-32. Vinderen.
33-34. Ris.
35 . Enger.
36-38. Gaustad.
39. Tangerud.
40 . Haugerud.

iallfall ha vrert tre bruk. Den ordlyd var na gjeldende matrikkel bruker om
den ene Gaustad-garden vi bar i dag, gjemmer klare minnelser om disse forholdene fra middelalderen og 1500-arene; de to gardsnummer garden utgjar,
blir nemlig betegnet som «Gaustad Vestre med Gaustad-0degarden, Teigenp1assene og 0stre».
Ovenfor og innenfor Gaustad kommer vi til en gruppe garder som det ikke
bar vrert lett a finne ut av. 0degardene Tangerud og Haugerud oppover mot
Sognsvann er forsavidt greie nok; for de ble tatt i bruk igjen senere, sa beliggenheten er klar.». (Andreas Holmsen).

Shaded symbols: Abandoned in the late Middle Ages.
Blank symbols: Inhabited in the late Middle Ages.
Signs placed inside blank symbols: I Inhabited in 1560, low /eidang, full skattekorn.
+ Inhabited in 1560, low leidang, half skattekorn. • Avlsgard

Videre konsekvenser av svartedauen
Forholdene i landet ble fundamentalt endret etter pesten. Det ble i lapet av et
ar overflod av jord. De overlevende ble i farste omgang der de var og pmvde
a klare seg sa godt de kunne. Det farste aret ble mange jorder staende uhastet,
og mye bufe dade av suit eller vanmkt eller rente til skogs. Store omrader ble
liggende «ade, ubygd og usadd», sa Oslobispen. I neste omgang samlet den
reduserte bondebefolkningen seg om de eldste gardene og oppga resten av
gardene. lOsloherad gjaldt dette de fleste garden e. Prisene pa jord i Osloherad
sank til rundt 30 prosent av det faste nivaet far 1349.
Landskylden sank tilsvarende, i Eidsvoll til rundt 25 prosent av hva den
var far 1349. Samtidig farte nedgangen i folketallet til akt ettersp0rsel pa
arbeidere og tjenere. Svartedauen farte derfor til stor framgang i levekarene
for folk flest.
Samtidig ble det en forverring for de ledende sosiale lag i samfunnet. Inntektene av jordegodset var grunnlaget for den 0konomiske uavhengigheten
for adel, kirke og konge. Adelen ble b0nder, kirken matte redusere sin virksomhet. Den st0rste jordeieren i landet, kongen, sto pa forhand akonomisk
svakere enn i andre land. Fallet i Iandskylden var et adeleggende akonomisk
slag for en selvstendig norsk kongemakt. Pestepidemiene er kanskje den viktigste arsaken til Norges nedgang i middelalderen, som f0rte til at Norge i
1380 gled inn i en union med Danmark.
Utover pa 1500- og 1600-tallet 0kte folketallet igjen. Mange 0degarder ble
funnet igjen og dyrket opp pa nytt. Noen 0degarder fortsatte som setre, andre
igjen ble husmannsplasser pa 1700- og 1800-tallet. Kongen, den st0rste godseieren i landet, ivret for denne utviklingen for a fa mer inntekter som skatt og
landskyld. Dette skal vi komme tilbake til senere.

gard, var den ene blitt nedlagt, og det samme var tilfelle pa Ris, som hadde
vrert delt i 0vre og Nedre; i 1500-arene finner vi den ene av dem som LiUe
Ris med adegardslandskyld. Dertil hadde Ris adegarden Enger, som Jigger til
grunn for det navrerende «Engerjordet» (mellom Slemdal og Ris stasjoner).
Pa Gaustad var det to bygde garder og en adegard i 1500-arene, noe som
svarer til at vi 1300-arene barer om en «Midtre» gard der - det rna altsa da

Senere pestepidemier
Den siste pestepidemien i Norge kom i 1654, da d0de rundt en tredel av
Christianias befolkning.
Den siste store pestepidemien kom fra Kina i 1894, og vel 6 millioner
mennesker dade av den i India ved arhundreskiftet. Under Vietnamkrigen ble
det registrert rundt 5500 pesttilfeller i omradet.

Symbolene under
indikerer iirstallene for
eiendommene:
0 F0r ca. 800.
0 ca. 800- 1050.
6 ca. 1050 - 1350.
\] ca. 1350- 1550.
0 F0r 1350, men
arstall ikke
presisert.
(A. Holmsen)
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I 1994 herjer pesten igjen i India, bade sam 1ungepest og byllepest. Men
na kan vi mete den med antibiotika, det kunne de ikke i 1340-arene.
Kilder:
Aschehougs verdenshistorie, bind 6, Oslo 1984.
Benedictow, Ole Jergen: Plague in the Late Medieval Nordic Countries, Oslo 1993.
Cappelens Norgeshistorie, bind 4, Oslo 1977.
Cappelens verdenshistorie, bind 9, Oslo 1984.
Holmsen, Andreas: 0degarder i Osloherad, St. Hallvard, Oslo 1963.
Ustvedt, Yngvar: Svartedauen, Oslo 1985.

OPPSIKTSVEKKENDE FUNN I OPPEGARD
av Ole Rojahn
I Oppegard kommune, i nordenden av Gjersjeen, ble det sensommeren 1992
funnet en bygdeborg. Dette skulle vise seg a bli opptakten til et av de sterste
registreringsarbeidene sam er foretatt innenfor Universitetets Oldsaksamlings
museumsdistrikt.
Oppegard Historielag engasjerte seg i funnene og tok kontakt med kommunen, sam skaffet midler til veie, slik at to personer kunne arbeide med
registrering av·kulturminner.
De mange nyoppdagede kulturminnene i kommunen gjenspeiler en rik
forhistorie . Oppegard bestar av mye utmark, sam har ratt ligge urert i lange
tider, men sam tidligere har vrert utnyttet i langt sterre grad. Dagens maskinelle jordbruk har lite til felles med forhistoriens akerbruk, hvor de oppdyrkede arealene ofte var veldig sma, i forhold til dagens malestokk. Sporene
etter slik bruk ses i dag i form av rydningsmyser, akerreiner og noen steder
ogsa plogfurer i terrenget. I store deler av Oppegards utmarksomrader kan
man finne slike spar. I tilknytning til disse finnes det enkelte steder ogsa
synlige rester etter gardsan1egg. I nrerheten av edegardsakrene er det funnet
flere kull- og tjreremiler. Det sam imidlertid har vakt sterst oppmerksomhet,
er murene og terrassene sam har blitt funnet i Oppegard.
I tillegg til bygdeborgen i nordenden av Gjersjeen viste det seg at det fantes steinmurer av samme type, langs lier og heydedrag over hele kommunen.

A. Holmsen nevner (s . 9) at vi ikke vet hvor husmannsplassen Gullerud Ia. Den Ia
imidlertid mel/om Skogryggveien og Skadalsveien, og ble revet i 1920.
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Steinmurene skiller seg klart ut fra tradisjonelle steingjerder, bade nar det
gjelder byggeteknikk og selve plasseringen i terrenget. Murene er bygget opp
av store steiner eller blokker, og der de er godt bevart, kan man se at de har
hatt rette sidekanter. Innenfor disse er det gjerne fylt opp med mindre steiner.
Denne sakalte kistemursteknikken er ikke uvanlig nar det gjelder bygdeborger.
Murenes plassering i terrenget kan indikere at de har hatt en forsvarsmessig
funksjon. Pa bratte steder er murene nesten alltid plassert ytterst mot skrenten, og det kan synes som om det har vrert et poeng a ha ste~rst mulig oversikt
over det nedenfor liggende omradet.
De ytre murene fe~lger he~ydedrag og naturgitte grenser i form av daler,
elver og innsje~er. Et ornrade pa ca. 40 km2 ser ut til a vrere innhegnet. Dette
fremstar som et stort plata. Innenfor finnes det en rekke innhegnede koller.
Folk har hatt vanskelig for a forsta hvorfor murene Ia der og hvilken funksjon de kunne hatt. Noen steder i den bebygde delen av Oppegard kommune
ser man rester etter murer som helt tydelig er eldre enn huset pa samme eiendom. Stedvis inngar murene i hageanlegg, mens de andre steder ikke har
noen funksjon .
I de tilfeller hvor bygdeborger har blitt datert, er disse gjerne tidfestet til
romertid eller folkevandringstid.
Svartskog-terrassene
Mellom Ingierstrand bad og Hvervenbukta har det blitt registrert 140 terrasser. Det reelle tallet Jigger anslagsvis et sted mellom 200-300. I store deler av
omradet Jigger terrassene pa steder der tilveksten har fe~rt til en fullstendig
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tildekking. I dag ser terrassene ut som store og sma flater i terrenget. De
fleste er bevokst med gress og lyng, og noen ogsa med store trrer.
Terrassene har tidligere vrert forse~kt forklart. Noen har hevdet at det var
rester etter fundamenteringer for arbeidsbrakker, i forbindelse med byggingen av Ingierstrandveien. Andre kunne fortelle at terrassene var blitt bygget
av campingturister i 1930-arene. En tredje forklaring var at boliger for arbeidere ved Ljansbruket kunne ha vrert anlagt i omradet. Studier av omradet og
skriftlige tekster viser imidlertid at ingen av forklaringene har noe for seg.
Den store ansamlingen av terrasser ser ut til a vrere et hittil ukjent fen omen
i norsk sammenheng. Et titalls arkeologer har vrert pa befaring i omradet, og
ingen har sett lignende fenomen tidligere.
I rautkastet til kommuneplan for Oppegard er deler av terrasseomradet
foreslatt regulert til utbyggingsomrade. Det var derfor viktig a ra datert en av
terrassene i omradet. En gravning ville ogsa kunne avsle~re hvilken funksjon
terrassene hadde hatt.
En pmvegravning i en av terrassene avsle~rte at de hadde vrert fundamenter
for bygninger.
Form og ste~rrelse pa terrassene varierer, men det finnes mange fellestrekk
i selve byggeteknikken. De fleste terrassene har rektangulrer eller kvadratisk
form. Ste~rrelsen er fra opptil I 0 x 30 meter og helt ned til «pall em pa I ,5 x
I ,5 meter. Flere av terrassene har tilsynelatende standardisert ste~rrelse, 2, 7 x
2, 7 meter er et mal som ofte har blitt benyttet.
Terrassene er generelt sett godt bevart, men noen brerer preg av naturens
og menneskers herjinger, campingaktivitet, veianlegg og erosjon. Mange av
terrassene er helt eller delvis skjult av vegetasjon og le~smasser, og enkelte
steder fremstar de kun som plane flater i terrenget. Bruk av jordbor avsle~rer
at flatene har vrert mer fremtredende og at de i likhet med andre terrasser har
en oppbygget forkant.
Deler av terrenget er bearbeidet ved at man har fyllt igjen ujevnheter og
bygget forste~tningsmurer i kantene. Pa denne maten harman latt store flater
og dermed maksimal utnyttelse av terrenget.
De ste~rste terrassene og nivaforskjellene innenfor den enkelte terrasse
sannsynliggje~r muligheten for at flere bygninger kan ha vrert oppfe~rt pa en
enkelt terrasse samtidig. Ved noen av de st0rste terrassene kan man i tillegg
observere steinlagte veier eller ramper inn mot selve terrassen.
Deter imidlertid vanskelig a relatere terrassene til enheter eller grupperinger ut fra de observasjoner som hittil er gjort. Noen steder har terrassene en
tett innbyrdes plassering, ofte ved siden av hverandre i en rekke, mens i andre
tilfeller ser det ut som om terrenget helt og holdent har avgjort plasseringen.
I det nordligste omradet av Sandbuktfeltet kan det synes som om hver tenkbare plass er utnyttet, noe som kan tyde pa stor grad av samtidighet.
I dette omradet ble det valgt ut en representativ terrasse for utgravning.
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Spor etter bus
I lepet av gravningsperioden ble det konstatert at to terrasser badde blitt anlagt pa samme sted. Den eldste badde konkrete spar etter en bygning. Pet ble
funnet to stolpebull, noe som tyder pa at bygningen bar batt takbrerende stolper. Mellom stolpehullene ble det funnet noe brent leire og trekull, som
muligens kan vrere restene etter en leirklint flettverksvegg. I tillegg sa det ut
til at veggen hadde vrert stettet opp av tre mindre stokker. Den ene av disse
forkullede stokkene bar dannet grunnlag for en C-14 datering. Pa grunnlag av
denne analysen og bygningstypologi ble eldste fase datert til eldre jernalder,
eller ca 200 f.Kr.
Bygningsrestenes beskaffenhet tilsier at huset trolig brant ned, og at det pa
et eller annet tidspunkt ble anlagt en ny terrasse over den eldre nedbrente
bebyggelsen.
Det er ikke funnet spar etter bebyggelse pa den evre terrassen, men den
store konsentrasjonen av trekull i de evre lagene kan indikere at det bar statt
en bygning ogsa der. Den evre terrassen hadde steinlagt gulv. Dette er observert ogsa andre steder i omradet, terrassene ser ut til a vrere bygget i flere
faser, og de yngste bar batt steinlagte gulv. Bygninger pa slike terrasser rna ha
hatt det takbrerende element i veggene. Dette ses tydelig pa enkelte godt bevarte terrasser hvor det steinlagte underlaget dekker hele terrassen, slik at det
ikke kan ha vrert stolper der.
Selv om terrassene umiddelbart ikke sa ut til a ha noen klare paralleller,
var vi stadig pa utkikk etter a finne noen.
Byggetradisjoner er resultater av arhundrelange tradisjoner og oppstar ikke
over natten. Det ville vrere merkelig om terrassene pa Svartskog var et enestaende fenomen.
Det bar vist seg at man bar lignende terrasser andre steder i Norden, og da
spesielt i Miilardalen i Midt-Sverige fra jernalderen. Det har senere ogsa
kommet meldinger om terrasser av lignende karakter i Norge, blant annet i
Valdres, men disse er forelepig udaterte. Det er likevel ikke kjent et sa start
antall terrasser samlet pa ett sted.
Terrassene representerer utvilsomt noe belt nytt og er et ukjent kapittel i
var forhistorie , som sannsynligvis vii vrere gjenstand for forskning i artier
framover.
Handelssted?
Hva kan sa ha vrert ressursgrunnlaget i dette omradet? Under forutsetning av
at graden av samtidighet blant terrassene er hey, og at befolkningen har vrert
forholdsvis star, kan ikke Jandbruk ha vrert den viktigste ressursen, fordi grunnlaget mangler. Man kan imidlertid danne seg et bilde av hvilke muligheter
sam kan ha blitt utnyttet.
Selv om jordsmonnet i overveiende grad rna betegnes sam skrint, finnes
det lesjordomrader med hey bonitet. Slike steder bar vrert godt utnyttet i
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Oppegard. Landskapet er likevel mer egnet for husdyrhold. Fiske i fjorden
og innsjeer og vilt i skogen kan nok ogsa batt en viss betydning. Jern har vrert
en meget viktig og dyrebar ressurs fra jernalderen. Pa Svartskog finnes det
mye jern, noe utallige mde myrer, bekker og vann vitner om.
Fra skriftlige kilder vet vi at man bar drevet komrnersiell gruvedrift i kommunen pa 1700- og 1800-tallet. Det er gjort enkelte funn sam kan tyde pa at
jernet i Oppegard bar vrert utnyttet tidligere.
Beliggenheteh ved fjorden og nrerheten til de gamle nord- sergaende ferdselsarene gjennnom omradet, kan ogsa ha begunstiget en sterre befolkning. Terrassene representerer kanskje et tidlig handelssted.
For a fa svar pa noen av de mange spersmalene sam bar oppstatt, er det
nedvendig a foreta en rekke undersekelser med et vidt spekter av tverrfaglig
ekspertise.

Jordbruk for Kristi fodsel
Pa en langstrukken myr like nedenfor bygdeborgen i nordenden av Gjersjeen
(en snau kilometer fra terrassene ), ble det tatt en pollenpmve. Denne pmven
viste blant annet at man bar batt husdyr i omradet, en gang i bronsealderen,
for ca 3000 ar siden. Man bar ogsa kunnet konstatere at det bar blitt dyrket
korn i eldre jerhalder. Store konsentrasjoner av kullstev i lagene fra arhundrene fer Kristus, indikerer en sterk nyrydningsfase i denne perioden. Dette
samrnenfaller godt med dateringen paden utgravde terrassen (200 f.Kr.).
Det vii i tiden fremover bli foretatt flere gravninger og utpmvet flere metoder, men det vii komrne til a ta lang tid fer man kan ta en klar forstaelse av
kulturhistorien til dette gatefulle fenomenet. (Artikkelen er noe forkortet).

Froensvolden
av Kristian A. Arnesen
Den som har strevet seg opp den bratte kleiva fra Tn'ikka til Freensvolden,
befinner seg pa skihistorisk grunn. Den relativt uanselige svartbeisete hytta
pa tappen var samlingsstedet for skisportens pionerer i Kristiania. Hit sekte
de opp lerdag eftermiddag, nar arbeidet var slutt. Og herfra startet de sendag
morgen pa sine ferder innover i Marka.
Da de i 1877 stiftet Christiania Skiklub, la de grunnlaget for lansering av
skilepingen som idrett og som livsform for hovedstadsbefolkningen. Klubben arrangerte de ferste Husebyrennene som senere utviklet seg til Holmenkollrennene. Den holdt utstillinger og konkurranser for a finne frem til de
beste modellene for ski og bindinger. Den drev praktisk opplrering i skilepingens edle kunst. Da det hele var kommet godt igang, stiftet den i 1883 Foreningen til Skiidrettens Fremme, som fortsatte den utadrettede virksomhet. Selv
kunne klubbens medlemmer konsentrere seg om sin egen skileping og sitt
eget friluftsliv aret rundt.
Bybebyggelsen sluttet den gang med Homansbyen. Trikker og hiler var
fremtidsdremmer. Ja, det var knapt nok veier opp til heyden. Skulle skileperne kunne utnytte det eftertraktede terrenget, matte de skaffe seg et overnattingssted i Nordmarka. Og det gjorde de pa Freensvolden.

'i
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For en ringe arsavgift fikk klubben av Ths. Heftye feste en tomt hvor hytten ble bygget i 1884-85. Det var vel den ferste sportshytte i Marka, og i hvert
fall den ferste klubbhytte. Stuen star der fremdeles , praktisk talt uforandret.
Men ved forskjellige anledninger er hytten utvidet ved pabygg av spisestue,
kjekken og diverse soverom, samt badstue. Ialt er det idag 24 senger. Og
grunnen er for lengst kjept av klubben.
Klubbens pionerer var fremtredende samfunnsborgere i Kristiania. Det var
forretningsmenn som Ths. Fearnley og hans kompanjong Engelhardt Eger,
Nicolai Andresen, innehaver avTiedemannsTobaksfabrik,Johan Steen i Steen
& Strem, kammerherre Ferdinand Egeberg, bankier Ths. Heftye og banksjef
Andersen Aars. Av politikere var det bade en statsminister (Jens Bratlie) og
en statsrad (Nils Hertzberg), flere ordferere og en rekke formannskapsmedlemmer. FritjofNansen var et fremtredende medlem. Det samme var maleren
Eilif Petersen og mange andre.
Men ferst og fremst var de ivrige og dyktige skilepere som gikk imponerende lange turer bade i Marka og pa arlige vinterferder til fjells. Pa sine
vanlige sendagsturer pleide de a ta en pause pa Appelsinhaugen, derav navnet. Og overlege Otto Borchgrevink har fatt sitt navn knyttet til den leypa fra
Frognerseteren til Tryvann som han egenhendig ryddet og renset for stein.
Skileperne pa Freensvolden holdt seg sprekere enn folk flest, ogsa efterat
de var kommet langt opp i arene. Mange av dem passerte bade 80 og 90 ar
uten a gi opp turlivet. De elsket sine gamle turklrer og fulgte absolutt ikke
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med i de skiftende klesmoter. Naturlig nok vakte de en viss oppsikt nar de
gruppevis tok seg frem gjennom l0ypene. Gamlekara pa Fmensvolden hie et
begrep.
Efterhvert som de gamle fait fra, hie nye medlemmer valgt inn efter en
meget omhyggelig utvelgelsesprosess. Medlemstallet skal ikke overstige 30,
og nye medlemmer skal heist ikke vrere for meget over 50 ar. De kan vrere av
de forskjelligste profesjoner og med ulike kvfilifikasjoner som skil0pere, men
erfaring bar vist at de raskt assimileres i milj0et. De Irerer fort a f0lge gamle
tradisjoner og uansett sin sosiale status, ta de jobbene som faller pa de yngste.
I perioden september til mai m0tes medlemmene 14-15 ganger til middag
pa hytta. Ofte er det tradisjonelle arrangementer som felles skitur eller felles
h0sttur til fots, l0ypeposttjenesten under 50-kilometeren eller vedhugstdugnad,
mortensgas eller f0rjulsmiddag. Middagen tilberedes av de dyktigste kokkene og alt stellet utf0res av medlemmene selv. I de senere ar bar det vrert
bokf0rt et totalt arsfremm0te pa ca. 200.
Det mde vaningshuset pa Fmensvolden tilh0rer Oslo Kommune. Inntil
begynnelsen av 1970-arene ble det brukt som tjenestebolig for skogvesenet.
Senere bar det vrert leiet av skuklubben soni igjen Ieier det bort til noen som
kan f0re tilsyn med stedet. For tiden er det to meget sporty yngre darner som
0yensynlig trives i den nrere kontakt med naturen. De bar unektelig litt lang
vei til arbeidsplassen i byen, men til gjengjeld skal man lete Ienge efter et
mere naturskj0nt sted i hovedstaden. Utsikten strekker seg fra blinklysene pa
Frerder fyr i syd til Norefjells topper i nordvest. Fra kj0kkenvinduet kan du
slumpe til a se haren hoppe eller elgen beite. Og pa fuglebrettet bar du daglig
bes0k av allverdens farverike smafugler. Livet pa Fmensvolden bar unektelig
sin charme.
Bildene fra Christiania Skiklub gjennem 43 Aar 1877-1920.

Frh'nerne Heyerdahl, Muller, Hellen Parr, Hanna Parr og
L0venshiold samtlige for fint og smuht l0b samt indtagende
holdning.
lste prremie herr Fearnley .: "for den brrendende hjrerlighed
hvormed De ilede at omfavne fredrelandets dyrebare jordbund."
2den prremie herr Welhaven "for at have udvist en uforfrerdethed der var en bedre shjrebne vrerdig."
3die prremie herr johs. Schi0tt "for vrerdig holdning i ulyhhen."
4de prremie herr Sundt "for bredsporet rend."
5te ' prremie herr Andresen "for udvist hjreh men frugtesl0s
modstand mod tyngdelovene."
6te prremie her Rosenberg "for den morals he styrhe hvormed
De reiste Dem fra Deres dybe fald."
7de prremie herr Bloch "som lyhenshning i anledning af Deres
hovedhulse formreling med snehjrerringen."
8de prremie herr Shavlan "for Deres rytterfrerdighed paa shistaven."
9de . prremie herr professor Schjett ,.for den i forhold til Deres
alderog lrerdom udviste rashhet og styrhe i benene ".
lOde prremie herr Eger ,.for Deres udviste strategishe omtanhe
ved midt i bahhen at sende shierne i forveien
paa recognoscering nf terrainet."
lite prremie herr Bjernstad .for solid og bj0rne-st0 holdning ."
12te prremie herr E. B0lling "for hjreh mod men hlein lyhhe."
. I 3de prremie herr N. Schi0tt • for s0mandsfrerdighed paa landjorden".
14de prremie herr Klouman "hast slaven saa han der bli noget
av 'en."
15de prremie herr Egeberg "for illustration af en ulh i sj0gang."
16de prremie herr A. Huitfeldt "for rash frerd i snrever vending."
17de prremie herr F. Huitfeldt .for over-mod i hoppet. "
18de prremie herr Bratlie "for sihher og fast holdning."
19de prremie herr Heyerdahl .for overlegent rend og elegant
holdning."
E?Ctra prremie (glemt at uddele) "Til sholemesteren som tr0st
for sit uheldige rend efter T elemarhsjenten."
sign. N. Hertzberg
jurymand .

Prremielisten fra et skirenn ved Roa 20. feb. 1881.
Fra Christiania Skiklubb gjennem 43 Aar 1877-1920.
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ANNO 1894- BYSTYRET FOR 100 AR SIDEN
Kristiania bystyre fikk et generost tilbud pa bordet for hundre ar siden,
faktisk sa gunstig at det ikke skjonte hva det var verdt: Kommunen ble
tilbudt en eiendom pa over seks hundre dekar, nemlig Holmenkollen, og
det nesten belt gratis. Tilbudet kom senhostes i 1893, men etter en lang
debatt i januarmotet ble saken utsatt og kom forst opp til avgjorelse
igjen i september. Da gikk den til gjengjeld glatt igjennom.
Bystyret hadde ingen hard h0st i 1894. Et septemberm0te med fjorten
saker var det hele, inntil slutten av november. Og srerlig store var sakene
he11er ikke, for noen debatt ble det ikke pa m0tet, annet enn et lite till0p i
saken om innkj0p av Akersveien 29. Dette var en mindre gard magistraten
ville kj0pe av reguleringshensyn. Bystyret fant at det slett ikke hastet.
Det som i ettertid vii sta som den store saken. gikk derimot gjennom uten
noen diskusjon; nemlig overtakelsen av Holmenko11en-omn'l.det. Dette eides
siden 1889 av Selskabet for Anlreggene pa Holmen- og Voxenko11en, et selskap som hadde den ideelle malsetning a sikre disse omradene for hovedstadens a11mennhet. He~sten 1893 tilb0d de kommunen a overta det hele uten
vederlag, men under visse betingelser:
a.

At Kommunen vedtager at bevare Anlreggene med tilh0rende Grund
og Bygninger som offentlig Eiendom og lade dem vrere gratis
tilgjrengelige for Publikum.

b.

At Skoven ikke hugges strerkere end foreneligt med forsvarlig
forstmressig Drift, og at Eiendommen ikke bebygges videre, end det
ansees paakrrevet for dens benyttelse som offentligt Udfartssted.

c.

At der paa Eiendommen ikke tilstedet Salg af eller Bevrertning med
berusende Drik, og at der som Regel ikke nregtes Besegende Adgang
til Peisestuen, selv om de ikke rekvirere nogen Fortrering.

d.

At der forbeholdes de nuvrerende stemmeberettigede Medlemmer af
Holmenko11selskabet den Forttinsret, de nu har, til Benyttelse afSengevrerelset paa Peisestuen mod en moderat Betaling, og Fortrinsret til
Benyttelse af Stalden.

Dessuten hadde selskapet gitt tilsagn om tomt til oppf0relse av Holmenkollen kapell og til sanatoriets badehus i bekken nedenfor Besserudtjernet.
I bystyrets januarm0te ble saken utsatt og sendt tilbake til selskapet. Det
bystyret hadde problemer med, var punktene c og d ovenfor. Medlemmene i
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selskapet var mange, og man fant det uhensiktmessig a ha slike servitutter
hengende ved til evig tid.
Pa generalforsamlingen i mai lot selskapet punkt d falle, og punkt c ble
kun gjort gjeldende for den nedre delen av eiendomrnen, hvor Peisestuen Ia,
og med en tidsbegrensning pa et hundre ar. Dermed var bystyret forne~yd, og
kommunen ble eier av en god skogsteig, Peisestuen pa Holmenkollen samt
tre uthus og tre utsiktstarn.
I et bilag til saken, «Oplysninger om Holmen- og Voksenkolselskabets
Eiendomme» er det ogsa nevnt at:
«~d leiekontrakt afJanuar 1892 er til Foreningenfor Ski-1drcettens Fremme
i Christiania bortleiet Grund til en Skibakke paa Holmenkollens Ajhceldning
mod Besserudtjernetfra Toppen ned til rilndet i en Bredde affra 15 til 30m,
samt endvidere Grund til et ca.20 A/en langt og 10 A/en bredt Skur for
Opbevaring af lnventariegjenstande, aft mod en aarlig Leie af Kr. 5, som
ukrcevet erlcegges inden hvertAars 1ste Juli. Leien er afsluttet paa 1OAar fra
1stejanuar 1892 med Udsigtfor Foreningen til efter denne Tid at kunnefaa
den fornyet.»
Og Holmenkollbakken Jigger der jo fortsatt, om enn i noe st0rre utgave.
Sakset fra TOBIAS, informasjonsblad for Oslo byarkiv 3/94

Holmenkolldagen i 1897 da man brukte hester.
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KAN POSTKORT FORTELLE LOKALHISTORIE?
av !var Ulvestad

Foret par ar siden skrev jeg en bok om postkort fra Holmenkollen. Boka var
delvis et bestillingsverk fra Samlaget, som gjerne ville ha temaet postkort
med i sin serie smab0ker om kulturobjekter. De eneste betingelsene forlaget
stilte, var at boka skulle vrere pa nynorsk, og at den rent kvantitativt lot seg
tilpasse det formatet ogden mal resten av serien var laget over (inspirert av
den meget gode tyske serien Die Bibliophilen Taschenbiicher).
leg valgte da a lage en mer eller mindre lokalhistorisk basert billedberetning
om det som i dag er bydel23, og for meg betyr det for det meste Holmenkollen. Santa si var hovedgrunnen til a velge akkurat dette temaet, at jeg etter
hvert hadde padratt meg en betydelig samling kort fra omradet, og at jeg
visste det var mulig a skaffe kildemateriale til en anstendig bmdtekst (som
ogsa er en del av malen), ved siden av fyldige billedtekster.
I ettertid har jeg vrert n0dt til a tenke litt grundigere over hvorfor jeg valgte
akkurat dette stoffet. Noen syntes det grenset til det latterlige (for ikke a si
fornrermelige) at en innflyttet vestlending, som egentlig er mest opptatt av
tegnede postkort, og som heller ikke bor i bydelen, skriver en slik bok pa
nynorsk .. Ja, noen har til og med vrert sa nebbete at de har sagt det til meg(!).

<.{>l

Sportstuen i bakgrunnen igjen i samme periode, men med et interessant drake/krake-slott
til venstre. Og hvem strener over markene pa ski?

Holmenko/len Sportstue om vinteren like etter arhundreskiftet, med aile sine drakelqefter
og krinkelkroker og karnapper intakt. Men hvem gar i jlokk og felge i forgrunnen ?

Mange gjester til Anne Kures Hotel, Voxen kollen pr.
ankommer?
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Kristiania, ca. 1910. Hvem
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........__

Det er ett svar pa aile sp0rsmal, selvsagt. Det er vi, bes0kerne, glanerne,
beundrerne, turgaeme, turistene sam er i forgrunnen. Det er vi som er hovedpersonene i postkortenes verden. Deter vi som skal ta bekreftet var rolle, var
ferie og var mer eller mindre eksotiske opplevelse av sportsliv, hovedstadsbes0k eller utenlandsreise. Om vi kommer dit med bobla fra Valda, til fots/
med bane fra Valerenga eller Bj0lsen, eller med forloveden i sidevogna pa
BMW'en fra Wien, vi vii ha en souvenir! Deter postkortets rolle og misjon:
Paminnelse om det vi sa.
Hva sa? Det er banalt a si det; nar en postkortsamler lager en bok om
postkort, vii han start sett bruke postkort i boka. Viktigere er det likevel at
postkortsamleren har funnet fram til argumentene for hvorfor postkortene er
viktige. Naturligvis, postkort er redundante og adaptative billeder; eller for
a si det pa norsk, de er tilpassede, lettsvelgelige og dermed lettselgelige. Men
de er ogsa noe mer:
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lngen tviler vel pel hvem disse besokerne til Voksenkol/asen er. Men hvilken rolle spiller de
denne dagen ? Bildet er tall i 1906.

Jeg griper derfor denne anledningen, gitt meg av redakt0r Holden, til a
utdype et par pastander om Holmenkollen-ornradet (sam postkortmotiv). Dette
er ogsa pastander sam er antydet i boka. Forhapentligvis vii det da bli mer
forstaelig at en outsider blander seg inn med alminneligheter om «gode, gamle»
Holmenkollen.
* F0rst et noksa langt sitat fra boka: «Overflatisk kan ein kame til a sja
Holmenkollkorta sam sa einsidig representative at dei er uinteressante. Men
da b0r ein sj a ein gong til! Gjennom romantikken, bak fasadene, under glansing og ferniss finn ein ein sentral og fargerik del av det gamle Norge. Mellom
oppstillingane og dei arkitektoniske utskeiingane kan ein ta auge pa eit samfunn i forandring. Ein vii sja eit lokalsamfunn, sj0lvsagt, sam gradvis blir
innlemma i storbyen. Eit lokalsamfunn sam i kraftfeltet mellom 0konomisk
forvaltning og kulturdyrking, etterkvart blir eit gullkanta hj0rne av maktbildet.
Men ein vii ogsa sja noko av kjernen i det norske samfunnet. Fordi
motivutvalet i dette tilfellet er henta fra eit omrade nordmenn deler visuelle
inntrykk av, vii korta - om enn aldri sa «trivielle» - bere fram nokre av vare ta
felles referansepunkt i bildeverda. Og det er vel verdt a kikke nrerare pa?»
Ja, ja. Deter sa sant sam deter sagt.
For a illustrere hva jeg mener, har jeg valgt ut ni kart. Jkke fordi disse
kortene er spesielt spennende - srerlig ikke for dem sam steller med lokalhistorie -; og heller ikke fordi de er srerlig gode framstillinger av de respektive
motivene. Men de gir meg anledning til a stille sp0rsmal,- og komme med
svar:
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- De er offentlige, i den forstand at de ikke er private. Noen ganger 0nsker
man selvsagt at de skulle vrert litt mer intime og detaljerte og individorienterte.
Men de tar med seg mye, bade pa langs og pa tvers, billedlig talt. Postkortbilder fra aile mulige vinkler f.eks . fra Holmenkollen Turisthotell (det andre),
er ute etter a fortelle om det postkort-utgiverne antagelig syntes var en representativ norsk bygning. Og det var den jo ogsa, i sin samtid. I dag kan man
kanskje smile over dragestilens dekor og byggedetaljer, men samtidig 0nsker
selv den mest forherdede modernist at eventyrsalen, biljardrommet og spisesalen skulle ha overlevd.
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Forbi kommunens sagbruk pa Svendstuen vandrer lettkledde damer og herrer, fotgjengere
fra /903 eller 04. Hvem kan det were som vandrer sa lett gjennom sommerdagen ?
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sakalte ekte foto som godt kan biases opp for a nrerme seg detaljer. Jeg tillater
meg a anbefale Per Henrik Baches lysbilder, - noen av dem har han velvilligst
plukket ut fra mine album.

Gulsvikstuen bak (ca . 1910), men hvem foran?

- Postkortene dokumenterer. Ikke bare dokumenterer de bygningen, men
gjennom sin kvantitet, sine tilleggsmotiver (mennesker, klesdrakter, hesteekvipasjer o.l.) dokumenteres ogsa bruken av bygningene.
- De er mange. Tusenvis av kort fra enkelte motivomrader gir ofte en unik
mulighet til a studere bygningers og utbyggingers utf0rlige historie. Det gjelder faktisk ikke bare slike herligheter som Frognerseteren og Holmenkollbakken; se omjeg ikke ogsa har en ti-femten kort fra Konditoriet pa Vinderen
(med spennende omgivelser!).
-Deer «troskyldige».
Historisk relevans og historisk kontakt (slikt kan man si som amat0r) kan
oppleves enda sterkere gjennom innsyn i tidlige tiders mer eller mindre barnslige folkeforlystelser. Slike er det plenty av bade pa fotokort og tegnede kort
fra bydel23 . Selvsagt er det oftest de tilreisende tur-turistene og sports-turistene som har vrert infantile og smaromantiske i l0ypene og bakkene og sportskafeene. Men jeg lurer noen ganger pa om det ikke ogsa av og til finnes en
ekte, lokal representant, - for eksempel blant Andreas Blochs utallige skidarner og akende forelskelser.
-Deer ofte gode fotografier.
De fleste av de store utgiverne av postkort holdt seg med dyktige fotografer.
Selv om mange av kortene er utf0rt i lystrykk, som ikke tar med seg alle
gratoner (dette gjelder srerlig perioden 1900- 1915), er det likevel store mengder

28

- De bar noen ganger en interessant tekst.
Selve billedteksten pa kortene, en av fotoprospektkortenes konvensjoner; forteller om bygningenes brukssituasjon, om geografiske og kommunikasjonsmessige forhold, eller ogsa av og
til om temporrere myter og spontane stemninger. Den lille trikkevogna med fern sidevinduer som
starved en liten plattform, og med
en middels kjerrevei pa h0yre
side, mens en eldre herre er pa vei
ut av vogna, - den far en ekstra
betydning ved billedteksten <<Ved
Engerjordet». Noe av det samme
kan sies der hvor skriftteksten bak
har et visst innhold. Bak pa et ekte
fotokort fra Holmenkollrennet
1907 , datert 6/3-07 Ieser jeg:
«Kjrere Adolf, Kjender du nogen
her? Er det ikke klart og er det
ikke masse folk? Mama, Milli ,
Helga , Eigil og jeg sad paa
tribuneplads og saa storartet.
Veiret var jo saa vidunderligt.
Hjertelig hil sen Kathrine.»
- Og endelig: Kortene har en di stanse og innsynsvinkel som gj 0r
dem representative for den pi ass
Holmenkollen har hatt i nordAile disse skat vel til.. .. .. . ? Hvor da ? Hvem da ?
menns hj erter i sin samtid. HoiAret er 1900.
menkollen har vrert et enormt turistmal for utenlandske turister;
men samtidig har omradet vrert et selvf0lgelig sted a se for aile nordmenn pa
bes0k i hovedstaden. I tillegg tar en huske aile de forestillinger som har blitt
spredt om Holmenkollen pga. restaurantene, hotellene, sanatoriene (i sin tid
me get viktige ), skirennene og turl0ypene. Alt dette er fors0kt gjenskapt pa
kortene. Utgiverne lrerte nemlig tidlig at de postkortene som solgte best, var
de som nrermet seg billedkoden for selve opplevelsen: Banalt og folkelig ,
javel, men signifikant.
Haren sa bruk for dette perspektivet nar en dyrker lokalhistorie? Selvf0l29

Tl)'vannsstua byr pa rasteplass og kjentjolk en so/full vinterdag i tyvearene. Til hvem?

To utgaver av Tryvannstarnet en gang i 60-arene. Det ene halvfe rdig, men alleredefttllisk
monumental! og betongsikkert. Det andre til falls. Men hvem har parkert i forgrunnen ?

Holmenkollbakken midtsommers. ca /950; restene av Besserudtjernet har fremdeles evnen
til agi en forestilling om eventyr og skogsmmantikk. Men hva er det som stclr i
.forgrunnen?
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gelig! Norges viktigste turistmal, Holmenkollen, ville hatt en helt annen utvikling om ikke aile andre nordmenn enn de som bodde der (i tillegg til
utlendingene) hadde kommet dit for a Ia seg imponere. Det var og er en sreregen del av landet Norge og byen Oslo dere bor i. Men dere er pent n0dt til a
dele fascinasjonen med oss andre; det tilsier historien. Bare se pa gamle postkart! Men husk at de egentlig er vare!
Flere kort er i aile fall a se i omtalte bok. Samlaget ville sikkert ikke ha noe
imot a selge flere eksemplarer, selv om boka ble utgitt i all stillhet.
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MORTENSTUA I FROGNER SKOG
av Bjarne Mjaaland

Mortenstua har fiht sitt navn etter Morten Jensen Gmttumsbn1ten. Den opprinnelige stua sto der hvor Borchgrevinkleypa og Tiirnstien metes ved Bomveien. Den hadde et rom med ovn midt pii golvet og et lite vindu pii syd- og
vestveggen. lnntil nordre tverrvegg var det satt opp et tilbygg med skriitak der
det var plass til et par hester. Stua ble revet i 1917. Sam me iir ble den nye
Mortenstua bygd et par hundre meter Ienger sydest ved Bomveien for a skaffe
mer husrom til hoggere og kjerere som under krigen 1914-18 var sterkt opptatt med a skaffe store mengder ved til byens oppvarming.
Som det gar fram av navnet, kom Morten Jensen Gmttumsbraten fra
Serkedalen der han var fedt omkring 1835. I 1903 skrev bruksbestyreren
(skogsjefen) for kommunens skoger felgende brev til Akers Fattigvresen: «I
en avsidesliggende hytte pa Frognerseter skogen (ved Tryvandene) bor en
ensom ca. 70 ar gammel mand, hvis krefter i det siste har avtaget saledes at
han ikke Ienger kan bli boende i denne hytte. Mandens navn er Morten Jensen
Grettumsbaten, som i lang tid har arbeidet for baron Wedel-Jarlsberg med
skogsarbeide, men har nu siden baronens ded ratt lov til at bo i nrevnte hytte,
og hans ernrering har vrert frivillige gaver fra turister, som har passert hans
hytte og \itt favnevedhugst som han har tjent nogen kroner pa, men da han nu
ikke Ienger kan arbeide, bliver de frivillige gavene for lidet at Ieve av, sa jeg
finder at fattigvresenet snarest mulig rna ta seg av ham og fa ham til et sted,
hvor han kan ta pleie og tilsyn.»
Sa gar det tre ar uten at man kan seat noe er blitt gjort for a hje1pe Morten.
I et brev fra 1906 gjer bruksbestyreren igjen en henvendelse til Akers
Fattigvresen: «Jeg vil ikke undlate a gjere fattigstyret oppmerksom pa denne
gamle, ensomme og avsidesboende mann, Morten Jensen Gmttumsbraten,
som jeg i skrivelse av 3. september 1903 gjorde fattigvresenet bekjent med,
og at han allerede den tid var sa gammel og hjelpeles at fattigvresenet matte ta
seg av ham. Tross gjentagne telefonsamtaler med fattigforstander Johannes
Voxen om mannens skrepelighet, er der ennu ikke gjort noget for a hjelpe
ham. Han har i lengre tid vrert syk og har flere ganger sekt doktor, som vistnok ikke er til nogen hjelp for hans gamle, uts1itte legeme.
Som fattigstyret bekjent bor han i arbeidshytten ved Tryvandene, men kan
nu ikke blive boende der Ienger pa grunn av hans urenslighet, hvilket bevirker
at jeg ikke kan Ia nogen arbeider til a bo der, og jeg tillater mig derfor a
anmode fattigstyret om snarest mulig a beserge ham flyttet fra hytten.»
Aker Fattigstyre oversender brevet til Kristiania Magistrat med opplysning om at fattigvresenet flere ganger har spurt Morten Jensen Gmttumsbraten
om han trengte og ville ha fattighjelp, men at han ikke ensket dette. Morten
pastar videre, heter det i brevet, at han i en arrekke har arbeidet forTh. Joh.
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Heftye og at han hadde rett til a bo i Mortenstua og at han ikke ville ha
fattighjelp. Fattigstyret konkluderer med at de ikke kan gjere noe i sakens
anledning. Magistratens behandling av saken kan det ikke gis noe svar pa.
Var grunnen til at Fattigstyret konkluderte med at Morten ikke trengte
hjelp, at Styret hadde kjennskap til at Morten hadde spart sammen et belep pa
kr l 08.28 pa konto i Akers Sparebank, og at Fattigvresenet mente at han ferst
matte bruke pengene opp? Derom tier historien.
Var konklusjon rna imidlertid vrere at en gammel utslitt arbeidsufer skogsarbeider pii den tiden ikke hadde mye hjelp a fa fra samfunnet.
Kilde: KontorsjefJacob Kvandes historiske opptegne/ser om skogene i Marida/en og Frognerseterskogene.
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Kartutsnitt som viser Mortenstua
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DAD UTEN RISIKO BRINGER INGEN JERE
av @rnulf Hodne

Noen akeminner fra Korketrekkeren i 1950-arene
Da jeg meldte meg inn i «Akeforeriingen i Oslo» i 1952, var det fremdeles fine muligheter for a drive denne sporten her i byen. Grefsenkoll-bakken
var enda ikke nedlagt, og her pa vestkanten hadde vi den mer beremte Korketrekkeren fra Frognerseteren til Midtstuen. Der krydde det av akere og
tilskuere hver eneste vintersemdag og i flomlys om kveldene.
Gamle «Korkem>var en naturbane. Det vil si at den fulgte en bratt veitrase med 8 doserte svinger i treverk. Selv om disse skulle vrere preparerte
med is og sne, var det bare en gang at den minnet om en ekte kunstisbane.
Det var under Verdensmesterskapet i 1955. Da var hele bakken islagt av
spreytebiler og vannslanger sa farten skulle bli maksimal, og kje~rebredden
var innskrenket til det halve av hensyn til tilskuerne.
Midtveis i bakken Ia selve flaskehalsen: S-en med tribuner, flaggstang og
flere meter he~ye krappe doseringer. Derfra og ned hadde vi «Kadetten»,
«Styggbakken» og «Helvetessvingen», hvor faren var ste~rst og det var ekstra skummelt a kje~re over brettkanten.
For oss yngre var det de spennende og fartsfylte bobkonkurransene under
vinterolympiaden 1952 som vekket den store akeinteressen. Slike konkurranser var noe nytt i Norge, og etterpa snek vi oss til a kopiere fartsheltene
og pwvde kjelkene vare i den islagte renna- belt til varsolen tinte farlige
groper og hull i doseringene og satte en definitiv born for maroa. Som kjent
skulle det ga 40 ar fe~r landet fikk en ny bob-bane, ved Hunderfossen nord
for Lillehammer. Men for akesporten i Korketrekkeren hie arene etter vinter-OL en glansperiode, som kulminerte i 1955, da «Akeforeningen i Oslo»
fylte 50 ar, og fikk reren av a arrangere det fe~rste verdensmesterskap i aking
noensinne.
Konkurransen samlet 90 deltakere, derav 12 norske, fra ti nasjoner, og
gikk av stabelen pa gnistrende fe~re 5.-6. februar foran 0ynene pa kronprins
Olav og 10.000 tilskuere. Det ble en dramatisk sekundstrid som endte med
norsk verdensmester i single, Tony Salvesen, to sekunder foran e~sterrikeren
Josef Thaler etter fire omganger, og med mange andre fine norske plasseringer bade i single og double.
Spesialkjelkene vi brukte, var sveiset sammen av stalmr, hadde skarpe
stalmeier (som hie slipt og pusset) og ble styrt med stang. Det var to typer:
en Large-konstruksjon oppkalt etter de to legendariske akebmdrene Alf og
Harald Large fra Slemdal, og en stivere modell som ake- og bob-veteranen
Arne Holst hadde utviklet. Selv brukte jeg begge typene, og det gikk fort:
80-90 km/t var noksa normalt i Korketrekkeren niir bakken var preparert.
I 1955 hadde Akeforeningen ca. 200 medlemmer, 80 av dem var aktive
juniorer. Vi trente eller konkurrerte hver se~ndag sa lenge det var f0re og
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minst to kvelder i uken. Tirsdag kveld var spesiell. Da hadde vi sakalte «si~~Jyfe
konkurranser». Vi startet to og to og konkurrerte parvis uten tidtagning. Den
som vant tvekampen, fikk en liten medalje pa redt band. Fern slike gav en
grenn osv. Bestemann ved sesongslutt fikk en pokal. Etter konkurransene var
det klubbm0te pa Frognerseteren eller «Sporten», med gratis servering av
eplekake og brus.
En sjelden gang var det fakkelaking. Da akte vi i prosesjon med tente
fakler, og da skulle en heist ha enjente foran seg pa kjelken. Sa var det fest pa
hovedrestauranten etterpa.
Na er det ikke riktig a si at alt var fryd og gammen. Konkurranseaking
kunne vrere t0ft. Det gikk knapt en sesong uten at en av oss satt med et gipset
bein eller arm. Selv var jeg sa uheldig atjeg kj0rte utfor et par ganger og slo
meg ganske stygt. Det bidro nok til at jeg begynte a trappe ned etter bare 8-10
ar. Jeg tok til a bli redd for farten .
Jeg er glad for a ha opplevd kameratskapet, klubbmilje~et og spenningen i
bakken. Aking er en krevende, fin og spennende sport, men den rna drives i
forsvarlige former. Skulle jeg komme med et e~nske pa vegne av min gamle
«idrett», rna det vrere at neste ars vinterolympiade pa Lillehammer gav den et
nytt oppsving, og at Korketrekkeren igjen kan bli samlingssted for byens akeinteresserte. Men da ma bakken skj0ttes bedre av Oslo kommune enn tilfellet
er i dag.
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Vi pusser redskapen til avgjflrende dyst.
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SEKRETJERENS HJ0RNE
Det er na gatt et halvt ar siden jeg fortalte dere litt om
hva som foregar i historielaget. Siden 1. mai er det blitt
98 flere medlemmer som vi 0nsker velkommen i laget
vart. Vi har pr 5. november nadd 603 medlemmer, dvs.
en stigning pa 50% i dette aret.
Men vi 0nsker at du ogsa verver nye medlemmer uten
noen spesiell premie som ofte brukes. Har du mistet eller brukt den vervegiroen vi sendte deg i februar, kan du hente en ny pa ditt posthus i bydel23.
Deer vanligvis utlagte der, men det kan selvf0lgelig fort bli tomt, hvis dere
er ivrige. Ring sekretreren om n0dvendig.
Kontingenten for 1995 er allerede betalt av noen, men en ny giro blir vedlagt i neste nr. 1/95 som leveres i mars 95. Hva du har betalt for f0r, kan du
finne av tallkoden etter ditt fornavn. (4=1994,5=1995,2H=200kr,1F=50kr i
gave, se mer i blad nr 1195)
Yare navneforslag pa delte veier er stort sett vedtatt i bydelsutvalget og
oversendt Radhuset. Sa maier kvernen videre.
For de som ikke har lest vare na 12 utgitte blad fra 1992, 93, 94, kan disse
kj0pes ved henvendelse til sekretreren.
Fint hvis det er noen medlemmer som har lyst til a hjelpe oss med adele ut
ca 20-40 medlemsblad i sitt eget nrerornrade. Vi sparer inn portoutgifter, og
du far en fin trimtur som du sikkert tar allikevel. Vi takker for den responsen
vi fikk forrige gang vi spurte om dette, men na skal vi ut med 600 blad.
Kunne ikke du ogsa ta en slik dugnad? Ring sekretreren!!!!
Oslo Byes Vel har gjennom bydelsforvaltningen bedt oss om forslag tillO
steder i bydelen som b0r merkes med de fine ovale, bla skilter de har satt opp
i Oslos sentrum i de senere ar. Vi har !evert en liste pa 12 steder som historielaget mener b0r fa slik kulturhistorisk merking.
Vart medlemsblad nr.13 (1/95) er under arbeide. Det utkommer i mars med
nrermere beskrivelse av vart trettende m0te i ultimo mars hvor vi planlegger
et spesielt foredrag etterfulgt av arsm0te.
Kom med ideer til andre arrangementer du 0nsker i historielagets regi. Du
er ogsa velkommen til a ringe og fortelle oss om hva du tror historielaget b0r
vite.
Sekretreren bar i h0st pa Vinderen Eldresenter startet opp en lokalhistorisk
gruppe som m0tes annenhver mandag og snakker om ting som har skjedd i
tidligere tider.
Noen medlemmer har spurt om vi kan gj0re noe for a ta bevart noen av de
gamle Glasimot leskurene ved banen. Oslo Sporveier er kontaktet, og vart
styre arbeider med saken f0r det er for sent. Ideer mottas med takk.
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Kanskje det b0r fortelles at vi i mars var med pa stiftelsen av Ullern HistoneJag, med adresse: postboks 7 0vre Ullern, 0311 Oslo hvis noen vii m\ dem. Pr 5.
november er de allerede blitt 253 medlemmer, sa det vokser fort der ogsa. Vi
planlegger a lage enkelte fellesm0ter med dem i fremtiden.
Ikke-medlemmer kan melde seg inn i historielaget veda betale arskontingent
pa kr I 00.- og/eller gi en gave pa var postgiro-konto 0825-0409339 eller bankgirokonto 5084.05.24008.

Per Henrik Bache
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Historielaget har til formal a vekke interesse og skape forstaelse for var
bydels historie. Det er viktig a ta vare pa gamle minner i vart nrermilja som
en kulturarv vi 0nsker a gi videre.
Laget arrangerer medlemsmater og gir ut et medlemsblad som kommer ut
fire ganger i aret. Laget 0nsker a arbeide aktivt for a verne og merke fornminner og alle slags kulturminner i var bydel.
Vi vii gjerne na flest mulig av bydelens beboere og ansker at de statter
laget med medlemskap eller deltar i var virksomhet. Er du interessert i vart
arbeid, kan du ta kontakt med Per Henrik Bache, tlf. 22 14 39 21.

