23456789L

SAERS CLEMENS

0VRE SMESTAD VEI 30 C
0378 OSLO

Vennligst meld adresseforandring

VINDEREN HISTORIELAG
ISBN 0804-3256
Postboks 90, Vinderen
0319 OSLO
Hjemmeside: http ://home . sol . no/~pbache/vindhist.htm l
Arskontingent kr 100.Postgirokonto 0825 0409339
Bankgirokonto 5084.05.24008
Telefon 22 50 70 83 - Per Henrik Bache, pbache@online.no
Redakt0r Finn Holden

25

INNHOLD
Redakt0rens spalte
Arsme~tet

Fredrik Charlo Borchsenius: Olavsborg- Gnikamvn. lOA
Finn Holden: Samferdsel i Vestre Aker f0r Holmenkolbanen
Finn Holden: Begeistring for den frie natur
Ernst Bjerknes: Smaturer i Aker i 1870-80-arene
Finn Holden: Etablissementene i Voksenasen
Finn Holden: Hestesporvei og elektrisk sporvei
Finn Holden: Jobbetid og byggeboom i Kristiania
Arsmelding og regnskap
Harald Sandvik og Elizabeth Skjelsvik: Danskemysa
Arild Holland: Mysteriet ved Holmenkollen kapell
Bjame Mjaaland: Veier, stier og le~yper i Frognerseteromradet
Valgkomiteens innstill ing
Se~rkedal svassdraget og S0rkedalen ved Finn Holden
Ullem - Re~a og landet omkring ved Finn Holden
Hvor er dette? Hva Ia i merheten?
Sekretrerens hj0me

2. omslagsside
1
2
5
9
16
19
25
32
33
35
36
39
42
43
45
46
47

g

MEDLEMSBLAD FOR

-5

i
""~
"'

..2

0
.,.

t

€
~

. --·~ :--

,..._,.-

VINDEREN
HISTORIELAG

BYDEL 23 - Fra Froen til Frognerseteren

l:

:§
~

v

7. arg.

NR 1/98

REDAKT0RENS
SPALTE
Dette nummeret av medlemsbladet er bl.a. ment
som en innf0ring til jubileumsnummeret om
Holmenkollbanen. Rundt mid ten av 1800-tallet
var en spasertur fra byen til majorens stue pa
Majorstuen i utkanten en alminnelig s0ndagsatspredelse for mange Christianiaborgere.
Hovedutfartsveien mot Nordmarka gikk over Vestre Aker Kirke, Blindemveien,
Vinderen og oppover. En spasertur til Holmenkollen og Frognerseteren var en sportslig
prestasjon i den tid.
Midt i 1890-arene planlegger gode borgere av byen a bygge en elektrisk bane fra
Majorstuen hovedsakelig for a bringe folk opp i h0yden i deres fritid.
Hva bar skjedd i mellomtiden? Det handler dette nummeret om.
Mange forhold Jigger bak S0knaden om a Ia bygge en bane til Holmenkollen:
erfaringene med sporvogn i Kristiania, veksten i byens befolkning pa slutten av 1800tallet, byggeboomen i byen i 1890-arene, den 0kende interessen for natur og
friluftssport og de mange store institusjonene som var blitt bygd pa Holmenkollen og
Voksenkollen i siste halvdel av arhundret.
Etablissementene pa Voksenasen bar tatt en meget kort omtale, vinklet bare fra
betydningen for friluftslivet og planene om bygging av Holmenkollbanen. Derfor er
heller ikke institusjoner, som ble bygd etter at Holmenkollbanen apnet, som Anne
Kures Hotel, omtalt i artikkelen. Bladet skal senere komme tilbake med st0rre artikler
om institusjonene. Har medlemmene minner, bilder eller illstorier fra disse viktige
bygninger i bydelens historie, er redaksjonen takknemlig for staff.
Pa julem0tet i fjor kaserte Bjame Mjaaland om navn pa skil0yper i Nordmarka.
Styrets medlem, Arild Holland, tok opp "Danskemysa" og dmftet forskjellige tearier
om opprinnelsen til mysa. Var sekretrer, Per Henrik Bache, leste opp en epost han
hadde ratt om mysa, skrevet av Elizabeth Skjelsvik og Harald Sandvik. Dette ble en
morsom happening. Disse to temaene gjengis i dette bladet.
Fredrik Charlo Borchsenius bar sendt inn en artikkel om en av de monumentale
bygningene i bydelen, en av dem hvor forbipasserende sp0r: Hva er det? Vi bar flere
slike hus- vil noen skrive om andre bygninger?

Finn Holden

Arsmote 1998
Vinderen Historielag inviterer til arsm0te

tirsdag 31. mars 1998 kl. 1900
pa Holmenkollen Restaurant

I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Saksliste til arsmotet:
Valg av m0teleder
Valg av referent og to medlemmer til aunderskrive protokoll
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av iirsmelding og arsregnskap
Innkomne saker til arsm0tet
Valg av nye styremedlemmer
Valg av valgkomite og revisorer
Arsprogram

Saker som medlemmene 0nsker skal bli tatt opp pa arsm0tet, bes sendt
til sekretreren Per Henrik Bache senest en uke f0r iirsm0tet.
Medlemmenes 5 min. Arsm0tet avsluttes ca. kl. 1930.

Etter iirsm0tet forteller journalist
Knut A. Nilsen fra boken :
"Nordmarkstrikken- Holmenkolbanen 100 ar".
Etter m0tet inviterer vi til en enkel servering ( sm0rbmd + kaffe/te) kr. 70,- som
betales ved bordene. Muligheter for a kj0pe 01/vin ekstra.

Velkommen til arsmotet
Pii vegne av styret
0yvind Gaukstad
Ieder

OLAVSBORG
GRAKAMVEIEN 10 A
Av FREDRIK CHARLO BoRCHSENIUS

Ved krysset av Grakamveien og
Trosterudveien Jigger et st01t, flott hus i
sten. Det har adresse Grakamveien 10
A og heter na Olavsborg.
Jeg har vokset opp noe ovenfor og
har gatt forbi her hver dag i mange 3r. I
familien kalte vi naturlig nok huset for
«Stenhuset». Veikrysset kalte vi Stenkrysset. Og den lange rette strekningen
i Grakamveien langs stengjerdet ble kalt
Stensletten - sletten ved Stein gard pa
Ringerike var den lengste rette strekningen pa vei til fjellet, og denne sletten
var den lengste rette strekningen pa
skoleveien. Da prinsesse Astrid flyttet

inn like ved, gikk vii familien over til a
kalle den Prinsessealh~en.
Huset er start og hadde i 1982 brutto
gulvareal pa I 005 m 2 og brutto boligareal pa 517m 2 • Tidligere hadde den en
parklignende have pa 16 mal. I den nedre
delen, mot Heming tennisbaner var det
en dam og tennisbane. Langs Grakamveien var det gjerde oppmurt av sten. Og
det var en skulptur med to lekende
bj0mer- denne var det fint a titte inn pa.
Tomten ble skilt uti 1917, og huset
ble bygget i 1918 . Og da var det en
naturtomt med skog. Den f0rste eier var
advokat og direkt0r Skabo-Brun. Arene
1917 og 1918 var en del av den sakalte
jobbetiden, og det er merliggende a

0/avsborg i dag. Foto: Fredrik Charlo Borchsenius.
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karakterisere huset som en jobbevilla,
selv om den nok ikke er blant de mest
prangende eksempler pa dette.
Det var en eksplosjonsartet brann i
0vre del av huset i midten av 1920-arene.
Dette skjedde en 17.mai, sa det var stor
underholdning for aile som var samlet
pa Hemingbanen like ved.
I 1933 ble huset solgt til familien
Omejer. De kalte huset Trosthaug.
Omejerene foretok flere forbedringer,
bl.a. bygget de garasje. De fikk ogsa
anlagt dammen. Yed utl0pet av denne
var det et lite vannhjul til underholdning.
Familien hadde flere s0nner- de boltret
seg pa tomten og lekte bl.a. «indianer
og !wit»; om so111111eren var det sj0slag
pa dammen , og om vinteren var det
israce der. Pa den nederste delen av
to111ten var det et Iite jorde, der var det
bl.a. bringeb<erbusker. Og der hadde de
St Hansbal.
I 1940 ble huset solgt for 1 I 0.000 kr
til skipsreder Olav Ringdal og kone
Ragna. Fa111ilien Ringdal hadde huset til
1978.
Skipsreder Ringdal hadde tre barn ,
Olav, Gerd og Ragnar. Den eldste, Olav
var aktiv 111otstandsmann under krigen.
Han arbeidet bl.a. sammen 111ed Max
Manus. Olav Ringdal ble skutt under en
aksjon sammen 111ed Roy Nilsen i april
1945 (se Max Manus: Det blir alvor
s. l 13-116 og 172-184 ). Det ble Ia get et
eget gravsted pa to111ten hvor han ble begravet. Dette ble registrert som krigsgrav. Senere ble ogsa hans foreldre gravlagt der. Da familien flyttet , ble gravstedet flyttet til Ris gravlund. Man kan
f01tsatt se hvor gravstedet var. Yed gangveien nede ved tennisbanene Jigger det
en lekeplass. Yed denne er det en stor

sten, og pa denne stenen er det en liten
bronseplakett som sier at stedet er fredet.
Tilminne om Olav ga foreldrene midler
til bygging av Olavsbu i Jotun-heimen.
De ga ogsa midler til Redningsselskapet
for bygging av en redningskrysser, den
ble d0pt OLAV RINGDAL JUNIOR.
Olav og Ragna Ringdal var sosialt
engasjerte og fikk bygget Ragna
Ringdals daghjem pa Grefsen.
Datteren Gerd ble gift med Thomas
Dahl , han gikk inn i rederiet. De overtok
huset da foreldrene d0de. I 1951 ble
eiendommen overf0rt til Ringdals rederi
for 224 000 kr.
Familien Ringdal pusset opp huset
en del og bygget det 0111 noe. Det var
riktig stilig med utvendig treverk i teak
og edeltre, en stor terrasse og pergola
osv. De fikk ogsa anlagt den parkmessige haven og tennisbanen.
Det krevet en stor stab for a holde
huset. Det var kokke, stuepike, gartner
og sjaf0r. Ringdals fikk bygget et hus
med garasjer og leiligheter til ansatte.
Der bor f01tsatt vaktmester Steiro.
I 1978 ble huset solgt til Selvaaggruppen for 4 .500.000 kr. Selskapet
Mallin eiet det. Loft og kjeller ble bygget
ut, og det ble lagt nytt tak og Ia get l0ftede
arker.
I perioder var det deretter kontorer i
huset. Og det var planer 0111 aldershjem
for distriktet. En stor del av tomten ble
ski It fra , og paden fraskilte to111ten bygget Selvaag terrasseblokker. Heming
overtok et areal i sydvest til tennisbaner.
Senere ble huset solgt til Folkel10yskolekontoret Kristen Folkel10yskole. Den utvidet og forbedret kjelleretasjen. Derved har huset na over 1000
m 2 innredet areal. Den brukte huset til
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kontorer og kurssted. Huset fikk navnet
Olavsborg. Bakgrunnen skal vrere at
man 12msket a hedre Heilig Olav kristningskongen. Men det er !itt
interessant at huset ogsa har tilknytning
til andre Olaver- to Olav Ringdaler og
Olav Selvaag- Olav V var fortsatt konge
da huset fikk navn. Mallin beholdt
sjiif0rboligen.

Huset er na solgt til Stmmme. Det
brukes av Radhuset for ideell markedsf0ring AS, et selskap i samme gruppe. I
ann en etasje er det kontorer, f0rste etasje
med stuene brukes til representasjon og
m0ter.

Olavsborg i dag. Foto: Fredrik Charlo Borchsenius.

4

SAMFERDSEL I BYDELEN
F0R HOLMENKOLLBANEN
AV FINN HoLDEN

Fra eneveldets tid hadde embetsmenn pa
reise i Norge krav pa fri skyss av sakalte
«ferdselsb0ndem . Spredt utover bygdene Ia enkelte skysstasjoner, hver innen
sitt skysslag, Skyssvesenet var fra
gammelt av viktig ved embetsreiser, men
spilte ingen rolle ved det daglige
samkvem. I Akershus amt (fylke) var det
i siste del av 1800-tallet 44 faste skyssstasjoner langs gjennomgangsveiene.
Aker kommune hadde 3 faste stasjoner:
Ljan, Grorud og Stensrud, ingen i Vestre
Aker.
Aker kommune omkranset Christiania. Aile veier over land fra byen gikk
gjennom Aker: i nord0st gjennom
Groruddalen i retning Hamar, s0mst
over Ljan og Nordstrand mot 0stfold og
G0teborg, og i s0rvest gjennom Brerum
mot Drammen. Bare mot nordvest var
det ingen naturlig utfartsvei Den eneste
st0rre vei gjennom omriidet var Ankerveien fra Hakadal til Brerum.
Gjennom Nordmarka gikk det to
veier nordover, gjennom S0rkedalen og
Maridalen. Fra S0rkedalen gikk veien
som kl0vvei gjennom Krokskogen .
Dessuten gikk det en kl0vvei fra garden
Brenna over Svartor, gardene Fyllingen
og Sandingen, Katnosa og videre til
Jevnaker. Nordmarksveien gikk opp fra
Hammeren i Maridalen til Bj0rnholt,
vestover mot Fyllingen ell er nordover
mot Hakkloa. Disse veiene ble brukt av
nordmarksfolk. Men Nordmarksveien
ble dessuten brukt til ferdse l og vare-

transport mellom Christiania og
Hadeland. I nord gikk det en tverrforbindelse mellom Jevnaker og Grua. I
s0r var Ankerveien en slik tverrforbindelse, anlagt omkring 1800 av Peder
Anker.
I var bydel og var del av Marka var
det ellers ingen gjennomgangstrafikk.
H0ydene Vettakollen, Holmenkollen og
Frognerseterh0yden Ia som hindringer
for regulrer samferdsel. Mens det i andre
deler av Aker gikk ferdselsveier, var det
i vart ornrade bare veier mellom gardene
og skogstier til noen fa smabruk og
setrer. Her holdt noen smiibrukere og
t01nmerhoggere til. Nordmarka var vilt
og ukjent terreng. Ufarlig var det heller
ikke for ulv og gaupe vandret der det i
dag er villastmk.
Jernbanene f0rte til boligbygging i
nrerheten , med Drammensbanen fra
1872 flyttet mange til Sk0yen, Bestum
og Lysaker.
De f0rste rutegaende samferdse lsmidler i Aker, som tok sikte pa a befordre flere reisende samtidig, var
omnibus- eller diligenceruter til forlystelses- og bevertningssteder i bygda.
1840 begynte fast omnibusrute til
"Karenslyst" pa Bygd0y om sommeren,
fra 58 var det fast. rute tre ganger om
dagen .
I var bydel kom de f0rste regulrere
kommunikasjoner til institusjonene pa
Holmenkollen og Voksenkollen. Yngvar
Nielsen forteller i «Illustreret Haandbog
for Reisende» fra 1894 om fast diligence
til Holmenkollen fra Rosenkrantzgaten
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9 kl. 9, II , 2 og 5 og fra Ho lmenkoll en
kl. I 0 1/2, I, 6 og 9, om vinteren bare to
ganger om dagen. Billetten kostet I kr
hve r ve i, tur- re tur kr 1.5 0 . F ra
Grubbegaten gikk diligencen 2 ganger
dag li g til Holmenk oll en og Frogners<eteren.

Kilder:
Aker 1837- 1937, bind III, Oslo 1940.
M a rk a fra A til A, Le k s ik o n fo r
Oslomarka, Oslo 1984 .
Nielsen, Y ngvar: Illustreret Haandbog
for reisende, Kri sti ania 1894.

0 konomisk kart, ca. 1880. Merkestein 78 er Majorstuen.
Colosseum ligger pa plassen Lovisenlund. Oslo byarkiv
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Udl0b og F<l!stningsbryggen Kr. 0.20 ; inden Vippetangen, Gr0nlien og Oslo Havn Kr. 0-40; inden Kongshavn og Hoved0ens nordre Ende Kr. o.6o; til Sjurs0en, Blek0en og Hoved0ens s0ndre En de Kr. o.8o; til
Orm0en, Gra!sholmen, Hegholmen og Lind0en Kr. I .oo.
For Retur betales altid det Halve. Efter Kl. 10 Aften
Halvcielen i Till<I!g; ligesaa naar 2 Mand ro. F<l!rgemanden er forpligtet til at vente 1/ 4 Time.
Sporvei (med Heste) fra Stortorvet til Vestbanen
og Engens Gade (Kr. o. I 5), til Homansbyen (Kr. o. I 5),
til Oslo (Kr. 0. IS ) og til Griinerl0kken (Kr. 0. Is). 2
Billetter faaes i Vognene hos Kusken for Kr. 0.25.
Betaling eller Billetter l<I!gges i en dertil indrettet
Kasse. Sa!rskilte Kondukt0rer bruges ikke.
For samme Betaling kan kj0res med gJennemgaaende Vogne fra Homansbyen til Oslo og fra Vestbanens Station til Griinerl0kken.
Elektrisk Sporvei f0rer fra Jernbanetorvet, lige ved
0stbanens Station, gjennem Lille Strandgade, Toldbodgaden og Akersgaden til Storthingsbygningen og derfra
gjennem Storthingsgaden og Drammensveien til Parkveien. Videre gjennem Parkveien, Riddervolds Gade,
Holtegaden og Bogstadveien til Majorstuen, hvor Hovedstationen er. Fra Parkveien (Omstignin~) S<l!regen Linie
ud Drammensveien til henimod Skarpsno. Taxt 10 0re.
Passagerer kunne gaa af og paa ved Gadekryds og
Sporkryds, hvor V ognene stanse. V ognene gaa med
8 Minuters Mellemrum.
Diligenser udgaa i flere Ruter.
1. Fra Storthingsplads hver halve Time til Frogner.
Taxt IS 0 re.
2.
Til Holmenkollen fra Rosenkrantzgaden 9 ,
Kl. 9, I I , 2 og 5 ; fra Holmenkollen Kl. 10 1/2. I , 6 og
Oppslagji-a Yngvar Nielsen, 1894
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9; om Vinteren op Kl. 9 og S og ned Kl. I I og 6.
Taxt Kr. 1.00, Tur og Retur 1.50. Telefon 200.
3· Til Holmenkollen og Frogners<eteren fra Grubbegaden 3, Kl. 9'/2 og 2 1/2; fra Sceteren Kl. I og 7.
Taxt Kr. 1.00; Tur og Retur fra Holmenkollen Kr. 1.50 og
fra Frogners<eteren Kr. 2.00. Telefon 1592. Aaret rundt.
4· Fra Olaf Ryes Plads til Torvet og videre til
Oslo; aabnes I894·
5. Til St. Hanshaugen. Aabnes antagelig 1895
Efter disse for det reisende Publikum beregnede
Vink, skal der endvidere meddeles en Fortegnelse over
de forskjellige Samlinger og Sev<erdigheder med Opgave over de Dage og Timer, i hvilke disse ere tilgjcengelige. Denne Fortegnelse kan sammenlignes med
dem, som forefindes i flere af Hovedstadens Dagblade.
Byens Samlinger og Sevrerdigheder. Det kongelz'ge
Slot - kun, naar den kongelige Families Medlemmer
ikke benytte dette - ved Henvendelse til Vagtmesteren,
Indgang fra Sydsiden (daglig Kl. 2-4) (S. 36).
Oscarshal (under samme Forbehold) daglig ved
Henvendelse til Opsynet paa Stedet.
~torthirgsbygningen kan besees paa Henvendelse
til Vagtmesteren; Indgang fra Sydsiden.
Kunsiforeningen, Hj0rnet af Universitetsgaden og
Pilestr<edet, hver Dag, undtagen L0rdag. fra Kl. 12-2 1/ 2•
Entre 20 0re. S0ndag kun for Medlemmer (S. 46).
Skulpturmust2et, Universitetsgaden I3, S0ndag, Tirsdag, Torsdag Kl. 12-2 (S. 45).
Kunstindustrimust2et, Hj0rnet af Universitetsgaden
og Pilestr~det, S11mdag-Fredag, aile Dage 12-2, L0rdag
6---'9 (S. 46). Skal 1895 flyttes til Hj0rnet af Akersgaden og St. Olafs Gade.
Oppslagfra Yngvar Nielsen, 1894
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BEGEISTRING FOR
DEN FRIE NATUR
AV FINN HOLDEN

Sa langt tilbake vi vet, har det i norske
bygder va::rt allmenning, utmark der aile
har hatt rett til a bevege seg fritt aret
rundt med rett til a plukke ba::r, sopp og
blomster. Jakt og fiske har va::rt reservert
grunneieren, mens mange har hatt fiskeeller jaktrett pa statens eiendommer.
For en befolkning som levde i na::r
kontakt med naturen og var avhengig av
naturens gmde, var naturen mer nyttig
enn pen. Dette synet pa naturen holdt seg
langt opp mot var tid. Botanikeren
Christen Smith skrev i 1813 om utsikten
fra Harteigen: « Udsigten fra dette
ophoiede Sted var ingenlunde behagelig,
da man sam sedvanlig.fra de hoie Fjelde
intet oiner uden nogne Fjellkeder og
Snee.» I 1827 rapporterte amtmann
Gustav Blom fra en reise nordover :
«Lofote n er saa blottet for NaturSkjenhed sam vel muligt.»
I 1830- arene vant nasjonalromantikken fram i Norge. Sprakforskere og historikere , diktere og
mal ere framhevet det nasjonale i sitt eget
land. I mange land Ia romantikken vekt
pa det nasjonale. Dette fikk ekstra stor
betydning i Norge som en ung stat,
nettopp fri fra unionen med Danmark,
men i en ny union med Sverige. Henrik
Wergeland formid let begeistring av
fjellet og frihetsfelelsen i Gudbrandsdalen . Eventyrene ble holdt fram som
ba::rere av en norsk identitet. Malere
som I.C. Dahl og Cappelen , Tidemand
og Gude, malte det vi ll e, ubemrte norske

landskap , det som var norsk. Fjell ,
vidder, fosser, vann og urskog ble na
betraktet som vakkert.
Aile hadde fri rett til a bevege seg i
denne naturen, og aile nordmenn hadde
en natur egnet til turer i na::rhet av sitt
hjem. Siste halvdel av 1800-tallet
handler om hvordan nordmenn tar denne
naturen i besittelse i sin fritid, ikke bare
for a dra et utkomme av den .

-::\ nore.)'"
(!
.___,.EJ..::::s

C>

~·t

~~~~

Denne karttegningenji-a 1200-tallet
viser hvordan landet ble identifisert
sam skilopernes hjemland. Fra
Christensen: Skiidrett for Sandre.
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Naturdyrkelsen i midten av 1800tallet ble knyttet sammen med kampen
for selvstendighet. Det gjaldt ii bygge
opp en nasjonal identitet i en ung nasjon.
Var nordmennene et eget folk , noe an net
enn svensker og dansker? Filosofen
Gunnar Skirbekk sier: «Sd ble naturen,
sa mm en med historien og bonden ,
grunntrekket i dennasjonal bevisstheten
Dette var et naturforhold som ikke blir
fanget inn som rdstofffor materiel!
utnytting, eller som objekt .for passiv
estetisk betraktning. Deter naturen som
grunnlag for respekt og selvforstdelse.
«Enig og tro til Dovre faller» . ... Pd en
heft spesiell mdte ble naturen grunnlaget
for den nasjonale identitet. »

Bernhard Herre og Peter
Christen Asbjornsen
Samtidig ble Nordmarka «oppdaget» av
de f0rste entusiaster fra borgerskapet. De
gikk innover med gevcer og fiskestang ,
med stiv snipp og notisblokk. Bernhard
Herre gav ut sine ski ldringer fra marka i
1840-iirene: «Dagen er kortere, Natten
lr.engere, men stjerneklar og kold; Birken
gulner, men vor imm ergronn e Gran
lokker Jr.egeren». Han gar mot de
«hemmelige, ubekjendte Landskaber...
(som). .. kun Faa have seet». Som 14iiring gikk P . Chr. Asbj0rnsen fra
hj emmet i Dronningens gate to mil til
0vre-Lyse og videre gjennom Krok-

Tegning av Johan Eckersberg til en romantiskfortelling om borgerskapets
julemoro pa /andet. skrevet i 185 f . Fra Christensen: Skiidrettfor Sandre.
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skogen. Han var et av de f0rste bymennesker som oppdaget naturens
betydning som rekreasjonskilde. I
innledningen til «K vemsagn » skriver
han : «Nar verden gar meg imot, og det
unnlater den sjelden a gjore, ndr dertil
gis noen leilighet, har jeg stedse funnel
meg vel veda anvendefrilu.fisvandringer
som demper for min smule bel..ymring og
uro.» 22 iir senere skrev han om sine
inntrykk i «E n sommernatt pii Krokskogen».
I 1864 kj0pte Thomas Heftye
Frognerseteren og iipnet omriidet for
publikum . For at folk sk ull e kunne
komme fram , bygde han ut den gam le

seterveien til Trevollskogen. Den nye
Frogne rseterveien gikk ut fra Holmenveien ved Grime lund giird, forbi
Slemdalplassene og Svendstuen, over
Ankerveien og forbi Midtstuen. Fo lk
kunne enten spasere til fots eller kj0re
opp med hest og karjol.
Fra 1840-iirene kom utenlandske
turister, fiskere , jeger og klatret, til den
vi lle norske natur, sov i telt, i buer eller
pii bondegiirder og brukte norske f0rere.
Disse dro igjen med seg nordmenn. I
1868 ble Den norske turistforening stiftet
som den f0rste turistforening for fjellvandrere i motsetning til andre lands
tilsvarende klubber som vi ll e fremme

P. Chr. Asbjornsen pdfisketur i Maridalen. Tegn ing av Hans Gude
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klatring og oppdagelsesekspedisjoner til
fremmede land. De fleste stifteme, blant
dem Thomas Heftye, h0rte til det bedre
borgerskap fra byene, men ogsa
Aasmund Olavsson Vinje var med.
Turistforeningens arbeid for a Iegge
turstier pa fjellet og bygge overnattingshytter f0rte til at flere fulgte etter. Tre ar
senere ble Norges Jeger- og Fiskerforbund stiftet, og i 1883 Foreningen til
Ski-Idrettens
Fremme.
Disse
foreningene f0rte til at mange
representanter fra borgerskapet dro ut i
den ubemrte natur som fjellvandrere ,
jegere, fisk ere og ski l0pere. « I 880arene er tiaret da borgerskapetforlater
ballsalene og kjeglebanene og begir seg
ut i naturen,» skriver etnologen Inger
Johanne Lyng0 i en artikkelserie om
DNTs historie .

·~MuS"

JUl.
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Organisert skiloping
Forsvaret hadde tidligere brukt skil0perkompanier. Disse ble nedlagt etter
unionen med Sverige, men i mange
bygder var skil0ping n0dvendig i
dagliglivet om vinteren, til a hente
t0mmer i skogen, drive jakt eller bes0ke
naboene.
Det nye i andre halvdel av 1800-tallet
er en eksplosjon i skiinteressen som en
blanding av bygdekultur og bykultur. I
byene var skiferdighetene sma, men da
borgerskapet i byene arrangerte skikonkurranser med skil0pere fra bygdene,
spesielt fra Telemark, fenget skiinteressen. I 1860-arene ble det holdt en
rekke organiserte skikonkurranser i
Kristiania med tusener av tilskuere (se
medlemsbladet nr. 1/94). Morgenbladet
opplyser en vinter at det var et yrende
liv av store og sma «i bakkerne ute paa
lfJkkene omkring hovedstaden i godt
skijfJre».
«Borgerskap et, altsa de rike ,
velutdannede, fJ nsket selv a ji-emstille
Sandre og skilfJpingen sam et bygdefenomen av nasjonal karakter. Men
deres egen innsats har aldri vcert belyst,
for eksempel at aile renn ble arrangert
av prester, Zeger, o.ffiserer, altsa
velstaende bymennesker. FfJrst da ble
bygdegutten e synlige, lokke t av
pengepremier og cere, de ble akrobater
i et nasjonalt skisirkus.» (Olav
Christensen i Aftenposten 23.1 0.93)
Bernt Lunds diktji-a 186 I om
sagnhelten og skilfJperen T1ysil-Knud
ble meget populcert. Helten hoppet
over I 2 mann sam sto pa rekke under.
Fra Christensen: Skiidrett ffJr Sandre.

I noen betraktninger etter et skil0p i
1870, star det «Man lot til at vcere enig
om, at Kristiania neppe er den rette
plads for en central skilfJperfest, navnlig
fordi her sjelden er saameget sne at
vanskeligere lfJp kan arrangeres uten
fare; heller ikke har Kristianiafolk
synderlig adgang til at fJVe sig op i denne
elfers saa smukke og kjcekke idrcet.»
Christiania Skiklub ble stiftet i 1877
og var den f0rste spesialklubb med
oppgave a fremme skil0ping i hovedstaden. I 1879 var det hopprenn i Husebybakken med deltakere fra hele 0stlandet. Fritz Huitfeldt skrev: «... Telemarkingene blev budsendt og kom ind
til vore Stcevner, og Jubelen steg saa
LL!ften dirrede og Trcerne skjalv omkring
den gamle Husebybakke. Ja , det var
Fest!» Over I 0 000 til sku ere var til stede
med kong Oscar 2. i spissen.
I 1882 vedtok generalforsamlingen
i Christiania Skiklub a danne «e n
almindelig skiforening» med hovedoppgave a arrangere Husebyrennene .
Den nystartede Foreningen til SkiIdrettens Fremme arrangerte for f0rste
gang Husebyrennene i 1883 etter at
Christania Skiklub to ganger hadde
arrangert rennene.
Pa denne tid sto det darlig til med
skiferdighetene i Kristiania. De fa som
gikk pa ski, holdt seg stort sett til jordene
i Aker like utenfor bygrensen. De fa som
gikk sa langt som til de avsides traktene
i Skadalen!Vettakollen, sa sjelden andre
skispor enn sine egne. I 1881 apnet
Torjus Hemmestveit og s0nnene Torjus
og Mikkel den f0rste skiskolen med
« Kursus i Skirend og fuldstcendig
Undervisning i Behandling af Ski,
lscetning af Vidjer etc.». Skirennene,

skiskolen og det enkle, billige utstyret
f0rte til at skiinteressen vokste, f0rst i
Kristiania, sa utover hele landet.
Sn0- og f0reforholdene var ofte
darlige i Husebybakkene som Ia 70 m
over havet. Flere personer tok derfor i
80-arene opp sp0rsmalet om a flytte
rennene Ienger opp i h0yden . I 1887 var
veien til Holmenkollen ferdig, aret etter
var Peisestua ved Besserudtjemet bygd.
I 1889 foreslo Hans Krag og Fritz
Huitfeldt a bygge en ny hoppbakke ned
mot den oppdemmede Besserudmyra og
flytte rennene opp til Nordmarka for
godt. Mange var skeptiske «For hvordan
skulle folk komme seg dit opp i ville
skogen? Tilfots, pa ski eller pr. hest og
slede var eneste mate» (Jacob Vaage i
Aftenposten 9.1.1992). Forslaget fait,
men aret etter var det for lite sn0 i
Husebybakken slik at rennet matte
flyttes til Ullbakken ved Frognerseteren.
Enda det var gratis adgang til rennet,
komIa tilskuere, bare 20 prosent av aret
f0r.
I 1891 matte Husebyrennet utsettes
pa grunn av sn0mangel. Derfor tok Krag
opp igjen sp0rsmalet om tlytting av
rennet. En forutsetning for flytting had de
allerede Krag innfridd, nemlig bygging
av Holmenkollveien.
I 1892 ble rennet for f0rste gang
holdt i Holmenkollen. Arne Ustvedt satte
bakkerekord pa 21 ,5 meter. Langrennet
hadde darlige f0reforhold: «Nysne og
So/skin gjorde LfJbet scerdeles tungt.
LfJberne gik med Kladder under Ski erne
paa indtil 6 Tommers Tykkelse, saa det
var for dem sam at gaa paa Truger,»
sto det i Aftenposten. Men det f0rste
Holmenkollhopprennet var vellykket.
Ill deltakere deltok , og 20 000
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mennesker var til stede , en st0rre
til skuermengde enn tidligere tross
beli ggenhet langt fra trikk og bane.

Pa ski over Gronland
Henrik Angell og FridtjofNansen gikk
begge i 1884 pa ski alene fra Bergen til
Kristiania , noe som vakte stor
oppmerksomhet. Og Nansen agiterte for
skisporten:

Str0/nm en av tilskuere til Holmenkollbakken. Forsiden av By minner.
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«SkilttJpingen er den mest nasjonale
av aile norske idretter og en herlig idrett
er den, - fortjener noen navn av
idrettenes idrett, sa er det i sannhet den.
... Kan det tenkes noe fin ere og edlere enn
var nordiske natur, ndr sneen ligger
alendyp, drysset blttJt og hvit ut over skog
og aser?»
Sommeren 1888 gikk Fridtjof
Nansen med f0lge pa ski over
innlandsisen pa Gmn land. Yed
hjemkomsten i mai aret etter ble han
m0tt i Oslofjorden av 30-40 dampskip
og mange hundre seilbiiter. «Omtrent alt
hvad vi eier av vakre /ystfartttJier var ute
og i sit bedste sla-ud.» Professor Aubert
holdt hovedtalen for Nansen. «Fridtjol
Nan sen er vort by sbarn , en egte
Kristianiagutt... en type for den ungdom,
sam sttJker at styrke og hcerde legemet
for at stille d et i dndens tjen este.
FrttJensbakkern e var hans barndoms
tumleplads med skien e; damm ene i
Vestre Aker hans .faste innlandsis, han
har i Huseby hoppet vunnet dam ernes
pokal, og til Frogn erscetere n og
Nordmarken har hanforetatt sinej@rste
arktiske ekspedisjoner.»
I Kristianias historie skr i ver
S.C.Hammer at det na var «kommet et
ny tt element i byens liv- en ungdom med
utf"cerdstrang og sportsg/ede, sam ...
sttJkte op i httJiden og denfri natur».
To sa mtidi ge, men innbyrdes helt
uavhengige begivenheter, innkj0pet av
Frognerseteren og hjemkomsten fra
Gmnland, ga sammen «ttJket styrke til
den friluftsaand og sportstrang sam
a/lerede var i sikker vekst».

Kilder:
Christensen, O lav: Sk iidrett f0r Sonde,
vinterveien til et nasjonalt se lvb ilde,
Oslo 1993 .
Christophersen, H.O .: Pa gamle veierog
nye stier i Oslomarka, Oslo 1956
Frislid, Ragnar: Fritid i friluft, Norsk
kulturhistorie bd. 7, Oslo 198 1.
Hammer: Kristianias historie bind V,
Oslo 1928.
Nedrelid, Tove: Ut pa tur- pa nordmanns
vis, Oslo 1993 .
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SMATURER I AKER
I 1870-80-ARENE
AV ERNST BJERKNES

... Til Sognsvannet var det s~'iledes noksa
lettvint a komme. Dit hadde man iallfall
to kj0reveier, selv om de ikke var sa
svcert fine . Men til Banntjem var det Iitt
vanskeligere a finne frem. Da matte man
ente n ga den nedlagte Ankervei fra
Svendstuen til Sognsvannet eller f0 lge
de lite beferdede skogstier fra Riis eller
Gaustad.
Jeg husker enn u min fmste tur til
Banntjem som 7-8 ars gutt i begynnelsen
av 70-arene. Jeg hadde h0rt at man
hjemme snakket om et vakkert skogtjem, som skulde li gge pa Vettako ll en
ikke Ienger fra byen enn at man kunde
rekke det pa en s0ndags formiddags tur.
Og sa blev det en S0ndag bestemt at vi
skulde ga pa landtur til Banntjem. En
s0ndags formiddag drog Sa farmed hele
s0skenflokken godt rustet med sm0rbmdpakker og salttl asker pa opdagelsesekspedisjon til Banntjem.
Vi spaserte opover Blindernveien,
som den gang bare var en smal kj0revei ,
som over de store jorder slynget seg frem
mellem gardene i Aker. Vi passerte forbi
Marienlyst, Vestre Akers prestegard og
Blindem, de sma husklynger pa begge
sider av Gaustadbekken og svinget sa op
Gaustadalleen og gjennem Gaustad gard
op i skogen. Det var en lang og dmi tur.
Men sa satte vi oss til a hvile ved broen
over Sognsvannsbekken nedenfor
Snuserud og sa ltfl askene kom frem.
Efter en liten hvil fortsatte vi sa forbi
Snuserud og Tuggerud, hvor vi tok av
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fra veien og fulgte en sti tangs skogen
bort til plassen Bekken, hvor far stanset
for a sp0rre om veien ....
Som foran nevnt var det en noksa
lang og besvcerlig vei til Frognerseteren,
men efterat Th. Heftye hadde apnet
eiendommen for publikum , sa man
kunde sla sig ned pa setervollen og fa
kaffe og sm0rbmd hos forpakteren , blev
detjo svcert almindelig a dra til Frognerseteren. Man spaserte gjerne op gjennem
Ullevalsveien eller Pilestredet, for fra
Majorstuen gikk det ingen direkte vei
opover mot Frognerseteren. Man matte
enten ga opover Kirkeveien til Vestre
Akers kirke eller utover S0rkedalsveien
og Borgenveien, hvis man da ikke var
sa lokalkj ent at man visste om «Kjcerlighetsstien» over T0rtberg i grense n
mellem prestegarden og Litle Fmens
jorder.
Over Riis og Slemdal gikk det heller
ikke noen vei til Frognerseteren, sa man
matte f0 lge veien gjennem Grimelundskogen. Pa sletten Iitt ovenfor Haukelibakken Ia en liten hytte med lerklinte
vegger. Den var gammel og forfallen og
hadde vi sst bare ett rum, men det var fint
tapetsert med gamle aviser pa lerveggene. Man kunde fa kaffe her, men
s0kningen var nok ikke stor. De fleste
foretrakk nok a fortsette til Svendstuen
og Midtstuen for a hvile og styrke sig til
den store opstigning gjennem «Korketrekkeren» som dengang virkeli g var en
korketrekker. Veien var bratt og smal og
ikke scerlig godt ved li keholdt, men dog
sa pass at man kunde kj0re op til

Frognerseteren i Iandauer, nar Heftye
holdt sine store mottagelser for fremmede gjester i byen.
De fleste slo sig visstnok ned pa
Frognerseteren som turens endelige mal,
og her hadde forpakterens runde og
trivelige frue en rivende avsetning pa
melk og kaffe og tommetykke sm0rbmd,
som dog efterhvert blev fin ere og finere.
Pa godvcers s0ndager kunde ikke alene
stuen vcere stappende fu ll av folk, men
server in gen foregikk bade gjennem
d0rer og vinduer, og utover hele vo ll en
Ia folk og n0d utsikten og tilvcerelsen.
Men en del fortsatte nok opover til
0vreseteren og Tryvannsh0iden og
besteg det spinkle utsiktstarn som stod
lenket til fjellet med lange barduner og
svaiet i vinden, sa mange ikke vaget sig
op over de luftige trapper.

Til lettelse for de spaserende lot
Heftye oparbei de en fotsti gjen nem
Styggedalen !1Jed en rekke klopper over
bekken og en hel del benker. Fotstien
tok av fra veien der hvor Heftyes bautasten nu star og kom f0rst inn paden igjen
ved grin den nedenfor Frognerseteren. Pa
en plakat som var slatt op pa et tre, var
det bl.a. anf0rt at stien var ca. 1500 skritt
kortere enn kj0reveien . Det blev jo
mange skritt a spare for den m0dige
vandrer fra byen, sa stien blev sterkt
benyttet.
Eftersom skisporten tok sig op i 80arene, blev ogsa Frognerseteren stadig
bes0kt om vinteren. Da gikk hovedruten
fra Majorstuen over jordene til Riis og
Slemdal og sa videre gjennem skogen,
men turene gikk sjelden Ienger enn til
Frognerseteren e ll er Fmensvollen .

Heftyevillaen pa postkort 1886, tegnet av B@nsnes. Fra Ulvestad
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Nordmarkens herlige trakter Ia ennu
langt utenfor det store publikums
rekkevidde. Som eksempel herpa kanjeg
nevne en liten episode fra Frognerseteren i midten av 80-arene.
Kristiania Tumskiklub, som nettop
var stiftet, hadde en semdagsuttlukt til
Frognerseteren. Mens vi satt inne i stuen
hos forpakteren og drakk kaffe, kom
Fridtjof Nansen med en herre og to

darner ut fra hovedbygningen. De spente
pa sig skiene og drog opover mot
Tryvannsh0iden. Dette vakte stor opsikt
blandt tumeme. «Tenk a dra med sig
darn er opover i ville skauen.» Det var
ikke almindelig a se darner pa ski ennu,
og tumeme hadde selv nok med a karre
signed gjennem Slagene og Skadalen ....
Fra St. Hallvard 1940 og Medlemsbladet nr. 2/94. Sterkt forkortet.

Nogle minutter opover bygdcveien, som forlades ved en bro, over hvilke n man paa stor sti
gaar ind i skogen. Stien f.o-re r re t frem til et
led, hvor den egentlige stigning hegyncier, og
hvor veien deler sig.
Sti cn tilhoire ferer tilJJarntjern, idct de n ligc vcd tjernet
kommer ud paa den ga mle •Ankervei•. Barntjern (udlales
Baankj::enn) 241 m. o. h., 1 time ligger lige under Vettakollens bratte skram t og er et av de y ndigste punkter i Kristiani a omegn. Ankervei en ferer herfra vestover til Sventisttten
(se pag. 3) og ostover til Sognsvandet.

Stie n tilvenstre f.erer brattere opove r, passerer Ankerveien, hvorefter man maa passe at
holde tilhmre.
(Stien tilvcnstre ferer op paa en brat
vakkcr ud sigt over Skaadalcn ).

s kr~nt,

hvorfra

Efter en lc:engere jevn stigning kommer man
op paa Vettakollens sparsomt bevoksede he-icier
(390 m., 1 1/ 2 t.). Udsigt over Sognsvandet og
Maridalsvande t. Videre indove r aasen til den store
Fuglemyr, (Fr.ee nsvolden sees he-it over myrens
anden ende) langs denne, ned til e n hc:ek og op
en lang hakke til Fruensvoldm (2 t., 448 m. o.
h.), som Jigge r frit paa en hcide med udsigt til
aile kanter. Stedet eies av e n privat skiklub. Sti
paa 1/ 2 t. til Frognersceteren (pag. 4) og nordover til pladsen Slagteren i Nordmarken, ca. 1
time fra Fmensvolden (se no. IV).

Tekstji-a Hajjiw-: Tilfods i Kristiania omegn. en anvisning tilfodture. Anden
rettede og megetfomgede udgave,forsynet med et tillcegg om skiture. Kr. 1905.
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ETABLISSEMENTENE
PA VOKSENASEN
AV FtNN HoLDEN

De store etablissementene som ble bygd
pa Holmenkollen og Voksenkollen i
slutten av 1800-tallet, er et resultat av
mange menns og en kvinnes innsats.
Utgangspunktet var Thomas Heftyes
kj0p av Frognerseterskogen 1864. lkke
bare a pnet h a n Frognerseten for
publikum med servering i helgene. Han
fikk: bygd det f0rste Tryvannstamet og
skjenket sin eiendom Tryvandsh0iden til
kommunen . Dessuten forbedret Heftye
ogsa den gamle seterstien opp til seteren,
slik at folk kunne kj0re i karjol eller
spasere opp i h0yden. Etter hans d0d i
1886 kj 0pte Kri s ti an ia kommune
«Frognersc:eteren med tilh0rende skove»
i 1889, og det ble uttrykt: «Deter neppe
for meget sagt at kommunen aldrig har
fore tat en transaksjon som har vcert mere
velsignelsesrik i sine folger for byens
befolkning. Det var en seier for utfcerdstrangen og sportsaanden hos ungdommen og i det hele tat for den almene
lcengsel mot denji-i natur efler et arbeidsliv i byen underforhold som virket likefrem deprimerende, scerlig i den morke
aarstid.»

Holmenkol-VoxenkolSelskabet
Veidirekt0r Hans Krag var en ivrig
friluftsmann. Han etablerte i 1884 en fast
vc:er- og f0remelding for de iherdigste
skil0peme. Utenfor kj 0pmann Jordan i

Homansbyen ble det hengt ut en kasse
hvor det hver s0n- og helligdag ble satt
opp melding om forholdene pa Frognerseteren.
Etter Thomas Heftyes d0d verserte
det rykter om at private spekulanter ville
kj0pe Frognerseterskogen. Borgermester
Evald Rygh arbeidet sterkt for a fa de
kommunale myndighetene til a gamed
pa fru Heftyes rimelige salgstilbud.
Lungelege Ingebrigt Christian Lund
Holm hadde siden 70-arene batt pl aner
om a anlegge et sanatorium i Holmenkoll asen.
Disse tre, Krag, Rygh og Holm, fikk
med seg flere og stiftet 1888 Selskabet
for Anlc:eggene paa Holmen- og Voxenkoll en. Selskapet kj0pte 400 mal av
Vestre Holmen og 200 mal av Voksen
til en sam let sum av kr 22 I 00. Formalet
var «at ny ttiggjore de for 0im edet
indkjobte A realer af Vestre Holm en og
Voxens Skov som Udfartsst eder for
Kristianias Bejo!kning».
I lovene sto det at eiendommen skal
tilh0re allmennheten.
I 00 mal ble solgt for kr I 0 000 til dr.
Holm til hans sanatorium . Den resterend e kapitalen var for liten til de
prosjekter som Krag og Rygh hadde
planer om. De henvendte seg derfor til
Kri s tiani a Brc:endevin ssa ml ag og
Chri stiania Sparebank, so m gjennom
arene ytte stor st0tte.
Det f0rste anlegget selskapet bygde,
var en t0mmerstue i «gammelnordi sk»
stil ved Besserudtjemet. Den tikk navnet
Ho lm e nsrete re n, men ble bare kalt
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Holmenkollen.
Man f.oJger Bogstadveien forbi Majorstuen
(1/2 t. fra torvet, fig. avstande er regnet fra Majorstuen) til Smestad, hvor den nye Holmenkolvei
tager av tiJh.oire. Denne f.orer jevnt opover forbi
Holmen til pJadsen Besserud i skogbrynet, hvor
den egentlige stigning begynder.

Peisestuen . Her var det to peisestuer for
publikum og bolig for en oppsynsmann.
Han fikk politimyndighet for omradet og
skulle ogsa sta for den «tarvelige
Bevertning til moderate Priser med
Kaffe, Melk, Chokolade, Th e, Selters,
Bruslimonade, Smerrebmd og H vedebmd, om trent i samme Stil som man har
vceret vandt til paa Frogn erseteren».

Samtidig ble det bygd et utsiktstarn pa
Holm enko llen, og Besserudmyra ble
demmet opp til et tjern.
Holmenkollveien var opprinnelig en
setervei fra Ho lm e ng ard ene ti I
Holmensreter ved Besserud. Den ble na
forbedret og bygd som vei for karjoler,
den var del vis ferdig i 1887 og forlenget
ti I F rognerseteren 1890.

En fodgjrenger forkorter veien meget ved at felge fodstien, som fra Besserud tager ret op igjennem skogen. Den
er brat, men ikke srerdeles besvrerlig.

V eien f..orer i sJyng opover. V ed den sidste
skarpe b.ei kommer Ankerveien op fra Frogners~terveien.
Et kvarter J~ngere oppe Jigger
..overst i bakken Holmenkollens turisthotels (1 1/ 2 t..
317 m. o. h.) store, underlige bygning (nedbr~ndt
80/s I 895); Sportsstuen, hvor der serveres Jettere
forfriskninger, Jigger J~ngere nede. Et par minutter inde i skogen tilvenstre Jigger den nye, storartede sanatoriebygning, hvis h.oie taarn sees fra
mange steder i daten. Denne bygning er ny i
I 894.
Udsigten fra hotellet er glimrende og s~ttes
av mange over udsigten fra Frogners~teren, da
man her ser mere af Jandskabet ret under. I
n~rheden to udsigtstaarn.
Det ene, Besserudtaarnet, h~ver sig i n~rheden av Keiser vViJhelms
vei, hvorfra en sti f.orer didhen (5-10 m. fra
sanatoriet).
Det andet, som kroner Holmenkollens h.oieste
punkt, · naaes bedst ved at f.olge stien til PeiseFra Haffner: Tilfods i Kristiania omegn, Kr. 1905.
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«Peisestuen» og Besserudtjernet med turisthotellets bat pa vannet.
Fra Byminner nr. 3/1970.

Frisk luft og utsikt
Folks interesse for Holmenkoll en og
Frognerseteren var stor. Stmmmer av
folk kom til fots eller med hest og vogn.
Peisestuen var stadig full , og mange
sultne fotturister matte snu i d0ren. Ogsa
tarnet pa Holmenkollen bl e mye bes0kt.
Folk 0nsket frisk luft, mosjon og vakker
utsikt Holmenkol-Voxenkol-Selskabet
fikk derfor bygd et tarn pa Besserud-

h0yden med to trapper, en for oppadgaende og en for nedadgaende. Bade
peisestuen og tarnene var tegnet av
arkitekt Holm Munthe.
I 1894 mente Holmenkol-VoxenkoiSelskabet at dets oppgave var fullf0rt og
overdro eiendommen til Kristiania
kommun e. Veidirekt0r Krag holdt
imidlertid tilbake e n tomt der
Holmenkollen kapell ble bygd 1903.
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Besserudtarnet.
Fra By minner nr. 3/ 19 70.
Dr. Holm bygde f0rst et hote l! ,
Holmenkollen Touristhotel , ogsa tegnet
av Holm Munthe. Tilstmmningen var
stor allerede f0rste ar, 1889. Aftenposten

skriver den h0sten: «Manfaar et bestemt
Jndt1y k af, at de nne Folkevandring, sam
man gjerne kan kalde den, er et Udslag
af en has Byens lndvaan ere vakt
Tilb ftJielighed til at omby tte det tidligere
Stueliv m ed et frisk ere og m ere
helsebringende Friluftsliv. Vi staar
saaledes visselig kun ved Begyndelsen
af e n Trafik , sam i de n cermest
paa[ftJlgende Aar vi! tillage i betydelig
Grad. » Pa fine dager var trengse len sa
stor at hotellet matte ansette en uniformert vaktmester, som pa s0ndagene
skulle passe pa at hotellets ordensregler
ble fulgt , ogs a forbudet mot aking i
Ho lmenkollve ien . Akerne ble henvist til
Frognerseterveien.
Holmenkollen Touristhotel brant ned
1895. Det ble oppf0rt pa nytt 1896 og
brant igjen ned 1914. Na er det parkeringsplass foran VM-huset.
Touristhotelet var sa populrert at ved
kong Oscar 2s 25-ars jubileum 1897
holdt bade regjeringen og Aker kom-

mune en frokost (= lunsj) for kongeparet
og corps diplomatique pa to piif0 lgende
dager. Aile gjestene matte kj0re opp med
hest og karjol.
Dr. Holm bygde Holmenkoll e n
Sanatorium i 189 1, en kuranstalt for folk
med ulike sykdommer. Dr. Holm sikret
seg rett til a holde bat pa Besserudtjernet
og a anlegge sk0ytebane pa en del av
tjernets overflate. Sanatoriet er i dag
ombygd til Holmenkoll en Park Hotel!.
Like nede nfor Sanatoriet pa de n
andre siden av veien bygde dr. Holm det
som i dag er Holmenkollen Restaurant,
som en sportsstue beregnet for sportsungdom. Her var det ogsa et bakeri .

Wilhelmshoi
Kristiania Bryggeri bygde Wilhelmsh0i
i begynnelsen av 1890-arene om trent der

hvor Vok se nkollveien tar av fra
Holmenkollveien . M a nge sa a t fra
Wilhelmsh0i va r den beste utsik ten .
Under f0rste verdenskrig forandret det
nav n til Victoria Hote l og markerte
dermed overgang fra tysk orientering til
britisk. Senere forandret det navn til
Restaurant Victoria . Det brant ned 16.
mai 1933 . Om trent bare grunnmuren sto
igj en og star der fremdeles .

Frognerseteren
Ette r at Ho lmenkollveien var blitt
utvidet, hadde tilstmmningen 0kt ogsa
til Frognerseteren. I Thomas Heftyes tid
hadde det vrert servering ved Heftyevi llaen , som na rommet hans sam ling av
kulturgjenstander. Kommunen bygde
derfor Frognerseteren Restaurant, ogsa
tegnet av Ho lm Munthe i dragestil. Ogsa

ij

Holmenko/len Touristhotel pa postkort 1889- I 895. Fra Ulvestad.
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Holmenkollen Sanatorium . Fra Ulvestad
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her var tilstmmningen sa stor at kapasiteten var for liten. Det forela dessuten
planer om a bygge en Holmenkollbane.
Da ville trafikken igjen 0ke. Komrnunen
bygde derfor Sportsstuen pa Frognerseteren, ferdig 1896 og tegnet av Holm
Munthe.
I Kristiania bodde i 1890 151 000
mennesker, i Vestre Aker og Ullern
8-10 000. I 1890 foretok man en underS0kelse av utfarten til etab lissementene
pa Voksenasen . 69 000 mennesker
bes0kte Holmenkollen Touristhotel det
aret, 2 300 Peisestua og 7 I 00 Frognerseteren. Tallet gjaldt bare de «fortrerende
paa stedet» og gir derfor et darlig mal
pa tallet pa aile de bymennesker som
spaserte eller kj0rte med hest og karjol
nede fra sentrum opp i h0yden . Svrert
mange hadde med seg niste, satte seg pa

et egnet sted , spiste sin mat og n0t
naturen. Vi kan virkelig si at turgleden
og naturgleden var blitt virkelighet for
mange.
Utfarten til h0yden var stor. Na kom
planene om bygging av Holmenkollbane
for a bringe folk ut i skog og mark .

Kilder:
E.B. (Else Boye): Etabli ssementene pa
Holmenkollen og Voksenkollen ,
Byminner nr.3/ 1970, Oslo Bymuseum.
Branntakstprotokoll for Vestre Aker,
Byarkivet.
Oslo Byleksikon 1987.
Ulvestad, Iv ar: Holmenkollen pa
postkort, Oslo 199 1.

HESTESPORVEI OG
ELEKTRISK SPORVEI
AV FINN HoLDEN

I 1857 bl e Kristiania utvidet med
Gamlebyen, Gr0nland, Gri.inerl0kka og
Sagene. Byen var blitt st0rre. Mange
mennesker arbeidet i se ntrum ,
kvadraturen bak Akershus festning, men
bodde pa l0kkene e ll er forstedene i
utenfor byen. Dette skapte et behov for
vognruter som kunne bringe folk me 11om
forstedene og sentrum, me 11 om bolig og
arbeid ..
I 1868 S0kte in geni0r Vogt om a
anlegge en hestesporvei fra Homansbyen til Stortorvet . Kommunestyret
avslo «vcesentlig af den Grund, at de
c•

K RI STIANIA

foreslaa ede Linier for en Del tcenktes
lagte gjennem Gader, der vare saa smale
at Anbringelse afSporvei gjennem dem
i altfor he i Grad vilde hindre den
alminnelige Fcerdsel».
I begynnelsen av 70-arene var det
h0ykonjunktur for byens viktigste
eksportartikler: trelast, is, hugget sten og
01. Befolkningen 0kte sterkt, fra 65 000
i 1869 til 86 000 inklusive forstedene i
1875, og arbeidsl0nningene var h0ye.
Stigende velstand f0rte til stigende krav
om bedre og st0rre leiligheter i nye bygg
utenfor sentrum. Samtidig ble boliger i
sentrum tatt til kontorer, butikker og
verksteder.
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Wilhelm shei Turisthotel og Restaurant.
Se ogsa hestedrosjenfra Holm enkollen Skydsstasjon. Fra Ulvestad
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Kristiania ca. 1875. Fra Myhre: Sagene - en arbeiderforstad bej olkes
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Tiden var moden for faste vognruter.
I 1874 s0kte ingeni0r Vogt igjen .
Aksjetegningen gikk tregt i begynnelsen,
men da Henrik Ibsen hadde tegnet seg
for noen aksjer, kom det fart i tingene .
Alt i oktober 1875 begynte hestesporvognen a ga i Kristiania, i tre retninger
fra Stortorvet: til Homansb yen, Yestbanen og Gmnlandsleiret.

Kun renslig klredte Folk
tilstedes Adgang
Kusken fikk !itt av en oppgave; han
skulle passe hestene og ha oversikt over
trafikken , s0rge for vekslepenger og
kontrollere at passasjerene Ia pengene
eller bill etten i b0ssen. Dessuten skull e
han bolde «ti/b gr fig Kont ro / med

Passagererne. at de opj@rer sigpyntelig
og ordent!igt» .
Morgenbladet hadde redaksj onell e
artikler om problemet. Avisen fryktet at
ku s ken ikke ogsa kunne v<e re politi
overfor «et Publikum, der sam vorl kun

er fidel vant til at Ja!!'des sammen, og
for den store Mcengdes Vedkomm ende
endnu er mindre vandt til at iagttage den
Anstcendighed og Rolighed i Opj@rse/,
uden hvi!ken det bedre Pub/ikum og
navn/ig Damer vi/de ncere F1ygtfor at
beny tte sig afdenne Befordring».
Bladet mente at byen «staar meget
langt ti/bage.for andre st0rre Eyer med
H ensyn til del gnsk e /ig e .frie og
!igestil!ede Samkvem i ofj'ent/ig Liv
mel/em deforskje//ige Samjimdsklasser
.. . der har idethe/e vceret strcebet a/tfor
li det e.fie r at undergive det store
Pub/ikum den opdragende Magt sam et
hyppigere Samkve m med de bedre
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Klasser han>.
«Kun renslig
klcedte... Folk tilstedes Adgang til Sporvognen» .
Sporveisregel 7 sa:

Den f0rste tiden fulgte det med en
politimann i vognen etter at det var blitt
m0rkt.

Vognen standser naar
Omstendighederne
tillader det
De f0rste arene Ia skinnene oppa gaten,
og det var «ikke tilladt Sporvognen at

for !ade Skinn ene og kjm'e ud paa
Brolcegningen eller Veien». Trafikk over
skinnene var va nskelig. Derfor vedtok
bystyret vedtok at KSS matte grave ned
skinnene. r 1883 hadde aile linjer Tatt
nedgravde rilleskinner.
Om v interen, nar sneen j evnet aile
spor, bl e linj en og ruten overlatt til
kusken , som ogsa var kondukt0r. r 1876
ble det befordret I 462 2 10 passasj erer,
det ble kj 0rt 306 dager pa hjul , 49 dage r
pa slede og inn stilt 9 dager pga. f0reforholdene . Aret etter bl e det kj0rt 90
da ger pa slede. Driften var lwert ar
innstilt langfredag og I . juledag.
For a unnga for tungt slit for hestene
bestemte selskapet: « Vogne og Slceder

maa ikke vcere tungere end at de i
Rege/en kunn e trcekkes, Vognene qj'2
Heste og S/cederne aj'4 Heste; ved st@rre
Stigninger kan dog anvendes det forngdne Forspand. » Likevel bl e det
problemer. I mange ar var det ikke faste
stoppesteder. «Enh ver der @I?Sker at

beny tte Sporvogn , giver Kusken et Vink
herom. hvore.fier han vii standse saasnart Omstendighederne tillader det.»

Derfor kunne en sporvogn bli praiet
midt i en bratt ba kk e. D ette s kapte
va nsker for h est og ku s k. Avisene
inneholdt tallrike klager over folks
hensynsl0se dyrplageri nar de stanset
vognene like f0r eller i bakkene.
Om vinteren kj0rte KSS med slede,
men dette viste seg fort a v<ere for tungt,
s<erlig i vam1t v<er. Derfor gikk selskapet
raskt over til a bmyte og salte traseene
om vinteren. r begynnelsen va r strekningene enkeltsporede. Dette bl e tungvi nt, og KSS gikk over til dobbeltspor.
Det f0rste aret med hestesporvogn
bodde det 85 000 mennesker i Kri stiania.
Allerede det f0rste hele trafikkaret, 1876,

trakk hestene 1.46 millioner passasjerer,
det vii si 15 turer for hver innbygger,
iberegnet forstedene. Ar 1900, det siste
a ret m e d h es te spo rv og n er, bl e det
registrert 16.82 millioner reiser, 74 turer
pr. innbygge r. D ette krevde mange
hester, nesten 300 sporveishester.
D en neste b y utvid e lse n i 1878
innl emmet Valerengen, Kampen, Sandaker og Holtel0kka, Briskeby, Frogner
og Majorstuen med 25 000 innbyggere,
s lik at bye n etter utvidel se n hadd e
I 07 000 innbyggere. Flytteprosessen ut
av sentrum fortsatte , og avs tanden
mellom bolig og arbeid 0kte. Yognnettet
matte 0kes.
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BHltrikken og
gronntrikken
Byen vokste sterkt i arene rundt 1890. I
1894 hadde byen rundt 180 000 innbyggere.
Tre privatmenn, sivilingeni0r H. E.
Heyerdahl , konsul L. Samson og
overingeni0r A. Fenger-Krog, s0kte om
konsesjon pa elektrisk sporvei i
Kristiania fra Jernbanetorvet over
Drammensveien til Majorstuen . Kommunen var meget betenkt; det gjaldt
s<erlig «Ledninger, ophcengte i Lufien»
som skapte problemer. Det var ildsfarlig
og uestetisk, og linjene ville kollidere
med telefontradene.

Kristianias Yognmannsforening
hevdet at hestene ville bli varig skremt,
og «det vi! med den elektriske Sporveisdrift stadig vcereforbunden en uberegnelig Fare for Liv og Gods for Kristianias Vognmcend og private Hesteeiere
og for Byens lndvaanere i det hele
taget».
Kommunen var ogsa opptatt av
hestene «idet deslige Maskiner maa
befrygtes at ville genere den tJvrige
Trafik ved at skrcemme Hestene». Men
siden maskinene er slik at de «ikkefremkalde RtJg og SttJi og hurtig kunne
standses», ble konsesjonen innvilget.
I 1894 fikk Kristiania, som den f0rste
by i Norden, elektrisk sporvei. Kristiania

Elektriske Sporvei (KES), I tillegg til
Briskebylinjen kom en linje fra 0stbanen til Skillebekk. Yognhall og verksted ble bygd pa Majorstuen. Etter hvert
ble sporveien forlenget til Nobelsgate,
til Sk0yen, Lilleaker og til slutt til Kolsas
i 1930.
Vognene til KES var bla, og vognene
ble etter hvert kalt «blatrikkem>- den bla
«elektrikken». Ledelsen i KSS forsto at
hestesporvogner ikke ville klare konkurransen med den elektriske sporveien.
Yed arhundreskiftet ble samtlige strekninger elektrifisert og 38 hestesporvogner bygd om til tilhengere til
elektrisk drevne vogner. Vognene til
KSS ble deretter kalt «gmnntrikken».
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Det nye teknikkens vidunder matte
forklares for publikum: «Staar Motorvognen stille ved et Stoppested, bemrer
den ikke Stmmledningen og .forbruger
saa ledes ingen Kraft; det samme er
Tilfceldet naar den gaar nedover en
Skraaning, hvor den bevceges afsin egen
Tyngde ... Den Traad hvorigjennem den
elektriske Kraft ftJres, er en ganske tynd
Metaltraad, der i nogen A_fstand ikke er
synlig, og de Stolper, hvori Traaden skat
ophcenges, kan gives et dekorativt Ydre,
saa de ikke bliver til Vanzir i Gaderne;
de kunde, om tJnskes, kombineres med
Gaslygterne. »
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De to linjene mgtes - samtidig avistegning
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F0rste dag med elektrisk sporvei ble
forbeholdt innbudte. Dagen etter var
sporveien apen for publikum. «Vognpaa
Vogn gik hele Dagen pakkende fuld af
Folk. Enkelte Reisende kjorte ned og op
igjen flere Gange itrcek for rigtig at faa
provekjort det nye smukke Befordringsmiddel.» «A ft gaar med en Sikkerhed og
Ro sam maa virke beroligende selv paa
dem, der er nervose over.for aft nyt,»
skrev Aftenposten. Trikken stoppet ved
gatekryss og sporkryss, og vognene gikk
med 8 minutters mellomrom, og farten
var svimlende 20 km i timen .
En innsender hadde klaget over at det
gikk raskere a ga fra Homansbyen til
Torvet enn a kj0re med hestesporvogn .
Det kunne man ikke si om det nye befordringsmiddelet. Sporveisselskapet framhevet fordelene i et «Prospektus»: De
reisende var fri for larm , st0v og lukt fra
hesten, slapp a se hestenes slit, hadde
elektrisk lys i vognen og kj0rte billigere.
Taksten med elektrisk sporvogn var 10
0re, med hestesporvogn 15 0re.
Transportrevolusjonen etter 1850
f0rte til Iavere transportpriser som senket
prisene for en vare som hvete til en
bmkdel. Trikkebillettene i St. Petersburg
sank fra I 0 kopek i 1860-arene til 4
kopek i 80-arene fordi Iavere hvetepriser
f0rte til billigere fOr for hestene som
trakk trikken. Jeg vet ikke om endring i
hveteprisen pa verdensmarkedet spilte
en rolle i Kristiania.

Kommunal sporvei
De to f0rste sporveisselskapene var private
og tjente gode penger. Kommunen
bestemte seg derfor for a bygge en
kommunal sporvei , Kristiania Kom-
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munale Sporveie. Den bygde vognhall pa
Sagene, og «mdtrikkem> Ia spor til
arbeiderforstedene: fra sentrum til Sagene,
til Kampen, Valerenga og Sandaker. Det
kommunale selskapet ble ingen suksess
og ble overtatt av KSS i 1905. De to private sporveisselskapene hadde konsesjon
til 1924 og ble da overtatt av kommunen.

Bhltrikken forutsetning
for Holmenkollbanen
Blatrikken forutsatte en stor by, bade i
folketall og omfang. Den f0rste utbyggingen av byen skjedde ved en utfylling
av ledige l0kker og etablering av
modeme bydeler. I 80-arene ble det bygd
pa Balkeby, i Homansbyen, pa Hegdehaugen og pa Bj0lsen , Grunerl0kka,
T0yen, Kampen og Valerenga.
Men blatrikken Ia ogsa grunnen for
videre utbygging i utkanten . I 90-arene
skjedde den f0rste store utbyggingen pa
vestkanten: Frogner, Skillebekk, Briskeby, Majorstuen, Fagerborg. Pa slutten av
90-arene 0kte folketallet i Bygd0y aile
fra 291 til 1341 og i Eckersbergs gate
fra 10til638. Vedaretsslutt 1900hadde
Kristiania 226 000 innbyggere.
Innenfor de gamle bygrensene var
det murtvang. I de nye omractene utenfor
bygrensen av 1859 var det inntil 1899
tillatt a bygge store trehus pa inntil to
etasjer og 240 m 2s grunnflate. Na kom
de store leiegarder med tam, kamapper
og vakre fasader, borgerskapets borger.
Ved arhundreskiftet var sporveisnettet 24 km langt. I amtmannsberetningen star det at «Byen staar nu
antagelig i Henseende til billige og letvindte indre Kommunikationsmidler
fuldt paa H0ide med sin Tid».

Majorstuen - endepunkt
og startpunkt
Den elektriske blatrikken bidro pa tlere
mater til a hjelpe fram Holmenkollbanen. F0rst og fremst fikk Holmenkollbanen kontrakt med det elektriske
sporveisselskapet om drivkraft fra
sporveiens elektrisitetsverk ved
Majorstuen. Dessuten f0rte blatrikken til
utbygging av omradet ved Majorstuen
og gjorde det atskillig lettere a bo i Aker
for folk med daglig arbeid i byen.
Initiativtakere og myndigheter h0stet
ogsa erfaringer med den f0rste driften
av elektrisk sporvei, som fordelen med
faste stoppesteder og dobbeltspor.
Majorstulinjen gjorde det langt lettere a
komme uti skog og mark og drive sport.
I en «Haandbog for Reisende »
papekte Yngvar Nielsen Majorstuens
betydning som bade endepunkt for
sporveien og startpunkt for en framtidig
«1 Sporveiens
Holmenkollbane.

Omgivelser .foregaar der en betydelig
Byggevirksomhed, sam varsler om, at
Christiania i den ncermeste Fremtid vii
blive betydelig utvidet paa denne Kant».
Grunnlaget var lagt for et nytt initiativ
av ingeni0rene H. E. Heyerdahl og
Albert Fenger-Krog.

Kilder:
Aktstykker Kristiania Kommune, 1874,
1875, 1892, Byarkivet.
Amtm::endenes Femaarsberetninger
1876-1880, 1896-1900, Byarkivet.
Fas ting , Kaare: Sporveier i Oslo
gjennom I 00 ar, Oslo 1975
Hammer, S.C.: Kristianias historie.
Hegdal , Torgrim: Kristianias f0rste
sporveier, i TOBIAS, nr . 2/97,
Byarkivet.
Myhre, J.E.: Oslo bys historie, bind 3,
1990.
Nielsen, Yngvar: Haandbog for
Reisende, Christiania 1894

Det gamle Majorstuen sam kaje i 1870-arene. Fra Holmenkolbanen 50 ar.
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Arsmelding 1997

JOBBETID OG BYGGEBOOM
AV FINN HoLDEN

Den store innvandringen til Kristiania og
inntrykket av at en hovedstad matte ha
monumentale bygg skapte i I 880- og 90arene en veldi g byggevirksomhet og
spekulasjonslyst. Det skulle bygges bade
«tidsmessige» forretningsgarder og
«modeme» leiegarder, forretningsgarder
i sentrum og leiegarder i vest, nord og
0st, skoler og fabrikker. Det var nok av
arbe id smu li g heter, og arbe id s l0n ningene 0kte. Arbeidet med a anl egge
en jernbanelinje fra Skarpsno via
Majorstuen (Friggjordet) til Sandaker
med sentralstasjon her ble pabegynt.
Tilsynelatende sku lle byggingen f0re
til overflod pa husrum, men spekulasjonen gjorde at husleiene vedble a holde
seg h0ye. Nye eiere satte opp husleien.
Garder og tomter skiftet eiere raskt,
og priser og husleier gikk oppove r.
Eiendommer ble kj0pt og solgt videre
med enorm fortjeneste. Midt i 1890arene ble eiendommen Aasen kj0pt for
I I 0 000 kr. En del av eiendommen ble
ekspropriert av staten for 85 000 kr, og
resten ble i 1898 solgt til utparsellering
av byggetomter for I million kr.
Under denne h0ykonjunkturen gikk
A/S Holmenkolbanen ut med tilbud om
aksj etegning og kj0p av hustomter tangs
ban en. I juni 1899 sprakk bob len. Tallet
pa byggearbeider i byen sank til halvparten fra 1. halvdel av 1899 til slutten
av aret.
F0lgene av dette skal vise pa i neste
nummer av bladet.
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Mange av bygardene i 1890-arene fikk
rik utsmykning. Her Seilduksgata 26,
fra Oslo Bys Historie, bind 4: Den
delte byen.

Vinderen Historielag har ijubileumsaret
1997 fortsatt sin linj e fra de foregaende
arene. Malsetningen har vrert a gj0re
medlemsbladet stadig bedre - bade
redaksjonelt og trykningsmessig. Det
f0rste nummeret presenterte et medlemsblad med fargebilder som viste malerier
fra bydelen. For 0vrig har stofftilbudet
vrert variert, av og til knyttet til vare arrangement eller tematisk ordnet. Medlemsm0tene har tatt sikte pa a gi en
bredest mulig presentasjon av bydelen
og har bl.a. invitert til to vandringer. Det
ble avviklet 5 arrangement i 1997. La get
har ratt god 0konom isk st0tte- gaver fra
medlemmer, st0tte fra Eckbos Legater
og Vinderen Bydelsforvaltning. Medlemstallet pr. 3 I /12 1997 var 804, en
0kning pa 46 fra i fjor. Pa slutten av
fjoraret kom det i stand et samarbeid med
kulturavdelingen i Vinderen Bydelsforvaltning.
Historielagets arsm0te ble holdt 9.
apri l pa Holmenkollen Restaurant. Ved
valgene ble Per Henrik Bache, Evelyn
Borchsenius og Anne-Wenche Ore gjenvalgt for 2 ar. Som nye medlemmer ble
valgt Ari ld Holland og Ole Krohn . I
tillegg ble Anne-Lise Fossum valgt for
ett nytt ar. Nar vi tar med de tre som ikke
stod pa valg, bestar styret i dag av 9
medlemmer. Valgkomite og revisorer
bl e gjenvalgt. I sin beretning gjennomgikk formannen lagets 5-ars jubileumskavalkade som stod i f0rste nummer av
bladet. Etter arsm0tet fortalte Oslo Bys
ordf0rer Per Ditlev-Simonsen om sine
oppvekstar i bydelen. Arsm0tet ble

avs luttet med en enkel servering for de
fremm0tte. Ca. I 00 mennesker deltok pa
m0tet.
28 . mai inviterte historielaget ti l
vandring i Hansen-byen. Arkitekt Sigrid
Solberg var var cicerone. Over I 00
mennesker deltok. Vandringen ble avsluttet pa Jeppes Kro med konkurranser
og en enkel servering.
30. august deltok historielaget med
egen stand pa Vinderen Bydelsdag. Var
oppfatn ing er at vi skal synes i bybildet
og at det er viktig at vi deltar.
Ogsa i ar deltok vi paden europeiske
kulturminnedagen . S0ndag 2 I . september inviterte vi medlemmene til vandring i Skadalen. Professor Nils Spjeldnres fortalte om Skadalens geologi .
Deretter fulgte deltageme kultursti med
oppsatte poster oppover i dalen. Denne
stien gikk etter hvert over i en natursti
som ogsa hadde en del instruktive
plakater. Over I 00 mennesker deltok
denne fine s0ndagsformiddag.
Julem0tet ble i ar arrangert i
kjellerstuen pa Holmenkollen kapell 11 .
dese mber. Tidligere skogsjef Bjarne
Mjaaland fortalte om navn pa ganle
skil0yper og stier i Frognerseteromradet.
Senere sti lte styremedlem Ari ld Holland
sp0rsmalet om noen visste hvor danskemysa Ia. Kort meningsutveksling fulgte
om den Iitt spesielle saken. Etter m0tet i
kjellerstuen begav medlemmene seg opp
i selve kapellet der de fikk en orientering
ved kirketjener Svein Rasch . M0tet ble
avsluttet med orgelspi ll og fe ll essang.
Ca. I 20 mennesker deltok pa m0tet.
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-I 1997 er det holdt 8 styrem0ter. Det
er trykket 4 medlemsblad. Historielaget
bar deltatt i 2 kontaktm0ter som
Fellesriidet for bistorielagene arrangerte.
Historielaget bar fortsatt arbeidet med
fotoregistrering og dessuten fotografering av aile ytre, fysiske forandringer
som skjer i byde len. Smiekomiteen
fortsetter sitt arbeid . Styret er fre mdeles
opptatt av den gamle busmannsplassen,
Holtet pii Slemdal. Kontakten med
Vinderen Bydelsforvaltning bar f0rt til

et arbeid med kartlegging av kulturminner i bydelen som ska t publiseres
som et kulturkart. St0tte er ogsii gitt til
Markarelaterte tiltak som piibegynnes i
1998.Historielaget pmver fortsatt ii finne
gode arkivmu li gbeter.

AV HARALD SANDVIK OG ELIZABETH

Vinderen 27/ 1 1998
0yvind Gaukstad
Ieder

Dansker0ysa sett mot Holmenkollen kapell, foto: Arild Holland
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MINNER0YS OVER DANSK
STATSBORGER VED
HOLMENKOLLEN KAPELL
SKJELSVIK

Om dens tilblivelse fortelles f0lgende:
Den ble reist til minne om en danske som
omkom antageligvis i en snestorm pii
stedet bvor my sen star. Det eksisterte et
eget fond for vedlikebold av mysen, men
papirene som ble oppbevart i Skogvesenets arkiv, er dessverre giitt tapt.
Det foreligger en nedtegnelse om
mysen, skrevet av tidligere kontorsjef i
Skogvesenet J akob Kvande: "Bak
Holmenkollen kapellligger en stor steinmys ved en gammel nedlagt setervei.
Her gikk den gamle veien fra Holmensetra (Peisestua v/Besserudtjernet), til
Frognersetra. Til denne ste in mysa
knytter seg fortellingen om en danske,
som for mange iir siden omkom her ved
en kj0reulykke da han var pii vei ned fra
Frognersetra. Slektninger i Danmark
fikk reist denne mysa til minne om den
tragiske hendelse. Det skat vcere avsatt
et ii rlig bel0p til vedlikeho ld . Etter
frigj 0ringen hadde noen dansker, som
var her for ii se pii Holmenkollrennene,
med en krans som de vi ll e Iegge ned ved
«bautaen» ell er «minnemysen». Ved en
tilfeldighet fikk Skogvesenet h0re om
kran se n og tok saken opp med den
danske presseattasje i Oslo, hvor man
fikk opplyst at der til ambassaden var
innbeta lt et bel0p pii ca. I 00 kr iirli g til
ved likehold av en «bauta» ingen hadde
«kjennskap til. ».

Vi tror den omkomne og hans fami lie
mii ha vcert velhavende, all den stund de
har bekostet byggingen av mysen og
bevilget I 00 kr pr. iir til vedlikehold.
Siden myntenheten er i kroner og ikke
riksdaler, kan en muligens konkludere
med at ulykken skjedde etter 1875 og
f0r Keiser Wilbelmsvei (etter 1945 nytt
navn : Holmenkollveien) bl e an lagt i
1890. Denne veien ble an lagt for ii Jette
adkomsten til Frognerseteren.

Beliggenhet - beskrivelse:
R0ysen ligger ca I 00 meter VNV for
Holmenkollen kapell og ca. 300 meter
N0 for S0 enden av Holmenkollhoppet.
Minnesmerket er rundt og har nesten
loddrette s ider. Den bestiir av store
bruddsten. Midt pii den flate tappen er
det reist en I ,5m h0y bruddstein . Den er
omgitt av 5 brudd stein reist ut mot
kanten av toppartiet. R0ysen er 4,2 meter
i diameter og I ,3 meter h0y . Det er
nrerli ggende ii tro at steinene som omgir
midtsteinen , er ment ii representere
kompassrosen.
Oslo Kommune, Skogvesenet restaurerte mysen ca. 1966.
• Hvem er den omkonme danske?
• Hvem sendte penger til ved li keho ld?
• Hvem er hans etterkommere?
• Niir og hvordan omkom han?
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Har du opplysn inger, ta kontakt med:
Harald Sandvik
Linderudveien 6
0594 Oslo
Tlf.:
22 64 92 87
Mobil: 90 I 77 935
E-mail : hasandvi @online.no

Elizabeth Skjelsvik
Thorleif Haugs vei 14
0393 Oslo
Tlf.: 22 14 21 15

MYSTERIET VED
HOLMENKOLLEN KAPELL
AV ARILD HoLLAND

Vinderen Historielag har i sitt medlemsblad nr. 4/ 1997 et bilde av en steinmys
med foresp0rsel: «Hva er dette? Hvorfor
er dette bygd?»
Sp0rsmii let ble tatt opp under
Historielagets julem0te. Undertegnede
ga saken en omtale, ogden etterf0lgende
debatt ble livlig. E lizabeth Skjelsvik og
Harald Sandvik gir i dette nummer av
medlemsbladet en beskrivelse av steinmysa med de opplysninger de sitter inne
med. Jeg skal om tale andre versjoner og
avslutte med noen kritiske kommentarer.
Hittil kan vi bare slii fast en ting med
sikkerhet: Vi har ingen faste
holdepunkter utenom at det er en steinmys. Videre virker det sannsyn li g at
mysa har noe med Danmark ii gj0re,
siden en (eller to) danske(r) er omtalt i
aile fremstillinger.
I jubileumsskriftet «Holmenkollens
Vel 75 iir 1914- I 989» star det bl.a.:
«Pii vestsiden av Kapellet mot Holmenkollbakken Jigger det en gravhaug. Her
skal angivelig 2 dansker Iigge begravet.
De ble overfalt av en snestorm og omkom pii ve i fra Piperviken til Frognerseteren.»
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I en fremstilling som befinner seg i
Vinderen Hi storielags arkiv, star det
f0lgende :
«Dansk minnemys. Det fortelles at
for snart 200 iir siden var det en danske
som vi ll e gii fra Kristiania til 0vre
Frognerseteren, en seter som den gang
Iii ved 0vresetertjem. Som passasjer pii
en av seilskutene som drev plankefrakt
mellom Kristiania og Danmark, gikk han
i land i «Plankebyen », nuvrerende
0stbanen, opp Carl Johan og videre over
jordene til 0stre Holmen og opp
Holmenkolliisen : Dahan var kommet pii
h0y de med idag kapellet , ble han
overrasket av en snestorm og omkom.
Noen 1andsmenn av ham har Iaget denne
steinmysen til minne om den dristige
landsmann.»
I Skiforeningens iirbok for I 992 har
Odd Amstorp en artikkel om «Mysteriet
ved kapellet». Amstorp skriver at det var
en danske som vi lle ta seg en tur opp til
Holmenkolliisen:
«Trett etter en lang marsj fra Christiania, kanskje i dyp sne i motbakkene,
ble vel fristelsen til ii ta seg en hvil for
sterk. S0vnen fikk overtaket, og vandreren viiknet aldri mer. Familien i Dan-

mark fikk reise en minner0ys pii stedet
hvor den omkomne ble funnet og satte
ogsii av midler til vedlikehold.»
Arnstorp skriver videre at Skogvesenet restaurerte mysa i I 960, men
sakspapirene er kommet pii avveie.
Henvendelser til den danske ambassade
har ikke f0rt frem , heller ikke finnes det
opplysninger om noe Iegat for vedlikehold . Arnstorp kontaktet ogsii Ski foreningens tidligere generalsekretrer
Toralf Lyng og skriver i sin artikke l:
«Det var kommet noen dansker for
ii bekranse minnemysen. Denne greide
de ikke ii finne , sii de hengte kransen pii
en kvist og reiste hjem igjen. Lyng hadde
ogsii h0rt at den omkomne danske var
kommet med hest og slede. Sleden hadde
veltet, hesten l0p ut, og dansken ble
liggende bevisstl0s tilbake. »

Fremstillingene spriker sii ledes til
dels ganske sterkt. Det som gj0r saken
ekstra vanskelig, er at det ikke er oppgitt
kilder for opplysningene ide forskjellige
versjoner. Vi kan summere opp de
sp0rsmiil som reiser seg:
En eller to dansker?
Gravsted under mysa?
Ti l fots ell er i hest og slede?
Hva sku lle vedkommende gj0re i
Holmenkolliisen vinterstid?
Tidspunktet varierer fra 200 iir
tilbake og til etter anlegget av Holmenkollveien (f0r Keiser Wilhelms vei), dvs.
etter ca. 1875.
Deter bare en versjon som angir to
personer. At to personer skulle ha forulykket samtidig, synes imidlertid lite
holdbart. Stedet er helt ufarlig (ingen

Danskertaysa sett mot vest, !egg merke til jlere mindre bautaer
Foto: Arild Holland

pamysa.
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stup el.lign.). At noen sku lle vrere
begravet under mysa, anses for nrermest
utelukket. Det vil le ha vrert i strid med
norsk lov.
For 200 ar siden eksisterte ikke Carl
Johans gate. Dens forl0per 0stre Gade
gikk bare til Egertorvet. Henvisningen
til «Piankebyem> tyder imidlertid pa at
begivenheten rna ha funnet sted f0r
1819, da bordtomtene i Bj0rvika brant.
Hvis vedkommende var utlending og
var kommet i hest og slede, vi i jeg tro at
en kj0rekar vi ll e ha vrert med. To
personer skull e da ha forulykket. Og er
hellingene sa bratte at de vill e ha
omkommet?
Sa nrer opp til var tid som etter 1875
ville vel ikke historien i den grad ha gatt
i glemmeboken? R0ysa Jigger heller ikke
ved veien. Et minne om en ulykke pa
selve veien ville mest sannsynlig ha vrert
reist ved veien, jfr. hva man ikke sjelden
ser langs veiene i f.eks . Alpene.
Sa kommer vi til siste punkt. Hva
sku li e en- antakelig enslig- person gj0re
oppe i Holmenkoll asen vinterstid? At
millet for utfarten sku ll e vrere 0vre
Frognerseter, synes lite sannsyn li g.
Vinterstid var det neppe noen setring. En
utlending- hvis han ikke var lokalkjent
- vill e ha mattet f0 lge en sti. Men vi lle
den ha vrert syn li g vinterstid? For 150200 ar s iden vil le det neppe ha vrert
trafikk i omradet, og sneen ville
antake li g ha dekket bakken. At en
utlending- som rna ha vrert ukjent med
omgive lsene - skulle ha gatt til fots i
sneen og alene (de fleste versjoner gar
ut pa en person), synes lite sannsyn li g.
Deter ikke mulig a trekke noen sikre
konklusjoner. Men noe rna det ha vrert.
R0ysa er meget omfangsrik og stein-
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blokkene sa store at de rna ha krevet mye
arbeidskraft, og i srerdeleshet siden mysa
har vrert reist f0r maskinenes tid . Jeg
kjenner imidlertid ikke til hvorledes
mysa sa ut f0r Skogvesenets restaurering
i 1960.
Jeg gar ut fra at nedskriverne har
gjengitt sine fremstillinger av historien
korrekt. Skal vi komme Ienger, rna vi ta
kunnskap om kilden(e) for de for skjellige versjoner.
Sitter noen av Medlemsbladets lesere
med opplysninger?

I{ ,.
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Holm enkollen kapell pa postkort
ca. 1920. Fra Ulvestad

VEIER, STIER OG L0YPER I
FROGNERSETEROMRADET
AV BJARNE MJAALAND

Frognerseterveien er den e ld ste av
veiene som f0rer fra Svendstuen til
Frognersete ren. Den var opprinnelig
setervei til Frognersetere n. Ette r at
Thomas Heftye var blitt eier av skogene,
ble veien utbedret og ombygget til
kj0revei i 1867 samtidig som han bygget
Heftyehuset pa Frognerseteren og det
f0rste tarnet pa Tryvannsh0gda. I Den
norske turistforenings arbok for 1870 er
det en artikke l, antagelig skrevet av
Heftye se lv, der det heter: «Til udsigten
.ff1rer der en ny anlagt kjfJrevej lige ind
under tarnet, og tror man specielt at
burde gjf1re opnu:erksom pa, at vejen
holdes aben ogsa om vinteren, saledes
at den kan bej'ares med bredslcede med
1 hest, ligesom ejeren Lader tarnets
trapper holde fhfor is og sne».
I 1870-arene ble Midtstuen bygget,
og kj0reveien til Midtstuen til
Fr0nsvollstrakka ble ogsa an lagt pa
denne tid. T0mmerveien ble stengt med
born ved Midtstuen, derav navnet Bomveien. Med den 0kte akeaktivitet i Frognerseterveien ble bommen fjernet, men
en veigrind ved Svendstuen var i bruk
til omkring 1920. Frognerseterveien ble
en rekke ganger tilrettelagt for aking og
fikk etter !wert navnet Korketrekkeren.
I 1890-arene ble Bomveien forlenget
fra Fr0nsvo ll st rakka til Tryvann.
Samtidig ble ogsa Tarnstien fra Tryvann
til Tryvannstarnet bygd. I 1905 ble nye
Akevei fra Peisestuen ti I M idtstuen
bygget for en kostnad pa vel kr 2 000.

Utgiftene ble stort sett dekket av Christiania Brrendevinssamlags fond. I 1890arene ble ogsa Kjrerlighetsstien bygget
fra Midtstuen til Frognerseteren. Den ble
ogsa kalt «Nibruveien» pa grunn av sine
ni klopper.
I 1912 ble det bygget vei fra
Fmnsvollstrakka til Fmnsvollen. I bruksbestyrerens innstilling til magistraten
heter det bl.a.:
«Det har for beboerne pa Fnms vollen vcert et start savn og til dels
ufempe ikke a ha vei, da det S0/11 ska/
deropp, ma bceres de bratte bakker, og
da disse er lange og besvcerlige, er dette
et hardt arbeide.»
Bestyreren innmmmer at han har
vrert oppmerksom pa n0dvendigheten av
vei til Fmnsvollen, men at han hittil har
fun net det for dyrt for kommunen alene
a pata seg dette arbeid. Men da Christi ania Skiklub na har sagt seg villig til a
yte et bidrag pa kr 500 til dekning av
halvparten av kostnadene pa kr I 000 ,
finner bruksbestyreren a kunne anbefa le
prosjektet.
I et brev til magistraten i 1909
anmoder advokat Harbitz, dr.med . Johan
Otto Borchgrevink og professor
P.O.Schj0tt om at det rn a bli bygget en
sk il0ype fra Sportsha ll en pa Frognerseteren til Tryvann. Det ble av ho ldt
befaring med bruksbestyreren, og han
anbefalte prosjektet. Under forutsetning
av at det ikke gj0res mer arbeid pa denne
skil0ypa enn pa andre ski l0yper, ble
utgiftene beregnet a bel0pe seg til kr 75.
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............Skiforeningen ble anmodet om a merke
l0ypa. Dette kunne imidlertid ikke
Skiforeningen pata seg da utgiftene ville
bel0pe seg til kr 5. Vedlikeholdet av
merkene var Skiforeningen villig til a
pata seg. Oppmerkingskostnadene ble sa
inkludert i anleggssummen som ble
paplusset 5 kr til kr 80 . L0ypa fikk
navnet Borchgrevinkl0ypa, og en del av
l0ypa ble i 1946 forsynt med elektrisk
lys av Skiforeningen som den f0rste
skil0ype i verden. Dr. Borchgrevink
kom senere som lege til Kristiansund der
han ble en stor forkjemper for Atlanterhavsveien . Professor Schj0tt ble opptatt
som medlem nr. 2 i Christiania Skiklub
og bygget i 1887 sportsvillaen pa
Finnerud som var den andre sportshytta
i Nordmarka. Den f0rste sportshytta ble
bygget pa Fmnsvollen av Christiania
Skiklub.
I utforkj0ringen ned til Tryvann viste
det seg etter hvert at Borchgrevinkl0ypa
ble for vanskelig som lysl0ype. I en
henvendelse fra Skiforeningen til
skogvesenet i 1960 ble det anmodet om
a finne en lettere trasee fra Nikulpmyrene til Tryvann. Hans Maarud som
hadde v~rt bestyrer pa Tryvannsstua
siden apningen i 1932 til 1954 , var
kjentmann ved planleggingen av den nye
l0ypa som fikk navnet Maarudl0ypa.
I 1890-arene ble det ogsa bygget en
sti fra Frognerseteren til utsiktstamet pa
Voksenasen. Den er na merket av Oslo
og Omegn Turistforening.
Etter at Kristiania komrnune var blitt
skogeier i 1889, var kommunen sv~rt
aktiv i utbygging av stier, l0yper og
akebakker. L0yper som Svendstul0ypa
fra Frognerseteren til Svendstuen og
Heftyel0ypa fra Frognerseteren til
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Midtstuen stasjon ble anlagt i 1890arene . Navnet pa disse l0ypene har
skiftet noe gjennom arene. Heftyel0ypa
er blitt kalt biide R~derl0ypa og Ready10ypa, og Svendstul0ypa er til tider blitt
kalt bade Schmderl0ypa og Treminutteren.
Samtidig ble ogsa antagelig Slagene10ypa fra Sportshalle pa Frognerseteren
til Fmnsvollstrakka bygget. Navnet skal
ha sammenheng med mye harespor, slag
i sn0en, a gj0re .
I 1890 ble keiser Wilhelms vei fra
Holmenkollen til Frognerseteren (na
Holmenkollveien) apnet av kong
Oscar 2. og keiser Wilhelm. De har
begge fatt sitt minnesmerke i veikrysset
Holmenkollveien-Kongeveien, og deres
initialer er ogsa hogd inn i bergveggen
syd for Frognerseteren. I 1890-arene ble
aketrafikken i keiser Wilhelms vei sa stor
at den bare kunne tillates brukt om
kveldene i manelys .
Rykkindveien , som gar fra Slagene
til Heggehullet, ble anlagt i 1917 som
driftsvei for t0mmer- og vedtransport.
Navnet harden fiitt etter 0. Rykkind, en
t0mmerkj0rer fra Rykkinn i B~rum som
var den f0rste som kj0rte t0mmer pa
veien.
Pariseren, l0ypa som gar fra Sportshal len pa Frognerseteren til Fmnsvollstrakka, ble planlagt pa en serviett av to
unge Osloborgere pa en restaurant i Paris
en varm sommerdag i 1930-arene, der
de dmmte seg tilbake til Nordmarkas
herlige skis0ndager. Vel tilbake i Oslo
ble saken tatt med skogvesenet, og l0ypa
ble bygget. Den ble imidlertid ikke sa
mye brukt f0r den i 1976 ble forsynt med
elektrisk lys fra Frognerseteren over
Fmnsvollstrakka til Ullevalseter.

Med arbeidsledig ungdom ble
Heftyebakken bygget omkring 1930 fra
Frognerseteren til Svendstuen. Da det
antagelig ble nytt en del akevitt under
byggingen, ble den ogsa kalt «akevitten» . I 1930-arene ble ogsa forbindelsesveien mellom Tryvann og Ullevalseter og veien fra Sognsvann til Ullevalseter bygget.

~
i

i~

Skiltayper og bakker i Frognersetertraktene.fra slutten av 1930-ilrene.
Fra boken: "Det begynte rned Frognerseterskogen". Forfatter: A. Vevstad
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Valgkomiteens innstilling
Til Arsm0tet i Yinderen Historielag
Oslo, den I februar 1998
Styret har det siste aret bestatt av:
Leder:
0yvind Gaukstad, som star pa valg
Nestleder:
Anne-Wenche Ore, er valgt frem til 1999
Sekretrer/kasserer: Per Henrik Bache, som er valgt frem til 1999
Redakt0r:
Finn Holden, som star pa valg
Styremedlem:
Evelyn Borchsenius, som er valgt frem til 1999
«
Siri Ytrehus, som star pa valg
«
Anne-Lise Fossum, som star pa valg
«
Arild Holland, som er valgt frem til 1999
«
Ole Krohn, som er valgt frem til 1999
Valgkomiteen har med glede registrert det arbeid styret har gjort ogsa i dette forl0pne
Komiteen vii derfor foresla at de styremedlemmer som har sagt seg villig til a
fortsette, far anledning til a ga pa en ny periode.

ar.

Som vist over star Anne-Wenche Ore, Per Henrik Bache, Evelyn Borchsenius,
Arild Holland og Ole Krohn ikke pa valg.
Anne-Lise Fossum og Siri Ytrehus 0nsker ikke gjenvalg.

SORKEDALSVASSDRAGET OG
SORKEDALEN
VED fiNN HOLDEN

Trygve Christensen, formann i det
nydannede S0rkedalen Historielag, har
na gitt ut en bok om dalen og vassdraget.
Trygve Christensen vii vrere vel kjent av
mange av medlemmene i Yinderen
Historielag. Han kaserte over sin meget
leseverdige bok, Marka og krigen fra
1993 , pa et medlemsm0te i desember
samme ar, og hans fine turguide om
Ankerveien ble anmeldt i Medlemsbladet nr. I/96.
Det har vrert en glede a ga gjennom
denne boka, bade tekst og bilder. Boka
starter med omtale av Peter Christen
Asbj0rnsens tur fra S0rkedalen, hvor
forfatteren gir sin tolkning av ruten
Asbj0rnsen gikk videre fra Lyse. Der-

etter gir Christensen en grundig innf0ring i kjerraten i Asa med bilder fra
marka og modeller fra Skogbruksmuseet
i Elverum. Skildringen av t0 mmerf1 0 tingen i S0rkedalsvassdraget er
spennende og instruktiv . F0rst de
imponerende anleggene i marka, sa selve
fl0tingen. Pa den ene siden slitet, risikoen og pakjenningene. Datt de uti , var
det bare a t0rke t0yet pa kroppen. De
spiste nar de fikk tid. Det gjaldt a sta pa
mens tl0tingen gikk. Steinmurer skulle
bygges langs elvel0pene, trerenner
skulle bygges, og t0mmervaser l0ses opp
under livsfare . Pa den andre siden lagarbeidet, utfordringene og spenningen. <de syntes s0nd i kvinnfolka som
matte vrera fl0tinga foruten,» sa en
gammel tl0ter.

Yalgkomiteen vii derfor foresla at:
0yvind Gaukstad blir gjenvalgt for 2 nye ar,
Finn Holden blir gjenvalgt for 2 nye ar,
Else Astrup blir valgt for 2 ar,
Gunnar Sandsbraaten blir valgt for 2

ar.

Yalgkomiteen foreslar Axel Ramm gjenvalgt som revisor for 2 nye
Var andre revisor Tore Holst star ikke pa valg i

ar.

ar.

Valgkomitemedlem Bjarne Mjaaland 0nsker ikke gjenvalg. Som nytt medlem
foresl ar vi Karen Margrethe Sodring.
Anne Kruke Indreberg, Yinderen bydelsforvaltning, har sagt seg villig til a m0te i
styrem0ter i saker av felles interesse for laget og Yinderen bydel.

Solfrid Langmark
sign.

Rolf Johnsen
sign.

Bjame Mjaaland
sign.

T@mmerrenna fra Svarten til Langlia var et imponerende byggverk. Fra boka
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Sa forteller Christensen om noen
mennesker i fl0ter- og ski l0perbygda
S0rkedalen sentrert rundt navn som
Gmttumsbraten og Bergendahl. Sa selve
dalen - elva, vannet, godset og skolen.
Christensen f0lger elva videre nedover mot fjorden med omtale av sager
og m0ller langs Lysakerelva. Som ansatt
pa Persbraten videregaende skole er det
en ekstra glede for meg a se bilde av en
av de plakatene som elever fra en klasse
pa Persbraten satte opp langs Lysakerelva under insp irert ledelse av nylig
avd0de lektor Arnstein Lien.

S0rkedalsboka slutter med en rekke
turforslag, aile med kart, utf0rlig tekst
og mange fargebi lder. Her er det fritt
fram for a f0lge Christensen pa mange
av rutene : Damtjem, Storflatan, Oppkuven, S0rkedalens tinder(!), Otertjem
og S0rkedalen rundt. Til sist har boka
navneregister og kildeoversikt.
Dette er en nydelig bok, Jettiest med
en god layout. Den gir mersmak pa turer
i omradet. Og boka er full av instruktive
kart!
Trygve Christensen:
S0rkedalsvassdraget og S0rkedalen,
eget forlag, Oslo 1997.
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Holtet sag i Lysakerelva og plakaten som elever fra Persbraten
videregaende skole har satt opp. Fra boka
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ULLERN- R0A OG
LANDET OMKRING
VED fiNN HOLDEN

Var nabo, Ull ern Historielag, har
igjen Iaget en fin arbok, denne gang med
hard perm med forsidebilde av klokketamet pa Sk0yen hovedgard. Arboka gir
et sva:rt tiltalende inntrykk, med godt
papir og stort sett gode fotografier.
Spennvidden i arboka er stor. I tid
spenner den fra pilegrimsleden gjennom
Ullem i middelalderen, over matrikkelen
for Aker herred 1863 til idrett og
krigsopplevelser fra siste krig. Ullem
Historielag dekker et stort geografisk
omriide, og det avspeiles i innholdet;
bade Bygd0y og S0rkedalen, biide sj0
og inn land. Ogsa ellers er bredden stor,
jordbruk og industri , handel og arkitektur, kart og idrett. I till egg gar redakt0ren
av arboka inn i Vi nderen bydel med
skildringen av 0stre Holmen .
Arboka har et imponerende antal l
forfattere (det kan gj0re en redakt0r fra
et annet historielag misunnelig!), og her
er mye interessant historisk lesning. Et
stort arbeid Jigger bak arboka.
Det svake punkt i arboka er, etter min
mening, mangelen pa (gode) kart. Artikkelen om pi legrims leden gjennom
Ullem og over Frognerbekken er ledsaget av et meget detaljert og lite kart
fra 1993 , 500-600 ar sen ere. Deter vanskelig a sammenholde kart og tekst, og
mange vii nok gi opp. Det er synd, for
teksten er interessant. Rektangelkartet
fra 1925 (s .2 1) gir de sam me problemer,
deter for svart og navnene for utydelige
mot tegningene av h0ydene pa kartet.

.........._ ,

-

. -~..

Damplokomobil brukt p a gardene i
Vestre Aker i 1920- og 30-arene. Den
skaffet kraft til sagbruk, treskeverk osv.
Fins pa Norsk Teknisk Museum.
Fra boka

Ull ern - R0a og landet omkring,
Ullem Historielag 1997.
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HVOR ER DETTE?
HVA LA I N£ERHETEN?

SEKRET£ERENS HJ0RNE
Vi vokser stadig og siden sist den I 0. november har vi fatt 23 nye
medlemmer som vi onsker velkommen til oss. Vi er derfor pr. I.
februar blitt 808 medlemmer i laget etter at 17 medlemmer er
stroket av ulike grunner i samme periode. I januar fikk vi fra
Vinderen Bydelsforvalting kr 30 000.- som er oremerket
miljoforbedringstiltak i var bydel. Vi sier mange takk og skal
bruke midlene til kart over gamle hoppbakker og begynnelsen pa
en kultursti langs hele Frognerelven.

Arskontingent 1998:
Vedlagt vii du finne en postgiroblankett som du like gjerne kan bruke i banken , og vi
venter at du snarest betaler kontingenten for 1998 pa kr I 00.-. Unntatt er aile de
medlemmer som allerede har betalt for 1998. Deter ingen ting i veien for at du ogsa
onsker a betale for flere ar om gangen. Det var ogsa tlere som i fjor onsket a stotte
laget vart med en ekstra gave. Hvis du er tvil om hva du har betalt for, kan du lese
dette av adresselappen din.
Koden betyr:
6
= betalt for 1996
7
= betalt for 1997
8
= betalt for 1998
G -g = har mottatt bladet som gave hittil, bor betale?
67 + SH = Medlem som ha gitt kr 500.- i gave
vs
= patatt seg verv i en gruppe og s for styremedlem

Foto: Kristian Qvigstad
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Hvis du synes at dette er vanskelig eller om du finner ut at sekretc.eren har gjort en
feil i registreringen, er det bare hyggelig om du ringer pa telefon 22 50 70 83 eller
sender epost til: pbache@online.no. Andre feil kan du selvfolgelig kommentere nar
du sender inn kontingenten din. De 31 medlemmer som har fatt 3 purringer pa a
betale kontingent for 1997, ber vi vc.ere raske med a gjore opp for seg for to armed kr.
200.Vart dataanlegg styrer utkjoringen av adresselappene og vii for neste blad bare
skrive ut de som har fatt et 8 tall bak navnet som betyr betalt for 1998. Du unngar
stopp i bladleveringen ved betaling for arsmotet 31. mars. Om du har adgang til
lnternett, sa vii du kunne finne egne hjemmesider for Vinderen Historielag pa adressen:
http://home.sol.no/-pbache/vindhist.html. Disse sidene vii bli utviklet videre etter
innspill fra medlemmer. Et spennende medium a begi seg inn pa og som vii vc.ere av
betydning for oss.

For de som ikke har lest vare tidligere 24 blader fra 1992-97, kan disse kj0pes
ved henvendelse til sekretreren. Hvis du har gitt bort det siste nr. av bladet, kan du ta
kj0pt et nytt i Vinderen Bok- og Papirhandel som er sa hyggelige a hjelpe oss med
sal get.
Vart medlemsblad nr 26 (2/98) er under arbeide. Det utkommer i maimed nrermere
beskrivelse av vart tjuesjette m0te i begynnelsen av juni da vi lager en spesialtur med
Nordmarkstrikken som er I 00 iir.
Kom med ideer til andre arrangementer du 0nsker i historielagets regi. Egne
vervegiroer er utlagte pa noen postkontorer i var bydel. lkke-medlemrner 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 bankkonto 5084.05 .24008.
Haper mange finner veien til arsm0tet den 3 1. mars pa Holmenkollen restaurant.
Regnskap og budsjett vi i bli fremlagt der.

Per Henrik Bache

STYRET I VINDEREN HISTORIELAG
1997-98
Leder:
Nestleder:
Sekretrer/kasserer:
Redakt0r:
Styremedlem:

0yvind Gaukstad
Anne-W enche Ore
Per Henrik Bache
Finn Holden
Evelyn Borchsenius
Siri Ytrehus
Anne-Lise Fossum
Arild Holland
Ole Krohn

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 nrermilj0 som en kulturarv vi
0nsker a gi videre.
Laget arrangerer medlemsm0ter og gir ut et medlemsblad som kommer ut fire
ganger i aret. Laget 0nsker a arbeide aktivt for a verne og merke fornminner og aile
slags kulturminner i var bydel.
Vi vii gjeme na flest mulig av bydelens beboere og 0nsker at de st0tter laget
med medlemskap eller del tar i var virksornhet. Er du interessert i vart arbeid, kan du
ta kontakt med Per Henrik Bache, tlf. 22 50 70 83, eller pbache@online.no.
Feil i forrige nummer:
Det bodde ingen familie Golden i Slemdalsveien 86, Vinderen politistasjon. Derimot
hadde dr. Golden legekontor der i 1970-arene.

Bilde 25
(ta med teksten "Glimt fra
Hovedstadsp .... "

Hestesporveien utenfor Grand Hotel. Fra: Oslo Sporveier, 1875-1975
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