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REDAKT0RENSSPALTE
Vi har vrert sa heldi ge a ta lov ti I a gjengi et essay
av norsk arkitekturs grand old men, arkitekt
Chri stian Norberg-Schulz, om en av perl ene i var
bydel, Bantj ern. Essayet er med vilj e satt inn i
varnummeret slik at leserne kan se det so m en
oppfordring ti I igj en a ta en tur ti I Bantj ern og
nyte den va kre naturen og forh apentlig, stillh et
og ro ved tj ern et.
Var og h0st er tiden fo r turer i Os lo og omegn
i natur og kulturl andskap. Derfor minner jeg medl emmene om ail e de nye turb0kene
med tips om turer i Oslo og omegn: Ankerve ien, Os lo - seks hi stori ske vandringer,
40 trivelige turer i Oslo og om egn , 40 tri veli ge turer i Asker og Brerum . De gir nyttig
og interessant informasjon til turer som : Ankerveien, Middelalderbyen, Semsva nnet
med ga ml e hu smann splasse r, Bm nn0ya rundt , A kerse lva fra Maridal sva nn et
til havnen, osv. osv.. Disse turb0kene har gitt meg stor gl ede under turene og inspirert
til nye turer.
Noti sen under om Middelalderbyen er min personlige komm entar og star helt for
min regning. Men ogsa hi stori elagene i Oslo og Fell esradet for hi stori elagene i Os lo
har ansvar for manglende innsats for Middel alderbyen. Det va r i omradet ved utl 0pet
av Alnaelva at byen Oslo oppsto for I 000 ar sid en. Herfra vokste byen og inntok de
omrader som hvert enkelt hi stori elag dekker. Hvert hi stori elag i Os lo har derfor sin e
mtter i Middel ald erbyen og b0r vrere opptatt av fo rhold ene her. Derfor skull e ogsa
Middelalderbyen vrert en primrer oppgave for Fellesradet for historielagene i Os lo. Her
har vi ve l aile sviktet.
Finn Holden

ER NORGE EN KULTURNASJON?
Leserne lurer ve l pa om dette er en noti s om operaen. Men nei, vi har ogsa andre sa ker
kan fa noen hve r til a Still e sp0rsmalet.
Det gam le Oslo bl e grunnlagt for rundt I000 ar siden, og ruin ene av kirker og gater
ligger apent i dagen, fors0pl es og forfa ll er. Tallri ke funn fra Middelalderbyen li gger
la gret uten at noe still es ut. Nar ska l dette se ttes i stand ? Na r ska l vi fa et
middelaldennuseum i Gaml ebyen? Vill e ikke andre storbyer eller land ha benyttet et
I 000 arsj ubil eum for landets hovedstad til a sla pa trommene? Mange av dem vill e
iallfall ha satt omradet i stand . Mange ville sikk ert ha arrangert utstillin g av de
arkeologiske funnene, ba produsert ell er st0ttet en popul rerutgave om Middelalderbyen
og funn ene, ha arrangert teg ne- ell er stilk onkurranse pa bye ns sko ler. Noe n
kulturnasjoner vill e kanskj e ogsa ha bygd et va ri g museum .
Hva gj0r vi?
Finn Holden
SOI11

VELKOMMEN TIL

VARTURIVOKSENKOLLOMRADET
Tirsdag 1. juni kl. 1800
inviterervi medlemmene av Vinderen Historielag til
en vandring i Voksen.koll-01m adet.
Vi m0tes ved Sori a Moria. Her vi i var cicerone, Truls E. Astrup , fortelle
oss om Soria Moria. Tmen garvidere pa sti (lys l0ype) til U llhytta som ble
bygget i 1893 (klubben U ll ble startet i 1883). Deretter passerer vi
Voksenasen hotelI, ThorleifHaugs vei og gar gjennom Solstua ned
til Voksenkollveien forbi Anne Kure tomten til Kragst0tten. Ved
Kragst0tten foretar vi en avs l0ring av veidirekt0r Krags nye kniv.
Turen avsluttes ved Soria Moria hvor de som vi l,
kan samles til ufmm elt samvcer.

VEL M0TT!

BANTJERN
AV CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ

Nordmenn er g lade i naturen. De var det
ibvertfall. Folkeeventyrene viser det, og
nasjonalromantikkens malerkunst.
Men det er mange symptomer som
tyder pa at naturgleden er i ferd med a
degenerere. Hardbendte angrep i landskapet og bensynsl0s utnyttelse h0rer
til dagens orden. I dag er det ikke Ienger
tale om a ta vare pa det som er, om a
respektere og kultivere. Na er alt blitt en
"ressurs" som tjener til a tilfredsstille
"bebov". Flatebogsten er et scerlig skremmende eksempel pa den mentalitetsforandring som bar funnet sted.
Heldigvis finnes det ogsa positive
tegn. 0ko logi og milj0vem er aktuel le

Bdntjern 1. mai 1999. Foto: Finn Holden

disipliner som viser at mange begynner
a skj0nne at vesentlige verdier er i ferd
med a ga tapt. Unge mennesker protesterer aktivt mot at naturen 0delegges i
"fremskrittets" navn. Noen flytter ut av
byen for a hjelpe til a gi nytt liv til0delagte
utkantstmk.
For at disse oppmuntrende tendensene skat ta et fundament, er det n0dvendig a sp0rre: Hva er naturen , og hva
betyr den for oss? F0rst nar vi bar svart
pa disse sp0rsma lene, kan vi med apne
0yne sam les for atter a ta vare pa det
som er oss gitt.
Hva er naturen , og hva betyr den for
oss? Sp0rsmalene er komplekse og
mangetydige. Her skaljeg bare fors0ke a
si noen ord om landskapet og dets be-

tydning. Landskapet er den gitte
om verden, der vart li v finner sted. Deter
tilfelle se lv nar vi bor i en stor by og far
naturen pa avstand. Selv den st0rste by
ligger i et landskap som er med pa a prege
dens atmosfcere og egenart. Den har
vokst frem pa dette stedet, og har tatt
opp i seg lys og farger, topografi og
materialer. Den er et bam av landskapet
og av menneskenes virke nettopp her.
Derfor er Paris forskjellig fra Amsterdam
og Praha fra A then. Vare byer er heldigvis ikke sa store. Hos oss er landskapet
enna til stede, og dertil bar vi fremdeles
adski lli g "ubemrt" natur.
Menneskenes forhold til landskapet
er bade praktisk, teoretisk og poetisk. De
dyrker jorden, erkjenner naturens lovmessigheter og sy nger om stedets
skj0nnhet. Hand i hand gar disse virksomhetene, for deter umulig a ta vare pa
noe man ikke bar opplevd og til en viss
grad forstatt. N ar kultivering blir til
utnyttelse, er det derfor ikke n0dvendigvis griskhet som er arsaken, men tapet
av forstaelsen. Og nar forstaelsen ikke
Ienger ser skogen for bare tr<er, da sky Ides
det at evnen til oppleve lse er svekket eller
0delagt. Det er altsa den poetiske opplevelsen , g leden over a vcere nettopp
her, som er det avgj0rende moment i vart
forho ld til de naturgitte omgivelsene.
Grunnen til at det poetiske er i ferd
med a ga tapt, er etter all sannsyn lighet
var tids ensidige opp lcering. I sko lene
lcerer vi a male og veie, a ana lysere og
dissekere, men vi lcerer ikke a se og oppleve. Vi lcerer intet om blomsten som
blomst, men vi vet alt om st,w dragere og
kronblader. Vi vet hva molekyler og
a to mer er (eller tror det iall fa ll), men er
kommet s0rgel ig langt bort fra de tin gene

vi lever med til daglig. Sliker vi offer for
en stad ig tiltagende abstraksjon , og
verden som var sans bar og handgripelig,
er i ferd med a bli til en databank. Er det
rart at de som til bringer sine dager med a
trykke pa knapper og konsumere "varer",
mister respekten for ting og landskap?
Hva er sa landskapet? Landskapet
er jord og himmel. Det er alt det jorden
bestar av : vegetasjon, klipper og vann ,
og alt det himmelen gir oss: so l og lys,
skyer og regn, vind, kulde og varme. A It
etter stedet veksler bestanddelene, men
jord og him mel er all tid der som rammen
om var eksistens. Overalt lever vi pa
jorden og under himmelen. Deter stedets
bestemte jord-himmel-forhold vi ma
oppna et vennskapsforho ld til for a
kunne si at vi bor, i ordets egentli ge
betydn ing.

Bdntjern 22. april 1999.
Foto: Finn Holden
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Innlopet til Bclntjern.
Foto: Finn Holden
Nar menn esket bor, betyr det at det
ha r etabl e rt et meningsfy lt forhold til
omverdenen; det ha r oppl evd og forstatt
landskapet og har la! rt a ta va re pa det.
Mennesket kan ikke leve i et va kuum ,
men ma ha grunn under f0ttene og tuft
under vingene. Forholdet er bade generelt og lokalt. En ten vi e r her elle r der, er
v i me llom jord og himmel, men her er
begge de te r annerl edes e nn der. Noen
stede r er jorde n utstrak t og ensformig
og himmelen h0y og klar, andre steder er
jo rden kupett og uo ve rsiktli g og himmelen lav og gra. Slik veks ler stemning og
karakter fra sted til sted, og preger menneskenes personlig het. Og derfor blir ogsa
deres ve rker forskjellige alt ette r hvo r de
virker, selv om en spade all tid er en spade.
D et norske landskap er ri kt og mangfoldig. Det er ogsa sterkt og utfordrende.
Det krever noe av oss fo r at vi skal kunne
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overleve. !all fall var det slik i gamle dager,
f0r tekniske hjelpemidler gjorde det mulig
a lukke seg inne i en kunstig, "temperett"
ve rden. M en selv om vi nok kan overl eve
fysisk pa denne moderne mate n, mi ster
vi va r ide ntitet hvis vi ikk e fremdeles
m0ter landskapets psykiske utfo rring. For
at dette ska t skj e, ma vi igj e n lrere a se og
opp leve.
A utvikle et poetisk forhold til om verde nen er ikke lett. M eningen er se lvsagt
ikke at vi a il e ska t bli diktere, men at vi
igjen ska t bli i stand til a oppfatte tingenes
kvaliteter. Denn e evne n fremmes som
nev nt ikk e gjennom va r gje ngse opplre ring. En fenomenologisk holdning er
n0dve ndi g, det vii s i, en ho ldning so m
ha r til mal a erkj e nne de konkrete fe nome nenes egenart og sam sp ill , sna re re
enn abstrak te lovmess igheter. I det f01gend e ska t jeg fors0ke a g i e n fenomenologisk besk ri ve lse av e n typisk
no rs k omverden; skogen med sti er og
tjern , en om verden som vel mer e nn noen
annen har preget oss. Inspirasj o nsk ilde n
e r Bantjern, et sted i Oslos umiddelbare
nre rhet, som i dag trues av 0del egge lse.
Nar vi kommer frem til tj ernet, setter
vi oss ned og faller til ro. Vi husker skogen
vi har gatt igj ennom og stie n vi ha r fulgt,
og vi opplever tjernet som et mal. Na er
vi fre mme; det e r ikke n0dvendig a ga
videre, iallfall ikke med det sam me. F0rst
vii vi oppleve de tte stede t, v ite hva
tj ern et forteller oss, og skj mm e hvorfor
nettopp det innbyr til o ppho ld .
"Vier fremme," sier vi, men det betyr
ikke at vi g ikk til tj em et s lik man gar til
sko len ell er til arbeidet. Tj e m et er ikke
der som handlingssted, det bare er. Ja,
kanskje vi ikke engang visste om det pa

forhand, eller aldri har sett et tjern f0r.
Likevel oppl ever vi at vi er fremme. Det
er altsa ikke det allerede kjente som gir
oss denne opplevelsen , men snare re noe
ved stedet selv. Hva kan det v<I!re? Kan
noe ukj e nt vrere et mal? Betyr ikke det a
komme fre m a gjenkjenne? Det er iallfall
hva empirikerne mener, nar de sier at alt
er resultat av erfaring.
Hva betyr det a komme frem, uavheng ig av handling og e rfaring? A na et
mal er a motta en "forklaring". Noe som
hittil ha r vre rt s kjult, a pe nba re r seg,
spredte inntrykk kommer pa plass i et
bilde, og vi s ier: "Siik er det altsa!" (E ller
vi f0ler ubevi sst at det er slik .) Men hvordan kan et tj ern vrere apenbaring og forklaring?
Stien f0rer all tid videre. Den gar over
stokk og stein og gj0r ten·enget synlig,
slik det er. Den er ikke et hj elpemiddel for
a komme dit, slik som veien, men en slags
ti ls ta nd som Jar oss g le mm e hvor v i
kommer fra og hvo r vi gar hen.
Skogen omkring er rik og mangfoldig,
me n likevel overalt de n samme . Den
kj enner ikke retninger og mal, men er dyp
og uutgrunne li g, og det er lett a ga seg
viii i den. Derfor sier vi at vi gar inn i
skogen, men at vi drar ut pa landet. I fortell inge n om barn so m gar seg bort i
tykningen, griper trre rne etter dem og v ii
fange dem . Sliker sko gen fy lt av hemmeli ghetsfulle krefter, av ni sser, tusser
og troll . Skogen skremmer. Og likeve l
lokk er de n oss a lltid til seg pa nytt.
Skogen er full av eventy r.
lkke minst her i Norge er det slik. Var
skog er tett; blikket trenger ikke igjennom,
men fortaper seg me llom tuer og stubber,
stammer og ste in. Jorden er ikke oversiktli g, men byr pa en mangfo ldi ghet av

steder, uten at noen av de m blir et sted a
vrere. Trre rn e Ieder blikket o pp mot
himmelen, som virker som et fj ernt utsnitt
av noe annet. He r nede er det m0 rkere,
og i skumringen blir skogen enda mer
seg selv. Da gar dens mangfoldi ghet opp
i en eneste altomfattende stemning, og
susen i trrerne forenes med stillheten.
Skogen lever med d0gnets og arets
tid er. Fenomenene kommer og gar, i
ustansel ig skiftende ensformi ghet; lys og
skyggefl ekker, lyng og mose, bar og l0v,
grener og kviste r, a lt dukke r opp og
forsvinner igjen, alt lokker oss videre.
Rommet s tutter seg om oss og f0lger med
pa ferden. D et er trangt, men likeve l uten
grenser. Slik er skogens dyp et unnvikende, skjulende dyp, som a ldri blir til
fattbart bilde.
Men sa kommer vi plutselig frem . Det
lys ner, ty kninge n a pner seg, vannet
g litrer mellom stammene og fyller et rom
vi kan tre inn i og holde fast. Det som var
spredt og uovers iktli g, fj e rnt og altfor
nrer, samler seg og blir til sted . Fordi det
har identitet, setter vi nav n pa det og
sier: "tjern" . Sa kan v i fall e til ro og oppleve stedbildets fork ta ring pa den verden
vi har vandret igj ennom .
Et dobbelt bilde er tj e rn et. For det
f0rste saml er det skogen omkring seg,
og for det annet speiler det det som er
sam let. En hel form ; en fl ate med grenser,
bredder som tegner en linj e som l0per
tilbake i seg se lv. Og ta ngs denne linj en
finner v i alt de t v i a ll e rede har se tt:
knauser og knatter, trrer og busker, tuer
og lyng; j a, en bekk ris ler ogsa ned og
faller til ro i den speil ende fl ate n.
Flate n e r de n sa mm e overa lt. De n
veks ler nok med vinden og lyset, men er
all tid e n helhet. Derfor kan den v ise oss
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tingene. Den spe il er skogen, Ja r vinden
bli synlig i krusninger og b0lger, og glitrer
i solen. T il og med himmelhvelvet henter
tjemet ned til oss. I skogen var det bare
et fj ernt glott; na er det her, sam men med
tingene vi er omgitt av, og forenes med
dem ti l en hel verden.
M en speilbildet er ikke en avbildning.
I spe ilbil det sta r tin ge n e p a hodet ,
detaljer utviskes og alt flyter sammen .
Derfor fast holder ikke spei lbildet tingene
som sadanne, m e n a pen barer snarere
s ituasjonens grunnstemn ing. Det forener
tingene i en merkeli g he lhetsopp levelse
og Jar det som forener dem, ski nne frem.
Stemningen er et fundamenta lt realitetsskikt, som fremfor noe skaper overensstemmel se mell om oss selv og vare 0111give lser. Vi "stemmes" , og blir dermed
rede til a leve med og ta imot. A il e omverden er har sin stemning, eller rettere,
sine stemninger, alt etter tid spunktet.
Tj e rn et Jar dem tre frem som grunnstemninger, det v ii si, som noe vi umiddelbmi synes a kjenne. Ka nskje vi a ldri
har erfart akkurat dette, men likevel f0 ler
vi at det e r nettopp s lik! Og dermed kan
vi fa ll e til ro i opp levelsen av mening.
Det avgrensede, omvendte speilbil de
er stemningens ba:rer. Noen ganger er
det klm·ere, noen ganger viskes ail e konturer ut og gar opp i bevegelse og lys .
Det glitrer og funk ier, brytes og sam ler
seg igjen. Men alt dette skj er over et dyp.
Spei lbildet legger seg over avgrunnen .
Dets forklaring er uutgrunneli g. Mens
skogens dyp va r unnvikende , avs l0rer
tjernets dyp dypet som dyp . S lik samler
tjernet himm elen , jorden og dypet i et
eneste bilde. Et bilde som er i ustanselig
forandring, men Iikevel det sam me.
Tjernet er utilgjengelig. Det holder

oss pa avstand . Vi kan rikti gnok dukke
ned i det, men da forsvinner bildet og
blir til "va nn". Noe henger dog igjen.
Lyset og fargen er der fremde les. Ttj em et
virker va n net ofte sori, og et bad blir som
en dap ti l N0kken. Denned blir vi del i
bildet, og na r vi atter ser det fra bredden ,
gj0r minnet om a va:re i tj ernet identifikasjonen sterkere. Eller vi kan dra ut paden
speilen de fl aten i bat. F0rst da er vi virkelig i sentrum av en verden. Vi flyter pa
bildet, og er pa sanune tid deltager og
betrakter.
Tjernet er mal og fork larin g ford i det
sa mler og fremst ill er en verden og apenbarer tingene i deres samsp ill. Tjernet
lever ikke uten skogen fordi den er dets
verden, og skogen trenger tje rnet for a
fa vite hva den er. "Tj ernet er jordens
0ye, " s ier Thoreau, og 0yet er det som
ser og blir sett. 0yet er brennpunktet som
tar imot og g ir til bake. r brennpunktets
likevekt fa ller vi til ro, og oppl ever at
mening er fred. Vi tar tjernet til oss og Jar
det gjenoppsta usynlig i vart indre. Det
Jeerer oss at noe er, og at det som er, er
det vi selv ska l va:re.

BANTJERNLITT OM FAUNA OG FLORA
vEo

FrNN

HoLDEN

B antjern Jigger like nedenfor toppen av
Vettako ll en, 246 meter over havet, godt
over den marine grensen. Tjernet er del vis
demmet opp . Vannet i Bantjern er ka lkholdig, bl ave isen viser at det er ka lk i
grunnen. Till0pet av vann komme r via
en bekk nedover den stupbratte fje llskraningen. [ t01Te peri oder er utJ0pSbekken helt uten vann. Ellers harden et
sterkt fal l nedover Vettakollen , heter
Ri sbekken og renner ved Gaustad ut i
Sognsvannsbekken.
I Bantjern lever mange ferskvanns-

Ferskvannsgjellesneglen er utsatt
i Bclntjern. Fra 0kland
dyr, snegler, krepsdyr og gjedde . De
min ste dyrene kan ha kommet dit i fja:rdrakten pa fu gler mens gjedde og edelkreps sannsynligvi s er satt ut av mennesker. En ferskvannsgje llesnegl med oppti l
5 centimeter h0ye ska ll fantes ikke i
No rge. For hundre ar s ide n ble den satt
ut i Frognerdammene for a se om den
kunne trives i Norge. I dag fins den i
Bantjern og Bogstadvannet, sa nn synli gvis satt ut ogsa her, men eks isterer
ikke Ienger i Frognerdam mene.
T ti ll egg ti l b lave is vokse r det
bukkeblad, starr og myrhatt rundt tjernet.

Hentet fra Chri stian Norberg-Schu lz:
Et s ted a va: re - Essays og artik le r,
Gyldendal 1986.

Over: Primitiv ti-meter ved Bclntjern
Til venstre: Utlopet fi'Cl Bclntjern
Begge foto: Finn Holden

Dette bygger pa Jan og Karen An na
0k la nd: Oslo rundt langs vann og
vassdrag, U ni versitetsforlaget 1991 , som
har fine bilder fra Bantjern og andre vann
i bydelen og i Marka. Boka ble anmeldt i
Medlemsbladet 1992/2 .

BANTJERN
I OSLO BYLEKSIKON

BANTJERNELLER BANNT JERN?
Av FINN HoLDEN

Hva kommer navnet Bantjem av? Kartet
fra 1880-arene har navnet Bam Tjern.
Dette er ogsa navn et Sigrid Undset
bruker om tjemet i romanen "Viga-Ljot
og Yigdis". Flere begrunnelser har va:rt
g itt for navnet. Det har va:rt hevdet at et
li te barn har druknet i tjernet, andre
hevder at tjemet ska l va: re bunnl0st
derfor skrivematen "Bonntjern". l kk~
langt fra utl 0psbekk en li gger det en
gammel kullebunn , som ogsa kan ha gitt
nav n til tjemet.
l "Pagam leveier ognyestier" f0 ]ger
H.O.C hri stophersen Ankerveien opp
den bratte bakken til Bantjem. Han protesterer mot na vnefo randringen av ve istykket fra Ankerveien ti l Bonntj emve ien (i dag Bantjemveien). r '' \ '

de seg begge i vannet.
Em st Bjerknes forte ller om landtu rer
fra byen til Bantjern med ni stekurv og
saftflaske i slutten av 1800-arene. Enten
gikk man Ankerveien forbi Svendsstuen
eller sa gikk man forbi Gaustad, plassene
Snuserud og Tuggerud s0r for Sognsvann og opp langs med Risbekken.

Litteratur:
.
BJ e~kn es, Ernst: Smiiturer i Aker i 187080-arene, Med lemsbl adet 1994/2.
C hri ste nse n , Trygve: Ankerveien ,
Cappelens turhandb0ker, Os lo 1995.
Anmeldt 1 Medlemsbladet 1996/ 1.
Chn stophersen, H.O.: Pa gamle veier og
nye stier i Oslomarka, Oslo 1956.
J t '·'

Han nevner hvo rdan bakken ma
ha va:rt en forbanne lse for hester
og kj0rekarer i gam mel tid .
Christophersen nevner at Bantj ern alltid bar va:rt sagnomsust.
Etter et sagn sku ll e tjernet ha va:rt
brukt til a drukne u0 nskede barn
i. Derfor "Bantjern" . Et ann et
sagn gar ut pa at en "la: rd mann" r>~.m.rhun
sku li e ha va ndret rundt i tre dager
i dype funderinger, kommet til tiernet, "kasta seg uti og drogna" og
ikke blitt funnet. En mer humoristisk ep isode f01iell er om et elskende par som satt tett omslynget
pa den lille odden mellom fu ru- IAN/11./.iil
tra:rne. En stor elg kom bakfra og
dyttet dem uti , og plutse li g befant
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VED FINN HOLDEN

BANTJ ERN (Botntj ern ), Frognerseterskogen, 246 m.o .h ., ved s0rhellinga av
Yettako ll en, hvo r det bar ki ldene sine, og
ved Ankerveien midt me 11om Yettakollen
st. og Sognsvatn. Av l0pet munner ut i
Sognsvasselva mell om Gaustad asyl og
Gaustad st. I tjernet er det satt ut gjedde.
( I . utgave 1938)
I 2. utgave 1966 er Sognsvatn rettet
til Sognsvannet, og de to siste setnin gene er stmket.

13. utgave 1987 er informasjonen blitt
utv idet igjen: Bantjem (av ban i betydningen barn , ell er bonn i betydningen
k0 labonn, sted med ku llmil e), li te skogtjern i Frognerseterskogen, 246 m.o. h. i
s0 rh e llin ge n av Yettako ll en og inntil
Ankerveien, mell om Vettako ll en stasjon
og Sognsvann . Av l0p ti l Sognsvann sbekken ved Gaustad. Tjernet li gger
naturskj0nt til og bar i mannsaldre va:rt
en yndet rastep lass og badeplass. Ska l
ha insp irert Andreas Mu nch til diktet Et
Fjeldvand.

77 1

Bi'tntjern 1. mai 1999. Foto: Finn Holden
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VEINAVN I
BYDEL VINDEREN - 2
AV ARILD HOLLAND

Vi fortsetter med gjennomgaelsen og skal
se pa omri\det som avgrenses av
Slemdalsveiens bro over Ring III og
veien nordover til Slemdal. Derfra
Risalleen og Frognerseterveien til
Svenstuveien, nordover Vetta1iveien til
Markagrensen og bydelens grense
0stover og sydover tilbake til Ring III.

Slemdalsveien
Endepunktsvei Majorstuen - Slemdal.
Oppkalt etter to husmannsplasser
(Nordre og S0ndre Slemdal) under Ris
gard. Nordre Slemdal Ia litt nord for
Slemdal stasjon- der hvor Gullerasveien
tidligere krysset Holmenkollbanen og
m0tte Tetmisbanen. S0ndre Slemdal Ia
0st for Slemdal stasjon. Navnet Slemdal
kommer sannsynligvis fra "slima"
(gj0nnete bekk). Slemdal var midlertidig
endepunkt for banen vinteren 1898. Den
bevaringsverdige stasjonsbygning ble i
1978 flyttet til Vinterbro (Tusenfryd).
Navngitt 1907. Se VH 2/94

omkring 1540. Ma1men ble f01i pa egen
grubevei ned til Gaustad. Gmben bestar
av en stoll pa ca. 70 m som gar inn til en
synk som var ca. 20 m dyp. Synken ble
fylt igjen i 1967 av sikkerhetsmessige
grunner, og dermed ble en av Norges
eldste gruber 0delagt. Driften av Sognsvannsgrubene opph0rte 1854. En attikkel
om grubedriften av Tom Victor Segalstad
er inntatt i tidsskriftet St. Hallvard nr. 3/
1967. En kortere omtale finnes i VH 2/93.
Gammelt veinavn.

Trosterudveien Trosterudstien
Navn etter husmannsplassen Trosterud
under Ris - Trosterudveien 12. Veien
navngitt 1917 og stien 1951 .

Heyerdahls vei Ia Engerjordet stoppested
pa Holmenkollbanen , oppkalt etter
eiendommen Engerjordet utstykket fra
Ris gard ved arhundreskiftet og som
senere ble Slemdalsveien 120. Stoppestedet ble nedlagt 1935. Veien navngitt
1907. Se for 0Vrig VH 2/98.

Flere navn i omradet har tilknytning til
lokal fauna . Jakt bar ogsa funnet sted f0r
villabebyggelsen kom med anlegget av
Holmenkollbanen. Navngitt 1906.

Stub ben
Blindvei. Navngitt 1907.

Lyveien
Navnet kommer av navnet pa parseller
utstykket fra Ris ved arhundreskiftet.
Navngitt 1917

Tennisveien
Navngitt 1907 etter Hemings tennisbaner
ved Grakammen.

Ris gard har gitt opphav til flere veinavn
i omradet. Nedre del av veien utgj0r den
gamle oppkj0rselen til garden . Navngitt
1917ogl932.

Gullerasveien
Sognsvannsveien

Heyerdahls vei

Endepunktsvei . Veien har skilt som
beskriver de geologiske forhold i
omradet. Syd0st og sydvest for Sognsvann har det vcert grubedrift (Sogneberg
Jernbrug). Omkring 400 m vest for
plassen L0kka ved Sognsvann Ia Gaustad
grube. Det antas at driften begynte

Ingeni0r Halvor Emil Heyerdabl (18401917) tok sammen med ingeni0r Albert
Fenger-Krog og advokat Carsten Bjerke
initiativet til stiftelsen av A/S Holmenkolbanen i 1896. En byste av Heyerdahl
er plassert ved Majorstuen stasjon.
Omtrent ved veidelet Slemdalsveien/
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Opprinnelig del av seterveien, "kr0tterstien", fra Frogner hovedgard til Frognerseteren. Endepunktsvei. Navngitt
1907.

Faunveien

Risalleen
Jegerveien

Frognerseterveien

Etter plassen Gullerud som h0rte til
Grimelund gard og Ia mer Vettakollen
stasjon . Navnet Gullerud kommer av
mannsnavnet Gulli og viser at p1assen er
meget gammel (fra 1200-1300-tallet).
Navngitt 1907.

Opprinnelig Skogsveien. Nytt navn 1952.
Guden Faun hadde flere oppgaver, bl.a.
a vake over skog og mark.

Skogryggveien
Vettakollen har flere "utl0pere" i form av
skogrygger. Navngitt 1907.

Skadalsveien
Endepunktsvei. Fra Gullerasveien til
Svenstuveien het veien tidligere
Dronningveien (navngitt 1907), mens
Skadalsveien gikk fra Vettaliveien og
nordover gjetmom Ski\dalen. Ogsa navngitt 1907. Navnet Skadalen er av usikker
opprinnelse. Den 0verste strandlinje ved
istidens slutt (den marine grense) Ia 221
m.o.h. ovenfor Skadalen stasjon.

Vettaliveien
Oppkalt etter hytta Vettali 0verst i veien.
Navnet Vettali etter Vettakollen som var
vardeplass (vete) i gamme1 tid (derav
navnet Vettakollen). Navngitt 1917.

Huldreveien
1 norsk folketro og sagn levet hulder i
hauger og berghamrer. Navnet passer pa

e n ve i sam ga r i Ve tta ko ll e ns ves tskra ning. Navngitt 19 17.
Se ogsa VH 2/94

Svenstuveien
0v re og N edre S ve nd stue n va r hu sm a nn s pl asse r und e r 0s tre Holm e n.
Th o m as H eft ye hadde i 1864 kj o pt
Frogner- og Froensko gene, og troli g i
1867 satte H eftye opp en sag her sam
fikk nav net Frognerseteren Brug. l 1889
kj opte K ommunen stedet med sagbruk .
Nav net Frognerseteren Bruk bl e senere
anvendt for hele den ko mmunale sagbruk sv irk so mh e te n . Sag bruk e t ve d
Svendstuen ble nedlagt ette r kri gen, og
stedet var mas kinpark for Skogvesenet
inntil Svendstuen skol e bl e apn et i 1998.
Vei en nav ngitt 19 17. Om Sve ndstuen, se
VH 3/98.

Bantjernveien Ankerveien
Endepunktsvei. Peder Anker ( 1749-1 824)
kj opte i 179 1 B::erum og Fossum Ve rk. I
1793 ani a Anker en stangjernshammer ca.
400 m ove rfo r Skj ::e rsj oe lvas utl o p i
Maridalsvannet. Ankerveien fra Fossum
til Maridalen ble bygge t samtidig for a
de kke tran sportbehovet me 11om B::erum
og Foss um j e rn ve rk e r og sta ngjern shammeren. Ca. I 0 m vest fo r Bantj ernve ie n ( d e r h vo r s ti e n ga r o pp til
Vettakoll e n) Ia Ba ntj ern skjerp. Vettalw ll en skj erp Ia ca. 250 m nordost fo r
Bantj em . Det antas at Vetta ko ll en skj erp
ble drevet en gang mellom 1700 og 1750.
Ved Ankerve ie n Ia pl assen Braaten (na
Skogryggve ien 2 1) og ca. 200 m nord for
denne pl asse n G rimelundstue n. Begge
pl asse r horte til Grimelund gard. Det er

for ovri g beklage lig at e n gammel fe rdse lsve i a v sto r hi sto ri sk og kulture ll
interesse som Ankerve ie n fa r deler av
veien do pt om. D et skaper ogsa uovers iktli ghe t ove r hvo r de n opprinne li ge
Ankervei g ikk. Bantjem veien nav ng itt
19 17.

Stjerneveien
1 1914 bygget Otto Mo rgen sti em e s itt
hus "Sti em ebo" pa Gullerasen. Han kalte
vei e n opp til hu se t "Stiern eve ie n" .
Navnet Stj erneveien vedtatt 191 7.

Ekornveien
Navngitt 192 1.

Rugdeveien - Rugdestien
Her har det nok v::ert rugdetrekk! Navng itt henholdsvi s 1926 og 1985 .

Brantenborgveien
Veie n har sann synli gv is nav n etter en
eiendom, Brantenborgve ien 4, som ved
arhundreskiftet ble utski It fra Ris, og som
kj 0 p e re n g a nav n e n Br a nt e nborg.
N avngitt 1907.

Melkeveien - Planetveien
Ved utbygg in gen ette r kri gen bl e tilkn yttede veier gitt navn som passet med
Stj e rn eve ie n. M e lk eve ie n na vng itt i
195 1, Planetveien i 1952.

Grakamveien

Gaustadveien Gaustadalleen
Navnene har forbindelse med Gaustadga rde ne. Gaustadve ien nav ngitt 1953 .
A il een gikk opp til sykehusets hovedport. Nav ngitt 1954.

Etter askammen pa G ullerasen. Navngitt
1907. Se ogsa VH 2/94

Kilder:
Risbekkveien
Risbekken l0per ut fra Bantj em. Navngitt
195 1.

Halvor Torgersens vei
Omradet langs T roste rud ve ien tilh 0 rte
R is gard. Eierne av Ri s het gjennom fire
generasj o ne r Halvo r Torgersen ( 1783 19 14). Navngitt 19 17.

Svendstuen i dag. Foto: Finn Holden
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Kildene er oppgitt i VH 1/99 . 1 till egg
nevnes at hu smann spl assadressene e r
hentet fra Oslo byarki v. Videre er benyttet
Vibe & Trgens' kart fra 1844 som om fa tter
Chri stiania og store deler av Aker, et ka1i
over Chri sti ani a og n::ermeste omegn fra
1887 og Ernst Bj erknes' ka rt (verdens
e ldste skika rt) fra 1890 . VH = Vinderen
Hi stori elags medl emsbl ad.

TO FOLKETELLINGER I
VINDEREN BYDEL - 1801 OG 1865
AV FINN HOLDEN

T 180 l gjennomfm1e Danmark-Norge den
f0rste virke lige folkete lling. Bade voksne
og ba rn , kv inn e r og me nn , g utte r og
j ente r, bl e skrevet inn med navn, alder
og s iv il sta tu s. De rfo r g ir d e n go dt
grunnl ag for a stude re et tverrsnitt av
sa mfunnet.
Se lve te llin ge n fo reg ik k i la nd di stri kte ne ved at presten ette r g udstj e nesten l . februa r 180 I ka lte sam men
husfedrene og fik k rede pa hve m som
hadde oppholdt seg hos dem fo regaende
natt, ell er h0 rte hj emme hos dem.
Fo lkete llingen 180 1 viste 883 603
inn byggere i No rge. No rges st0rste by,
Bergen, hadde under 20 000 inn byggere,

Chri stia ni a hadde 8 000. I Ves tre Aker
bodde det 827 mennesker i 180 I . Skill er
vi ut No rdmarka og M aridalen, N ydalen
og G refsen, komm e r v i fr am til 526
personer i den vestlige del av Vestre Aker.
Ska l vi fi nne antall et i bydelen, ma v i ga
ned pa gardene og husmannspl asse ne.
Bare her bodde det mennesker i bydelen
i 180 1.
For A ker gar tellingen ut fra matri kkelnummer pa gardene. Under hver gard
er ail e o ppf0 rt som har tilkn ytni ng til
garden, e nten som bonde med fa mili e
ell e r hus mann med fa mili e, leie boere,
tjenestefolk ell er fatt ige som er utplasse11
pa "l egd " pa ga rden.

An tall

Borgen

Mennesker

31

Famili er

7

Oppsittere

2

Lille Fr0en
6

1)

2
2)

1

Hu smenn
m/jord

2

1

Uten jord

1

0

Tjenere

Grimelund

Holmen s)

Ris

Vinderen

24

61

29

27

13

5

10

6

5

4

1

1

1

1

2

4
1 skredd er

6
1 snekke r

3

1

0

0

1

0

1

3

9

1

6

3

Pa legd

3

lnn erst •>

>

1
1 skomaker

1) Bade Litle Fr0en og 0vre Smestad (pa
h0yd e n ba k B a kke kroen i Sm es tadkrysset) hadde husmannspl asser utenfo r
bydelen: T0rtbe rg og Makre llbekken.
Nedre Smestad hadde en husma nnsplass
i bydelen, Hj 0run gl0kken. Navnet pa
hu smann spl assene er ikke nevnt i fo lketellingen av !80 I, men i 1865.

4) lnnerst er en "in nesitter" som bodde
til leie pa en gard . Ya nligvis hmte de til
unde rklassen i bygda , me n ku nne ogsa
v::e re ve lhavende so m fo retrakk a bo til
leie hos and re.

Bondegaard paa Holm enj or det.
~;.

7"

,..,_

-'!' ,,

-~

)

1)

1

4 dag l0 nnet

1 dagl0nnet

Kilde: Fo /ketellingen 180 1, R iksarkivet.

3) Fatt igvesene t pl asserte tre nge nd e
pe rso ne r, ga ml e, ba rn og funksjo nshem mede pa legd pa garde r i bygda .
( Legdsystemet behand les annet steel
manus.)

.,t

1

1

F0denid

2) Borgen var fra mi dde la lderen delt i to
ga rder, Store Borgen og Litl e Borgen.

I

Smestad

5) Garden Holmen med husmannsp lasser
Ia bade i Byde l Yindere n og Bydel R0a.

Tabell en v iser at ca. 190 mennesker
bod de i bydelen i 180 l .
Deter e n me get ung fo rsamling, he le
49 prosent er under 20 ar (93 persone r)
og bare 6 prosent over 60 ar ( 12 personer).
T 1997 e r fo rho ldet sna re re omvendt i
No rge, 25 .7 prosent er over 60 ar og 19.7
prose nt under 20 .
Byde l Yinderen har i 180 l en do minerende n::ering: jo rdb ru k, fo lket e r inndel t i to gru pper: ga rdb ru kere og husmenn . De som fa ll er ute nfo r, er stort sett
tj enere . Samfunnet er stort sett basert pa
hjemmeprod uksjo n, noe n fa hus menn er
ogsa oppfmt som handverkere. Det kan
se lvsagt v::e re at det ka n ha v::e rt fle re
hu smenn so m hadde ha ndverk som
bierverv, og at presten bare har f0 rt opp
ett yrke .
ll andet som helhet var det langt tlere
bemder e nn hus m e nn. Fiest hus m e nn
bodde i jo rd- og skogd istr iktene pa
0stl a ndet, der det bodde omtren t li ke
mange husmenn som b0nder. Aker ski ll er
seg ut ved at det er langt fle re husme nn
enn b0nder, i vart om rade va r det pa de 7

Posrkorr.fi"a

14

15

gardene 8 b0nder og 18 hu s menn! I
tillegg kom 5 innerster, leieboere, som var
"dagl0nnere" med tilfe ld ig arbe id.
Gardene i Aker har ogsa flere hester enn
garder ell ers pa 0stlandet.
Di sse s<:ertrekkene ved Aker skyldes
ncerheten til hovedstaden. Husmenn og
inn erster ku nn e ha arbe id i byen, p a
Akers hu s festning, med varetransport
eller skogsdrift og t0mmerkj0ring til byen

Folketellingen 1865
Folketa ll et vokste sterkt utover 1800tall et med 0kt press pa naturressursene.
Antall husmannsp lasser for landet som
helhet fortsetter a 0ke utover 1800-tallet,
fi·a40000husmennmedjordi 1801 til65
000 i 1885. Denne utviklingen skjer ikke i
bondebygda Aker. Antallet husman nsp lasser er om trent det sam me i 1865 som

i 180 1. Det var ikke det sam me press pa
ressursene her som andre steder i landet,
ikke den samme mangel pa arbeid . Ru ndt
i Jandet fo rtsatte yng re S0n n er a bli
husmenn medjord i utkanten av slektens
gard . l Aker kunne de dra til hovedstaden
og fa arbeid der.
Loven ga eldste S0nJ1 rett til a overta
garden udelt (asetesretten). Bare garder
som var store nok til a f0 to bondefamilier,
kunne deles . Folketellingen 180 I indikerte at Holmen var en slik gard. Den ble
da ogsa delt mellom bmdrene Jokum
(0stre Holmen) og Hans Holmen i 1820.
Borgen hadde to oppsittere, brukere,
i 180 1, men ble solgt uti 3 deler i 1820- og
30-arene. I 1865 er det ved sa lg og
makeskifter blitt 4 garder Borgen.
I folketellingen star aile gardene med
navn pa ti lh0rende husmannsplasser (se
neste side).

Giird
eier
husdyr og produksjon

Husmannsplasser

Totalt pii
garden inkl.
plasser

Grimelund
selveier Christopher Husebye
8 hester, 17 kuer,
setter 150 t0nner poteter
Ris
selveier Halvor Torgersen
6 hester, 18 kuer
setter 80 t0nner poteter
Tuengen
eier kons ul Severin Andersen
6 hester, 12 kuer
setter 35 t0nner poteter
Store Borgen
eier boktrykker W. C. Fabritius
2 hester, 3 kuer
setter 17 t0nner poteter
Store Borgen
eier Ca rl Borgen (bor i "Xania")
ingen dyr, setter 50 t0nner poteter

Braten
Lib akken
Gu llerud
Sadelmakerbraten
Trosterud
BaJkken
Nedre Slemda l (s0ndre)
0vre Slemdal (nord re)
ingen plasser

34 personer

Lille Borgen
eier fullmektig Carl Henrik Berg
1 hest, 6 kuer
Store Fmen
eier sakf0rer Baldus Nansen
1 hest, 2 kuer
Lille Fmen
selveier Hans E. Fmen
5 hester, 22 kuer
setter 40 till nner poteter
0stre Holmen
selveier Johan Holmen
5 hester, 17 kuer

Husmannsplassen Hottel i dag. Foto: Finn Holden
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Vestre Holmen
(ikke i bydelen)
Vinderen
selveier Marthe Vinderen
9 hester, 21 kuer
setter 60 t0nner poteter
0vre Smestad
selveier Jon Smedstad
5 hester, 18 ku er
setter 100 t0nner poteter
Frogner
ikke i bydelen
0stre Gaustad (Havnen)
eier kasserer Peter Kreyberg
Riisvcerket
Gaustad asyl

Ny gard med jordpa rter fra Store
Borgen , Grimelund og Lill e Borgen
in gen pla sser

41 personer

8 personer

11 personer

Ga rd en ka lles ellers "Lille Borgen"
ingen plasser
Hovedbygningen blir bare brukt om
sommeren.
Gadestuen 1 (Gala 1)
Gadestuen 2 (Gata 2)

3 personer

29 personer

Bare husmann splassene i bydelen :
Fmen skole
Granbakken (husmann uten jord)
Solbakken (borger)
Stampen (borger)
Stampen (skomaker)
Solli (Haugerud)

25 personer

Holte!
Bjerke haugen
L!llkken
Svendstuen
Hagen (Hagan)

38 personer

32 personer

4 personer

B0rrestuen
Steinerud
Grin destuen
Portstuene
ingen plasser i bydelen

65 personer

Frogn ersaJter nedre (borger)
Frogn ersaJter 0vre (husmann)
Tu ggerud
Tang erud

6 personer

11 personer

34 personer
38 personer
414 personer
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I 1865 bodde det rundt 370 personer
i Bydel Vinderen, utenom de som bodde
pa Gaustad Asyl. Selv om oversikten
viser et eksakt tall, ma vi ta forbehold
fordi tellingskretsene i 1865 ikke fulgte
bydelsgrensene fra 1990-arene.

N ye trekk i Akersamfunnet
Aker er i 1865 fortsatt en bondebygd,
men preges av na:rheten til hovedstaden.
Gardene har gi'ltt over fra selvforsyning
til salgsjordbruk. De hadde mange hester
og kuer, og garde ne na: rm est hovedstaden badde i 1850-arene begynt a kj0re
melk til byen . "Jordbruket var i sterk
opkomst i 1850-60-aarene, ikke minst i
Aker. Pri sene var gode, saa ledes paa
byg, sa:rlig 2 rade rs, som med begja:rligbet kj 0ptes av bryggerierne ( .. .) og der
j@.J ~4<·oc~:;·:''"i''''''':J:>:~' '~'·~,·:'""~:·_·iiY'"" ?': 'c·;:-:;·-·,'· , ¢··--h~,,~>''''''''F·;

Gr/rdsklokken prl Grimelund. Morten
Husebye ringer: Foto: Finn Holden
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er vel aldrig avlet saameget byg i Aker
som i begyndelsen av 60-aarene, da de
st0rre gaarde kunde sa:lge 100-200 tdr.
om b0sten og dermed klare baade skatter
og renter. ( ... ). Melkepriserne var ogsaa
gode, idet man hadde liten konkurrance
f0r j ernbaneme aapnedes. Man kj 0rte da
skummet melk og fl0te paa kja:rrer og
"svenskevogne" uten fja:dre, men i 60arene begyndte man at Ievere nysilet
melk i husene og at anvende lukkede
melkevogne paa fj a:dre". (Bull, s. 389)
Folketellingen viser ogsa at poteter var
en viktig salgsvare til Kristiania.
Tallet pa busmenn uten jord har 0kt,
og de er leieboere pa ga rder og busmannsplasser. De jordl0se busmennene
arbeider i skogen, i salgsjordbruket eller
i transpOii til og fra bovedstaden , en star
for eksempel oppf01t med yrke "melkekj0rer" ..
En del av bu sm e nn ene er ba ndverkere ved s iden av. Det er spes ielt
mange skomakere og skreddere, som bar
leid seg inn bos busmenn ell er kj0pt et
bus. B0ndene kj0per varer og tjenester
fra band verkem e, og omve ndt. En ny
yrkesg ruppe i bydelen er voktere pa
Gaustad asyl. Fra 1880 ble busmennene
fa:rre, plassene ble enten kj0pt opp av
byfolk ell er lagt til garden
Ri isva:rket va r den f0rste indu stribedrift i bydelen. Det va r et lite teglverk
an lagt pa 1700-tall et. I 1850-arene badde
Bislett teglverk leveransen av teglsten
til byggingen av Gamle Aker kirke og
Gaustad asy l. Pa gru nn av vanske li ge
leveranser av tunge ste in pa darli ge ve ier
og med best og kjene bidro ogsa Ri isva:rket med teglsten , sam tidi g som et
nytt lite verk , Haugerud teglverk , bl e
anl agt n<er byggene. Pa Rii sva:rket bodde

9 familier, busfedrene star oppf0rt som
vokter, murstensarbeider, stenarbeider,
stenstryker, jordarbeider, leieboer, gj0dselkj0rer, teglstensarbeider og tmnrer.
Den f0rste forsiktige innflyttingen fra
bovedstaden til omlandet bar begynt a
skje. Kristianiaborgere bar pa ny kj 0pt
bondegarder i Aker, men na bosetter de
seg ogsa der. Andre borgere Ieier seg
inn pa en gard eller kj0per vaningshuset.
De na:rmeste gardene, Store Fmen og
Lille Fmen, selger parseller til villabygging. Utflyttingen fortsetter langsomt
arbundret ut. Folketellingen 1891 viser
bare en markant endring: Holmenkollen
Sanatorium bar komm et som den f0rste
av de store institusjonene pa Voksenkollen.
F0rst med Holmenkollbanen fra 1898
skjer den egentlige erobringen av bon de-

bygda . Fra arhundreskiftet stmmmer
byborgere ut pa landet. Alt matrikkelen
for 1903 viser over 350 bruksnummer pa
utstykkede parseller fra gardene Ris og
Grimelund, Vinderen og Holmen.
Artikkelen er utdrag fra et utrykt
manus om Bydel Vinderen fra fangstboplass til forstad.

Litteratur:
Aker Matrikkel 1838, 1863, 1886, 1903 ,
Oslo byarkiv.
Bull , Edvard: Akers bistorie, Kristiania
1918.
Folketellingene 1801 , 1865 og 1891 ,
Riksarkivet.
Panteb0ker for Aker, Riksarkivet.
Sallied, Henning: Akersgarder, Oslo 1947.

Vrln ingshuset prl Grimelund. Foto: Finn Holden
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VILLA STENERSEN
AV FINN HoLDEN

Pa en astopp i Tuenge n a il e li gger "Vill a
Ste ne rse n" . De tte er et av de fin este
eksempl er pa norsk funksj onali sm e. Den
bl e bygd av arkitek t A rne Korsmo pa
193 0-ta ll et so m pri va tbo li g fo r Ro lf
Stenersen. Huset ligger vakkert til i en
eplehage i skraningen med utsikt over
he le Oslo, har god pl ass innvendig og et
sto rt represe ntasj onskj 0 kken.
Megleren og forfa tte ren Ro lfS tenersen for<e11e i 1974 bo li ge n til staten til
bru k som statsmini sterbo lig. M en bare
e n sta ts mini ste r ha r bodd i bo li ge n,
Odva r N o rdli i tiden 1976-78 . Deretter
bodde ute nri ks mini ster Tho rva ld Sto ltenberg her et par ar. Etter dette har "Villa
Stenersen" statt tom.

Senere statsmini stre, Kare Will och,
G ro H a rl e m Brundtl a nd , T ho rbj 0 rn
Jagland og Kj e ll Magne Bo ndevik, har
a il e pa forhand hatt en fast bo li g i Osloo mradet og foretru kket abli boende her.
I till egg ka n andre fo rh o ld ha ha tt
betydning. B ygningen er tun gdreve t for
en liten statsmini sterfamili e uten dag li g
hj elp, den ska l vrere kald. Bygget utstraler
luksus, og en statsmini ster skal ikke sk ill e
seg fo r ste rkt ut. De t a "bli boe nd e
hj emme" skill er norske statsmini stre fra
ko lleger i andre land . Riksdagen i Stockho lm har for eksempe l bes luttet at statsmini steren skal bo i statsmini sterbo ligen.
l en tid med 0 kende void og teJTo ri sme
0 nsker s ikkerh etstj e neste og po liti e n
pe rmanent statsmini ste rb o li g hvo r det
etabl eres n0dvend ige sikkerhetstiltak.

Stenersen vi//aen. Begge .foto: Finn Holden
Derfo r unde rs0kes de t i dag kostnader ved a bygge statsministerboli g bak
S lottet.
A r k itek tprofesso r Th o mas Th i is Eve nse n ha r reage rt pa ta nke n o m a
bygge statsmini sterb o li g i e n bygnin g
fra fo rri ge arhundreskifte i stedet fo r et
bygg, som "er en fra mtidsrettet pi onerbo l ig, som ma rkerte starten pa de n moderne arkitektur i No rge". (Dagsav isen
16. 1.99)
1 boka "Mak tens h0ybo rg" skriver
T hii s-Eve nse n f0 lge nd e o m f un k isboligen :
"En embedsbo li g av "Vill a Stene rsen"s merke v ii i va r tid kunne pa minne
o m det obj ek ti ve i (stats mini ster)st illingen og ikke vre re en fremhevelse av
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beboeren so m person. Arsaken li gger i
de n s e nt y di ge uttryk k f o r m od e rn e
k va lit e t. S li k sett v ii hu se t kunn e
budbre re et ma l fo r det po liti ske virke t
inn i et nytt artusen. Fy lt av uts0kt no rsk
design i m0bler og kunst og tekstil er, ville
"V ill a S te n e rse n " k unn e in sp ire re
beboeren og samtidi g synli ggj0re fo r oss
andre at embedet vii sta fo r det beste. "
(If0 lge Dagsavisen 16. 1. 1999)
Vin de ren H istorie lag har i et brev av
19.11.1 998 til statsmini steren uttrykt va r
bekl agelse over at "Villa Stenersen" ha r
statt to mt i ma nge ar og sta r i fare fo r a
forfa ll e. Sva ret fra stats min isteren g ikk
ut pa at v ill ae n va r overl att i Stats byggs
varetek t.
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MARKAGRENSEN OG
VEISKILT I AKER
AVTOM

s. VADHOLM

To sma tilfoyelser
Som medlem av Vinderen Historielag,
nestleder i Ullern Historielag og koordinator for Fellesradet for Historielagene i
Oslo, Ieser jeg med interesse Medlemsbladet og a lie de fine artiklene som deter
spekket med. I Medlemsbladet nr. 1/99
hadde Finn Holden to interessante artikler om h.h .v. Markagrensen og Veinavn i
Aker. A It han der skriver, er av stor verdi
for den som vii kjenne bakgrunnen for
det vi opplever i dag. Jeg har imidlertid
to sma ti lf0yelser som det kan va:re
verdifullt a tamed i denne forbindelse .
F0rst noe vedmrende Markagrensen . Jeg mener at det aller f0rste
vedtak som bemrer denne, ble fattet av
Aker HeiTedsstyre sa tidlig som 4 . juni
1898. Inn til da hadde Aker ikke batt noe
kommunalt vannverk. En del private
interessentskap leverte vann til enkelte
omrader som fra Hovindbekken til det
gamle Oslo, det som na kalles Gamlebyen
og som tilh0rte Aker inntil 1859 , fra
Frognerdammen, fra Sognselven med
inntak ved Store Fmens 0stre havegjerde
(senere ovenfor sammenst0tet med
Gaustadbekken, idet denne dannet avl0p
for Gaustad Asyls kloakker) , fra den
0verste sagdam ved Vinderen til Solhaug
og Solbakken, fra Hoffselven ved Hoff
gard til Tydskestranden (Byd0yeidet) og
fra Bandtjernbekken til Riis. Christiania
kommune hadde dessuten en ledning til
Homansbyen og Hegdehaugen fra
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Sognselven ved plassen Bemestuen pa
Vinderens grund.
Etter hvert var det imidlertid kommet
en vesentlig forstadsbebyggelse pa tlere
kanter av konununen, og som 0nsket a
va:re uavhengig av bmrmer eller ti 1feldige, private initiativ. Sa:rlig var bebyggelsen blitt stor langs Vestbanen pa
Sk0yen, Bestum og Sollerud, og oppe
pa Ekebergplataet mot Nordstrand. Store
utbyggingsplaner forela ogsa langs den
nybygde Holmenkollbanen.
Men det var i 0stre Aker at kravet
ble offisielt reist, noe som medf0rte nedsettelse av en komite. Etter utredninger
i tlere lokale komiteer ble det h0sten 1897
nedsatt en komite for hele kommunen.
Den fikk utarbeidet en vannforsyningsplan basert pa vann fi·a N0klevann og
Lutvann ved 0stmarka. Herfra skulle det
anlegges hovedledninger til Ljan i syd
og rundt byen til forsyning av 0stre og
Vestre Aker, helt ut til Bygd0, med vann
sa h0yt som man kunne na med direkte
trykk fra N0klevann. H0yere opp garanterte saledes ikke kommunen at den
kunne Ievere vann idet vannverket kostet
hele 2,5 millioner kroner, meget store
penger i den tid . Kommunen hadde
derfor ikke rad til a opprette pumpestasjoner eller utbygge alternative vannkilder. Det ble dog av 0konomiske grunner gjm1 for Holmenkollbanens h0yereliggende boligomrader samt fra Alunsj0en for tettbebyggelsen pa Grorud.
Senere ble vannforsyningen utvidet,
sa:rlig med vann fra det oppdemmede
Langlivann i S0rkedalen, og en del

pumpestasjoner ble anlagt, sa:rlig ved
Grefsen og Vinderen. N0klevanns h0yde
over havet var 164 meter ved h0yvannstand, Alunsj0en 238 meter. Og herav
kan vi skj0nne hvorfor koten 220 meter
etter hvert ble ansett som den naturlige
byggegrense, med visse unntak, sa:rlig
langs Holmenkollbanen som trengte
boligomrader for a va:re regningssvarende. Sa er denne grense, som opprinnelig gjaldt vannverk og kommunens
0konomi, etter hvert blitt oppfattet som
en grense for bevaring av markene i Oslo,
ja selv utenfor det tidligere Aker i nabokommuner som Ba:rum.
Sa til veiskilt i Aker. Vedtaket i 1926
om nye farger pa veiskiltene var nok ikke

det siste i Aker. Like f0r krigen endret
man fargen enda en gang. Da gikk man
over fra hvite bokstaver pa gmnn bunn
til gule skilt med sorte bokstaver for
kommunale veier og bla skilt med hvite
bokstaver for de private. Dette var de
samme fargene som staten brukte og til
dels fortsatt bruker pa sine skilt - gule
med sorte bokstaver til offentlige steder
og bla med hvite bokstaver til private
anlegg. (Skiltene til private anlegg er na
til dels endret til bvite skilt med sorte
bokstaver.) Etter sammenslutningen med
Oslo i 1948 skiftet man veiskiltene i det
tidligere Aker til Oslos hvite med sorte
bokstaver.

KALENDER AR 2000
Vinderen Historielag har til hensikt a lage en kalender fra bydelen for
ar 2000. Motivene skal vrere garder og husmannsplasser i bydelen.
Vi henvender oss til dere: Er det noen som har et maleri eller bilde av
en av gardene eller husmannsplassene? I tilfelle, gar det an a fa tatt
foto av det til kalenderen? Vi har tenkt bare a sette P(rivat) E(ie)
under bildet og lover full diskresjon om eierskap. Vi trenger 13 motiver:
12 maneder og et forsidebilde.
Ta kontakt med sekretreren eller redakt0ren.
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-ARSM0TE 1999
FOR VINDEREN HISTORIELAG
holdt pa Holmenkollen restaurant
mandag 22. mars 1999
Lederen for Yinderen Hi stori elag, AnneWenche Ore, 0nsket velkommen.
Til m0teleder bl e va lgt Kj ell YogthEriksen. Til referent bl e va lgt Eve lyn
Borc hse niu s og til a skri ve und e r
protokollen bl e valgt Mildred Holland og
Finn Corneliussen.
lngen kommentar til innkalling ell er
sa ksli ste som bl e godtatt ved akkl amasj on
Arsmeldingen bl e opplest av lederen,
Ann e-Wenche Ore, som ogsa ga noen
kommentarer. Den bl e straks godkj ent
ved akklamasjon.
Per Henrik Bache redegjorde greit for
arsregnskapet. Det ble stilt sp0rsmal om
hvorfor portoutgiftene var sa store se lv
om mange medl emmer patok seg a bringe
medlemsbladene tilmedlemmer i stmket.
Arild Holland redegjo rd e for probl emer med postkasser- spes ielt i blokker
- som er na:rmest umulig a komme til , da
utga ngsd0rene er last, og hvo r porto
derfo r ma brukes. Dess uten bor mange
av medl emm ene utenfo r va rt di strikt.
Regnskapet ble godkjent ved akkl amasjon.
Budsjettet for neste ar ble sa vist frem.
Sid en vi gar inn i ar 2000, kan vi vel regne
med I 000 medlemmer! I Det bl e spurt om
H istori elaget hadd e noen prosj ek ter.
Lederen svarte at bl. a. kulturstien var
h0yt pri oritert. Per Henrik Bache fi kk
f011jent akk lamasjon.
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Va lg ko mitee ns formann , R o lf
Johnsen, sa at ail e styremedlemmene som
sto pa va lg, var villi g til gj enva lg. Vedtatt
ved akklamasjon.
Men Rolf Johnsen mente at Yinderen
Historielag burde Ienke pa a ha «back
up s» fo r styrets krumtapper som Per
Henrik Bache og Finn Holden. Og ogsa
pmve a fa yngre mennesker som medlemmer.
Yalgkomiteen og uttredende rev iso r
ble gjenva lgt ved akklamasjon.
Arsprog ramm et bl e lagt frem av
Ann e-Wenche Ore. Und er punkt 9,
forberedelser til I 000 ars jubileet, kom
hun med en oppfo rdring tilmedlemmene
om hjelp til a finne bilder eller malerier fra
garder og hu smannspl asser i vart di strikt
so m kunn e bruk es i e n jubil eum skalender.
0yv ind Ga uk stad forta lte !i tt om
pl aner som er pa ga ng for Holtet husmann spl ass .
Med neste medl emsbl ad vii det f0lge
et kulturhefte med kart.
Det arbeides med bevaring og formidling av kulturminner i Marka. Her
mente Bjarne Mj aa land at Skogvesenet
matte ko ntaktes, og deter all erede gjort.
Medl emmenes 5 minutter: Jan H0eg
oppfordret pa ny medl emm ene til a
komme med opplysninger om fa nger som
oppholdt seg i bydelen va r under annen
verdenskri g.

Arne Holmen Ebbing fortalte at uthu se t pa Haga n hu smann s pl ass
(Holmenkoll veien 6 1C) er intakt.
Per He nrik Bach e gj o rde oppmerksom pa at man ikke beh0vde a sen de
melding om forandring av postnummer.
Arsm0tet avsluttet kl 20.

Evelyn Borchsenius
sign

Professo r Asbj 0rn Kl epp ho ldt et
meget interessant kaseri om «Myter i
norsk skihi storie» hvor han sa:rlig tok
for seg utviklingen av skibindingene.
Fo redrage t bl e ful gt med sto r
interesse av medl emmen e, og Ann eWenche Ore takket Asbj0rn Klepp varmt.

Finn Corneliussen
s1gn

Mildred Holland
sign

ARSPROGRAM 1999
I.

4 medlemsm0ter inklusive den europeiske kulturminnedagen

2.

4 medlemsblad

3.

Smia pa Gaustad - driftsorganisering og videre arbeid

4.

Holtet husmannsplass pa Slemdal.

5.

Presentasjon av gaml e hoppbakker, slalambakker, skihytterarbeidet avs luttes i 1999

6.

Kultursti langs Sognsvannsbekken- Samarbeid med Parkog Idrettsvesenet.

7.

Fortsatt fotografering av gamle hus og bygninger i bydel en.

8.

Fortsatt dataregistrering av bilder, tegninger etc.

9.

Forberedelser ti I I000 ars jubi leet, for eksempel kalenderar 2000,
vinkling av va rt arbeid mot aktuell e arrangementer.

10.

Kulturminner i Marka, ka11l egging av arbeid med andre hi stori elag.
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MERETE LIE HOEL OG NILS PETTER THUESEN:

GRfiNERL0KKA GJENNOM 1000 AR
vEo FINN HoLDEN

Boka om Griinerl0kka gjennom I 000 ar er
en kj cerli ghetserklcerin g fra e n som har
vokst opp der. Det merkes og smitter av
pa leseren.
Bi ldestoffet er ve ldi g godt. F0 rste
bi lde er fra Ma rkveien, men gir abso lutt
inntrykk av a vcere fra New York. F0rste
kap itte l e r en kj cerli g hetserk lcerin g til
L0 kka i dag. Sa f0lger en skildring av en
tur ta ngs Ake rse lva, m ed e n levende
s ki ldrin g av milj 0et rundt Se ilduk sfa brikken. M erete Lie Hoel skri ver o m
Gri.in erfamili e ns barokkhage s lik at vi
virke li g savner et bilde av den.
Spra ket er va ri ert og ofte levende,
andre ganger vel summarisk og mindre
interessant. M en gjennom framstillingen
ta r vi et bilde av det Gri.inerl0 kka som
va r, kanskj e ikke li ke sterkt av det nye
Gri.inerl0 kka.
Svaret pa sp0rsmalet "Er Gri.inerl0kka
verd a bevare? " va r j a, men hva blir beVal1 , og hva forsvinne r eller ha r fo rsvunnet? Her bare aner vi noen svar.
Boka har en mengde gli1mende sitater
fra te kste r om G ri.in erl 0 kka, av A rn e
Sko ue n, Tor Fretheim, Herbert Svenkerud , A.G.Arntzen osv. N il s Petter Thuesen bid rar, som nevnt, med mange fi ne
bi lder.
Savnet av en korrekturl eser er sto rt,
"fo rd i g u t te r og j e n te r ikk e s kull e
hve rken dele kl asserom . . . ". Noen ganger
s toppe r m a n o p p pga . m a ng le nd e
sa mmenheng. "Steenstrup kj0pte garden
Lillefoss, som Ia nedenfo r 0vre Foss, men
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han va r ikke alene" (?) . S iste setnin gsdel
ga r sa nn syn li gv is ti lba ke ti l et a nn et
avsnitt o m at han stiftet Akers mek. Midt
i teksten 0111 sporvognen f0 r arhundreski ftet star det umoti vert en setning om
trikke n und er a nn e n ve rdenskr ig.
I
teksten star det "Fru Hagen Cafe og Bar" ,
pa b il de t ba re "fru Hage n" , i te kste n
"Oslo Sykkel Compagniet" , pa bi ldet bare
" Sy kk e lco mpa g ni e t" . Te k s te n s ie r
"AIIerede 18. mars 187 5, trear etter atde
to f0rste sporvei s li nj ene va r tatt i bruk i
hoved staden , kom hes tesporv e ie n ti I
Gri.ine rl0kka", mens margteksten sier at
hestespo rvogne n begynte i Chri sti ani a
6 . oktober 187 5 og til G ri.inerl0 kka ma rs
1878. Lesere n blir de rfo r ra s kt noe
usikker.
Likevel, engasj ementet for temaet og
g lede n over byde le n G ri.in e rl 0 kka e r
smittende.

Markveien minner om New York. Fra boka

27

GRYWAAGE:

FRA KONGLUNGEN TIL PADDA
vEo FINN HoLDEN

G ry Waage, lederen for Maj orstuen og
Urani enborg Histori elag, har sendt ut en
delikat try kksak pa Schibsted: Fra Konglungen til Padda. , Om 0yene inn erst i
Oslofj orden. Teksten er li vlig og va ri ert,
boka er spekket med bilder. Det er en
try kksak for bade 0ye og sinn . Mange
av 0yene er skildret med kj cerlighet og
innlevelse. Mange kj ente 0yna vn blir
noe mer enn bare tomme navn, andre
0yer hadde jeg aldri h0rt navnet pa.
Disposisjonen er fin , med bred omtale
av 0steJyene med kart og nceromtale av

Nakho lmen. Fra boka
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hve r 0y f0r hun gj0r det samm e med
Vest0yene. Hver av 0yene tar en meJnstergy ldi g introduksjon 0verst i hj0rnet
utenom bmdteksten: st0rrelse, atkomst,
eier, bebyggelse, fredning og severdigheter. Dette gj0r det lett a orientere seg
og finn e interessante steder. Skildringene g ir stor lyst til a ta baten, bade og ga
turer pa mange av 0yene.
N a ved apningen av Gardermoen er
det interessant a lese om ruteflyvningens
barndom fra den f0rste hovedflyplassen
pa Gressholmen i 1926.
Boka er full av bilder, menjeg kunne
ha 0nsket tlere morsomme bilder av typen

.
J.

Dy na .fjllc Fra boka
N a kh o lm e n-bild et pa s. 45 . Bi s ko p
Eystein s vikti ge "R0de bok" omtales 3
ganger som henholdsvis fra 1400-tall et,
1300-tallet og fra 1398.
Et par av 0yene skill er seg ut fra de
andre fordi de inneho lder sa mye og vi
ve t sa mye om dem: Hoved0ya og BygdeJy. Her er utva lget av stoff vanske lig,
det er lett a fi nne ting man savner. Li kevel:
Oslo kommune star oppfmt som eier av
Bygd 0y. Hva m ed Kon gsga rd e n o g
Kongeskogen? Ail e museene og de priva te eiendommene? Ail e vi som gar tur
over Hengsengen og gjennom Kongeskogen, kunne ra tt oppl ysning om tl ystevnet pa Hengsengen der et tl y fa it ned.
Hendelsen er glimrende skildret i den sare
novellen til Finn Havrevo ld "Fortell om
en morsom dag". H va er opprinnelsen ti I
nav net Paradi sbukta? Hva med Vill a
G rande og Huk under kri gen?
N av ne le ksik o net til s lutt er o pplysende. I det hele tatt, en bok som er
lett a bruke, behage li g a bl a i og som gir
fo rve ntnin ger om nye fin e dager ved
fj orden.

__________ * _________
ST0 RRELSE:

Ca. 3600 dekar
ATKOMST:

Landfas t; buss og fe1j e
EIER:

Olso kommune
BEBYGG EL SE :

Boligomrade
FR EDN I NG/NAT URYE RN :

I s0mst Huk (naturminne)
SEVE RDI G HETER:

Flere museer og sam linger:
Norsk Folkemuseum ,
Yikingeskipshu set,
Norsk Sj0fartsmuseum ,
Frammuseet og
Kon-Tiki Mu seet.
Oscarshall . Badestrender.

Margtekst om Bygd11y. Fra boka
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HVOR ER DETTE?
HVA ER DETTE?

SEKRETA:RENS HJ0RNE
Siden sist den IS.februar har vi fatt 15 nye medlemmer som vi
0 nsker velkommen til oss. Etter at hele 17 medlemmer er stmket av
forskjellige grunner, har vi per 5. mai na 920 medlemmer i laget. Det
er vel f0rs te gang s iden starten at vi har gatt i minus. Har du tenkt
pa om du ikke burde overta le dine naboer til ogsa a bli medlemmer
av historielaget. Gj0r noe med det na i mai , sa sender vi dem blad nr
29 og 30 nar innbetalingen er kommet. Vi haper a bli I 000 medlemmer
innen ar 2000.

Arskontingent 1999 -

Ukjent .fotograf

"Hvor er dette?" i forr ige nummer er Rasmus Vinderens vei 36, et hus bygd i 19 17.
Fotografen sto ved Vinderenfossen
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selvkontroll:

Disse ordene er til deg som enna ikke ha r betalt kontingenten din til laget. Per dato
mangler vi 182 kontingenter for 1999. Det er altfor mange, og vi undrer oss over
hvorfor deter sa mange trege betalere i vart idea listiske hi storielag. Disse har igjen
med blade t fiitt en girob lankett, og vi ve nter at synderne snarest betaler kontingente n
som er forfa lt. Der ser du at et 9 tall mangl er. Ta deg tid til a se om du er den som sky lder
for 1998 ogsa. Oppgj0r ventes omgaende. A vrere ajour med betalingen b0r base res
pa selvkontro ll. Dette er til stor hjelp for sekretrere n. 0nsker du a betale for flere ar om
gangen, er det helt i orden, men merk av pa g iroen hva du betaler for. Deter allerede 142
medlemmer som alle rede har beta It for ar 2000. Det var moro a seat det er hele 14 av
dere som har hoppet over ar 00 pa giroen da det er Iitt uvant med ar 00. Det har jeg rettet
for dere. Hvis du er tv il om hva du har betalt f0r, kan du lese dette av din adresselapp
pa dette siste blad eller giro. Du finner koden for kontingent i bl ad nr 1/99. Hvi s du
synes at dette er va nskeli g ell er om du finner ut at sekretreren har gjo1i en feil i
registreringen, er det bare hyggelig om du ringer pa telefon 22 50 70 83 ell er sender
epost ti I: pbache@ on line.no. Andre fei I kan du se lvf0 lgelig konunentere nar du sender
inn kontingenten d in.
Hittil i ar har flere 0 nsket a St0tte laget vaii med private gaver me 11om 25 og 1.000
kr . Brev f01ie ller at vi fii r kr I0.000 fra Bydel Vinderen i ti·i villighetsmidler. Vi sier mange
takk for gavene.
Mange har vre rt ivrige for a rn dannet en fr ivilli ghetssentra l pa Vinderen. Den bl e
stiftet IS.apri l 1999 av f0 lgende I 0 o rgani sasjoner so m har dan net en stiftelse:
Holmenkollen Iris C ivitan Club, Holmenkollen Lions, Holmenkollen Rotary, Kiwanis
C lub Os lo-Rosen borg, Nasjonalforeningen for fo lkehelsen, Ris Kontakt, Ri s Menighet,
Seniortjenesten Vinderen, S lemdal Lio ns og Vinderen Historielag . D ere ska l fa h0 re
mer i neste nr.
For de som mang ler noen av vare tidligere 28 blad fi·a 1992-98, kan disse kj0 pes ved
he nvendelse ti l sek retreren . En sam let oversikt over a ile va re a rti kler finner du pa va re
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internettsider el ler i nr 27 (3/98). Hvi s du har gitt bot1 det siste nr. av bladet ell er vii
skaffe deg gaveeksemplarer av till eggsnummeret om skibakker, kan du ta kj0pt dette i
Vinderen Tnterbok som er sa hygge li ge a hjelpe oss med salget.
Vart medlemsblad nr 3 1 (3/99) er under arbeide. Det utkommer i august med mennere
besk ri ve lse av vart tretti andre m0te pa den europeiske ku lturmi nnedagen den 12.
september. Egne vervegiroer er utlagt pa Vinderen postkontor pa bordet til h0yre. lkke
medlemmer kan melde seg inn i hi stori elaget veda betal e arskontingent pa kr I 00. - og!
eller gi en gave pa var girokonto 0825.04.09339.
Haper mange finn er ve ien til va ndringen den I. juni pa Voksenkollen.
Per Henrik Bache

STYRET I VINDEREN HISTORIELAG 1999-2000
Leder:
Nest Ieder:
Sekreta:r/kasserer:
Redakt0r:
Styremedlem:

An ne-Wenche Ore, Jerpefaret 14, 0393 Os lo,
Ari ld Holland, Bj0rnvn. 125, 0387 Os lo,
Per Henrik Bache, Sk0yen terr. 2, 0276 Os lo,
Finn Holden, Apa lvn. 4, 0369 Oslo,
Else M. Astrup, Jegervn . 9, 0386 Os lo,
Evelyn Borchsenius, Melkevn. 43 , 0386 Oslo,
0yv ind Gaukstad , Haakon d godes vei I 0, 0373 Os lo,
Ole Krohn, Lill e Borgen ve i 7, 0373 Os lo,
Gunnar Sandsbraaten, Sva rttrostvn. I I C, 0393 Os lo,

22142758
22 145997
22507083
22699 145
22 14 2745
22 146422
22 14 3776
22 14 7334
22 14 91 12

Historielaget har til for mal a vekke interesse og skape fo rstae lse fo r var byde ls
hi stori e. Deter viktig a ta va re pa gam le minner i vart na:rmilj0 som en kulturarv vi
0nsker a gi videre.
La get arrangerer med lemsm0ter og gir ut et medlemsbl ad som kommer ut fire ganger
i aret. Laget 0nsker a arbeide aktivt for a verne og merke fo rnminner og aile slags
kulturminner i var bydel.
Vi vi i gjeme nil tlest mulig av bydelens beboere og 0nsker at de st0tter laget med
medlemskap ell er deltar i var virk som het. Er du interesset1 i vart arbe id , kan du ta
kontakt med Per Henrik Bache, tlf. 22 50 70 83, ell er pbache@online. no.

Li//e Fmen. Foto: Finn Holden

Brev fra Ieser

Nytt bygg pa hjfiJrnet av Gu/lerasveien og Biintjernveien. Foto: Finn Holden
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Vi har fatt brev fra et medlem som innvender at Vi nderen mil va:re et vin-navn og at
f0rste stave lse mil henspille pa vind; betydningen sk u li e bli "engender det blaser". Vi
hadde imidl ertid S0kt rad hos en av stedsnavnekspertene pa Uni versitetet i Os lo f0r vi
skrev va r omta le av navnet. Bak omta len av veinavnene ligger det et stort arbeid i
redaksjonen. Likevel er det mulighet fo r fe il og mangler. Vi setter derfor pri s pa at
medlemmene f0lger med og skriver ti I oss hvis deer uenige.

