
1

VELKOMMEN TIL JULEMØTE
I HOLMENKOLLEN KAPELL 

tirsdag 18. november kl. 1900.

Karsten Alnæs vil snakke om

Historien om 1900-tallet belyst gjennom 15 sentrale 
malerier.

(Picasso, Matisse, Dali, Miro, Aulie, Sørensen bl.a.)

Vennlig hilsen
Finn Holden
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av Finn Holden

Vinderen sentrum er et trist syn om dag
en. Det er tragisk det som har skjedd. 
Conditorigården på Vinderen var det 
første forretningsbygget, som ble reist i 
bydelen. Bilder av gården på en bar slette 
ved siden av Holmenkollbanen og med 
Ris Hovedgård i bakgrunnen er vel kjent 
av alle historielagets medlemmer.

Bygget ble reist i 1901 og inneholdt 
fra starten flere leiligheter, et konditori, 
et poståpneri og et venteværelse for rei
sende med Holmenkollbanen. Huset var 
meget moderne; det hadde både innlagt 
vann og elektrisk strøm.

I realiteten var det ikke ett hus. Som 

lesere av artikkelen i nr. 4/2005 vil 
huske, bestod gården av to helt like byg
ninger som lå inntil hverandre med bare 
noen centimeters avstand. Det var heller 
ikke det første bygget ved banen. Likevel 
var det så få hus i området at byggmester 
H. Mathisen, som hadde oppført huset 
og eide det, gikk konkurs. Men konditor 
Johs. Johnsen åpnet Vinderen Conditori 
i gården 4. juli 1901 og klarte seg godt. 
Industribanken, og senere Norges Bank, 
overtok gården og solgte den i 1907 til 
konditor Johnsen, som i mellomtiden 
hadde åpnet Alliance Conditori i Grand
gården på Karl Johan.

Rundt 1930 var det konditori, kolo
nial, parfymeri og konfeksjonsforret

CONDITORIEGÅRDEN
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ning, manufakturforretning, frisør salong, 
bok og papirhandel og skoreparasjons
verksted i gården. Ved branntaksten 
i 1942 snakkes det fremdeles om to 
bygninger, men i folketellingen i 1954 
var de to byggene samlet under adressen 
Slemdalsveien 70. Ekteparet Johnsen var 
barnløse, men deres niese og pleiedatter 
Minda Johnsen giftet seg med bestyreren 
for kolonialen, Finn Martin Myhre. 
Deres tre sønner fortsatte bedriften både 
på Vinderen og på Karl Johan. Men 
konkurransen fra industriproduksjon 
av konditorvarer ble for stor. Først ble 
Alli ance Conditori på Karl Johan solgt, 
så Vinderen Conditori i 1970.

I 1971 overtok A/S Veikroer lokalene 
og åpnet Jeppes kro i Konten. Verten 
siden den gang har vært Konrad Lange
land. Han åpnet kroen med 38 stoler, ti år 
senere hadde han 250 stoler i kroen.

I 1988 ble boligene i Slemdalsveien 
70 ombygd til kontorer. I mange år 
holdt bydelsadministrasjonen for Bydel 
Vinderen til her inntil bydelene Vinderen 
og Røa ble slått sammen til Bydel Vest
re Aker, og administrasjonen flyttet til 
forsvarsbygget på Huseby.

Kilde: 
Medlemsblad for Vinderen Historielag, 
nr. 2005/4.
Oslo byleksikon.

Til venstre: Foto av Wilse 1903. Postkort.
Over: Foto av E. A. Schørn, postkort stemplet 11.11.1904. Bildet viser Condito-
riegården fra sørsiden, det som opprinnelig var inngangspartiet. Vi ser tydelig 
at det var mange leiligheter i gården og hageanlegget foran gården. Se også de 
mange villaene i den tidligere Blindernveien.
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De eldste i strøket har mange barndomsminner fra Konten. Det de fleste har festet 
seg ved, er at de kjøpte kremmerhus med kakesmuler for 30 øre. Var gymlæreren på 
Ris gymnas syk, dro klassen ned til Konten for å kjøpe kremmerhus med kakesmuler.
Var de heldige, kunne det ligge en del av en Napoleonskake i kremmerhuset. Andre 
husker også at en i familien dro ned på søndag for å kjøpe Sarah Bernhard(kake) til 
søndagskaffen.

Kolonialen i Conditorigården sendte varer oppover banen med trikken. For 36 år 
siden åpnet Konrad Langeland Jeppes kro i Conditorigården. Mange familier husker 
familiemiddager, forretningsmiddager, barnedåper, konfirmasjoner og brylluper holdt 
på Jeppe gjennom disse årene. Konten og Jeppe har vært en institusjon i banestrøket 
gjennom tiår etter tiår.     

Alle jeg har snakket med, er spente på hva som kommer til å skje med Konten. 
Alle i strøket har minner herfra, alle syntes det var et særpreget bygg, som skilte seg 
ut fra alle andre bygg. Konten var personifiseringen av Vinderen! Det må bevares! 

MINNER OM KONTEN
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av RolF Sundt 

20. januar 1920 flyttet vi opp (til ”Villa 
Knyggen” i Gjøkbakken på Voksenlia). 
Flytningen fant sted under den store 
sporveisstreik.  Det ble kjørt et dob
belt flyttelass kl. 11 1/2 fra Thomas 
Heftyes gate 42. På grunn av snerydning 
i veien  fra Hospitschausséen til vårt 
hus, måtte hestene fraspennes lasset og 
bagasjen transporteres for enkeltslede 
fra veikrysset. Herunder ankom fruen, 
Julius og piken Ruth, der likeledes hadde 
kjørt i slede opp mens husfaren og den 
andre pike var ankommet pr. sporvogn 
kl. 9 morgen. 

Flytningen og oppturen var for fruen 
meget besværlig. Og den siste del av 
reisen måtte tilbakelegges til fots da 
en bil der hadde kjørt seg fast i sneen, 
hindret sleden fra å komme lenger enn til 
Anne Kure. Kofferter m.v. måtte bæres 
hit. De første dagene, deilig vær, men 
forholdsvis mildt, så skiføret ikke var 
så godt. Den provisoriske sporvognsdrift 
fungerte også bra. En trikk gikk ned til 
byen [Majorstuen] 9.25  og returnerte 
kl. 5. Husfaren måtte tildels bære mat
varer etc. med seg pr. ryggsekk.

De store snemengder gjorde det 
nødvendig å måke  og kjøre bort  sne 
i stor utstrekning, så de første dager ble 
 såvidt gjørlig  anvendt til sådant 
arbeid.  Lørdag 25. januar var vi med 
snemåkingen kommet så langt at der var 
passasje huset rundt. Spesielt veien fra 
porten langs forsiden av huset til den 
store veranda var bred og bekvemmelig. 

Sne på begge sider over en meter høy.
Det gode vær var forbi mandag. 

 Så begynte tåken. Denne etterfulgtes 
av snevær, der vanskeliggjorde spor
vognsdriften. Tirsdag kunne 1/2 5spor
vognen kun med vanskelighet forsere 
seg frem fra Holmenkollen. Onsdag 
morgen hadde den såvidt nådd nederste 
kant av plattformen på Lia st. Husfaren 
hadde imidlertid valgt skiene og kom 
til byen ved 10 1/2tiden.  Fra onsdag 
morgen  til dette skrives, fredag kveld, 
er ingen trikk kommet høyere opp enn til 
Holmenkollen, og oppover ligger så ned
snedd at det formentlig vil ta dager før 
det kan ryddiggjøres. Det befares vanlig
vis på ski. Sneværet fortsatte onsdag og 
øket i løpet av torsdagen til snestorm. 
 Husfaren der måtte tilbakelegge veien 
fra Holmenkollen til fots, kunne kun 
med vanskelighet forsere seg frem i den 
høye nysne og med en tung ryggsekk 
på ryggen og et stort melkespann i 
hånden. Snemengden så stor at han på 
sine steder gikk under til knes.  Turen 
fra Majorstuen til Knyggen tok henimot  
1 1/2 time (fra 4 3/4 til 6).

Fredag 30. januar. Husfaren hjemme. 
 I løpet av natten var ikke alene alle 
veier tilsnedd igjen, men snefonnene i 
veiene lå på sine steder i mannshøyde. 
 Absolutt ugjørlig å ferdes utendørs 
uten på ski. Veien fra porten til lykten 
er i løpet av dagen oppmåket igjen. Bak 
huset står sneen høyere enn vindus
karmen, og den en gang oppmåkte brede 
sti sees nesten ikke spor av. Vinden har 
lagt sneen i fonner der på sine steder når 

DAGBOK FRA GJØKBAKKEN 
1920
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omtrent til takskjegget. Stormen har vart 
i hele dag  uforminskelig  dog ikke 
verre enn at husfruen og husfaren kunne 
ta en skitur, husfaren så langt som til 
Besserud hvor melken ble hentet. Det 
har også i dag snedd adskillig. Skiføre 
er dårlig. Sneen er for tung og våt. Julius 
har måttet holde seg inne. Han forsøkte 
seg på ski i hallen og falt overende på 
gulvet.

Bakeren meldte i dag at kjøreren 
måtte holde opp å kjøre til oss med brød. 
Dermed er all trafikk opphørt. Det vil gå 
flere dager før fotgjengere og hester kan 
trafikkere veiene. Vi føler oss helt isolert 
fra utenverdenen. I løpet av dagen har vi 
kun hatt noen få gløtt av byen og Voksen. 
Men vi håper på bedre vær i morgen  
tross barometret faller.

Lørdag 31. januar. Noe bedre vær, 
men mildt. Husfaren til byen  først på 
ski til Besserud  linjen ovenfor denne 
stasjon var blokkert  deretter med trikk. 
Mama og papa ble med oppover med  
4 1/2 trikken for å bli til middag.  Fra 
Besserud til Hospitschausséen ble veien 

tilbakelagt dels på slede, dels på ski  og 
det forløp bra, men såre møysommelig 
i den høye sne og det inntrådte mørke. 
Det var dessuten både tunge pakker og 
rypesekker å transportere.  Kjelke 
 som husfaren gikk etter  hjalp lite.  
Mama greide ikke bakken ned til huset. 
 Hun ble funnet hjelpeløs på halvveien 
 skiene ble spent av  og hun måtte 
stabbe seg frem i de høye snefonner. 
Gjestene ble godt bevertet  så de nok 
glemte de mange strabaser.

Søndag 1. februar. Tett tåke og mild
vær  innimellom sne og regnvær. Det 
ble måket sne hele formiddagen.  Det 
hadde i løpet av natten falt ytterligere 
flere tommer sne. -- Det ble ryddet vei 
fra hovedinngangen til porten  også 
denne hadde vært blokkert i flere dager. 
Dessuten påbegyntes rydning langs 
fasaden  men der ble det nødvendig 
å fjerne den øverste kant av snevollen 
langs og på gjerdet.  Med dette arbeid
et nådde vi så langt som til midterste 
vindu.  Endelig ble begge verandaene 
ryddet for sne.  En stor snefonn der 
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når til over verandataket, har stengt full
stendig inngangen til den vestre veranda. 
Snefonnen bak huset når til øverste 
kant av kjøkkenvinduet. Ettermiddagen 
tilbragtes i behagelig samvær  likesom 
aftenen da der spiltes bridge.

Mandag 2. februar. Tross de lyse 
utsikter fra foregående kveld  der var 
endog måneskinn og stjerneklart en liten 
stund  var været likeså trøstesløst som 
igår morges. Papa dro nedover på ski 
kl. 8 3/4 ad hovedveien og om Victoria. 
Husfaren dro etter kl. 9.05 ad veien til 
stasjonen og videre langs jernbanelinjen 
d.e. mellom skinnene. Fra Besserud 
bruktes sporvogn. Mama ble til 3trikken 
fra Besserud og forlot Knyggen ca. kl. 
2. Husfaren returnerte med 3 1/2trikken 
og møttes på Besserud stasjon av hus
fruen. Ankom etter en møysommelig 
skitur langs skinnegangen kl. 4.40 til 
Knyggen. Været var da bra, om kvelden 
måneskinn. Der ble måket sne om etter
middagen en stund.

Tirsdag 3 februar. Husfaren hjemme. 
 Tett, våt tåke  som de andre morge
ner.  Meget mildt, så det tør etterhvert. 
Snemåking hele formiddagen. Først ble 
veien ryddet helt frem til vestre veranda, 
og snekammen langs gjerdet skuffet ut. 
 Deretter fortsattes på verandataket, 
hvor sneen nådde opp til mønet av huset 
og fullstendig hadde dekket vinduet i 2. 
etasje. En forferdelig snetyngde som vi 
fryktet kunne knuse taket. Hele veranda
taket ble ryddet for sne.  Hermed var 
Julius oss behjelpelig, skjønt hans største 
interesse var å krabbe opp på taket ad 
den underliggende sne og hoppe ned 
igjen. Sneen som ble kastet ned, fylte 
hele platået foran verandaen nesten 
i høyde med taket, skjønt meget var 

kastet helt utenfor gjerdet. Også en del 
av sneen foran verandaen ble spadd bort 
-- utfor skrenten! Endelig ble der ryddet 
vei fra hovedinngangen til uthuset  et 
møysommelig arbeid, da sneen på sine 
steder var mer enn mannshøyde.  Flere 
trillebørlass ble kjørt bort og kastet dels 
foran sydøstre veranda dels utenfor por
ten. Brønnen ble inspisert. Den var 3/4 
full, hvilket resulterte i et meget tiltrengt 
bad for husfaren.

Vinden og solen tok tåken i løpet av 
formiddagen,  og vi hadde et par timers 
klarvær  til dels med solskinn. I løpet 
av ettermiddagen kom tåken igjen  ikke 
tett og våt som tidligere.  Barometret 
har stått fast og forholdsvis høyt i hele 
dag. Været er meget mildt, selv om 
kvelden.

Fredag 6. februar. Blant de mange 
strabasiøse turer til og fra byen i denne 
snevinters og streikers tid, er kanskje 
turen oppover idag  om ikke den mest 
møysommelige  dog den mest irriter
ende.  Jeg forlot kontoret kl. 3 3/4 for 
å nå 1/2 5trikken som nu i over 8 dager 
kun har gått til Besserud og til Holmen
kollen. Særlig da fru Jersin skulle med, 
bestilte jeg slede fra Holmenkollen. 
Rykter om at der ikke var strøm, ble 
dementert av Holmenkollbanens kontor. 
Etter en lang ventetid fikk vi plass i en 
uoppvarmet mørk vogn kl. 4.40, ventet 
her i ca. 1/4 time hvoretter konduktøren 
meldte at der ingen strøm var og det 
var høyst usikkert om den kom med det 
første. Han tilrådet oss å spasere opp
over, så skulle vi  om vognen senere 
gikk  bli opptatt på veien.  Det viste 
seg å være umulig å få bil. -- Til slutt fikk 
fru Jersin og jeg slengt oss på en varebil, 
der skulle til Vinderen. Der kom vi meget 
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forfrossen inn på apoteket dels for å bli 
oppvarmet, dels for å telefonere. Sleden 
der ventet oss på Holmenkollen, fikk or
dre om å hente oss på Slemdal.  Ingen 
bil kunne vi oppdrive på Vinderen skjønt 
flere var for nedadgående og ledig. Vi 
hadde ingen annen utvei enn å ta kof
ferten og spasere til Slemdal. Kommet 
omtrent til Riis oppdaget vi at pakken 
med middagsmaten  rypene  var 
borte.  Det ble returnert til Vinderen, 
men pakken fantes ikke der, heller ikke 
i varevognen hvor den sannsynligvis var 
etterglemt.  Vi tok atter landeveien fatt. 
 I Riisbakken sås trikken komme opp
over. Vi måtte springe for å nå den. Det 
lykkedes.  Sleden på Slemdal lagdes i 
stikken, og vi fortsatte til Holmenkollen. 
 Der var selvfølgelig ingen slede. Det 
ble telefonert derfra til skysstasjonen 
med beskjed angående den bestilte slede 
som formentlig befant seg på Slemdal. 
 I mørket måtte vi begi oss på vei 
 opp stien til Voksenkollen Hospits. I 
den høye sne med de dype fotspor var 

veien oppover meget besværlig  ikke 
minst for meg som hadde håndkoffert å 
bære på. På Voksenkollen Hospits fikk 
jeg dertil et tungt melkespann. Jeg kunne 
i denne situasjonen ta mindre hensyn 
til fru Jersin som gikk stønnende etter 
meg, og som ynket seg svært hver gang 
hun falt ned i et fotspor. Til Knyggen 
ankom vi andpusten og sultne kl. 6 3/4. 
Husfruen der hadde hørt om vanskelig
hetene med strømmen, hadde oppgitt 
håpet om å se oss i kveld. Men middag 
fikk vi allikevel.

Lørdag 7. februar. En deilig dag. 
Klar himmel og strålende solskinn. 
 Temmelig varmt. Husfaren hjemme. 
En av kokssekkene, der ligger lagret i 
Hospitssvingen, da vognmannen ikke 
fikk lasset frem, ble transportert hit på 
kjelken  meget besværlig i den ujevne 
sne. 

Etter middag aketur til Holmen kollen 
hvor pakken med rypene ble hentet.  
Den hadde havnet hos en dame på Vin
deren, og etter diverse telefoner endelig 

Den mørke rammen 
skyldes trolig dugg på 
linsen.
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oppsporet og besørget oppover med 1/2 
5trikken.  Denne gikk for første gang 
helt til Lia.  En stor forbedring å ta 
trikken helt frem, skjønt veien til stas
jonen er i en elendig forfatning.

Søndag 8. februar .  Tett tåke. 
Snemåking om formiddagen.  Nørt 
bål på peisen. Først kl. 3 1/4 ankom vår 
sene gjest Louis Jersin. Kortspill om 
ettermiddagen. 

Jersin og frue forlot oss om kvelden. 
Fruen ikke å formå til å bli igjen. Det 
begynte å sne og blåse om kvelden. Vi 
trodde ennå at akeføret var godt. Det 
viste seg ikke å holde stikk.  Jersin og 
frue var henvist til kjelken og dro herfra 
kl. 10 1/2 i sluddvær.

Mandag 9. februar. Tross barometret 
var falt betraktelig, våknet vi med klar 
himmel  deilig soloppgang. Flott vær. 
Husfruen og husfaren dro til byen for å 
gå i teatret. De ble nødt til å overnatte 
der. Været skyet og tåket ut på dagen.

Søndag 22. februar. Ideelt vær. 
Nysne og 34 kuldegrader. Vi startet på 
ski kl. 11 3/4, dro over Voksenkollen ned 
løypen til Skomakertjern, hvor vi dreiet 
av til høyre så vi kom opp ved hoppet 
i Hytlibakken. Så uttagningsrennet, der 
var meget interessant.  Sneen begynte 
å kladde litt. Returnerte via Lillevann. 
Skougaard og frue ankom kl. 5 1/2 ad 
landeveien for å overnatte og neste dag 
å se Holmenkollrennet! -- Spiste aftens i 
peisestuen og spilte kort om kvelden.

Mandag 23. februar. Holmenkoll
dagen. Deilig vær. Solskinn og klar 
himmel, men noe mildt. Etter å ha spist 
frokost og hatt en hvil dro vi  Skou
gaard og frue, husfruen og husfaren 
 til Holmenkollbakken.  Et meget 
vellykket løp, mange glimrende hopp, 

få fall.  Returnerte kl. 4. Spiste en 
bedre lunsj  hvori Weier Sundt der 
imidlertid var ankommet  deltok. Etter 
kaffe dro vi  ved 7tiden til byen pr. 
slede. Souperte på Speilen, overnattet 
hos Skougaard.

De øvrige dager av februar var 
der meget vekslende vær, hovedsaklig 
stygg vær, tåke, linnvær, av og til storm. 
Sneen tør stadig. 

Lørdag 6. mars kom Sigrid Sundt 
og Edwart Sundt på besøk.  De ankom 
sammen med husfaren i øsende regn og 
tett tåke. 

Søndag 7. mars. Man våknet i tett 
fuktig tåke.  Edwart Sundt hjalp med 
inntagning av sneskuffer. Kl. 12 tok E.S. 
og husfaren en spasertur over Voksenkol
len til Tryvannstoppen, Frognerseteren 
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og Holmenkollen.  Været var imidler
tid klarnet, og fra kl. 2 av og hele resten 
av dagen var der et deilig vær om enn 
nordvesten var noe sterk. Det elektriske 
lyset, der var gått ut om natten som følge 
av stormen, kom tilbake ved 2tiden. Det 
spistes i peisestuen.

Mandag 8. mars. Deilig vær  Sol
skinn, klar himmel og frost. Husfaren ble 
hjemme.  Det ble skuffet sne og utført 
diverse annet arbeide hvorunder E.S. 
var behjelpelig. Sigrid Sundt returnerte 
til byen med 8trikken om morgenen. 
Husfruen og husfaren dro nedover 
sam men med E.S. for å gå i teater og 
overnatte i byen.

Søndag 21. mars. Deilig vær. 9 grad
er varme i skyggen mot nord  Solskinn, 
laber bris av N.V.  Det tør umåtelig. 
Taket på forsiden bart for sne.  Jeg har 
atter måttet skuffe sne på baksiden for å 
unngå at vann trenger gjennom taket. I 
dag begynt å dryppe i peisestuen.

Trikkestreiken endt og trikk for 
første gang i dag  på en søndag  etter 
streiken. Den gikk dog kun til Besserud. 
 Benken på Hildaro og under gran
trærne ved porten ble gravd frem.

Tirsdag 20. april. I byen med bilen, 
der ennå må stå hos Anne Kure, da 
veien derfra til Knyggen ennå tildels 
er ufremkommelig som følge av sne.  
Veien til stasjonen praktisk talt snebar. 
-- På tomten kun enkelte flekker. Ny
plantningene ettersett -- er flattrykket 
av sneen, men ellers gjennomgående 
frodige.  Bjerken holder på å sprette. 
På hjemturen snevær, der økte utover 
kvelden til veritabel snestorm.  Louis 
med opp og til aftens.

Onsdag 21. april. Veier og marker 
snebelagte.  henimot 1 fot sne. Det 
sner stadig. Kjelken tatt ned fra loftet til 
transport av kasse til Hospitset og kof
fert fra stasjonen  kl. 10 om aftenen 
1 fot sne.

Didrik Zernichow og husets sønn, Julius. Alle bilder fra familiens fotoalbum.
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Fredag 23. april. Tåket fra morgenen 
 klarner fra 3tiden av.  Spasertur om 
kvelden til Skogen, Lillevann, Voksen
kollen  vadet i nysne til knes. Måne
skinn og stjerneklart.  Det tør. 

Søndag 25. april. Tåket vær  
Spaser tur Voksenkollen, Tryvann
shøyden. Ennå meget nysne. Skiløperne 
møttes allerede på Voksenkollen. Jeg har 
begynt å spa sne fra den øvre vei for å 
gjøre den fremkommelig med bilen. Men 
sneen ligger ennå opp til 1 alen høy. 
Jeg håper solen og linnværet vil hjelpe. 
Været stygt hele dagen  om ettermidda
gen delvis regnvær. Om kvelden klarnet 
det opp.

Mandag 26. april. Været klarnet fra 
morgenen. Det ble avvekslende regn og 
solskinn  mest regn.  Om ettermidda
gen en god tørn med snemåken.

Tirsdag 27. april. Opphold om 
morgenen. Barometret synker. Utover 
formiddagen sne og regn  med kortere 
opphold.  Om ettermiddagen mer sta
dig regn. En halvtimes snemåking om 
ettermiddagen.  Hvis været blir mildere 
et par dager, vil veien være fremkom
melig med bilen.  I går og i dag ble 
den trafikkert med hest og vogn -- første 
gang siden januar måned. 

Om kvelden lå jorden allerede be
dekket med nysne  og det sner vedvar
ende (kl. 11.15).

1. mai kom vi endelig frem med 
bilen. Stykket fra Voksenkollchausseen 
og videre til Knyggen lå ennå snebe
dekket med svære fonner ved siden. 
Møtte en oppadgående bil  og hadde 
et svare strev med å komme forbi, da 
veien måtte ryddes for sne.  Veien fra 
svingen, forbi dammen til bakken forbi 
Knyggen måtte forseres.  Det ble satt 

fart på flere ganger, sneen gikk til over 
hjulakslene på sine steder.

Utdrag fra Rolf Sundts dagbok
opptegnelser fra Villa Knyggen i Gjøk
bakken i 1920. Redigert av Rolf Sundt 
jr. og Bjørn Sundt.

"Min farfar var overrettssakfører 
og hadde tomter i Voksenlia for salg 
for Johs. Woxen på Østre Voksen. Min 
far kan huske at det stod skilt der oppe 
om tomter til salgs med henvendelse til 
Rolf Sundt. Jeg har inntrykk av at det 
var vanskelig å selge dem på den tiden 
da man syntes at det var for langt fra 
byen. Han bygget selv Villa Knyggen 
i Gjøkbakken. Arkitekten var Christian 
von Munthe av Morgenstierne, som var 
gift med min farfars søster Ingrid. Han 
hadde riktignok en liten tabbe med Villa 
Knyggen.  Han hadde glemt å tegne inn 
trapp mellom første og annet etasje så 
denne ble vanskelig å innpasse og ble 
nokså bratt. 

Min farfar kalte huset Villa Knyggen 
etter et fjellmassiv ved Farsund, hvor han 
var født. I tillegg til de to pikene bestod 
husstanden av husfaren Rolf Sundt 
(18811956), husfruen Hilda Sundt 
(18931943) født Thaulow Aubert og 
deres sønn Julius Thaulow Aubert Sundt 
(19171999).

 Fotografier kan tyde på at huset var 
preget av den Muntheinspirerte stilen 
som preget området på den tiden. Det 
hadde torvtak. En senere eier, Reis
siger, endret huset nokså radikalt, malte 
det med aluminiumsfarvet maling og 
kalte det Sølvørnen. Huset står fortsatt, 
Gjøkbakken 8."

Bjørn Sundt
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KASSEREREN ORIENTERER

Blanketten for årskontingenten 2008 var stiftet inn i midten i medlemsblad num
mer 2. Mange har oversett dette, og vi savner kontingenten fra et betydelig antall 
medlemmer. Finn frem medlemsblad 2/2008, hvis blanketten fortsatt sitter der, har 
du trolig ikke betalt. Betal helst på nettbank om du har dette tilgjengelig, til konto 
7874 05 98200. 

Og en spesiell bønn til våre medlemmer som betaler med brevgiro, både dette år 
og senere: Det MÅ settes navn også i rubrikken ”Betalt av” på giroblanketten. Ellers 
får vi aldri vite hvem som har ”skjenket” oss anonymt 200 kroner, og jeg får ikke 
krysset av i min liste hvem som har betalt sin kontingent. Bankene har som kjent 
(og heldigvis) taushetsplikt over hvem som eier hvilket kontonummer, dette gjelder 
også Vinderen Historielag.

Det var for historielaget en lettvint, men uheldig løsning slik vi krevet inn kon
tingenten i 2008. For 2009 vil innkrevingen bli omlagt. 

Spørsmål? Kontakt meg på epost  harald@ulvestad.no eller telefon  
22 14 26 85.

Med vennlig og oppfordrende hilsen fra kasserer 
Harald Ulvestad 
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av BeRit Holmen

Aftenposten hadde i 1932 en serie 
om Akergårdene som ble oppslukt av 
Oslo. Der sa min farfar, Jonas Hol
men på Østre Holmen, i artikkelen om 
Holmengårdene: ”Her på Akergårdene 
har vi våre egne melodier, Sognepolka, 
Nordbyrheinlender, Holmenvalsen, 
Magyaren og hva de nå heter. Det var 
disse vi danset efter når vi besøkte 
hverandre i gamle dager på Sogn, Vok
sen, Berg, Vinderen, Vestre Holmen og 
Smestad. Vi var liksom en stor slekt alle 
sammen som kom uinnbudt til hverandre 
og improviserte dansemoroer. Og i dag 
sitter det jo Holmen`er på Vestre Hol
men, Berg, Løren, og nok av slekt på de 
andre Akergårdene.”

Barna til Akerbøndene traff hveran
dre i barnedåper, konfirmasjoner, bryl
luper, store høytider og gravøl, og de 
giftet seg med hverandre. Min bestemor 
Elida var født Haugerud fra Alfaset 
gård i Østre Aker og min oldemor var 
Marie, født Winderen. De møttes til store 
familie fester. Emil Frøen på Lille Frøen 
har sagt at det kunne være 6080 men
nesker fra alle Akergårdene, som kom til 
aftens og dro igjen etter frokost.  

I familiens fotoalbum fra 1920årene 
er det et bilde av ballsalen på Østre Hol
men. Hva hadde en ballsal å gjøre på en 
bondegård? Men det har altså vært dans 
og fest på gården. Jeg gikk videre i saken 
og fant at musikken til dansene var blitt 
nedtegnet av Pål Kluften og A. Andersen 
Wingar og samlet i to notehefter: ”Gode, 

gamle norske folkedanser” i 1932. Note
heftene var i to utgaver, ett ”arr. for piano 
i eldre stil” og ett for fiolin.

Hovedhuset på Østre Holmen ble på 
slutten av 1700tallet påbygd med en 
etasje av en dansk rittmester Treubler, 
som eide gården i ti år. Han fikk laget 
en ballsal på rundt 85 kvadratmeter som 
gikk nesten gjennom hele etasjen. Bord
plankene var 11 meter lange og gikk fra 
vegg til vegg uten skjøt. Det var over tre 
meter under taket. Fem høye vinduer var 
vendt mot sør. Herfra hadde folk utsikt 
over hagen som var anlagt som park 
og videre utover Oslofjorden. Langs 
veggene sto benker og stoler i Louis 
XVI stil: hvite med gullpynt, trukket 
med damask. Mellom vinduene hang 
det store speil i biedermeierstil. I taket 
hang det prismekroner. Det gikk en bred 
trapp opp fra første etasje gjennom flere 
dobbeltdører. Gjestene gikk polonese 
opp trappen før de svingte seg ut i polka, 
rheinlender, française, kvadrilje, vals og 
hva de nå kalte dem. Europeisk mote og 
stil var på god vei innover landet og ble 
tatt godt imot av de kondisjonerte.

Jeg mener at denne selskapsformen 
begynte på Fladeby gods i Enebakk 
(revet i dag) under eieren, kjøpmann 
James Collett (f. 1728). Han drev godset 
i stor stil. Da private teateroppførelser, 
musikkselskap og konserter spredte seg 
utover landet, kom de også til Fladeby. 
Som den store kunstelsker James Col
lett var, så utviklet han dette til store 
juletilstelninger som kunne gå over 
flere uker. Sønnen John Collett (f. 1758) 

HOLMENVALSEN OG 
SOGNEPOLKAEN
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overtok gården rundt 1800tallet og 
førte tradisjonen videre med omfattende 
selskapelighet med dramatiske opptog, 
komediespill og maskerader. I 1793 ga 
den barnløse Bernt Anker Ullevål gård 
til sin hustrus nevø, John Collett, som 
drev stor selskapelighet også på denne 
gården. 

John Collett ble en viktig person for 
bøndene i Aker. Han stiftet Selskabet 
for Norges Vel og Akers Sogneselskap. 
Takket være ham og Sogneselskapet fikk 
bonden undervisning i feavl og jorddyrk
ing, og de fikk etter hvert også sin egen 
bank. Det var kanskje ikke til å unngå 
at selskapeligheten hans også skulle spre 
seg utover i sognet.        

Som ung fikk jeg oppleve musikken. 
På Østre Holmen skulle den falle i god 
jord.  Mange i familien var musikalske 
og førte musikken videre med å fremføre 
den for oss. Det var mine tanter og min 
bestemor Elida på piano, bestefar Jonas 
på cello og far Christian på fele som 

sørget for det. For når de spilte opp til 
dans annen juledag, ble det veldig fin 
stemning i stuen. Dog ikke i en ballsal. 
Den var gjort om til bolig for neste 
genera sjon noen tiår tidligere.

Kilder:
Alf Collett: Gamle Christianiabilder.
Aftenposten 1932.
H. J. Huitfeldt: Christiania Theaterhis
torie.
Norges Musikkleksikon.
Notene er fra pianoheftet.
Finn Holden: Akergårder i Oslo.
Bilde av salen fra heftet Slektsgården 
Holmen i Vestre Aker, 1950.
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Finn var 80 år 28. september i år. På vegne av Vinderen Historielag og som styre
kolleger gratulerer vi med takk for hans imponerende innsats  først som medstifter 
i 1992, dernest som redaktør av og skribent/fotograf i medlemsbladet og engasjert 
styredeltaker i alle år, de siste fem år som styreleder. Historielaget er privilegert som 
har hans kapasitet med i virksomheten.

Finn har det meste av sitt liv hatt nær og kjær tilknytning til vår bydel. Han forteller 
at han vokste opp hos sin tannlegemor i en 3værelsers leilighet i Schøningsgate på 
Majorstuen, men har alt fra tidlig utnyttet bydelens friluftsmuligheter. Han har selv 
tre sønner hvorav den ene nå bor med ektefelle og tre døtre i Skådalen i vår bydel. 
Han og Karin har adresse i Apalveien 4 på Frøen.

Finn er cand. philol. fra Universitet i Oslo med hovedfag i historie, et fag som 
vesentlig også har fylt hans liv både i yrke, fritid og som pensjonist. Tallrike er de 
elever som husker han som en høyt verdsatt lektor i syv år på Kristelig Gymnas og i 
35 år på Persbråten videregående skole hvor han også i 20 år var studieinspektør.

Ikke bare skolen, men så vel bydelen som Oslo by har hatt og har stor glede av 
hans omfattende historiske forfatterskap, ikke minst hans store pensjonistutgivelser 
”Vinderen. Fra fangstplass til moderne bydel”, ”Akergårder i Oslo” og ”Byløkker 
i Oslo”. Mange er hans gjøremål, blant andre som engasjert slektsforsker og som 
anmelder av andres slektsarbeider.. Dessuten har han også funnet tid til innsats som 
leder i Seniorsaken i Vestre Aker bydel.

I alt sitt virke er Finn nøyaktig og fagmessig grundig. I ledelsesform er han målret
tet og effektiv med bestemte meninger. Han gir fortsatt mer inntrykk av ungdommelig 
vitalitet enn alder. Finns omfattende kulturelle samfunnsengasjement gjør det meget 
berettiget at han ble tildelt Bydel Vestre Akers kulturpris for 2008. Dette gleder også 
oss som virker sammen med ham i Vinderen Historielag.

Finn Holden 80 år!
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Styrekolleger i Vinderen Historielag:

Finn B.Bendixen Anita Kildal Harald Ulvestad 

Bjørn Christophersen Lajla Heyerdahl Clemens Saers 

Seyna Sønnichsen Henning Krogh Stabell 

(Ført i pennen av Finn B. Bendixen). Foto: Clemens Saers.
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av Finn Holden

Lørdag og søndag 13. og 14. september 
var en rekke hus og leiligheter åpne for 
innsyn for publikum som var interessert 
i arkitektur. Selv så jeg på et moderne 
hus jeg har passert en rekke ganger, 
Bjørn veien 119. Fra Stasjonsveien ser 
det ut som en svart utilnærmelig fest
ning. Innenfra var bygget atskillig mer 
spennende. Det er utrolig hvor mye 
arkitekten har fått ut av en liten tomt – 
åtte leiligheter. Den ene som var åpen for 
publikum, var på 140 kvadratmeter i to 
etasjer og virket stor og rommelig med 
to små utearealer, ett ved inngangen og 
ett med en liten hageskråning.

I tillegg hadde de åtte leilighetene 
et stort felles atrium, et uteareal med 
benker, en robåt som ungene kunne leke i 
og et område under tak for sykler og noe 

OSLO ÅPEN DAG

lek når det regner. Det hele ga et meget 
sympatisk inntrykk.
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Over: Atriet. Under: Stuen i en av leilighetene.
Til venstre nede er huset sett fra Bjørnveien.
Alle bilder: Finn Holden.
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aRne SeRck-HanSen FoRtelleR

Fra sin sykeseng på Diakonhjemmet 
ringte tidligere overlege Arne Serck
Hansen meg. Han hadde lest Preben 
Munthes artikkel i medlemsbladet og 
ville fortelle sin historie fra krigens 
første år. 

Da krigen kom 9. april 1940, gikk 
han på Ris gymnas, som med en gang 
ble tatt av tyskerne. Han begynte så på 
Ullern gymnas. Her var rektor nazist og 
hadde to sønner som spradet i hirduni
form i skolegården. Arne kom til å slå 
ned den ene av sønnene og ble utvist fra 
skolen. Han hadde lyst til å bli ingeniør 
som faren og begynte i lære på Thunes 
Mekaniske Verksted på Skøyen. 

Fra aprildagene 1940 var det en 
parole om å holde hjulene i gang i 
arbeidslivet.På mange store bedrifter i 
jernindustrien ble det servert ½ liter melk 
i matpausen. Men da matmangelen var 
blitt alvorlig, ble melken inndratt. På 
flere bedrifter gikk arbeiderne til protest, 
en melkestreik. 9. september holdt LOs 
ledere et massemøte av jernarbeidere 
og fikk dem til å gå tilbake til arbeidet. 
Men tyskerne ville statuere et eksempel. 
Dagen etter innførte de sivil unntakstil
stand, og to LOfolk ble henrettet, Viggo 
Hansteen og Rolf Wichstrøm.

På samme tid måtte alle nordmenn, 
som ikke var medlemmer av Nasjonal 
Samling, levere inn sine radioer. Rundt 
540 000 radioer ble innlevert. Familien 
SerckHansen hadde to radioer, den 
ene ble levert inn. Den andre ble lagt 

BBC – NORWEGIAN SERVICE

under noen takstein på taket på et uthus 
hjemme i Holmenveien 17, Arne koblet 
den elektriske ledningen til utelampen 
fra denne og over til radioen. Så kunne 
han sitte med høretelefon i et kott fra ½ 
åtte til kl. åtte og høre på BBC – Norwe
gian Service. Han skrev ned nyhetene fra 
radioen og tok kontakt med kamerater i 
området, som tok kontakt med en for
retning nede i byen, som skaffet papir, 
stensiler og trykkeri.

To ganger i uken ble dette illegale 
bladet distribuert, dvs. lagt i postkasser 
i et opplag på 7501000. Det var viktig at 
færrest mulig kjente hverandre, de som 
trykte avisen, kjente ikke de som delte ut 
avisen, og de som fikk den i postkassen, 
kjente ikke avisbudet.

Likevel ble virksomheten opprullet. 
Dette var jo unge gutter, så sikkerheten 
var ikke godt nok ivaretatt. Alt i alt 54 
personer ble arrestert 29. april 1942. 
Noen av dem var under 18 år, de ble ikke 
sendt til Tyskland. SerckHansen selv ble 
tatt av norsk politi på arbeidsplassen på 
Thune. Han ble ropt opp i høytaleren 
og bedt om å komme til kontoret. Han 
ante uråd og forsøkte å gjemme seg, men 
ble funnet. Først ble han banket opp og 
plassert på Bredtvet kvinnefengsel, så på 
Grini, for så å bli sendt til konsentrasjon
sleir i Tyskland. Her satt han til frigjørin
gen i mai 1945, men da han kom hjem, 
var radioen i uthustaket forsvunnet.

Håndbok over norske leger forteller 
at han tok examen artium i Oslo 1947 
og studerte medisin i Durham, men 
også at han representerte Norge i roing 
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av toR HøgvaRd

ved Finn Holden

Lokalhistoriker og pensjonist Tor Høg
vard har laget et streiftog gjennom Oslos 
historie gjennom 1000 år på to DVDer. 
Hver DVD tar i underkant av en time.

Den første DVDen tar for seg 
middel alderbyen Oslo i Gamlebyen med 
utgangspunkt i tegninger av hvordan 
dagliglivet sannsynligvis har vært, 
Christiania (Kvadraturen) ved Akershus 
festning, det gamle Vika og en gjennom
gang i Akershus festning.       

Den andre viser livet på Akerselva, 
Oslo havn og en fristende reise rundt på 

OSLO 1000 ÅR
Streiftog gjennom hovedstadshistorien

øyene innerst i Oslofjorden.
Dette er en fin og interessant gjen-

nom gang av Oslos historie. Tor Høgvard 
fortjener takk for sitt store arbeid.To tim
er kan virke som lang tid, men historieti
men i bilder kan altså deles i to. Likevel 
savner jeg to områder: Oslomarka er 
ikke nevnt, heller ikke Bymarken, de 
landstedene som borgerne i Christiania 
hadde i det som i dag er sentrum Oslo 
vest fra Akerselva vest til Skillebekk. 
Historielaget har gitt DVDene om 
Oslo gjennom 1000 år til grunnskolene 
i Bydel Vestre Aker.

DVDene selges for selvkost kr 150 
gjennom Fellesrådet for historielagene 
i Oslo eller gjennom Vinderen Historie
lag. Hvis noen ønsker å kjøpe DVDene 
på julemøtet, bør de si fra til redaktøren 
i god tid slik at jeg kan ta dem med på 
møtet.

ved OL i London i 1948. Nå lå han på 
Diakonhjemmet etter en frontkollisjon 
to måneder tidligere med en bil som 
kom over i motsatt kjørebane på E18 i 
Telemark.

Arne Serck-Hansen på sykehuset.

Fortsettelse fra forrige side: 
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av gudRun Waadeland og HaR-
ald ulveStad

Norges jubilæumsutstilling 1914 mar
kerte Norges 100 års jubileum som 
selvstendig nasjon. Den var den største 
og mest omfattende mønstring av norsk 
kultur og næringsliv. Utstillingsområdet 
omfattet det meste av Frognerparken, 
med sentrum i nåværende Vigelands
parken. Utstillingen åpnet under stor 
pomp og prakt 15. mai 1914 og stengte 
sine porter 11. oktober. På avslutnings
dagen var det 100 tusen mennesker 
til stede, det totale besøkstall mens 
utstillingen var åpen, var anslått til 1.5 
millioner mennesker.

Jubileumsutstillingen skulle dekke 
de fleste sider av det norske næringsliv, 
og ikke bare plassert i monumentale 
bygninger. Utstillingen skulle også vise 
eksempler på det ypperste Norge kunne 
frembringe. Og her begynner historien 
om Villa Hjørungli i Hjørungveien 1 på 

Heggeli i Bydel Vestre Aker.
Gudrun Waadeland bor i huset sam

men med sin mann Svein Erik Brodal, 
hun er eier sammen med sin søster Elisa
beth Lillehagen. Gudrun Waadeland, et 
ivrig medlem i Vinderen Historielag, har 
skrevet følgende om huset Hjørungli:

"I 1913 startet vingrosserer Haakon 
Øgle og hans frue Anne planleggingen 
av en familiebolig på en parsell av Nor
dre Skøyen gård i Vestre Aker. Gjennom 
kontakten med Haakon Øgles familie i 
den senere tid er jeg blitt inspirert til å 
tenke meg hvordan det måtte være å leve 
i huset Hjørungli fra 1914 til 1924 da 
Haakon Øgles familie bodde her.

Huset skal i følge familien ha stått på 
Frognerutstillingen i 1914 og til og med 
blitt premiert. Umiddelbart etter utstill
ingen skal huset ha blitt satt opp i den 
vei som senere ble kalt Hjørungveien 
[etter Hjørungløkken som hadde ligget 
der]. Huset fikk nummer 1 i veien til 
tross for at huset på den andre side av 

VILLA HJØRUNGLI 
PÅ HEGGELI

Bildet viser hovedrestauranten med de to karakteristiske tårnene og bro over den 
nordlige delen av den øverste Frognerdammen.
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veien var oppført allerede i 1913, men 
med nummer til kryssende vei.

Huset er bygget som enebolig i to 
etasjer, planlagt spesielt for familien 
Øgle. Soverommene i 2. etasje er 
av arkitekten Vilhelm Norsted mar
kert på tegningene med "foreldrenes 
soveværelse", "døtrenes soveværelse" og 
"sønnens soveværelse".  Det var arkitekt 
Norsted, i forståelse med familien Øgle, 
som anmeldte og fikk satt opp huset ved 
Jubileumsutstillingen i Frognerparken.

Bekvemmeligheter
Når det gjaldt bekvemmeligheter, ble hu
set vel utstyrt. I følge rørleggertegning
ene fra 1913 hadde alle soverom hånd
vasker med vannkraner; foreldrenes til 
overmål to vasker ved siden av hverandre 
med både varmt og kaldt vann i kranene. 
Inntil foreldrenes soverom lå badet med 
stort badekar på løveføtter. Riktignok var 
det ingen håndvask i baderommet, men 
et høytspylende vannklosett var adskilt 
med dør både fra baderommet og fra 

gangen i 2. etasje. Der fantes dessuten 
en utslagsvask. Hushjelpen var også 
betenkt med et pent værelse på den andre 
siden av badet.

Varme, vask og  
kommunikasjon
Alle rom i huset var utstyrt med solide 
støpejernsovner. I salongen i første etasje 
fantes en vakker støpejernskamin med 
rosemønster. Elektrisk strøm har det 
vært i Hjørungli fra begynnelsen av, med 
silkeledninger i hele huset da vår familie 
kom hit i 1962. Morsomt var det at i de 
fleste rommene var det ringeknapper 
som slo ut på en tavle på kjøkkenet. Når 
knappene ble benyttet, kunne det sees fra 
hvilket værelse man ønsket kontakt med 
folk i kjøkkenet.

I 1962 måtte hele det elektriske 
anlegget straks renoveres, samtidig 
som det ble installert sentralfyranlegg 
i kjelleren for oppvarming av hele 
huset. I kjelleren sto da den originale 
bryggepannen til klesvask. Den ble 

Villa Øgle i Vestre Aker. Bildet er hentet fra ”Norges kunst 1814-1914”. 
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flyttet ut i haven og fylt med blomster i 
bøtter. Inn kom en stor vaskemaskin med 
sentrifuge. "Jacobsens Rulle No.1" står 
fortsatt i kjelleren og gir fremdeles det 
beste resul tat når duker og sengetøy skal 
rulles, å trekke rullen med håndkraft er 
fortsatt fornøyelig.

I Øglefamiliens tid har det vært 
vedkomfyr i kjøkkenet. Der var også den 
store 130 liters varmtvannsbeholderen 
av kobber plassert.

Interiør
Da mine foreldre kjøpte Hjørungli i 
1962, fantes i salongen fortsatt den 
originale oljedukstapeten med opp
hevet mønster. Men den var i så dårlig 
forfatning at den lot seg ikke redde. 
I spisestuen fantes en papirtapet med 
opprinnelig høyt plastisk mønster. Den 
var blitt overmalt så mange ganger at 
den bare måtte fjernes. Forbauselsen var 
stor da den originale treveggen kom frem 
bemalt med sortblå farge.

Vindusrammene og rammene på de 
to blyinnfattede verandadører i 1. og 2. 
etasje var mørke brune. Verandadørene 
både fra salongen og spisestuen har 
blyinnfattede vinduer med blomster
motiv i art nouveau stil (jugendstil). 
Det finnes for øvrig to mindre originale 
glassmalerier i samme stil i første etasje, 
også med mørke brune rammer.

Mine foreldre så av de opprinnelige 
arkitekttegningene at det skulle finnes 
en skyvedør fra forstuen i første etasje 
inn til salongen. De lot bryte opp veggen 
der skyvedøren eventuelt skulle være. 
Og der var skyvedøren, i original stand 
og vakkert marmorert bemalt. Det er 

naturlig å slutte at fotpanelet i hvert fall 
i salongen også har vært marmorert, tro
lig også den dobbelte skyvedør mellom 
salongen og spisestuen.

Eksteriør
Da mine foreldre kjøpte huset i 1962, 
var Hjørungli utvendig malt med den 
opprinnelige farge huset hadde i 1914: 
rå og kokt linolje iblandet litt tyri
tjære. Vinduslemmer og rammen rundt 
inngangsdøren var malt sennepsgul, 
mens selve inngangsdøren var brunmalt. 
De ytre vindusinnfatningene var imidler
tid hvitmalte.

Hjørunglis liv med be-
boerne
Huset Hjørungli har overstått krisetider. 
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Den tyske okkupasjonen 194045 bød på 
utfordringer. Okkupasjonsmyndighetene 
rekvirerte gjerne eneboliger i Oslo vest 
for å dekke egne boligbehov. Daværende 
eier Elise Refsum omgjorde huset i 1940 
til tomannsbolig og unngikk slik at huset 
ble rekvirert. I 2. etasje innredet Elise 
Refsum en liten leilighet. Pikeværelset 
ble innredet til kjøkken. I denne leilig
heten skulle hun selv komme til å bo 
etter krigen.

Garderoben i 1. etasje ble omgjort til 
et lite bad. Det store originale kjøkken 
skulle fortsatt være kjøkken, men en del 
av kjøkkenet sammen med spiskam
merset ble innredet til pikeværelse. 
Trappeløpet mellom første og annen 
etasje ble vesentlig forandret og med nytt 
gelender, nærmest i funkisstil av 1940. 
(Dette er planlagt skiftet ut).

Fra 1940 til 1952 bodde en familie 
med to døtre og hushjelp i første etasjen. 
De to døtrene, som nå jo er voksne 
damer, har besøkt oss i den senere tid 
og fortalt oss om hvordan det var å bo 
i Hjørungli i deres barndom. De husker 
bl.a. at de fulgte med sin mor når det 
skulle henges opp tøy til tørk på loftet. 
Elise Refsum i 2. etasje synes å ha vært 
av den gamle skole; den gang de voksne 
mente at barn ikke skulle høres – og 
kanskje også minst mulig sees.

Omstendigheter ved 
salget i 1962
Da Elise Refsum døde i 1961, arvet 
hennes niese Elise Fossum Villa Hjør
ung li. Hun var bosatt med sin familie 
på Ørlandet i Trøndelag. Hun var selv 
lærerinne, og hennes mann drev bensin
stasjon og verksted på Ørlandet. Elise 

Fossum ville omgående selge huset 
fordi familien ønsket å benytte hennes 
arv til å bygge ut bensinstasjonen og 
bilverkstedet. 

Myndighetene hadde bestemt at 
en tomannsbolig måtte selges til takst, 
mens en enebolig kunne selges til 
høystbydende. Arvingens ønske om å 
selge som huset som enebolig og slik 
unngå takst"tak", ble ikke godkjent av 
myndighetene. Det kan synes underlig 
at det skulle bli mine foreldre som hjalp 
selgeren med å få eiendommen godkjent 
som enebolig igjen. Men mine foreldre 
ville gjerne kjøpe huset fordi de mente 
å se muligheter til å skape det hjem de 
ønsket der. Huset var for øvrig i en dårlig 
forfatning og trengte omfattende reno
vering. Og når de da hjalp eieren med å 
kunne selge huset til høystbydende, ble 
det et ressurskrevende prosjekt. Tomten 
var på ca 2.5 mål, hvorav ett mål eple
have. Aksjer i Vestre Aker Fruktpresse 
fulgte med huset. Mine foreldre solgte 
eplehaven da de kjøpte eiendommen. 
Eplehaven ville blitt en belastning å 
ta vare på, mente min far. Ett og et 
halvt mål med have og hus som trengte 
omfattende renovering, ga tydeligvis 
tilstrekkelig med utfordringer.

Nåværende eiers liv i 
Hjørungli
I 1971 giftet jeg meg. Min søster skulle 
ha giftet seg året etter i juni måned. Men 
i april døde vår far, og hennes bryllup ble 
utsatt til desember 1972. Hun flyttet med 
sin mann til en enebolig på Nordstrand. 
Jeg og min mann, Svein Erik Brodal, ble 
etter min mors innstendige ønske boende 
med henne i huset. I 1989 fikk min 
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mann og jeg, med min mors tilslutning, 
anledning til å innrede et teaterstudio på 
tørkeloftet. Her skulle Henrik Ibsens Sa
long få utvikle seg. Min mor hadde lenge 
hatt planer om å innrede tørkeloftet. 

7. mars 1990 fikk den første teater
forestillingen premiere der. Den berømte 
danske sceneinstruktøren Sam Besekow 
satte opp "Når vi døde vågner" av Henrik 
Ibsen. Svein Erik Brodal og jeg levende
gjorde alle rollefigurene.

7. juni 1990 døde vår mor 83 år 
gammel. Min søster og jeg arvet huset, 
min søster ga meg bruksretten til hele 
huset. Hun har støttet og oppmuntret 
til utviklingen av salongteateret, som 
snart kom til å benytte både loftsetasjen 
og deler av 2. etasje når Henrik Ibsens 
stykker skulle prøves frem til ferdig 
forestilling. Henrik Ibsens Teater og 
Salong A/S har også vist forestillinger en 
rekke andre steder enn i Hjørungli. Men 
basen har hele tiden vært her.

Tidligere eiere og deres 
samtid
Da mine foreldre skulle kjøpe Hjørungli, 
var jeg med dem hos Byskriveren i Oslo 
for å studere dokumenter angjeldende 
eiendommen. Strøket litt ovenfor Major
stuen var utbygget i den såkalte "jobbe
tiden" omkring første verdenskrig. Hos 
Byskriveren kunne vi lese at svært 
mange hus ble solgt på tvangsauksjon 
like før og etter det store økonomiske 
krakket i 1929.
• Haakon Øgles hus var ikke solgt på 

tvangsauksjon, men regjeringens 
vedtak om opprettelse av Vinmono
polet gjorde slutt på vingrossererens 
vinhandel, da all fri vin og alkohol
omsetning ble forbudt. 

• Hvordan den nye eieren Gerda 
Sverre Erichsen forvaltet eiendom
men, vet vi lite om. Det finnes ingen 
dokumentasjon om at huset har 
gjennomgått særlige forandringer 
verken utvendig eller innendørs. 
En liten lekestue i "funkisstil" later 
imidlertid til å være oppført i slutten 
av 1930årene.

• Gjennom Elise Refsums arving, 
Elise Fossum, har vi fått vite at 
Elise Refsum hadde vært gift med 
eier av Ski Bruk og hovedgård. De 
var barnløse. Derfor måtte Elise 
Refsum, da mannen døde, overlate 
alt til en av sin manns slektninger. 
De penger hun arvet, brukte hun til 
å kjøpe Hjørungli. Det lot til at hun 
i sine siste år leiet ut store deler av 
huset som hybler. Det var trist at hun 
måtte bygge om huset til tomanns
bolig for å unngå tysk rekvirering

• Våre foreldre, og vi, deres etter-
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kommere, har stadig fortsatt med å 
bringe Hjørungli i samsvar med de 
intensjoner som arkitekt Vilhelm 
Norsted og Haakon Øgle og hans 
frue Anne hadde da de bygget 
familiehuset på Heggeli. At det har 
vært med på Jubileumsutstillingen 
i Kristiania 1914, setter en ekstra 
spiss på våre bestrebelser. Våre 
foreldre prøvet å bringe tilbake 
husets atmosfære fra det tidlige 20. 
århundre, samtidig som kravet til 
moderne komfort ble tilfredsstilt. 
Tiltak for å gjøre huset lunt og varmt 
i den kjølige årstid ble gjennom
ført. Hovedinngangen fikk et ekstra 
inne bygget bislag foran det opprin
nelige vindfanget. Bislaget foran 
kjøkkeninngangen ble også bygget 
inn. Den 11 m² store åpne veranda 
i første etasje fikk glassruter på 
tre sider og ble vinterhave. Skille
veggen i kjøkkenvinduet ble fjernet 
og veggen mot spiskammerset kom 
på plass igjen. Spiskammers området 
ble imidlertid garderobe for yttertøy. 
I kjelleren står fortsatt den originale 
innredningen. Lemmedørene til alle 
rom er på plass. Bare fyrrommet 
har forståelig nok fått en solidere 
dør. Den gamle vaskekjelleren har 
fått anner ledes utstyr med vaske
maskin, oljefyr og oljefat. Den 
brune oljebeisen ut vendig er blitt 
stadig fornyet gjennom årene. 
Imidlertid er alt som i sin tid var 
sennepsgult, blitt hvitmalt. I haven 
er den lille lekestuen i "funkisstil" 
flyttet fra østsiden av huset til vest
siden. På østsiden lot mine foreldre 
oppføre en dobbelgarasje.

Wenche Undrum skrev en egen 
artikkel om Gudrun Waadeland og 
Svein Erik Brodal og deres salongteater 
i Vinderen Historielags medlemsblad 
nummer 2/2006. 

Kilder:
Oslo byleksikon om Norges jubilæum
sutstilling i Kristiania 1914.
Private bilder utlånt av Dag Øgle og 
Gudrun Waadeland
Norges kunst 18141914. Norges Jubi
læumsutstilling 1914. Utstillingsforlaget 
1914. 

Til venstre: Anne og Haakon Øgle
Under: Ekteparet Gudrun Waadeland 
og Svein Erik Brodal spiller Ibsen.
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av tRulS aSlakSBy

Dragestilen, som hadde sin storhetstid 
mellom 1880 og 1905, er det nærmeste 
vi kommer en norsklaget bygningsstil. 
Alt som ellers er bygget i dette landet, er 
lokaltilpasset importvare – kanskje også 
stavkirkene. Nå er heller ikke drage
stilen uten forbilder eller paralleller. For 
eksempel lot Sverige seg representere 
av stabbursaktige ”fornnordiske” pavil
jonger på verdensutstillingene i 1867 og 
1873. Allerede i 184060årene tegnet 
arkitekt Chr. H. Grosch hos oss kirker 
inspirert av stavkirkene, og i 1870årene 
tegnet arkitekt P.A. Blix stabbursaktige 
uthus til stasjoner på Størenbanen. 
På et mer overordnet europeisk nivå 
vant nasjonal historisme gjennom hele 
1800-tallet frem på bekostning av ”klas
sisk dannelse”. Norge, som strevde med 

et lillebrors og ufrihetskompleks, var 
her i første rekke.  

Den tekniske høyskolen i Hannover, 
som i siste halvdel av 1800årene utdan
net mange norske arkitekter, prøvde å 
forene middelalderlig håndverks og stil
tradisjon, usminket ærlig konstruksjon, 
og moderne krav. Den som fremfor noen 
greide å overføre denne målsetningen 
til norske forhold, var arkitekten Holm 
Hansen Munthe (18481898), og resulta
tet ble – nettopp – dragestilen, eller ”den 
nationale træstil”. 

Som sveitserstilen, som den på et vis 
springer ut av, var dragestilen fra første 
stund et bilde på det landlige og sunne, 
det rekreative. Det er ikke tilfeldig at 
stilen fikk sitt første nedslag i 1880 på 
Larvik Bad, der Munthe samarbeidet 
med arkitekt Henrik Nissen. Men det 
var åsene nordvest for hovedstaden 

”SPORTEN” – ET MINNES-
MERKE FRA DRAGESTILEN

Sportshallen på Frognerseteren. Postkort fra Abels Kunstforlag.
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som ble stilens kjerneområde. Her ar
beidet Munthe først for det halvprivate 
HolmenkollenVettakollenSelskabet, 
deretter for Christiania kommune, der 
han i 1887 ble ansatt som 1. assistent hos 
stadskonduktøren. Flere av anleggene i 
åsen, slik som det første Holmenkollen 
Sanatorium og Holmenkollen Turist
hotel, er for lengst borte pga. brann, 
men Peisestuen ved Besserudtjernet 
(flyttet og skal nå flyttes igjen), Holmen-
kollen hovedrestaurant (1. byggetrinn), 
Sportsstuen på Holmenkollen (i dag Hol
menkollen restaurant, ribbet i det ytre, 
men velbevart innvendig), og ”Sporten” 
(opprinnelig ”Sportsstue eller Skihall”) 
er bevart. 

Keiser Wilhelms besøk i Kristiania i 
1890 var det største byen hadde opplevd 
i manns minne. Keiseren ble betatt av 
Holmenkollen Turisthotel; han så vel 
her en forløsning av tyskaktuelle pan
germanske ideer, og engasjerte Munthe 
til å tegne både jaktvilla og stavkirke i 
Rominten i det daværende ØstPreussen 
(står til dels ennå), og ombord/ilandstig
ningsanlegg for tokt langs norskekysten, 
ved Jungfernsee ved Potsdam (selve om
bord/ilandstigningspaviljongen er brent. 
Et gjenreisningsprosjekt søker nå norske 
investorer (OBS, RIKINGER I ÅSEN: 
sjekk: aengh1@broadpark.no).   

Men så til ”Sporten”, vedtatt oppført 
i 1896. Etter at restaurantbygningen 
på Frognerseteren var oppført i 1891 i 
kjølvannet av kommunens overtagelse 
av Ths. Heftyes store eiendom her, var 
pågangen av skiløpende, akende og 
andre friluftsfolk ”av enhver alder og 
stand” blitt så stor at et tilleggslokale for 
de mer utpreget sportslige viste seg øn
skelig. Man måtte dessuten forberede seg 

på ytterligere pågang når Holmenkoll
banen sto ferdig. Bystyret vedtok derfor 
arkitekt Munthes forslag til sportsstue 
eller skihall. I bystyre dokumentet be
skrives den som en åpen hall med brede 
svalganger foran lang sidene, og med 
kjøkken og anretningsrom ved hver 
av gavlsidene. Her var det også tenkt 
avdelt et eget rom for damene og ett for 
en nattevakt. Oppvarmingen skulle skje 
ved en firesidig peis midt i hallen og 
ved to store sylinderovner i de nordre 
hjørnene. Ventilasjonen skulle ivaretas 
av fire avtrekkskanaler, forsynt med 
stillbare rister, ved siden av ildpipene. 
Utvendig minnet konstruksjonen om en 
ekte stavkonstruksjon som i stavkirkene, 
men er en reisverkskonstruksjon supplert 
med rundhøvlet grovdimensjonert tøm
mer. Eksteriøret skulle oljes og lakkeres, 
og taket tekkes med skifer. Anslått 
kostnad: 30.000 kr øket til 47.000 ved 
ferdigstillelsen i 1898. Samme år døde 
Munthe, bare 50 år gammel, like før han 
skulle overta den nyopprettede stillingen 
som stadsarkitekt i Kristiania. 

Etter 10 år viste ”Sporten” seg min
dre vellykket enn man hadde håpet. Be
liggenheten var ikke bare ”særdeles fri 
og gunstig, med lett adkomst fra skogen 
og bakkene nord for bygningen og med 
adkomst fra syd over den utvidede bro” 
(1896fremstillingen), men også avsides. 
Lokalet var trekkfullt, og i grunnen både 
for stort og for lite, og mislykket som 
skihall. Ingen restauratører ville drive 
både der og på hovedrestauranten. Alle 
som tok ordet i bystyremøtet 29. mai 
1908, var enige om at det var umulig å 
beholde hallen ”som den nu er”. Selv 
til fest var lokalene ”yderst uheldige”: 
det fantes ingen garderober, og selve 
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lokalet var ”i høyeste grad ukoselig” 
med sine ”maskinhallvinduer” høyt 
oppe på veggen, mangel på hyggelige 
plasser og inventar. Enden på det hele 
var at man vedtok å bygge på hoved
restauranten. Alternativet om å flytte 
”Sporten” nærmere hovedrestauranten 
ble forkastet. I stedet vedtok man å 
pusse den opp og gjøre den mer praktisk 
og hyggelig ved å flytte peisen til den 
ene kortveggen (selv om man derved 
også tok vekk alt sidelys, slik at hallen 
ble enda mørkere!) og kjøpe inn mer 
inventar. Antagelig ble de åpne sval
gangene tettet igjen også.

I alt dette negative er det et usagt 
underliggende at dragestilen var blitt 
umoderne. Tidsånden var blitt mer 
innstilt mot både det lune og hjemlige 
og det lyse og luftige; ikke dette mørke, 
brune, høyloftede. Dessuten var hallen, 
som det ble sagt, fra første stund for 
avsidesliggende og kanskje også kald 

og trekkfull. Det hele var kanskje også 
et eksperiment fra arkitekt Munthe, et 
kompromissløst forsøk på å gjenskape 
sagaens gildehaller med ildstedet i 
midten, uten noe moderne fiksfakseri 
som vinduer man kunne se ut av og 
”koselighet”. 

I dag kan vi få en sjelden opplevelse 
av et nesten intakt dragestilslokale, og at 
det forleden funket bra som både fest og 
sanglokale, kan iallfall medlemmene i 
korene Øktetten, Mærradalen Unlimited 
og Vestre Aker dusjlag istemme!

Dr.philos. Truls Aslaksby er førstean
tikvar hos Byantikvaren og annentenor i 
Vestre Aker dusjlag.

Sporten en oktoberdag 2008. 
Foto: Finn Holden.


