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av LajLa HeyerdaHL

Det første skirennet som ble arrangert 
i Kristiania, var i 1866 på Iversløkken 
ved Gamle Aker kirke. To år senere var 
Sondre Norheim med i rennet og viste 
sine skiferdigheter for hovedstadens 
skiløpere. Byungdommen i Kristiania 
ble ivrige konkurrenter til telemarkin-
gene og stadig tevlet de i skirenn som 
ble arrangert i hovedstaden. I 1879 ble 
skirennet flyttet til Huseby, arrangert av 
Christiania Skiklub, og ble en stor suk-
sess med Kong Oscar til stede. 

Husebyrennene 
Telemarkingene vant overlegent over 
byungdommen, men snart skulle det vise 
seg at byguttene var best. Deltakerne fra 
Telemark gikk på ski hjemmefra til byen. 
Med datidens skiutstyr og påkledning 
av tykk vadmel var turen en slitsom 
oppvarming til skirennet. I 1882 ble det 
fremsatt forslag i Christiania Skiklub om 
å stifte en ”alminnelig skiforening” der 
hovedoppgaven var å arrangere Huseby
rennene. Dette ble senere til Foreningen 
til Skiidrettens Fremme. 

Nye skiklubber 
Etter dette økte ski-interessen virkelig 
og dannelsen av skiklubber skjøt fart. 
Det ble stiftet flere skiklubber i Kristi
ania på denne tiden. Det var Skuld, 
Fram, Christiania Skiklub, Odd, Snøgg, 
Verdane og Skiklubben ULL. Mange 

SKIKLUBBEN ULL

av disse klubbene hadde hytter inne i 
Marka. Skuld ble stiftet i 1886 og fikk 
sin hytte ved Ullevålseter, Fram, stiftet 
i 1889 holdt til ved Skjennungen og 
senere Harestua og til slutt hytte ved 
Svartor i 1922. Odd ble stiftet i 1894 
med hytte på Slakteren, Verdane ble 
stiftet i 1894 og overtok Frams hytte ved 
Skjennungen. Hytta brant i 30årene. 
Snøgg ble stiftet i 1899 og holdt til ved 
Blankvann. Ved Bjordammen ligger 
skiklubben Glimts hytte bygget i 1896 
og skiklubben Ulfs hytte bygget i 1901. 
Litt nord for Lortkulp ligger Skrimhytta 
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bygget i 1899. Sagene Skiklubb, stiftet 
1880, var den første åpne skiklubb in-
nenfor Kristiania og omegn og hadde sin 
hoppbakke i Nydalen. Noen medlemmer 
gikk ut og startet Nydalen skiklubb. 

Skiinteressen var stor i hovedstaden. 
Så langt tilbake som i 1856 kjøpte Tho-
mas Heftye Sarabråten ved Nøklevann 
som ble åpnet for publikum, og dette 
ble Oslos første utfartssted. Her ble det 
etter hvert arrangert skirenn som ble 
kalt ”Østkantens Holmenkollrenn” helt 
frem til 1928. 

Skiklubben ULL
Skiklubben ULL ble startet i en venne-
gjeng i Wesselsgate der en av guttene 
bodde. Her spilte de kort og diskuterte 
hvor søndagens langtur skulle gå. En 
lørdagskveld 27. januar 1883 ble syv 
gutter enige om å stifte en skiklubb, og 
navnet skulle være ULL etter den nor-
røne skiguden. I lovene ved stiftelsen av 
klubben står det skrevet at ”Skiklubben 
ULLs formaal er at fremme Skiidrætten 
blant gutter. Saa vidt mulig avholder 
klubben årlig et skirenn innen med-
lemmene, samt et skirenn for gutter.” 
Klubbkontingenten var i begynnelsen 25 
øre, noe som gjorde at klubben hadde for 
dårlig økonomi til å arrangere gutterenn. 
Kontingenten ble forhøyet til kr 5,-.  
Klubben fikk etter hvert flere medlem-
mer, og Fritz Huitfeldt ble æresmedlem 
og senere formann. Uten å vite det fikk 
klubben da et medlem som skulle bli 
en av historiens fremste på oppfinnelse 
og sakkyndighet. Av andre medlemmer 
må nevnes brødrene Grüner, hvis far, 
rittmester H.F. Grüner, ble innvotert 
som æresmedlem av klubben ULL. Han 
skal ha understøttet klubben den første 
tiden med bl.a. smørbrød og vin etter 
klubbrenn.

Kongepokal
I Husebyrennet i 1884 tok Ullgutta 
mange premier, og den 17 år gamle 
Ric hard Blichfeldt vant kongepoka-
len. Nå startet konkurransen mellom 
Oslo-gutter og telemarkinger som hit-
til hadde vært overlegne i kampen om 
førsteplassen. Det var særlig i hopp at 
Ullguttene domi nerte. I tiden 1883

Bautaen nedenfor Tryvannstårnet 
fotografert som to bilder. 
Foto: Finn Holden.
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1895 tok klubbmedlemmer syv av ti 
mulige damepokaler. Johannes Bech-
holm vant Damernes pokal, oppsatt til 
”kjækkeste skiløber fra Kristiania by”, 
til en verdi av kr 80,. Pokalen står utstilt 
i Skimuseet (som i skrivende stund er 
pakket ned).

Holmenkollmedaljen ble innstiftet 
etter Ull-klubbens storhetstid, slik at 
ingen av de opprinnelige medlemmene 
vant medaljen den gangen. Senere har 
medlemmer som Birger Ruud, Gunder 
Gundersen, Torbjørn Yggeseth, Jakob 
Vaage, Odd Martinsen og Vegard Ulvang 
vunnet Holmenkollmedaljen.

Egen hoppbakke
Klubben hadde egen hoppbakke som 
lå der Skistua barnehage nå holder til. 
Det var en vanskelig bakke med smalt 
tilløp, satsen var kort og unnarennet ikke 
bratt nok. Dessuten lå den midt i solen, 
som gjorde at sneen smeltet fort.  På et 
av ULLs møter under Fritz Huitfeldts 
formannstid ble det besluttet at det skulle 
utdeles gullmedalje til den som greide 
å hoppe 17 meter stående ti ganger på 
rad. Dette ble ansett for å være umulig, 
men det viste seg at flere greide kravet. 
Men dessverre hadde klubben ikke råd 
til gullmedaljer, og premien ble i stedet 
en potet som ble båret i en snor i knapp-
hullet av de stolte vinnere. 

Drømmen om egen 
hytte
ULL var i sine første leveår en meget 
aktiv skiklubb uten noe fast tilholdssted. 
Det man ønsket, var en hytte der man 
kunne overnatte og derfra legge ut på 
lange turer sammen. Men å bygge hytte, 
slik som gamlekara i Christiania Skiklub 
gjorde allerede i 1884, var en luksus 
som man den gang ikke kunne tenke 
på. I begynnelsen leide man et rom i en 
hytte på Svartor av Løvenskiold. Hit var 
det tungvint å komme, og utstyret var 
spartansk med halmmadrasser som lå 
på gulvet, og det var trangt om plassen. 
Men ULL-gutta var ikke kravstore, og 
de lot seg heller ikke skremme av dårlig 
vær. Senere leide klubben hytte innerst i 
Sørkedalen på Øvre Lyse. Dette var enda 
lenger unna og ikke populært, noe som 
resulterte i dårlig fremmøte. Drømmen 
om egen hytte trengte seg på. Men å 
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skaffe penger og finne en tomt var ikke 
lett. Formann Emil Roll satte fart i saken 
og fikk tilsagn om kjøp eller leie av tomt 
på Voksenkollen. Klubben våget ikke 
kjøpe, noe man sikkert har angret på 
senere. Men de fikk i alle fall grunn til 
å bygge på, og arkitekt Henning Astrup 
fikk i oppdrag å tegne hytta. Strømmen 
Trevarefabrikk påtok seg å bygge en 
laftet hytte for kr 3.000, og uthus for 
kr 100,. Hytta sto ferdig sent på høsten 
1892, og stor innvielsesfest ble holdt på 
klubbens 10årsdag i forbindelse med 
klubbrennet 22. januar 1893. 

Fra nå av ble hytta senteret i klubben. 
Etter hvert trakk de gamle heltene fra 
Husebyrennene seg fra aktiv skisport. 
De hadde likevel viktige roller som ad-
ministratorer og spilte vesentlige roller 
for sportens videre utvikling. I begyn-
nelsen gikk medlemmene på ski helt fra 
Majorstuen om vinteren og til fots resten 
av året. Da trikken kom til Holmenkollen 
(nåværende Besserud), ble alt enklere, 
men resten av turen var et godt stykke 
å gå. Varer som ikke kunne fraktes i 
ryggsekk, måtte dras på fiskekjelke 
vinterstid og håndkjerre om sommeren. 
I 1916 ble Holmenkollbanen forlenget til 
Frognerseteren, og man kunne ta trikken 
praktisk talt til døren. Men fortsatt lå 
hytta øde til, selv om det etter hvert ble 
spredt bebyggelse i nabolaget. Nå er det 
villaer, rekkehus og Voksenåsen hotell 
som er nærmeste naboer.

Krigen
Tyskerne beslagla hytta under krigen 
fra 1942. Klubbens 60 års jubileum og 
hyttas 50årsjubileum måtte feires på 
Grand hotell nede i byen. Merkelig nok 

ble hytta frigitt allerede 29. mars 1945, 
og hyttefut og formann kunne inspisere 
lokalene. Våren ble brukt til å vaske 
tyskerne ut. 

Dagens skiklubb 
Rett bak grantrærne ved parkeringsplas-
sen til Voksenåsen hotell ligger klubb-
huset som er blitt kalt Ydale. Hytta er 
panelt utenpå det opprinnelige tømmeret 
og malt brun. Det kreves stadig vedlike-
hold, og skogen rundt hytta må tynnes. 
Dugnad arrangeres med medlemmers 
spesialfelt som ekspertise. Etter endt 
arbeidsinnsats en vårdag i mai serveres 
dugnadspils og øl. m.m. Det er en tradi-
sjon i hytta at medlemmene får sitt skjold 
med tilhørende devise. Skjoldene er 
kreative og pryder veggene inne i peise-
stuen. Denne tradisjonen startet i 1908 
i forbindelse med 25-årsjubileet. Det 
avholdes julemøte hvert år i desember 
med foredrag av medlemmer. 

 Det er vanlig at man har eksterne 
foredragsholdere på møtene, men IKKE 
på julemøtet!! Etter hvert har damene 
fått slippe til på sommerfesten som ofte 
holdes utenfor Ydale. Hvert år skal det 
komme forslag om nye medlemmer før 
generalforsamlingen. Litt avhengig av 
naturlig frafall har det vært innvotert to 
mann, noen år en og enkelte år ingen. Det 
har ikke vært nedfelt klare regler, men 
man må være over 30 år og ha interesse 
for skiidrettens historie og utvikling. Det 
betyr at de fleste har hatt bakgrunn fra 
aktiv idrett og har hatt eller har tillitsverv 
innenfor skiidretten.

Kilde:  Skiklubben ULL 125 års 
jubi leumsbok. Redaktør Leif Axell.
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av Bjørn CHristopHersen

Hvorfor trodde man det var sunt å op-
pholde seg ved Sanatoriene i Holmen
kollåsen? 

Tankene om at man ble helbredet 
av tuberkulose ved høyfjellsopphold, 
stammet fra Mellomeuropa. De bygget 
på en blanding av misforståtte og kor-
rekte medisinske forestillinger. Jeg skal 
nedenfor forsøke å sortere ut hva som 
var galt og hva som var riktig.

Et viktig utgangspunkt var at leger i 
første halvdel av 1800 tallet observerte 
at det var lite tuberkulose i fjellstrøk for 
eksempel i Sveits. Man tenkte seg at 
høyden over havet spilte en rolle. Det 
ble etter hvert bygget behandlingsinstitu-
sjoner, kalt sanatorier så vel i ”Hoch-
gebirge” som i Davos og St Moritz i 
Sveits som i ”Mittelgebirge” 300 moh 
til 500 moh.

Toneangivende for sanatorieutbyg-
gingen i nærmere hundre år, var sana-
toriet i ”Görbersdorf” åpnet i 1854. Det 
ble anlagt i et skogkledt område i de 
schlesiske ”Mittelgebirge”, nå i Polen. 
Grunnleggeren var legen Hermann Breh-
mer med sin ”hygienisch-diätetischen 
Anstaltbehandlung”.  Behandlingsprin-
sippene var frisk luft, god og allsidig 
mat og moderat mosjon. Siden frisk luft 
ble ansett som så vesenlig, satt eller lå 
pasientene utendørs i timevis eller spa-
serte i omegnen. Sanatoriene fikk relativt 
høy hotellstandard og var beregnet på 
velstående syke. Ubemidlete pasienter 
kunne få arbeid på kjøkkenet og som 

SANATORIENE I 
HOLMENKOLLÅSEN

annen hotellbetjening. Et stort antall 
sanatorier etter Hermann Brehmers 
prinsipper ble bygget både i Europa og 
Nord-Amerika.

Dette var lenge før Robert Koch 
i 1882 oppdaget tuberkelbasillen og 
beviste at den var årsak til sykdommen. 

I Norge
Til Norge kom sanatorietanken med 
lungelegen Ingebrigt Christian Holm. 
Han anla først Larvik bad. Han var til 
å begynne med mest opptatt av hydro-
terapi, det vil si både å bade og å drikke 
”helsebringende vann”. Hans liv og 
virke er tidligere omtalt i medlemsbladet 
til Vinderen Historielag (2003/1). Han 
besøkte Leipzig og Wien i 1877 for å stu-

Dr. Ingebrigt C. Holm (1844-1918)
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dere lungesykdommer og senere sana-
toriene i St. Moritz og Klosters i Sveits. 
Han flyttet etter hvert fra Larvik til 
Kristiania. Der så han med sin iderikdom 
og gründerinnstilling at Holmenkollen, 
Voksenkollen og Vettakollen nettopp 
var den type skogkledte ”Mittelgebirge” 
som egnet seg for sanatorieutbygging. 

Først anla han sammen med private 
investorer Holmenkollen Turisthotell 
som sto ferdig i 1889, nedbrent i 1895, 
gjenoppbygget og igjen brent ned i 1914. 
I 1894 fikk han bygget Holmenkollen 
Sanatorium i bakken ovenfor (317 moh). 
Voksenkollen Sanatorium (Soria Moria) 
sto ferdig i 1900. Det var et kombinert 
turisthotell og sanatorium med alle fa-
siliteter for rekreasjon og helse. Senere, 
i 1917, fikk han bygget Holmsborg (Vet-
takollen sanatorium).

Anne Kures Hotel på Voksenkollen 

(åpnet 1899) fungerte også som et stort 
sanatorium. Sanatoriene var for selv-
betalende pasienter og fikk høy hotell
standard. Det gjaldt også arkitektur og 
interiører. Det ble anskaffet utsøkte nor-
ske bondeantikviteter. På veggene fantes 
malerier av tidens mest kjente kunstnere, 
i vår tid representert i Nasjonalgalleriet. 
Det var også kunstnerisk underholdning 
for gjestene, for eksempel musikkaftener 
arrangert av Edvard Grieg.

Virket sanatorie
behandlingen?
Ubehandlet tuberkulose kan ha et uforut-
sigbart forløp. En del pasienter gjenvin-
ner krefter og god allmenntilstand fordi 
kroppens egne forsvarsmekanismer, im-
munreaksjoner bekjemper og inn kapsler 
det syke vevet. Det kunne derfor være 
vanskelig å fastslå om sanatorieopp-
holdet virket i det enkelte tilfelle. Her-
mann Brehmers behandlingsmetoder 
fikk likevel godt ord på seg. Tidligere be-
handlingsforsøk med urter eller kjemiske 
forbindelser hadde vist seg uvirksomme.

Hva var det så som eventuelt virket? I 
dag vet vi at god ernæring spiller en stor 
rolle for kroppens motstandskraft. Den 
rikelige og varierte maten som var en 
del av Brehmers sanatorieprinsipp, var 
viktig. Høyden over havet spiller ingen 
rolle. For en annen form av sykdommen, 
ben- og leddtuberkulose trodde man at 
kystklima var gunstigst. Dette sprang ut 
fra en observasjon av at fiskere hadde 
lite tuberkulose, altså like dårlig under-
bygget som ideen om at høyden over 
havet spiller en rolle. 

Betydningen av frisk luft ved å sitte 
eller ligge ute, var sterkt overvurdert. 
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Men fravær av luftforurensninger som 
for eksempel fabrikkforurensninger, 
kan ha vært gunstig. Forestillingen 
om at sanatoriene burde anlegges i 
skogsområder, var særlig dårlig begrun-
net, ”helt på jordet”. Det skulle helst 
være nåleskog, men løvskog kunne også 
gjøre nytten. En utbredt tanke var at 
nåleskogen avga ozon som skulle virke 
helbredende. Nå vet vi at innånding av 
ozon tvert imot virker som den rene gift. 
Bra var det likevel at sanatoriene ble an-
lagt i god avstand fra annen bebyggelse, 
slik at faren for smitte til omkringboende 
naboer ble liten.

En virkelig revolusjonerende ef-
fektiv tuberkulosebehandling fikk man 
først med antibiotika rundt 1950, nesten 
100 år etter at sanatoriet i Görbersdorf i 
Schlesien ble åpnet. 

Hvem søkte til  
sanatoriene i 
Holmenkoll åsen? 
Dette var ikke rene tuberkulosesanato-
rier. Det foreligger så vidt forfatteren 
vet, ikke pålitelige diagnosestatistikker 
fra Holmenkollen, Voksenkollen eller 
Vettakollen sanatorier. Opplysninger 
om dette vil være meget velkomment. 
Fra sanatoriet på Midtstuen, anlagt av 
dr. Einar Møinichen særlig med tanke 

på fysikalsk og diabetesbehandling, 
vet vi at de behandlet pasienter med 
høyt blodtrykk, nerve- og sinnslidelser, 
tuberkulose, nyresten, akutt nyrebeten-
nelse, blod i urinen og endogså graviditet 
med en bestemt diet. På Voksenkollen 
sanatorium oppholdt Edvard Grieg seg 
i flere perioder. Han hadde som bekjent 
tuberkulose. Fra Voksenkollen finnes 
bevart et fotografi som viser tuberkuløse 
pasienter som lå ute i hengekøyer for å 
puste inn frisk luft. 

Vi vet at institusjonene også tok imot 
friske hotellgjester som bare ønsket  
et opphold på et førsteklasses hotell i 
naturskjønne omgivelser.

Denne sammenblandingen av hotell-
drift og behandlingsinstitusjon for til 
dels alvorlige sykdommer, kan virke 
merkelig, kanskje sjokkerende i dag. Vi 
kan se det i lys av den tids holdninger. 
Rundt år 1900 virker det som det var en 
utbredt tro at det å oppholde seg i høyden 
omgitt av gran- eller furuskog, nærmest 
var generelt helsebringende. 

Forståelsen av hvorledes tuberkulose 
smitter, hadde kanskje ikke helt trengt 
gjennom hos allmennheten. Vi vet at 
i engelsktalende land tok det tid før 
man anerkjente tyskeren Robert Kochs 
oppdagelse av tuberkelbasillen som 
sykdomsårsak. Eierne av de privateide 
institusjonene kunne dertil ha et økono-
misk motiv for å holde fullt belegg. Vi 
har et holdepunkt for at det etter hvert ble 
lagt restriksjoner på inntak av pasienter 
med åpen tuberkulose. I en brosjyre fra 
Anne Kures Hotel fra 1920 årene står det 
at hotellet da ikke mottok tuberkuløse.

Til venstre Voksenkollen Sanatorium. 
Over: Gårdsplassen med gjester og 
pasienter. 
Foto: Anders B. Wilse, 1903.

Under: Ansatte. 
Foto: Chr. Kjelland, ant. 1903.
Oslo Museum.
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«Folkesanatoriene»
De private sanatoriene fikk etter hvert 
konkurranse. Fra ca 1902 og helt til 
1935 ble det bygget tuberkulosesanato-
rier som var uavhengig av pasientenes 
økonomiske evne. Noen av dem ble 
bygget av stat eller kommuner, andre av 
frivillige helseorganisasjoner. Mange av 
dem ble anlagt i skogkledte åsområder. 

Som forskrevet av Hermann Brehmer 
var maten god og rikelig, og bygningene 
rommelige med lufteverandaer. De fleste 
landsdeler ble dekket. 

De mest kjente nær Oslo var Vard-
åsen, Grefsen og Glittre.  Vardåsen 
ble drevet av Oslo kommune, Grefsen 
sanatorium av Norske kvinners sanitets-
forening og Glittre som først var privat, 
ble så drevet av Staten. Sanatoriene var 

Skraa ovenfor Turisthotellet ligger Holmenkollens Sanatorium, et 
stort kursted, væsentlig beregnet paa syge og rekonvalescenter, dog 
ikke tuberkuløse. Det har sin egen paa stedet boende læge.

Postadresse: Voxenkollens Hospits, Holmenkollen pr. Kristiania.
Tuberkuløse patienter modtages ikke. 

Kilde: Norges Næringsliv, Dets Mænd og Institutioner, bind III. Kristiania 1912.

Voksenkollen Sanatorium, hall. Foto: Anders B. Wilse, 1906. Oslo Museum.
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for pasienter det var et visst håp for. 
Uhelbredelig syke ble pleiet på institu-
sjoner kalt tuberkulosehjem, som det 
var mange av.

Etter at det privateide Voksenkollen 
Sanatorium, Soria Moria, brant ned i 
1919, ble det ikke gjenoppbygget. Hol-
menkollen Sanatorium gikk etter hvert 
over til ren hotelldrift og utgjør i dag den 
gamle delen av Holmenkollen Park Ho-
tell. Anne Kures Hotel brant ned i1941.

Konkurransen fra de offentlig drevne 
sanatoriene og det sterke engasjementet 
fra de frivillige helseorganisasjonene 
gjorde at sanatorievirksomheten ved 
institusjonene i Holmenkollåsen døde 
hen. I andre land som i Sentraleuropa, 
har tradisjonen med private sanatorier 
kombinert med eksklusiv hotellvirksom-
het fortsatt like til vår tid.  

Hvem hadde mest nytte 
av sanatorieopphold?
Tuberkulosen rammet alle samfunnslag. 
Men fordi dårlig ernæring svekket mot-
standskraften, og trange, dårlige bofor-
hold økte smittefaren, ble tuberkulosen 
langt på vei sett på som en fattigmanns-
sykdom. Ubemidlete pasienter hadde 
derfor mest å hente ved opphold på 
sanatoriene.  

De som søkte de private sanatoriene 
som dem i Holmenkollåsen, kom fra 
miljøer med relativt godt kosthold og 
gode boligforhold. For dem kunne den 
helsemessige betydningen være nokså 

Voksenkollen Sanatorium, interiør. 
Foto: Anders B. Wilse, 1902. 
Oslo Museum.
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begrenset. I et større perspektiv kan 
likevel de private sanatorieinstitusjonene 
ha hatt sin betydning.

Lungelegen Ingebrigt Christian 
Holm fikk reist Holmenkollen Sanato-
rium og Voksenkollen sanatorium før de 
første tuberkulosesanatoriene i offentlig 
regi. Dette kan ha beredt grunnen for 
at staten engasjerte seg. Vi kan tro at 
det kan ha hjulpet de to pionerlegene 
Klaus Hansen og Michael Holmboe 
i deres arbeid med å ”lobbe” overfor 
politikere og bevilgende myndigheter 
slik at ”folkesanatoriene” ble reist.

Lediggang
Tuberkulosen var en fryktelig sykdom 
som førte til angst og fortvilelse. Men 
en del lettere angrepne pasienter kunne 
være i god fysisk form og allmenntil-
stand for øvrig. For dem kunne den 
passive sanatorietilværelsen i seg selv 
være en påkjenning. Nobelprisvinneren 
Thomas Mann har i boken ”Trollfjellet” 
skildret et miljø med atskillig innslag 
av intriger og erotiske forviklinger. 
Selvsagt forekom ikke den slags ved 
våre egne norske sanatorier (?).

Voksenkollen Sanatorium med pasienter i hengekøyer. 
Hanna Stub sittende i midten. 
Foto: Per A. Thorén, 1900. Oslo Museum.
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Økonomiske ring
virkninger, skianlegg 
og bankvirksomhet
De til dels luksuriøse sanatoriene i Sveits 
ble bygget i tidligere lutfattige fjelldaler. 
Selv om sanatoriene opprinnelig ble reist 
med tanke på pasientbehandling særlig 
av tuberkuløse, endret bruken seg etter 
hvert. Eierne av de sveitsiske sanato-
riene begynte i 1920 og 1930 årene i 
økende grad å markedsføre anleggene 
for skiturister og anla alpinbakker der 
terrenget tillot det. Et norsk eksempel 
er Dr. Holms Hotell på Geilo, først 
åpnet i 1909 under navnet Dr. Holms 
Sanatorium. 

Kanskje har ikke bare utsikten, 
men også den misforståtte oppfatning 

at det var helsebringende å oppholde 
seg i høyden, bidratt til at folk med bra 
økonomi har bosatt seg i åsene rundt 
Oslo?

I Sveits førte utviklingen til ny bank-
virksomhet. Sanatoriene i for eksempel 
Davos, St. Moritz og Klosters ble søkt av 
tuberkuløse fra begge sider av Atlanter-
havet. Oppholdet der kunne strekke 
seg over mange måneder. Velstående 
pasienter trengte hjelp til pengeover-
føringer over landegrensene. Mange 
ønsket da som nå diskresjon rundt sine 
økonomiske forhold. Vi kan trygt fast-
slå at tuberkulosefrykten på 1800 og 
1900 tallet førte til at sveitsiske banker 
utviklet en særlig kompetanse på å hjelpe 
kunder fra mange land med plassering på 
hemmelige konti. 

Midtstuen Sanatorium. Foto: Anders B. Wilse, 1909. Oslo Museum.
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av Finn Bendix Bendixen

Erik Sture Larre er født i Gamlebyen 
den gang Oslo het Kristiania og bor i 
dag på Frogner.

Men han har fra unge år stått i frem-
ste rekke til forsvar for og fremme av 
”Markas eventyrlige muligheter” for 
”helsebringende friluftsutfoldelse” som 
han selv har ordlagt seg. Han har bl.a. 
vært vesentlig medvirkende til etablering 
av Markagrensen og Markaloven.

Sture Larre fremholder at den fulle 
glede av friluftslivet forutsetter at man 
kjenner Marka i vid forstand, herunder 
også geologien, plante- og dyrelivet, 
fortidsminner og skogsdriften før og nå. 
Med sin langvarige og betydningsfulle 
innsats for Marka og friluftslivet er han 
selv blitt del av Markas og vår bydels 
historie

Frogner
seteren 
Friluftssenter
Sture Larres betydning 
for bydelen blir enda mer 
klart når han nå har opp-
rettet og finansiert Erik 
Sture Larres stiftelse til 
friluftslivets fremme. 
Samarbeidspartner skal 
være Oslo og Omland 
Friluftsråd.

Når stiftelsen er kom-
met i full drift, skal styret 

FROGNERSETEREN 
FRILUFTSSENTER

bestå av formannen oppnevnt av Oslo og 
Omland Friluftsråd, to medlemmer av 
familien Larre og inntil syv medlemmer 
oppnevnt av frilufts/idrettsorganisa
sjoner og foreninger med tilknytning til 
Marka. Som iniativtaker er Erik Sture 
Larre selv formann i oppstarttiden.

Første oppgave for stiftelsen er å 
etablere et friluftssenter på Frognerse-
teren. Oslo bystyre har stillet til dispo-
sisjon for senteret de bevaringsverdige 
tidligere direktør- og funksjonærboliger 
for Frognerseteren Hovedrestaurant med 
et naturareal på 20 mål. Senterskiltet på 
hovedhusets vegg opplyser: 

Frognerseteren Friluftssenter 
Erik Sture Larres stiftelse til 
friluftslivets fremme 
Senterets primære mål er å spre 

kjennskap til alle dagens og fremtidige 
friluftsmuligheter i Marka. Selv om 
virksomheten er historisk forankret, skal 
den primært være fremtidsrettet for å 
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styrke og spre interesse for friluftslivet 
og med unge som prioritert målgruppe. 
Det legges vesentlig vekt på samarbeide 
med skolemyndighetene. Det er ansatt en 
senterleder som vil veilede skoleklasser 
på besøk.

Senteret skal ha tilgjengelig alt som 
finnes av opplysninger om Marka. Det 
skal således kunne gis informasjon om 
en lang rekke forhold, herunder hopp- og 
slalåmbakker, preparerte løyper, konkur-
ranseløyper, lysløyper, sykkeltraseer, 
snøforhold, kommunikasjonsmidler, 
overnattings- og serveringssteder, mu-
ligheter for bruk av skøyter, merkede 
stier, naturstier og fredede områder, ak-
ing, fiske og jakt, klatring, orientering 
og bruk av kajakk/kano.

Senteret har egen hjemmeside www 
markaweben.no med lenker til de 19 

markakommunene og alle organisa-
sjonene som arbeider i Marka.

Alle organisasjoner med tilknytning 
til Marka er velkomne til å delta i etabler-
ing og bruk av stedet for fremme av sine 
formål og interesser, dette gjelder også 
Vinderen Historielag.

Det ønskes etablert et friluftsbib-
liotek som grunnlag for å  skape også et 
forsknings- og kurssenter for friluftsliv.

Skogen er en forutsetning for fullver-
dig bruk av Marka til friluftsliv. Senteret 
vil derfor gi et bilde av skogsdriften. 
Tomtearealet tilsiktes derfor benyttet til 
visning av tidligere skogsdrift, herunder 
med kullbrenning og myrmalm. Senteret 
ønsker å samarbeide med Friluftsetaten i 
Oslo (tidl. Skogvesenet) og andre skog-
eiere om dette.

På tomtearealet og i Tryvannsåsen 
vil det bli anlagt naturstier. Det skal 
bygges et amfi med en liten scene hvor 
ungdomstreff og kulturtreff med musikk 
og oppvisninger kan arrangeres.

Frognerseteren Friluftssenter ferdig-
stilles og påbegynner virksomheten nå i 
2009 og ønskes lykke til med å realisere 
sine formål og intensjoner.

Erik Sture Larre 
friluftsliv og idrett
Erik Sture Larre er i dag 95 år og impo-
nerende vital både mentalt og fysisk. 
Han er fortsatt aktiv med advokatbevil-
ling og eget kontor og gjør fortsatt en 
vesentlig innsats for friluftslivet som 
hele livet har vært og er hans store 
interesse.

 Friluftsliv gir også store muligheter 
for fysisk utfoldelse og idrett. Som 
speider allerede 11 år gammel fikk han 

Over: Erik Sture Larre sr. og jr.
Til venstre: Frognerseteren 
Friluftssenter.
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tidlig kontakt med friluftsliv og Marka. 
Han har vært aktiv i mange idretter, bl.a. 
friidrett, orientering, boksing og seiling, 
dette ut fra sin grunnholdning at idrett 
skal drives fordi det er morsomt.

Erik Sture Larre har vært medlem 
av Gamlebyen Idrettsforening siden 
1925 og foreningens formann i 20 år. 
Foreningen tilskrives gjennombruddet 
for orienteringsporten.og initiativet til 
å arrangere Oslolekene, som senere er 
blitt Bislet Games. 

Erik Sture Larre ønsket egentlig å 
studere sosiologi, som i 1930årene var 
et nytt og omdiskutert studium på Oslo 
Universitet. Men utviklingen medførte at 
han avla juridisk embedseksamen i 1941.

Under krigen kom han tidlig med 
i motstandsbevegelsen og ble leder av 
Avsnitt 1 i Milorg med 5000 under
grunnsmotstandere. I februar 1943 ble 
han imidlertid arrestert og satt deretter 
isolert i enecelle på Møllergaten 19 og 
Grini frem til frigjøringen. Gjentatte 
ganger ble han fortalt at han måtte regne 
med å bli skutt.

I denne situasjonen reflekterte han 

over hva han skulle gjøre hvis 
han overlevet. Friluftslivet 
hadde vedvarende vært hans 
store interesse og gitt han 
vesentlig livskvalitet. Han 
bestemte seg for å ville gjøre 
en innsats for fremme av 
friluftslivet.

Etter frigjøringen etablerte 
Erik Sture Larre seg som ad-
vokat etter overtakelse av ad-
vokat Gustav Sjaastads prak-
sis. Han fikk et nært forhold 
til Einar Gerhardsen og flere i 
ledelsen av Det Norske Arbei-

derparti som han etter hvert også ble fast 
rådgiver for. Han var også primus motor 
i erstatningsoppgjøret for norske aviser 
etter krigen og forestod avviklingen av 
naziavisen Fritt Folk og Nasjonal Sam-
lings økonomiske forhold. Dette ledet 
til et nært og varig samarbeide med 
Erstatningsdirektoratet.

Allerede i oppstartfasen av advokat-
praksisen høsten 1945 leste han i avisen 
en innkallelse til et møte i Oslo og Om-
land Friluftsråd. Han var på denne tid 
ikke medlem av noen friluftsorganisas-
jon og tok kontakt med formannen, dr. 
Andersen-Aas, med spørsmål om ”Hva 
kan jeg gjøre for dere?”.

Oslo og Omland Friluftsråd er en 
paraplyorganisasjon for organisasjoner 
med tilknytning til Marka og friluftsliv. 
På den tid var formannens kontor eneste 
kontaktsted for rådet. Andersen-Aas 
foreslo at Erik Sture Larre og hans 
kontor kunne fungere som sekretær og 
sekretariat for Oslo og Omland Frilufts-
råd. Ordningen måtte imidlertid først 
godkjennes i rådets årsmøte selv om 
godtgjørelsen bare skulle være kr 100, 

Utsikten fra trappen på friluftssenteret.
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pr måned til dekning av skrivehjelp og 
utgifter. Dette medførte at oppstart først 
fant sted 01.03.1946 og vedvarte i det 
vesentlige uendret frem til 1965.

Fra 1965 og frem til 1987 var Erik 
Sture Larre formann i Oslo og Omland 
Friluftsråd. Fra 1987 og frem til i dag 
er han rådets ordfører. I hele hans 
funksjons tid har hans advokatkontor og 
Oslo og Omland Friluftsråd hatt samme 
adresse.

Dette har bl.a. også medført at 
folkeaksjonen i 1946 mot høyspentled-
ninger (Noreledningen) i Marka ble ledet 
fra hans kontor hvor han selv også har 
bidradd i forberedelse av den midler-
tidige Strandlov av 1954, Friluftsloven 
av 1957, Plan og bygningsloven av 
1985 og nå Markaloven av 2009.

Erik Sture Larre har i mange år vært 
en sentral medspiller i norsk spare-
bankvesen. Således var han formann i 
representantskapet og valgkomiteen i 
Gjensidige NOR og pådriver i gjennom-
føringen av fusjonen med DnB.

Han er fortsatt styreformann i Spare-
banken Nord-Norge og Sparebanken 
Vest-Norge og medlem 
av representantskapet 
i Sparebanken Midt-
Norge. Han var medlem 
av valgkomiteen i sist-
nevnte bank, men har 
her fratrådt etter maks. 
funksjonstid

Erik Sture Lar res 
vesentlige og uopphold-
elige inn sats for idret-
ten og friluftslivet med 
særlig prioritering av 
den oppvoksende slekt 
har gjennom et langt 

liv medført en imponerende rekke 
æresbevisninger, således bl.a følgende 
æresmedlemskap: i gymnassamfunnet 
”Kattugla” på Oslo Katedralskole hvor 
han tok artium i 1933, i Gamlebyen Id-
rettsforening, i Oslo og Omland Frilufts-
råd, i Norges Idrettsforbund, i Norsk 
Ungdoms Reiseforening, hvor han var 
medstifter i 1946, og som ærespresident 
i Norges Ishockeyforbund. 

Erik Sture Larre har over årene selv 
bygget opp en vesentlig egen eiendoms-
portefølje og er kjent for å tilkjennegi 
offentlig sterke meninger, særlig i regu-
lerings- og bevaringssaker, ikke uvanlig 
i motstrid med utbyggerinteresser.

Sønnene Erik Sture Larre jr og Sten 
Sture Larre tilsikter å videreføre hans 
advokat- og eiendomsvirksomhet hhv 
som bygningsingeniør og jurist. De er 
begge også styremedlemmer i Erik Sture 
Larres stiftelse til friluftslivets fremme.   

Under: Frognerseteren Restaurant 
sett fra friluftssenteret.
Alle bilder: 
Frognerseteren Friluftssenter.



18

av WenCHe UndrUm

Gjenoppbyggingen av ”Conten” en-
gasjerer svært mange ser det ut til. To 
klasser på Midtstuen skole vant som 
kjent navnekonkurransen, og etter det 
har Erling Storm fått en storm av hen-
vendelser for det ene og mot det andre. 
Han har satt stor pris på nærmiljøets 
engasjement, det betyr at man bryr 
seg om sine omgivelser, og mange av 
innspillene har vært konstruktive.

Som alle vet, var det jo meningen 
å bevare bygget så langt det var mulig, 
men alt raste sammen, og man var nødt 
til å begynne helt på nytt. Erling Storm 
presenterte sin utbygging med tegninger, 
og kommenterte og forklarte kort hva 
man tenker seg. 

Venstre hadde bedt om politisk be-
handling av utbyggingen, og kom med 
følgende forslag de ønsket vedtatt på 
BU`s møte:

1. BU beklager at det ble sendt nabo-
varsel 26/6 dvs. rett før sommer  
ferien og at lokalpolitikerne ikke  
ble orientert om prosjektet.

2. BU ønsker at Jeppehagen opprett-
holdes som grønn lunge, og at   
den planlagte parkeringen  
senkes og legges lokk over.

3. BU ønsker at bygget forskyves   
noe slik at det kan bli et parkbelte  
mot Borgenveien.

4. BU ønsker at bygget fundamenteres 
slik at ny Vinderen stasjon   

VINDERENBORGEN
Referat fra møte i Bydelsutvalget  

3. september 2009.

kan integreres, og slik at det mulig-
gjør et planfritt kryss.

5. BU ønsker at bygget reduseres med 
en etasje slik at det blir 3.4 m lavere, 
og at man unngår takterrasser på 
kortsiden med gererende innsyn mot 
naboer.

Dette bladet tar ikke standpunkt for eller 
imot noe som helst, og har ingen men-
ing om saken. Men det vi svært gjerne 
vil, er å dokumentere historien. Dette er 
samtidshistorie på sitt beste.

De andre partiene kom med sine 
synspunkter og kommentarer. Alle be-
klaget punkt 1. at nabovarslet ble sendt 
26/6, i starten på skoleferien, men utover 
det ble ikke Venstres forslag vedtatt.

En av kommentarene var at dette var 
en ”ikke-sak”. Følgende av forslaget 
kunne jo ende med at det ikke ble bygget 
noe på lenge.

En annen kommentar var at det var 
svært prisverdig av utbygger å invitere 
politikere og mennesker i nærmiljøet 
til dialog, og at det var svært positivt 
med en utbygger som fulgte regule-
ringsbestemmelsene. Videre kom det 
kom frem at Bystyret har satt av 1 mill. 
kroner til utreding av Vinderenkrysset. 
Det hadde vært fint om Storms nybygg 
og utbygging av Vinderenkrysset kunne 
løses samtidig, men slik jeg forstod det, 
er reguleringen og utbyggingen av dette 
farlige krysset så langt frem i tid at det 
da ville ta mange år før Vinderenborgen 
kunne bygges.
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Saken ble belyst og kommentert 
fra flere sider på et greit og informativt 
møte.

Jeg vil, så sant det er mulig, følge 
denne utbyggingen til alt er på plass, og 
så håper jeg at innvielsen ikke er langt 
unna!

Siste nytt i oktober
Det er en lang prosess å bygge opp igjen 
dette bygget. Det er stadig nye innspill 
fra naboer og andre interesserte, og 
Storm føler han har en god dialog med 
alle.

Nå, i midten av oktober, er tegnin-
gene endret noe. Deler av parkeringen 
blir nå i kjelleren, slik at det frigjøres 
areal ute. Tekniske rom blir samme sted.

PBE har nå fått tilsendt et nytt forslag 
om uteområdet. Mange forbinder Jeppe-
hagen med grøntanlegg. Det stemmer 
ikke helt, for bakgården var asfaltert, og 

det var noen leskur der som verken var 
grønne eller pene. Endringen nå blir et 
pent grønt hageanlegg. Uteservering er 
allerede bestemt.

Nybygget blir også energivennlig 
på alle måter. Det blir boret hull til 
jordvarme som varmer om vinteren 
og kjøler om sommeren. All elektrisk 
belysning tennes og slukkes automatisk 
for å spare strøm.

Dette blir, som nevnt, et forretnings-
bygg, og Erling Storm har vært i kontakt 
med mange som ønsker å leie der, men 
foreløpig er ingen avtaler inngått.

Det er kanskje mange som har lurt 
på hva det skal gjøres med stenene fra 
grunnmuren og med teglstenene. Storm 
har fått mangle telefoner fra folk som 
ønsker å kjøpe disse, men de er ikke til 
salgs. Stenene skal brukes til dekorasjon 
inne og ute. Hyggelig å vite at noe av det 
gamle kan brukes.

Vinderenkrysset med Conten og gammel stasjonsbygning den gangen trafikken 
var liten i mellomkrigstiden. Postkort.
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av Finn egeLand

På litt mindre enn to hundre sider klarer 
de to forfatterne Finn Holden og Clem-
ens Saers å lage et jubileumsskrift som 
i mine øyne inneholder flere temaer, 
lokalstoff og landsdekkende informasjon 
og  dessuten artikler, illustrasjoner og  
personallister over elever og ansatte enn 
hva jeg kan huske å ha sett i tilsvarende 
bøker. Lokale skribenter på elev- og 
personalsiden presenteres med stoff 
sammen med, eller i sammenheng med 
landsdekkende informasjon gitt av stats-
råd Hernes og andre sentrale personer. 
Det kunne blitt rot av mindre, men etter 
min vurdering er dette gjort på en måte 
som presenterer detaljer i en menings-
full landssammenheng – eller den store 
sammenhengen gjøres meningsfull gjen-
nom lokalinformasjon om Persbråten 
videregående skole gjennom femti år. 

PERSBRÅTEN VIDEREGÅENDE 
SKOLE GJENNOM 50 ÅR

Hør bare: 
Mer enn fire tusen elever har gått 

på Persbråten siden starten. Allerede 
i første tiåret hadde Aftenposten og 
andre instanser tildelt en kunnskapspris 
til: Nanna Selvaag, Niels Henrik Hage-
ness og Erik Dahl. Senere i samme 
tiår ble Bjørn Sundt båret på gullstol 
av Bjørn Sejersted og Lasse Fridstrøm 
som vinnere av ”byens lyseste hoder”. 
I femtiårsberetningen, som er temaet for 
denne arikkelen, er 35 sider stillet til dis-
posisjon for et titalls tidligere elever der 
de blir bedt om å skrive om tilværelsen 
(på godt og dumt) ved elevtiden på 
Persbråten. Blant ”forfatterne” finner vi 
Trond-Viggo Torgersen, Svein Sjøberg 
(senere professor), dr. philos Jon Hippe, 
informasjonssjefen Nicolay Bruusgaard 
og flere som gir skolen ros og ris. Uansett 
plusser og minuser er det full enighet om 
at skolen har betydd mye for hver enkelt 
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– og ingen hadde et alternativt ønske om 
en mer meningsfull skolegang. I dette er 
både skolekamerater og lærere inkludert. 

Bortimot 250 personer har i samme 
tidsrommet hatt undervisningsstillinger 
knyttet til de elevene som har vært in-
nom klasserommene i de femti årne som 
jubileumsboken beskriver.

Noen har hatt en kortere under-
visningsstid, f.eks. ordfører Fabian 
Stang i perioden 1976-1978. Skolen 
er nok litt stolt av det, men samtidig 
er det klart at han kommer i skyggen 
av blant andre Hans Petter Bie (1959
1969), Frøydis Dietrichson (19622000), 
Fritzie HancheOlsen (19591999), Karl 
Hvoslef (19591987), Arnstein Lien 
(1959-1995) og andre ”konkurrenter” 
som finnes i navnelisten. Oversikt over 
andre stillingskategorier er også tatt med 

i boken (f.eks. sekretærer, vaktmestre, 
bibliotekarer og helsepersonell).  Glemt 
er selvfølgelig heller ikke de lengst-
fungerende rektorene Gunnar A. Berg 
(19591980), Randi Løiten, Jan Høeg, 
Odd Tjade og Emil Hasle (den siste fra 
1998 og fortsatt i tjeneste ved tidspunktet 
for utgivelsen av denne bok). I kortere 
perioder har også Teigum og Raastad 
fungert i stillingen. 

Med bakgrunn i denne elev- og per-
sonaloversikt, er det på sin plass at vi i 
korte fremstillinger presenterer viktige 
tidsavsnitt og ulike/skiftende vektleg-
ginger i undervisningen slik den trolig 
fortoner seg for elever og de ansatte, Vi 
tar utgangspunkt i innholdsfortegnelser, 
bilder, tekst, ulike rolleinnehavere og 
problemstillinger som dukket opp som 
fordeler, ulemper eller utfordringer. 
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Slike stikkord vil trolig også tjene til 
å belyse forhold som er unike/typiske 
for Persbråten eller i ”harmoni” med 
andre videregående skoler i Oslo og 
andre steder: 

I løpet av de femti årene som sko-
len har eksistert, har lokalene hele 
tiden vært plassert på  samme tomt. 
Da potetene var tatt opp høsten 1959, 
overtok bygningsfolk åker og eng og 
plasserte Moelven-brakker i løpet av 
en dag på fundamenter som det nok el-
lers hadde tatt lengre tid å gjøre ferdig. 
Ingen kunne tro at disse lokalene ville 
overleve en 25-års levetid, men først i 
2005 ble de gamle bygningene revet og 
tatt ut av bruk. Undervisningslokalene 
ble i den toårige byggeperioden lokalis-
ert til Forsvarets overkommandos bygg 
som var fraflyttet fordi den militære 
virksomheten skulle flyttes til et område 
som Forsvarsdepartementet fant var mer 
tjenlig. For Persbråten skole betød dette 
en løsning i byggeperioden som det gikk 
an å tilpasse skolens gjøremål. Ved opp-
starten i de nye lokalene var det en im-
ponert forsamling av elever og skolens 
øvrige tilsatte som begeistret kunne ta i 
bruk lokaler og utstyr som langt oversteg 
forventningene. 

Det vil føre for langt å  beskrive og 
vurdere de lokaler og arbeidsbetingelser 
som så positivt står til disposisjon for 
elever og undervisningspersonale. Origi-
nalt ved opplegget er at skolelokalene 
eies av byggefirmaet. Det samme gjelder 
kafeen som hele dagen står åpen for 
personale og elevene . En gang i frem-
tiden er det meningen at skolens drift 
og utgifter skal overføres til tradisjonell 
drift i kommunal regi. 

I en anmeldelse som denne vil det 

være en tilnærmet umulighet å gi en 
fullverdig vurdering av Persbråtens 
skoles historie og særpreg. Det er kun 
jubileumsboken som kan gjøre dette 
på en saklig og fullverdig måte. Boken 
anbefales for lokalmiljøet, men også for 
personer som er interessert i å vite hvilke 
utrolige muligheter dagens skole har til 
å imøtekomme dagens elever og person-
ale. Den vil også kunne gi inspirasjon til 
andre som ønsker å få pedagogiske ideer 
som kanskje kan brukes eller justeres inn 
i egen virksomhet. 

Finn Egeland var tidligere skole-
inspektør og rektor på Hartvig Nissen 
videregående skole

Alle bilder fra boken.
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av øyvind gaUkstad

”Jeg brenner for norske låver,” sier 
kunst neren Tine Qvale ”og det er 
derfor jeg ønsker å male dem! Låvene 
var gjeve, de viste status i det gamle 
bondesamfunnet. Og låvene ble ikke 
gjemt bort. Nei, ofte lå de ytterst på en 
bakkekant eller en haug, mange var 
store og særpregede,” understreker hun. 

NORSKE LÅVER  
– dagliglivets kulturminner

Det var noe monumentalt over låvene. 
De dominerte kultur-
landskapet og beretter 
den dag i dag historien 
om et Norge med sterk 
forankring i det gamle 
jordbrukssamfunnet. 
I denne sammenheng 
bruker Tine Qvale ut-
trykket det visuelle 
Norge. Slik så Norge ut. 
Noe av det første en rei-
sende la merke til i våre 
bygder, var de dominer-
ende låvebyggene. Som 
regel var de rødmalte 
og samspilte fargemes-
sig utmerket med de 
grønne omgivelsene. 
Noen av låvene hadde 
andre farger – gule el-
ler okerfargede f. eks. 
og de ruvet fint mot en 
kveldblå himmel. 

”Jeg ønsker å formi-
dle noe jeg er glad i,” 
fortsetter Tine Qvale. 
Og det er nettopp det 
hun har gjort høsten 

2009. I slutten av august åpnet hun en 
kunstutstilling på Vøienvolden gård i 
Maridalsveien 120. Utstillingen ble ar-
rangert i forbindelse med kulturminne-
året 2009. Vøienvolden gård tilhører 
Oslo og Akershus avdeling av Fortids-
minneforeningen. Rammen om utstill-
ingen var således i høy grad miljøriktig. 

Hvorfor er Vinderen Historielag blitt 
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interessert i denne utstillingen? Jo, for 
det første fordi Tine Qvale selv bor på 
Vinderen, og for det andre at hun har fun-
net motiver i vår bydel. Og det er midt i 
blinken for et historielag som anser det 
som viktig å ta vare på gamle minner i 
sitt nærmiljø. 

Hun forteller at hennes måte å male 
på er dokumentarisk. Hun ønsker å 
formidle noe som er i ferd med å for-
svinne, noe som har vært en viktig del 
av norsk kulturlandskap. Hun vil være 
med på å skape interesse for de gamle 
låvene. Hun ser hvordan det gamle 
jordbrukssamfunnet forandrer seg og at 
mange låver forfaller eller blir brukt til 
annet enn oppbevaring av høy. Men Tine 

Qvale mener at det er flott at man kan 
bevare de gamle låvebyggene hvis man 
kan finne alternativ bruk. I sitt arbeid 
finner hun fine og interessante motiver 
mange steder.  

Tine Qvale har bodd på Vinderen 
siden 1969, men drar titt og ofte i ferier 
og fritid til Solnør i Skodje på Sunnmøre 
der hennes manns slekt kommer fra. 
Selv kommer hennes farmor fra Landnes 
i Skodje, og hennes bestefar var fra 
Hellesylt. I Solnørdalen og områdene 
omkring finner hun mange låver som 
fortsatt brukes og er i drift. Vår og som-
mer sitter hun ute og maler akvareller 
eller lager blyantskisser. Oljemalerier 
maler hun i et atelier på Ensjø i Oslo, 

Skøyen Hovedgård.  Alle bilder: Øyvind Gaukstad.
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hvor flere kunstnere har atelier, og hvor 
det er et aktivt og trivelig miljø. 

Hun ble tidlig påvirket av sin far, som 
var glad i naturen og som ofte leste de 
gamle bondefortellingene og Asbjørnsen 
og Moes eventyr for henne. Dette sitter 
igjen hos henne som gode minner fra 
barndommen. Ifølge henne selv har det 
gitt inspirasjon til det arbeid hun nå som 
pensjonist vier mye av sin tid til. 

I mange år hadde hun ikke tid til 
kunstneriske aktiviteter. Hun jobbet 
i flere år som sløyd og tegnelærer i 
ungdomsskolen, både på Ris og Midt-
stuen ungdomsskoler. Fordi hun kjenner 
Vinderen og områdene omkring ganske 
godt, har hun funnet flere motiver i 

nærområdet. 
Hun har malt den gamle låven på 

Skøyen Hovedgård. Denne gården var 
en av fire gårder som alle hadde Skøyen 
i sitt gårdsnavn. Lengst nord – i Heggeli
veien lå Nordre Skøyen. Lenger syd 
– i Prinsessealléen  lå foruten Skøyen 
Hoved gård også MellomSkøyen og 
Nedre Skøyen. Disse tre siste gårdene 
var alle opprinnelig ett bruk. Låven på 
Skøyen Hovedgård er en stor, staselig 
låvebygning med klokketårn.

Låven var malt i en glad okerfarge og 
nokså skrøpelig da Tine Qvale malte den. 
I dag er den nydelig restaurert. 

Ved siden av Skøyen kirke ligger en 
liten låve. Det var en redskapslåve som 

Tunet på Grimelund gård med låve og klokketårn.
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tilhørte Skøyen Hovedgård. Bygningen 
eies i dag av Oslo kommune og er be-
varingsverdig. Låven har en grunnflate 
på 45 m2 og antas å være bygget på 
1800tallet. For å sikre bygningen mot 
store snefall sist vinter, ble bygningen 
tatt ned like før jul i fjor, men skulle 
etter planen gjenreises på sensommeren 
2009. Da ønsket kommunen å flytte 
låven litt østover på eiendommen slik 
at adkomsten til Den engelske parken 
kunne bli bedre.

På Grimelund gård har Tine Qvale 
funnet flere spennende vinklinger til den 
store, gamle driftsbygningen. Særlig har 
hun vært opptatt av den røde låven sett 

fra gårdstunet med det lille stabburet i 
forgrunnen. Men hun har også ønsket å 
påvise hvordan denne låven med tiden 
har fått en annen bruksfunksjon. I den 
nedre del av låven mot Biskop Grime-
lunds vei drives det i dag barnehage. 
Gårdstunet er åpent og rommelig med 
et stort gammelt asketre i sentrum. 
Låven strekker seg godt ut på nordsiden 
av tunet og skjermer godt mot nyere 
bebyggelse. 

Før Gaustad gård ble revet for å gi 
plass til det nye Rikshospitalet, rakk Tine 
Qvale å male den gamle driftsbygningen 
på gården. På bildet kan den sees fra 
turveien på oversiden av Sognsvanns-

Låven barnehage og gamlefjøset på Grimelund gård.
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bekken med deler av den gamle jord-
veien foran låven. De eneste tingene som 
er bevart fra dette gamle gårdsanlegget, 
er den gamle smia som lå helt til venstre 
for låven og klokketårnet. Disse er i dag 
restaurert og ligger ved Sognsvannsve-
ien, vis-á-vis Rikshospitalet. 

Det kan i denne forbindelse nevnes 
at den gang Tine Qvale var lærer, var 
hun opptatt av at elevene skulle finne 
kulturhistoriske motiver fra nærmiljøet 
og male dem. Mange elever har derfor 
både tegnet og malt Gaustad gård. 

Fra Gaustad gård har Tine Qvale 
mange ganger gått turer med sin hund 
inn over langs Gaustadjordene. Her har 
hun malt en av de gamle husmanns-
plassene under Vestre Gaustad gård, 
Tuggerud. Den ligger fint skjermet i en 
treklynge ved begynnelsen av Gaustad-
jordene. Lenger inn, der terrenget 
skråner ned til Sognsvann, ligger Løkka 
gård. Denne gården er også en idyll 

som representerer mye av det ekte og 
opprinnelige som Tine Qvale på sin 
måte er på jakt etter å bevare som et 
verneverdig kulturminne for ettertiden.

Tine Qvale er opptatt av hvordan 
den oppvoksende slekt kan bli klar over 
hvilke kulturskatter våre låver represen-
terer. Derfor har hun ønsket å invitere 
elever i barne- og ungdomsskolen til 
å delta i et kunstprosjekt i forbindelse 
med kulturminneåret 2009. Hun vil få 
elever til å tegne eller male flest mulig 
låvebygg i nærmiljøet. I første omgang 
er et slikt prosjekt satt i gang ved to 
grunnskoler i Ørskog kommune på 
Sunnmøre. Men hun håper at det også 
kan gjennomføres andre steder i landet. 
Ikke minst viktig er et slikt prosjekt i 
byer eller bynære strøk der de gamle 
låvene forsvinner fordi de får endret 
bruk eller blir ombygd. 

Husmannsplassen Tuggerud.
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av Henning kroHg staBeLL 

Onsdag 7. oktober i strålende høstvær 
møtte 49 deltakere opp ved Slemdal 
skole, klare til å  entre den bestilte buss. 
Men bussen kom ikke. Den hadde fått 
motorhavari. Ny buss var rekvirert og 
turen kunne starte kun ca 20 minutter 
forsinket.

På  vei mot Lommedalen orienterte 
jeg om dagens program og gav en del 
historiske fakta.

Den veien vi skulle kjøre over 
skogen, følger noenlunde samme trasé 
som pilegrimene til Nidaros benyttet i 
middelalderen. Kan hende var det far 
der allerede enda lenger tilbake. Opp-
rinnelig var ferdselen over skogen til 
fots på stier, etter hvert også til hest. 
Gradvis utviklet pilegrimsleden seg til 
en mer kjørbar trasé for kulltransport 
fra alle kullmilene innover skogen til 
jernverket i dalen. Men behagelig var 
det ikke å ferdes i vogn den gang, og 
biskop Jens Nilssøns visitasberetning 
fra 1594 klager over veiens standard. 
Bøndene var ikke så interessert i bedre 
veiforhold, for det medførte større 
vedlikeholdsbyrder, skyssplikt, oftere 
prostebesøk, bispevisitas, futekontroll 
og at uønskede elementer som rekende 
fant etc lettere kunne komme seg rundt.

Men så ble interessen større etter 
hvert som behovet for egen hjultransport 
av produkter fra jordbruket øket utover 
på 1700tallet. Da ble generalveimester
embetene gjenopprettet etter at lokale 
embetsmenn hadde hatt oppsynet med 

veier. De hadde vanskeligheter å over-
vinne, men erfaringen viste at de løste 
oppgavene godt.

Fra ca 1770 var generalveimester-
embetene søndenfjelds og nordenfjelds 
under ledelse av brødrene Nicolai Fre-
drik Krohg og Georg Anton Krohg. De 
satte spor etter seg i form av kraftige 
forbedringer av veinettet. Bl.a. også 
prosjekteringen av den nye Kongeveien 
over Krokskogen. Senere ble arbeidet 
i Akershusområdet overtatt av Peder 
Anker.

Bøndene hadde pliktarbeid på veiene, 
og de ble lokket bl.a. med muligheten av 
kongebesøk.  Et av disse ble riktignok 
avlyst grunnet begynnende sinnssykdom 
hos kongen. Tidligere hadde det vært 
mye slendrian med å sende barn og 
gamle til veiarbeid. Og det var ”drikk, 
spøk og dovenskap”, som det står. Der 
ble egne rodemannskap for vedlikehold 
av hver strekning på veien. Det var 
dessuten anledning til å sette inn soldater 
i veiarbeidet. Dette har også vært gjort 
i nyere tid. Generalveimester Krohg 
innskjerpet også lovens påbud om at alle 
grinder på landeveien skal være laget 
slik at de går igjen av seg selv. Som vi 
skulle erfare, er det også tilfelle med den 
moderne bom i Lommedalen.

Det var mange vanskeligheter med 
tom veikasse, og Krohg opptok private 
lån eller brukte egne midler for å kunne 
betale arbeidspenger utover pliktarbei-
det. Veien over Krokskogen stod ferdig 
som ”Den Bergenske Kongevei” i 1807. 

Også  veifarende opplevde strabaser 

TUR OVER KROKSKOGEN
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ved reisen over skogen. Spesielt var 
Krokkleiva en utfordring; man måtte 
spenne ekstra hester foran på vei opp 
og for å bremse på vei ned. Vognene 
var uten moderne fjæring og neppe 
komfortable.

Mye forskjellig trafikk har fulgt 
veien i ulike typer kjøretøy; både rei-
sende, handlende, skyssfolk, postfrakt, 
lokalbefolkning, militæravdelinger, 
viltjegere, ferierende osv. Det finnes 
mange skildringer i dagbøker og doku-
menter. Man hadde ordning med friskyss 
for reisende med pass som fikk praktisk 
betydning ettersom skyssbøndene selv 
oftere kunne lese og kontrollere gyldige 
pass. Bønder og beboende pliktet å skys-
se reisende, dog behøvde de ikke vente 
mer enn 3 timer på 
dem for retur. Kom 
den reisende mer 
enn 5 timer for sent 
til selve skysskiftet, 
måtte han betale som 
vanlig leieskyss. 
Unn tatt var militære; 
dem måtte man være 
forberedt å vente ”et 
jevndøgn” på.  

Ettersom veiene 
ble bedre, kunne og-
så posttiden Chris-
t i an ia  –  Bergen 
for kortes fra hele 9 
dager til ”bare” 6 
dager.  Kongeveien 
over Krokskogen 
fun gerte som hoved-
vei helt frem til 1860 
da en ny vei ble lagt 
rundt Sollihøgda.

Etter dette for-

falt veien gradvis inntil grunneiere på 
Krokskogen engasjerte seg i opprustin-
gen. Dette startet for over 25 år siden, og 
med mange spesielle restaureringspro-
sjekter på strekningen fremstår nå veien 
i god kjørbar stand og er klassifisert som 
et kulturminne. I 2007 arrangertes stort 
200 års jubileum for å markere ferdig-
stillelsen av gjenopprustet vei, og det 
kom flere hundre mennesker.

Etter en tur nedom Bærums Verk 
der jeg orienterte om bebyggelsen, 
verksgaten, svenskehærens inntog i 
1716, hovedhusets brann og gjenopp-
bygging rundt 1730, brakte vår buss 

Kart over Krokskogveien, hentet fra 
Trygve Christensen, Ankerveien.
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oss til bommen ved Jonsrud gård. Først 
gikk ferden på en nyere veidel og så 
på gamleveien forbi Granbakken der 
vi så det gamle pensjonatet som nå er 
flerfamiliehus. Videre kom vi til bun-
nen av Løytnantsbakken. Der går veien 
i det samme far som i middelalderen, og 
veireparasjonsprosjekt har vist de ulike 
århundrenes oppbygging med grener 
og kvist, gruslag, avdrysset kullstøv og 
biter, stensetting, subbuslag etc.. Bakken 
er navngitt etter at en løytnant, under 
svenskenes forsøk på fremrykking over 
skogen i 1716, satte seg på en kanon-
lavett og suste nedover for moro. Han 
ble drept i kollisjonen mot bergknausen.

Lenger opp kom vi over den restau-
rerte Sæterbekken bro der det er montert 
minneplakett. Videre opp til Vensås-
bakken. Vi stanset på toppen og gikk 
ned til Simensolla som er en såkalt 
Olavskilde. Der ble det smaksprøve 
av vannet som jevnt pipler opp i ollen, 
holder ca 4 graderC og ikke fryser om 
vinteren. Det skal være undergjørende 
St. Hans aften. Under tørkesommeren 
1947 kom hele Lommedalens befolkning 
og hentet vann her. Det renner ca 1200 

liter vann ut pr døgn. Her fortalte jeg om 
Hokkine Simens som hadde et hardt liv 
i nærheten for 150 år siden og skal gå 
igjen i følge observasjoner.

Vi kjørte videre forbi Rognliaveiskil-
let, langs rasteplass ved Snøplogsvingen 
med glimt innover dalen mot Gyrihau-
gen, ned bakken til gården ved Langebru 
der vi så den gamle restaurerte Amtsbrua 
og så Spigerverkets gamle feriested og 
den egentlige Langebru som fører over 
en myr. Deretter Langebrukleivene opp 
til Steinsvollen der det var fastboende 
tidligere. Lenger inn fulgte vi igjen leden 
og så der pilegrimenes far gikk inn i sko-
gen. Så kom vi til en gammel finneplass, 
Benteplassen, der det står en bauta til 
minne om ”Krokskogens første parti-
san”, Kari Hiran, som lurte svenskene 
til å snu i 1716 da de trodde det lå store 
dansk-norske styrker inne på skogen. 
Her ble det også en liten stopp med titt på 
en av de mange informasjonstavler som 
er satt opp langs veien, og kopien av en 
gammel rodestein fra 1807. Det ble tid 
til informasjon om kullmilebrenning og 
farene det kunne innebære i løpet av de 
3 ukene en mile skulle brenne.

Så  kom vi til Midt-
skogen, så den enorme 
granen der, og de gamle 
bygningene på bruket 
der det ikke lenger er 
fastboende. Vi observerte 

TIl venstre: Amtsbrua.
Til høyre over: 
Deltakerne foran bau-
taen over Kari Hiran.
Under: Olavskilden.
Foto: Henning Krohg 
Stabell.
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en del av de mange ulike innplantete 
tresortene i området. 

Lenger bort er terrenget lavere, og vi 
kom over en nyrestaurert stensetting der 
bekker fra Helvetesmyra og Sakroms
tjern møtes. Der ligger Roklubbens 
hytte Frøshaug som før var bebodd bruk. 
Like ved hadde Claus Dahls foreldre 
hytte som ble brukt av motstandsfolk 
og sprengt under krigen. Vi kom forbi 
Bruløkkene med småbruk der det før 
var beboelse og krøtterdrift, og der stier 
og løype går inn til Øskjevallseter bl.a. 
Så passerte vi Dunkelmyr og Bureheim 
der det tidligere var spesielt personlig 
serveringssted, Grantopp med ørrettjern, 
flere eldre deler av gammel vei, Hole 

Attentitt, og så ankom vi Kleivstua med 
fint blikk mot Tyrifjorden og Ringerike. 
Her gikk en del forbi selve Krokkleiva 
og videre til Kongens utsikt der vi fikk 
et fantastisk og vindfullt skue utover 
landskapet. 

Etter en god lunsj på Kleivstua, 
som har vært bevertningssted lenge før 
konge veien ble innviet, kjørte vi ned 
Dronningveien med flere fine utsikts
punkter. Nede ved Sundvollen så vi 
stedet der den gamle tønneheisen tok 
folk opp til Kleivstua. Heisen ble nedlagt 
for vel 35 år siden. Vi fortsatte den stadig 
bedre veien over Sollihøgda og Hamang 
og ankom Slemdal punktlig kl 16.00. 

Takk for hyggelig turfølge!

Kongens utsikt. Foto: Henning Krohg Stabell.


