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VELKOMMEN TIL 
JULEMØTE

Denne gang skal Sidsel Marie Nilsen snakke om sin far, 
Hans Jacob Nilsen, teatermann og idealist, på 

Persbråten videregående skole 
onsdag 24. november kl. 1800.

Parkering på skolen. 
Enkel servering.

VELKOMMEN
Finn Holden

leder

Hans Jacob Nilsen som  
Peer Gynt på Det Norske Teatret.
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av LajLa HeyerdaHL

Slemdal Sport er vel kjent. Etter nærmere 
undersøkelse viser det seg at eiendom
men har en spennende og interessant 
historie.  Frid Brustad er barnebarn av 
stifteren av Brustad Kolonial, Fredrik 
Wilhelm Brustad, født 1873. Da jeg 
ringte henne for å få noen opplysninger, 
måtte hun skuffe meg med at hun hadde 
kun et skjøte i en bankboks. Men da vi 
møttes en uke senere, hadde Frid fun
net frem gamle album, bilder og brev 
datert 1898 fra kjelleren. Det er bevart 
histo riske dokumenter med håndskrevet 
skjøte og enestående fotografier som 
jeg gjerne vil dele med historielagets 
lesere. Bestefaren var den gang en 
forutseende, ung forretningsmann som 
startet sin første finere Colonial, Vin 
og Fedevarehandel i Bogstadveien 6 
på hjørnet av Holtegaten. I sin reklame 
anbefaler han sine utsøkte varer fra de 
beste leverandører og fra egen import.

Lillebraaten
Opprinnelig lå det et lite småbruk på 
haugen på Slemdal. Stedet het Lille
braaten og lå under Grimelund gård. I 
1898 solgte F. Huseby parsellen til bygg
mester Anders Larsen for kr 1745,91. 
På naboeiendommen bodde Jacobsen 
som hadde rett til å drive handel. For å 
få tillatelse til dette måtte man søke hos 
Holmenkollbanens direksjon. Han leide 
retten videre til O.A. Ruud som drev 
landhandel, men da Ruuds hustru døde, 

bestemte han seg for å avslutte butikken 
og overdro rettigheten til Anders Larsen 
som startet utsalg på Lillebraaten. 

Etter hvert ble F. W. Brustad, som 
hadde forretningen i Bogstadveien, 
interessert i å skaffe seg et nytt lokale 
til sin finere Colonial, Vin og Fedevare
forretning. Brustad var på jakt etter 
nye lokaler utenfor byen og vurderte 
både Abildsø og Slemdal. Valget falt 
på Frognerseterveien 27 der han leide 
de første årene. 1906 kjøpte Brustad 
småbruket Lillebraaten sammen med 
en kompanjong Eriksen for kr 26.000,. 
Eriksen ble etter hvert kjøpt ut i 1925 til 
en pris av kr 62.000,. 

BRUSTAD KOLONIAL 
PÅ SLEMDAL
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Brustad kolonial i Frognerseterveien 27. Alle bilder fra privat album.
Til høyre: Annonse i Akersposten 25/2-36.
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Frem til 1920 fikk man kjøpt vin 
i kolo nialforretningen, men da Vin
monopolet kom, ble det slutt på dette. 
Brustad fikk overta restbeholdningen 
som besto av en mengde flasker ekte 
champagne til privat bruk. Etter endt 
arbeidstid på lørdag tok Brustad trikken 
til endestasjonen på Besserud og gikk 
derfra på ski til en hytte i Lommedalen, 
som han hadde sammen med en venne
gjeng. Det var nok en slitsom tur å tråkke 
seg frem den lange veien i mørket om 
vinteren. Frid Brustad husker faren som 
fortalte at bestefaren hadde mye moro 
med de edle franske dråper. Flaskene ble 
rystet kraftig slik at korkene spratt som 
et skudd i tallerkenrekken på veggen. 
Tallerk enene gikk i gulvet med et brak, 
og champagnen rant liflig nedover 
veggen til stor begeistring for det lystige 
selskap.

Nytt hus
Lokalene i våningshuset på Lillebraaten 
ble etter hvert for trange, og i 1936 
ønsket Brustad å bygge et nytt flott 
funkishus på eiendommen. Han var nødt 

til å drive butikken videre under bygge
perioden for å få inntekter. Men hvordan 
skulle dette gå til når det nye huset skulle 
ligge der det gamle lå? Trebygningen 
ble flyttet 25 meter på stokker gnidd 
inn med grønnsepe. Butikken fortsatte i 
de samme lokalene inntil det nye huset 
sto ferdig. 

Det ble en stor flott forretning i 
Frognerseterveien 27. Bak inngangen 
til venstre var det isenkram og farge
handel, kolonial i midten med lang disk 
der folk sto i kø for å få kjøpt sine varer 
og kjøtt utsalg i lokalet til høyre. Ellers 
var det 10 leiligheter i bygget med to 
leiligheter på toppen der Brustad bodde i 
den ene. Bygget var trukket godt tilbake 
fra veien med store gressplener på hver 
side av grusveien som førte inn til hoved
døren. Brustad lagde selv plakater til 
utstillings vinduene der han reklamerte 
for alt fra vaskepulver til julepynt. Han 
var en kreativ mann som var flink til å 
skrive og tegne. 

F.W. Brustad døde i 1945, og da 
sønnen ikke ønsket å bli kjøpmann, 
men advokat, leide han bort driften av 
forretningen. 
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Kolonial med  
pølsemakeri
Brustad kolonial ble ombygget, og kjøtt
avdelingen ble innlemmet i kolonialen. 
På bakrommet var det eget pølsemakeri 
og røkeri. Det luktet godt i butikken av 
nykvernet kaffe, sepe og røkte pølser. 
Ved utgangsdøren satt en dame i et ”bur” 
der hun tok imot betalingen for varene. 
Damen samlet kopier av kvitteringene 
på en spiss pinne og slo inn beløpet på 
et stort kasseapparat. De ansatte hentet 
hermetikk og pakker fra hyller bak 
disken, og sukker og mel ble veid opp i 
brune papirposer. 

Butikkdamen stakk hånden ned i 
posen og dyttet inn hjørnene slik at den 
skulle stå støtt på vekten før hun drys
set med en hul spade til ønsket vekt var 
nådd. Tunge lodd i forskjellige størrelser 
ble plassert på vekten. Det var hånd
skrevne kvitteringer med gjennomslag 
fra blåpapir, og man satte blyanten fast 
bak øret. Den gang kunne man anføre 
varene i en liten bok og betale en gang 
i måneden. Handlingen tok lang tid, og 

varene var tunge å bære hjem i melke
baggen som hadde en egen lukt av gam
mel sur melk fra melkeflaskene.  

Kokosboller
Alle barn som har gått på Slemdal skole 
i 50årene, husker de gode kokosbol
lene som vi kjøpte i melkebutikken 
på baksiden av bygget. Det var store 
hveteboller med melisglasur dyppet i 
kokos. Jeg synes å huske at de kostet 25 
øre den gangen. Når jeg skulle ha ven
ninneklubb, fikk jeg kjøpe en til hver, og 
det var stas. Som nevnt i artikkelen om 
Slemdal Hotel (2/2010), bodde Jacob
sen i nabohuset. Han hadde geiter i en 
innheg ning bak Brustad. Det er også noe 
barna husker. I tillegg var det frisørsa
long i første etasje på østsiden av bygget.

Slutten
En gang på 60tallet ble butikken mod
ernisert og gjort om til selvbetjening 
med navnebytte til Slemdal Kolonial. Da 

Annonse 20/5-39. Til høyre: Nybygget.
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Slemdal hotel ble revet i 1980, ble det 
slutt fordi konkurrenten Rimi etablerte 
seg i nabobygget. Nå er det Slemdal 
Sport som holder til i de ærverdige 
lokalene til kjøpmann Fredrik Wilhelm 
Brustad som startet landhandleri i et lite 
rødt trehus langt på landet i 1906. Det er 
det vel mange som ikke visste. 

Stor takk til Frid Brustad for velvil
lig assistanse og til Svein Slaatta i 
Ramme Alvor for hjelp med kopiering 
av bildene.

Postkort av Slemdal Hotel ca 1920. Til høyre sees Holmenkollbanen og Slemdal 
stasjon. Over hotellet ser vi Brustad kolonial.
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av Finn HoLden
Utenfor  Vin 
derentorvet står 
hvert år før jul 
den samme ju
letreselgeren. 
SvenOlaf Sveen 
har stått der i 21 
år. Han kjenner 
igjen kundene 
fra år til år, og 
de kjenner ham. 
Søsteren Kjersti 
og han overtok 
plassen etter be
stemoren, som 
i g j e n  h a d d e 
solgt juletrær 
hvert år siden 
1956 sammen 
med mannen sin. 
De startet først 
på bensinstas
jonen på Vin
deren, men etter 
et par år flyttet 
de over Slem
da l sve ien  t i l 
stasjons bygget 
på Vinderen . 
Stasjonsbygnin
gen ble revet og 
Vinderentorvet 
reis t  i  s tedet 
mens juletresal
get foregikk like 
ved siden av.

Ellers i året 

JULETRESELGERE 
I  GENERASJONER

Juletresalg i kulde mot en plakat for strandbad i Spania.
TIl høyre: Juletresalg på Vinderen.
Foto: Finn Holden.
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driver Sveen et rørleggerfirma med en 
hektisk hverdag i Askim og opplever de 
to ukene med salg av juletrær på Vin
deren som en fin, men kald, rekreasjon. 
Broren hans selger juletrær på Hellerud. 
Sammen selger de noen hundre grantrær, 
rødgran og edelgran. 

Besteforeldrene hadde solgt juletrær 
fra egen skog på Skiptvet. I de første 
tiårene dyrket de bare vanlig rødgran, 
for 1516 år siden begynte de også 

å dyrke edelgran. 
Denne skogen er også 
i dag grunnlaget for 
julesalget. Søsknene 
planter små rødgran 
og edelgranplanter 
hvert år i potter. 10
12 år senere kan de 
kappes og selges på 
torvet. Men i mellom
tiden må de trimmes 
hvert år, skuddene 
må skjæres ned slik at 
trærne ikke vokser for 
fort og blir for tynne.    

På Slemdal står en 
fetter av Sveen med 
sin far, de selger også 
trær fra Skiptvet. De 
har også overtatt fra 
den eldre generasjon 
og solgt juletrær her 
i flere tiår, men ikke 
like fast som på Vin
deren. Sønnen var 
med faren sin hvert 
år fra han var syv. 
Da ble han i mange 
år invitert opp til fru 
Brustad i  koloni
alen på Slemdal for 
å bake pepperkaker 

hos henne før jul. I likhet med fetteren 
på Vinderen har han juletresalget som 
rekreasjon samtidig som han styrer en 
transportbedrift via mobiltelefonen. Far 
og sønn kjenner også de faste kundene 
sine, mange med navn, og visste navnet 
på kunden som hadde fortalt meg om 
juletreselgerne. En annen nær slektning 
selger juletrær i Holmenkollveien ved 
Holmendammen.
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av Finn HoLden

Det store gule huset øverst oppe i 
Huldreveien har hatt en mangslungen 
historie. Det begynte som Holmsborg 
kurhotell og sanatorium, så ble det Vetta
kollen Turisthotell, senere drev Misjons
forbundet Ansgarskolen i bygget. En 
kort tid holdt Heltberg gymnas til her 
før Oslo Montessoriskole overtok hele 
bygget på leie fra eieren, Eiendomsspar.

Dr. Holm
Dr. Ingebrigt Christian Holm begynte 
som lege i Larvik. Her fant han Farris
kilden og bygde Larviks Bad i 1876 som 
et kurhotell med 26 værelser i nærheten. 
Hit kom Henrik Ibsen, Bjørnstjerne 
Bjørnson, Knut Hamsun og Selma La
gerløf. I 1878 flyttet dr. Holm til Kris
tiania og praktiserte som lungespesialist 
mens han også arbeidet som overlege i 
Larvik i sommermånedene. I 1882 byg
de han Kristiania Bad i Vika hvor han 
innførte badstubadet. Han var direktør 
her til 1895. 

I 1888 gikk han sammen med borger
mester Evald Rygh og veidirektør 
Krag, kjøpte skog fra Vestre Holmen 
og Voksen og opprettet Selskabet for 
Anlæggene på Holmen- og Voxenkollen 
for å anlegge Holmenkollveien og bygge 
sanatorier og boliger i Holmenkollåsen. 
Først bygde han Peisestuen ved Besse
rudtjernet og Holmenkollen Turisthotel 
i 1889. Københavnavisen Berlingske 

HOLMSBORG
fra kurhotell til Montessoriskole

Tidende var svært begeistret: ”Her er 
en af de skøndeste udsigter i Europa, der 
vistnok snart bliver verdensberømt – den 
nye udsigt Holmenkollen kaldet.”

Besserudmyren ble demmet opp for 
å skaffe vann til hotellet, og han satte 
ut en båt i tjernet for hotellets gjester. 
Holmenkollen Turisthotel brant ned i 
1895. Han bygde det opp på ny som 
turisthotell, men det brant ned igjen i 
1914. Her står i dag VMhuset. Dessuten 
bygde han i 1894 Holmenkollen Sana
torium, det som i dag er Holmenkollen 
Park Rica Hotel.

Han solgte så disse etablissementene 
for i stedet å bygge Voksenkollen Sana
torium, der Soria Moria ligger i dag. Det 
åpnet i 1900. Han hadde regelmessige 
musikkaftener på Sanatoriet og søkte 
Holmenkollbanen om rabatt på billettene 
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for musikerne. Sanatoriet hadde store 
økonomiske problemer etter unionsopp
løsningen i 1905, og dr. Holm solgte seg 
ut i 1909. 

Da Bergensbanen ble anlagt ved 
århundreskiftet, så han med en gang mu
lighetene og opprettet i 1909 Dr. Holms 
hotell på Geilo som kurhotell for bleke 
Kristiania og Bergensborgere. Han var 
forut for sin tid og forbød røyking inne 
på hotellet for både gjester og personale. 

Så solgte han hotellet i 1916, vendte 
tilbake til Kristiania og bygde sitt siste 
sanatorium, Holmsborg kurhotel i 1916 i 
nybarokk stil, tegnet av sønnen, arkitekt 
Ole J. Holm. Her døde dr. Ingebrigt Hom 
i 1918, 74 år gammel.

Disse sanatoriene ble bygd i en 
periode hvor tuberkulose var en dødelig 
epidemisk sykdom over hele verden. 
Legene trodde at det beste for pasientene 
var frisk luft oppe i høyden. Derfor gjaldt 
det å bygge sanatorier for byens befolk
ning og turister oppe i Holmenkollåsen. 
Holmenkollbanen fulgte opp med rek
lamekampanjer for frisk luft i høyden.

Vettakollen 
Turisthotell
Holmsborg ble kjøpt i 1919 av en hjem
vendt norskamerikaner som het Einar 
Nelson (opprinnelig Nilsen), og var ut
dannet hotellmann fra Paris og New 
York. Han drev Hotel Norge i Stortings
gaten, men mente at frisk luft og landlige 
omgivelser ville være best for familien 
med fire barn. Han flyttet opp til Holms
borg Turisthotel, som han omdøpte til 
Vettakollen Turisthotell. Hotellet stod 
ikke oppført i Oslo Adressekalender 
blant hoteller i hovedstaden.

Einar Nelson hadde mange stam
gjester og fastboende gjester, som bodde 
der i flere år. Han ville ikke ha klager, og 
hvis noen gjester klaget over noe, sa han: 
”Jeg tror De har bodd her for lenge”, 
og ba dem om å flytte, helst samme dag. 
En gang kom det en amerikansk mørk 
professor til Vettakollen Turisthotell. 
En av stamgjestene klaget og lurte på 
om herr Nelson kunne tillate en neger å 
bo på sitt hotell. Det kunne herr Nelson 
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meget godt. Den svarte gjesten ble, mens 
stamgjesten måtte flytte. 

Etter revolusjonen i Russland kom 
mange russiske flyktninger til Norge, og 
noen av dem bodde i flere år på hotellet. 
En del eldre damer som ikke ville bo i 
sine store hus i byen, tok inn på hotellet 
om høsten og ble til neste sommer. Flere 
familier fra byen tok skiferie på hotel
let en fjorten dagers tid. Kjente norske 
gjester var kulturpersonligheter som 
Francis Bull, Herman Wildenvey og Lil
lebil og Tancred Ibsen. Sønnen Tancred 
gikk under kjælenavnet ”barnebarnet”, 
som barnebarn av både Henrik Ibsen og 
Bjørnstjerne Bjørnson. Om sommeren 
kom det turister, særlig engelskmenn, 
som kunne komme igjen år etter år.

Selv bodde familien Nelson i en 
nybygd direktørbolig nedenfor hotellet, 
i dag Huldreveien 16. Bak hotellet var 
det et flott parkanlegg med bred trapp, 

urner og planter. Det var et tjern nedenfor 
hovedbygget med en idyllisk hvit bro. 
Einar Nelson ble tilbudt å kjøpe store 
tomtearealer ned til Holmenkollbanen 
for kr 10 000, men hans kone sa nei, 
for hun var redd for den store gjelden 
han ville få. 

De første årene lå Vettakollen Turist
hotell ensomt til, omgitt av husmanns
plasser og skog. Etter hvert begynte 
flere og flere å bygge hus i nærheten. 
Noen av familiene flyttet inn på hotellet 
i byggeperioden mens huset ble bygd. 
Det var praktisk. Man kunne følge 
med i byggeprosessen, man ble kjent i 
nabolaget, og barna kunne begynne på 
Slemdal skole. 

Krigen
Under den tyske okkupasjonen 194045 
okkuperte tyskerne Vettakollen Turist

Direktørboligen med svart tak. Fotografert fra skolen. Foto: Finn Holden.
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hotell. Det var kvinnelige militære som 
bodde i hotellet, mens familien Nelson 
ble boende i villaen Holmsborg og nabo
huset. Her ble Johan Heltungs Mercedes 
stående i garasjen omgitt av møbler 
mens tyskerne bodde i huset. 8.mai 1945 
trillet Mercedesen igjen ut av garasjen. 
Etter krigen tok Nelson opp igjen hotell
driften, stamgjestene kom tilbake, og 
livet på hotellet ble normalisert.

Ansgarskolen
Einar Nelson døde i 1956, og datteren 
Solveig Bryhn drev hotellet videre. Men 
barna flyttet ut, hun syntes det ble en
somt og hardt å drive hotellet alene.

Det Norske Misjonsforbund har 
siden 1959 drevet Ansgar Bibelskole 

for å utdanne misjonærer. Først holdt 
Ansgarskolen til i en villa på Slemdal, 
et Arnstein Arneberghus i Faunveien 5. 
Antall studenter. steg fra seks til 40, og 
Misjonsforbundet måtte se seg om etter 
større lokaler.  I 1965 kjøpte forbundet 
Vettakollen Hotel og holdt til her til 
skoleåret 198990. De fortsatte Vettakol
len Turisthotell med stor suksess som 
sommerhotell.

Ansgarskolen fortsatte å vokse til 
over 100 studenter. Lederen for skolen 
fra 1959, Ingulf Diesen, husker denne 
tiden som en god tid. Han bodde selv 
i direktørboligen nedenfor skolen med 
kone og fire barn. De hadde et godt 
forhold til naboene og ble ofte brukt som 
barnepiker i nabohjem når foreldrene var 
borte om kvelden. Diesen husker spesielt 

Tjernet ved Vettakollen Turisthotel. Foto: Wilse, 1933. Oslo Museum.
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kontakten med Helge Ingstad, som holdt 
foredrag for studentene. Ha sa til rektor 
at før skolen kom, hilste ikke naboene på 
hverandre, men at skolen hadde bidratt 
til et godt naboskap hvor man skulle ha 
omsorg for hverandre. Ansgarskolen 
var en internatskole, og bygget ble etter 
hvert for lite. I 1988 solgte Misjonsfor
bundet Holmsborg og flyttet skolen til 
Kristiansand.      

Nye eiere
Da bygningen sto tom, ønsket en en
treprenør å kjøpe hele eiendommen for 
å bygge mange boliger på tomten og 
dele opp selve hovedbygget til mange 

leiligheter. En rekke naboer samlet seg 
i protest mot utstykking av tomten til 
fortetting av området.

Kontakt med Christian Ringnes som 
fikk samlet en rekke interessenter som 
kjøpte bygningen.

Nordlandsbanken kjøpte tomten og 
solgte den ut til boliger.

Oslo Montesssoriskole
Ett år virket bygget som skolebygning 
for Nye Heltberg gymnas inntil skolen 
fant lokaler nede i sentrum.  Da kom 
Oslo Montessoriskole inn høsten 1990 
som leietakere hos de nye eiere, Eien
domsspar.

Peisestuen med to ulike formål. 
Svart-hvitt-bildet av Wilse 1933. Oslo Museum.
Fargebildet av spisepause på Montessoriskolen. Foto: Finn Holden 2010.
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Da hadde flere privatpersoner som 
var interessert i å starte en Montes
soriskole i Oslo vest, vært på jakt etter 
et egnet skolelokale, og øynene falt på 
det ledige Vettakollen Hotel. Bygningen 
var godt egnet som skole for Montes
soribevegelsen: den hadde store rom, en 
gymsal i kjelleren, lå nær Skådalen skole 
med svømmebasseng, lå nær naturen for 
ekskursjoner og var i det store og hele 
et sjarmerende bygg. Svakhetene var at 
skolegården var for liten, det var for få 
toaletter og trange garderober.

De første årene leide Montes

soriskolen ut et par etasjer, 
mens de i dag bruker hele 
bygningen. Skolen følger 
barna fra barnehage til ung
domsskole. Den har ikke 
tradisjonelle klassetrinn, 
men samler elevene i al
dersgrupper, 36, 69. 912 
og 1215. Ved aldersbland
ingen er tanken at eldre kan 
hjelpe yngre fordi de lærer 
også ved å hjelpe andre. Et 
mål er å sette eleven i stand 
til å gjøre det selv. De har 
ikke korte timer som i den 
tradisjonelle skoler, men to 
økter per dag, før og etter 
lunsjpausen. De arbeider i 
prosjekter, der flere fag kan 
være inkorporert. Læreren 
er ikke først og fremst en 
kunnskapsformidler, men 
en observatør og 

I referatet fra Montes
soriskolen få med bilde 
fra 2.etasje med direktør
boligen.

Kilder:
Christophersen, Bjørn: Sanatoriene i 
Holmenkollåsen, VH 4/2009
Holden, Finn: Dr. Holm – en av herrene 
som åpnet Voksenåsen, VH 1/2003.
Holden, Finn: Vinderen fra fangstbo
plass til moderne bydel, Oslo 2000.
Samtaler med Ingulf Diesen.
Rydland, Marit: Lokalhistorie om 
Skådalen, særoppgave ved Oslo Mon
tessoriskole.
Undrum, Wenche: Vettakollen Turistho
tell, i VH 4/2000.
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av CLemens saers

Aftenposten meldte nylig om at det var 
funnet flere skålgroper ved Gaustad 
sykehus. I boken om Vinderen bydel 
skriver Finn Holden også om skålgroper 
ved Sintefbygget rett nedenfor ring 3 på 
Gaustad. Hva er så disse gropene i fjell 
eller på store steiner? Hvem har laget 
dem, og hva kan hensikten ha vært? For 
å svare på dette må vi se på hvem som 
var de første menneskene i vår bydel 
og hvordan de levde. Nyere forskning 
lærer oss også å forstå hensikten med 
slike skålgroper.

Skålgroper er menneskeskapte 
fordypninger på en bergflate eller på 
større steiner med en diameter på ca. 
5 – 8 cm og en dybde på 12 cm. De 
opptrer ofte sammen i grupper på 5 – 
20 og noen ganger også sammen med 
helleristninger.

Arkeologer mener at disse gropene 
ble til over et lengre tidsspenn, gjerne 
over flere tusen år. Etter at innlandsisen 
ved den siste istiden trakk seg tilbake, 
steg også havnivået dramatisk. Det vann 
som var bundet i innlandsisen, smeltet 
og hevet havnivået, slik at bl.a. Nord
sjølandet ble dekket av hav. I vår bydel 
kan vi registrere at havet gikk helt opp til 
over dagens Skådalen stasjon 221 meter 
over havet. 

Vi snakker her om ca 10000 år f.Kr. 
De første mennesker som kommer til vår 
bydel, har innvandret sørfra via dagens 
Østfold og livnærer seg som jegere og 
sankere. De er nomader og har ikke faste 

boplasser, men følger etter reinsdyr og 
andre byttedyr. Menneskene lager også 
enkle stokkbåter slik at de kan komme 
seg ut på fjorden for å fiske. Tiden 10000 
– 4000 f.Kr. kaller vi gjerne for den eldre 
steinalder. Det er lite sannsynlig at skål
gropene er blitt til i denne tid. Nomadene 
var altfor lite stabile i sin bosetting. 
Utknakking av en skålgrop ville tatt alt 
for mye tid vekk fra livsviktige oppgaver 
som jakt og fiske. 

Men for 6000 år siden skjer det et 
skifte. Menneskene i vår bydel blir mer 
bofaste. Perioden mellom 4000 – 1800 
f.Kr. kaller vi for den yngre steinalder. 
Datidens Osloborgere ikke bare levde 
fra hånd til munn, nå begynte man også 
å ta vare på matoverskudd, samle korn 
og nøtter i krukker mv for å ha noe å 
spise når det var matmangel. Jordbruks
revolusjonen hadde nådd Norge. Noen 
forskere tror at skålgropene kan ha hatt 
en funksjon i forhold til den daværende 
kulten. 

I sommer har det vært utgravnin
ger på grensen mellom Nesodden og 
Frogn kommune, mot Bunnefjordsiden. 
45 m.o.h. har man funnet rester etter 
en bosetting fra akkurat overgangen 
fra eldre til yngre steinalder. Her ble 
det også funnet traktbegerkeramikk, 
en keramikktype som er i slekt med 
lignende funn i Tyskland. Dog var det 
ikke tegn til verken skålgroper eller 
helleristninger.

I tilsvarende tid både i Egypt og 
Norge var solen knyttet til gudeverd

SKÅLGROPER 
kulturminner fra en fjern tid
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enen, til den kraft som skaper vekst 
og gode avlinger. Skålgropene kan i 
denne tid og også i bronsealderen til 
ca. 500 e.Kr hatt en kultisk funksjon. 
En bruksmåte kan ha vært at man tok 
dyrefett og blandet med velduftende 
urter for så å brenne dette i slike groper 
for å blidgjøre de naturkrefter som på
virket en god jakt og/eller de krefter som 
var utslagsgivende for en god avling. 
Den tidlige kornavlingen var ganske 
annerledes enn dagens. De tidigere 
nomadene hadde plukket korn der det 
vokste vilt. Kornblandinger ble malt og 
dannet grunnlaget for den matrett som 
har holdt liv i nordmenn i tusener av år, 

nemlig grøt eller en tynnere form for 
grøtsuppe. Det er naturlig å tenke seg at 
også innslag av korn må ha vært brent 
i slike skålgroper. Etter hvert ble det en 
eldre manns oppgave å ivareta kulten, 
for å fremme en god jakt. Kommuni
kasjonen med det overnaturlige, med 
skaperverket ble spesialisert og for den 
enkelte borger mystifisert.

Det finnes mer profane tolkinger av 
skålgropene, slik vi finner dem i hele 
Skandinavia. Siden de noen ganger også 
er å finne sammen med helleristninger, 
vil noen forskere mene at de først og 
fremst har hatt en kunstnerisk funksjon. 
Trangen til å skape vakre ting har ligget 

i menneskenaturen sinn helt fra 
hulemalertiden slik vi finner 
den i sørfranske grotter og 
tilsvarende i Sør Afrika (40 000 
– 100 000 år siden). Mest sann
synlig går nok disse teoriene 
sammen i ett fordi kultur og 
religion helt fram til moderne 
tid alltid er tett vevd sammen.

Kunnskapen om skålgroper 
i sin alminnelighet er nesten 
fraværende blant byplanleggere 
og utbyggere. Skålgroper er 
relativt vanlig å støte på, men 
mange ganger raseres de av 
utvitende entreprenører.

Bildet er av Vinderen  
Historielags leder Finn 
Holden ved skålgropene ved 
Sintefbygget. 
Foto Clemens Saers 2000.
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av Finn HoLden

Oslo byleksikon har kommet ut i ny 
utgave, den femte siden førsteutgaven 
utkom i 1938. Den første fikk offentlig 
støtte betinget av at den brukte den nye 
og radikale rettskrivningen fra samme år. 
Senere har byleksikonet økt i størrelse i 
takt med befolkningsøkningen, fra vel 
250 000 innbyggere til 586 860 i 2010, 
fra 346 små sider til 645 langt større 
sider pluss oversikt over monumenter og 
prydskulpturer og en egen kartdel. Antall 
oppslagsord har økt sterkt samtidig som 
redaksjonen har gått mer i dybden.

Derfor kan mange omtaler også 

OSLO BYLEKSIKON

gi kunnskap utover selve oppslaget. 
Oppslagsordet ”Jordan” fortel
ler norsk industrihistorie, fra 
en liten fabrikk for kammer og 
børster, produksjonsøkning og 
flytting, salgsmotto, fabrikk blir 
til boliger mens fabrikken først 
flyttes ut i distriktet og i neste 
omgang utenlands. ”Idioten” 
gir glimt av norsk sosialhistorie, 
isskjæring av industrihistorie 
og isvekking av sjøfartshistorie. 
Derfor er det nye byleksikonet 
godt egnet til å blas gjennom og 
lese artikler, enten man er inter
essert i dagens Oslo eller i eldre 
byhistorie.   

Bydelene har fått utførlige ar
tikler, disponert på samme måte 
slik at de kan sammenlignes. Ved 
bydelsreformen i 2004 bestemte 
Byrådet at bydelsnavnene bare 
skulle bestå av ett ord, men to 
bydeler i Ytre by vest/nord øn

sket å få benytte Aker i sitt bydelsnavn, 
som minne om den tidligere kommunen 
Aker, som var blitt slått sammen med 
Oslo i 1948. Disse to bydelene fikk da 
navnet henholdsvis Vestre Aker og Nor
dre Aker. Hver bydel fikk sin egen logo: 
Vestre Aker fikk profilen av Holmenkoll
bakken, skogkanten mot Nordmarka og 
portnerstuene til Bogstad gård. 

Den nye utgaven av Oslo byleksikon 
er langt mer enn en ajourføring av den 
forrige utgaven. Den gir nyttig og lese
vennlig informasjon om Oslo i dag. 
En god julegave!
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I anledning sitt tiårsjubileum har Oslo 
Elveforum gitt ut en lekker trykksak: 
”Blågrønn hovedstad. Jubel og gråt for 
Oslos elver og bekker” med omtale av 
de ti elvene som dels renner gjennom 
byen, dels danner grense mot Bærum og 
LørenskogOppegård. Disse elvene har 
rent gjennom området i hundrevis av år 
gitt elvene livgivende vann til mange 
husholdninger, men så ble de forurenset 
av kloakk og umulige som vannkilder. 
Elvene ble lagt i rør gjennom byen, og 
drikkevannet levert fra vann i Marka. 

Fra 2000 har Oslo Elveforum hatt to 
formål med sitt arbeid. For det første vil 
de gjenskape byens ”blågrønne årenett” 
fra Marka til fjorden. For det andre vil 
de gjennom prosjektet Blågrønn hoved
stadsaksjon informere byens barn og 
unge og voksne om betydningen av 
elvene for trivsel og glede i nærmiljøet. 

BLÅGRØNN 
HOVEDSTAD

Å gjenåpne Alnaelva har vært det største 
løftet. Derfor er dette arbeidet viet et eget 
kapittel i boken. Ellers forteller boken 
om næringslivet langs vassdragene med 
møller, kverner, tømmerfløting, teglverk 
og annen industri.

Det eldste Oslo lå mellom to byelver, 
Alna og Klosterbekken eller Nonne
bekken fordi den lå sør for Nonneseter 
kloster (ikke nord som det står i bylek
sikonet). I dag heter den Hovinbekken 
og er ”Oslos mest åpningsaktuelle 
vannvei”. Selv om den lengste delen av 
Alnas elveløp er åpnet, er fremdeles de to 
elvene lukket akkurat ved den historisk 
viktigste delen, ved Gamlebyen, den eld
ste bybebyggelsen. Men det er håp om at 
også den siste strekningen skal bli åpnet. 

Da Carl Johan bestemte at Slot
tet skulle legges der det ligger i dag, 
reagerte Christianiaborgerne i Kvadra
turen. For det ene lå denne plassen altfor 
langt fra byen, for det andre måtte de 
passere sumpområdet ved dagens Stu
denterlunden med broene over Bislett
bekken. Denne bekken er den første 
som ble lagt i rør, etter hvert helt opp til 
Ullevål hageby, og som neppe blir åpnet 
noen gang. Den er omtalt svært knapt.

Oslo Elveforum arbeider for å få 
anlagt tursti langs Sognsvannsbekken 
og utbedre stien langs Vinderenfossen. 
Vinderen Historielag har tidligere støttet 
arbeidet med tursti langs fossen og vil på 
nytt gi støtte til dette.

Boken gir et godt inntrykk av det 
viktige arbeidet som er nedlagt for å 
åpne elver og bekker gjennom Oslo 
og inspirerer til turer langs elveløpene. 
Boken koster bare 100 kr og kan 
kjøpes via Oslo og Omegn Friluftsråd. 
Den kan trygt anbefales. 

ved Finn HoLden
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av Finn HoLden

Turen gjennom Krokskogen til Krok
kleiva i fjor høst med styremedlem 
Henning Krohg Stabell som guide ble 
så vellykket at vi gjentok turen i høst. 
Denne gang hadde vi to problemer. Vi 
måtte være på Kleivstua senest kl. 1200 
pga. bryllup, vi måtte dra fra Kleivstua 
før Dronningveien ned til Sundvollen 
ble stengt kl. 1400 pga. filminnspilling. 

Vi klarte begge deler, men dermed 
fikk vi ikke tid til tur til Kongens utsikt. 
I stedet måtte vi stå en stund i Dron
ningveien fordi filminnspillingen aller
ede hadde begynt.

Været var, som det sees av bildene, 
svært fint, og alle var godt fornøyd med 
turen, guiden og bussjåføren. Referat fra 
turen ellers kan leses i bladet nr. 4/2009. 

KROKSKOGEN

Over: Utsikt fra Dronningveien.
Under: Skulptur på Bærums Verk.
Foto: Finn Holden.
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av HaraLd ULvestad

En av de største industribyggere Norge 
har hatt, var Peter Mathias Bretanus 
Røwde, og han og familien bodde de 
fleste av sine år på Voksenkollen, i den 
eiendommen han bygde opp og kalte 
Voksenhus Den ligger i Voksenkollveien 
14. Han var gift med Ragna Marie, født 
Bingen. 

Det er to produktkategorier som er 
uløselig bundet til hans virksomhet: 
Viking gummistøvler og Viking bildekk. 
Han var den fremste forgrunnsfigur i 
hele historien til den nå avsluttede nor
ske gummiindustri med produksjon i 

P.M. RØwDE PÅ VOKSENHUS

Norge. Hans firma Røwde & Co drives 
fortsatt som et betydelig grossistfirma, 
særlig dekk og slanger til industri og 
transportsektor.

P.M. Røwde var sunnmøring, født 23. 
september 1876 på gården StorRovde i 
nåværende Vanylven kommune, bare fire 
mil innenfor landets ytterste forpost mot 
vest – Stad og det mektige Stadhavet. 
Etter daværende forhold vokste han 
opp på en storgård med rike kulturelle 
tradisjoner. Tidligere hadde det vært 
kongebesøk på gården, både av Chris
tian V i 1685 og av Fredrik IV i 1704. 
Spesielt spennende var historien om Fru 
Inger til Østråt som tok ut fra skysstas
jonen på Rovde i 1555 på vei til Bergen 
og under voldsomme kastevinder fra de 
nærliggende Breiteigsfjellene druknet 
sammen med sin datter Luzie, Luzies 
datter Gundel og ”to unge jomfruer født 
i Trondhjems by”. Skipsmannskapet fra 
Rovde omkom også. Stedet der tragedien 
hendte og således forandret Norgeshis
torien, kalles ennå Likneset. Men også 
historien om Rovdeskjæret der de brente 
hekser og forbrytere langt utpå 1750tal
let, var slikt som satte fantasien i sving.

Allerede som 15åring dro P.M. 
Røwde til den driftige by Ålesund, 
der han arbeidet i assortert handel og 
manufaktur, senere en kort tid i Bergen, 
for så å ta sin militærtjeneste i H.M. 
Kongens Garde, tok underoffiserskole 
og handelsskole og deretter spesialiser
ing innen handelsfag. Etter et par år som 
reisende innen manufaktur kunne han, 
knapt 24 år gammel, i 1900 etablere sitt 
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eget firma, først på agenturbasis og gros
sistsalg av manufaktur, senere ble salg 
av gummifottøy – vesentlig kalosjer – en 
betydelig salgsartikkel. Et agentur for 
Gislaved gummivarefabrikk i Sverige 
og dens manglende kapasitet til å dekke 
det norske kalosjebehov satte ham på 
ideen om å bygge en egen kalosjefabrikk 
i Norge. I 1906 ble så A/S Viking Gum
mivarefabrikk startet i Heggedal, med en 
årsproduksjon på 200 000 par kalosjer i 
året samt produksjon 
av sykkeldekk og 
slanger.

F a b r i k k e n  i 
H e g g e d a l  b r a n t 
ned kort før første 
v e r d e n s k r i g ,  o g 
k r igss i tuas jonen 
gjorde handelssam
kvem landene mel
lom vanskelig.  Men 
Røwde & Co. greide 
seg bra, og lokalene 
i Akersgaten 8 ble 
snart for små, slik at 

Gunnerusgate 2 ble 
innkjøpt alt i 1917 for 
de 31 funksjonærer, 
derav 10 reisende og 
selgere. Fortsatt var 
manufakturbransjen 
en viktig del av virk
somheten. I begyn
nelsen av 1919 ble 
det kjøpt et større ar
eal i Askim for stor
produksjon av gum
mifottøy. A/S Askim 
Gummivarefabrikk 
ble offisielt åpnet i 

1920. Og det var ikke småtteri som ble 
produsert i Askim: Kalosjer, snøsokker, 
gummisko, pelskantede sokker, strand 
og spasersko, tennis og badesko. År
sproduksjonen et par år etter åpningen 
av fabrikken var bl.a. 1 million par 
kalosjer og 100 000 par kanvassko. En 
viktig utvidelse av virksomheten kom i 
1931 da A/S Askim Gummivarefabrikk 
startet produksjonen av bildekk og 
slanger, sykkeldekk, trillebårhjul og 

Voksenhus fotografert fra luften, 1950.

Innkjøringen til Voksenhus, 1950.
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alle sorter luftgummihjul for landbruket. 
Tross mange advarende røster ble dette 
en suksess, dekkene ble laget for norske 
forhold, og den betydelige produksjonen 
gjorde at transportvesenet i Norge under 
siste verdenskrig ikke falt helt sammen. 

I 1933 ble A/S Askim Gummivar
efabrikks argeste konkurrent A/S Den 
Norske Kalosje og Gummivarefabrikk 
i Mjøndalen kjøpt opp. Derved ble deres 
produksjon av artikler til dagliglivets be
hov opptatt i sortimentet: Gummihæler, 
gummihansker og votter, sylteglass
ringer, varmeputer og alle sorter gum
mislanger, gummigulv og gummiløpere. 
I 1950 var det ved denne fabrikken 
produksjon av over 2000 forskjellige 
artikler. Av de viktigste produkter var 
svære gummivalser for bruk i papirin
dustri, trykkerier og tekstilindustrien. 
Som et kuriosum kan nevnes at det noe 
senere ble produsert belter til det mil
itære kjøretøy Weasel, som var designet 
for krig i Norge og kom som en del av 
det amerikanske våpenhjelpprogrammet 
fra 1952.

Konsernet vokste videre: I 1938 
kjøpte Askim Gummivarefabrikk Nor
ske Gummiprodukter i Stavanger som 
under navnet AS Vestlandske Gum
mivarefabrikk hadde spesialisert seg 
på alle sorter gummiklær til fiskere, 
hvalfangere, gruvearbeidere, brannfolk 
osv. Om lag samtidig ble A/S Hønefoss 
Gummiindustri ervervet, men denne 
siste ble solgt videre og tatt i bruk for 
fabrikasjon av pappemballasje. Og 
mens konsernet vokste videre og stadig 
øket produksjonen var det etter disse 
krav som sto som skrevet med lysskrift: 
omsorg for medarbeiderne, forskning, 
utvikling, kvalitet, inntjening. 

P.M. Røwde var formann 192531 i 
Manufakturgrossistenes landsforening 
og viseformann i Norges grossistforbund 
1929. Medlem i Akers Herredsstyre 
1929 – 31. Han var generalkonsul for 
Ungarn 1928 – 1947, da han trakk seg et
ter den sovjetrussiske maktovertagelsen 
i landet. Han skrev bøkene ”Kampen 
om råstoffene” og ”Nye råstoffer” samt 
boken ”Ungarn i går, i dag og i morgen”. 
Han ble utnevnt til Ridder 1. klasse av St. 
Olavs Ordenen 1932 og hadde en rekke 
utenlandske ordener og hederstegn, bl.a. 
offiser av Den Franske Æreslegion.

I 1950 ble det utgitt et jubileumsskrift 
om Røwde & Co. Jeg tar med ”Et ord fra 
medarbeiderne”:

”Mannen bak verket. Som ofte er 
tilfelle med sterkt opptatte menn, har 
generalkonsul P. M. Røwde fått tid til 
meget. Vi, hans medarbeidere, må beun
dre hans enestående arbeidskraft, evne til 
fornyelse og til å følge med i utviklingen. 
Han stivner langt fra i tilvante former og 
begreper. Røwde står som litt av en even
tyrskikkelse i norsk industri, han som i 
løpet av en snau menneskealder bygger 
opp en engrosforretning av dimensjoner 
og nyskaper en hel gummivareindustri 
der i dag beskjeftiger nærmere 3500 
mennesker, litt flere enn det for eksempel 
bor i hele Molde. Drivkraften til dette har 
vært en ubendig energi og rent koglende 
glede ved å kjenne tingene vokse og 
gro under hendene på seg. Skape noe 
som har livets rett, noe folk har bruk 
for eller som i sin tur setter tingene i 
gang og holder hjulene gående. Hele 
hans virke har vært preget av denne 
skapertrang som samtidig bygger på en 
fin forutseenhet og en nøktern bedøm
melsesevne. Hans sjeldne evne til å 
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virke inspirerende på sine omgivelser har 
vært av stor verdi for oss medarbeidere i 
firmaet, Derfor har vi meget å takke for 
nå ved 50årsjubileet, og vi tviler ikke 
på at den samme gode forståelse vil være 
herskende i fremtiden.”

Peter Mathias Bretanus Røwde 
glemte aldri hvor han kom fra, og hans 
hjelpsomhet til menneskene i hjemby
gden var enestående. Han ga økonomisk 
støtte til skyttervesen og kulturaktiviteter 
og var alltid stolt av sitt opphav og 
landsdelen han kom fra. Jeg er en av dem 
som fikk føle denne kjærkomne hjelp
somheten da han under krigen 194045 
sendte gummisko til alle skolebarn på 
Rovde og i et antall slik at også skolebarn 
i nabobygdene fikk.

I huset på Voksenkollen, Voksenhus, 
bodde han i alle år sammen med sin kone 
Ragna og de fire døtre inntil de flyttet ut 
og stiftet egen familie. Som hans biograf 
Thorvald Aadahl så treffende beskriver 
det i 1951: Den beste avkoblingen har 
han nok funnet i de stille stunder hjemme 
på Voksenhus. Uten tvil har han også 
her opplevd de rikeste arbeidstimer da 
det grodde mest grenseløst i ham. For 
sant å si var det ikke arbeidet alene om 
å være kilden til inspirasjon og virkelig 
glede. I denne skjønne bolig høyt over 
byens larm og med den herligste utsikt 
over hele Oslodalen og fjorden, her 
har landskapsfølelsen slått mektig inn 
i ham som da han var gutt og fyltes av 
tindrende livslyst når morgensolen løftet 
seg over Sunnmørsalpene. Landskapet 
inspirerer til drøm som til dåd, og her på 
Voksenhus fant han også den virkelige 
hvile.” ........ 

I et lite skrift han har sendt ut, har han 
samlet en del av disse rop til menneskene 

om større og dypere menneskelighet, og 
skriftet slutter med et vers, hvor han når 
som helst kan finne seg selv igjen:

”Jeg skal vandre gjennom denne 
verden bare én gang.

Enhver vennlighet jeg kan vise et 
medmenneske 

eller et umælende dyr,
la meg gjøre det nå,

la meg ikke utsette det eller  
forsømme det,

for jeg kommer ikke til å vandre 
denne vei igjen” 

P.M. Røwde døde 21. april 1955. 
Voksenhus ble solgt til familien Werring, 
senere kjøpte Stein Erik Hagen eiendom
men. Det ble i 1954, på Vikingtorget i 
Askim, reist en helfigur statue i bronse 
av P.M. Røwde, laget av Ørnulf Bast. 
Ved hans fødested på Rovde er det reist 
en byste i bronse, der er hans barndom
shjem rehabilitert og en park anlagt. Et 
lite museum er under oppbygging. Han 
var bygdens store sønn og velgjører 
som satte varige spor etter seg i norsk 
industrihistorie.

Litteratur og bilder:
RØWDE & CO. 1900 september 1950. 
Tegninger ved Rolf Egeberg
Thorvald Aadahl: P.M. RØWDE  En 
mann og hans verk. Dreyers Forlag 
Oslo 1951
K. Middelthon: Svidd gummi. Viking
Askim 192091. Rakkestad 1992
A. Løseth: ”Gummikongen”, i H. Kjølås 
(red.): 100 år, 100 navn. Personer som 
har preget hundreåret på Nordvestlandet. 
Ålesund 2000
Store norske leksikon, internett, 2010
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av Bjørn CHristopHersen

Kong Oscar 2. åpnet vanførehjemmet i 
Skådalen 8. september 1902. Det fikk 
navn etter dronning Sophie. Hun var selv 
ofte syk på den tiden. Oppførelsen av 
den prektige bygningen var for en ves
entlig del finansiert av Oscar 2. og dron
ning Sophies jubileumsfond. Fondet var 
dannet ved en innsamling i begge land, 
Norge og Sverige som en folkegave til 
kongen og dronningen til 25 års jubileet 
for tronbestigelsen i 1872. Kongen og 
dronningen besluttet så at de innsamlete 
midlene, kr 300 000, i sin helhet skulle 
anvendes til beste for vanføre i Norge. 

Forhistorien er som følger: Kongen 
hadde i 1896 besøkt en utstilling av 
vanføres arbeider i Oslo. Denne var et 

resultat av at det i 1892 ble åpnet ”Ar
beidsskole for Vanføre” i Kongens gate. 
Initiativtakerne til skolen var frøknene 
Agnes og Nanna Fleischer. De hadde 
studert arbeidet for vanføre i de andre 
nordiske landene. Den viktigste hensik
ten med skolen og tilsvarende institu
sjoner i andre land var å sette vanføre 
i stand til å forsørge seg selv. Dette var 
lenge før noen trygdeordninger kom 
på plass. Det ble derfor gitt opplæring 
i en rekke håndverksfag ved siden av 
undervisning i alminnelige skolefag og 
i tilknytning var det et internat. 

Året etter bevilget Stortinget kr 960 
til ”Fripladser for udenbys fattige”. 

Noen få måneder etter kongens be
søk på utstillingen fikk skolens ledelse 
melding fra kongen og dronningen om 

SOPHIES MINDE I SKÅDALEN
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Over: Sophies Minde på postkort. Elever med trehjulssykler.
Under: Skolen på Sophies Minde. Foto: Wilse, 1905. Oslo Museum.
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at den kunne benytte jubileumsfondets 
midler. Arbeidet ble da satt i gang med å 
planlegge en større institusjon som man 
valgte å legge til Skådalen. 

Etter åpningen i 1902 ble 25 elever 
overført fra den gamle skolen, og 31 
nye elever ble tatt opp slik at skolens 
samlete kapasitet på 60 elever snart 
ble utnyttet. Skolen rommet velut
styrte elevverk steder i en rekke hånd
verksfag. Adkomst veien til skolen fra 
Gullerås veien til Skådalen stasjon på 
Holmenkollbanen fikk navnet Dron
ningveien. Etter 1945 ble veien omdøpt 
til Skådalsveien. 

Behovet for skolen var stort, det var 
lange ”ekspectanselister”. Derfor ble 
det etter hvert lagt planer for en større 

Over: Dronning Sophie.
Under: Spisesalen på Sophies Minde. Foto: Wilse, 1905. Oslo Museum.
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institusjon i Trondhjemsveien ovenfor 
Carl Berners plass. Den ble først åpnet 
for 70 elever i februar 1927 og etter 
hvert utvidet til plass for 300 elever. 
Virksomheten i Skådalen ble overflyt
tet dit, og navnet Sophies Minde fulgte 
med til den nye store ”Centralanstalt 
for vanføre” i Trondhjemsveien. Navnet 
Sophies Minde forsvant først i år 2000 
da virksomheten der ble delt og flyttet 
til Rikshospitalet og Ullevål sykehus. 

Etter 1927 huset den store, flotte byg
ningen i Skådalen. Døveskolen frem til 
ca. 1973. Da ble bygnin
gen revet for å gi plass 
for den nye døveskolen 
slik den ligger der i dag.  

En siste rest etter So
phies Minde i Skådalen 
er Mindedammen. Den 
ble demmet opp like ved 
for å sikre vann til even
tuell brannslukning.

At dronning Sophies 
navn ble knyttet til van
førehjemmet, var ikke 
ufortjent. Derfor noen 
ord om henne. Hun ble 
født i 1836 som datter 
av hertugen av Nassau 
(før Tysklands samling 
i 187071var det et selv
stendig fyrstedømme i 
MidtTyskland). Hun 
ble 21 år gammel gift 
med prins Oscar. Han 
var yngre bror av kro
nprinsen, Karl. Hun en
gasjerte seg tidlig med 
energi i sosialt arbeide.  
I 1860, 24 år gammel, 
opprettet hun ”Hem

met för frigivna kvinnor”. Den tragiske 
bakgrunnen var at kvinnene var feng
selsdømt for barnemord fordi de ikke 
så noen mulighet til å forsørge seg og 
sitt barn. Hjemmet var en kombinert 
husholdnings og arbeidsskole og sam
tidig oppdragelsesanstalt. Et omstridt 
og temmelig uredd engasjement for den 
unge prinsessen. 

I 1887 opprettet hun stiftelsen ”Sofia
hemmet” som ga en toårig utdannelse av 
” i praktisk og teoretisk henseende” 
dyktige sykepleiersker med et tilhørende 

Dronning Sophie, maleri av Anders Zorn, 1909.
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sykehjem. Sophie hadde satt seg godt 
inn i Florence Nightingales skrifter. 
Utdannelsen ved hjemmet skulle skje 
i hennes ånd. Under forberedelsene ble 
prosjektet motarbeidet fra legehold. Hun 
skar da gjennom og tok med seg sin 
mann kongen og la sammen med ham 
ned grunnstenen til institusjonen.  

Når det gjaldt vanføre, hadde hun 
et forbilde i dronningen av Sachsen 
som sto sentralt for opprettelsen av en 
vanføreinstitusjon i Dresden i 1896. 
Arbeide for vanføre lå i tiden. Den første 
kjente begynnelse skjedde i privat regi 
i München alt i 1844 med en skole for 
”mannlige krøplinger i barnealderen”. 
I England ble et ”National industrial 
home for crippled boys” startet i 1866 
i Kensington. 

En vanfør kunne den gang defineres 
som en ”hvis legemsform er sterkt av
vikende fra det normale og hvis ervervs
muligheter derfor er sterkt innskrenket”. 
Vanføre var da et vanlig syn i bybildet 
og i samfunnet ellers. Vår tids forebyg
gende tiltak mot poliomyelitt, ben og 
leddtuberkulose, Dvitamin mangel med 
”engelsk syke” og tidlig behandling f. 
eks. av klumpfot har gjort dette langt 
sjeldnere. Store fremskritt i ortopedisk 
kirurgi og proteseteknikk har likeledes 
hatt stor betydning. 

Litt mer om Sophie. Hun ble dron
ning av Norge og Sverige da Oscars 
eldre bror Karl døde i 1872. Han var Karl 
15. i Sverige, Karl 4. i Norge (og morfar 
til Haakon 7). Siden dette skrives for et 
historielag, kan det kanskje nevnes at det 

Skomakerverkstedet på Sophies Minde. Foto: Wilse, 1905. Oslo Museum.
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hadde bare vært åtte svenske konger med 
navnet Karl før ham. Alt på 1500tallet 
hadde man lagt til et 6 tall slik at nr. 3 
fikk navnet Karl 9. i den gode hensikt 
å skape en mer imponerende nasjonal 
fasade. Det er senere ikke forsøkt kor
rigert.

Dronning Sophie var kunnskapsrik, 
plikttro og godt orientert om norske 
forhold. Hun tilbrakte gjerne somrene 
i Norge, først ved Randsfjorden, senere 
fra 1892 på sitt sted Skinnarbøl ved 
Vingersjøen nær Kongsvinger. Oscar, 
som var galopperende utro de første 
årene etter at han ble konge, foretrakk 
den svenske Vestkysten. Han ble far til 
mange barn utenfor ekteskap, i likhet 
med broren Karl. Sophie lærte seg tidlig 
både svensk og norsk, hvor godt vites 
ikke. Det finnes bevart en rekke brev 
mellom henne og kong Oscar som viser 
hennes bekymring og etter hvert sorg 
over hvordan forholdene mellom Norge 
og Sverige utviklet seg i 1890årene og 
frem til 1905. Da mannen, Oscar, spurte 
henne hva hun ønsket seg til fødsels

dagen i 1904, 
svarte hun ”fred 
mellan folken”.  
Da bruddet var 
et faktum, for
mante hun både 
Oscar og kron
prinsen, Gus
tav til fred og 
forsoning med 
Norge. Hun tok 
seg personlig 

nær av bruddet. 
Kong Oscars reaksjon 7. juni 1905 

er i så henseende nesten kuriøs. Han 
befant seg den dagen på Djurgården på 
lystslottet Rosendal, en slags pendant 
til Oscarshall. Han fikk der pr. telegram 
meddelt Stortingets vedtak 7. juni med 
Michelsens berømte formulering ” Da 
statsrådets samtlige medlemmer har 
nedlagt sine embeter, da Hans Majestet 
Kongen har erklært seg ute av stand til 
å skaffe landet en ny regjering, og da 
den konstitusjonelle kongemakt således 
er trådt ut av virksomhet, bemyndiger 
Stortinget medlemmene av det i dag 
avtrådte statsråd til inntil videre som den 
norske regjering å utøve den Kongen 
til lagte myndighet… med de endringer 
som nødvendiggjøres derved, at fore
ningen med Sverige under en konge 
er oppløst som følge av at kongen har 
opphørt å fungere som norsk konge”. 

Kong Oscars første ord ved med
delelsen var ”Hur kunde norrmännen 
göra dette mot Drottningen?”

Sophies Minde, 
vinteren 1904. 
Foto: Wilse, 
Oslo Museum.
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av H.o. CHristopHersen

ved Finn HoLden

De som har levd en stund og er in
teressert i lokalhistorie, kjenner H. 
O. Christophersens bøker om 
kulturhistorie og ferdselsveier i 
Nordmarka og Krokskogen. Nå 
er en av disse bøkene, På gamle 
veier og stier i Oslomarka, gitt 
ut i ny og forkortet utgave av 
Andresen og Butenschøn med 
kart og nye fargebilder til hver 

PÅ GAMLE VEIER OG STIER I 
OSLOMARKA

artikkel.  Den første utgaven inneholdt 
43 artikler, den nye 30 artikler som er 
gjengitt uforandret, men supplert med 
turforslag, kart og margtekster. Den 
ene, Til Krogkleven, omtaler den turen 
vi arrangerte langs den gamle Kongevei 
lørdag 18. september.  

Flere av de andre artiklene omtal
er veier i bydelen eller på terskelen 
til vår bydel, Rundt Bogstadvannet, 
Fra Sørkedalen til Maridalen, Rundt 
Maridals vannet, flere artikler om Ank
erveien, Den gamle Nordmarksveien, 
Stier og plasser nordøst for Bogstadvan
net, En artikkel, På ”plassetur” i Hol
menstrøket, går gjennom selve sentrum 
i bydelen og forteller om husmannsplas
sene Besserud, Ly, Lybekk, Løkken, 
Arnebråten, Fransebråten og Jarbakken.

I ”Langs den gamle buttelvei” fortel
ler H. O. Chr. om flasketransporten av 
grønne ”buteljer” fra Hadelands Glass
verk langs forbindelsesveien mellom 
Jevnaker og Gran.  

Boken anbefales varmt. Også en fin 
julegave.

Arnebråten, husmannsplass 
under Vestre Holmen. I dag 
Arnebråtveien 62. Foto fra 
boken.



32

av WenCHe UndrUm

Er det noen som lurer på om det kom
mer til å forbli et stort hull på Vinderen 
etter brannen? Alle kan herved senke 
skuldrene og se frem til jul. Byggestart 
kommer ikke alltid så raskt som man 
håper. Men nå nærmer det seg. I slutten 
av oktober er status at man venter på 
igangsettelsestillatelse. Det ene venter 
på det andre. Utbygger må forsikre om 
at det ikke er giftig avfall i grunnen, og 
anbudsprosessen tar tid.

Rammetillatelsen er OK, og Erling 
Storm regner med at han vil bruke no
vember på å behandle alle anbudene. 
Han håper der derfor at man kan begynne 
byggeprosessen før jul. 

Erling Storm har tidligere sagt at: 
”Bygget skal bli til beste for befolknin
gen i området”. Den tanken utvides nå 

VINDERENBORGEN

til ”sport, helse og nytelse”.
Det spørs jo da hva de forskjellige 

legger i disse begrepene, men Storm øn
sker et senter med variert tilbud til bru
kerne. Et samlingssted med muligheter 
for rimelig hverdagsmat, et apotek, bank 
og ikke minst et vinmonopol. Det er 
mange som ønsker det. ”Vinkjelleren” er 
det allerede døpt. Alt dette forhandles det 
nå om. Det er et spørsmål om utleiepris. 
Vinmonopolet er i forhandlinger om det 
beste lokalet. 

Det er ingen grunn til å fortvile før 
alle forhandlinger av avsluttet. Både 
Storm og Vinmonopolet vil gjerne 
komme frem til en løsning. 

Går alt etter planen, kan det nye 
bygget stå ferdig sommeren 2012. I mel
lomtiden kan vi som husker langt nok 
tilbake, tenke på den gangen vi spiste 
våre kakesmuler der.


