VELKOMMEN TIL
JULEMØTE
Vinderen Historielag ønsker velkommen til julemøte i
Peisestuen i Ris Menighetshus torsdag 1. desember kl. 1800.
Sigrun Rafter, Munchekspert,
vil snakke om modernitet hos Edvard Munch.
Enkel servering.
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Finn Holden
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UNIVERSITETET I OSLO
av

Øivinn Wang

Fra slutten av 1700-tallet var kravet
om et eget universitet i Norge stadig
fremme, og da Det Kongelige Selskap
for Norges Vel ble stiftet i 1809, ble
dette kravet et av selskapets viktigste
oppgaver. Det var også et folkelig ønske
å få sitt eget universitet. Det startet som
den største nasjonale dugnad i Norge.
Før starten i 1811 ble det samlet inn
penger til byggingen av universitetet,
en milliard kroner i dagens pengeverdi,
små og store bidrag, fra høy og lav – den
største innsamling i Norge noensinne!
Universitetet ble stiftet i 1811 under

navnet Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania. Karl Johan forsøkte
senere å endre navnet, men forgjeves
fordi navnet ble et symbol på uavhengig
heten av Sverige. Stortinget endret
navnet først i 1939. Undervisningen begynte i 1813 i madam Moestues gård på
hjørnet av Kirkegata og Østre gate (i dag
Karl Johans gate). I 1819 fikk imidlertid
Universitetet standsmessige lokaler. Da
ble kjøpmann Ludvig Mariboes gård i
Prinsens gate, på hjørnet av Kongens
gate innkjøpt. Det var en av byens største
gårder, en av tre gårder i byen med tre
etasjer. Dessuten hadde gården mange

Mariboe-gården på hjørnet av Prinsens gate og Kongens gate. Universitetet holdt
til her fra 1819 til 1852. Gården ble revet i 1917 for å gi plass til Telegrafbygningen.
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Oppslaget i Apollon, forskningsmagasinet til Universitetet i Oslo.

rom som kunne nyttes til forelesninger.
Universitetsbiblioteket fikk lokaler i
Rådhusgata, like ved Christiania Torv.
De tre statsmakter holdt også foreløpig til i Kvartalene, det som i dag heter
Kvadraturen. Stortinget holdt til i Dronningens gate, på hjørnet av Tollbugata,
departementene i Departementsgården
vegg i vegg med Stortinget, og Høyeste
rett i Dronningens gate overfor Departe
mentsgården. Norges Bank hadde
hovedkontor i Trondheim, og fikk filial
på Bankplassen i 1830.
Da Universitetet i sentrum ble for lite
i mellomkrigstiden, var Tøyen på nytt
med i bildet. I stedet ble det Blindern,
som den gang lå på landet og ble betraktet som et ”sunt og godt” sted å være for

studentene. Nedre Blindern utpekt som
det nye utbyggingsstedet. Den første
utbyggingen på Blindernområdet på
sydvestre side av Blindernveien fant sted
i tidsrommet 1931- 1936, med bygninger
for bl.a. fysikk og kjemi, farmasøytisk
institutt, geologi og astrofysikk.
Etter 2. verdenskrig ble det mer og
mer klart at behovet for flere studentbygg
ble dramatisk presserende, og i slutten av
1950-årene ble det besluttet å foreta en
omfattende nybygging. I 1960-årene på
øvre Blindern ble det i løpet av få år en
enorm universitets-utbygging. Før selve
utbyggingen fant sted, ble det imidlertid
i 1958 avholdt en arkitekt-konkurranse
om nye universitetsbygg på Blindern.
Førstepremien ble vunnet av den unge
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Oslo-arkitekten Leif Olav Moen, og
juryformannen, professor Sjur Brækhus,
uttalte om vinnerutkastet ”Campus”
bl.a.: ”Situasjonsplanen synes å røbe
stor innlevelse i oppgaven”.
Konseptet var basert på rasjonelle
bygg, i en kombinasjon av både lave
og høye bygninger, og med anvendelse
av solide og nøkterne materialer og
konstruksjons-løsninger. Bygningene
var en delvis videreføring av arkitekturen på bygningene fra 1930-tallet.
Arkitekt Moen hadde tidligere vunnet
flere premier i arkitektkonkurranser, og
fikk i 1959 av Riksarkitekten, senere
Statens bygge- og eiendomsdirektorat, SBED, oppdraget som utførende
arkitekt, til tross for at han da bare var
vel 30 år gammel. Vinnerutkastet ble
deretter bearbeidet noe etter samråd med
byggekomitéen.
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For å få til et så nært samarbeid som
mulig ble det ansett som nødvendig at
arkitektene og byggkonsulent fikk kontorfellesskap. Dessuten var det ønskelig
at disse daglig skulle være i direkte
nærkontakt med byggearbeidene etter
hvert som arbeidene på stedet ble utført.
Det ble derfor besluttet at arkitektfirmaet
og Bonde & Co v\ Øivinn Wang skulle
ha sitt kontor på selve byggeområdet.
Som en følge av dette ble det på Blindern
bygget en midlertidig kontorbrakke opp
mot Niels Henrik Abels vei. Denne sto
der i alle 60-årene, noe som medførte
en effektiv form mht. kontroll og befaringer.
Byggearbeidene ble igangsatt alle
rede om våren 1960, men før den
første gravemaskinen hadde påbegynt
gravingen, sto jeg en dag i Niels Henrik Abels vei sammen med bonden på

Øvre Blindern, og så i retning sydvest
utover de store jordene med kornåkre.
”Det er rart ”, sa Blindern. ”Her har det
vært gårdsdrift i flere hundre år, og min
familie har dyrket jorden her i minst
200 år. Men nå skal det altså bli slutt
på hele gården. Jordene skal spas opp,
og det skal bygges den ene bygningen
etter den andre. Jeg er jo klar over at
utviklingen må gå sin gang, men det er
sårt å tenke på at hele gården med sin
historie blir borte.”
Blindern gård var en av de første
gårdene i landet som hadde tatt opp nye
driftsmetoder som var kommet fra England, med bl.a. dyrking av planter som
poteter og hagefrukter. Faktisk er denne
gården den første som solgte poteter i
Christiania. De største bondeslekter i
Aker stammer fra Blindern, og presten

og eventyrfortelleren Jørgen Moe bodde
her i siste halvdel av 1800-tallet. Så i
forbindelse med Blindern gård er det
mye historie! Gården, unntatt drenge
stua, ble revet i 1960-årene, og i 1998 ble
også drengestua revet ifm. byggingen av
det nye Universitetsbiblioteket.
Historisk – Filosofisk Fakultet, HFbygget, var det første aktuelle prosjektet,
med bygging av fire bygninger: Sophus
Bugges hus, (Grunnfagsblokken), P. A.
Munchs hus, Henrik Wergelands hus
og Niels Treschows hus, høyblokken.
Sophus Bugges hus er den mest spesielle
bygningen. Her er det i 1. etasje bl.a.
tre store auditorier og ni seminarrom.
Videre er det i 2. etasje en kjempestor
lesesal med plass til 700 studenter.
Denne dekker et areal på to mål, og ble
den største lesesalen i Norden, ja, kan-

Foran Villa Eika, den resterende bygning fra Øvre Blindern gård. Bak admini
strasjonsbygningen, Lucy Smiths hus. Alle fargefoto: Finn Holden
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Over: Det humanistiske fakultet, P. A. Munchs hus som ble økt fra to til fire etasjer.
Til høyre: Henrik Wergelands hus som ble økt fra fire til seks etasjer.

skje en av de største i datidens Europa.
Videre er det bibliotek i HF med over
600.000 bind i lesesaler og magasiner.
I kjelleren er det garderobe for nesten
1000 personer.
Det var et meget stort tidspress for
å få utført anbudsmaterialet, og av den
grunn ble det særdeles mye bruk av
overtid. Men prosjekteringen for anbud ble ferdig til avtalt tid. Arbeidene
ble utført meget tilfredsstillende, noe
som var særdeles viktig, da HF-bygget
ble brukt som referanse for de senere
byggearbeider. Etter to års byggetid sto
1. byggetrinn for HF ferdig i 1962. 2.
byggetrinn med høyblokken ble deretter
bygget og ferdigstilt året etter.
Egentlig var høyblokken opprinnelig
prosjektert i åtte etasjer, men til bygge
etaten ble bygningen anmeldt med ti
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etasjer. Behovet for plass økte imidlertid
etter hvert som planene ble bearbeidet,
og byggekomitéen fikk til slutt til og
med godkjent 12 etasjer! Høybygget
rommet bl.a. også Teologisk fakultet.
Byggearbeidene kostet under 1200 kr/
m2, noe som var usedvanlig rimelig selv
med datidens prisnivå.
Matematisk –Naturvitenskapelig
Fakultet, MA –bygget, kom deretter.
Prosjekteringen gikk fortløpende etter
at HF-bygget var ferdig, med samme
arkitekt, rådgivende ingeniører og
byggeleder som for HF-bygget. Dessuten
ble det engasjert en egen hagearkitekt.
Det var også for MA tre adskilte bygningskropper: Sophus Lies hus, Niels
Henrik Abels hus og Vilhelm Bjerknes`
hus. Særlig Sophus Lies hus var spesielt
med utfordrende arkitektur og bygge

teknikk, med et svært stort auditorium,
og takbjelker med lange utkragninger.
En annen kuriositet ved MA er at det i
hageanlegget utenfor Niels Henrik Abels
hus er anlagt en flott anskueliggjøring av
Pytagoras` læresetning: ” I en rettvinklet
trekant er summen av kvadratene på
katetene lik kvadratet på hypotenusen.”
Dette er gjort på en måte som vil være
en ypperlig illustrasjon i matematikk for
enhver skoleklasse.
Samfunnsvitenskapelig Fakultet,
SV - bygget var neste aktuelle prosjekt.
Dette fikk beliggenhet syd for HF–byg
get, v/ Niels Henrik Abels vei. Både
for arkitekt, rådgivende ingeniører
og byggeleder var forutsetningene de
samme som for HF og MA–bygget. Og
prosjekteringen fortsatte kontinuerlig
etter at MA var ferdig. Det var også
for SV tre adskilte bygningskropper:
Eilert Sundts hus A og B samt Harriet
Holters hus.

80.000 m2 gulvflate er det til sammen på fakultetene for HF, MA og SV.
I ettertid er det en glede å konstatere at
alle fakultetene ble gjennomført uten
forsinkelser. Samtidig var byggeprisene
svært gunstige. Videre tilføyes her at
det hele tiden var et tett og meget godt
samarbeid med Universitetet v/ universitetsdirektør Olav Trovik og med
byggherren SBED (nå Statsbygg).

Miljøtiltak
Det ble også prosjektert en del utvendige
arbeider: støpte støttemurer, sykkelskur, pergolaer, handicap-ramper og
parkanlegg med over 600 trær. Utenfor
P. A. Munchs hus ble det anlagt en hage
med rislende springvann og grønne
plener, rhododendron og rosenbusker,
og dessuten en hestevannstro som i
tidligere tider sto på Jernbanetorget.
Det ble også bygget et barnehagebygg i
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Den enorme utbyggingen for
Universitetet i løpet av få år
på Blindern var faktisk den
største byggeplassen i Norge
på 1960-tallet, med ca 200.000
m2 nye gulvareal. Da utbyggingen var ferdig, ble dette
av mange betegnet som et av
Europas flotteste universitets
anlegg.
Studentopprør. På slutten
av 1960-tallet var det blant
studentene en meget sterk
politisk interesse, - særlig på
venstresiden. Dette var etter
det store studentopprøret i
Frankrike og USA i 1968. I
den forbindelse hang det stadig
flere meterlange veggaviser på
fasadene av Fredrikke. Inne
i bygningen satt det radikale
studenter foran store bilder av
Marx, Engels, Stalin og Mao,
mens de solgte Maos ”lille
røde” og andre revolusjonære
bøker. Året 1968 har blitt et
«Air» av Arnold Haukeland, gave fra Freia AS til
slags symbol for et tidsskille.
Universitetets 150-årsjubileum.
Og 68-erne er fortsatt et begrep
på personer fra denne tiden
to etasjer. Midt på den store plassen ved
som ønsket en markert radikalisering
Fredrikke ble det anlagt en fin fontene
av samfunnet. De snakket gjerne i store
med bassenger og et fontenemidtpunkt
ord om ”væpna revolusjon”, men noe
med overløpsvann.
egentlig studentopprør fant aldri sted i
En rekke andre bygninger i 1960Norge. Ikke desto mindre preget dette
årene på Blindern ble også oppført. På
hele studentmiljøet på Blindern fram
nord-østsiden av Blindernveien det store
til ca 1980.
Biologibygget, administrasjonsbygg
Senere utbygging på Blindern. På
med lavblokk og høyblokk, velferds1980 –tallet ble det oppført et eget
bygg med bl.a. restaurant Fredrikke og
bygg for ZEB, ved siden av fysikkbyg
et eget Idrettsbygg. Likeledes ble det i
get. I 1992, 30 år etter at HF bygget
1960-årene også oppført en bygning for
var ferdigstilt, ble det utført påbygg i
Preklinisk odontologi.
to etasjer både på P. A. Munchs hus og
Den norske stats største byggeplass.
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Den rettvinklede trekanten til Pytagoras: a2 + b2 = c2, her 62 + 82 = 102

på Henrik Wergelands hus, slik at disse
bygninger nå har hhv. fire og seks etasjer.
Den kreative idéen kom fra ingeniør og
arkitekt som tidligere hadde prosjektert
HF-bygget. Byggearbeidene var ferdig
kun to år etter at idéen ble fremlagt, og
samtidig til en meget akseptabel kostnad. Rekord både i tid og penger i følge
Statsbygg.
Midt i 1990-årene ble det videre byg
get et nytt stort Universitetsbygg på nedre Blindern, der det tidligere hadde stått
i flere tiår en provisorisk brakkebygning.
Den nye bygningen har fått navnet Helga
Enghs hus. (Utdannings-vitenskapelig
fakultet). På slutten av 1990-tallet ble
det oppført et nytt Universitetsbibliotek,
Georg Sverdrups hus, en verdig avslut
ning på Blindern for en imponerende
utbygging av Universitetet i Oslo.

Akademiske studier. På slutten av
1950-tallet var det i Norge ca. 5.000 som
ville studere akademiske fag i Norge. Nå,
i jubiléumsåret 2011, er det ca 27.000
studenter ved Universitetet i Oslo. Det er
viktig at landet vårt sørger for at en stor
del av vår ungdom får høyere utdannelse
som grunnlag for videre forskning. Vi
skal ha noe å leve av også når oljerikdommen tar slutt. Slik jeg ser det, er det
de kunnskapsrelaterte bedriftene som
vil være basis for de arbeidsplasser som
våre innbyggere skal leve av i fremtiden.
		
Øivinn Wang, (Divisjonsleder
Bygg, Bonde & Co, nåv. Rambøll.
Ansvarlig for bl.a. HF, MA, SV og
Idrettsbygget samt Helga Enghs hus ).
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FØDT MED
HEMING- GENSER PÅ
Går du i Nordmarka og ser store gutter
og jenter jage oppover brattbakkene
i frisk fiskebein-stil, bør du vite hvor
mange av dem har lært seg kunsten: På
ski kurs hos Else Madsen!
I en årrekke var nemlig Else Madsen
instruktør på Skiforeningens barnekurs,
først på Gaustad-jordene, senere ved
Skansebakken i Sørkedalen. Hun er
autorisert barneski- og trimtrener. Hun

skogen før krigen, var det ikke mange
hus ved Gråkammen stasjon. Nå er det
blitt en ren landsby. Men den gangen var
her bare noen få hus inne i skogen. De
samme pappaene dro av sted med banen
hver morgen, de samme kom hjem med
16.30-trikken. Ingen hadde bil – andre
enn Martinsen på Bjølsen Valsemølle.
Ungene lekte i gaten.
Elses pappa, Henrik Bernhard Borgersen, hadde kjøpt huset ved Gråkammen
i 1920. Villa og syv mål tomt. Det var

har dyrket sport og idrett i alle varianter
fra hun var knøttliten selv.
I dag bor hun på Vinderen og kan
påtreffes i snakksom og blid form på
Vinderen seniorsenter. Men før holdt
hun til litt høyere oppe ved banen. Det
var på Gråkammen idrettsinteressen ble
vakt for åtte tiår siden
Da Else vokste opp her oppe i gran-

den gang negative servitutter på tomtene,
Holmenkollvedtektene. Det var ikke lov
å ha mindre enn fire mål til hver eiendom. Poenget var: Skogsmiljøet skulle
bevares, tomtene var naturtomter.
Vi slo ball i Jeger-krysset (krysset der
Jegerveien møter Gråkamveien), forteller Else som er født i 1923. Gråkammen tennisbaner lå et steinkast borte.
Her oppsto hennes idrettsglede. Det ble

av

Gunhild Ramm Reistad
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tennis, skiløping og ikke å forglemme,
slalåm i Damenes skiklubb med mødrene
til Marius Eriksen og Thorleif Arentz. De
kjørte i Wyllerløypa.
Hun begynte på Slemdal skole: - Hva
betydde lærerne?
Det er særlig to jeg husker, frøken
Holte og lærer Eide. Frøken Holte var en
storartet lærer. Hun tok oss med på turer
i skogen. Vi gikk til Båntjern, vi lærte
å trives ute. Jeg husker godt hvor hun
bodde på Majorstuen. Vi var hjemme hos
henne også, forteller Else, som minnes
frøken med særlig glede. Frøken Holte
lærte henne å bli glad i naturen.
Senere har Else Madsen selv bidradd
til å oppmuntre småfolk til å være ute
i skog og mark og gjerne drive idrett.
Dels drev hun Skiforeningens kurs i
en årrekke, dels startet hun “Hemingknøttene”.
Det var i 1974 at redaktøren av
Hemingavisen. Tore Holtskog, hadde
en artikkel hvor han understreket be-

tydningen av å begynne tidlig. Dette
med å starte tidlig - i en lekbetonet form
- var av særlig betydning for idretten. I
novembernummeret fulgte Ingrid Langaard opp tankegangen og oppfordret
foreldrene til å sende sine barn til et
aktiviseringsprogram i Hemings regi.
Ved lek i skog og mark, ved lek på
ski, ved konkurranselek, skulle kropp
og sinn herdes, slik at barna fysisk og
psykisk var bedre forberedt på å ta imot
fremtidige idrettstilbud, hva enten det
gjaldt tennis, slalåm, langrenn, friidrett,
orientering eller noe annet. I januar
1975 kunne Heming innregistrere 28
håpefulle i alderen 4 til 7 år. Senere ble
det mange flere.
Siden var Else Madsen i sving og
ledet gruppen hver onsdag ettermiddag.
I regn og snø, i søle og solskinn ble det
trimmet og lekt i Hemingland. Frivillig
arbeid i mange år – ulønnet og engasjert.
Hun var også aktiv arrangør av
Barnas skirenn i Holmenkollen. Det
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ble arrangert hvert år i tilknytning til
Holmenkollrennet. I de senere år ble
det flyttet til Frognerparken – men var
da utenfor Else Madsens virkeområde.
- Målet var ikke at barna skulle bli så
mye flinkere enn andre, men de skulle
utvikle seg til sunne og harmoniske
mennesker, fastslår Else Madsen, som
ikke er så veldig opptatt av konkurranser.
Hun har riktignok selv i en årrekke
representert Heming på damenes seniorlag i tennis, og da konkurrerte de innbitt
med andre klubber. Men det viktigste
var gleden ved å spille tennis.
- Og alltid var hun medlem av Heming?
- Jeg er født med Heming-genseren
på, jeg. Sier Else Madsen med en liten
latter. Og da snakker vi om en horisont
på godt over 80 år.
Poenget er: Hun har vært med i
Heming fra tidlig barndom, vokst opp
med klubben, levet med klubben, jobbet
for klubben og fulgt med interesse den

videre utvikling.
Til og med i de famøse Hemingrevyene var hun med – men bare som
hjelper og ryddegjeng, aldri som prima
ballerina. Hun treffer stadig stjernene fra
de gamle Hemingrevyene, Unni Bernhoft og Bjørn Sand – og like blide er de.
Men hun har vært aktiv både her og
der, på Hemingbanen, med ski på jordet,
i Sanitetsforeningen (æresmedlem) og i
Velet. Tre sønner har hun fått. Og gjett
hvor de bor! På Gråkammen alle tre, i
hus på eller nær tomta der Else selv vokste opp før hun flyttet ned til Vinderen.
Og nå har barnebarn fulgt hennes spor,
både i klubb og på Slemdal skole, en av
dem går nå ut av 7. klasse.
Selv går hun ikke på ski mer. Det
er knærne som svikter: - Du vet, tennis
gjennom mange år sliter på kneleddet.
Drøye 80 år på Gråkammen fikk
klare seg, men da var det også litt vemodig å utvandre derfra – helt ned til
Vinderen.

Den første Holmenkolltrikken på vei forbi Gulleråsen. Postkort ca 1905.
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HYLET SOM BLE BORTE
av

Harald G. Sunde

Det var noe rart som var skjedd sist jeg
besøkte min barndoms bygd, Gråkammen. Noe som manglet. En rar stillhet
jeg var ukjent med.
Skjønt – helt siden jeg meldte utflytting fra hovedstaden for snart 30
år siden, har jo byen vært i konstant
forandring. Og Gråkammen likeså. Ikke
forandring fra dag til dag, men fra år
til år. Kanskje ikke så lett å se for dem
som bor på Gråkammen, men for en som
kommer innom fra tid til annen, er det
stadig noe nytt.
Der Hemingbanen lå med sitt grusdekke, er det nå blitt ikke bare én, men
flere fotballbaner med kunstgress. Og vi
som i vår ungdom hadde vært med på å
arrangere loppemarked slik at klubben
kunne bygge klubbhus; nå er det én gang
så stolte klubbhuset knapt synlig ved
siden av den nye ruvende Heminghallen.
Der hoppbakken Hemingkneika
en gang lå, og der jeg hadde pers på
tolv meter, står bare unnarennet igjen.
Det fantes en lysløype som gikk rundt
Hemingbanen, men den finnes heller
ikke lenger. Nå er det ballsport som teller
på Gråkammen!
Og der vår gamle hund Gurre en
gang kunne gå fritt, og legge seg og ta
seg en hvil midt i krysset mellom Tennis
veien og Gråkamveien, og forvente at
bilene svingte unna, er det nå så mye
biltrafikk at en slik mangel på hundepass
vil være utenkelig.
På Hemings tennisbaner er det ikke

lenger bare fire grusbaner, men syv, og
det gamle klubbhuset med hybel i tårnet
for banemannen er for lengst erstattet
med et moderne klubbhus.
Oppsummeringen er altså: Flere folk,
mer trafikk, mer aktivitet, mer lyd.
Men like fullt var det altså noe som
manglet på Gråkammen. En lyd. Et hyl.
Et ljom.
Jeg oppdaget dette da jeg skulle ta
trikken til sentrum. Trikken ja, fått sitt
navn etter det engelske ordet ”electric
train”, der den siste stavelsen av ordet
”electric” ble det lokale økenavnet på de
vestlige forstadsbanene i Oslo. Nå heter
det vel å ta ”banen” eller ”T-banen”,
men når jeg besøker Gråkammen, tar jeg
fortsatt ”trikken”. Noen påstår at det er
de blå trikkene i sentrum som er trikker,
men for meg het de blå alltid ”bytrikker”,
og gikk alltid så håpløst sakte i forhold
til Holmenkollbanen, som kunne bevege
seg på egen trasé uten andre trafikkforstyrrelser enn ett og annet veikryss.
Til tross for befolkningsvekst er det
bedre plass på de nye trikkene, som
kan komme i kobbel på opptil seks
vogner. Tidligere gikk det jo stort sett
enkeltvogner; kun på dager med stor
utfart var det til nød doble vogner.
De gamle vognene dekket med
teak var så definitivt min favoritt; tre
foldedører hvorav den bakerste var
inngangsdør, og den midtre og fremre
døra var beregnet på utgang. Rett innenfor inngangsdøra satt konduktøren på sin
stol, lett forhøyet og med god oversikt
over passasjerene. Billettsylinderen,
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med en rekke billettyper i forskjellige
farger og valører, ble håndtert med den
største selvfølgelighet.
En gang på 1970-tallet ble billettsylindrene erstattet av et apparat med kun
én type billett; barn/honnør fikk enkeltbillett mens voksne fikk dobbeltbillett.
I motsetning til de gamle ferdigtrykte
billettene, der serienummeret på billetten kunne si noe om hvor og når billetten var kjøpt, var de nye påtrykt dato
og klokkeslett, slik at sniking ble langt
vanskeligere.
Trikkeføreren satt i sitt styrehus på en
drøy kvadratmeter. Inn dit var det innsikt
fra siden, slik at vi nysgjerrige unger
kunne stå foran og følge med trikkens
gang over svillene, samtidig som vi
kunne ha innsikt i en voksenverden, der
spaker, hjul og ratt styrte trikken. Én og
annen trikkefører var surere enn andre
og dro ned rullegardinen, så vi ikke fikk
se hvordan han håndterte instrumentene.
De fleste syntes imidlertid å sette pris på
den beundrende oppmerksomheten fra
sidevinduet.
Jeg fikk etter hvert innsikt i kommunikasjonen mellom konduktøren og
trikkeføreren. Opplegget var som flg:
Konduktøren hadde oversikt over passasjerene inne, og dro én gang i snora når
alle som skulle av på en stasjon var gått
ut. I speilet hadde føreren oversikt over
påstigende passasjerer på perrongen. Når
føreren var sikker på at alle var kommet på, og i tillegg hadde fått signal fra
konduktøren om at alle som skulle av,
var gått ut, ble dørene lukket og trikken
kunne begynne å røre på seg.
Setene var noe for seg selv; rødt
skinn. Dvs sikkert ikke skinn, men det
så sånn ut. Og med en sindig anordning
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som gjorde at seteryggen kunne flyttes
slik at man enten kunne sitte bak hverandre som i en buss eller lage motstående
seter, nesten som en togkupé.
Skistativene på utsiden av trikkene
må ha vært noe av det mer spektakulære
for uinnvidde å betrakte, men svært så
effektive med tanke på å få plass til flest
mulig skigåere på innsiden av trikken.
I forbindelse med VM på ski i Oslo
2011, fikk Holmenkollbanen en etterlengtet standardheving som også vi
som kommer på besøk til hovedstaden,
setter stor pris på. Punktlige, romslige,
raske og reine vogner som kommer i
lange kjeder og transporterer mange flere
mennesker enn de gamle trikkene gjorde.
Men tankene mine går ofte tilbake til de
gamle teakvognene med røde skinnseter,
konduktør, og innsyn til trikkeførerens
arbeidsplass!
Men det var dette med Gråkammenlyden. Midt i mylderet av folk, trikker,
biler, tennisballer og fotballspark, i en
bydel som har hatt betydelig befolkningsøkning, og på en trikkestasjon der
antall passasjerer er langt høyere enn det
var i min barndom, skulle man tro at et
eventuelt problem med lyder er at det er
tilkommet nye og flere lyder og at man
savner stillheten fra den tida Gråkammen var en stille plett på grensen av
Nordmarka. Men nei, det er en lyd som
mangler, som Holmenkollbanen kvittet
seg med da nye sviller og skinner ble
lagt før VM.
Trikken lager jo sin egen lyd. Henrik Langeland har i sin bok ”Verdensmesterne” beskrevet denne lyden som
”denne vaiende, summende, slingrende
lyden som utgjør tilværelsens grunntone,
lyden av Hemingland”. Men utover

denne summende grunntonen som
trikken lager, så er det også noen lyder
som var spesifikke for enkelte steder på
traseen mellom Nationaltheatheret og
Frognerseteren. Det hadde seg slik at da
nedovertrikken startet ut fra Gulleråsen
stasjon – den gang nedovertrikken
faktisk stoppet på Gulleråsen – så
snodde trikketraseen seg, da som nå,
først gjennom en venstresving før den
lange høyresvingen ned mot Gråkammen begynte. Etter venstresvingen er
skinnegangen bygget opp i en fjellskrent slik at lyden fra trikken fikk en
fantastisk resonans fra den harde fjell
veggen bak. Og akkurat der, på slutten
av venstresvingen, når trikken ble synlig
fra Gråkammen stasjon, lagde den alltid
en voldsom lyd. Det var et gnell, en
ljoming, et hyl som var kjent og kjært.
Om det var noe med hjulakslingen eller skinnegangen som gjorde at trikken
hylte i metall akkurat der, vet jeg ikke,
men hylet var der - hvert kvarter på
hverdager og hvert 20. minutt på søn- og
helligdager. For dem som stod og ventet
på trikken, var dette hylet ikke så mye
annet enn en liten melding om at man

kunne begynne å folde sammen avisa,
finne fram billettpenger og gjøre seg klar
til påstigning om et lite minutt.
Men for oss som ikke stod på
perrongen og var klar, men som var
hjemme, og som vanlig var litt forsinket i vår forberedelse til å dra til byen,
så visste vi at vi nå hadde nøyaktig 53
sekunder på oss. Da rakk vi å få på sko,
hente penger og klær, styrte ut porten,
ta en krapp 90-graders sving til venstre
i Gråkamveien, ankomme trikkesporet
samtidig med trikken, springe etter den,
la den passere fotgjengerovergangen før
oss mens den bremset opp på stasjonen
slik at vi med den største selvfølgelighet
kunne jogge opp på perrongen etter
trikken, nå den igjen i det den stoppet,
og med den største lokale selvsikkerhet
entre trikken, uten å ha kastet bort kost
bar ungdomstid med verdiløs venting
på stasjonen.
Dette trikkehylet, min barndoms og
ungdoms sirene, varselet om å få på seg
fillene og skoene, en pussig kuriositet av
lydbølger laget av metallakslinger som
trillet over ujevn skinnegang på tampen
av venstresvingen nedfor Gulleråsen
stasjon, forsterket av resonansen fra fjellet bak, tilhører
nå historien. Fjernet som et
resultat av oppgraderingen
av skinnegangen før VM
på ski.
Ikke noen stor sak kanskje, men en liten påminnelse om at ens barndoms
minner og opplevelser er
forgjengelige og at verden utvikler seg. Også på
Gråkammen.
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VINDERENBORGEN
av

Wenche Undrum

Endelig! Tirsdag 23. august 2011 var
det invitert til grunnstennedleggelse på
byggeplassen. Solen skinte om kapp
med Erling Storm, ordfører Fabian Stang
(som veldig miljøbevisst kom i Elbil)
og alle oss andre som var invitert til å
overvære denne historiske seremonien.
Bygget som stod der, ble bygget i
1899 som bolighus og conditori, ble etter hvert til et forretningsbygg, og brant,
som alle vet, 13 til 16. august 2008.
Klokken 1500 ønsket Erling Storm
velkommen og orienterte om fremdrift
og planer.
Bygget er plassert slik at det ikke er
til hinder for et nytt Vinderenkryss med
en eventuelt nedsenket stasjon. Det er
flyttet 2.5 meter lenger syd enn det gamle
bygget. Da blir det et torg foran, som for
eksempel egner seg godt for plassering
av juletre. Erling Storm tenker også på
lokalt miljø. Det skal være trivelig rundt
bygget, og næringsvirksomhet med et
godt tilbud til folket på Vinderen.
Arkitekt Are Meinich fortalte så litt
mer detaljert om bygget. Det blir det
samme fotavtrykket som før. Det vil si at
rammen på bygget blir den samme, men
selve bygget blir bygget mer praktisk og
i stil med den arkitektur og byggemateriale vi har i dag. Ole K. Karlsen er valgt
som entreprenør i en totalentreprise i et
samarbeid med byggherren.
Bydelsleder Elin Horn Galtung
snakket litt på egne vegne og litt på
byrådets. Hun takket Erling Storm for
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at han som byggherre raskt hadde tatt
kontakt med Bydelsutvalget for å få
til et best mulig samarbeid om det nye
bygget. Det har vært mange meninger om hvordan bygget skulle bli, og
Bydelsutvalget skal jo også godkjenne
planene.
Til slutt kom rosinen i pølsen. Ordfører Fabian Stang hadde takket ”ja” til
å legge ned grunnstenen. Han ønsket at
bydelen skulle få det bygget den lenge
har ventet på, og at man må se fremover
på det nye, og ikke tenke på hvordan
det var før.
Grunnstenen ble behørig murt fast.
Inni stenen lå tegninger av bygget og
alle avisene fra 23. august. Det hele ble
avsluttet med sprudlevann og en stor
deilig kake, med bilde av nybygget, fra
baker Hansen. Bygget skal stå ferdig
desember 2012!

Telefonkiosken
på Vinderen
av

Gunnar Sunde

Da jeg forleden dag skulle sende et brev
til en venn, fikk jeg et frimerke med bilde
av en gammel telefonkiosk. Telefon
kiosken tilhører tiden før mobiltelefonen
ble oppfunnet, ja faktisk før noen ante
at det en gang i tiden ville komme en
mobiltelefon. Dette gav meg følgende
assosiasjoner:
Telefonkiosken på Vinderen var den
faste, naturlige møteplassen for oss som
var guttunger rett før krigen. Den sto på
plassen mellom Posthuset og Holmen
veien. Der var også aviskiosken, men
den sto nærmere Posthuset.
Telefonkiosken hadde sprinkelgulv
- hvilket vil si at om noen mistet sin 10
øre når de skulle ringe, fikk de ikke tak
i mynten uten å gå rundt på baksiden
og der med en pinne eller liknende forsøke å pirke pengen frem. Dette hadde
som regel ingen voksne tid til, men det
hadde vi. Hver gang vi derfor møttes var
det første vi gjorde å titte inn gjennom
sprinklene i gulvet for å se om det var
falt ned noen 10 ører. En kakesmulepose
hos fru Myhre på Conten kostet nettopp
10 øre, så det var en stor formue for oss.
Det skal vel også innrømmes at vi
fra tid til annen stakk en liten papirbit
opp i sprekken på telefonen, og dermed
hindret 10 øren i å komme ut igjen når
den som ringte fikk opptattsignal eller
at mottakeren ikke var hjemme. Papirlappen ble etter en stund tatt ut, og det
var ofte både en og to 10 ører ”lagret”
i telefonen.

Det hendte også at vi brukte mer
raffinerte metoder: Vi lærte oss å ringe
gratis på telefonen, og det hendte ofte at
fortvilede gamle damer kom og spurte
hvor de kunne få vekslet til seg en 10 øre
for å ringe. Var alt stengt på Vinderen,
kunne vi hjelpe til med vår ”kunnskap”.
Hjemme hadde vi telefonnr. 98118. Hvis
du da tok av røret, slo en gang på gaffelen for 9, deretter to ganger for 8 og så
ni ganger for 1 og igjen ni ganger for 1
og til slutt to ganger for 8 - kom du frem
til vår telefon hjemme. Samlet slag på
gaffelen, og nummeret måtte hver gang
være 10. Vi høstet mye takknemlighet
for vår kunnskap. Ja, en gang fikk jeg
faktisk 25 øre av en gammel dame jeg
”hjalp” på denne måten. Den damen
bukket jeg høflig til hver gang jeg senere
traff henne.
Men dette er lenge siden nå – og
heldigvis strafferettslig foreldet!
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HØSTTUREN 15. SEPTEMBER
av

Finn Holden

Bussturen til Østkanten forløp smertefritt med en interessant og morsom
tur med Leif Gjerland, Aftenpostens
kronikør. Vi fikk et spennende stykke
byhistorie på Østkanten.Vi dro først til
Gamlebyen og så ruinene av bosetningen
langs Vestre strete på 1100-tallet, laftehus og planker som veilegeme. Vi gikk ut
i arbeiderlandsbyen på Sagene med navn
fra oppgangssagene langs Akerselva. Vi
stoppet ved Det Rivertzske kompleks, en
nyskapning med fem rekker leiegårder
i tre etasjer som ligger nord-sør for å
skape mest mulig sol og luft. Vi passerte
Vøyenvollen, Graahs spinderi og Hjula
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væveri for å krysse Akerselva med stor
vannføring med vanndamp flere meter
i været. Industrien langs Akerselva la
grunnlag for en 25 dobling av folketallet
i Kristiania fra 10.000 i 1814 til 250.000
i 1900.Kristiania ble leiegårdenes by,
de vokste med boligboomen i 1880- og
90-årene inntil et løsmunnet pengebud
for Chr. Christophersen nevnte 10. juni
1899 at Christophersen kanskje ikke
ville kunne innfri flere veksler. Bemerkningen utløste et varig boligkrakk i
hovedstaden. Så kom blokkene til Kristian Rivertz i 1912 og Ullevål og Lindern
hagebyer i 1920-årene..
Vi avsluttet turen med deilig soppsuppe på Olympen.

Til venstre står gruppen ved et av
husene i Vestre Strede i Gamle Oslo.
Over foreleser Leif Gjerland om
Hallvardskirken.
Til høyre står vi foran Det
Rivertzske kompleks.
Alle foto: Finn Holden.
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Vinderen Historielag
20 år!

Neste år fyller Vinderen Historielag 20 år. Dette er en begivenhet som laget ønsker å
feire. En jubileumskomite er nedsatt, og den ber medlemmene allerede nå om å holde
av torsdag 22. mars i 2012. Da vil Vinderen Historielag arrangere stor bursdagsfeiring
i Eckbos Selskapslokaler i Jegerveien. Det legges opp til en feiring med middag,
taler, underholdning med pianospill, sanger og kåseri.
Det vil bli en rimelig kuvertpris så vi håper derfor at riktig mange har anledning
til å være med på arrangementet. I forkant av jubileumsfesten vil det bli avviklet et
årsmøte som starter kl. 1800. Umiddelbart etter årsmøtet starter feiringen. Invitasjon
til festen vil komme i første nummer av medlemsbladet i 2012. Så følg med!
Vi håper at du har lyst til å være med og ber deg reservere dagen. Vi gleder oss
og ser frem til en hyggelig bursdagsfeiring.
På vegne av jubileumskomiteen
Øyvind Gaukstad
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Navnet Georg M hugget i
fjellet under Kragstøtten
av

Bjørn Christophersen

Hvem var det som fikk sitt navn Georg,
hugget i knausen under Kragstøtten?
Det står med store 28 cm store forboksaver. Tre tidligere nummer av historie
lagets blad har behandlet dette, senest
nr. 2 for 2011. Flere mulige kandidater
har vært foreslått for eksempel Georg V

av Storbritannia, Georg I og Georg II av
Hellas. Problemet er at etter navnet står
en M, ikke en W som kunne vært tolket
som Georg prince of Wales.
En interessant kandidat ble presentert av Odd Arnstrorp alt i blad 4
for 2002. Det var hertug Georg II av
Sachsen-Meiningen (1826-1914). Han
var leder av et i sin tid berømt og nyskapende teater ”Das Meininger theater”.
Det banet vei for så vel Henrik Ibsens
og Bjørnstjerne Bjørnsons skuespill
i Tyskland. Det holdt gjestespill med

for eksempel Shakespeare, Schiller,
Moliere og Ibsen o.s.v. på alle Europas
hovedscener fra 1874 til 1890, i Paris,
London, Wien, St Petersburg , til sammen i 37 byer, men aldri i Christiania.
Georg Meiningens forhold til Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen er
såpass fargerikt at noe fortjener å bli
gjengitt.

Først om Bjørnson
Bjørnstjerne Bjørnsons eldste sønn
Bjørn Bjørnson (Nathionaltheatrets
første sjef) utdannet seg fra 1878 til
skuespiller ved det berømte Burgtheater
i Wien. Til eksamen skulle han spille
hovedrollen i tre enaktere. Karoline og
Bjørnstjerne anmeldte sin ankomst for
å se sin sønn debutere. Bjørnson var da
en europeisk berømthet. Hans skuespill
En Fallit gikk på samme tid på Wiens
Stadttheater. Under besøket holdt han
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også fordrag for byens studenter ”Om
menneskrettighetene”, noe som ble behørig dekket i pressen. Georg Meiningen
var samtidig i Wien.
En dag ble Bjørnson oppsøkt av
hertugens intendant og høyre hånd med
forespørsel om Bjørnstjerne og Karoline
på tilbakereisen til Norge, ville tilbringe
noen dager på hertugens slott i byen
Meiningen. Bjørnson svarte at han var
republikaner så han visste ikke om det
passet. Hertugen svarte at hans kone
også var republikaner så Bjørnstjerne og
Karoline var hjertelig velkommen. De
oppholdt seg hos ekteparet Meiningen ca
8 dager og de ble fortrolige og godt kjent.
Bjørn Bjørnson forteller i sin bok ”Bare
ungdom” noe om forholdet som kan ha
en viss underholdningverdi. Hertugen
betrodde Bjørnstjerne og Karolione at
”den tid ikke var langt borte da det ikke
lenger blir nødvendig å beskjeftige seg
med fyrster, konger og keisere”. Han
fikk rett. Han sønn og etterfølger hertug
Bernhard, ble fratatt alle sine statsfunksjoner da Tyskland ble republikk i 1918.
Georg Meiningen oppførte mange
av Bjørnsons skuespill på sitt teater.
Maria Stuart gjorde særlig lykke. Bjørn
Bjørnson søkte om ansettelse ved Meiningens teater så snart han var utdannet skuespiller fra Wien i (1880). Ved
ankomst til byen Meiningen ble han
hjertelig mottatt av ekteparet Meiningen.
Men han ble også fortalt at han måtte
regne med å bli behandlet som en vanlig
ansatt selv om han var sønn av en god
bekjendt og berømte forfatter.
Riktig sånn gikk det ikke. Den unge
Bjørn ble stormende forelsket i en ung
skuespillerinne. Han sendte brev til mor
og far på Aulestad om at han ville gifte
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seg med henne og det før han hadde informert damen. Bjørnstjerne sende brev
til henne om følgende: Det var langt fra
første gang Bjørn hadde forsikret sine
foreldre om sin store kjærlighet til den
ene eller den andre. Men han henstilte til
henne om ikke å forstyrre sønnen i hans
arbeide og ikke drive koketteri for å more
seg over hans følelser. Hun reagerte på
brevet med å nekte å treffe sønnen mere.
Bjørn sendte da iltelegram til Aulestad
om at farens brev ”hadde ødelagt ham
og at fortvilelsen var grenseløs”. Iltelegram var dyrt og måtte bringes med
ridende bud de femten kilometrene fra
telegrafstasjonen på Lillehammer til
gården. Stor oppstandelse, Karoline
visste ikke noe om det hele. Bjørnstjerne
sendte straks iltelegram til hertugen
med samme rytter via Lillehammer. Der
sto blant annet: ”Min sønn er blitt gal,
De må tale med ham”. Bjørn som ikke
visste om farens reaksjon, ble så innkalt
til ekteparet Meiningen og bedt om å
forklare seg. Den unge mann åpnet for all
sin smerte og skuffelse, det ”fløt utover
som vin fra en nyåpnet tønne”. Hertugen
som moret seg sa: ”De har jo megen
lidenskap. Gjem den heller for teatret”.
Han innkaldte så den unge damen. Før
hun rakk å komme, fortalte han om sin
store interesse for Bjørnstjerneog hans
forfatterskap. Da hun endelig kom forferdet og forundret, spurte hertugen om
hun følte noe mer for den unge mannen
utenom det rent kameratslige. Hun svarte
meget temperamentsfullt: ”Nei, aldeles
ikke”. Ekteparet Meiningen lo og Bjørn
var dermed kurert. Bjørnstjerne fikk først
et iltelegram som lød ”All right, Georg”.
Dagen etter fikk han et lengere telegram
om at alt var i orden og Bjørn skulle få

en ny rolle. Bjørn svor på at ingen kvinne
mer skulle få tak på hans hjerte.
En gang senere da Meiningens teater
med Bjørn som skuespiller gjestespilte
i Londen, var Oscar II tilstede i teatret
sammen med prinsen av Wales. En ved
teatret syntes det var et poeng å fortelle
kong Oscar at de hadde en ung norsk
skuespiller og tok ham med til kongen.
”Hvem er du?” sa kongen elskverdig.
”Jeg heter Bjørnson,” var svaret. ”Å
faen” fôr det ut av kong Oscar. Han var
vel kjent med at Bjørnstjerne var republi
kaner. Bjørn bukket og gikk. Mange år
senere i Norge minnet Bjørn kongen om
dette møtet. Oscar tok det humoristisk og
sa ”Der kan du se. En konge kan også
bære seg dumt ad”.

(Gespänster) på Hoftheatret i Meiningen.
Skuespillet var overtsatt til tysk og tekst
en utgitt alt i 1881. Men statlige sensur
forbød at skuespillet kunne oppføres på
scenen. Et forsøkt på å få det oppført i
Augsburg ble direkte stanset av sensuren. Meiningens Hoftheater oppførte
likevel stykket i 1886. Bakgrunnen var
at Sachsen-Meiningen opprinnelig var
en selvstendig fyrstestat. Preussen med

Noe om forholdet
til Ibsen
Georg av Meiningen var helt sentral
for Ibsens gjennombrudd i Tyskland.
Hofteatret i Meiningen oppførte Kongs
emnerne (Kronprätendenten) som det
første i Tyskland alt i januar 1875. Han
la stort arbeide i forberedelsene, laget
scenografien, dekorasjonene og tegnet
selv kostymene. Videre brukte han et
stort antall, nøye instruerte statister. Det
bidro til at stykket ble en stor suksess ved
gjestespill i Berlin . Meiningen var i dette
arbeide inspirert av en lengre reise han
foretok i Norge alt som 23 åring i 1849.
Ibsen var tilstede ved premieren og ble
buden til å bo som gjest på vertens
lystslottet Liebenstein ved Meiningen.
Mange av Ibsens samtidsdramaer ble fra
1880 og utover oppført på tyske scener.
Den mest dramatiske Ibsenoppførelsen var den av Gjengangere

Bismarck hadde tvunget det inn i et
Nord-Tysk statsforbund i 1866. Da ble
utenrikssaker og hær underordnet Berlin.
Men i kulturelle spørsmål, inklusive
sensurspørsmål var Georg II fortsatt
statssjef. Planene om å oppføre stykket
provoserte imidlertid teatrets vanlige
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publikum. De faste teaterabonnentene
varslet før premieren boikott. Videre ble
ingen billetter solgt. Dette kom Meiningen for øre. Han utkommanderte hoff og
stab og øvrige underordnete til å fylle
salen. Han gjorde videre kjent at det var
ønskelig av man klappet livlig. Han deltok selv som ivrig klakkør. Tilreisende
teaterfolk fra Berlin var tilstede. Dette
førte til at stykket ble oppført i Berlin
året etter i 1887 med stor suksess, men
p.g.a sensuren som privatforestilling for
spesielt inviterte.
Forholdet mellom Meiningen og
Ibsen var på en måte tosidig. Meiningen på sin side var pioner når det gjalt
en grundig gjennomtenkt og beskrevet
scenografi. På den annen side ble Ibsens
nøye sceneanvisninger angående møblering, dører, hvorfra skuespillerne skal
komme inn på scenen o.s.v inspirert fra
Meiningens Hoftheater.

lesere bidra med et endelig bevis eller
eventuelt motbevis.
Kilder:
Bjørn Bjørnson: ”Bare ungdom” Aschehougs forlag 1934.
Sidsel Marie Nilsen: Ibsen in Deutschland, Biblioscandia. Oslo 1999 (Ibsenmuseet)
Hertug Georg von Sachsen-Meiningen:
Dagbok for Norge, 1849. Norsk oversettelse, Biblioscandia. Oslo 2000
(Nasjonalbiblioteket)

Til slutt
Turgåere og andre som beundrer utsikten fra Kragstøtten, kan kanskje legge
merke til navnet Georg M hugget inn
under statuen av veidirektøren. Kanskje
kan noen da assosiere til et stykke teaterhistorie. Men ærlighet varer lengst.
Jeg har bare en erindring om en gang
å ha sett et fotografi av Meiningen som
eldre i Christiania sammen med kjente
norske teaterpersonligheter. Men beklagelig nok har jeg nå i forbindelse med
denne artikkelen ikke klart å gjenfinne
kilden. Jeg kan derfor ikke dokumentere
et endelige bevis for at inskripsjonen
Georg M virkelig gjelder teaterhertugen.
Uansett er han en minnverdig personlighet. Kanskje kan noen av bladets
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Kragstøtten på denne og forrige side.

HANS H. KRAG OG
HOLMENKOLLEN KAPELL
av

Finn Holden

Veidirektør Hans H. Krag var en entusiastisk og gudfryktig friluftsmann.
Han etablerte i 1884 en fast vær- og
føremelding i Homansbyen, på veggen
til Hygiea apotek. Her ble det hengt en
kasse hver søn- og helligdag medmelding om forholdene på Frognerseteren.

gamle seterveien for kuene fra Frogner
Hovedgård opp til seteren i stand for
fotgjengere og hest med vogn. Han fikk
bygd det første Tryvannstårnet, og da det
ble farlig å bruke, rev han det og bygde
et nytt tårn, som ble bardunert til bakken.
Han ga et område rundt Tryvannstårnet
til Kristianias befolkning. I parentes:
Han stiftet også Den norske turistforening og ble dens første formann.

Frognerseterveien fra I Grimelundporten, II Sadelmakerbraaten, III Heftyevillaen, IV Øvreseter og V Det første Tryvannstårnet. Xylografi fra 1890-årene.

Frognerseterskogen
Konsul Thomas Heftye var en like
entusiastisk friluftsmann. I 1864 kjøpte
han Frognerseterskogen. Han åpnet
Frognerseteren for publikum og satte den

Da Thomas Heftye døde i 1886,
verserte det rykter om at private spekulanter ville kjøpe Frognerseterskogen.
Veidirektøren inviterte da borgermester
Evald Rygh på en tur opp til Voksen
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Holmenkolltårnet ca 1880.

kollen. Før de var kommet helt opp,
krevde han at Rygh skulle gå det siste
stykket med bind for øynene. Utsynet
fra kollen ville da virke enda mer overveldende. Det virket. Rygh arbeidet
fra da av sterkt for å få de kommunale
myndighetene til å gå med på fru Heftyes
rimelige salgstilbud.
Da Kristiania kommune kjøpte
Frognerseterskogen i 1889, var det
kommunens første kjøp av en eiendom
bare til fritidsformål. Tidligere hadde
kommunen kjøpt skogeiendom for å
sikre vannforsyning og gårder for tomt
til sykehus. Kommunen var fra første
stund klar over betydningen av kjøpet:
”Det er næppe for meget sagt at Kommunen aldrig har foretat en Transaktion
som har været mere velsignelsesrig i sine
Følger for Byens Befolkning”.
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Holmen- og
Voxenkolselskabet
Lungespesialisten dr. Ingebrigt Holm
hadde siden 1870-årene hatt planer om å
anlegge et sanatorium i Holmenkollåsen.
Disse tre, Krag, Rygh og Holm, fikk med
seg flere og stiftet i 1888 Selskabet for
Anlæggene på Holmen- og Voxenkollen.
Selskapet kjøpte 400 mål av Vestre
Holmen og 200 mål av Voksen til en
samlet verdi av kr 22 100. Formålet var
å ”nyttiggjøre de for Øiemedet indkjøbte
Arealer af Vestre Holmen og Voxens
Skov som Udfartssteder for Kristianias
Befolknning”. I vedtektene sto det at
arealene skulle tilhøre allmennheten.
Dr. Holm kjøpte 100 mål til sitt sanatorium. Hans Krag og Evald Rygh hen
vendte seg til Kristiania Brænderisamlag
og Christiania Sparebank, som gjennom
årene ytte stor støtte til selskapet. Det
første anlegget selskapet bygde, var en

tømmerbygning i ”gammelnordisk” stil,
kalt Peisestuen. Oppsynsmannen fikk
bolig i bygget og politimyndighet for
området og rett til å stå for en ”tarvelig
Beværtning til moderate Priser med
Kaffe, Melk, Chokolade, The, Selters,
Bruslimonade, Smørrebrød og Hvedebrød, omtrent i samme Stil som man
har været vandt til paa Frognerseteren”.
Strømmen av folk til Holmenkollen
og Frognerseteren til fots eller med hest
og vogn var stor. Peisestuen var stadig
full, og mange sultne fotturister måtte
snu i døren. Selskapet fikk bygd et tårn
på Holmenkollen som også ble meget
besøkt. Folk ønsket frisk luft, mosjon
og vakker utsikt. Holmen-VoxenkolSelskabet fikk derfor bygd et tårn til,
på Besserrudhøyden med to trapper, en
for oppadgående og en for nedadgående
trafikk. Både Peisestuen, de to tårnene
og senere Frognerseteren ble tegnet i
nordisk stil av arkitekt Holm Munthe.
Selskapet hadde hele tiden dårlig
økonomi så det satte opp bøsser både

i Peisestuen og i tårnene for frivillige
bidrag, men det var hele tiden Brænderiselskabet og Sparebanken som holdt liv
i selskapet.
Støttet av bryggerieier Ellef Ringnes
og grosserer Alfred Larsen fikk dr. Holm
bygd Holmenkollen Turisthotel, også
tegnet av Holm Munthe. Tilstrømningen
var stor allerede det første året 1889.
Turisthotellet ble så populært at ved
kong Oscar 2. 25-års jubileum i 1897
holdt både regjeringen og Aker kommune en frokost (= lunsj) på hotellet
for kongeparet på to påfølgende dager.
Alle gjestene måtte kjøre opp med hest
og karjol.
Legg merke til: På dette tidspunkt
fantes det ikke noen Holmenkollbane.
I 1894 kom den elektriske sporvogn
(”Blåtrikken”) til Majorstuen. Før det
hadde folk måttet gå eller kjøre med
hest fra Homansbyen for å komme opp
i høyden. Først i 1898 kom Holmenkollbanen fra Majorstuen til Besserud
stasjon. Derfra kunne folk kjøre videre
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oppover med hest og vogn eller slede fra
Holmenkollen Skydsstation. Det første
Holmenkollrenn var blitt arrangert i
1892 med 20 000 tilskuere!
I 1894 mente Holmen- og Voxenkolselskabet at dets oppgave var fullført og
overdro eiendommen til Kristiania kommune. Siden det allerede nå var planer
om å anlegge en Holmenkollbane, holdt
imidlertid selskapet til side ca. 200 bolig
tomter til disposisjon for aksjetegnere i
baneselskapet.

Holmenkollen kapell
Veidirektør Krag holdt imidlertid tilbake
en tomt til bygging av et kapell på Holmenkollen. Han mente at når man lokket
folk ut i skog og mark på søndagene i
stedet for å gå i kirkene i byen, måtte
man gi folk tilbud om gudstjeneste før
eller etter turen.
Arkitekt Holger Sinding-Larsen vant
arkitektkonkurransen, og snart hevet det
seg et kapell av solide tømmerstokker
i nasjonal stil. Bygget ble tatt i bruk i
1903, men først innviet til kapell i 1913
med 300 sitteplasser. Fremdeles holdt
det hardt med økonomien som det sees
av brevet fra Krag om nye bidrag i 1907.
I mange år hang det dessuten tiggerbøsser i vognene på Holmenkollbanen.
Kapellet ble totalskadd ved en påsatt
brann 24. august 1992, men gjenreist få
år senere etter de originale tegninger
med små endringer.
Kilder:
Finn Holden: Vinderen fra fangstboplass
til moderne bydel, Oslo 2000.
Oslo byleksikon, Oslo 2010.
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Brev fra
Hans H. Krag i 1907
Høistærede !
I sin Tid imødekom De den til Dem
stillede Opfordring om at indtræde i
”Selskabet for Istandbringelse af Anlæggene paa Holmen- og Voxenkollen
og ydede ogsaa dertil Deres Bidrag.
Jeg er forvisset om, at De med
Glæde mindes, at De imødekom denne
Anmodning og var med paa at faa i
stand de nævnte Anlæg, der har medført saa storartede og – i Forhold til,
hvad man den gang forudsatte – aldeles
overraskende Resultater, ikke alene af
Betydning for Kristiania, men for det
hele Land. Og hva vilde Kristiania nu
vært uden Holmenkollen, Voxenkollen
og Frognersæteren?
Som De af vedlagte Fremstilling
af Holmenkolkapellets Historie vil
erfare, besluttede Holmen-og Voxenkol
selskabet ved sin Opløsning at stille den
tiloversblevne kassebeholdning, Kr.
2357,63, til Disposition for Opførelse
af et Kapell paa Holmenkollen og har
derigjennem villet bidrage sit til Fremme
af dette Foretagende som Slutstenen paa
Anlæggene der oppe.
Imidlertid har Bidragene til Kapellets
Opførelse flydt meget sparsomt ind og
Kapellet staar fremdeles ufuldført paa
Grund af Magel paa Midler.
Som det vil erindres var, foruden de
oprindelige Indbydere, de, der bidrog Kr.
25.oo eller derover, stemmeberettigede
Medlemmer af Holmen- og Voxenkolselskapet. Det herved indkommne Beløb
strak imidlertid ikke langt til Udførelsen
af de forskjellige Anlæg, der i alt kost-

ede Kr. 152 017,00, hvorfag Kristiania
Sparebank ydede Kr. 70 000,00 og Kristiania Brændevinssamlag Kr. 59 000,00
til Foretagendets Fremme, medens
Almenheden idetheletaget viste liden
Interesse for samme.
Ligedan har det gaaet med Holmenkolkapellet, idet det store Publikums
Interesse for samme ikke har været stor
nok til at faa tilveiebragt de til dets Opførelse nødvendige Midler og der kræves
nu endog, at enkelte Mænd skal paatage
sig at gjøre det færdigt, hvilket imidlertid
ikke vil ske.
Man har gjentagne Gange forgjæves
andraget Kristiania Sparebank og
Brændevinssamlaget om Bidrag og
Akers Sparebank har ogsaa afslaaet at
yde noget.
Man er forvisset om, at naar Kapellet engang bliver færdigt, vil det danne
en smuk og passende Afslutning paa
samtilige udførte Arbeider paa Holmenog Voxenkollen, i hvilken Forbindelse
det her tør nævnes, at Kapelkomitéen
gjentagende har udtalt, at den vistnok i
sin Tid vil blive bebreidet for Mangel paa
Fremsyn, fordi ikke Kapellet er anlagt
større; men som fremholdt kan man ikke
engang nu med de mindste Krav for Øie
faa det fuldført.
Under disse Forhold og i Betragtning
af den Særstilling, hvori jeg har staaet
til de nævnte Anlæg paa Holmen- og
Voxenkollen, har jeg troet at kunne
tillade mig at henvende mig til de
tidligere stemmeberettigede Medlemmer af Holmen- og Voxenkolselskabet
med Anmodning om et lidet Bidrag til
Kapellets Fuldførelse.
Af samtlige 266 Medlemmer lever
fremdeles ca. 180. Saafremt en Flerhed

af disse vilde bidrage Kr. 25.00 og faa
en Bekjendt til ogsaa at give et lignende
Bidrag, vilde dette blive en væsentlig
Hjælp til at faa Kapellet fuldført og
indviet til kirkelig Brug. Vel ved jeg,
at Kravene paa Bidrag er mange og at
det er umulig at imødekomme alle; men
paa den anden Side haaber jeg, at De
i taknemmelig Glæde over, at De har
været med paa den første Opfordring til
Istandbringelse af Anlæggene paa Holmen- og Voxenkollen, ikke vil undslaa
Dem for at være med paa det afsluttende
Arbeide der oppe – Holmenkolkapellet..
Mulige Bidrag bedes velvillig herpaategnet og Listen meg returneret.
Kristiania, Marts 1907.
Ærbødigst Hans H. Krag.
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Nordmarka og Hakadalen
av

Sverre Grimstad

av

Seyna Sønnichsen

Dette er en imponerende bok. Sverre
Grimstad har gått grundig til verks for
å gi leserne en omfattende historisk beskrivelse av Nordmarka og Hakadalen.
I boken kan man finne gamle kart som
aldri har vært publisert tidligere. Det
eldste kartet er over området rundt
Trehørningen fra 1669. Dette kartet ble
brukt som underlagsmateriale i forbindelse med en tvist rundt hugst. Det var
mer krangel om grenser på den tiden
enn i dag, noe som igjen førte til utallige
rettsprosesser.
Når markaplassene ble solgt med
omkringliggende skog, var det ingen
som visste helt nøyaktig hvor grensene
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gikk. Berg og stein ble merket med
gårdens forbokstav. Forfatteren har selv
lokalisert 11 av 12 grunnsteiner i dette
området.
Boken forteller spesielt om virksomheten rundt og på Hakedals Verk og
Marka på vestsiden av dalen. Jæringsvassdraget, som renner ut i Harestuvannet, er et viktig vannsystem i denne
delen av Nordmarka, selv om vannet fra
Jæringen nå går via Daltyven og tunneler
ut i Vestre Nordmarksvassdrag, og blir til
drikkevann for Oslos befolkning.
Skogsdriften skulle sette sitt preg på
Nordmarka for alltid. Reguleringsdemninger kom allerede på 1600-tallet, og
de samlet opp nok vann til at tømmeret
hver vår kunne fløtes ut til sagbrukene
nederst i vassdragene.
Grimstad beskriver arbeidsbetingel
sene ved Hakedal Verk. I 1896 kom det
et nytt arbeidsreglement hvor arbeidstiden ble redusert fra 11 til 10 timer per
dag, og daglønnen samtidig hevet med
10 prosent uten ”påkrav”. Størrelsen på
lønnen reflekterte i stor grad viktigheten
av hver jobb, samtidig som arbeiderne
fikk sin plassering på den sosiale rang
stigen. Husmannen skulle nå få 1,32
kroner per arbeidsdag i tillegg til fritt
hus, fri ved og 1/4 mål jord til å dyrke
poteter, tilsvarende ½ tønne (ca 70 kilo).
Unge gutter fikk forskjellige satser etter
alder. De startet med 80 øre dagen, og
beløpet ble etter hvert øket til kroner
1,20. Dette var standard dagsbetaling
inntil tre år etter konfirmasjon.
Øverst på lønningslisten var fløterne.

markant befolkningstilvekst i hele det
dette område når vi ser litt over hundre
år tilbake.
I dag eier Carl Otto Løvenskiold
store deler av Marka. Men det hører
med til historien, at i 1868 forsøkte en
av hans forfedre, baron Harald Wedel
Jarlsberg å selge hele Nordmarksgodset
til kommunen, fordi tømmerprisene
lå på bunnen, og verkene gikk dårlig.
Borgermesteren dukket imidlertid ikke
opp til avtalt tid, så det ble ingen handel,
og han ble senere sterkt kritisert for dette
åpenbare slette håndverk.
Sverre Grimstad håper med denne
boken å bidra til større interesse for
dette området. For oss som er glad i
natur og kulturhistorie fra nabolaget, er
dette utvilsomt interessant lesning. En ny
praktbok om Marka fra Dreyers Forlag.
Det sesongmessige og til dels farefulle
arbeid ble betalt med kroner 3,50 per
dag. Det å utføre en fløters oppgaver
krevde både kompetanse og erfaring.
Hakedals Verks fløting i Hakadalsvassdraget gikk fra Strykendammen til
Nes Sag ved Sagstufossen, rett nedenfor
verket. Da Nes sag ble nedlagt i 1883,
ble tømmeret fløtet videre nedover elva,
noen ganger helt ned til Nitsund, Men i
1905 ble det igjen bygget sag og høvleri
ved Sagstufossen.
I gamle dager var det gjerne slik at
gifteklare unggutter ikke gikk så langt
for å finne seg kone. I Nordmarka var det
store barnekull på plassene, og ofte ble
det giftemål mellom ungdommene på de
nærliggende plassene. Slik var det også
nede i bygdene, og på Harestua og nærliggende Stryken ble familier forenet.
Det var ikke uvanlig med opp til
åtte barn i hver familie slik at det ble en

Steinkistedemning i Store Gørja.
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