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VELKOMMEN TIL 
V ARV AND RING 

Onsdag 28. mai 1997 kl. 1900 vil 
arkitekt Sigrid Solberg 

ta oss med pa en 

V ANDRING I HANSEN-BYEN 

Framm0te utenfor Jeppe. 

Etter spaserturen kan de som vil, samles 
til uformelt samvcer pa Jeppe. 

Fra Hansen-byen 1997, Jato: Finn Holden 
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SETERDRIFT 
I VESTRE AKER 

AV fiNN HoLDEN 

Seterdrift i Holmenkollen-omradet? 
Med gmnne setervanger, gressende 
kuer, bjelleklang fra kuer, sauer og 
geiter, budeier som melker kuene 
morgen og kveld? Har det en gang va:rt 
livet om sommeren i vart omrade? 

Setring rundt Oslo er gammelt. Den 
fremste eksperten pa seter-bruk i Norge, 
Lars Reinton, skriver at "Sa:terbruket i 
Nordmarka er truleg av det eldste i lan
det''. Ja, og ikke bare det: Vi kan ogsa 
si: Bjellekua gikk opp grensene mellom 
gardsskogene. 

Bakgrunn 
I mange arhundrer ensket bendene i 
Norge a ha flest mulig dyr, selv om de 
ikke hadde nok for til dyrene. Dyrene 
ble sulteforet om vinteren i fjeset og i 
stallen fer de ble sloppet ut pa varbeitet. 
Nar dyrene var blitt spreke igjen etter 
vinteren, ble de sendt til seters for a ete 
friskt gress. 

I et land som Norge med lite dyrkbar 
jord var seterdriften viktig. Markene 
rundt garden ble spart, samtidig som 
kuene fikk godt beite pa seteren hver 
sommer. Samtidig samlet seterfolket 
forrad til en lang vinter. Seterbruk var 
vanlig i omrader med darlig na:rings
grunnlag, som Alpene og Nord-Europa. 

Opprinnelig ble jorda rundt vinter
bostaden brukt til beite om sommeren. 
Etter hvert som folketallet ekte, ble 
denne jorda lagt ut til aker, og bendene 
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trengte mer jord til beite og sanking av 
for til vinteren . Forsankingen om 
sommeren gav igjen grunnlag for a ha 
flere husdyr. 

Bendene regnet derfor seterbruket 
som kanskje den viktigste ekonomiske 
faktoren i gardshusholdet. I Magnus 
Lagabetes landslov fra 1270 sto det "Sel 
seal hverr mann gera sig, er vii oc sita i 
sumarsetri" . Loven pabed folk a fare til 
seters om sommeren. "Sidder nogen 
hjemme siden, da maa Grander hannem 
det forbiude." (Norsk Lovbok 1604). 
Mange rettssaker ble holdt for a tvinge 
folk til a holde "sa:terskikk". Ellers ble 
beitene ved garden oppspist. 

Det fantes setre fer svartedauden i 
1349. Over halvparten av gardene ble 
"edegiirder" etter pesten, og de over-
1evende flyttet til de avfolkede gardene 
med den beste jorda. Andre edegarder 
ble i stedet setrer. Med folkeekningen 
pa 1600-tallet ble nye garder ryddet og 
nye setrer bygd. Denne prosessen ble 
avsluttet omkring ar 1700. 

Matrikkelen fra 1723 viser store for
skjeller i utbredelsen av seterbruket. I 
noen distrikter hadde aile garder seter, i 
andre nesten in gen. Fa:rrest setre var det 
pa flatbygdene pa 0stlandet. I Aker 
prestegjeld var det i 1723 291 gardsbruk, 
og av dem var det 8 bruk med egen seter, 
bare 2.75 prosent av gardene. 

Topografen J.N.Wilse skrev i 1790 
at "ved Christiania" hadde folk setrer: 
"man begynder allerede en halv Miil fra 
By en at drive Qua: get til Sa:ters." Kraft 
skrev i 1820: "Atskillige Gaarde have 

--...........-

Sa:tere, hvori man Jigger med Krea
turene fra St. Hansdag til Mikkelsdag, 
dog ere Gra:sgangene mavre og terre 
mot Oplandenes." ("Reise-Iagttagelser) 

Seterlivet 
I Aker og Ba:rum flyttet folk til seters 8-
12.juni, og tilbake i midten av september 
eller ved mikjelsmess (29 . september). 
Sammenlignet med i andre deler av 
landet hadde bendene i Aker kort vei til 
seters, om lag 6 km. , og setrene Ia 
mellom 170 og 450 m.o.h. I Aker ble 
sauer og geiter med til seters og gjett 
sammen med feet pga. faren for ulv, 
bjern og gaupe. Grisene var hjemrne pa 
garden. 

Pa bufardagen, flyttedagen, gikk 
eller red budeia foran og lokket dyrene 
med seg. 

Budeia hadde lange dager med hel
dagsekt fra morgen til kveld, fra kl 4 
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morgen til 22 kveld, 18 timer. Hun var 
oppe og melket kuene sa de kunne beite 
fra tidlig morgen ved 5-6-tiden. Budeia 
hadde ikke faste maltider, hun tok seg 
en matbit nar hun hadde hug til det. 
Ellers var det som oftest tre maltider: 
frokost ved 5-7 -tiden, dugurd ved I 0-
12-tiden og middag. Vanligste mat var 
melk og melkemat, noe gret, speke-flesk 
og spekesi ld. Til middag var det kaffe 
og smerbmd, sild, fleks og poteter. Pa 
lange dager ble det ogsa et maltid etter 
middag. 

Budeia kunne fa betaling for 
somrneren, for uka eller for dagen. Hun 
kunne ellers betales pr. ku - 5 kr pr ku 
for sommeren, 3 kr for ungfe, 7 kr hvis 
hun ogsa ystet ost og kjernet smer. I 
mange distrikter ble fjellsmeret solgt 
el ler byttet mot andre varer. Pa 
Akergardene ble aile produktene fra 
seteren brukt pa garden. 

Sauebeitene utny ttes ji-emdeles, fra Marka ji-a A til 
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N Aker-akoger 1737. 

I. Skjerven llkos 6. Hol-
2. Sop 1. Voben 
3. Gauotad 8. Bn~tatad 
4. hio 9. Strem 
S. Grimelood 10. Riqerike 

II. Gretlom 
12. Stubberud (Vok-) 
13. Glcmmillf!e (Grimeluod) 
14. Svartor (Biiodcreo 01 

Skeyeo) 
IS. Tan~ten (Biiodueo) 

\ 13 
Zl : 

• • 
s 16. Steolf:tu (Jo'rn, Jo'roper, 

SoKD) . 
l'l. Skldal (Veatre Gm~eD) 

' ia\ ' 18. Trevold (Fropu) 
19. Ullev&l. 
20. Vinduen 

\ 
\ 

21. Blaokvaoo {Leraa) 

MAlulokk 1: fOOOOO 

IODO"' 0 1 2. 3 'f 5 km 

N ordmarka med Aker-smtrane i dtmenning 1737. 
Etter kart av P . Btix, Osto-Marka, II, 1939, s. 161. 

a. Fropenetera 
b. 9vre lf:ter 
c. Fnmovollen 
d. UUevllor. 
e. Vinduenor. 
f. Lerenor. 
ft.Biiodt:rallr. 
b. Svartonr. 
i. Stobbcn..ter. 
- - - okor;r;reftlf: 
- almennio«S-

B•eooe 

__,..-

Gardene og skogene i 
Aker 
Gardene som la nrermest skogen, tok 
skogen som la inntil garden. Dette gjelder 
gardene 0stover fra Bogstadvannet: 
Voksen, Holmen med Holmenkollen, Ris 
med skog til Fmnsvollstrakka, Rish0gda 
og Riskulp, senere kalt Lortkulp, Gaustad 
med skog nordover til Gaustadkulpene og 
store Aklungen og Sogn med skog nord
over (se von Langens kart fra 1737). 

Disse gardene la under seg skog sa 
langt som kuene gikk innover nar de 
skulle vrere hjemme igjen pa garden til 
melking om kve1den. Lensmann Hau
gaard i Gran, Hadeland, sa i 1 713 at 
"bygden tilegner seg sa me get og sa vidt 
som deres kreaturer kan rekke om dagen 
frem og tilbage fra deres gaarder udi 
grresbed og havn". Gaustadskogen 
strekker seg om lag 4 km fra Gaustad til 
Gaustadkulpene og Skjennungsasen. 
Bjellekua til Gaustadbonden satte 
grensen for Gaustadskogen for flere 
hundre ar, ikke kongen, tin get, grannene 
eller bonden selv. 

Det ble mye skog pa disse gardene. 
Voksenkollen og Holmenkollen h0rte til 
Holmen, Grakammen og Vettakollen til 
Ris gard, en lang, en smal stripe Skadalen 
forbi Fuglemyra tilh0rte Grimelund, og 
Gaustad Vestre omradet med det nye 
Rikshospitalet vest for Sognsvann. 

I 1737 hadde Nedre Blindern og 
Sk0yen den s0rligste delen av Svartor 
skog, Grimelund den nordlige delen. 

Seterbruket har neppe spilt noen stor 
rolle for Aker; de fleste gardene har hatt 
beitemark i skogen like ved garden. Men 
Holmen gard hadde Holmensreter ved 
Peisestuen ved Besserudtjemet. 

Allmenningen 
Landet omkring Oslofjorden var blant 
de fmste omradene som ble bosatt av 
februkerne s0rfra. De bosatte seg i 
lavlandet nrer sj0en, dyrket opp jorda her 
og la ogsa under seg den nrermeste 
skogen. Utenfor der la "allmenningen", 
et omrade som var "aile menns land" og 
ble brukt til beite. I allmenningen tok 
b0ndene det de trengte av brensel og tre-

Slakteren i 1880-arene, tegning av Ernst Bjerknes. Fra Marka fra A til A 
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virke til hus, gjerder og ba.ter. Her fisket 
og j aktet de og kunne de ha seter. 
Begrepet allmenning er minst 1500 ar 
gammelt i Norge. Da landet ble samlet, 
ble allmenningen lagt under kronen. Selv 
om den ble statens eiendom, beholdt 
bygdefolket bruksrettighetene. 

Nord for bebyggelsen ble skog
plataet Nordmarka allmenning, egentlig 
felles allmenning for mange omrader: 
S0rkedalen , Maridalen , Hakadal , 
Hadeland og Ringerike. 

Gardene Ienger borte fra skogen, 
hadde imid1ertid seter i almenningen 
langt fra garden . Frogner hovedgard 
hadde 0vre og Nedre Frognerseter, Store 
Fmen Fmensvollen ( -voll er det samme 
som seter), Vinderen seter vest for 
Skjrersj0en, L0ren hadde L0renseter, 
Sk0yen Svartorseter, Ulleval U ll e
valseter. Blindem hadde seter litt vest 
for Blankvann, sannsynligvis der Myras 

na Jigger. 
Setrene fikk navn etter gardene som 

de h0rte til: UllevaJseter, Blindemseter, 
Fmnsvollen, Vinderenseter, Steinseter 
( etter den tidligere garden Stein, som Ia 
der Stensparken og Stensgaten na 
Jigger). For a komme til seteren sin matte 
bonden pa Ulleval derfor dra over tunet 
pa Sogn gard og gjennom Sogn skog til 
Ul levalseter og bonden pa Vinderen 
enda Ienger, til vest for Skjrersj0en. 
Garden Hoff anla Hovseter og Voksen 
Stubberudseter (se kartet) . 

Kirk en overtok en del av krongodset, 
og klostrene administrerte godset for 
kirken. Ved reformasjonen i 1536 
overtok kongen alt kirkegodset, og ble 
sannsynligvis eier av hele Nordmarka. 

I Kristianias historie sier Edvard Bull 
at "alt i 1630-arene begynner kronen at 
bygsle bort stykker av almenningen til 
private. I de f0lgende par men-

Ruiner av en seter, Finnsrudsetra, fra Marka fra A til A 
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neskealdrene er det sa den gar helt over 
ti l privateiendom, i fanner som desvrerre 
ikke lar sig nrenn ere oplyse. Vi rna tro 
at de gardene, som fra gammelt av alt 
hadde setrer i almenningen, sikret seg 
eiendomsrett til sine parter.» Vi vet ikke 
hvor gam le setrene i kongens a ll
menning er. Men sannsynligvis matte 
gardene senere f0rst bygsle, og senere 
kj0pe de setrene de hadde bygd der. I 
1643 bygslet Christen Halvorsen av 
kongen bade Frogner og Trevo llskogen . 

Fra setrer til 
husmannsplasser 
I 1520-arene ble den vannd revne 
oppgangssagen innf0rt, og et stort tre 
kunne sages opp til mange bord. De store 
oppdagelser f0rte til stort behov for 
seil skip, og sk0fartsnasjonene England 
og Nederland hadde lite skog. Skogkj0p 

ble l0nnsom investering for borgeme. 
T0mmer ble mer verdt enn gress og h0y. 
Bonden ville heller ha en fastboende 
husmann til a Ste ll e Skogen, hogge, kj0re 
og fl0te t0mmer. Setrene gikk over til a 
bl i husmannsplasser. 

Nyryddingsmenn s lo seg ned pa 
garder i Nordmarka: Sandungen (nevnt 
1649), og senere Katnosa, Gjerdingen, 
Gas lungen og Fy llingen. Senere ble 
setrene som ti lh0rte garder i Vestre Aker, 
husmannsplasser. 

Pa setrene bodde folket fra gardene 
bare i som mermanedene, pa hus
mannsp lassene var fo lk fastboende. 
Kirkeb0kene forte11er om overgangen 
fordi bama skulle d0pes og konfim1eres, 
folk skulle vies og grav legges. Kirke
b0kene for Aker er fullstendige fra 1720-
arene. 

Det var fastboende fami li er pa 
Svartorseter rundt 1720, pa L0renseter 
fra 1723, U llevalseter fra rundt 1730, 
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Vinderenseter og setervollen slik det sa uti apri/1997. Enda mindre rester a se, 
Foto: Finn Holden 
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Faktaramme 

FROGNERSETERSKOGEN 
1864 Thomas Heftye kj0per rundt 6000 dekar skog fra Frogner hovedgard 
og Fmen. 

1883 Heftye kj0per 1190 dekar skog fra Holmen. 
Thomas Heftye hadde na et omrade fra nedenfor Svendstua (170 

m.o.h.) over Tryvannsh0gda (529 m.o.h.) og inn mot Skjennungen og 
Bjordammen. 

Da Heftye kj0pte skogen, f0rte det bare en darlig st0lsvei opp til 
Frognerseteren. Her bygde han i 1867 en villa , og der bodde han ofte om 
vinteren. Han begynte med en gang arbeid med en ny vei fra 
Grimelundsgrinden ved Holmenveien , forbi husmannsplassene 0vre og 
Nedre Slemdal og Svendstua forbi Midtstua bratt opp til Frognerseteren. 
Hele Frognerseterveien ble lagt pa Heftyes eiendom med fri ferdsel for 
allmennheten. I dag heter veien Korketrekkeren. 

I 1867 fikk Heftye bygd et utsiktstarn pa Tryvannsh0gda, 35 alen h0yt. 
Tarnet ble snart medtatt, og i 1884 ble det byttet ut med et nytt tarn. Like 
f0r han d0de, testamenterte Heftye tarnet med 3 dekar omkring til 
kommunen, til "Aimenhedens Benyttelse til Udflugtssted og kan ikke 
afhcendes", 

Fullmektig hos Thomas Heftye, Fredrik Rustad, var den siste brukeren 
av Frognerseteren. I 1870-80-arene serverte han for "Spaserende som 
kom innom". 

Da Thomas Heftye d0de i 1886, var et Drammensfirma interessert i a 
kj0pe skogen. Mange innbyggere i Kristiania ble urolige for framtiden for 
Frognerseterskogen, Holmen, Frogner og Fr0en skoger. 1889 kj0pte 
Kristiania kommune av d0dsboet Frognerseterskogen og eiendommen 
Skarpsno ved Drammensveien for kr 250.000 . Med skogen fulgte 
Fr0nsvollen , Midtstuen, 0vreseter og Svendstua. Forpakterne pa disse 
stedene solgte mat og drikke til turgaerne. Fredrik Rustad overtok 
restaurantdriften pa Frognerseteren etter at kommunen overtok. 
Svendstua ble midtpunktet for kommunens skogsdrift i 
Frognerseterskogen. 

Komiteen som tilradde kj0pet av skogen, skrev: "Det har gjennem en 
Aarrekke ved den tidligere Eiers Liberalitet vceret indr0mmet Adgang til 
disse Eiendomme i Frogneraasen , og denne Adgang haver af 
Hovedstadens Befolkning vceret benyttet i ikke ringe Udstrcekning. ( ... ) 
Man anser det uforn0dent at begrunde den i flere Henseende store Forde! , 
som det vii medf0re for Byen og dens Befolkning, at disse Skoveiendomme 
til aile Tider sikres."JVe\fstad. s. 34) 
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Blindernseter 1765 , Vinderenseter 
1790, Frognerseter 1796, Blank:vanns
braten 1800 . Edvard Bull mener at 
se tringen tok s lutt ca. 1820-30 . 
Linderudseter skat ha vrert den siste 
Akerseter i drift. 

Sammen med setrene forsvant 
geitene. 1 1723 var det husdyrtelling. I 
Akers-bus amt var det omkring 6000 
geiter, vel bundre ar senere bare 800 
igjen. 

Den gamle allmenningen i Nord
marka ble til slutt samlet i Nordrnarks
godset. Det samme skjedde med setrene 
i allmenningen: Vin-derenseter gikk i 
1860 opp i Nordmarks-godset. Folke
tellingen 1865 oppgir at det var et bebodd 
bus med 4 medlemmer pa Vinderenseter. 
Sen ere ble plassen nedlagt. Samrne iir var 
det tre husholdninger med i alt 13 personer 
pa Svartorseter, og en husboldning med 
I 0 personer pa Fmnsvollen. 

Ved folketellingen 1891 var det fast
boende bare pa 0vre og Nedre Frogner
seter (henboldsvis 7 og 6 personer), 

Frognerseterbak:ken (? - 3 personer) , 
Fmnsvollen (7) og Peisestuen (3). 

Gaustadskogen 
Gardene Ris og Sogn er sannsynligvis 
de eldste gardene. Bemdene tok: skogen 
bak: seg sa bredt som garden var og sa 
langt som kua gikk. Da vin-gardene 
Vinderen, Blinderen og Fmen ble 
ryddet, matte rydningsmennene ga 
videre uti almenningen etter t0mmer til 
bus, gjerder og brensel. 

Garden Gaustad er enda yngre enn 
vin-ga rdene . Grensene for Gau
stadskogen fulgte i 0st mot Sogn vann 
og bekk, varige skiller som Sognsvann, 
Store og Lille Aklungen. Mot Risskogen 
i vest gar grensen helt tilfeldig gjennom 
skogen som en lang smal tarm nordover. 
Peder Blix tror at arsaken var at Gaustad 
opprinnelig var en del av Ris. En bonde 
pa Ris gard badde to s0nner og lot den 
yngste s0nnen, Gaute, fii egen gard med 
skog, Gaustad. 

Pa Holmensc:eteren ble Peisestua bygd 1889. En demning forvandlet myren til et 
tjern. Fra Vevstad 
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Fnmsvollstrakka 
Kartet fra 1737 viser at en smal stripe i 
Skadalen tilh0rte Vestre Grefsen gard, 
mens skogen Ienger 0st h0rte til "Sten
sreter (Fmn , Frogner, Sogn)". Hele 
omradet ti lh0rte opprinnelig garden 
Stein, der Stensparken er i dag. I 1629 
ble Stein gard lagt ut til bymark, til beite 
for kuene og hestene til byborgerne i 
Chris-tiania . Dermed ble Steinseter fri i 
en periode da t01nrnerprisene steg. 3-4 
b0nder skyndte seg med a erverve Stein
seterskogen. Kongen trengte penger etter 
aile krigene i f0rste halvdel av 1600-
arene. Han solgte jord ell er !ante penger 
mot pant i Kongens allmenning. 

Store Fmen fikk selve seteren , 
Steinseteren, som fikk navnet Fmnseter 
eller Fmnsvollen. Gammelvollen skat ha 
ligget omkring hundre meter s0r for 
Fmnsvollen i dag . Nordre Frogner og 
0stre Sogn fikk sine parter og Vestre 
Grefsen Skadalen opp til Tryvann. 

Frognerseteren 
Skogen har fu lgt S0ndre Frogner fra 
1666, da den ble solgt av kongen ti l den 
rik:e gardeieren Nils Toller. Omradet ble 
kalt Trevollsk:ogen, fordi det en gang var 
tre setrer der. Den nederste Ia der 
Frognerseteren na ligger, den 0Verste der 
radiomastene sto nrer tappen av 
Tryvannsh0gda. Den midterste seteren 
Ia ved Setertjern. Da den 0verste seteren 
ble nedlagt, fikk den midterste navnet 
0vre Frognerseter og tjernet navnet 
0vresetertjern. Tallet 3 bar en ogsa i 
Tryvannene, 3 vann. 

Voksenkollen Vel nevner i 1921 
problemet med l0sbester pa veiene fra 
0vreseter og fra Holmenkollen 
Skysstasjon. Hestene ble brukt til a 
frakte turister opp i h0yden fra 
Holmenkollen stasjon. 

Litteratur: 
Blix, Peder: Sretrar og skogar kring Oslo, 
Syn og Segn 1936. 
Blix, Peder: Begrepet almenning- setrer, 
bruk og plasser i Nordmarka, Oslomarka 
II, 1939. 
Bull, Edvard: Kristianias historie, 
Kristiania 1922. 
Folkete llingen for Aker 1801, 1865 , 
1891. 
Kirkebok for Aker. 
Kulturminner i Oslomarka, Oslo 1973. 
Marka fra A ti l A, Oslo 1984. 
Nilsen, Knut A.: Nordmarksboka, Oslo 
1972 og 1988. 
Rein ton , Lars: Sreterbruket i Noreg, bind 
l-UI, Oslo 1955-61. 
Vevstad, Andreas: Det begynte med 
Frognerseterskogen, Oslo 1989. 
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NORDMARKSGODSET 
1335 fikk Mariakirken hand om «Marghrettardals almenning" fra 
Maridalsvannet til Sandungen . Klosteret pa Hoved0ya ski pet trevirke 
til England fra "Abbedskog" mellom Sognsvann , Maridalsvannet og 
Kamphaug. 
Etter reformasjonen i 1536 slo kongen under seg alt kirkegods og 
klostergods . Fra 1630 begynte han a bygsle bart nordmarksgods til 
b0nder i Aker og borgere i Christiania. Pa 1600-tallet samlet Johan 
Garmann alt sam f0r hadde vrert allmenning i Nordmarka. I 1658 fikk 
han enerett til all fl0ting fra Sandungen til Maridalen. I 1720 kj0pte 
Peder Gr0n skogen, ogden ble kalt "Gr0ns store skog". Han solgte 
halvparten til kj0pmann Jens Hiort, og resten til kj0pmann Christian 
Ancher i 1739. 
S0rkedalsgodset ble grunnlagt av sorenskriver Morten Lauritsen Ugle 
da han i 1649 kj0pte smagarden Bogstad . Svigers0nnen Peder Leuch 
og hans s0nn Morten Leuch 0kte godset ytterligere. Morten Leuchs 
enke red 1731 selv opp og fikk fastlagt grensen for "Heggeli Skov", 
sam na kom til a hete "Madam Leuchs store Skov". Enken etter 
s0nnes0nnen ble gift med Bernt Anker og solgte hele S0rkedalsgodset 
med Bogstad til svogeren, Peder Anker, 1772. 
Generalveiintendant og statsminister Peder Anker, samlet hele 
Nordmarka og S0rkedalen pa en hand . F0rst kj0pte han 
S0rkedalsgodset. I 1799 kj0pte han farens del av Nordmarksgodset, 
og i 1804 Hiorths del. 1803-07 bygde han Kjerraten i Asa sam skulle 
bringe t0mmer fra Ankers skoger i Valdres opp fra Steinsfjorden til 
Storflatan. Herfra skulle det fl0tes til sagbrukene ved Lysaker. Samtidig 
anla han Ankerveien sam forbindelsesvei mel lam Brerums Verk over 
smelteovnen pa Fossum til stangjernhammeren i Maridalen. 
Svigers0nnen, Herman Wedel Jarlsberg, forlenget veien med 
Greveveien til Hakadal Verk. 
Nordmarksgodset gikk f0rst videre til Herman Wedel Jarlsberg, videre 
til s0nnen og dennes svigers0nn, Carl Otto L0venskiold, og hans 
slekt eier godset i dag. 

MARKA I DET 21. ARHUNDRE 
En visjon for Oslomarkas framtid 

Det f0lgende er et arbeidsdokument 
utarbeidet av de to organisasjonene Oslo 
og Omegn Turistforening & 
Naturvemforbundet i Oslo og Akershus. 
Det er f0rt i pennen av Gjermund 
Andersen. Historielaget har fiht lov til a 
sitere et utdrag fra dokumentet (s. 11-
12). 

Bevaring av kulturarven i 
Marka 

Visjoner: 
I ar 2000 er Markas fornminner, 

kulturminner og -landskap og fossile 
kulturspor registrert. Forfallet av disse 
er stanset, og en omfattende restau
reringsplan igangsatt. 

I det 21. arhundre er gamle stier og 
ferdselsarer, samt deres nrere om
givelser, gitt et automatisk vern, og det 
er gjennomf0rt en stiplan som knytter 
verdifulle stier og eldre ferdselsarer 
sammen til et sammenhengende 
nettverk. 

I det 21. arhundre er den tradisjonelle 
fritidsbruken av Marka kartlagt, og 
minner fra denne bruken er bevart. En 
rekke representative ornrader i Marka 
skj0ttes med sikte pa bevaring av den 
skog- og naturtilstanden Markakulturen 
oppsto under, og med frilufts livets 
opplevelseskvaliteter som verneformal. 
Flere plasser og setre er satt i drift som 
ledd i helhetlige kulturvemplaner. 

Nodvendige tiltak: 
* Markas fomminner, kulturminner 

og -landskap og fossile kulturspor rna 
nyregistreres, situasjonsrapport og 
restaureringsplan utarbeides. 

* Ytterligere forfall hindres ved 
midlertidige sikringstiltak og riveforbud. 

* Det skaffes finansiering ti l 
gjennomf0ring av restaureringsplanen. 

* De eldste stiene i Marka bevares 
som kulturminner. 

*Det gjennomf0res en bevaringsplan 
for stier som sikrer et sammenhengde 
nett av stier gjennom Marka bestaende 
av stier med h0y kvalitet. 

* Det gjennomf0res en l0ypeplan for 
gamle skil0yper som binder sammen en 
del av de tidligste l0ypene i et sammen
hengende nett av upreparerte/grunn
preparerte l0yper. 

* Hogsten rundt stiene skal vrere 
spesielt hensynsfull og innrettet pa a 
bevare opplevelseskvalitetene. Flate
hogst skal ikke forekomme inn til stiene. 

* Veisaker forelegges myndigheter 
med kompetanse for a vurdere fossile 
kulturspor. 

* Markberedning med utstyr som 
lager sammenhengende spor, forbys . 

* Det etableres kulturvernomrader 
ved 0yungen i Nordmarka, og i 
tilsvarende ornrader i 0stmarka og pa 
Krokskogen. Plassen Liggern settes i 
tradisjonell drift. Skogen drives pa 
"gam le maten", med plukkhogst, 
hestekj0ring og f10ting . De for denne 
driftsmaten n0dvendige kulturminner 
settes i stand til fornyet bruk. Omriidene 
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legges til rette for opplevelse av 
samspillet mellom natur og kultur. 

* Seterdrift innf0res pa noen utvalgte 
setre i ulike deter av Marka. 

* Det gjennomf0res en omfattende 
registrering/innsamling av kulturrninner 
og folkeminne /tradisjonsstoff om 
friluftslivets oppkomst og utvikling i 
Marka. 

* Kulturminner fra friluftslivets 
ungdom er registrert, og et representativt 
utvalg er bevart og pa nytt tatt i bruk til 
sitt friluftsforrnal. 

* Servering pa kj0kkenet pa en del 
av Markaplassene er gjeninnf0rt. 

Bakgrunn 
Fornminner (kulturminner fra f0r 

reformasjonen 1537) er automatisk 
fredet. I Marka dreier fomminner seg i 
hovedsak om gravmyser og ferdselsarer. 
I tillegg er det funnet fossile kulturspor 
under dagens terrengoverflate, fra 
tidligere epokers bruk av Marka. 

Ut fra hva som funnet i andre 
skogsomrader, er det sannsynlig at vi har 
vesentlig flere fomminner enn de som i 
dag er kjente. Det er derfor n0dvendig 
med en omfattende registrering og 
oppsummering av var kunnskap pa dette 
feltet. For a unnga 0deleggelse av slike 
minner, rna det vrere forbudt a 
markberede skogsmark med redskap 
som gar dypere enn humuslaget. 

TrtJmmerlqrtJrer pa store Aklungen, 1987 - et mrtJte medfortiden 
Fra Ski ogfriluftsliv i Marka, Skiforeningen 
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MINNEN FRAN HEFTYEVILLAEN 
21. NOV. 1871 

AV FRITZ VON DARDEL 

Efter s0ndagens gudstjiinst i 
slottskapellet hiimtade Heftye oss for at 
i sina vagner fOre oss til Frognersiiteren, 
en villa som han iiger pa fjiillet, och 
hvarifran man har en vidstriickt udsigt 
over omgivna trakt. Med Heftye akte 
Monholon, Gyldenstolpe, Norlander och 
jag, Edho lm och hans fru jiimte 
sviigerska folgde i en annan vagn. Pa 
halfva viigen maste vi utbyta vagneme 
mot sliider samt foro genom ett hiirligt 
vinterlandskap af snobetiickta ocb 
solbelysta granskogar. 

Framkomna til Frognersiiteren 
modtoges vi af fru Heftye med dottrar, 
som bjodo oss pa utsokta forfriskningar. 
Villans inredning er ball en i landets stil , 
tak och viiggar besta af omalade stockar, 

Heftye-villaen i 1 870-arene. Fra Vevstad 

moblerna iira skurna efter gammalt 
almogemonster. Hoganloftet utgores af 
et mycket stort rum med 15 siingar fOr 
husets gaster. Vi bestego sedan 
ytterligare en hojd hvarest et utsiktstom 
iir uppfordet och hvarifran man har den 
vidstriiktaste Ofverb li ck, omfattande 
Gausta med dess joklar. 

Nedf<:irden forsiggick raskt. Heftye 
korde sjiilf sina sma fortriiffliga 
Valdershiistar i skarpt trav, och vi 
anliinde til slottet fore middagen. 

Fran «M innen», bind IV , s. 87 , 
formidlet av Fredrik F. Zimmer. 

Dardel var opprinnelig sveitser, ble 
svensk offiser og knyttet til kongens 
hoff. l 1871 var han i kong Karl 4.s (i 
Sverige Carll5.) stab dakongen bes0kte 
Kristiania. 
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SKOLEMINNER FRA 
SLEMDAL SKOLE 1924-29 

AV THOMAS WYLLER 

Jeg gikk pa Slemdal skole 1924-29. 
lf0lge Sigrid Solberg og Anne-Wenche 
Ore (nr. 4/96) hadde skolen i 30-arene 
separate pike- og gutteklasser. Jeg gikk 
i blandingsklasse og opplevet derfor 
ingen uro ved overgangen til 
middelskolen pa Ris . Det var bare en 
enkelt klasse pa hvert trinn. 

Klasserommet la de f0rste arene i l. 
etasje i den gamle trebygningen. Paden 
indre langveggen, motsatt vinduene og 
mer kateterenden, sto en h0i , rund og 
svart jemovn. Vinterstid var det sv<ert 
varmt i n<erheten, og hvis jeg ikke husker 
feil , hang det rett som det var vate plagg 
til t0rk der. 

Min f0rste l<ererinne var frk . Fosen. 
Det aller f0rste hun l<erte oss, var a flette 
fingrene slik at de dannet en renne pa 
ryggsiden. Med den drakk vi vann fra 
springen i trappeoppgangen, uten a 
bemre springen med munnen. 
Drikkefontene som pa Vinderen og Ris 
fantes ikke. Jeg var imponert over at 
fmken kunne noe sant. 

Sen ere fikkjeg fmken Anker. At hun 
var frue og hadde barn, slik Sigrid 
Solberg forteller, ante jeg ikke. 
«L<ererinne» var den gang n<ermest 
ensbetydende med «fmken». I 
gyrnnastikk hadde jeg l<erer Lyssand, 
senere kanskje Eide, jeg husker ikke 
sikkert. Lyssand rna ha ambulert mellom 
Vinderen og Slemdal (se artikkelen til 
Arisholm i nr. 4/96). Lyssand var ogsa 
var sl0ydl<erer i 4. klasse. 
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Skolebestyrer Winsvold overtok 
sl0ydundervisningen i 5. klasse. F0rste 
time med ham gjorde inntrykk. Han 
l<erte oss a sage. Han snakket og sa pa 
oss og rundt omkring i rommet pa alle 
andre ting enn sagen. Poenget var a f0re 
sagen sa ledig at den pa egen band fulgte 
det sporet som en gang var satt. Det var 
grindsager vi brukte. 

En tid bodde en familie som bet 
Rolandsen, i trebygningen. S0nnen 
Hakon, knapt et ar eldre enn mig, var en 
undersetsig, rasterk og godslig villbasse. 
En dag la han sig inn i et stort bildekk 
og trillet ned skrenten og inn i 
smaskogen langs bekken. Det imponerte 
og huskes. Under krigen ble han «Red 
devil» og kom levende fra det ogsa. -
Noe gjerde langs skrenten fantes ikke 
den gang. Om vinteren var skrenten full 
av sklier. 

I 5. klasse engasjerte Winsvold 
guttene til a flytte pikedoen etter 
skoletid. Den sto den gang lengst nord i 
«pikegarden». Under hans oppsyn lirket 
vi den til guttegarden og stillet den ved 
siden av guttedoen , parallelt med 
skrenten. En av guttene satt pa dotaket 
og dirigerte operasjonen, som tok flere 
dager. Han rna ha v<ert godt synlig, 
allikevel husker jeg ikke den detaljen 
selv. Ved samme anledning utbedret vi 
ogsa snarstien til stasjonen langs for
st0tningsmuren. 

Noen dager senere kom Winsvold ut 
i skolegarden til oss med skinnende 
blanke kronestykker tredd inn pa en lang 
hyssing. Det var hull i kronen den gang. 

-
De kom rett fra myntfabrikken pa 
Kongsberg , sa han. Vi fikk 4 
kronestykker hver. Timel0nnen for en 
bygningsarbeider den gang var omtrent 
kr 1. Det var f0rste gang i livet at vi 
guttene mottok arbeidsl0nn. Jeg husker 
ansiktet og 0ynene til Winsvold; han 
frydet sig like meget som oss. Pengene 
kom fra kommunen. Jeg husker ikke at 
han hadde lovet oss noe slikt. 

Frk. Fosen var var klasseforstander 
de fire f0rste arene. Hun hadde dessuten 
ansvaret for a varsle skolen nar timene 
sluttet. Det foregikk ved at hun sendte 
en av oss elevene l0pende med bjelle 
rundt i a il e korridorene i begge 
skolebygninger. 

Arbeidet med snarveien ble satt i 
gang av Winsvold som et pmveprosjekt 
for a se om vi dugde til hovedoppgaven: 
flyttingen av pikedoen . Kommunen 

betalte bare for det siste. Win svo ld 
forta lte oss ikke pa forhand om 
betalingen. 

Da frk . Fosen etter 4 ar sluttet som 
klasseforstander, ga pikene benne en 
gave - uten a varsle guttene. Etter 5. 
klasse ga guttene Winsvold en gave -
uten at pikene var med. 

I an ledning 10-arsdagen for 
vapensti ll standen etter f0rs te 
verdenskrig, 11 11 1-1918, ble skolen 
samlet til en h0itidelig minnestund i 
gymnastikksa1en. Winsvold holdt en 
alvorlig tale. Han fors0kte vel a ta oss 
bam til a forsta hvor forferdelig krigen 
hadde v<ert og krig alltid ville v<ere. Min 
egen reaksjon , 11 ar gamme l, var 
allikevel at dette var noe som hadde 
hendt for en evighet siden og derfor var 
mig uvedkommende. Dessuten kunne 
detjo ikke hende igjen. 

Den gamle skolebygningen pa Slemdal skole. Foto: Finn Holden 

17 



REFERA T FRA ARSM0TET 
VINDEREN HISTORIELAG 9.4.97 

Lederen , 0yvind Gaukstad , 0nsket 
velkommen til arsm0tet, som var et lite 
jubileum, arrangert pa samme sted som 
stiftelsesm0tet 23. mars 1992, Holmen
kollen Restaurant. Ca. 1 00 personer var 
m0tt fram , samme antall som fern ar 
tidligere. Jan H0eg ble valgt ti l m0te
leder, Finn Holden til referent, mens 
Kristian Qvigstad og Sigrid Solberg ble 
valgt til a underskrive protokollen. 

0yvind Gaukstad leste opp ars 
meldingen (nr.1/97), som ble applaudert. 
Sekret<eren, Per Henrik Bache, gjen
nomgikk arsregnskapet. Styret hadde 
regnet med 750 medlemmer ved arets 
slutt, laget fikk 758. Portoutgiftene er sa 
lave, sa han, fordi sa mange medlemmer 
bringer bladet ut. En av revisorene var 
bortreist. Regnskapet ble godkjent under 
forutsetning av hans underskrift senere. 

Ingen saker var kommet inn til 
arsm0tet. Lederen presenterte 5-ars jubi
leumskavalkaden (nr.l/97). VH er ett av 
landets st0rste lokalhistorielag, og 
forsamlingen virket fom0yd med styrets 
arbeid gjennom de fem arene. 

Formannen i valgkomiteen, Rolf 
Johnsen, gjennomgikk valgkomiteens 
innstilling (nr. 1/97, s. 24). Forsamlingen 
klappet inn de foreslatte styremed
lemmene. Valgkomite og revisorer ble 
gjenvalgt. 

Lederen gjennomgikk lagets ars
program for 1997. 

Et medlem spurte om styret hadde 
unders0kt bruk av en stasjonsbygning pa 
Holmenkollbanen som kulturhus. 

M0telederen takket styret for inn-
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satsen. 0yvind Gaukstad takket Sigrid 
Solberg og Per Henrik Bache for 
iniativet med a stifte Vinderen Historie
lag og overrakte blomster til dem og 
styremedlemrnene. 

Lederen ga blomster til Arild Hol
land som representant for postbudene. 
Holland emsket bedre merking av post
kassene. 

Sa 0nsket lederen kveldens kas0r og 
byens ordf0rer, Per Ditlev-Simonsen, 
velkomrnen. Ditlev-Simonsen gratulerte 
Vinderen Historielag med stort 
framm0te og hannonisk atmosf<ere. Han 
tok det som tegn pa kunnskap om 
verdi en av a kjenne sine mtter. Det f0rste 
han husket fra bydelen var bestemorens 
fortelling om da hun og bestefaren kj0rte 
med hest og s lede fra Holmenkollen 
Skysstasjon til Voksenkollen Sana
torium hvor de bod de 6 uker hver vinter. 
Uten aha bodd i bydelen som ung, for
talte han om oppveksten i bydelen 
gjennom skolegang pa Roll og Ihlen og 
Ris middelskole og gymnas. 

Han gikk pa Roll og Ihlen under 
krigen og gikk til skolen fra Sk0yen. 
Han husket bitre stunder da den skolen 
hadde vanlig skole mens offentlige 
skoler ofte ble stengt av tyskeme. Han 
husket enna den fantastiske dagen varen 
1945, like etter krigen, da han spilte pa 
Roll og Ihlens fotballag, som slo Slemdal 
3-2. 

Fordi han bodde pa R0a da, ble han 
plassert pa Ullern gymnas, mens aile 
kameratene fra R&I kom til Ris. Men 
moren hadde forbindelser i l<ererstanden, 

ogden vordende ordf0rer ble overflyttet 
til Ris. Her hadde de debatter i 
gymnassamfunnet Rigysa. Her luftet 
Einar Gerhardsen for f0rste gang 
offentlig sitt sterke angrep pa kornmu
nistene, f0r Krakemytalen 1948. 

Han husket debatten om ungdoms
mora1en i de f0rste etterkrigsarene, med 
kjellerfester og debatt om Eva Seebergs 
ungdomsromaner. Likevel var dette en 
uskyldig tid sammenlignet med 80-90-
arene. 

Til slutt snakket han om de historiske 
visjonene de med spennende planer for 
Bj0rvika, etter riving av Loengbrua og 
frigj0ring av Clemenskirken, sa mid
delaldermuseum og bygging av tunnel 
som kan befri omradet for de store 
trafikkmaskinene. 

Ordf0reren nevnte at han pa en 
eurooeisk kongress for ordf0rere i 

hovedstedene var blitt anrnodet om kort 
a nevne de viktigste vedtakene i Oslo by 
de siste 50 ar. Han mente at dette var to 
vedtak: 

l) Innlemmelsen av Aker i Oslo 
1948 for a skaffe byggetomter for byen, 
og 

2) Vedtaket om a holde Marka
grensen fast. Det gj0r Oslo unik som 
hovedstad, og skaper en kompakt by 
med kort avstand til naturen, en ten dette 
er skogen eller fjorden . Derfor er Oslo 
verdens 18. st0rste kongressby. I en 
fremtid der alle byer kommer til a 
oppleve mer utbygging og fortetting, blir 
det enda viktigere a hoi de Markagrensen 
fast. 

Ordf0reren ble varmt takket for et 
sp irituelt foredrag. Etterpa var det enkel 
servering for de frernm0tte. 

Tryvannstam nummer to fra 1883. Thomas Heftye ga grunnen rundt tarnet til 
kommunen. Tarn nr. tre er fra 1934. Fra Ulvestad- Holmenkollen pa postkort 
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ARSPROGRAM 1997 

1) Utgi 4 medlemsblad 

2) Arrangere 4 medlemsm0ter inkludert den europeiske 
kulturminnedagen 

3) Fortsette prosjektet med Smia pa Gaustad 

4) Fortsette kontaktvirksomheten med andre historielag i 
Oslo - i Fellesn'idet for historielag 

5) Fortsette dataregistrering av bilder/tegninger 

6) Fortsette fotograferinga v eldre hus i bydelen, av 
malerier/interi0r etc. 

7) Planer om vandreguide/bydelens historie og kultursti 

8) Eget "kulturhus" 

20 

FROENSKOLE 

Som nevnt i medlemsbladet nr. 4/96 ble Fmen skole nedlagt 1905. Men 
etter f0rste verdenskrig var Vinderen skole sprengt, og skolearet 1921122 
ble en f0rsteklasse huset pa gamle Fmen. L<erer fru Loe. Det b1e med det 
ene iiret. I 2. klasse begynte vi pa Vinderen. Da var Slemdal skole kommet 
i gang og avlastet Vinderen. 

Ludvig H. Hertzberg 

VINDEREN HISTORIELAG 
ARSREGNSKAP 96 • BUDSJETT 97 

Medlemmer pr 31 .12 

RESUL TAT REGNSKAP 

INNTEKTER: 
KONTINGENTER 
GAVER 
SALGS INNTEKTER 
RENTEINNTEKTER 
SUM INNTEKTER 

UTGIFTER: 
MEDLEMSBLADET 
M0TEUTGIFTER 
FOTO OG BILDER 
PORTO 
KONTORUTGIFTER 
DIVERSE UTGIFTER 
SUM UTGIFTER 

ARETS RESULTAT 

BALANSE 

EIENDELER 
KASSE 
BANK og FOND 
POSTGIRO 
SUM EIENDELER 

GJELD OG EGENKAPITAL 
FRI EGENKAPITAL 
ARETS RESULTAT 
SUM GJELD OG EGENKAP. 

Vinderen 5. april 1997 

703 
1995 

69,995 
39,005 

5,139 
3,996 

118,135 

48,805 
20,514 

2,378 
7,773 
7,208 
4,864 

91,542 

26,593 

1,744 
72,820 

205 
74,769 

48,176 
26,593 
74,769 

Per Henrik Bache 
sekretrer I kasserer 

sign. 

758 
1996 

76,950 
11 ,900 
2,195 
4,148 

95,193 

37,023 
6,583 

0 
7,643 

13,640 
652 

65,541 

29,652 

1,415 
99,640 

3,366 
104,421 

74,769 
29,652 

104,421 

Arsregnskapet 1996 er revidert og funnel i orden. 

Tore Holst 
sign. 

Axel Ramm 
sign. 

800? 
1997 

79,000 
10,000 
2,000 
4,000 

95,000 

60,000 
10,000 
5,000 

10,000 
10,000 
5,000 

100,000 

-5,000 
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HOLMENVEIEN 5 

AV ANNE-WENCHE ORE 

I medlemsblad nr. 2/96 var det et bilde 
fra gamle Vinderen. Redaksjonen spurte: 
"Hvor Ia huset? Nar ble det bygd?" 

Allerede i slutten av mai kom det 
svar fra Elisabeth Wikborg Bang som 
kjente igjen sine besteforeldres bus. Hun 
kunne fortelle at huset Ia i Holmenveien 
5, og at hennes farfar kj0pte huset i 1928 
og solgte det igjen i 1932. Elisabeth 
Wikborg Bang visste ogsa at huset hadde 
va:rt bolig for den indonesiske ambas
sade f0r det nylig ble revet. Men hvem 
som hadde bygget huset, og hvem som 
hadde kj0pt det av hennes besteforeldre 
visste hun ikke. 

Her matte det kunne ga an a finne ut 
noe mer. Vi kontaktet Byarkivet og fant 
ut f0lgende: Holmenveien 5 (egentlig 5 
A+B) ble bygget i 1922 for advokat 
Christian B. Dybvik. Huset var tegnet 
av arkitekt H. Sinding-Larsen. Dybvik 

Holmenveien 5 i dag. Foto: Finn Holden 

solgte huset i 1928 til Wikborg som 
hadde det i fire ar. 

I 1932 overtok Fegersten huset. Han 
innstallerte oljefyr i 1935 og bygget 
garasje i 1961. Familien Fegersten eide 
huset uti attiarene. I 1980 var det brann 
i huset, annen etasje ble totalt utbrent. 

I august 1980 begynte planleggingen 
av gjenoppbygning. Byggherre var 
Fegersten Saugstad , og utf0rende 
arkitekt var Bjart Mohr. 

Det tok vel fire ar fra de f0rste teg
ningene ble laget f0r huset ble ferdigstilt 
i november 1984. Holmenveien 5 var da 
ombygd fra enebolig til tomannsbolig. 
Na er ogsa det huset borte, etter bare 
noen ar. 

Pa bakre del av tomten bar 
Selvaagbygg oppf0rt en blokk med 
terrasseleiligheter og i fronten mot 
Holmenveien et bygg hvor vi blant 
annet finner Vinderen Bok- og 
Papirhandel. 
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qaustad' syli.§lius 
::Museum 

Museet er apent kl. 1300 - 1500 
enkelte onsdager i sornrnersesongen. 

Vi ber medlernrnene notere seg f0lgende datoer: 
21/5, 4/6, 18/6, 25/6,30/7, 13/8,27/8,3/9 og 17/9. 

Museet ligger like ovenfor sykehusets 
hovedinngang, og det vil vcere omviser til stede. 

Vinderen Historielag anbefaler et bes0k 
pa dette sceregne museet. 

.._-

Vinderen Historielag 

gratulerer 

ARKITEKT SVERRE FEHN 

med Pritzker-prisen 

Arkitekt Sverre Fehn har vunnet den prestisjetunge Pritzker-prisen, "arkitekturens 
Nobelpris", som den f0rste arkitekt i Norden.Vinneren kares av en intemasjonaljury. 
I arets begrunnelse heter det at Fehns produksjon representerer det beste i det 20. 
arhundres modemisme. "Han blander fantasi og virkelighet i bygninger som bade 
h0rer samtiden til og er tidl0se," uttaler juryen. 

Sverre Fehn bar bl.a. tegnet den norske paviljong pa verdensutstillingen i Brussel 
( 1958), den nordiske paviljong pa biennalen i Venezia (1962), Bremuseet i Fjcerland 
( 1990), Domkirkemuseet i Hamar, Aukrustmuseet i Alvdal og Skadalen skole ( 1976). 
Sverre Fehn bor i Yinderen bydel. 

Skadalen skole, arkitekt Sverre Fehn. Foto: Finn Holden 
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SEKRETJERENS HJ0RNE 

Vi vokser stadig og det meget bra i vartjubileumsar. Bare siden 
sist den 28.februar har vi fatt 18 nye medlemmersom vi 0nsker 
velkommen til oss. Etter at 9 medlemmer er stmket av 
forskjellige grunner, har vi pr. 5. mai na 775 medlemmer i 
laget. Har du tenkt pa om ikke du burde overtalt dine naboer til 
ogsa a bli medlemrner av historielaget vart. Gj0r noe med det 
na i mai, sa sender vi dem blad nr 21 og 22 nar innbetalingen er 
komrnet. 

Arskontingent 1997 og 1996 - selvkontroll: 
Disse ordene er til deg som enna ikke har betalt din kontingent til laget . Pr dato 
mangler vi 234 kontingenter for 1997 og fremdeles 38 kontingenter for 1996. Deter 
alt for mange, og vi undrer oss over hvorfor det er sa mange trege betalere i vart 
idealistiske historielag. 

Med blad nr 1/97 fulgte det en postgiroblankett, og vi venter at du snarest betaler 
kontingentene som er forfalt. Ta deg tid til a se om du er den som skylder for de to 
siste arene fordi det ikke star et 6 og 7 tall bak navnet ditt. Deter 7 medlemmer som 
de siste uker har betalt bare for 97 til tross for at de i fjor fikk 3 purregiroer om 96 
kontingent. Disse er na kodet f.eks 2345.7 Oppgj0r ventes omgaende. A vrere a jour 
med betalingen b0r baseres pa selvkontroll. Dette er til stor hjelp for sekretreren. 
0nsker du a betale for flere ar om gangen, er det helt i orden, men merk av pa giroen 
hva du betaler for. 

Hittil i ar har flere 0nsket a St0tte laget vart med private gaver mellom 8 og 1000 
kr, og det takker vi me get for. A visrykter fra Akersposten forteller at vi far kr 10 000 
fra Vinderen bydel i kulturminnearet og vartjubileumsar. Men deter det for tidlig a 
takke for pa grunn av treg behandling. Hvis du er tvil om hva du har betalt f0r, kan du 
lese dette av din adresselapp pa dette siste blad eller giro. Du finner koden for 
kontingent i blad nr 1/97. Hvis du synes at dette er vanskelig eller om du finner ut at 
sekretreren har gjort en feil i registreringen, er det bare hyggelig om du ringer pa 
telefon 22507083 . Andre feil kan du selvf0lgelig kommentere nar du sender inn 
kontingenten din. 

Til de av vare medlemmer som ikke er medlem av Selskabet for Oslo Byes Vel 
som utgir det fine tidsskriftet St. Hallvard, har vi !att et bra tilbud med 36% rabatt pa 
introduksjonstilbudet. Hvis det er noen av dere som ikke 0nsker tilsendt et 
pmvenumrner i l0pet av mai, ber vi om at sekretreren far beskjed snarest. 
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For de som mangler noen av vare tidligere 20 blader fra 1992-96, kan disse kj0pes 
ved henvendelse til sekretreren. En samlet oversikt over aile vare artikler gjennom 
vare 5 f0rste ar vii snart komme i bladet. Hvis du har gitt bort det siste nr. av bladet, 
kan du !a kj0pt et nytt i Vinderen Bok- og Papirhandel som er sa hyggelige a hjelpe 
oss med salget. 

Vart medlemsblad nr 23 (3/97) er under arbeide. Det utkomrner i august med 
nrermere beskrivelse av vart tjuetredje m0te i Skadalen pa den europeiske 
kulturminnedagen den 21. september. Kom gjeme med ideer til andre arrangementer 
du 0nsker i historielagets regi . 

Egne vervegiroer er utlagt pa de fleste postkontorer i var bydel. Ikke medlemrner 
kan mel de seg inn i historielaget veda betale arskontingent pa kr 100.- og/eller gi en 
gave pa var postgirokonto 0825-0409339 eller bankkonto 5084.05 .24008. 

Raper mange finner veien til vandringen den 28. mai pa Vinderen. 

Per Henrik Bache 

FrtJrste Tryvannstarn, blyanttegningfra 1873. Fra Markafra A til A 
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