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HISTORIELAG

BYDEL VINDEREN

Fra Froen til Frognerseteren

7. arg.

NR3/98

REDAKT0RENSSPALTE
Etter kraftanstrengelsen , 0konomisk og
arbeidsmessig, med forrige medlemsblad om
Holmenkollbanen vender vi na til bake til normal
st0rrelse pa bladet.
Deter rart med det. I denne spalte er det tlere
ganger etterlyst stoff om Holmenkollbanen uten
respons . Na har vi hatt to numre om banen
gjennom 100 ar, da vekkes minnene. Vi har
en artikkel med minner fra banen som bringes i
neste nummer.
I disse dager apner Svendstuen skole, en grunnskole med 350 elever, rundt 80 i
I . klasse. Deter 76 ar siden forrige bameskole, Slemdal, ble apnet i Bydel Vinderen, og
I 0 ar siden siste skole ble bygd- Midtstuen ungdomsskole. Deter derfor naturlig a vie
bladet til denne begivenhet i bydelens skolehistorie.
Vi ser pa Svendstuen gjennom tidene, skrevet av eksperten, tidligere skogsjef
Bjame Mjaaland. Ernst Bjerknes deltok i noen av de f0rste Holmenkolrennene. Jeg tar
med en liten skildring av l0ypa, der l0peme sto rett ned fra Bantjem til Svendstuen. Sa
f0lger historien om byggingen av Svendstuen skole, skrevet i hovedsak av en
foreldrerepresentant som har fulgt med i hele planleggingen og byggingen. Like
nedenfor Svendstuen Ia Fossheim Hotell, bygd av Fredrik Rustad, som f0rst hadde
kafe pa. Svendstuen. Det var derfor naturlig ogsa a fortell e om dette. Det var noe
vanskelig, for ingen pa Menighetsfakultetet kjente til at det hadde eid hotellet i en
periode.
"Hvor er dette?" oppgaven virket ikke helt etter intensjonen denne gang. lngen
ringte eller skrev om dette bildet bakerst i medlemsbladet, men derimot kunne tlere
fortelle at siste fargebilde ikke var fra Blankvannsbraten, men viste Odd-hytta pa
Slakteren. Jeg beklager feilen sterkt, sa meget mer som feilen ble oppdaget f0r trykking.
Sekret<eren ringte trykkeriet med en gang, sjefen skulle pmve a rette det opp med en
gang, men da var trykkingen allerede i gang!
Styret har i lengre tid 0nsket a trykke et register over artikler i gamle nummer av
bladet. Dette star na som midtsider i bladet slik at de som 0nsker det, kan rive registeret
ut og oppbevare det separat.

Finn Holden
Kulturminnekart for By del Vinderen
Trykt kart vil foreligge gratis i september. Teksten er skrevet av styremedlemmer i
historielaget, men kartet er bekostet av Bydelsforvaltningen .

KUL TURMINNEDAGEN 1998
Nasjonalkomiteen for
Den norske kulturminnedagen har bestemt at
arets tern a skal vrere:

Gamle handverk i ny tid
I den anledning innbyr vi til m0te pa

Midtstuen skole 13. sept. kl. 1300 - 1500
Anette Solberg Andresen
(fra Norsk Folkemuseum)
vii fortelle om Akerdrakten

OMVISNING I OSLO RADHUS
Ordf0reren tar imot hi storielaget i Radhuset
tirsdag 27. oktober kl. 18.00
Pategning gjennom sekretreren,
Per Henrik Bache innen fredag 23. oktober
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HUSMANNSPLASSEN
SVENDSTUEN
AV 8JARNE MJAALAND

Navn et Svendstuen sku li e tyde pa at det
var st uen der Svend bodd e. N av net
stammer imidl ertid fra den tiden Holmengardene hadde me ll ekvern i fossen
utenfor Fosshe im , som Ia pa estsiden av
Skada lsbekken nedenfor broen. Pa husmannspl asse n 0vre Svendstuen bodde
me ll ersvennen som ga navnet Svendstuen.

Thomas Heftye blir
skogeier
Kon s ul Thomas Joh . Heftye kjepte
Frogner- og F menskogene i 1864. I 1883

skulle d e t bygges karstue pa 0stre
Holmen , og for a skaffe midler til
byggingen , ble deler av skogen solgt til
Thomas Heftye . Oermed ble han eier av
et sam let skogareal pa ve l 7 000 dekar.
Med kjepet i 1883 ble Heftye ogsa
eier av husmannsplassen 0vre Svendstuen med et dyrket area l pa 9 dekar. I
uthusbygningen var det i fe rste etasje
stallplass til I 0 hester. I andre etasje var
det hey loft og innredet et rom for
sagmannskaper og kjerekarer for inntil
14 mann. Nar sta llukten sivet opp fra
sta ll en og blandet seg med mannslukt og
matstell , var det ikke vanskeli g a forsta
at bestyreren for skogene og sagbru ket
hadde problemer med a fa folk til a bo
der.

Svendstua sag i / 909. Det1 y ker Fa lokomobilen.
Skinnegangen iforgrunnenj@rte til tom ten der trelasten ble stablet.
Fra Vevstad: Det begynte med Frognerseterskogen
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Nedre Svendstuen fulgte ogsa med i
Heftyes kjep i 1883. l mange ar ble den
av sagmannskaper og naboer kalt
"Vaktmannsstuen" fordi vaktmannen for
skogene og sagbruket bodde der.
Under sine mmninger fra Akershus
festning gjemte mestertyven Ole
Heiland ( 1797 - 1848) seg ofte i utleen
pa 0stre Holmen gard. Ved Skadalsbekken syd for Svendstuen er det ogsa
en grotte kalt Heilandshola. Under
hellerne nord for Bantjern hadde han
ogsa mange skju lesteder.

Kristiania kommune
overtar skogene
Etter at Kristiania kommune ble eier av
Frogner, Freen og Holmen skoger i
1889, tlyttet Heftyes oppsy nsmann
Fredrik Rustad pa Frognerseteren til
Nedre Svendstuen og ble kommunens
bestyrer for skogene og sagbruksdriften
pa Svendstuen til 1892.
l et ti lbygg pa Nedre Svendstuen
drev Fredrik Rustad ogsa en kafe inntil
han bygde Fossheim Hotell pa estsiden
av Skadalsbekken . Sa:rlig om vintrene,
nar akeferet var godt, var det mange som
besekte kafee n pa Svendstuen der
serveringen fortsatte til 1917.
Nedre Svendstuen fungerte som
bo1ig for kommunens bruksbestyrer til
19 17 da ny skogsjetbo lig ble bygget pa
heyden ovenfor 0vre Svendstuen. I
19 18 ble det bygget husv<er for skogog sagbruksarbeidere pa den sendre del
av Svendstulekken. Etter 191 8 ble husmannsplassen 0vre Svendstuen benyttet
som bolig for ansatte ved Skogvesenet,
slik den ogsa blir i dag.

Sagbruk

pa Svendstuen

I 1867 bygget Thomas Heftye lokomobilsagbruk pa Svendstuen. Sagbruksdriften pa Svendstuen, som ble overtatt
av Kristiania kommue i 1889, var i gang
2-3 maneder hver vinter med en arbeidsstokk pa I 0-12 mann. Lokomobilen ble
fyrt med bakhon og sagflis. Fyrbeteren
hadde et ansvarsfu llt arbeid . Men det
hendte nok ogsa at sagmesteren ertet fyrbe teren med a sette full fart pa en stor
stokk slik at hele sagmaskineriet stoppet.
Da var det a lltid fyrbeteren som fikk
sky lda for darlig fyring.
Ste rstedelen av materialene ble solgt
til Oslo kommunes egne byggeforetak
under firmanavnet Frognerseteren Bruk
Pa Svendstuen var det drift til 1947 etter
80 ars drift. Da ble sagbygningen ombygget til verksted for skogvese net.
Bortsett fra 0vre Svendstuen, Nedre
Svendstuen og boligen G ladbakk er na
all bebyggelse revet for a gi plass til den
nye Svendsstuen skole. Nedre Svendstuen skal brukes av skolen som la:rested
for heimkunnskap. Gladbakk, som ble
bygget som snekkerverksted i 1947, har
hele tiden blitt benyttet som bolig for
ansatte i Skogvesenet. Vi vet ikke opprinnelsen til navnet G ladbakk, men
nav net kan kanskje knyttes til at den
nedre de len av Heftyebakken gikk over
sagbruksomradet. G ladbakk ska l na
brukes som helsestasjon.
Det ma ogsa nevnes at Nedre Svendstuen var administrasjonskontor for Oslo
skogvesen i 65 ar fra 1889 til 1954. Etter
den tid ble Nedre Svendstuen benyttet
som tomannsbolig for ansatte ved Skogvesenet.

3

.....
Med sagbruk sdriften pa Svendstu en
bl e a il e dri ftsveiene for skogsdri ften
an lagt med ta nke pa lettest muli g hestetran sport av virk et til dette fored lin gsstedet. Med sk il 0pin ge ns utviklin g i
Os lomarka i siste halvdel av 1800-tall ct
va r det naturli g at de ga ml e transportve iene ogsa bl e tatt i bruk som skil0ype r
og akebakker.

Bautaer

SVENDSTUEN I
OFFENTLIGE DOKUMENTER
Av FINN HoLDEN

Da Kri s ti ani a kommun e kj0pte
Frognersreterskogcn av cl0clsboet ctter
Thomas Heftye, omfattet eienclommen
7 170 mal. Av clette utgjorcle utmarken
7080 mal. Husene var bare verclsatt ti l
kr 40 000. Dette omfattet vak tstuen, et
hus vecl veien til Frognerseteren, som var
bortleicl om sommeren, 0v re Frognerseter og Fmenseteren. Leieinntektene pr
ar var pa 320 kr. Stuen pa Fmenseteren
va r leicl ut til Chri sti ani a Skik lu b fra
1885 for kr 1.- pr. ar i 25 ar.

pa Svendstuen

For si n innsats for fri lu ftslivet i egne
skoger i 0s tm arka og Nordm arka reistc
Chri st iani as un gdom en minn eba uta
over Thomas Heftye ved Frognerseterve ien pa den 0v re Svendstul 0kka i 1887,
aret ettcr hans d0d.
I krysset Ankerveien- Frognerseterveien ble det ogsa reist en minnest0tte
over oberst Georg Stang ( 1858-1 907).
Han va r forsvarsminister i J. Steens og
0. Blehrs regjeringer 1900- 1903 og en
dri ve nd e kraft i arbeid et for a sty rk e
grensefestningene mot Sverige f0r 1905 .
Bautaen har denne pas krift:
" Han gav oss mod. Han gav oss magt
aa gjera Norig fritt. Staa du om Nori gs
fridom va kt. Det er no yrket ditt.
Nori gs ungdom sette denne steinen
1908."
Nar det sk ull e velges plass for minnebautaer over to sa framstaende norske
borgere som konsu l Thomas Heftye og
oberst Georg Stang, sa var det naturli g
at va lget fa it pa l0kkene pa hu smannspl assen Svendstuen med de pa den tiden
sterkt befcrdete adkomstveiene til Marka
- Frognerseterve ien og Ankerveien.
Bautastein over Th omas !-leftve. reist
a v Kristianiaungdo111 / 88 7
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Den f0rste branntakst fra 12. juni
1890 omtaler i alt 7 hu s, deribl ant et
saghu s med mask inhu s. Forsikringssumm en va r pa kr 20 690.
Taksten 1896 omh andler til bygget
so m Bj arn e Mj aa lancl nev ner, kafeen
so m Freclrik Ru stad bygge r til fullmektigboli gen. Vecl en senere branntakst
i 19 19 utgj0r eienclomm en 15 hus, cia er
cl et komm et til e n hu s ma nn ss tu e i
M icltstuen.

Midtstuen vee/ clrhundreskiftet, daB. 0. Stenberg bodde der. I / 953 ble stedet
hvgget 0 111 tilfimksjoncerbolig. Fra Vevs tad: Det begvnte med Frognerseterskogen
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SVENDSTUEN I
50-KILOMETEREN
AV ERNST BJERKNES

Det f0rste virkelige langrenn blev holdt
i 1886 og var ca. 12 km langt. I pressen
fremkom det bade protester og advarsler
mot et slikt uh0rt langt renn, som vi lde
sette deltagemes liv og helse pa spill.
Men «Skiforeningen» holdt stand, og
l0pet blev boldt dagen f0r hopprennet,
sa guttene kunde hvile sig ut efter
anstrengelsen. L0ipen gikk fra foten av
Husebybakken over Grimelund og
Gaustad , opom Haugerud sko le, ned
Sognsbakkene opom Berg og sa til bake
over Borgen til mal. Dagen efter blev
tlere av deltagerne intervjuet, og de fleste
matte nok medgi at de var noksa m0re i
korsryggen efter anstrenge lsen , men
ellers var de «alreit».
I 1887 hadde man sa det beryktede
vassrenn pa 20 km, og derefter i en rekke

ar 25 km med den samme 10ipe fra ar til
ar. L0ipene blev dengang a lltid
bekjentgjort pa forhand og gatt op, sli k
at deltagerne hadde anl edning til a gj0re
sig bekjent med terrenget. Den arlige
l0ipe i denne tid gikk fra Majorstuen
over Gaustad og Banntjern, ned kleiven
til Svendstuen, op om Holmenkollen og
igjen til Jarbakken, over Voksenjordene
og Bogstadvannet, opom Tangen og
tilbake over Bogstadvannet og
Ullernasen, ned kleiven til Ullern, over
Mrerradalen og nedom Hoff og sa op
igj en over Sk0yen til Majorstuen. Det
f0rste 50 km renn, i \ 888, gikk efter
samme l0ipe i to runder, med en b0tte
iskaldt vann pa Tangen og en matstasjon
med kaffe og sm0rbmd pa Majorstuen
til deltagernes vederkvegelse.
(Utdrag fra Medlemsbladet nr. 1/
1993)

Morgendagens skilriJpere. Fra Vevstad: Det begynte med Frognerseterskogen
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SVENDSTUEN SKOLE
Av LARS oG FINN HoLDEN

17. august \998 apnet den nybygde
Svendstuen skole med 13 klasser fordelt
over 6 arstri nn , i alt 350 elever. Tidligere
har klassene giitt oppti l to ar i brakker
pa Hemingbanen , det f0rste aret som en
avdeling av Slemda l skole, det siste aret
under navnet Svendstuen sko le.

Behovet
De siste !irene har det vrert stor folke0kni ng i den 0vre delen av Bydel
Vinderen. Mange store private hager er
blitt bygd ut, ub ygde assider er blitt
bebygd, og institusjoner som Voksenkollen hospits og Fossheim hotel\ er blitt
revet og nye boliger bygd. Barnetallet i
bydelen 6- 12 ar har 0kt fra \54 7 i 1991
til 1978 i 1997 , ca. 35 % pa seks iir. Oslo
kommune venter at barnetallet 0ker til
2127 i ar 2005.
Slemdal skole hadde 75 ars jubileum
i 1997 som landets st0rste barneskole.
Den var opprinne li g bygd for 3
paralleller, men este ut slik at spesialrom
matte brukes som klasserom , og
midlertidige paviljonger ble bygd.
Slemdal skole oversteg normen pa 3
paralleller for norske barneskoler. De
0verste klassene pa Slemdal skolearet
97/98 hadde 4 paralleller, 4. klasse 5 og
2. klasse ville uten Svendstuen ha hatt 6
paralleller. Nar Svendstuen skole bygges
ut med 3 paralleller, vi i bade den og
Slemdal sko le f0 lge normen, pavil-

jongene kan rives og flyttes til andre
skoler. Men befolkningsprognosen viser
at det snart blir behov for en barneskole
til.
Det pagar na en diskusjonen i bydelen og i skoleetaten om behovet for
ungdomsskoler. De eks isterende ungdomsskoler, Ris og Midtstuen, vi i ikke
dekke behovet for elever fra Vinderen,
Slemdal , Grindbakken og Svenstuen
barneskoler. (Grindbakken er en nyere
barneskole enn Slemdal , men li gger i
Bydel R0a , se lv om flertallet av elevene
kommer fra Bydel Vinderen .)

Svendstuen skole med regulert
Skadalselv. Foto: Finn Holden
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Plassering
Fem forskjellige alternative plasseringer
ble utredet, med Svendstuen og Midtstutomten der Heftyebautae n star, som de
mest aktuelle. Jdrettsk lubben Heming sa
nei til bygging av sko le ved Hemingbanen. Bystyret vedtok utbygging pa
Midtstuen . Fylkesmannen for Oslo og
Akershus og senere Milj overndepartementet sa imidlertid nei av hensyn til
turveien til Marka . Fylkesmannen foreslo i stedet skoletomt pii oversiden av
Holm enkollbanen , inn e nfor Markagrensen. Dette forslaget mo tte ogsa
protester. Bystyret vedtok derfor bygging pii Svendstuen se lv om tomten var
under normen for barneskoler, Skogvesenet matte tlytte, og flere hus bl e
revet. Men to av de gamle bygningene
pa husmannsplassen var fredet og matte
inkorporeres i skolen.

Bygging

He/h etsinntrykk av den nye Svendstuen skole pdj@rste sko/edag med
forventningsfiille elever. Foto: Finn Holden
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Alex Christiansens arkitektkontor tegnet
en skolebygning som en skjenn mot den
beferdede Heftyebakken og Ankerveien.
Skiidalsbekken er bevart mellom skolebygget og veien . Deter blitt et langt, lavt
sko lebygg i fem etasjer, men ikke noe
sted er det mer enn 3 etasjer. Skolen er
tegnet for 21 klasser og sko lefrit id sordn ing, men fire av klasserommene blir
ikke bygd uti denne omgang. Fra sko learet 200 I trenger skolen tlere klasserom
og mii bygges belt ut.
Byggingen begyntejuni 1997, og
skolen skulle v<ert ferdig til skolearets
begynnelse august 1998. De to husene
fra husmannsplassen skal brukes av
sko len, Nedre Svendstuen til heimkunn-

ska p og det opprinne li ge s n ek kerverkstedet G ladbakk til helsesoster og
grupperom.
I skolegarden er det et amfi inn mot
fjellskrenten og turveien (Frognerseterve ien). Pii oversiden av amfi et er det en
kunstnerisk utsmykning med store
granittblokker med vann som sildrer
nedover. Vannet pumpes opp fra Skada lsbekken slik at det hele tiden er nytt
vann i skulpturen.
Skolegarden er over fem plan , relativt smal og svinger som sko lebygget.
Vest for skol ega rden , mot turveien , er
det et hell ende friomriide med tlere
skrenter. Skolen gir et meget tiltalende
inntrykk , arkitekten har filtt meget ut av
en tomt som egent li g er for liten og
uhensiktsmessig til sko le.
Foreldrene engasjerte seg i trafikksikringen. Opprinnelig va r det tegnet en
parkerin gs plass syd for skolen. Ved
tlytting av parkeringsplassen til oversiden av sko le n b le skolegarden noe
storre og mindre kj0ring pii skoleomradet.

Kilde:
Befolkningsprognose fo r bydelene, Oslo
kommune 1997.

--FOSSHEIM HOTELL
AV FINN HoLDEN

l artikkelen om husmannsplassen Svendstuen nevner Bjame Mjaaland at Fredrik
Rustad bygde Fossheim Hotel! og flyttet
kafedriften dit fra Svendstuen. Han
kj0pte tomten med skj0te fra desember
1898 for kr 6 629.- fra Fr. Husebyes
d0dsbo og bygde umiddelbart hotellet.
Den f0rste branntaksten pa Fossheim, Frognerseterveien 54, fra 1899
viser en hovedbygning i plankereisverk
i 3 etasjer med forhal l, peisestue og 2
sp isesaler i I. etasje, biljardrom og 11
gjestevrerelser i 2. etasje og II gjesterom
i 3. Des suten var det et uthus med 2
staller til 5 og 3 hester, et kuskevrerelse
og en leilighet pa 3 rom og 2 leiligheter
pa 2 rom . Dessuten var det et ishus .
Taksten ble satt til kr II 0 I 00.

Dag Birkelands vannskulptur er vakker ogjimksjonell. Vannet pumpes oppfra
Skada/selven og renner videre ut sa det hele tiden erferskt vann i kummen.
Fra skolens apning 17. august 1998. Foto: Finn Holden
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Driften har ikke vrert vellykket, for
allerede i 190 l er eiendommen slatt
konkurs med utpanting i 190 I og a ret
etter. l en senere takst 1903 er det sma
endringer, men eieren er na enkefru
Gulbrandsen. Ved et auksjonsskj0te er
eiendommen overtatt av fmken Amalie
Lindboe. Foss Bryggeri ga et ian i 1916
mot at bryggeriet sku lle vrere eneleverand0r av alt 01 og mineralvann som
forbrukes gjennom 3 3r. I 1923 ga Frydenlund Bryggeri et Ian pa de samme
betingelser.
Fossheim ble 0yensyn lig drevet som
hotel! til etter krigen . I 194 7 vi ll e eieme
selge Fossheim Hotel! , og Menighetsfakultetet hadde forkj0psrett i henhold
til en pantobligasjon pa kr 100 000.
Denne forkj0psretten skyldtes en testamentarisk gave til MF.

"Fossheim hotel/ innvidd til misjoncerheim. Enfeststund av de sjeldne".
Tekst til bilde i Norsk Misjonstidende nr. 42/ 1947

ll

r

Me nighetsfakultetet kj0pte Foss heim . Kj0pet ble offentliggjort i Lys og
Tid, MFs tidsskrift under overskriften:
" De kom i hu s til jul " . Lys og Li v
fortsette r: " Meni ghetsfak ultetets sty re
har hatt det meget travelt siste arbeidsar
... med over tredve styrem0ter dette a ret.
Styreprotokollen v ise r at det er en sa k
som gar igjen i !wert eneste styrem0te:
Hvordan skat vi skaff"e w'ire fo lk
skikkelig e bolig- og arbeid.sforhold?
(Kursiv der) I over et ar har na styret
arbeidet for a finn e en l0sning pa dette
sp0 rsma l. Den nye rek tor og ho vedsekreta: ren var helt uten hus i Oslo, og
to stipendiater og en dose nt bodde sa
trangt at at det var helt uholdbart i det
lan ge 10p . For noe n a r s id en hadd e
M e ni g hetsfa kultet e t overtatt e n l.
prioritets pantobli gasj on i Fossheim
hotell , Slemdal. Den gang bl e det f0yd
til a t Menighetsfakultetet v ill e ha
forkj0psrett til eiendommen ved eventuelt sa lg."
Eiendommen ble budt ut til sa lg, men
Meni ghetsfakultetet fant at det ville bli
for kos tbart a innre d e hot e ll e t til
leili gheter. lmidlertid hadde Det Norske
Misjonsselskap probl emer med a skaffe
husrom til sine hj emvendte mi sj ona:re r.
Res ultatet ble at M eni ghetsfa kultetet
kj 0pte Fossheim hotell for kr 270 000
so m MF !a nte rentefritt av Mi sj o nsselskapet. Dette leide til gjengjeld he le
Fossheim til mi sjo na: rhj e m m o t a t
Menighetsfak ultetet fikk leid to leili gheter i Fastingsgate 4 av Mi sjonsselskapet. Her flyttet sa den nye rektor
og hovedsekreta: r inn. M isj onsse lskapet
skull e betale aile drifts- og vedlikeholdsutgifter pa Foss heim .
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Mi sjonsse lskapet fl yttet alderdomshjemm e t s itt til det ny e sted et , og
dessuten bl e det brukt som mi sjom.erhj em for fl ere familier.
Norsk Mi sjon s tid e nde omtalte
Fossheim slik ved overtagelsen i 1947:
" Med Holmenk o llbanen er det I 0
min. fra bye n opp til Slemdal stasjon.
Her langt utenfor storbyens lam1 og brak,
sotog mk li gge r villaene oppover
skogasen sa stille og fredelige. De store
hage ne bland er s in e l0v tner med de
ve ldi ge g ranene so m er Nordm arkas
ytterste forposter mot byen og asfalten .
!nnimello m di sse hagene snor Frognerseterveien seg oppover, og f0 lger vi den
I 0-15 minutter, kommer vi til en stor treetasj es bygning so m halvt skjult bak
pil etra: rne li gger i en stor hage med en
praktfull utsikt over Oslofjorden.
Det e r Fossheim. Selskapets nye
mi sjona:rhe im i Oslo.Vakrere kunne det
neppe ligget, og et mer fredeli g sted til
hv il e og ro finnes knapt i Os lo . Fra
trave lheten og jaget ned i bygryten, er
det en li se a komme opp i denne skogsluften hvor freden og roen gir hv il e fo r
sinn et.
Fossheim har i de to 0verste etasjer
21 soverom, hvorav fl ere er meget store.
To s lik e ro m blir derfor en prakti sk
]eili ghet for sma fami]ier som vi] spi se
middag ned e, men ste ll er frokost og
aftens se lv. Deter til dette bruk innredet
et lite tekj 0kken i 3. etasje."
Alt i 1948 kj 0 pt e De t Nor ske
Misj onsselskap Fossheim hotell og sto
som e ier fram til 1980.
Da bl e e iendommen solgt til et eiendom sfirm a, hote ll et ble revet, og omradet bl e bygd ut med mdmalte eneboli ger og rekkehus.

@verst: Fossh eim hotel/Fa No rsk Misjonstidende
Nederst: Omrcldet i dag (Frognerseterveien 54)

Kilder:

Branntakstprotokoll for Kri stiania, Oslo byarkiv.
Lys og Liv nr. I /1948 , tidsskrift for Meni ghetsfakultetet.
Norsk Mi sjonstidende 1947.
Panteregister for Akers Tinglag, bind 4, Rik sarki vet..
Styreprotokoll 1939-1960, Meni ghetsfakultetet
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TO MEDLEMSTURER
MED HOLMENKOLLBANEN
AV FINN HOLDEN

Som opp lyst i forrige medlemsn ummer
hadde Yinderen Historielag 16. og 17.
juni med lemsturer med to av de gam le
teakvognene pa Holmenko ll banen, 609
og 6 1 I . Di v isjon sdi rekt0r ved Os lo
Sporveier, Rolf Gi llebo, se lv gammel
Holmenkollbanefan og trikkekondukt0r,
va r guide pa begge turene.
Den f0rste dagen var det surt, regn
og vind ,og Norge sp ilte landska mp i
fotba ll mot Skottl and i YM i Frankrike.
Likevel m0tte det opp 90 medlemmer
av laget. Neste da g m0tte 40 m ed lemmer.
Vognene sto oppe pa Frognerseteren
stasjon mens noen av med lemmene g ikk
traseen inn til d en 0 d e og for latte
m dmalte Tryvannsh0iden stasj on ved
0vresetertj em ..
Rolf Gi ll ebo forta lte pa turen om
h vor for ut seende pi o n e r ene for
Holmenkollbanen hadde vcert, bade a
a nl egge jernbane m e d sto re brede
vogner, og gjennomf0re en tunnel ned
ti l sentrum , et prosjekt SOI11 holdt pa a
knekke selskapet. Gi llebo sa111men lignet
prob lemene 111ed tunnelarbeidene fra
Majorstuen ti l sentrum 111ed Romeriksporten i dag.
Undergrunnsbanen MajorstuenNationa ltheatret var den f0rste tunnelbane i Norden. Samtidig var den viktig
for utbyggingen av T-banen gjennom
hele byen. Videre har Ho lmenko ll banen
og de senere forstadsbanene formet hele
bystrukturen. Byutbyggingen har ful gt
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banel egemene . Gillebo nevnte, og det
var sikkert nytt for de fl este, at Os lo er
den by i verden som har mest T -bane pr.
innbygger!
En annen ny opp lys ning: Mellom
Besserud og Ho l111enkollen stasjon er
banen brattere enn Flamsbanen!
Tryvannsh0iden ble aldri e nd estasjon pa Tryva ndsbanen. Gi llebo forklarte at dette var et 0konomisk sp0rsmal. Driften Nationa ltheatret- Frognerseteren ble kj0rt med fi re vognsett. Hvi s
driften var blitt utvidet til Tryva nn sh0 iden, hadde banen trengt fem vognsett, og det vi lle blitt for kostbart.
Oslo har 80 km T -bane og trafik eres
av 207 vogner. T-banen i Oslo er grenbaner, som samles pa samme spor gjennom sentrum . I verdenssammenheng er
dette sje ldent; det va nlige er at bver linj e
har sitt spor a lene gjennom hel e byen.
Nar aile linj er saml es pa ett spor i sentrum , skaper dette enorm e kapas itetsprobl emer. Det ka n maks i111alt kj0res 5
to gsett pr. kvarter gjennom sentrum .
Dette l0ses bl.a. med et effektivt overvakingssystel11 for hastigheten. Hvis
kapasiteten 111a 0kes, kan det ikke skje
gjennom tlere togsett, men ved at togsettene b li r lengre.
Takk ti l RolfGillebo og Holmenkollbanen (Os lo Sporveier).
Referatet er gjennom lest av Rolf
G ill ebo.

9. APRIL 1940 PA
0STRE HOLMEN GARD
AV J AN H 0 EG

Os lo luftve rnkomm ando var v interen
1940 satt opp med fem luftvembatte ri er
som hadde med seg lyskasteravdelinger,
og ti mitra lj0seposter. Ett av di sse
batteriene befant seg pa 0stre Holmen
gard . Forho ldene for dette batteriet den
9. apri l 1940 kan sta som et godt eksempe l pa den h ap l0se s itu asjonen
forsvaret av Oslo befant seg i ved det
tyske angrepet: U mod erne kanoner,
ammunisjon so111 bl e karakterise11 som
ubrukbar, ungt befa l og meni ge med
meget li ten trening.
Yed begynne lsen av 2. ve rdenskrig
befant batteri et seg pa Gaustad, men ble
senere overfmt ti I mobiIiseringspl ass pa
0s tre Ho lmen gard , pa l10yden bak
garden. Det va r oppsatt med Ire 7.5 em.
luftvernkanoner M/32 og to mitralj 0ser.
Lyskaste ravde lin gen va r p lassert ved
Smestaddammen.
Sjefen for batteriet pa 0stre Holmen
gard var fenrik Bent Bentzen (26 ar, fra
Os lo). Ha n hadde m ed seg se rsjant
Torgeir Aa rak (23 a r, fra Os lo) som
nes tk omma nd e re nd e. Bentzen sk rev
sen ere en rapport 0111 hendelsene 9. apri I.
D en vise r at han va r fu llt k lar ove r
ti lstanden ved batteriet.
9. april var batteri et satt opp med fem
befal og 39 menige. Sjefen, femik Bentzen
mente at batteriet burde ha hatt minimum
43 meni ge so ldater. r till egg kom at fire
meni ge var permitter!, tre av dem hadde
sykepermi sjon. Det va r tyde li gvis lett a
fa sykeper mi sjo n . E n av de

sykepermitterte var ikke verre enn at han
drog til fje ll s! Batteriet hadde altsa etter
sjefe ns m e ning atte mann for lite.
Stillingen var ikke blitt bedre av at seks
mann va r dimittert den 15 . mars og 13
man n sa sent som I. april. Man fikk rett
nok overf0rt 12 mann fra andre avdelinger, men sykekorporalen meldte seg
f0rst I 0. april , et d0gn etterat kampene
var s lutt . Batteriet m a ng let derfor
sanitetspersonell . Tre h0ydemalere var
dimittert, den gjenvcerende hadde fat t
innviIget pennisjon pa tross av Bentzens
protester. Det var altsa en fenrik , fire
sersjanter og 35 meni ge som betj ente
batteriet, h0ydemaler og sani tetssoldat
manglet
Mannskapet var innkvarte rt i hus i
nceromradet. I Asphaugveien 2 hadde de
til ho ld i andre etasje i en tomannsbolig. I
Dalsveien 36 1a de i en stue i kjelleretasjen
og i Ho lm e nve ien 39 i pe isestuen i
kjelleren. Pa Holmen gard hadde de andre
etasje av " Drengestuen" samt en mindre
mann skapsbrakke og en sp isebrakke for
vaktsty rk en p a ca. I 0 ma nn , b egge
oppf0rt l10sten 1939. Alt va r um0blert,
provisoriske toetasjes senger og enkle
m0 bler var s nekret sa mm e n, s li k at
rommene var kombine1te sove- spise- og
oppho ldsrom.
Bentze n forde lte mannskapet med
atte mann pa to kanoner og tre pa den
tredje . Pa grunn av trcer som sto i ve ien,
kunne man ikke skyte med mer enn to ad
gangen. Seks mann betj ente mitralj0sene,
resten arbe idet so m telefonvakt ,
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l10ydema lere, betj ening ved sentra lsiktet
og som ma lo bserva t0 rer.
To min utte r over midnatt 9 . april bl e
batteri et alarmert f0rste gang, og a llerede
13 minutter senere va r de skuddkl are.
Flya larmen g ikk, og da bye n bl e m0 rklagt, va r de kl ar over at dette ikke bare
var 0ve lse. D e spurte O s lo luftve rnko mm ando o m de skull e hugge trcerne
rundt batteripl asse n, men fikk so m svar
at det enna ikke va r n0dvendig ! Kl. 02.00
g ikk
m a nn s kap e n e tilb a k e til
forle g ningss tedene, men bl e purret opp
igj en ca. to tim er sen e re.
Ca . kl. 0600 h01t e de fo r f0 rste ga ng
fl ydur, og batteri et bl e re ttet inn mot
duren. Siktbarh ete n va r imidl e rtid sa
da rli g at de ikke fi kk 0ye pa noe. F0 rst
ette rpa fikk de me lding o m at det va r
no rske fl y som hadde passe rt. Det va r et
rent tilfelle at fl yene ikke va r blitt beskutt.
N a g ikk J o nas Ho lmen og s0 nn e n
C hri sti a n sa mm e n m e d ga rd s ka re n
He rm a n La rse n og sagka re n Mo rte n
0yan i ga ng med a hogge trcerne som
hindrer s ikten fo r kano nene. Bentze n ga
d e m i ra pp o rt e n m ye ros f o r
ka ldbl o di g he t o g en e rg i und e r de n
paf0lgende skytingen, men tilf0yde: " Det
va r dog ikke muli g pa den korte tid a fa
hugget sa meget at ikk e s iktninge n bl e
vese ntli g hindret. Dette gjo rde seg serli g
fo r
h 0y d e m a lin ge n s
gj e ld e nd e
ved ko mmende, viss effekti vitet pa grunn
av mang lende ru tin ert ma ler a ll erede pa
fo rh and va r nedsatt ."
En tim e senere o bserve rte de tys ke
fl y i syd og apnet ild med to ka no ne r. De
ha dd e s to re pro bl e m e r: Begre nse de
so ne r a sky te i, ga l h0yde ma lin g, og
fremfor alt, gam me l ammuni sj on som va r
ukj e nt fo r m a nn s ka pe t. Fl ye ne fl 0y

dessuten for lav t til a t kano nene kunn e
brukes e ffekti vt, s lik at man va r henvi st
til a bruke mitralj 0sene. De hadde he ller
in ge n effekt . Bentze n trodde at de skj 0t
ned et fl y som han mente fa it ned ved
M a kr e II be kk e n . ( O ve rkomm a ndoen
gjorde sen ere fl ere unders0 ke lser om
denne saken og fant ut at batteri et ikke
hadde skutt ned noe fl y) . Senere fikk de
sa mmen med a ndre lu ftve rnba tte rier i
O s loomradet tilkj 0 rt ny a mmuni sj o n.
O verkommandoen i Oslo matte rekvirere
pri va te las tebil er pa gaten fo r a fa kj 0rt
ut a mmuni sjonen. Pa Ho lmen brukte de
na mye tid pa a skyte seg inn pa nytt.
Bentzen kl aget over at de matte s0ke
dekning nar de tys ke tl ye ne fl 0y lavt over
batteri et. So m vi ser av bildet av en av
kanonene, Ia de n svcert apent i ten·enget,
sn0voll ene rundt kanonene var smeltet,
de n e dho g n e tr ce rn e ga ba re d e lv is
bes kytte lse.
Etter en tids skyting oppsto det en
ove rl edning i en av akkumul ato rene s lik
at spennin ge n fa it ut. En sersj a nt bl e
se ndt av ga rde ette r e n ny. Ha n ko m
til bake etter at kampene va r s lutt.
Fornebu va r i mo rge ntim ene tatt av
tys kerne, og avde lin ger rykk et uhindret
framover langs Drammensveien. Yed 11tiden h01·tes det skyting nede ved Hoff,
og ba tte ri et f ikk o rdre fra Luftve rnko mm andoen o m a ta opp kampen mo t
en tys k avde ling. Hvis de ikk e kl arte a
holde stillinge n, skull e de tre kke seg
ti Ibake med materi ell et til Eke berg batteri
e ll e r 0 del egge m a te ri e ll e t og s0 ke
nordover gjenno m skogen. Ye ien opp fra
syd til Ho lm e n ga rd bl e spe rret m ed
av hogne trcer og mi tra lj 0sene fl yttet slik
at de kunn e beskyte sperrin ge n. Ha lvparten av sty rken bl e pl asse rt her fo r a

forsvare seg ved angrep fra syd og ves t.
Mo t 0St sa de tropp er fra Ga rde n, sa
resten av mann skapet bl e plassert ved
Iaven midt pa jordet nord for ga rden for
a dekk e en eventue ll retrett fra mitra lj 0sesti II inge n.
Dette var en ga nske hapl 0s situasjon.
L uft ve rn so ld a ten e ha dde f0 r kri ge n
da rli g 0ve lse i infa nte ritj e neste . D e
meni ge so ldatene hadde til sam men 400
skarpe gevcerskudd, dvs . I I skucld per
gevcer. De hadde ikke ha nclgranater og
var ikke utstyrt med gassmaske r. Befa let
og V. av de menige hadde ikke hj elm, bare
v i nte rl ue r. M i tra lj 0se ne ha cld e bare
luftm a lstati ver, og Be ntze n s kri ve r i
rappo rten: " Det hersket synlig nerv0sitet
bl andt mann skaperne sel v o m di siplinen
va r god, og man kunde nu fra va re Stillinge r ia kta ang repet pa Sm estad lys-

kaster" .
Det va r en tys k avde lin g pa 50 mann
som ved Sk0yen to k av fra hovedveien
og trakk oppove r m ot Hoff. Angrepet
stoppe t e tte r e n kort ka mp n ede nfo r
Smestaddamme n, cia de norsk styrkene
trakk seg tilbake bortsett fra fire mann
som bl e tatt til fange ette r at de hadde
gjemt seg i v illa " Bj 0 rn ebo" ved Smes tadd a mm e n. Tys ke rn e s nuclde , o g
batte ri et pa Holm en unn g ikk kamp . Ca.
kl. 13.00 fikk Bentzen ordre om a itmstille
skytingen og a m0te ved Ekeberg batteri
for ncermere o rdre . De brukte en tim e pa
a komme seg av ga rcle. Man fikk ikke tak
i las tebil fo r a fa med seg kano nene og
ann e t ut sty r. De to k b o rt d e ler av
avfy rin gs mekani sm en fra to kano ner og
kastet dem (etter det Bull Berg skri ver i
s in rapport) i Ho lmenclammen. (Na boer

0stre Homen gard. Fra Henning So /lied: Akersgarder. Oslo / 947

m e n e r at ise n ikk e var ga tt p a
Ho lmendammen 9 . ap ril. Forfatterens
anmerkning) Benzten skriver at de ogsa
fikk gjemt bort ildl ed nin gsappa rate r,
mitra lj 0sene og litt ammunisjon f0r de
pakket ryggsekkene og dro sin veg.
Dade kom til Ekeberg, fikk de ingen
nye ordre. De overnattet pa Bekkelaget
skole hvor de neste morgen ble avvcepnet
av tys ke so lda te r og f0rt tilbake til
Ekeberg batteri og internert der. Bentzen
se lv bl e fmt tilbak e til Ho lme n. Der
und e rs0kte en tysk offiser batte ri e t.
Kano nene var dekket av presenninger,
og offi seren tittet tilfeldi gv is bare pa den
kanonen som var intakt. Ell ers apnet han
ingen av de tomme materi alkasse ne, og
m ente at a lt va r i o rden. De retter bl e
Bentzen f0rt til den tyske overkommando
og fikk ordre om a ga i stilling igj en og
skyte pa engelske og fra nske fl y. Dette
nektet han a gj0re f0r han fikk o rdren
bekreftet av norsk militcer myndi ghet.
Man fikk ikke forbindel se med noen s lik
myndi ghet, og han bl e " under trussler
fmt til bake til Egeberg". Her kom han ca.
kl. 18.00 over telefon i kontakt med
Luftvernkommandoen, og sjefen for Oslo
Luftvemkomm ando gjento k ordren om
skyting pa engelske og franske fl y.
En tysk styrke pa I 0 mann fm"te befal
og meni ge tilbake til Ho lmen for a gj0re
batte ri et skuddklart. Bentzen arbeidet na
med fluktpl aner og innkalte aile tilm0te
pa s itt kontor. I ly av m0 rk e t for lot
mannskapet litt etter litt batteriplassen
og sa mlet seg pa kontoret. B e ntze n
ori entette kort om stillingen og om fluktmuligheter. A il e var enige om a stikke av.
De som hadde sivilt t0y med, byttet, og
ail e fo rlot i stillhet Ho lmen. Batterisjef
Bent Bentzen se lv forlot stedet so m
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sistemann kl. 00.45 den II . april. Fire befal
og 15 menige sa m let seg i l0pet av dagen
pa Skjennungen. D e tok seg pa sk i
gjennom Marka for a s lutte seg til avdelinger Ienger nord . En del av besetningen endte pa Rjukan.
Bentzen skriver i Os lo den 8. a ug ust
1940 rapport om begive nheten 9. apri l pa
Holmen. Som avs lutning pa rapporten gir
ha n uttry kk for s in frustrasjon over
forholdene. Nar skytingen bl e sa darli g,
skyldtes det for en stor del: I . For lite
personell , 2. Lite 0vet h0ydemale r, 3.
Elendig ammunisjon.
Den gaml e ammuni sjonen hadde en
d0dtid 3 - 4 ganger Ienger enn det norn1ale
og kunne ikke legges inn pa sentralsiktet
i sin helhet. Bentzen hadde stadig papekt
forhold et skriftli g og muntlig. Senest 8.
april snakket han med Luftkommandoens
kontor om sa ken, men fikk beskj ed o m at
han matte S0ke om a fa bytte. M idt under
skytingen 9. april kom som vi har lest, ny
ammunisjon uoppfo rdret!
Pa se lve kampdagen sav net ha n
bedre ko mmunikasjon med Luftve rnkommandoen, og han forsto i det hele
tatt ikke hvorfor de skull e melde seg pa
Ekeberg batte ri . " Man fikkjo i rea li teten
ordre om pa egen hand a melde seg ved
e n fangeleir." Hadde han f:'t tt bestemme
se lv, mente han at de ville ha kommet
seg ut av Oslo bade med mannskap og
materielI.
Vi ska l i en senere artikkel se hvo rdan tyskerne va r langt bedre forberedt
ved hj elp av en mann som bodde nettopp
i vart di strikt.
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• En beskjed kommer fram
• Vare falne 1940-1945 I
• Eva Lorentzen : Dagboksblader fra varen 1940
• loge Lorange Backer: Ris skole 1939-1945
• 0yvind Gaukstad: Grimelund-m0tene sommeren 1941
• Jan H0eg: Kirkefronten
• Arsmelding 1994
1995/2: • A nders Gogstad: Apalveien 20-9. april 1940
• V are falne 1940-1945 II
• Finn Holden: Milorg D 13
• Are Saastad: Motstandsgruppe pa Gaustad
• Gunnar S0nsteby: Episoder fra motstand under krigen
• Finn Holden: Den illegale presse
• JEA : Fra en illegalist's liv pa Vinderen under krigen
• Slaget i Tryvannskleiva
• Nazioppm0te i Hippodromen
• Finn Holden: Likvidering for 0ynene pa Vinderenelever
• Vandrevers
• Georg Stabell: Skikretsens "j0ssinger"
1995/3: • Alf Refsum: Krigsdagbok 9. april- 11. mai 1940
• Sigrid Solberg: Bj0m R0rholt fra Vettakollen
• Lars Schage: Razzia mot "London-Nytt"
• Finn Holden : Nasjonalsosialisme i Vestre Aker til 1945
• Jakob Vaage : 1 okkupasjonens m0rke
• Kristian Ottosen: lsidor
• Jon Brrenne: "Da kjellerveggene ble kunstverk"
• Rolf Skoglund: Holmenkollbanen under krigen
4
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1995/4: • 1nga M. Refsum : Okkupasjonsdagbok fra Haakon den Godes vei
• Finn Holden : Det rasjonerte samfunn 1940-45
• Evelyn Borchsenius: Matauk under okkupasjonen
• Anne-Wenche Ore: Matauk i asen under krigen
• I det daglige, hva savnet folk?
• Noen matoppskrifter
• Jan H0eg: Slemdal skole under krigen
• Evelyn Borchsenius: Noen minner fra Slemdal skole under krigen
• JEA: Dramatikk i Tennisveien under krigen
• Oslo-pressen 8. mai 1945
1996/1 • J0rgen Gjerdrum: Om Nordmarken
• Vilhelm Haffner: Nordmarka i gammel tid
• Jakob Vaage: Det f0rste 50 km rennet i verden
• Ernst Bjerknes: Omkring den f0rste 50 kilometeren i 1888
• Frederik Zimmer: Skihytta "R0dkleiva"
• Finn Holden: Trolovelse for 240 ar siden. To menneskeskjebner
• Trygve Christensen: Ankerveien (bokanmeldelse)
• Arsmelding 1995
• Det nye Rikshospitalet (oversiktstegning)
1996/2: • Arne Dahlin: Barndom pa Vinderen ved arhundreskiftet
• Geir Hvoslef: Minner fra Vinderentiden omkring 1920
• Oddlaug Marstein: Barndom i Thaulows vei f0r krigen
• Peer Chr. Mo: Speiderbevegelsen i Vestre Aker
• Speiderliv i 50 ar - 2. Riis Speidergruppe 1945-95
(bokanmeldelse)
• Harriet Bj0rne-Larssen: Hvor er dette pa Slemdal?
• 0yvind Gaukstad: Apotekgarden pa Vinderen
• Evelyn Borchsenius : Villa Sole- na Risvollen- og H0va
• Bjarne Mjaaland: Utvikling av skogsdrift og friluftsliv i
Oslomarka
• 0yungsvisa
• Bjarne Mjaaland: Bernhard Herre - lovpriste skogene rundt
hovedstaden
• Nils Petter Thuesen : Oslo- seks historiske vandringer
(bokanmeldelse)
• Arsm0te I 996
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1996/3 : • Finn Ho lde n og Ja n H0eg: Sko len i Vestre A ker, de l l
• Arnfi nn Sta nge: Ro ll og Ihl en pri vatsko le
• St. Hanshaugen Ull eva l - stre iftog i byde lens ned re de l
(bokanme lde lse)
• N ils P. T huese n: Os lo f0 r Os lo (boka nme lde lse)
• Stine M ari e Bern e r: O ppvekst i Vindere n byde l
• Bev il ling til Vinde ren apotek
1996/4 : • Finn H o lde n og Jan H0eg: S ko le n i Vestre Aker, de l 2
• Hans Arisho lm : So m ti-arin g pa Vind eren sko le i 1925
• Eliza beth Skjelsv ik : Ho lm enko ll en sko le
• S ig rid So lberg: M inn er fra Sle mda l sko le
• Anne- We nche O re: Sle mda l sko le 1934-4 1
• Sig rid So lberg: M inne r fra Rii s gymn as
• Ka ia Beck 0stberg: Trekk fra rea lsko le og gy mn as 1944-1 950
• Ga ml ebyen Kirke 200 ar (bokanm e ld e lse)

• Jo h. A. Dons: Os lo-traktenes geo log i med 25 tu rbes kri ve lser
(bo kanme lde lse)
• Karsten A lnres: Hi stori en om No rge (bo kanme lde lse)
• Fi nn Ho lden: A ker Sognese lskap 190 ar
• Hvor e r dette? Hva var dette?
1997/4: • Eve lyn Bo rc hse niu s: H olmenko ll e n ka pe ll
• Ragnhild Kl ykken: H vo r er dette? Slemda lsve ien 54
• Finn Ho ld en: Fmen politi stasj on og Vinderen politi stasj o n
• Finn Holden: Skada lentur med Hi stori e laget
• Mari Koll andsrud : Pilegrims leden til Nidaros (bokanm e lde lser)
• Bj a rne Mj aa land : Skogsdri ft, fl 0tning og sagbruksdri ft i
Marida len
• Sverre Thon: G uttedager pa Lill e Fmen
• Finn Holden: Frognerbekken
• Hvor er dette? Hvorfor er dette bygd?

1997/ I : •
•
•
•
•
•
1997/2: •
•
•
•
•
•
•
•
1997/3: •
•
•

1998/ 1: •
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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0yv ind Ga uk stad: Vind eren Hi sto ri e lag 5 a r
Finn H o lden: Vestre Aker f0 r arhundresk iftet
Finn Ho lde n og S igrid Solberg: Ma lere o m Vin deren byde l
Finn H o lde n: Skjennungsstua gjenno m 40 ar
A rsme lding 1996
Ro lf Rasch- Eng: Den gaml e e ika i H o lmenve ie n 77
F inn Ho lden: Seterd ri ft i Vestre A ker
Marka i det 2 1. arhundre. En visjo n fo r Os lo markas fra mtid
Fritz vo n Dat·de l: M inn en fran H eftye-vill aen 2 1. nov. I 87 1
Tho mas Wy ll er: Sko leminner fra S le md a l sko le 1924-29
A rsm0tet 1997
A nn e-Wenche O re: Ho lmenve ien 5
Arkitekt SvelTe Fehn g ratul eres med Pri tzker-pri sen
Hvor er dette?
Eve lyn Bo rchsenius: Skada le n
Bj 0rn H . G l0ersen: Va ndring i Skadalen og gaml e minner
Torbj 0 rn Johan Sa nder: S kada len off. sko le fo r d0ve og " de
fre mm ede" barn a i milj 0et
To ne Mari e O lstad og Jo n Brrenn e: Hvor er dette? - Havna ail e 7
Finn Ho lden: 0stre Ga ustad og " Hav ne n" - utfy ll ende ko mme nta r
Finn Holde n: Varvandring i Ha nsen-bye n
F inn Holden: Slemd a l sko le 75 ar - fritt fra NR K I
Vinderen Historie/ags med /emsb/ad- Register

•
•
•
•
•
1998/2 •

•

Fredrik C harl o Borchsenius: O lavsbo rg- G ra kamve ien 10 A
Finn Holden: Samferd se l i byde len f0 r Ho lm enkollbane n
Finn Ho lden: Begeistrin g fo r den frie natur
Ern st Bj erknes : Smatu rer i Aker i 1870-80-arene
F inn Ho lden: Etablissemente ne pa Voksenasen
Finn Ho lde n: Hestespo rve i og e lektri sk spo rve i
Fi nn Hold en: Jobbetid og byggeboom i Kristi ani a
A rsme lding 1997
Hara ld Sandv ik og E li zabeth Skj e lsv ik : Minnemys over dansk
statsborge r ved Holmenko ll en Kape ll
A rid Ho ll and : Mysteri et ved Ho lm enko ll en kapell
Bja rn e Mj aa land : Ve ier, sti er og l0yper i Frognerseteromradet
Trygve C hri stensen: S0rkedalsvassdraget og S0rkeda len
(bokanme lde lse)
U ll ern Hi sto rie lag: U ll ern- R0a og landet o mkring
(bokanme lde lse)
H vo r er dette? Hva Ia i nrerheten?
F inn Ho lden: Ho lm enko llba nen I 00 a r: pl anene, a nl egget,
H o lmenk ollbanen i drift, vi ll abebyggelsen, Tryvandsbane n,
Und erg runn sbanen, H o lm en ko llbanen som li vs nerve i byen,
okkupasj o nen, etter kri gen
L ise n Heyerdahl Haanes: Ha lvor Emil Heyerdahl

Vinderen Historie/ags med /emsb/ad- Register
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• Anne-Wenche Ore: Om a bo pa landet - i aile falllangt fra byen
• Rolf Gillebo: Holmenkolbanen - noen minner fra 50-arene og
noen betraktninger over banens betydning
• Knut A. Nilsen: Nordmarkstrikken (bokanmeldelse)
• Tor 0ystein Olsen: Blomsterengene ved Blankvann
• Hvor stod denne? Nar er denne fra?
1998/3 • Bjame Mjaaland: Husmannsplassen Svendstuen
• Finn Holden: Svendstuen i offentlige dokumenter
• Lars og Finn Holden: Svendstuen skole
• Finn Holden: Fossheim hotel!
• Medlemsturer med Holmenkollbanen
• Jan H0eg: 9. april 1940 pa 0stre Holmen gard
• Else M. Astrup: Aker- bygda som ble en hybrid
• Sigbj0m Larsen: Kulturminner i Oslo og Akershus
(bokanmeldelse)
• Arsm0tet 1998
• Regnskap for 1997
• Arsprogram for 1998

Kilder:
Chr. Bennecke: Rapport av 02.02.50,
Riksarkivet
Bent Bentzen : Rapport til sjef for A I,
major Jacob Bull Berg, 8.8.40, Riksarkivet
J. Bull Berg: Rapport 08.09.40 . 1940,

Riksarkivet
Cato Guhnfeldt: Fomebu 9. apri l, Wings
Forlag A/S, 1990
J. Johnsen: Det tyske angrepet pa Oslo,
Riksarkivet

I alle numre har dessuten redakt0ren sin spalte og sekretreren sitt hj0me,
styrets sammensetning og historielagets adresse er oppf0rt.

--.;w.,
En 75 mm luftvernkanon, M-32 i stilling ved 0stre Holmen batteri i april 1940.
Foto: RoljHdva. Fra Guhnj(ddt
8
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IF
AKER
BYGDA SOM BLE EN HYBRID
AV ELSE

M. ASTRUP

1948 ble 0stre og Vestre Aker innl emmet
i hovedstaden.
Hva har skj edd med stor-Oslo i de
siste 50 ar? Kan man med handen pa
hj ertet si at byen har utviklet seg i pos iti v
retnin g? Er dens sj el blitt tatt vare pa?
Harman tatt hensyn til n ~ r-omra d e n es
opprinn elige land ska pss truktur? Hva
skj edde med det siste l0ftet, gitt av
ordf0reren i Aker herTedstyre, om a «vake
over utviklingem>? Hva maktet Aker
Sognese ls ka p a gj 0 re? Er det
kontrol lerbare kommet ut av kontroll? En
sliten by, gra, intetsigende, forurenset?
En by av p0 lse bode r, kaffe ba re r,
paraboler? Et 0rkes l0st samm ensurium
av ha ndlin gs la mm e lse og ga -p amentalitet? En by i utakt med seg se lv?
En hovedstad av haier og kortsikti ge
spekul atme r? En by av no sta lgiske
svermere? Er det hva vi har a forho lde
oss til ?
F0r arhundreskiftet var Aker Hcrred
en smil end e j o rdbruk sbygd . Ondulerende akre veks let med skogk ratt. Pa
engene beitet dyrene. De ga ml e kmttersti ene f01t e til skogmarkene. Mell om
ga rdene gikk de ga ml e kj erreve iene.
lndustrien holdt seg langs vassd ragene.
Det radet orden og idyll. I 1898 apn et
Ho lm e nkollb ane n. Den hadcle so m
prim ~ ropp gave a f0re menneskene og
ikke dyrene til skogs.
I dag kan man ofte lure pa om dct
ikke er omvendt?
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UtparseUering
De le r av Akergardenes arealer bl e
parseller1 uti perioden fra slutten av 1800tallet ti l 1940, men det foregikk i hovedsak
i rand so nene. Etter grense utvid e lse n
etter krigen bl e ga rdene som «fritt viIt»
for utbyggere. Boli gmange len var stor
pa grunn av befo lknin gsvekst og so m
f0 lge av stagna sj on und er krigen . Da
jordbruk sa realer i pressomradene ble
omgjort til tomter, bl e det fart i omsetningen. Det var ikke Ienger god politi kk
a tenke kvalitet, men kvantitet. An·ondering og area ltilpassing bl e fremm edord .
Utbyggingstakten fra 1948 og til i dag
har aksell erert.
Ferst bygget man arkitekttegnede
vi ll aer med ve ltilpassede ha ger. Den
beste matj orda bl e bevart. Sa gikk mer
over til byggmester-tegnete hus i st0rre
skala, rekkehus og leili ghetskompl ekser.
Det skjedde f0rst fo rsiktig pa skrinn jord.
Sa kastet man etterh vert ail e hemninger
over bore! . Utnyttingsmani en sky ll et inn
over det tidligere Aker. Man bygget ut
for fote bade i 0St og i vest pa arhundrer
ga mmel dyrkingsmark . Det nyttet ikke a
kjempe imot.
Sognene Nordstrand , 0stre og Vestre
Aker og Ullern, inndelt fi·a 1909, ble aile i
st0rre ell er mindre grad gjort til gjenstand
fo r en hensy ns l0s urb ani ser in g. De
skadelidende er blitt eldre, syke og unge,
de mest forsvarsl0se i sa mfunnet. De har
ingen reelle va lg, men ma ta til takke med
de tilbud som finn es. I sa henseende har
de tidl gere sognene forlengst Fa ll ert.

Historikk
Det var langt fra opplagt at Akerbygdene
skull e bli innl emm et i hovedstaden.
Ma nge po litik e re, s~ rli g blant de
konservati ve, strittet i mot. Det var en
politi sk thriller bade pa loka lt og
rikspolitisk pl an som pagikk over mange
ar. F0rSt ble fors laget nedstemt pa 30tall et. N0den etter krigen ma ha v~ rt
ut slagsg ive nd e fo r det e nd e li ge
vedtaket.
Siden kri stendomm ens specie barndom har Oslo v~ rt et sentrum. Konger
som Olav Trygvason og SverTe trengte
ankerfeste innerst i fj orden. Trusse len
fra nabolandene var stadi g imminent. Og
det var i f0rste runde ikke sp0rsmal om
union , men om innl emmelse. Harald
Hardrade skal, i f0lge sagaen, ha grunnlagt Oslo pa mid ten av I 000-ta ll et. Olav

Kyrre skal ha etablert bi spestolen ta ar
senere. Akershus festning bl e grunnl agt
av Hakon Hakonsson et par arhundrer
etter grunnleggelsen. Bergen og Trondheim var fremste handelsbyer, men Oslo
var vikti gere strateg isk sett. Oslo bl e et
milit ~ rt , 0 konomi sk og kultur e lt
knutepunkt 0stafjell s all erede tidli g i
Middelalderen.

Trangsynt politikk
Uten hensyntagen til vart langstrakte,
avfo lkede land s0ker stadi g fl ere seg til
Os lo-regionen. Politikerne Ieder an med
sin trangsynte «hennetikk-politikk .» Vi
har vent oss til at slik skal det v~ re. Et
godt eksempel er raderingen og utbyggingen av Ga ustad ga rd . Bare en neve
ungdommer opponerte. Na blir trafikken

Riis gard. Foto: Else M. Astn1p
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pa veiene na:r det nye Rikshospitalet
lokalpolitikemes hodepine. Snart ma man
ha skohom for a komme seg inn pa Tbanen . Bare stumper er igjen av det som
en gang var ett av Norges mest groderike
omrader.
Forst var det gardsbrukene som ble
ofret. I dag er det ep lehagene. I morgen
ska l vi antagelig inn a forsyne oss av
markaomradene.
Det dreier seg om Akergardenes
forhenva: rende gardsskoger; der dyrene
beitet na:r setrene . Der ble tra:r tatt ut
som v irke eller til brensel. Der bedrev
man jakt og fiske til lyst og nytte . Nar
v ille dyr streifet i skogene, var det ikke
sa trygt a fe rdes der. I vare dager befinner de «v ili e dyrene» seg pa kontorer
inne i tigerstaden. Begynner man a ut-

Grimelw1d gclrd, Foto: Else M Astrup
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parsellere markaomradene, vi i det vanske li g kunne gis noen reel! begrensning,
fordi politikere er som dognfluer i det
store sa mfunn sma skineriet . Markagrensen er en pmvesten. Kan man ikke
sette grenser noen sted, sa kan man heller
ikke gi rom for reel! og positiv vekst.

Gardene i Aker
Det fante s 206 registrerte gardsnavn i
Aker i 1955. 60 av dem Ia i Vestre Aker.
Til bydel23 horte 12, muligens 13 , av de
reg istrerte gardsnumrene. Akerdrift i
vati di strikt er na begrenset til teiger pa
Gaustad og Sogn . Det blir en stor
oppgave for lokalbefolknin gen a fremme
bevaring av de resterende jordene.
Gardene i Aker har en lang historie

bak seg. Opprinnelsen til hvert enkelt
bruk er vanskelig a oppspore . Det vi vet,
er av arkeo logi sk og navnemessig opphav. Skriftlige kilder er helleristningene.
I Norge regner man med at jordbrukskulturen sa smatt tok til ved overgangen
til yngre steinalder, det vii si cirka 4000 ar
for Kr. Man an tar at en primitiv form for
fedrift ble praktisert for akerdriften.
Pollenfunn av korn og akergress er blitt
funnet i torvmyrer. Da de forste jordbrukerne etab lerte seg, sto havet ca. 22
meter hoyere enn i dag. Ryddingen fra
den tiden var av beskjedent omfang.
Fortsatt var menneskene som fangstfolk
a regne . Overgangen fra nomadeliv til
fast bosetting utviklet seg langsomt. 1
siste del av yngre steinalder, det vii si
mellom2500 og 1500 f0t" var tidsregning,

regner man med at jordbruket var blitt
hovedna:ring i lavereliggende stmk. En
viss form for halvnomadevirksomhet ma
ha fortsatt.
Fra bronsealderen, ca. 1500 til500 for
Kr. har man sikre spor etter jordbruksdrift. Redskapene ble bedre i den tiden
og svedjebruk ble vanlig . Det ma ha gatt
hardt ut over skogomradene.
Det var likevel forst i jernalderen, fra
500 for Kr. til 800 etter Kr. at virkelige
gardsan legg ble dannet. Det sky ldtes
antagelig toting: klimaforvening og jernet
som ble base for redskap og vapen.
Strandlinjen sto fortsatt 9 meter over
dagens niva ved inngangen tiljernalderen.
Utviklingen foregikk langsomt, men sikkert.
Norge ful gte med i ut vik lin gen fra
kontinentalt hold, kanskje noe retardert.

Li/le Borgen gclrd. Foto : Else M Astrup

23

Gardsnavn forteller sin
historie
Garder med kmte, stedsbeskrivende navn
er regnet blant de eldste.
De kan ha va:1t enkeltgarder av storre
eller mindre omfang eller gardskonglomerater. Eksempler pa de eldste
gardsnavn i Vestre Aker er Berg, Sogn ,
Ris. Ris betyr krattskog pa normnt ,
gammel skrivemate er Hriis, to i;er, stum h.
Disse gardene kan vcere fra eldre
jernalder, altsa for var tidsregning eller
muligens noe senere. I yngre jernalder
skjot nyryddingen fart. Under de forste
gardene, som gjerne Ia pa hoydedrag, ble
vin-gardene an lagt pa engene til de
eldste gardsbruk som sate littgarder.
Ettersom vapnene ble bedre, kunne
man lettere forsvare seg mot vi lle dyr.
Man kunne ogsa bygge s lik at man fikk
bedre beskyttelse.
Man torde derfor a innstallere seg
ved de lavereliggende engomradene,
midt i den fruktbareste jorden. Yin
oversettes gjerne med fruktbarjord ell er
eng. Garder som Skodvin , Borgvin,
Vindarvin, Frodvin sa dagens lys. Med
tiden ble de til Skoiyn, Borgen, Vinderen ,
Fmen. Navnene gir en pekepinn om
lokalisering og karakteristikk. Noe som
kunne gi en rettesnor for omreisende i et
analfabetisk samfunn. Vinderen kan va:re
vingarden ved Vindaren , navnet pa
Gaustadbekken som «vendte» seg ned
over. Andre sammensatte gardsnavn
som Grime lund, forteller muligens om en
kultplass; Iunden ved elven Grima (som i
dag gar i mr) . Siste stavelse «lund» kan
ogsa ha va:rt naturbeskrivende ,
gards lund en ved e lv ebredden . Helt
sikker kan man ikke va:re.
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Vin-gardene og Grime lund ma regnes
a hore til stadium to i bosettingsutviklingen etter de rene naturbeskrivende enstavelses gardsnavnene.
Hvis Grimelund er avledet av en tidligere
kultplass, er gardstuften antageli g yngre
enn vin-gardene.
Stadr, heim , land og setr-gardene
horer antagelig til tredje utviklingstrinn.
Pa 0stlandet er stad-endelse gjerne
forbundet med storre gardsan legg. Gaustad l10rer med i den gruppen . Antagelig
er garden fra vikingtiden , det vii si fra
800 til I 000 etter Kr. Et ski ll e pa
gardsnavnene fra de tidligste landnamsarene er at de blir mer personlig oppkalt.
Eksempel ; Gaustadir kan vcere sammensatt av manns-navnet Gautr og stad, som
betyr bosted. Men «gaus» betyr ogsa
flom , vannstmm pa norront. Det kan
tenkes at gardsnavnet kan vcere naturav ledet. To elver mottes like ved tuften,
sa den forklaringen kan ogsa ha noe for
seg. Et annet eksempel; Smedstad kan
ha vcert smedens bosted, men man vet
det ikke for sikke1t.
Navn pa land og heim var mindre
van li g i Aker. Rudgardene kom til i
middelalderen mellom I 000 og 1300. Rud
betyr rydning. Rudgardene er gjerne
mindre garder pa skrinnere grunn. Vi har,
som eksempel , Haugerud gard ved Sogn.
Av navnene a bed01nme er gardene i
Aker av meget gamme l opprinnelse. I
hundrevis av ar ble gardsan leggene og
jordbruks-landet rundt byen skjottet pa
tradisjonelt vis. Stabilitet ma ha va:rt et
nokkelord. Nyvinninger har kommet
langsomt. Nar det gjelder eierforholdene,
derimot, har de langt fra va:rt stabile hvis
man ser det over tid. Skalman tete etter
grunner til at Akergardene har fatt s lik

Vinderen. Fra So/lied: Akersgarder

"Havnen ", 0stre Gaustad. Fra So/lied: Akersgarder
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en ublid skjebne, sa er det vanskelig a
trekke frem en enkelt grunn. Mange
faktorer har spilt med. Mangel pi\
respektf0lelse fra ulike hold kan muligens
vcere et viktig moment. Et n0kkelord er
estetikk, som fortsatt lyder som et
fremmedord for mange.

Eierforhold
«Historien gjentar seg» mener enkelte.
«Den gar i endel0se b0lger,» mener andre.
For Akergardenes vedkommende virker
det som det siste har vcert tilfelle.
Oppbyggende b0lger er blitt erstattet av
nedbrytende. En by uten visjoner er i ferd
med a svelge de siste draper av
opplagsnceringen, en bygdekultur er blitt
erstattet av en overtladisk, kynisk urbanisme. Et reservoir er t0mt. Politikere suger
ikke av egne bryst. Det mange som na
0nsker er a stupe inn i Markaomradene
uten annet enn med kortsiktige mal og
meninger for 0ye. Dramatikken i det a
«sage den grenen man sitter pa » er
uforstaelig for en som kanskje aldri har
sett en motorisert sag.
Fra de eldste agrartider ma gardene i
Aker i stor grad ha vcert selveiende. I
vikingtiden ble b0ndene innerst i
Oslofjorden akterutseilt i forhold til
vikingene !angst kysten. Akergardenes
eiere ble ikke tilh0rende det sakalte hersearistokratiet. Gardene i Aker Ia i fruktbart
lende med rike ekspansjonsmuligheter. Det
var ingen vits i a dra ut for a pmve lykken.
I tidlig middelalder fra cirka ar I 000
tok gamle Oslo form som et lades ted, og
bysenter. Aker gard var den f0rste som
matte vike for byutviklingen . Kongene
sa pi\ Oslo som et knutepunkt og en
viktig m0teplass med lune viker. To store
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klostre ble anlagt i Oslo pi\ II 00-tallet.
Yakre steinkirker ble reist. En blanding
av b0rs og katedral ble forent ved
Akerselvens utl0p. Oslo ble et
administrativt kirkelig og kommersielt
senter fra tidlig middelalder. Historiske
begivenheter fant sted der ulike grupperinger m0ttes til tevlinger.
Allerede fra sagatiden, det vii si pi\
1200-tallet, gikk enkelte Akergarder over
i Kongens eie. Mange garder i Aker ble
delt i ett eller tlere bruk. Det gjorde eieme
sarbare. Overgangen fra se lveie ti I
godseierdannelser i mer offentlig regi
foregikk gradvis gjennom hele middelalderen. Rundt 1500 eiet kirk en det meste
av jorden i Aker. Det var scerlig
Hoved0en og Nonneseter kloster som
sto som proprietcerer, men ogsa
Domkapitlet var godsforvalter.
Overdragelsene foregikk fra tidlig
kristen tid, men det var scerlig etter
svartedauden i 1349 at det ble fart i
omsetningen. Godsene ble overtatt dels
som gaver til gjengjeld for sjelemesser,
men ogsa ved salg og ved pantsettelser.
Noe gods ervervet Kirken fra Kronen .
Det siste viser at pengehusholdingen
var i emning. Jordegods var det eneste
rentebcerende anvendelsesmul ighet.
Tidene var sare t0ffe med stup av
landskyldsinntekter. Partsgarder og
leilendingsbruk ble norm, men mange av
oppsitterne i Aker var dyktige og
utnyttet 0degardene i tillegg til det de
fra f0r forvaltet.
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1, Nonneseter l<loster
2. Korskirken
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5. Hallvardskirken
( Oomkirken)
6. Laurentiuskirk·en
7. C!emensklrken
8. Ni kolasklrken
9. Kongsgarden
10. Marlaklrken
l kongelig kapell)
11. Teglverket
12. Franslskanerklosteret
(Oslo Ho,.pltal)

Det gamle Oslo omkring 1300. Fra Oslo Byleksikon

Skriftlige kilder
Fra 1300 fi\r man forskjellige skriftlige
kilder om kj0p, salg og makeskifter. Den
viktigste er biskop Eysteins Jordebok fra
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-1390-tall et, den saka lte Rode Bok. Der
star det at kirken da e iet 82% av all j o rd i
Ake r, Kro ne n 3% og pri va te 15%. De
skri ftli ge kildene som s ide n ful gte, far
Akerb ygde ne ut av usikkerhetens s lo r.
Til min ste detalj kan vi fo lge eierskiftene
og eierne. Deres ryggrad va r ga rden og
ga rdsli vet. Stolt Ia brukene og ga n<e rin g
ti I et stort om la nd .
Refo rm asj o nen i 1536 ma rkerer et
skill e i Akerga rd enes hi sto ri e. Bi spegodset g ikk auto mati sk over til Kronen.
Kl os tergodset g ikk i sto re de le r over til
ve rds li ge len . Hovedoens kl oste rgods
var all erede blitt konfi skert i 1532 og lagt
under Akershus slott . Rundt 1600 viser
le nsregnskapen e at Kro ne n eiet 6 1% ,
Kirken 29%, private O slo-borgere 8% og
Akerbonder, det vii s i brukerne, bare 2%.
Etter 7-arskri gen fra 1563 til 1570
overdro Kongen en del av sitt gods i Aker
og omegn til Oslo-borgere som belonning
for innsats i krigen eller som erstatning for
ta p . Le n s reg ns ka p e ne bes kri ve r
eierforholdene i Aker. Ga rdene var delt i
fle re bruk o g gj e rn e i f le re p a rt e r.
Landsky lden ble beregnet i naturalia, malt
som markesbol , oresbol (bol=bosted).

Byen brenner
17. aug ust 1624 bra nt O s lo, og det nye
C hri s ti a nia bl e fl y tte t inn und e r
A kershus. Jl opet av 1600-tallet bl e fl ere
sto n·e pri va te gods dann et i Aker, srerli g
ost for elven , men ogsa i vest. Under
Hannibalfeiden i 1643-45 trengte Kongen
penger og fikk pa ntsatt fl ere j ordegods
utenfo r byen . Det va r i den fo rbindelse
a t Bogstad, Nordre Rod og fl ere andre
bruk i Sorkedalen ble overdratt fogden i
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Aker, Morte n Lauritzsen (rundt 1650).
Grime lund ble selveiende omt:rent samtidig.
Ris gard ble selveiende hundre ar senere.
Vinderen kom pa brukerens hender i slutten
av 1700-ta llet. En av Borgengardene ble
sogneprestegard i 1746.
Etter at eneveld et bl e innfo rt i 1660,
tok sa lget a v kro ngodset fart for alvo r.
S<e rli g va r a re t 1662 e t akti vt ove rdrage lsesa r. Man ser a t det ofte e r de
samme bybo rgere som erverver ga rde r
eller parter i garder. Mellom 1600 og 1675
ko m ha lvpa rte n av A ke rga rd e ne pa
priva te he nde r. De nye e ierne bodde fo r
det m este i bye n, srerli g om vinte re n.
Brukerne ell er oppsitterne sorget for drift
og kontinuitet.
Rundt 1700 va r Kronens Akergods
sa godt som rea li sert. Kirken satt fo rtsatt
m ed 15%. Bondene hadde da 13% av
jorden. Utover pa 1700-tallet ble fl ere og
fl ere av ga rdene kjo pt av bruke m e. De t
hadde tatt mange ar a ga . Da bo ndene
igj e n fik k bes itte j o rden pa mange av
A ke rga rd e ne , va r d e ro d e lamp e ne
all erede tent. Pa midten av 1800-ta ll et
bl e e lve le ie n e til indu s triomra d e r.
B yg re nse n bl e fl ytte t fra Gre nse n ti I
Skill ebekk i 1859 og videre til Kirkeveien
i 1878. En del gardsarea ler ble fortrert. Sa
ble g re nsen fl yttet videre. Det skj edde i
194 8. M ed et pe nnestrok va r resten av
Akergardene innle mmet.
Akersognin gene va r lite forb eredt pa
a sta im ot presset. Ga rdeierne dann et
eliten. De fo lte byens andedrag mot s in
egen pui s.
Enkelte var innflyttere og hadde liten
fo lel se for sin bygd . Andre ho rte til bl a nt
d e innfo dt e a ke rvre rin ge ne. Skill e t
mellom husmann og ga rdei er hadde v<eJ1

sto rt. O s lo hadde s in e fatti gkva rte r a
kv itte seg med. Bye n pa s in side o nsket
a kvitte seg med et probl e m. Ga rde ie rne
i A ker va r ofte selv forretnings folk med
ett ben i byli vet og ett pa landet. A kerbygdene va r etter kri gen ikke Ienger noen
ordentli g bygd, men en hybrid.

Bevisst udugelighet
Da kong Christi an den 4 . anla Chri stiania
pa 1620-ta ll et, va r det etter en grundi g

Rl•

r

og reg lementre r plan. S iden har byen est
uti ail e retninger. A ltfo r ma nge har ha tt
et o rd med i spill et. Na r ingen grupper
blir eni ge, er det en skam a kaste krone
og m y nt o m b es lutnin ge n. S lo tte ts
pl asse rin g skapte en tode lt by. Synli ge
og usynli ge skill e linjer sto lte og steil e
holdninge r. Akerbygdene va r et reservo ir fo r byen, skogene en oase. Hva gikk
ga lt? Na r kultur med storK bl e fo rvekslet
med et naturprodukt og vise-ve rsa, da
bl e byutv iklningen uhandterlig.
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By utvidelsene 1624 til 1946.
Ved neste byutvidelse i 1948 ble Oslo og Aker slcltt samm en. Fra Oslo By leksikon
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-Ska t man fa en by til mer enn a
overleve, ma man serge for et det er bala nse m e llom fast b ygge m asse og
gmntarea ler. Bevisst udu ge lighet har
v<ert ledetraden i mye av det som har v<ert
gjort. Hadde Akerbygdene fatt en
«snillere» profit, vill e man kanskj e lettere
kunn e ha akseptert e n ska nso m
utn ytting av Marka . Men bevise lig har
man ikke kunnet nytti ggjere seg de
omradene som bl e gitt til disposisjon i
1948 med matehold og <e refe le lse.
Resultatet er blitt hummer og kanari» la issez -faire e ll e r la issezmi serable», alt etter som man ser
det.
Store skogarea ler og
fje ll om rader er blitt
fredet i de senere

ar. Det gjelder bevaring av det biologiske
mangfoldet.
Hvo rfor er det ikke biitt laget en
til svare nde man gfold splan for Os lo?
Etter at man grovt har forsynt seg av den
dyrkede marken i det tidligere Aker, vi i
m a nge na gj e nta bedriften i skog omradene. Deter enkelte som a ldri som
skjenner nar det lyser mdt.
En by ska t snart feire sitt mill enium .
En bygd kan markere sin
50- arige status som by.
M er eno noen ganger det
tid for ettertanke. Hva
skj er med gam le Aker i
areoe etter 2000ars-skiftet?

Christian I V peker pa hvor byen Christiania skallegges
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KULTURMINNER I
OSLO OG AKERSHUS
VED FINN HoLDEN

Sigbjem Larsen har gitt ut en rekke be ker
av loka lhi stori sk til snitt, som " He le
Norges K a rl Joh a n" og " Ma le rn es
Kragem". Na har han ansvaret for tekst
og bilder til en ny fin bok: " Kultttm1inner
i Oslo og Akershus", et omrade rikt pa
minner fra hi storien.
Larsen gar kronologisk til verks, ferst
Nestvet-bopl asse r og helleristnioger pa
Ekeberg og ved Bingsfoss. Sa behandler
han middelalderens Oslo med bop Iasser,
praktbygg, ve ier og kri gs hendin ger.
Borganlegg fra bygdeborger til festninger
og forskansn inger som Akersh us, Blaker
skanse og Oscarsborg er beskrevet og
gjengitt med gamle svart-hvit bilder og
oye vakre fargeb ilder tatt av forfattere n.
Sigbj e rn Larsen forte ller levende om
folks li v, bade vaskekonene og verkseierne. Her savner jeg en til svarende
sk ildring av daglig livet med slitet og
bekymringene for maim- og temmerkj e rem e tangs Ankerveien. Han forteller
om de best bevarte parti ene av Ankerveien forb i Bantjern og Sognsvann, hva
med ogsa et bi lde fra denne delen av
Ankerveien?
Sigbjern Larsen forte ll er om Peder
Ankers store v irksomhet pa Bogstad. En
viktig integrert del av Peders A nkers
sam lede innsats er jo Kj erraten pa Asa.
Se lv o m denne formelt ikke herer til
Akers hus, burde den ve l likeve l va:rt
nevnt under Peder Ankers store inn sats.
Flere ganger savner jeg kart til hj elp
und er les nin ge n . Senere be ha ndl e r

Larsen va nn ve ien gjen nom Os lo og
kysten. Boka er utstyrt med et veil av
fine fargebi lder fra Oslo og Akershus.
Boka gir smak pa a vite mer, samtidig
som v i tydelig ser fatti gdomm en pa
ku ltunnin ner fra var bydel. Det eneste
ste rre kulturminne herfra nevnt i boka er
Ankerveien.
Mange av bildene er en nytelse. En
bok det er vel verdt a bl a i og a lese.
Kulturminner i Oslo og Akerhus, av
Sigbjern Larsen, Oslo 1997.

Treskulptur av Odin,fi'a boken
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ARSM0TE I VINDEREN
HISTORIELAG 31.MARS 1998

VINDEREN HISTORIELAG
ARSREGNSKAP 1997
Medlemmer pr 31.12

758

804

1996

1997

BUDSJETT 98
900?

RESUL TAT REGNSKAP

INNTEKTER :
KONTINGENTER
GAVER
SALGS INNTEKTER
RENTEINNTEKTER

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

79,600
22,708
3,125
3,644

SUMINNTEKTER

95,193

109,077

==============

UTGIFTER:
MEDLEMSBLADET
M0TEUTGIFTER
FOTO OG BILDER
PORTO
KONTORUTGIFTER
DIVERSE UTGIFTER

37,023
6,583
0
7,643
13,640
652

45,898
17,579
2,846
9,935
9,299
1,877

SUM UTGIFTER

65,541

87,453

ARETS RESUL TAT

--

================
21 ,624
29,652
================

BALAN S E :

EIENDELER:
KASSE
BANK og FOND
POSTGIRO
SUM EIENDELER
GJELD OG EGENKAPITAL:
FRI EGENKAPITAL
ARETS RESULTAT
SUM GJELD OG EGENKAP.

1,415
99,640
3,366

390
111,370
14,285

104,421

126,045

74,769
29,652

104,421
21 ,624

104,421

126,045

=================

=================

Vinderen 15. mars 1998

@~\,~k
Per Henrik Bache
sekretaer I kasserer
sign.
Arsregnskapet ¥1997!
er revidert og funnel i orden.

~
Tore H st
sign.
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Axel Ramm
sign.

Til stede pa Holmenkollen Restaurant var ca 100 medlemmer.

1998

88,000
50,000 (proj.H+K)
3,000
4,000

--

135,000

60,000
20,000
5,000
15,000
15,000
55,000 (proj.H+K)

--

170,000

=====
-35,000

1.Arsmmet ble apnet ved formannen , 0yvind Gaukstad.
2.Eskild Jensen ble valgt til moteleder. Videre ble valgt til referent
Ole A Krohn og til a skrive under protokollen Gudveig Bache og
Bernt Erik Nresguthe.
3.Ingen bemerkninger fremkom til innkallingen eller sakslisten.
4.Arsberetningen ble lest opp av formannen og godkjent av
forsamlingen. Moteleder uttrykte ros for en god gjennomforing av et
rergjerrig program. Arsregnskapet ble likeledes godkjent og styret gitt
ansvarsfrihet. Gjennomgangen utfort av en av de to revisorer ble ansett
som tilfredsstillende. Budsjettet for 1998 tatt til etterretning.
5.1nnkomne forslag- Styret ved formannen fremmet forslag om endring
av vedtektene saledes at kontingenten for livsvarig medlemskap ble
hevet til 20 ganger arskontingenten (tidligere 10 ganger). Begrunnelsen
var at den eksisterende sats pa lengere sikt ville kunne svekke lagets
okonomiske soliditet. Fra salen ble det fremmet forslag om fjeme
muligheten fori fremtiden a tegne livsvarig medlemskap. Forslaget fra
salen ble ved avstemning vedtatt med klar majoritet.
6.Valgkomiteens forslag ble fremlagt av Bjame Mjaaland. 0yvind
Gaukstad og Finn Holden ble gjenvalgt til styret. Siri Ytrehus og
Anne-Lise Fossum onsket ikke gjenvalg. I deres sted ble valgt Else
Astrup og Gunnar Sandsbraten. Alt i overensstemmelse med
valgkomiteens forslag.
7.Revisorer (Tore Holst var ikke pa valg) ble valgt Bjame Mjaaland
(ny). Som nytt medlem av valgkomiteen til erstatning for Bjame
Mjaaland ble valgt Karen Margrethe Sodring.
8.Arsprogram for 1998 ble gjennomgatt av 0yvind Gaukstad.
Engasjement for tidligere husmannsplasser i tillegg til Holtet bl.a.
Hagan ble etterlyst.

a

Referent: Ole A Krohn
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HVOR ER DETTE?

ARSPROGRAM 1998
Fremlagt pa arsm0tet av davcerende Ieder 0yvind Gaukstad

1. 4 medlemsm0ter inkl. den europeiske
kulturminnedagen
2. 4 medlemsblad

I

3. Smia pa Gaustad - apning 1/10
4.

Lille Holtet husmannsplass pa Slemdal

5. Kulturminnekart for Bydel Vinderen. Ferdig i
1998
6. Presentasjon av gamle hoppbakker,
slalambakker, skihytter - arbeidet pabegynt
7.

Kultursti langs Sognsvannsbekken - Samarbeid
med Park- og Idrettsvesenet. Forprosjektering
199 8. Arbeidet igangsettes 1999.

Foto: Finn Holden

8. Fortsatt fotografering av gamle hus og
bygninger i bydelen
9.

Fortsatt dataregistrering av bilder, tegninger etc.

10. Styremedlemmenes spesialfelter
11. Komiteer (fotogruppe, gardshistoriegruppe,
intervjugruppe, Markagruppe etc.)
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SEKRETJERENS HJ0RNE

STYRET I VINDEREN HISTORIELAG
1997-98

Vi vokser stadig og vi har snart m1dd vart mal for dette aret.
Bare siden sist den 15 .mai har vi fatt 35 nye medlemmer som
vi 0nsker velkommen til oss. Vi har pr. 20.aug 873 medlemmer i
laget etter at vi har stmket 9 medlemmer av ulike grunn er i samme
peri ode.
Har du tenkt pa om ikke du burde overtalt dine naboer til ogsa
a bli medlemmer av historie laget vart. Gj0r noe med det nil, sa
sender vi dem blad nr 25-27 nar innbetalingen er kommet.
Arskontingent 1998- selvkontrol l:
Disse ordene er til deg som enna ikke har beta It sky ldi g kontingent tillaget. Jeg er
n0dt til a gjenta dette da vi fremdeles mangler pr dato over I 00 kontingenter for
1998. Det er altfor mange, og vi undrer oss over hvorfor det er sa mange trege
betalere i vart hi storie lag.
Med blad nr 1198 fulgte det en giroblankett, og vi venter at du snarest betaler
kontingenten som er forfalt.Ta deg tid til a se om du er den som sky lder for de to siste
arene fordi det ikke star et 7 og 8 tall bak navnet ditt. Oppgj0r ventes omgaende.
A vc:ere ajour med betalingen b0r baseres pa selvkontro ll. Dette er til stor hjelp
for sekretc:eren. 0nsker du a betale for flere ar om gangen, er det helt i orden, men
merk av pa giroen hva du betaler for.
Hvi s du er tvil om hva du har betalt f0r, kan du lese dette av din adresselapp pa
dette siste blad ell er giro. Du finner koden for kontingent i blad nr 1/98. Hvis du
synes at dette er vanske li g ell er om du finner ut at sekretc:eren har gjort en feil i
registreringen, er det bare hyggeli g om du ringer pa telefon 22 50 70 83 ell er epost
pbache@online.no. Andre feil kan du selvf0 lgeli g kommentere nar du sender inn
kontingenten din.
Du synes sikkert at forrige blad ble bra, men det ble dobbelt sa dyrt som vi hadde
beregnet. Regnskapet viser derfor at bladbudsjettet allerede er overskredet, og vi ma
overf0re andre midler til dette og neste nummer.
Hittil i ar har flere 0nsket a St0tte laget vart med private gaver, og det takker vi
meget for. Vi har av sendt takkebrev til Vinderen bydelsforvaltning for ytterli gere kr
I 0 000 i gave og til Eckbos legater for kr 5000 i gave i sommer.
For de som mangler noen av vare tidligere 24 blader fra 1992-97, kan disse kj0pes
ved henvendelse til sekretc:eren. En sam let oversikt over ail e vare artikler gjennom
arene er lagt ut pa internett og vii snart komme i bladet. Hvis du har gi tt bort det siste
nr. av bladet, kan du fi't kj0pt et nytt i Vinderen Bok- og Papirhandel som er sa hyggelige
a hjelpe oss med sa lget.
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Leder:
Nestleder:
Sekretc:er/kasserer:
Redakt0r:
Styremedlem:

Anne-Wenche Ore
Arild Holland
Per Henrik Bache
Finn Holden
Else M. Astrup
Evelyn Borchsenius
0yvind Gaukstad
Ole Krohn
Gunnar Sandsbraaten

Historielaget har til formal a vekke interesse og skape forstaelse for var bydels historie.
Deter viktig a ta vare pa gamle minner i vart nc:erm ilj 0 som en kulturarv vi 0nsker a
gi videre.
Laget arrangerer medlemsm0ter og gir ut et medlemsblad som kommer ut fire ganger
i aret. Laget 0nsker a arbeide aktivt for a verne og merke fomminner og aile slags
kultunninner i var bydel.
Vi vi i gjeme na flest mulig av bydelens beboere og 0nsker at de St0tter laget med
medlemskap eller deltar i var virksomhet. Er du interessert i vart arbeid, kan du ta
kontakt med Per Henrik Bache, tlf. 22 50 70 83, eller pbache@online.no.

.. . fortsettelse fra forrige side
Vart medlemsblad nr 28 (4/98) er under arbeide. Det utkommer i november med
nc:ermere beskrivelse av vart tjueattende m0te i desember. Kom gjeme med ideer til
andre arrangementer du 0nsker i historielagets regi.
Ikke medlemmer kan melde seg inn i hi storielaget veda betale arskontingent pa kr
100.- pa var girokonto 082504093 39.
Har du anledning til a bes0ke historielagets hjemmeside pa intemett, kan du finne
det pa http ://home.sol. no/~pbache/vindhist.html. Na ogsa med 13 gam le bilder fra
stmket.
Haper mange finner veien til vart arrangement pa kulturminnedagen den
13. september pa Midtstuen skole.
Per Henrik Bache

