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REDAKT0RENSSPALTE 
Takket vcere dataproblemer matte vi forrige 

gang bryte serien med artikler om veinavn i 
Aker. I dette nummeret fortsetter serien. 
Guruen innenfor norsk stedsnavnforskning er 
Oluf Rygh (1833-1899) , som med Norske 
Gaardnavne forklarte hvert gardsnavn spraklig 
og historisk. Det kan vcere naturlig a gjengi 
hans utredninger om gardsnavnene i Bydel 
Vinderen. Navneforskeren var for 0vrig en 

eldre bror av borgermester i Christiania, forretningsmann og stortingsrepresentant 
Evald Rygh ( 1842-1913), som spilte sa stor rolle for a sikre byens befolkning et areal 
ved Holmenkollen og at kommunen kj0pte Frognerseterskogen. 

I enhver forening er det viktig a Ia tilbakemelding fra medlemmene. Vi 0nsker a 
h0re fra dere om det er ting dere 0nsker annerledes, forslag dere har til stoff om 
bydelen, forslag til varturer eller h0stturer, arrangementer osv. I dette nurnmeret er 
det et intervju med en som har levd et langt liv i bydelen. Har dere forslag til personer 
som vi b0r intervjue eller personer som fortjener en spesiell omtale, si ifra. I 
vinternummeret neste ar far vi en lengre artikkel om institusjonen Tomm Murstad. 
Som dere ser av innkallingen til julem0tet, apner vi for medlemmenes 10 minutter 
etter foredraget. 

Den internasjonale Kulturminnedagen har som tema i september ar 2000 
Kommunikasjon, og dette vii vcere tema ogsa i medlemsblad nr. 3 neste ar. Vi ma ha 
flere artikler enn en om mastene i Tryvannsasen. Kommunikasjon er et vidt begrep, 
fra veier og teletjenester til annen skriftlig eller muntlig kontakt mellom mennesker. 
Har noen forslag til opplegg for Kulturrninnedagen? Har noen lyst til a bidra med et 
stort eller lite bidrag til det medlemsbladet? 

Vi fortsetter anmeldelser av viktige b0ker. B0kene som anmeldes i dette nummer, 
kan anbefales pa det aller varmeste. 

Vinderen Historielag feirer tusenarsskiftet med a sende ut en kalender samtidig 
med dette medlemsbladet. Vi kommer ikke til a lage kalender hvert ar, det er for 
kostbart. Men vi klarte ikke a motsta denne anledningen. 

Finn Holden 

"San Michele" 
I panteregisteret for Aker kalles "Wilhelmsh0i" hele tiden "San Michele". Kan noen 
av leserne gi en forklaring? At Axel Munthes sted pa Capri den gang var pa moten, er 
ikke nok grunn. Var det fordi Wilhelmsh0i hadde like fin utsikt som villaen pa Capri 
eller var det en annen grunn? Var navnet pa noen mate offisielt? 

JULEM0TE 

Vinderen Historielag inviterer til julem0te i kjelleren pa 

HOLMENKOLLEN KAPELL 
tirsdag 30. november kl.1900 

Mona Cappelen kaserer om Tradisjoner gjennom aret 
Etter kaseriet serverer vi gl0gg og pepperkaker 

Kunstnerisk ved skuespillerinnen Wenche Helena Medboe 
Stein Brubak vii orientere om FriviUighetssentralen 

Medlemmenes 10 minutter 

Velkommen til en hyggelig forjulskveld 



OM A RUNDE 
ET MILLENIUM 

AV FINN HOLDEN 

Nar menneskene har rundet arhundrer, 
bar de ofte feiret dette spesielt. Bak dette 
ligger en forestilling om at hvert arbundre 
har sitt sa:rpreg, og at historien kan endre 
seg etter arhundreskiftet. Dette er en 
milepa:l, hvor man kan summere situa
sjonen eller ba et paskudd for feiring. 

F0rste sp0rsmal er selvsagt: Nar 
foregar skiftet? Den vanlige og korrekte 
tanken var at et nytt arhundre begynte 
med tallet l: 1800-tallet begyntear 180 l 
og sluttet ar 1900. Flere forhold gj0r at 
deter annerledes ved skiftet av tusenaret 
na. Skriftbildet og lydbildet av "ar to 
tusen" virker umiddelbart som et st0rre 
ski lie fra 1999 enn bildet av "ar to tusen 
og en" fra "ar to tusen". Takket va:re data
maskinenes problemer ved overgangen 
til ar 2000 ville det virke unaturlig a 
passere dette arsskiftet lett og gj0re et 
stort nummer av det egentlig mer korrekte 
skiftet til ar 200 l. Dette passer helt inn i 
utviklingen av tidsbegrepet gjennom 
historien. Den tekniske utviklingen har 
bestemt menneskets forhold til tid, fra 
avtale 0111 "ved hanegal" til stemplingsur 
pa arbeidsplassen. 

Ved tidligere arhundreskifter var ikke 
dette noe stort problem. F0r arhundre
sk iftet 170011800 ble det gitt palegg til 
aile menighetene i Danmark-Norge om a 
feire skiftet. Da ble skillet gj011mellom ar 
1800 og ar 180 I. Men de hadde jo heller 
ikke datamaskiner. 

Det moderne menneske er slave av 
tiden. De f0rste mennesker tok sitt 
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utgangspunkt i soloppgang og soloed
gang og arstidenes skifting. Det holdt a 
snakke 0111 "banegal", "111iddag", "full
mane" og "solnedgang" . Jakt og fiske 
ble bestemt ut fra behov og naturforhold. 
Komet ble sadd nar jorden var god og 
varm og ble skaret nar det var modent og 
t0rt, dyrene sluppet ut nar va:ret tillot 
det. Menneskene, naturen og tiden hang 
sammen i et partnerskap. 

Kristendom og islam endret dette. 
Klokkeklang og utrop fra minaretene sa 
at na var det tid for b0nn. Dagene ble 
inndelt i et "f0r" og "etter". Industrialise
ringen regule11e tiden enda mer, arbeid
erne matte m0te fram til bestemte 
klokkeslett om morgen en. Mennesket ble 
underlagt tiden med begreper som 
fremm0te og arbeidsslutt, arbeidstid og 
fritid , tidsfordriv og overtid. Tiden 
kommer, tiden gar, tiden bare er. Tidlig 
erfarte vi at tid er relativ. Som skoleelev 
opplevde en at timene gikk langsomt, ved 
eksamen raste de av garde. 

Ved arets slutt f0ler jeg at deter mer 
naturlig med et tilbakeblikk pa arhundret 
enn pa artusenet.l arhundrer skred utvik
lingen langsomt fram. I 1900-tallet har 
utviklingen va:rt eksplosiv pa nesten aile 
omrader. Nar min oldefar skulle til den 
na:m1este by en, Kragem, rod de han over 
vann, gikk over hei, overnattet f0r an
komst og f0r tilbaketuren til Drangedal , 
slik det hadde foregatt i arhundrer. T dag 
tar bilturen en time. 

Ved a rhundresk ifte t va r det en 
nasjonalistisk stemning rettet mot 

Sverige, men folk ide ulike landsdelene 
kjente lite til hverandre. I artier hadde vi 
en radiokanal og en tv-kana!, vi hadde 
ett sprak, en kirke og en skole. Vi hadde 
en felles referanseramme som grunnlag 
for samtaler med aile landsmenn. I dag 
har vi et flerkulturelt og multinasjonalt 
samfunn med tilsvarende kulturfor
skjeller. Pa 1900-tallet har levealderen0kt 
fra vel 50 til vel 75 ar, og det er f0rst 
etter1900 at de eldres levekar er blitt 
radikalt end ret. Vi kan trygt si at aldri bar 
de eldre va:rt relativt sa mange og aldri 
har de hatt det bedre og va:rt mer aktive 
i samfunnet. Jeg vokste opp med kunn
skapen om at Norge var et fattig land fra 
naturens side; situasjonen er noe anner
ledes i dag. 

I Bydel Vinderen gjelder det sam me. 
Utviklingen gikk langsomt og smatt de 
f0rste ni hundre arene av dette artusenet. 
Ved arhundreskiftet var det fremdeles 
om trent bare bondegarder og husmanns
plasser i bydelen. Forandri11gen kom med 
Holmenkollbanen fra 1898, folk flyttet ut 
pa landet og endret det til et villaomrade 
fylt av byborgere med arbeid i byens 
sentru111. 

Aftenposten vii utpeke arhundrets 
person i Norge. Det erjo en umulig opp
gave; hvordan skal111an kunne sammen
ligne Einar Gerhardsen og Bj0rn Da:hlie, 
Thor Heyerdahl og Grethe Waitz, Fridtjof 
Nansen og Kirsten Flagstad? Skj0nt 
artusenets fremste europeiske navn er 
utpekt, og valget ble ikke sa galt: Bok
trykkerkunstens far Johan Gutenberg slo 
ut konkurrenter som Columbus, Martin 
Luther, Napoleon og Hitler. Vi far bare 
va:re glad for at Aftenposten ikke ogsa 
nominerte Vidkun Quisling slik en annen 
institusjon gjorde. 

To norske diktere om 
tid en: 
"Tiden har sine vinger pa ryggen -
f0rst nar den er faret forbi ser man den ." 

Henrik Wergeland 

"I din historie er jeg en kort historie 
T var historie er jeg et knapt arhundre 
I min historie er jeg all den tid som fins." 

Georg Johannesen 

"Nu tokjeg av til h0ire og klatret opover 
en bratt skrent, for ikke a koml11e ut pa 
heldingen mot S0rkedalen. Det var vrient 
a komme op pa grunn av tra:rne som Ia 
felt der. En del av t0mmeret var nylig 
flekket, det var lysegult og ferskt og viitt. 

Oppe pa den lille asryggen gikk det 
kuer, jeg hadde h0rt bjellen lenge. De 
l0ftet hodene og glodde, en efter en som 
om det ikke hastet. Det var kanskje noen 
okser ogsa. Det drev en hete op i mig, 
jeg er ikke sa modig alene. Men det Ia for 
0vrig tmnmer i veien aile steder." 

Fra Oslo-romanen "1 sommer" ( 1932) 
av Gunnar Larsen. Skildringen avspeiler 
flere hundre ars bondesamfunn, ikke var 
tid, 60-70 ar senere. Fra "Oslo, 1 000 ar i 
ord og bilder" ( 1999). 
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ULVETIDER I VESTRE AKER 
AV ARILD HoLLAND 

Ulven er blitt aktuell igjen. Naturfor
kjemperne vii ha ulven til bake. Et forslag 
gar ut pa a apne endog Nordmarka for en 
ulves tamme. B0ndene , s::erlig saue
b0ndene, er uenig: "Sau mot ulv, n::ering 
mot natur". Hvor stor eller alvorlig var 
ulveplagen i eldre tid i Aker? Var det 
ulveplage i Bydel Vinderen? 

I Norge har vi i dette artusen hatt to 
store rovdyr: bj0111 og ulv. Bj0rnen var 
fryktet, men ble ogsa sett pa med en viss 
::erb0dighet og beundring: "12 manns 
styrke og ti manns vett". Barn hadde 
"kosebamser" . Noe til svarende for ulv 
fantes ikke. Den var utelukkende fryktet 
og hatet som intet annet rovdyr. Ulven 
gikk i menneskets matfat. Det kunne v::ere 
ille nok i en tid da strevet for a skaffe nok 
mat opptok en stor del av tiden. 

Hvor farlig var ul ven for mennesker? 
Man kjenner visstnok bare til ett tilfelle 
for to hundre ar siden hvor et barn pa 

--- ~ ·' ··---'· " .-:. ,..)1111 

Romerike ble tatt av ulv. Det var pa den 
tid en meget stor ulvebestand over hele 
Norge, og mange barn var gjetere ute i 
skogen uten at de ble angrepet. Sam let i 
flokk kunne imidlertid ulvene virke meget 
skremmende. 

Ulvehatet var ikke spesielt for Norge. 
Det var ens over hele Europa. Unntaket 
var det gamle Roma, hvor en ulvinne 
if0lge sagnet tok seg av tvillingene Romu
lus og Remus (barn av krigsguden Mars 
og en vestalinne) . Romulus ble Romas 
grunn legger og f0rste konge. 

I norm n mytologi var ulven knyttet 
til d0dsriket. Fenrisulven var et uhyre i 
ul vesk ikkelse og bror av Midga rd s
ormen . Den skulle bidra til verdens 
undergang. I Ragnarok tok Fenrisulven 
livet av selveste Odin. Varg i Veum var 
betegnelsen pa en fredl0s som var d0mt 
for en forb1ytelse pa et hellig sted. Ulven 
var symbolet pa d0d, ondskap og gradig-

Spar av ufvegrav ved Sanda Foto: Arild Holland 
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het. Konklusjon: Et ufyselig dyr som det 
gjaldt a ta av dage. 

Normal vekt for ulv ligger mel! om 40 
og 50 kg. St0rrelser opp til 70 kg har 
forekommet. Ulven streifer mye omkring, 
s::erlig om vinteren. Pa denne tiden samler 
dyrene seg i flokker. Ulven er et stort 
rovdyr og en meget dyktig jeger som 
nedlegger ail e slags dyr: fugl , hare, rev, 
gaupe, jerv, radyr, hjort og elg. Av husdyr 
tar den mest reinsdyr, sau og geit samt 
hunder. 

I de siste 400-500 ar kjenner vi til tre 
"ulvetider", hvor ulven forekom i stort 
an tall i aile landsdeler. Den f0rste var pa 
slutten av 1500-tallet og varte til henimot 
1650. Fra begynnelsen av 1700-arene kom 
en ny ulvetid. I siste halvdel av 1700-
tallet ebbet ulveperioden ut, men pa 
begynnelsen av 1800-tallet fulgte den 
tredje ulvetiden. I denne siste periode 
var ulven tallrik over praktisk talt hele 
Norge frem til1860. Da begynte en kraftig 
tilbakegang. Allerede fra 1865 var det syd 
for Dovre slutt med ulv som fast be
stand. I Nord-Norge og s::erlig i Finnmark 
holdt bestanden seg oppe til omkring 
1920-25. 

Siden ulven forarsaket til dels stor 
skade pa buskapen og hyppig tok 
hunder, ble det tidlig benyttet premier 
lokalt for a oppmuntre til felling av ulv. I 
1730 - i en av de store ulvetider- ble det 

Fylke 1846-50 1851-55 1856-60 

0stfold 45 10 37 

Akershus 9 7 7 

Hedmark 108 67 153 

Opland 131 204 119 

0vrige Norge 839 834 751 

Sum Norge 1 132 1 122 1 067 

fastsatt en premie pa 2 riksdaler for 
voksne og I dater for unger. Premie
bel0pet ble utlignet pa bygdens garder. 
Fra 1846 overtok staten premieringen. 
Premien var f0rst tre speciedaler, fra 1864 
fern speciedaler (20 kroner) som pa den 
tid var et betydelig bel0p. I tillegg kom 
det ofte premier fra fylke, kommune og 
forskjellige organisasjoner. I arene 1846-
63 ble det i hele Norge utbetalt omkring 
3900 premier. I 1971 ble ulven fredet. Vi 
har gatt veien fra premiering til b0te
legging. 

Arsaken til de bra ned ganger i ulvebe
standen er et ul0st sp0rsmal. Det antas 
at menneskets beskatning var den vik
tigste arsak til nedgangen i antall ulv i 
forrige arhundre. Etter at staten fastsatte 
skuddpremie pa ulv fra 1846, gir rovdyr
statistikken en oversikt over fellingene. 
Statistikken er irnidlertid ikke all tid palite
lig. Mange ulv har v::ert rev! Statistikken 
omhandler "Antal pr::emier utbetalt i 
hvert amt for dr::epte ulver femaarsvis" . 

Tallene viser sterk nedgang i antall 
drepte ulver i det syd0stlige Norge fra 
1860-arene. Statistikken viser ogsa at i 
Akershus fy lke og dermed i Aker tok 
ulveplagen slutt fra omkring 1850. 

I f0rste halvdel av 1800-tallet var det 
mye ulv i Akershus. Statistiske data 
finnes ikke, men deter mange tegn pa at 
ulvebestanden var en plage. Flere steder 

1861-65 1866-70 1871-1910 Sum 

1 93 

1 24 

129 29 22 508 

135 27 616 

316 165 1 127 4 032 

580 195 1177 5 273 
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rundt Oslo er det saledes tydelige minner 
om ulvegraver. Vi har rester etter ulve
graver est for Sander gard i Maridalen, 
like vest for jernbanelinjen. Ved lsi i 
Brerum har Asker og Brerum Historielag 
rekonstruert en ulvestue. Sterrelsen er 
ca. 3,6 x 3,6 m med en dybde pa ca. 3m. 
Historielaget gir felgende beskrivelse: 

"Dyregrav for fangst av ulv vinters
tid med en levende sau eller hund festet 
til atelemmen pa midtstolpen. Fallgraven 
ble tildekket med grener, kvister og sne. 
Fangstmetoden gikk ut av bruk omkring 
1800. Bygd etter 1650 i sleppverk- og 
luselaftet konstruksjon. Utgravet 1982 og 
rekonstruert 1984." 

Mange lokalnavn vitner ogsa om at 
det for hundre ar siden var en betydelig 
hestand av store rovdyr i Oslomarka. Vi 
harf.eks. Bjernholt, Griibeinmyra, Ulvehi
myra, og navn som viser jaktmetodene: 
bjerneledet ved Kobberhaugene, Bjenn
atdalen i Molikasen og Gaupeskar pa 
Krokskogen. 

Ove L Lange forteller i sin bok Nord
marka: "Bestemor til skogbestyrer Lyse 
fortalte ham at da hun var ung, var det 
livsfarlig a ga over Bogstadvannet i 
vinterkvelden, pa grunn av vargen ( .. . ) 
Mannen pa Kampen skjet i 1814 tre 
bjerner og en voksen ulv." 

Amund Helland skriver i Kri stianias 
historie at mellom 1830 og 1840 var det 
sa mange ulver i Christiania omegn at 
aile gardshunder i enkelte ar ble revet 
ihjel av ulver. I februar 1844 ble atte ulver 
"paa en enkelt nat drrebt med stryknin 
ved en dam lige ved Ullevaal" . 

I boken Fra Nordmarka og Krok
skogen skriver Reidar Holtvedt: "Bratt 
ble det omtrent grabeintomt, det var i 
1855. En epidemi rna ha utryddet ulven. I 
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1860 ble den siste skutt her omkring 
[Lommedalen] , senere historier om den 
finnes ikke." 

Den livligste beskrivelse, i romans 
form, finner vi i Henrik Haugstels bok 
"De gode, gamle dager". I kapitlet Ulve
natten pa Husebye forteller forfatteren 
om en ulvejakt i Ullern i ferste del av 
1840-arene: 

"Hele omegnen av Christiania synes 
a vrere full av ulver, ja deter likefrem nifst 
( ... ). Deter vargvinter over landet, sier 
folk. Og omkring hovedstaden reker de i 
hundrevis . Pa Hovind er det sett flokker 
pa inntil30, og like mange andre steder. I 
Serkedalen er tre griser blitt drept av 
bestene, og pa enkelte garder er hundene 
revet ut av sine hus og drept. Pa Fmen 
har de ogsa vrert, det sies at de har tatt 
en oksekalv pa basen ." 

Forfatteren fortsetter: "( . .. ) det for
melig yrte av dem [ulvene] helt ned til 
Trevoldskogen [Frognerseterskogen]. 
( .. . ) De er sa frekke at de vager sig inn pa 
gardene og river ihjel bade gris og bikkje. 
( .. . ) Ulvene myrder for fote, og det har 
forekommet [ut over landet] at familier 
som var velstaende, er blitt bent frem 
forarmet ved ulvens herjinger blandt 
buskapen." 

Haugstel avslutter med en livlig 
beskrivelse av jakten fra fjesgluggene pa 
Huseby: "Omkring hundre meter fra 
garden glir svarte skygger i retning av 
husene: Ulvene ( ... ) kan vrere tyve, 
tredve eller flere, deter urad a telle dem i 
merket. lkke en lyd heres fra flokken , den 
kommer bare nrermere og nrermere, og 
nu blir kuene urolige. De vrerer udyrene 
og ( . .. ) har reist sig, river og sliter i Ienker 
og rauter og bmler redselsslagne. Fra 
den andre si den av hu se t herer de 

-.......---

grisene illskrike og hestene trampe redde 
og urolige i sine spill tau." Etter forfelgelse 
opp til Kapellbakken ble resultatet av 
nattens jakt fire ulver, tatt med ate. 

Hvilken konklusjon kan vi sa trekke? 
Det er pa det rene at ulveplagen var 
betydelig over store deler av Norge, 
herunder i Akershus fylke og Aker. I en 
tid hvor kampen for tilvrerelsen ikke all tid 
var enkel, var det uunngaelig at utryd
delse av et skadedyr som bokstavelig talt 
gikk i matfatet, ble sett pa som helt 
nedvendig. Det var sa viktig, at selv i en 
pengeknapp tid gikk fellesskapet 
(gardene) samrnen om skuddpremier for 
a oppmuntre til ulvejakt. 

Kvantifisering av ulveplagen fer 
ordningen med skuddpremie kom over i 
faste former, er ikke mulig a foreta, da 
ingen statistikk foreligger. Maner derfor 
begrenset til a forholde seg til muntlige 
overleveringer. Disse kan vi ikke stole 
altfor mye pa. Men de gir i hvert fall ett 
sikkert bilde: Ulven var en alvorlig plage 
og matte utryddes . 

Hermed er ikke standpunkt tatt til 
spersmalet om ulven ber gjeninnferes i 
Oslo omegn. Ulven var- inntil den ble 
utryddet - en naturlig del av var fauna . 
Farlig for mennesker- i hvert fall voksne 
mennesker- kan den neppe sies a vrere. 
Det kan vrere mer ubehagelig eller direkte 
farlig a mete en elgku med kalv! Men for 
bade vilt og husdyr er ulven bokstavelig 
talt livsfarlig. 

Kilder: 
- Svein Myrberget: Den norske hestand 
av ulv. Orkanger 1969. 
- Henrik Haugstel: De gode, gamle dager. 
Oslo 1943. 
- Statistisk Sentralbyra: Rovdyr- og 
Rovfuglstatistik 1846-1910. 
-A. Th. Kirer: Akershus Amt 1814-1914, 
Kristiania 1921 . 
- Norges dyr. Oslo 1969. 
- Amund Helland: Kristianias historie. 
Kristiania 1918, bd. ill. 
- Ove L. Lange: Nordmarka. Oslo 1966. 

.l;:c_i iW _ :V ... ,._. ::a ,, 

Rekonstruert ulvegrav ved lsi i Bamun. Foto: Arild Holland. 
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OMKRING BANTJERN I RIKTIG 
GAMLE TIDER 

Av JoHANNES A. DoNs 

Perlen i var bydel, Bantjem, har vcert 
temaet for tlere artikler i Medlemsbladet, 
bl.a . Nr 2. 1999. Navnet, landskapet, 
dyreriket og planteriket er behandlet. Her 
kommer sa en hyldest fra mineralrik:et. 

Rutengjenger 
Det gikk vel en "rutengjenger" her langs 
assiden, forbi Bantjem tidlig pa 1500-
tallet. Han var nok en av de bergfolkene 
som Kongen hadde invitert fra Sachsen, 
for a Jete opp norske mineralforekomster 
som kunne gi gruvedrift pa jern og 
kobber, aller heist S01V og gull. N ar 
0nskekvisten hans ga utslag tlere steder, 
bade 0st og vest for Bantjem, var det vel 
fordi han i underbevisstheten f0lte at det 
matte vcere maim her. Han gikk nemlig pa 
selve grensen mellom to ulike bergarter. 
Slik hadde det vcert andre steder hvor 
han hadde funnet maim. Nord for seg, 
oppover ass iden, hadde han knauser 
med en tydelig hard, kornet, gra eller 
mdlig granitt-liknende type stein. Syd for 
seg, nedover mot fjorden , Ia det lagvis 
vekslende leirskifer og kalkstein. Gren
sen me 11om dem gikk akkurat i Bantjem. 
Herfra fulgte han grensen vestover ned 
til sydenden av Sognsvann, krysset 
Akerselva i Nydalen og dro videre forbi 
Grorud, stadig pa grensen. 

Det varte ikke lenge, sable det i 1538 
anlagt en jerngruve pa ett av funn
stedene hans, den som er blitt hetende 
Sogn gruve (den 0stlige Sognsvanns-
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gruven midtveis mellom Riksarkivet og 
Svartkulp ). Det neste kom kanskje om
trent samtidig i bruk. Det var Gaustad 
gruve (den vestlige Sognsvanngruven, 
vest for Sognsvann, sist drevet i begynn
elsen av 1800-tallet). Vettakollen skjerp 
ogsa kalt Ny-Gaustad gruve (sist drevet 
i 1906) Jigger videre oppover i retning 
Bantjem. Den siste, Riis skjerp, ligger ved 
Ankerveien, vest for Bantjem, der den 
store stien tar opp rett nordover til toppen 
av Vettakollen. Her ved et "bunnl0st" 
huller det sa mye jemmalm (magnetitt) 
at kompasset gar galt. Dette skjerpet er i 
en tidligere artikkel i Medlemsbladet om 
veinavn, kalt Bantjem skjerp. Det gamle 
navnet som ogsa er brukt pa opplys
ningstavlen pa stedet, er Riis skjerp. 

Balthazar Mathias 
Keilhau 
En som ofte kom til bake til Bantjem om
kring 1820, var den unge geologi
studenten B.M. Keilhau ( 1797 - 1858). 
Han slo l0s steinpmver med hammeren 
sin, tegnet og noterte. Faren hans som 
var prest i Biri, kom egentlig fra Holstein, 
men familien var fra Sachsen hvor "eine 
Keilhaue" var et meget brukt gruve
redskap - en kilhakke. Han var den f0rste 
som tok embedseksamen i berg
videnskap ved Universitetet i Kristiania 
og ble sen ere ( 1826) lektor og (1834) 
professor samme sted og i samme fag. 

Det han fikk ut av turene til Bantjem, 
har han n0ye omtalt pa 4-5 sider i hver 
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av de to vitenskapelige avhandlinger pa 
tysk: "Darstellung der Uebergangs
Formation i Norwegen, Leipzig 1826" og 
"Christianias Uebergangs-Territorium", 
hefte I av "Gcea Norwegica", Christiania 
1838. 

Han skriver (i oversettelse) "Grense
forholdene i Vettakollen er av de mest 
instruktive ... Det f0rste stedet hvor det 
er umaken verd a stanse, er ved den 

Han fikk kraftig kritikk av sin sam tid, 
scerlig hans elev og etterf0lger professor 
Th. Kjerulf som bl.a. hadde tatt i bruk 
kjemiske analyser av de aktuelle berg
artene. Analysene viste at det var for 
meget av noen stoffer og for lite av andre, 
til at en slik overgang kunne finne sted. 

1 000°C, 250 millioner ar 
sakalte Anker vei, f0r man (vestfra) KommerenidagtilBan~emsammenmed 
rekker frem til det lille tjemet som kalles en geolog, blir det forklart at Keilhau 
Bamekjamet (Baankjend). Her harman kunne ha rett sa langt det gjaldt selve 
mulighet for a finne seg gode partier med grenseomradet ncer en gran itt 
bart fjell som viser kontakten me 11om den her kanskje i 5 m bredde. Der 
massive bergarten o~ den ti~gr~nsende . ~· kan en seat de lagdelte berg-
lagdelte bergarten .. . . Fra BantJern har I .,. artene blir "ford0yet" av 
han i begge avhandlin~ene nydelige, /,.. I, . granitten. Det .so m har 
handkolorerte, deta!Jkarter. En 4\ hendt, er at gramtten, som 
mengde steder merket med bokstaver en st0rknende smelte-
er n0ye beskrevet i teksten . masse ved stor varme, ncer 

Han var her for a dokumentere 1000°C, har "gjennom-
og fors0ke a bevise sin "trans- saftet" de ncermest 
mutasjons-teori" som gikk ut pa at det -:b- tilgrensende 
hadde foregatt en forandring, slik at q,., , 11"~ bergartene ved 
loddrette lag av leirskifer og kalkstein 
var gatt over til den granitt-liknende 
bergarten ved en prosess som ikke 
forklares ncermere. Han kaller den 
granitt-liknende bergarten syenitt, i 
senere ar er den omtalt som nord
markitt, akeritt osv. 

Keilhau var nok sterkt pavirket 
av datidens naturfilosofer, som 
gjerne kunne tenke seg at det ikke 
bare i dyreriket og planteriket, men 
ogsa i det livl0se mineralriket var en 
utvikling, heist til det bedre, kan
skje styrt av en guddom. Granitt . 
kunne vcere utviklet av, og vcere~_jJf:J;:" 
bedre enn leirskifer og kalkstein. 

varme, vann
holdige 10s

ninger. 
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Rutengjengeren med sin fJnskekvist. Tegning fra 1500-tallet 
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Granitten har altsa forandret noe av den 
ste inen som Ia nrermest, i dette tilfelle 
leirskifer og kalkstein. Dette er for 0vrig 
de bergartene som i uforandret tilstand 
danner grunnlaget i store deler av Oslo, 
Brerum og Asker, og er ca 400 millioner 
ar gamle. De store omradene nordover i 
Marka med granittliknende bergarter ble 
dannet i permtiden for ca 250 millioner ar 
siden av st0rknende smeltemasser og 
ikke som Keilhau sa, ved storstilet 
transmutasjon. 

Kartet viser bergartsgrensen sam 
mannen med RJnskekvisten har fulgt en 
gang pa 1500-tallet. Den skiller 
mel/om i nord smeltebergarte1; syenitt, 
granitt og liknende, og i syd leirskifer, 
knollekalk og tykke lag av kalkstein. 
Fra "Oslo-traktenes geologi, med 25 
turbeskrivelser", v/Johannes Dons, 
1996 

' ['7] 
~ 

0 

Sme!le-berganer, alder: perm 
Syen•uer. bl.a. norCimatl<ill 

A11se 1nings-bergarter, alde r: ordovicium-silur 
Le~rs tam . 1mollekalk. k -K alkslainlmarmor 

Karst 
Keilhau om taler marmorlag, og viser ved 
karter at slike finnes det to av, fine og 
hvite, i 0stenden av Bantjem. Det er, vet 
vi na, ka lkstein som ved h0y temperatur 
og noe tJykk, i granittsmelters nrerhet har 
omk.rystallisert til marmor. Har en sett 
gamle mannorkors pa kirkegarder, vet en 
at de er et trist syn, de mister sin glin
sende overflate, de forvitrer ved stadig 
pavirkning av sur nedb0r, kalkspat blir 
kjemisk oppl0st. Da forstar en hva som 
hender her. 

Den bekken som renner nedover 
nordveggen ved Bantjem, komrner oven
fra syenitt-omradet som er et surt milj0. 
Det gj0r ogsa varbekken 100 meter Ienger 
mot nord0st. Den forsvinner i et stort 
hull. (Ved siden av hullet er det for 0vrig 
en slags oppbygd grunnmur i firkant med 
ukjent hi storie .) I nord0stenden av 

N .<7 •·•·•·•• 
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<>' Gruber og sl<jerp, vescntlig p~ jern 1538· 1906 

X' Steinbrudd 

/ Stein91erde bygd av svenske kngsfanger 180 7- 1 8 14 

...,.... 

Bantjern er den en meget trang hule 
nederst i marmorknausen, hvor det til 
tider renner ut en bekk. I Cappelens 
kartbok for Oslo, 1997 utgaven, star det 
et kryss og "Dryppsteinshule" pa dette 
stedet. Barn er sett med hammer i hand 
pa vei inn. Deter farlig trangt og lite a 
finn e. 

Vier her i et sakalt karst-omrade, hvor 
marmor ( eller kalkstein) er oppl0st av surt 
vann, slik at det dannes underjordiske 
huler med vannl0p, og dryppsteinshuler 
med sta lagtitter og stalagmitter, groper 
og hull , slik det er kjent i stort format 
bl.a. fra mange turiststedet i Middelhavs
landene. 

Kalkovn? 
Marmorlagene fortsetter i et belte videre 
nord0stover med rare groper og lange 
gmfter, srerlig tydelig ca 200 m nord0st 

Ban(jern 

for Bantjern og derfra nedover mot 
Vettakollen skjerp, nrer ved og parallelt 
med den nevnte grensen. Deter usikkert 
hvor meget av disse srertrekk er naturlig 
kjemisk oppl0sning og hvor meget kan 
vrere menneskeverk. Det kan tenkes at 
man bmt marmor og at det Ia en kalkovn 
her. Det var en slik nede ved Sogns
vannsve ien . Her brente de kalkstein 
(marmor) for a !age J110rtel til murarbeider. 
I Brerum og Asker har det fra middel
alderen av, vrert slike ovner pa nesten 
hver gard. Kanskje ved a ga med en 
metalls0ker, kunne en treffe pa redskap 
som beviste at det var brutt marmor ogsa 
her opp. En finner fram til stedene veda 
Iegge merke til den store forskjellen det 
er i vegetasjonen ovenfor og nedenfor 
marmorlaget. Takket vrere kalkrikt over
flatevann som siver nedover fra marmor
lagene, er det mye gress her. Oven for er 
det sure forhold med mest lyng. 
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NORSKE GAARDNAVNE 
(i Bydel Vinderen) 

AVOLUF RYGH 

Smedstad (Smidstadt 1578, Smidstad, 
Smeedstad 1723). Smidsstadir, afMands
navnet Smed (Smidr). 

Holmen (Holmin 1315, Holmenn 1578). 
Holmin , hvori sidste Leder vin, I ste Led 
sandsynlig holmr. (Dette kan bety) "en 
Plet, som adskiller sig fra den omliggende 
Grund, som en Jordplet paa en Klippe, 
en Grresplet i en Ager, et Stykke uslaaet 
Eng". (Indledning til Norske Gaardnavne, 
s. 56) 

Frogner (Fraun 1299, Fraunum 1378, 
Froner 1557,Frogner 16 17). 
Fraunar. Ordet har endnu ikke fundet 
nogen sikker Forklaring. (fra kapitlet 
Kraakstad, s. 28)- "Trevold Skovstykke" 
staar maaske i Forbindelse med 
Tryvandene, hvorefter det bekjendte 
U dsigtspunkt Tryvandsh0iden har 
Navn; "Tryvandene" betyder nemlig de 
treVande. 

Froen store og Iille (Fmnn 1578, Fmen 
1723). Sidste Led vin, f0rste sandsynlig 
Adj . fij6r, frugtbar. 

Grimelund (Grime lundt 1578 , 
Grimmelund 1723). Grimulundr og pa 
Nesodden "Grimhaugr. Navnet Iader sig 
vanskelig forklare, afMandsnavnet Grim 
( Grimr) kan det ikke komme; thi da maatte 
1 ste Led have havt Genitivform, Grims-. 
Derimod var det vel en Mulighed, at 
Navnet kunde vrere en Afkortning af 
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Grimuhaugr, af K vindenavnet Grima." 
(kapitlet Nesodden, s. 93) 

Borgen 
Mange giirder med dette navnet sikter 
"til en af de gamle "Bygdeborge" , 
befrestede Tilflugtssteder, som vare 
indrettede af den omgivend Bygds 
Befolkning. ( . .. ) Der t0r imidlertid ogsaa 
ved disse vrere Mulighed for, at man med 
dette Navn tillige har betegnet H0ider, 
som vare skikkede for et saadant Anlreg, 
selv om de aldrig have vreret benyttede 
dertil." (lndledningen, s. 44) 

Vinderen (Windrenn 1578. Windernn 
1617. Winderen 1723). Vindarin. Af de 
mange Stedsnavne, som begynde med 
Vind-, med oprindeligt d, komme vistnok 
en he! Del af vindr m., Vind; men ialfald 
nogle af dem synes ikke at kunne 
forklares saaledes, ( ... )I Vindarin ligger 
det nrermest at opfatte 1 ste Led som et 
elvenavn Vind , dannet af vinda, sno, 
dreie. Elven maatte vrere Frognerelven, 
som har skarpe B0ininger netop her i 
Nrerheden. 

Ris(Risi 131 5, Rise 1447, Riiss 1578,Riis 
1700). Ris (Hris) n., Kratskov. 

Gaustad (Gautastodum 1396, Gawdestad 
1488, Gudestadt 1578, Gwstadt 1617, 
Gudstad 1723 ). Gautastadir , af 
Mandsnavnet Gaute (Gauti). 

Utdrag fra bind II om Akershus Amt 
(Bydel Vinderen), Kristiania 1898 

--,-

VEINAVNI 
BYDEL VINDEREN - 3 

Av ARILD HoLLAND 

Denne gang tar vi omradet som 
avgrenses av Slemdalsveien - Holmen
veien - Ring III - S0rkedalsveien -
Thaulows vei. De fleste veinavn i denne 
del av bydelen har forbindelse med 
Diakonhjemmet eller de gamle garder og 
plasser. Kildene er oppgitt i Vinderen 
Historielags medlemsblad (VH) 1/99 og 
2/99. 

Sorkedalsveien 
Endepunktsvei Majorstuen- S0rkedalen. 
Et ganunelt veifar, selv om traseen er lagt 
om flere steder. I 1856 ble veien vedtatt 
an lagt fra Bogstad over R0d (i dag R0a) 
om Makrellbekken og Borgen til Fmen 
og het tidligere Bogstadveien. F0r gikk 
trafikken fra S0rkedalen og R0a ned 
Vrekemveien til Drammensveien og 
derfra til Christiania. 

Viggo Hansteens vei 
Store Ringvei ble i 1925 pabegynt 0stover 
som fortsette lse av U llernchausseen. 
Viggo Han steens vei er na en del av Ring 
III. Oppkalt etter advokat Viggo Hansteen 
(Ieder av LO's juridiske kontor) som 
sammen med Rolf Wickstmm (klubb
formann pa Skabo Jembanevognfabrikk) 
ble arrestert av tyskerne I 0. september 
1941 i forbindelse med unntakstilstanden 
og skutt samme dag. Navngitt 1945. 

En annen parsell av Ring III (uteofor 
bvdelen) har fii tt RolfWickstmms navn . 

Ogsa andre deler av Ring Iller knyttet til 
personer fra motstandskampen under 2. 
verdenskrig. Torgoy Segerstedt ( 1876-
1945) var sjefredakt0r for Goteborgs 
Handels- och SjOfartstidning og gjorde 
en stor innsats for Norge. Presten og for
fatteren Kaj Munk (1898-1 944) var en av 
de mest betydelige personer i den danske 
motstandskamp og ble myrdet av 
Gestapo. 

Holmenveien 
Holmenveien er del av en av de gamle 
ferdse lsveier fra Christiania gjennom 
Vestre Aker. Veien gikk fra Christiania 
over Boltel0kkeo, Blindem, Vinderen, 
0stre Holmen, Smestadgardene, Hoff og 
m0tte Drammensveien innerst i Bestum
kilen. Oppkalt etter Holmengardene. 
Strekningen Dalsveien- Bernhard Herres 
vei ble an lagt privat 1904-05 av gard
bruker Jonas Holmen, 0stre Holmen. 
Navngitt 1907. 

Thaulows vei 
Oppkalt 1917 etter apoteker Harald 
Conrad Thaulow ( 1815-8 1) som grunnla 
L0veapoteket i 1843 og bodde i villaen 
Granbakken, Thaulows vei . 

Tarnveien 
Pa hj0rnet av S0rkedalsveien og Tam
veien ligger "Solbakken" hvor maleren 
Frits Thaulow bodde. Et utsiktstarn av 
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stein stod ved ve iens h0yeste punkt. 
Oppf0 rt omkrin g 1870 av apote ke r 
Thaulow til allmenn benyttel se "med fri 
og vakker Udsigt over Land, Vand og 
By". Tarnet fikk navnet Malakov etter 
en av de mest bemmte bas tioner i fest
ningsbyen Sevastopol pa Krim og som 
ko m i fo rgrunnen under Krimkrigen 
( 1853-56). Opp til top pen av tarnet g ikk 
det en trapp som dels l0p utenfor tarnet 
og dels g ikk gjennom et par tunneller. 
Tarnet bl e revet omkring 1914. Se ogsa 
VH 3/94. Navngitt 19 17. 

Diakonveien 
En eldre vei med navn "vei nr. 160" frem 
til 1943. Oppkalt etter Det norske Dia
konhjem, na Diakonhjemmets sykehus 
som ble stiftet 1890. Diakonhjemmet ble 

Harald Thaulow, byste laget av 
Mathias Skeibrok. Norges Farma
ceutisk Museum, Norsk Folkemuseum 
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apnet i 1890 pa Lindern i Oslo.Il893 ble 
Steinerud gard kj 0pt, og innvielsen av 
bygningen fant sted i 1900. Navng it1 
1943. 

Hartvig Halvorsens vei 
Sogneprest Hartv ig Halvorsen ( 1854-
19 1 0) stod bak stifte lsen av Det norske 
Diakonhjem. Hjemmets forstander fra 
opprettelsen till905 . Navngitt 1970. 

Theodor Dahls vei 
Theodor Dahl ( 1874- 1944) var Diakon
hjemmets forstander 1905- 13 . Navng itt 
1970. 

Reidar Kobros vei 
Rei dar Kobro ( 1876-1 966) var Diakon
hjemmets forstander 19 13-28. Nav ngitt 
1970. 

Borgenveien, Lille 
Borgen vei og Borgen
bakken 
Oppka lt etter Borgengardene. Gammel 
form : Byrg in. Navnet er sammensatt av 
borg og vin (naturli g eng). Opprinnelig 
under Hoved0en kloster. Etter reforma
sjonen krongods og i privat e ie fra 1689. 
Borgen ble stykket ut og sam let igjen pa 
1800-tallet: Store Borgen, Lille Borgen (to 
ga rder) og Tuengen. Borgenve ien er et 
av de e ldre veifa r i Vestre Aker. Navn fra 
1847 og stadfestet 1907. Lille Borgen vei 
navng itt 1923 og Borgenbakken 1925. 

~ 

Fabritiusalleen 
Boktry kk e r og forl egge r Wilh e lm 
Chri stian Fabritius ( 18 16-87) eide Lill e 
Borgen fra 1856 til sin d0d. Navngitt 19 19. 

Jacob Hansens vei 
Byggmester Jacob Hansen ( 1849-1 934) 
kj 0pte Store Borgen i 19 15 og oppf01t e 
1905-20 "Hansenbyen" e ll er "Den hv ite 
by" mellom Steinerud og Vinderen. Ene
bo ligene er dels i jugendstil og de ls i ny
klassisistisk stil. (VH 3/97). Navngitt 19 19. 

Tuengen aile og 
Tuengveien 
Oppka lt e tter Tuengen gard som bl e 
utskilt fra Borgen ga rd i 1835. N avngitt 
henho ldsvis 19 17 og 193 5 

Charlotte Andersens vei 
Charl otte Andersen ( 1822-1 907) var gift 
med konsul Severin Chr. Andersen ( 1817-
99), e ier av T uengen gard. Sti fte r av tl ere 
legater. Navngitt 19 17. 

Hjorungveien 
Oppka lt e tter Hj0 rung l0kken som var 
husmannsplass under Ned re Smestad. 
Navngitt 19 17. 

Svalbardveien 
Ved Svalbardtraktaten ble Norge til kj ent 
overh0yhet over Sva lbard fra 14. august 
1925. T il minne o m de tte bl e ve ie n 
navngitt i 1926. 

Heggelibakken 
Inntil for fa ar s iden g ikk Heggeliveien 
fra Viggo Ha ns teens ve i sydover til 
Bekkelive ien. N avng itt 19 17. Etter at 
H egge li s tasjon bl e nedlagt og ove r
gangen stengt, fikk veistykket mellom 
Viggo Han steens vei og S0rkedalsveien 
i 1994 navnet Heggelibakken, fores latt 
av V H . N avnet ko mmer fra plasse n 
Heggeli som igjen sky ldtes at den f0rste 
e ie r ko m fra pl asse n Hegg eli a pa 
Krokskogen. Plassen Ia pa hj0rnet av 
S0 rkeda lsve ie n og Hegge li ve ien (pa 
sydsiden av 0sterasbanen). 

Solskinnskroken 
So lskinnsve ie n (nav ng itt 192 5) g ikk 
tidligere fra Heggelibakken til Dalsveien. 
Etter utbygg ingen av Ring liT (Viggo 
Ha ns teens ve i) bl e ve ie n stengt, og 
blindveien fra Heggelibakken mot Ring 
llJ fikk i 1995 navnet Solski nnskroken. 

Munkengveien 
M ange ga rd er va r f0 r refo rmasj o ne n 
klostergods under Hoved0en kloster, og 
mun k i navneforbindelser va r derfor ikke 
unaturl ig. Veien ble lagt over en eng som 
i s in tid het Mun kengen. Navng itt 19 17. 

Smestadveien 
Smestad ga rd Ia under Hoved0en kloster 
og bl e kro ngods etter reformasj o nen. 
Senere i privat e ie. J 1728 ble garden delt 
i 0vre og Nedre Smestad. 0vre Smestad 
Ia pa h0yden bak Bakkekroen - om trent 
ved Ho lmenve ien 8 1. Ve ien nav ng itt 
1917. 
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APOTEKER 
HARALD THAULOW OG VOLVAT 

AV FINN HOLDEN 

Det er en populrer vrangforestilling at 
Volvat kommer av Thaulow skrevet 
baklengs. Thaulowfamilien kom fra en 
liten landsby Tavlov ved byen Kolding i 
Jylland, og navnet pa landsbyen var det 
opprinnelige familienavnet. Harald Thau
low emsket a minnes hjemstedet da han 
ga hele omradet, ikke bare h0yden, 
navnet Volvat. 

Apoteker Harald Thaulow ( 1815-81) 
bodde i Storgaten 21 , i 2. etasje over sitt 
apotek, L0veapoteket. Her m0ttes mye 
av den intellektuelle elite i Kristiania, 
Henrik Ibsen, Bj0rnstjeme Bj0rnson, 
Edvard Grieg, bmdrene Sars, Ole Bull og 
Aasmund Olavsson Vinje. Da Bj0mson, 
Johan Sverdrup og Ernst Sars i 1879 
hadde foreslatt et rent norsk flagg uten 
unionsmerke, vakte det stor strid. Apo
tekeren sam let forslagsstilleme til en fest 
i sitt hjem, som ble kalt "L0ven" . Under 
selskapet ble Storgaten fylt av en for
bitret folkemengde med pipekonsert og 
steinkasting gjennom vinduene i 
Thaulows leilighet. Fruen ville slukke aile 
lys, men Thaulow ville at lysekronene 
simile vrere tent, for "de rna ha noget at 
sigte efter". Han var ikke for ingenting 
fetter av Henrik Wergeland og Camilla 
Collett 

Apotekeren stiftet 1858 en apoteker
forening , som senere ble til Norges 
Fam1aceutiske Forening. Han fikk 1853 
Kronprinsens gullmedalje for en kjemisk 
avhandling, og opprettet 1874 "Apo
theker Thaulows Legat til Minde om det 
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Opsving som Chemien vandt 4de Au
gust 1774" (dvs. oppdagelsen av oksy
gen). Han var reresdoktor ved Universi
tetet i Kiel og medlem av mange viten
skapsselskaper. 

Han ble rik pa sitt apotekprivilegium 
og bygde Thaulow-basarene der Folke
teaterpassasjen na Jigger. Han eide hele 
omradet mellom Uranienborg og Volvat. 
Han hadde sitt f0rste sommersted , 
"Bioksberg", i Uranienborgskogen. Men 
midt pa 1800-tallet ble det bygd boliger i 
nrerheten, og Thaulow flyttet sommer
stedet sitt langt fra byen. Han solgte 
Homansbyomradet til sakf0rer Homan for 
50 000 spd. Han kj0per jordstykker fra 
gardene Vinderen, Lille Fmen og Store 
Fmen pa begge sider av Bogstadveien, 
som i dag heter S0rkedalsveien. I f0lge 
Aker Matrikkel 1863 eide apoteker Thau
low pa det tidspunkt 49 2/3 mal "ud
mrerket god jord", 2 y, mal hustomt og 
have og 11 Y2 mal skog. Sa kj0per han 
den ene eiendom men etter den andre: i 
1865 l0kken "Solhaug" for 2696 specie
daler fra Marthe Winderen, som pa det 
tidspunkt eide bade Store Fmen og 
Vinderen, i 1866 "Granbakken" for 5000 
speciedaler av baker Jacob Brun, som 
selv hadde kj0pt l0kken 4 ar tidligere. 
Samtidig underskriver Thaulow og 
o.r.sakf0rer Srethren pa "Solbakken" en 
kontrakt med Hallvard Torgersen paRis 
om rett til a ta ut vann. Srethren bor i 
"Solbakken" med 3 bam, et pleiebam, to 
tjenestepiker og en tjenestedreng. I 1874 
kj0perThaulow "Solbakken" av Srethren 
for 11500 spd. 

---' · 

( 

~ ./ 

I 
{ 

Kart over Volvat, Plan- og bygningsetaten, Oslo 1928 
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Gardene Lille Fmen og Vinderen eier 
breddene langs Sognsvannsbekken. I 
1857 utsteder "Madame" Marthe Wind
eren skj 0te til Hans E. Fmen pa Lille 
Fmen pa et jordstykke med "Ret ti I Vand
fa ld og Dam for I 000 Spd". Pa sam me tid 
selger Fmen en parse II , ka lt "Stampen" , 
til A. K0ltzow. I 1865 skrev kj0pmann 
K0ltzow og Hans Fmen en kontrakt som 
ga Fmen rett til "Anlreg af en st0rre Dam 
med Tilbeh0r til Fmens M0lle". T i ar 
senere selger Hans Fmen en de l av elve
le iet ti I Frognere lven med m0llehus, 
vannfa ll m.m. for 7500 spd. til Hara ld 
Thaulow, som ogsa kj0per en parsell av 
Vinderen fo r 3042 spd. John K0ltzow 
solgte sin eiendom til apotekeren for 4500 
spd. 

Apoteker Thaulow samler sa di sse 
e iendommene t il gnr. 37, bnr.5 under 
navnet Volvat. Dette bruker professor 
Andreas Holmsen som eksempel pa hvor 

kompli sert det er a fo rklare matrik lene: 
"Hvo rdan fo rkl are bakgrunnen fo r at 
Volvat i det tidligere Aker, som ble til 
gardsnummer 37 bruksnummer 5 i matrik
kelen av 1886, f0r revisjonen hadde 10pe
nummer 42g, h, p, x, gg, hh, nn, ss; 43g, h 
og 44c? Det blir bare en konstatering av 
forholdet a si at den na gjeldende matrik
kel har fo retru kket en enkel eiendoms
signatur framfo r en hi storisk. " (s. 18) 

Apotekeren bruker f0rst eiendommen 
"Solhaug" , men tlytter senere landstedet 
til naboeiendommen "Granbakken" . Han 
bygger steinmuren ut mot (S0rkeda ls)
veien og overdrar "Solbakken" som bolig 
t il s0nn e n, ma leren Fri tz T ha ul ow. 
Maleren var akti v som sin fa r. Han var en 
av gullalderens mestere i norsk maler
kun s t og st ifte t de n f0 rs te H0stut
st illin gen 1882. F rits T ha ul ow var 
fo rm ann i Kun s tn erfo rbund et og i 
Studentersamfu ndet og fo rre rte Kri sti-

Granbakken fotografert juni 1999 fer en leiegard byggesforan. 
Foto: Finn Holden 
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Fritz Thaulow malt 188 1 av svogeren Christian Krohg 
(de var gift med to sf:Jslre Lasson). Fra: Kgltzow 
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ania by Rodins skulptur "Borgeren i 
Calais". 

Omkring 1870 oppf0rer apotekeren et 
utsiktstam av stein pa toppen av Vol vat. 
Tarnet var helt massivt med en utvendig 
trapp som f0rte til neste tunnelport, 
hvorfra den siste trapp f0rte opp til 
toppen, som var omgitt av et jernge
lender. Pressen i samtiden var begeistret: 
"Udsigtstarnet Jigger i et kj0lig Granholt 
pa Toppen af et Bjerg. Udsigten over By 
og Fjord er henrivende, og Tarnet er det 
bedste Udsigtspunkt i Byens Nrerhed. 
Det er opf0rt af og ejes af Apotheker 
Thaulow som dog ve lvi llig Iader Stedet 
sta a bent for Aile og Enhver. II I 1850 
grunnla Thomas Bennett et reisebyra i 
Kristiania. Byraet leide ut karjoler til 
turister eller arrangerte turer for dem. 
Bennett stanset vognen i S0rkedalsveien 

-r;. .. ,? ... u~, , , ... ... h~,,:HJ i ~~J -
' ' . - v Tt-

l,. "." ~ ~ ... 

Thaulows tarn tegnet av Wilhelm von 
Hanna, 1871. Oslo Bymuseum 
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ved Vol vat slik at turistene kunne ga opp 
bakken til tamet og nyte den "henrivende 
udsigten over by og fjord". 

I sin biografi over Amalie Skram 
forteller Liv K01tzow om "Solbakken" der 
den unge forfatterinnen Amalie Alver 
traff sin senere ektemann, Erik Skram: 
"Augustkveld pa Thaulows l0kke. Huset 
eksisterer enna. Det Jigger over trikke
tunnelen ved Vol vat stasjon, med en stor 
bilpark pa gardsplassen. Trafikken suser 
forbi nede pa S0rkedalsveien. ( . .. ) En 
gang bygde Frits ' far, apotekeren , et 
utsiktstarn av stein pa den store tomten. 
Dit fikk Kristianias befolkning dra pa 
piknik med nistekurver om s0ndagen. Erik 
Skram besa tarnet denne augustetter
middagen. I dag er det borte, men pa 
gardsp lassen star et steinbord fra den 
gang. Bilene forstyrrer, tamet er forsvun
net - men ingenting er egentlig e ll ers 
tuklet med. Det vokser gamle l0nnetrrer 
her, huset er omgitt av en singelgang. 
Krokete epletrrer. En gammeldags kjeller
inngang fra gardsplassen. Vibrerende lys 
og skygge over glassverandaene i f0rste 
og ann en etasje. Sma vinduer til alkovene 
i ann en etasje." (s. 276) 

Pa den andre siden av veien kj0pte 
enkefru Adelaide B0lling i 1857 en parse II 
av Store Fmen. Fa ar senere kj0pte 
hennes nye ektemann, Baldur Nansen 
(far til Fridtjof), enda en parse II av Store 
Fmen I 1866 underskrev Thaulow en 
kontrakt med Baldur Nansen som ga 
Thaulow rett til "at opf0re en Demning 
tvers over Elven mod at f0rstnevnte 
(Nansen) af det opdemmede kan tage 
Vand og Ledning til et Badehus". Pa isen 
gikk Fridtjof og kameratene pa sk0yter 
om vinteren, her hadde de bat, og fisket 
og badet om sommeren. 

;t- ;-"d<FR 

Bildene viser nederste Fmensdam, det l'Jverste sett mot Lille Frl'Jen, det nederste 
mot Thaulows vei og Tarnveien. Ukjent fotograf ca. 1890. Dammen er torrlagt, i 
dag gar Frognerseterbanen og Sognsvannsbanen her. 



I 1881 d0de Harald Thaulow. I de siste 
arene av 1800-tallet stykkes hele hans 
eiendom opp . Den f0rste parsellen , 
"Solhaug", ble ski lt uti 1894 og senere 
brukt til gartneri . Samme ar ble parsellen 
"Kampen" ski lt ut og fa ar senere solgt 

· til "S elskapet til Hjrelp for hj em l0s 
Ungdom". Eiendommen ble igjen solgt 
til Hafslund i 1918. 

Selve h0yden, som vi forbinder med 
Volvat, ble stykket ut i 90-arene, i 1898 
hele 9 parseller. Flere av parsellene pa 
kartet, Fagerborg, Villa JEgra, Sollys og 
Tamlund, ble bebygd rundt arhundre
skiftet. Utsiktstarnet ble revet rundt 
1914. Eiendommen "Volvat", gnr. 37, bnr. 
5, ble slettet av matrikkelen i 1937. 

Etter at Frits Thaulow d0de i 1906, 
bodde en bankier Olaves Hansen i "Sol
bakken" (kalt "H0nse-Hansen" pa grunn 
av stort h0nsehold). Fra 1920-arene 
bodde senere ordf0rer Chr. I. Jensen i 
"Solbakken". 

Vann til husholdninger var en mangel 
i Kristiania vest , men fremdeles en 
privatsak. I 1854 underskriver Hans Fmen 
pa Lille Fmen og kaptein Schjelderup i 
selskapet "Vandledningen fra Fr0n til 
Drammensveien" om vannuttak fra 

Frognerelven oven for sammenst0tet med 
Gaustadbekken. Senere gir Marthe 
Winderen pa Store Fr0en og Thaulow 
og Srethren selskapet rett til a Iegge 
ledning over eiendommene. I 1864 
underskriver Hans Fr0en og "Sogns
vannledningens Interessentskab" en 
kontrakt om vann ledning over Lille 
Fmen, men med vannuttak ved hus
mannsplassen B0rrestuen pa Vinderens 
grunn. I 1873 fikk man en tyfusepidemi 
blant Fmenvannsledningens konsu
menter og i 1877 det samme blant Sogns
vannsledningens. 

I 1888 eksproprierte Kristiania 
kommune grunn av Volvat til anlegg av 
en vann ledning til Kirkeveien . 

Litteratur: 
Aker 1837-1937, bind III, Oslo 1940. 
Holden, Finn: Thaulow-tamet pa Vol vat, 
VH 1994/3. 
Holmsen, Andreas: Gard, skatt og 
matrikkel, Oslo 1979. 
K0ltzow, Liv: Den unge AMALIE 
SKRAM, Oslo 1992. 
Pantebok for Aker, Riksarkivet. 
Panteregister for Aker tinglag, RA. 

0vre Freensdam. Det hvite huset til heyret eksisterer fremdeles 
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''VOLVAT TIDENDE'' 
DAGBOKSUTDRAG 

AV CHR. L. JENSEN 

18.november 1923 -
Volvat! 
I sak nr. 9/1912 ved Kr.a Overret: gros
serer AI fT. Bjercke mot a/s Holmenkol
banen ang. sp0rsmaalet om, hvorvidt 
sidstnevnte er forpliktet til at holde de 
saakaldte "Fr0ensdammene" opdremmet 
er fremlagt en skrivelse av 5. septbr. 1912 
til orsakf. Claus Winther-Hjelm fra nu 
avd0de marinelrege Carl Thaulow, som 
her uttaler: "at med hensyn til Volvat 
(som du vet er det rare ord egentlig vort 
oprindelige danske familienavn !rest 
bagvendt Tavlov - Volvat) var det altid 
min fars 0nske ved de mange forskjellige 
anlreg, saaledes ved opf0relsen af det 
store udsigtstaam af sten, med opdrem
ninger, broer, stier, den store moJo udi 
det store bassin etc . etc .mest mulig at 
forskj 0nne den vakre eiendom og saa 
lade alt staa aabent til publikums afbe
nyttelse. Om s0ndagene isrer kunde der 
vrere en mrengde mennesker deroppe." 

24. april 1924 -
Solbakken - Volvat 
For nogen tid siden talte jeg med advo
kat Vollert Elster-Jordan, som fortalte mig, 
at det var hans bedstefar- hans mors far 
- oven·ettssakf0rer Srethren, som i begyn
delsen av 1860-aarne hadde bygget 
stedet og hadde kaldt det "Solbakken". 

Advokat Elster-Jordans mor blev f0dt 
paa "Solbakken" i 1864 og hadde reist 
herfra, da hun var en 9-1 0 aars pike. Over
rettssakf0rer Srethren so lgte nemlig 
stedet til apoteker Harald Thaulow, som 
d0pte stedet for "Vol vat". Da Olaus Han
sen- antagelig i sluttet av 1890-aarene
kj0pte stedet av apoteker Thaulows 
enke, fru Nina Thaulow, eller d0dsbo og 
da gjenoptok det oprindelige navn "Sol
bakken", var han altsa netop ikke den 
traditionsl0se nyd0per, som Signe ogjeg 
har trodd. ( .. . )Men fomvrig maa vi frem
deles ta avstand fra det ordinrere navn, 
idet vi fuldt ut fastholder den gjendaab, 
som fant sted den 10. December 1923. 
Stedet heter nu og skat fremdeles hete 
Volvat! 

Nogen dager efterat jeg hadde talt 
med advokat Elster-Jordan fikjeg laane 
av hans mor et fotografi av "Solbakken" 
fra 1860-aarene. Paa billedet ser man 
overretssakf0rer Srethren og hans fami lie 
paa verandaen i I ste etage og leieren av 
2den etage byfoged Aall paa verandaen 
ovenpaa. ( . . . ) Begge verandaene var 
dengang aapne (den senere ombygning 
skal Olaus Hansen ha foretat , efter hvad 
Signe har h0rt av Ringnesfamilien; ogsaa 
kamappet i stuen skat Hansen ha byg
get). 

Av eiendommens (.?.) i panteregistret 
ser jeg, at overretssakf0rer Srethren ved 
skj0te tinglrest 24/6 1874 har overdraget 
til apoteker Thaulow bnr. 42 og lbnr. 42 
ss, som ve l tilsammen omfattet "Sol
bakken". 

Foruten di sse to l0benumre sees 
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apoteker Thaulow if0lge panteregistret 
dels allerede tidligere, dels samtidig og 
dels noget senere at ha kj0pt en rrekke 
andre l0benumre, som sluttelig blev 
slaaet samrnen til et bruk.l) Den samlede 
eiendom strakte sig vistnok over hele 
haugen mellem den nuvrerende Thau
lows vei og Borgenveien og frem til den 
0vre av de tidligere Fr0ensdammene. 
Yest-nordvest for uthuset og antagelig 
paa fru Wo lffs nuvrerende eiendom, 
"Birkelund" laa der dengang en ell er to 
mindre damme. Paa toppen av haugen 
lot Thaulow opf0re et taam av sten - det 
saakaldte Thaulowtaam, som ble revet 
antagelig for en 20 a 25 aar siden. Taamet 
stod der, hvor den nuvrerende eiendom 
"Taarnhuset" bar sin gaardsp lads, og 
efter hvad konditor M0llhausen har 
meddelt mig ble stenen anvendt til 
grundmur for "Taarnhuset" . 

Av minder efter apoteker Thaulow 
har vi her hos oss endnu veirhanen paa 

Solbakken i dag. Foto: Finn Holden 
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uthuset med merket "H.T. 1875". 
Den av apoteker Thaulow samlede 

eiendom er efter hans og hans hustrus 
d0d blit utparcelleret. Thaulow d0de 
vistnok i slutten av 1880-aarene og enken 
i slutten av 1890-aarene. Til Thaulows 
eiendom h0rte ogsii kunstforlregger 
Oppis nuvrerende e iendom "Gran
bakken". Mellem "Solbakken" og "Gran
bakken" maa der ha vreret livlig frerdsel. 
Det gamle gjrerde mellem eiendommene 
faldt ifjor h0st ned i ca. 50 meters lrengde 
i den nordre del av grrensen og blev 
erstattet med amerikansk staaltraad
gjrerde. Midt i den gamle gjrerdestump 
var der en port! 

H.r.advokat Chr. L. Jensen, Akers 
ordf0rer 1938-1940 og 1945, 
stortingsrepresentant for Akers bus 193 7, 
og bosatt pii Yolvat. [Signe = Chr. L. 
Jensens hustru) 

VINDEREN 
FRIVILLIGHETSSENTRAL 

AV STEIN R. BRUBAK, DAGLIG LEDER AV 

VINDEREN FRIVILLIGHETSSENTRAL 

Historisk sett er all nestekjcerlighet i 
utgangspunktet frivillighet. 

F0rst av alt vii jeg takke for at dere 
var med pii ii danne en frivillighetssentral. 
Mange mennesker har allerede opplevet 
sosialt engasjement, noe som er positivt 
i seg selv, og mange mennesker har blitt 
avhju lpet smii og store praktiske og 
sosiale hverdagsproblemer. 

Demest vii jeg takke for at vi tar spal
teplass til ii inform ere I itt om frivillighet. 

Frivi llig aktivitet er noe vi i Norge 
rener med. Frivillige yter en enorm viktig 
innsats pii en rekke omriider, som velferd, 
kultur, idrett og fritids liv. 

Arbeid med bam og unge, og innsats 
rettet mot de som pii ulike mater har en 
vanskelig li vssituasjon, er eksempler pii 
omriider der det nrermest er utenkelig at 
vi vi lle klare oss uten friv illige bidrag. 

Frivillige organisasjoner er en inte
grert del av lokalsamfunnet og hver
dagen til mange mennesker. Derfor blir 
problemstillinger knyttet til frivil lig inn
sats et intemt anliggende, knyttet til med
lemmene og deres egen organisasjon. 

Det offentlige har ikke maktet ii se denne 
frivi lligheten som velferdsressurs f0r pii 
80-tallet da man ante at helse- og sosial
personell ikke alene kan avhjelpe ti l
tagende ensomhet og sosial isolasjon i 
befolkningen. "Mening", tilh0righet og 
sosia lt fe llesskap mii primrert skapes 
innen sivi lsamfunnet, og her kan det 
offentlige bare spi lle en tilretteleggende 
roll e. 

Totalt finnes det over 1700 landsom
fattende organisasjoner med mer enn 7 
mill. medlemskap. Historisk sett har 
frivilligheten vrert forl0per til det som nii 
mye er det offentlige ansvar. Imidlertid 
ser vi igjen at det er mange oppgaver 
den offentlige sektor ikke k:larer ii tilfreds
sti lle. Derfor er frivillige sammenslut
ninger viktige. Gjennom ii ta del i den 
offentlige oppgavel0sningen, bidrar de 
til ii l0se viktige velferdsoppgaver. Gjen
nom nrerhet til oppgavene kan disse av
hjelpes i st0rst mulig samsvar med 
brukernes behov. Et aktivt og levende 
sivi lsamfunn, hvor de frivi llige organisa
sjoner og lager en viktig del, er en grunn
leggende forutsetning for et livskraftig, 
meningsbrerende fe llesskap. 

tt~idlR~~iwt 
Frivillighetssentralen 
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Deltagelse i slike tiltak gir oss an
ledning tillivslang lrering og muligheter 
for a styrke egen kunnskap og kompe
tanse. Noen trenger hjelp, - andre 0nsker 
a hjelpe! 

Frivillighetssentralen skal formidle 
kontakt mellom mennesker i lokalmilj0et 
og samarbeider med lokale organisa
sjoner, menigheter og kommunen. 

Frivillighetssentralens mal er a til
rettelegge for frivillige tiltak, vrere en res
surssentral for frivillig innsats , utvikle 
gode samarbeidsforrner, 0ke samarbeidet 
mellom bydelens grupperinger, vrere et 
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m0tested og informasjonssted i bydelen 
for frivillig arbeide og utvikle og trene 
opp andrei frivillig arbeide. 

Gleden over a bruke seg selv er den 
betaling man tar. Frivillige kan vrere i aile 
aldre; unge, gamle, foreldre og bam, med 
variert bakgrunn. Tid og sted for din 
frivillighet bestemmer du selv. 

A gi handler ogsa om a fa. Noen 
trenger hjelp - og det kan vrere mange 
grunner til det. Det viktigste er, imdlertid, 
at vi kan im0tekomme mennesker som har 
et eller an net behov, uten a matte trekke 
inn kommunale eller private instanser. 

Er du et menneske 
som trenger hjelp av og 
til ? Sammen kan vi 
kanskje finne en l0s
ning og sette deg i for
bindelse med personer 
eller organisasjoner 
som kan im0tekomme 
dine behov. 

Frivillighet er sam
funnsdeltagelse og 
samfunnsengasjement 
som h0yner livskvali
teten for bade giver 
som mottager. 

PS! Du kan ogsa bli 
frivillig - eller motta 
frivillighet hvis du har 
behov. Ta kontakt med 
oss pa tlf. 23 22 o5 80. 

To av defrivillige, 
]ens "Jeppe" Pran 
og Gunnar Sunde 

SKARPSNO 
Fra lokke til fasjonabelt strok 

Av ARILD HoLLAND 

Skarpsno Vel har gitt ut en bok som 
dekker Skarpsnos fremvekst fra 1800-
tallets begynnelse og frem til i dag. lnn
holdet om fatter artikler fra beboere eller 
forfattere med spesielle kunnskaper. Det 
er blitt en nydelig bok. Bildestoffet er 
me get bra, og gjengivelsen av kart samt 
nye og gamle fotos er ogsa meget god. 

Skarpsno er Oslos "beste vestkant". 
Boken er derfor ikke et gjennomsnitt av 
Christianias utvikling, men en fremstilling 
av hvorledes byens bedre stillede bygget 
og bodde. En ikke ubetydelig del av 
stmket er i dag ambassaderesidenser, 
med den britiske ambassade som den 
mest fremtredende. Neppe noen annen 
ambassade har en bedre tomt. Etter at 
finansmannen Thomas J. Heftye hadde 
kj0pt stedet i 1852, ble den tidligere 
sommervilla ombygget til den residens 
vi kjenner i dag. 

Deter ikke pa sin plass her a fremheve 
noen av artiklene. De er aile velskrevne 
og gir til sammen en glimrende oversikt 
over Skarpsnos utvikling. 

Et trekk som kommer klart frem, er 
hvor lite forutseende myndighetene har 
vrert med hensyn til trafikken til og fra 
byen . Det kan forstas og tilgis at 
Drammensbanen ble anlagt tangs med 
sj0en, selv om det ble det f0rste skritt til 
a lave en barriere mellom Skarpsno og 
Frognerkilen. For 125 ar siden visste man 
ikke bedre. Men det kan hverken forstas 
eller tilgis at man etter siste krig var sa 
lite forutseende at man bygget en motor-

vei som stenger ikke bare Skarpsnos 
bebyggelse, men hele Oslo Vest ute fra 
sj0en, og med den larm og forurensning 
som f0lger med biltrafikk. Det er enda 
mindre forstaelig at myndighetene ikke 
for lengst har lagt i tunnel den gjen
vrerende del av motorveien langs 
Frognerkilen frem til Festningstunnelens 
begynnelse. Det fremgar at Skarpsno Vel 
arbeider aktivt med denne sak. Matte man 
bare lykkes! 

Hvorfor er i det hele tatt Oslos myn
digheter sa flinke til a stenge byen ute 
fra sj0en? Hva kunne ikke Skarpsno 
utvikles til? Man ville fa en strand
promenade som ikke mange byer ville ha 
maken til. Og det ville ikke bare bli til glede 
for Skarpsnos innvanere, men for hele 
Oslo Vest. Se bare hvorledes Aker brygge 
har l0ftet opp et str0k som tidligere var 
ganske trist. 

Tilbake til boken. Deter lite eller intet 
a sette fingeren pa. Men bokens redakt0r 
er nok pa vidvanke nar hun i sitt forord 
kommer inn pa bakgrunnen for navnet 
Skarpsno. Her nevnes som en mulig 
fortolkning at navnet kan vrere avledet 
fra det franske fortifikasjonsbegrep 
Escarpe du Nord. Det har aldri ligget et 
festningsverk ute pa Skarpsno. Fjell
pyntens spiss faller jo ogsa ned mot syd 
og ikke mot nord. Dermed skulle enhver 
forbindelse mellom Skarpsno og det 
franske Escarpe du Nord vrere utelukket. 
Skarpsno var i eldre tid en fjellpynt med 
brygge, naust og et lite fiskerhus , til
h0rende Frogner gard inntil 1864 da 
Thomas Heftye kj0pte stedet. 
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Til slutt b0r ogsa nevnes den illu
strerte oversikt over et par hundre byg
ninger og villaer i omradet med nyttige 

SKARPSNO 

opplysninger om arkitekt og byggear. 
Boken kan sta som m0nster pa hvor

ledes et slikt bokverk kan utformes. 

FRA L0KKE 
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TIL FASJONABELT 
STR0K 

KARSTEN ALN.!ES: 
HISTORIEN OM NORGE 

Bind IV: Den lange 
arbeidsdagen 
Av FINN HoLDEN 

7. juni 1895: norsk nederlag overfor 
Sverige. 

7. juni 1905: Stortinget sier opp uni
onen med Sverige - Norge selvstendig. 
Hva skjedde i mellomtiden? Dette er ett 
av de mange temaene Karsten Almes tar 
opp i fjerde bind av Historien om Norge. 
Almes viser hvordan omslaget blant 
annet skyldes endringen i det norske 
selvbildet. Nasjonsbyggingen i 90-arene 
skyldes dels triumfene til intemasjonalt 
kjente nordmenn i samtiden, som Henrik 
Ibsen, Bj0mstjerne Bj0mson og Edvard 
Grieg. Dels sky Ides det FridtjofNansens 
skiferd over Gmnland, Holmenkoll
rennene og at den stadig mer popul<ere 
skisporten ble utlagt som en norsk 
nasjonalsport. "Fram"ferden 1896 skapte 
ny nasjonal begeistring. Norge knivet 
med Sverige om handel pa verdens
havene og utbygging av distriktene med 
telefonlinjer, kraftverk og elektrisitet. En 
stadig bedre folkeskole med Nordahl 
Rolfsens lesebok innprentet kjrerlighet 
til folket og norsk natur. Selvbevisst
heten hos nordmenn 0kte. Det Iii i dagen 
at Norge 0nsket et eget utenriksvesen 
og, hvis ikke, norsk selvstendighet. 

Som jeg har pekt pa i anmeldelsene 
av bind li og III, skriver Alnres best og 
mest inspire11 der utgangspunktet er en 
personlig beretning, som unionsopp
lysningen bygd pa Christian Michelsen, 

Freia og Throne-Holst, Peder Rusten og 
bureisingen i begynnelsen av 1900-tallet, 
Hakon og Amalie Laksov og arresta
sjonene av j0dene osv. osv. Eksemplene 
er tallrike og svrert gode. 

Kapitlet "Kimer til en velferdsstat" 
begynner f.eks. med en sjokolade
historie. Den unge Johan Throne Holst 
tok i 1890 en sveitsisk forretnings
forbindelse med pa en h1r i Nordmarka. 
Gjesten blir sliten og motl0s og sp0r 
ve11en om han ikke har med et stykke 
sjokolade, som han hevdet var den beste 
h1rproviant. Fa ar etter overtok Throne 
Holst Freia i Kristiania, overbevist om at 
det finnes sjokolade for aile anledninger, 
som for eksempel K vikk Lunsj som tur
proviant. Alnres fortsetter med a forte lie 
historien om Freia med nye ideer: "fabrik
restaurant" , bedriftshelsetjeneste med 
fabrikklege, emreringsforskning. Med 
denne bakgrunnen utdyper Alnres 
utviklingen av velferdsstaten i mellom
krigstiden. 

Karsten Alnres har, som tidligere, en 
rekke spennende overskrifter, som gir 
leselyst helt fra starten: Sykkelens seier 
- korsettets d0d , Krigen som labora
torium?, Norsk dragestil og hottentotter 
pa Frogner hovedgard, Hva gjorde russe
jentene i 1934?, Rottene og Platon og Et 
norsk kastevesen. 

Nytt for mange lesere vi i nok fram
stillingen av veksten og samholdet i "De 
harde trettiara" vrere. Industriarbeiderne 
0kte sin realinntekt, utbyttet av bade 
skogbruk og fiske 0kte jevnt, levestan
darden og levea1deren steg, og sykdom-

29 



mene gikk tilbake. Derfor har ogsa be
retningen om den f0rste halvdelen av 
vart arhundre fii tt en sa pos itiv tittel som 
"En ny arbeidsdag". Alnres vi ser hvor
dan samholdet mellom samfunnsgrup
pene 0ker i 30-arene, og nevner at dette 
er en forutsetning for samholdet mot 
okkupasjonsmakten under krigen. 

Det gj0r et sterkt inntrykk pa leseren 
a lese om synet pa j 0dene, om j0de
frykten i mellomkrigstiden og om hva 
po liti kere og embetsmenn kunne skrive 
om dem. Dette er rystende lesning. 

Gjennom fortellingene om enkelt
skj ebner beskriver Alnres viktige temaer 
i var nrere hi storie: bureisingen i jord
bruk et , tj enes tej en tenes ha rde I iv, 
j0denes skjebne, og hvorfo r noen ble 
naz ister og frontkj empere. Dette er god 
pedagogikk. 

I kapitl et om rettsoppgj0ret etter 
krigen sammenligner Alnres omfanget av 
rettsoppgj0ret gjo rt av domsto lene i 
Norge med tilsvarende tall fra andre land. 
Her savner jeg en til svarende sammen
ligning av rettsoppgj0ret utenfor dom
stolene. Ett tall fi·a Frankrike: "1 0 000 men
nesker ble tatt av dage under en utrensk
ning som liknet mer masseselvtekt enn 
et rettsoppgj0r." (Erling Bj0 l: Var tids 
kulturhistorie 3, s. 26, Os lo 1980) 

To ganger nevner Alnres var bydel. 
"Marie Andersen, som kom fra et sma
bruk pa Holmenkollen," som ble Freias 
f0 rste kv inn e li ge a rbe id s lede r med 
tittelen bestyrerinne (s. 199-200). Hun 
stariet pa Freia i 1893 og pakket sjokolade 
i kasser. Ogsa s0s teren Borghild bl e 
bestyrerinne pa Freia. 

I begynne lsen av 1900-ta ll et va r 
rasehygiene et sentra lt tema i biologi og 
medi s in . I 1906 grunnl a Jon Alfred 
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Hansen Mj 0en et pri vat institutt fo r 
rasehygieniske studier pa Vinderen (s. 
337). 

Korrekturlesningen har gatt !itt ve l 
fort denne gangen; pa side 242 mangler 
s lutten pa en setning. Under rett s
oppgj0ret star det f0rst at Quisling og 25 
andre nordmenn ble henrettet, senere at 
25 ble henrettet (s. 525). (Det siste ta llet 
er riktig.) Wilhelm Keilhau har fiitt navnet 
sitt galt skrevet bade i teksten og i re
gisteret. Noksa mange ganger star det 
"da" i stedet for "nar". 

Dette er en moderne Norgeshi storie 
med svreri li te bilder. Men framstillingen 
lever, og lever godt, med en meget bilde
skapende tekst. Fram av Histori en om 
Norge IV star bade landet selv og en 
rekke menneskeskjebner, omtrent alltid 
interessant. Dette er god historieskriving. 
Det er en spennende bok! 

Karsten A lntes 

HI~ J t )RJ i'J~ CJ!v1 
NORGE 
"""1iiX" 1iiCJSlifllfG"4 

AljR olfsen: Den store stasjonen, 
(1932) - oms/aget pa boken 

TRADISJONSRIK MAT I 
SMIA PA GAUSTAD 

REFERAT: ANNE-WENCHE ORE 

Onsdag 6. oktober var det bokstave l ig ta lt duket for demonstrasjon av gaml e 
tradisjonelle matretter i Smia pa Gaustad. Demonstrasjonen ble holdt i stua, men vi fikk 
ogsa anledning til a se pa selve smierommet. 

Fire menn og atte kvinner benket seg forventningsfullt rundt bordene. Vigdis 
Smedsrud hadde forberedt det hele meget grundig med ingredienser til de forskjellige 
rettene n0ye oppve id pa forhand . Aile fikk utlevert et hefte med oppskriftene for a 
kunne f0 lge med. 

Sa begynte forestillingen, for en forestilling var det. Vigdi s spedde ikke bare krydder 
i mrene, hun ful gte opp med histori er knytte t til de fo rskj ellige matrettene. Det var 
ogsa en utveksling av kommentarer mellom henne og tilh0rerne. 

F0rst fikk vi en fin gjennomgang av ingrediensene i hver rett og om hvordan m ren 
skulle !ages pa beste mate. Vigdis forialte ogsa om mulige vari asjoner i oppskriftene og 
om hvordan dette ville virke inn pa det ferdige produktet. 

Hun levde opp til Ingrid Espelid Hovig ved stadig "a ha jukset I itt" s li k at vi fikk 
smakspmver uten, som hun sa, a vente halve natta. Menyen var blodmat, vassgraut 
og m nm1egmt. Vi gikk hjem meget mette og fo rn0yde. Dette er noe som fri ster til 
gjentage lse, deter mange tradisjonsrike matretter som ikke b0r g lemmes. 

Vi takker Vigdi s Smedsrud for en enestaende innsats! 

KULTURMINNEDAGEN 1999 
REFERAT: EvELYN BoRCHSENrus 

12 september ble den norske kulturm innedagen fe iret med temaet: Arven fra Europa. 
Vinderen historielag arrangerie et m0te pa Slemda l skole hvor arkitekt Henning Krohg 
Stabell ho ldt et lysbildeforedrag om Europas inntlyte lse pa va r husa rkitektu r. Han 
hadde selv tatt mange fo to av hus og bo liger i vart di strikt, sa tilh0reme hadde gleden 
av a kjenne seg igjen pa de tl este bildene. Til hvert bilde hadde han bilde fra hus, slott 
og kjente europeiske bygninger som viste helhet og detalj er som gikk igjen og tydelig 
hadde inspirert bo ligbyggerne her hj emme. 

Det var et meget bege istret publi k:um som fulgte foredraget, men det kunne godt ha 
vrerimange fl ere ti lh0rere. Tidspunktet var uheldig va lgt; klokken 14 s0ndag, en praktfull 
h0stdag, hvor fo lk he ll er ville vrere ute. Styret har derfor bedt Henning Krohg Stabe ll 
om a holde sitt fo red rag om igjen pa vart arsm0te i mars 2ooo, og vi haper da at langt 
tlere har anledning til a komme. 
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SEKRETJERENS HJORNE 

Vi nar neppe vart mal for dette aret med I 000 medlemmer inn en ar 
2000 hvis ikke flere tar i et tak. Du ogsa. 

Siden sist den I O.august har vi fatt 13 nye medlemmer som vi 
0nsker velkommen til oss. Vi har per 28.oktober 953 medlemmer i 
Ia get etter at vi har stmket 1 medlem. Dessverre er det 33 medlemmer 
som kan bli stmket f0r blad nr 32 sendes ut pga manglende 
kontingent etter i alt 4 purringer. 39 medlemrner har i siste peri ode 
beta it sitt medlemskap for 3 ar fremover ved var 3. purring. 

Kassereren er fom0yd med at det er flere og flere som ser fordelen med a betale 
kontingenten for 3 ar framover tid. I dag har allerede 121 medlemmer beta it for ar 2000 
og2001. 

Har du tenkt pa om ikke du burde overtale dine naboer til ogsa a bli medlemmer av 
historielaget vart. Gj0r noe med det na, sa sender vi dem blad nr 29-32 med aile till egg 
hvis innbetalingen kommer f0r ar 2000. 

Hva med en julegave til naboen siden deter arhundreskifte? Send oss l 00 kr med 
tydelig navn og addresse og vi ordner resten med hilsen fra deg. 

For de som mangler noen av vare tidligere 32 blader fra 1992-99, kan disse kj0pes 
ved henvendelse til sekret<eren. En samlet oversikt over aile vare artikler gjennom 
arene er Iagt ut pa internett og er publisert senest i blad 3/98 (nr. 27). Hvis du har gitt 
bort det siste nr. av bladet, kan du fa kj0pt et nytt i Vinderen Interbok som er sa 
hyggelige a hjelpe oss med salget. 

Vart medlemsblad 1/2000 (nr. 33) er under arbeide. Det utkommer i februar med 
n<ennere beskrivelse av vart trettifjerde m0te i mars. Kom gjerne med ideer til andre 
arrangementer du 0nsker i historielagets regi . 

Tkke medlemmer kan mel de seg inn i historielaget veda betale arskontingent pa kr 
I 00.- pa var girokonto 0825.04.09339. Betal gjeme for 3 ar framover i tid. Vervegiroer er 
ikke lengere utlagt pa Vinderen postkontor, men fils ved henvendelse til sekret<eren. 

Har du anledning til a bes0ke hi storielagets hjemmeside pa Internett, kan du finne 
det pa http: //home.sol.no/~pbache/vindhist. html. 

Haper mange finner veien til va1i f0rjulsm0te den 30.november pa Holmenkollen. 

Per Henrik Bache 
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STYRET I VINDEREN HISTORIELAG 1999-2000 

Leder: 
Nestleder: 
Sekret<er/kasserer: 
Redakt0r: 
Styremedlem: 

Anne-Wenche Ore, Jerpefaret 14,0788 Oslo, 22142758 
Arild Holland, Bj0rnvn. 125, 0773 Oslo, 22145997 
Per Henrik Bache, Sk.0yen terr. 2, 0276 Oslo, 22507083 
Finn Holden, Apalvn. 4, 0731 Oslo, 22699145 
Else M. Astrup, Jegervn. 9, 0777 Oslo, 221427 45 
Evelyn Borchsenius, Melkevn. 43, 0779 Oslo, 22146422 
0yvind Gaukstad, Haakon d godes vei 10, 0373 Oslo, 22143776 
Ole Krohn, Lille Borgen vei 7, 0370 Oslo, 2214 73 34 
Gunnar Sandsbraaten, Svarttrostvn. 11 C, 0788 Oslo, 22149112 

Historielaget bar til formal a vekke interesse og skape forstaelse for var bydels 
historie . Det er viktig a ta vare pa garnle minner i vart n<ermilj0 som en kulturarv vi 
0nsker a gi videre. 

Laget arrangerer medlemsffi0ter og gir ut et medlemsblad som kommer ut fire ganger 
i aret. Laget 0nsker a arbeide aktivt for a verne og merke fomminner og alle slags 
kultunninner i var by del. 

Vi vii gjerne 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. 

"Grunnmuren til Tryvannstarnet la frodig tilgrodd med gress og kratt og ventet pa 
en kommunal beslutning. Hvert annet ar vil man gjerne ha et tarn, men feilen er at det 
enten rna bli lukket eller apent, og det finner ikke fedrene a kunne beslutte. II 

Fra "I sommer" (1932) av Gunnar Larsen. Fra "Oslo, 1000 ar i ord og bilder" (1999) 

Dette er et fmt og karakteristisk sitat om var politiske fortid, men sier vel ogsa noe 
om var natid. Et hjertesukk fra en redakt0r som nettopp har unt seg noen dager i 
K0benhavn: Jeg har sett og beundret kombinasjonen av gammel bygning og stort 
nybygg i Statens Museum for Kunst og Det Kongelige Bibliotek (Nasjonalbiblioteket). 
Det siste er blitt en av K0benhavns store attraksjoner. Danskene har klart det, hvorfor 
klarer ikke vi det? Vi har nok offentlige bygg som skriker om tilbygg eller nybygg: 
Nasjonalgalleriet, Hovedbiblioteket, Nasjonalbiblioteket, Historisk Museum. Norske 
politikere ma kunne ta en bestemmelse. 

Vi har pengene! Men viljen? 


