VELKOMMEN TIL
VÅRTUR
Vinderen Historielag ønsker velkommen til vårtur
3. juni til Blaafarveverket.
Historisk omvisning, maleriutstilling (Oda og Christian Krohg,
Julie og Xan Krohn, Unni Askeland og Sverre Bjertnæs, ikke guiding her),
varm lunsj, buss opp til Haugfoss og butikken her, videre til Nyfossum
(den blå fargen - utstilling i tømmerlåven) og Ida Lorentzen museet (ikke
guiding her).
Bussen kjører fra ”Villsvinet” ved Slemdal skole (krysset Frognerseterveien-Stasjonsveien) kl. 1000.
Retur samme sted beregnes til kl. 1700.
Deltakerbetaling for busstur inkl.
inngangspenger og varm lunsj på Blaafarveverket kr 350.Bindende påmelding. Hvis du likevel ikke kan delta, må du melde fra
slik at en annen kan få din plass. Kontonr. 7874.05.98200.
Påmelding til
Anita Kildal, 99 47 65 70, anita.kildal@kildal.no
Lajla Heyerdahl, 22 14 74 17, lajla.he@online.no

VELKOMMEN!
Finn Holden
leder
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SLEMDAL HOTEL
av

Lajla Heyerdahl

Alle husker vi Slemdal hotel som lå
der Slemdal senter ligger i dag. Det
ble bygget i sveitserstil på slutten av
1890-årene, samtidig med byggingen
av Holmenkollbanen. I begynnelsen
het det Lunden Pensjonat og ble drevet
av en driftig dame, ”Josepha” Lillemor
Hansen, som også drev Nevlunghavn
Pensjonat. Huset ble påbygget i 1911,
tegnet av arkitekt Kr. Biong. Etter hvert
trengtes det utvidelser, og arkitekten fikk
i oppgave å tegne flere soveværelser.
Året var 1911 og innlegging av elektrisk
lys, WC og sentralfyr ble viktige forbedringer av pensjonatet. Det ble stadig

nye utbygginger. Allerede i 1913 ble det
nye påbygg da driften ellers ikke ville
være lønnsom uten mere plass. Lunden
Pensjonat ble etter hvert så stort at det
passet bedre å kalle det Slemdal hotel.
I 1916 kom det et ytterligere tilbygg
tegnet av arkitekt Biong, og sveitserstilen ble brutt med alle sine påbygg og
fasadeforandringer.
Nini Sundt, født 1918, jobbet på
Hotel Bristol etter endt hotellfagskole i
Grenoble. På Bristol forelsket hun seg
i den østerrikske kjøkkensjefen Jonny
Wallner. De giftet seg i 1942 og fikk
tre barn, Jan, Nini og Annette. I 1947
kjøpte fru Sundt Wallner Slemdal Hotel, og de drev hotellet sammen, hun i

Slemdal Hotel på postkort med Slemdal stasjon nederst til høyre.
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administrasjonen og
han på kjøkkenet.
Men ekteskapet ble
oppløst, og fru Sundt
drev videre alene.
OL i Oslo i 1952
var en stor begivenhet. Slemdal Hotel
ble med sin gode beliggenhet en viktig
base for både deltakere og funksjonærer. Mye festivitas
og mange kjendiser
lagde liv og røre på
hotellet under hele
Olympiaden.
Etter noen år ble
fru Sundt alvorlig syk.
Hun skjønte hvilken
vei det bar og av
sluttet hotelldriften i
1954. Hun gjorde om
hotellet til utleie av
kontorer, mens familien beholdt en stor
leilighet i huset. Det
første firma som leide
kontorer, var Philips
som holdt på med
bygging av Philips
bygget på Majorstuen. I Frognerseter
veien på tomten ved siden av, bodde en
kar som ble kalt Geitemannen. Jacobsen
som han het, slo gresset i hotellhagen.
Han samlet høyet på en kjerre for å gi det
til dyrene. Brustad kolonial lå ved siden
av hotellet der Slemdal sport holder til
i dag. På baksiden av butikken var det
bakeriutsalg der de solgte kokosboller
som var alle barns favoritt. Rett utenfor
bakeren sto en del geiter i en innhegning.

Ninni, Jan og Annette Sundt.

Dette var på slutten av 50-årene.
Jonny Wallner døde i 1955, Nini
Sundt i 1959. De tre barna var uten mor
og far. Eldstegutten Jan var da 16 år og
dro til sjøs, mens Nini og Annette på
14 og 12, flyttet til Just og Marie Ebbesen som var gode venner av familien.
Heldigvis hadde moren vært så forutseende med kontorutleie som gjorde
sitt til at barna fikk en sikker inntekt. I
70-årene ble en del av huset leid ut til
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Widerøes luftfoto av Slemdal Hotel.
Brustad kolonial i huset i bakgrunnen.
Postkort.
Geitene ved Slemdal Hotel var kjent av
alle barna i strøket.

Turid Sletners barnehage som holdt til
der i mange år. Etter hvert som tiden gikk
og vedlikeholdet av den gamle bygningsmassen ble kostbar, ble hotellet solgt til
Bauer & Beck i 1980. Slemdal Hotel ble
revet samme år og måtte vike plassen
for leiligheter og forretningsbygg slik
vi kjenner det i dag.
Er det noen av medlemmene som
kan skrive eller intervjues om Brustad
kolonial?
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HEMING

klubben med store muligheter
av

Lisbeth Sunde

Vinderen Historielag har gitt kr 20.000.til Stiftelsen Den nye Heminghallen.
I den anledning forteller Lisbeth
Sunde om utviklingen av det flotte idrettsanlegget på Hemingbanen de siste
50 årene.

Det var en gang
IL Heming – en gang en guttegjeng på
Slemdal som hadde naturlige behov for
å utfolde seg og hadde det gøy på den
gamle myra innunder Gråkammen, som

tilhørte bonden på Riis Hovedgård. Dette
er snart 100 år siden, og mye er virkelig
historie! I 1914 forærte bonden på Riis,
Halvor Torgersen, likegodt det 54 dekar
store arealet til ”grendens ungdom”.
I dag – et idrettslag med en eventyrlig
vekst – og en utrolig veldrevet klubb
med fasiliteter som noen og enhver kan
misunne oss. Men denne utviklingen har
kostet slit og arbeide, fremsynte foreldre,
sterk vilje og masse pågangsmot. Og
ikke minst godt styrearbeide i klubben
til alle tider!!
På 1960-tallet var Hemingbanen en
primitiv koksbane. Klubben slet med

Gråkammen med eldste Holmenkoll-trikk på banen, og hesjer i forgrunnen.
Postkort fra ca 1910.
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vedlikeholdet. Da Oslo kommune påla
klubben å gjerde inn området, ble dette
en altfor stor utgift for klubben, selv om
Holmenkollbanen også skulle bidra med
sitt. Da gikk Heming i dialog med kommunen om kommunal overtakelse av
hele Hemingbanen, Heming beholdt bare
området der klubbhuset og den første
hallen ligger. Oslo kommune forpliktet
seg fra nå av til å ha vedlikeholdet av
idrettsbanen.

Byggingen startet
Dette var nok en stor lettelse, for nå
kunne klubben konsentrere seg om å få
bygget et nytt klubbhus. Arkitekten var
Jens Gedde-Dahl. Etter noen års planleg-

Hemingbanen 1925. Privat bilde.
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ging (og 4 års loppemarked på Ris skoles
idrettsbane!) sto klubbhuset ferdig i
1969 med vaktmesterbolig og peisestue
i overetasjen, fotballgarderober i under
etasjen. Vi var så stolte! Ikke lenge etter
fikk Heming sin første ansatte sekretær,
og damegarderoben ble omgjort til et
lite kontor med telefon, skrivemaskin
og kartotek.
Ønsket om å få en idrettshall økte.
All innetrening foregikk på skolene
rundt omkring. Etter hvert kostet dette
mye penger for klubben. I 1985/86 satte
Block-Watne opp den første Heminghallen, ikke stor nok til en fremtidig håndballhall, men stor nok for en tennisbane.
Med garderober nede og et styrkerom
på toppen.

Første klubbhus.

For I. L. Heming var den en suksess
fra første stund! Men en tennisbane var
ikke nok for tennisavdelingen – som
tross alt er en av Norges største, og som
gjerne ville erstatte sine fire boblebaner
med en permanent hall.
Klubben fortsatte å vokse, og ønsket
om bedre muligheter for administra
sjonen var viktig. Heming hadde nå
begynt å ansette egne fotballtrenere, og
disse måtte også ha et sted å være. Nå
kom ”kontorbygget” på tegnebrettet til
Heming-arkitekten Ola Sandvik. Et areal
mellom klubbhuset og hallen var helt
perfekt for formålet. I 1997 sto det klart
– med god utsikt over banen fra øverste
etasje ble et styrerom og tre kontorer
knyttet til klubbhuset. Underetasjen ble
en lagerbygning med store dører, noe
alle avdelinger gledet seg over. Tenk
bare på alle loppemarkedene som hadde
glede av dette rommet! Og med plass for
maskiner og utstyr til banene.
I alle år hadde dette med eierskap til
grunnen vært en vanskelig sak. Skal man
bygge, er det jo greit å eie en tomt – her
måtte det forhandles med Oslo kommune
igjen. Klubben ville gjerne ha mulighet

til videre utvikling av området.
Det at kommunen i denne tiden
lette etter en mulighet til å sette
opp brakker for å avhjelpe mangelen på skoler i distriktet, var
en god ting for Heming. Heming
måtte da erkjenne at Hemingkneika, den gamle hoppbakken i
skråningen, måtte gå dukken. I tre
år huset det innerste arealet inn
under Gråkammen st. etter hvert
tre brakker til alle skolebarna
mens Svendstuen skole ble byg
get. Og Heming fikk adgang til å skille
ut tomt for en ny hall og bygsle hele
Hemingbanen. Hele denne prosessen
tok bortimot seks år å få gjennomført!
Klubben har i mange år forsøkt å
sette opp en tennishall. Men omkostning
ene med å bygge på Hemingbanen er
enorme. En høyspentledning ligger under banen i lengderetningen, den gamle
Slemdalsbekken ligger i rør på samme
måte og en avløpsledning likeså. Alt
dette måtte tas hensyn til. Hittil hadde
klubben greid å bygge på noenlunde fast
fjell – men en ny hall måtte også delvis
pæles ned i den nær 30 meter dype myra.
Det ble mange forsøk på planlegging –
flere komiteer måtte bare kaste kortene
etter hvert. Plasseringen av tennishallen
var også et problem, og alle muligheter
ble forsøkt, men måtte forkastes. Det
ble for dyrt.

Utearealet
Selve utebanen har også gjennomgått
adskillig utvidelse og opparbeiding i
alle disse årene. Oslo kommune laget
en grusbane som erstattet den gamle
koksbanen i 60-årene. Senere hen ble et
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område mellom parkeringsplassen og
fotballbanen hugget ut, og en 7-erbane
tok form i 1998. Året etter ble området
mellom den store fotballbanen og bebyg
gelsen i Gulleråsbakken snauet, røtter
trukket opp, området planert, og det ble
plass til flotte leke/treningsapparater og
en 7-erbane til. Heming var nå på full fart
til å bli en av de ”store” fotballklubbene!
I enden av den store fotballbanen var
det et stort, ujevnt og humpete område
som de kalte for ”Grønnsletta” og som
ble brukt til alt mulig. Den ble i 2003
rettet opp og gruslagt. Det var den gang
Hemings formann gikk ut med en appell
til alle i klubben: ”Heming er utsolgt på
idrett!”
En stor innsamling ble igangsatt og
resulterte i at Heming greide å finansiere
alle disse prosjektene. De fikk også
pyntet litt opp på området og gjort veien
inn til banen og klubbhuset litt penere.
Som alltid var ”Nuppen” Skajem - og
Planteskolen på Riis Hovedgård - med
på laget!
Det siste som ble snekret, var ment
som et tilbud også til de som kanskje
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ikke var så organisert i idretten: En
skateboardrampe! En skogteig ble igjen
ryddet og rampen ble satt opp. Dessverre
måtte den fjernes etter et par år grunnet
sterke protester fra naboer. De holdt bare
ikke ut med all støyen som fulgte med
denne aktiviteten.
I 2004 ble Oslo kommunes kunstgressplan lansert. Heming søkte – og fikk
ja. Vi ble tildelt en kunstgressbane!! Da
var det dristige folk i fotballavdelingen
som gikk et skritt videre: De ville at
klubben skulle investere i et varmeanlegg under banen og dermed få mulighet
til helårs fotball!
Etter mye for og imot ble anlegget
installert – Heming betalte det under
bakken, og kommunen spanderte kunst
gressbanen. Dette har vist seg å bli en
veldig ettertraktet helårsbane som mange
klubber har gleden av å benytte.

Stiftelsen
Nye Heminghallen
På tennisavdelingens årsmøte i 2003
kom en mann som ikke mange kjente.

Den nye Heminghallen.

Han hadde en tennisspillende datter, var
nylig flyttet inn i Hemingland og var nysgjerrig på hva denne tennisavdelingen
sto for. Før møtet var over hadde han sagt
seg villig til å ta miljøbiten i styret, han
sa han likte å steke vafler! Han avanserte
ganske raskt til å bli leder av tennisen!
Dette har vært starten på noe stort i
Heming. Mannen heter Hans Kristian
Voldstad og kunne mer enn vaffelsteking: Han kunne hallbygging på alle
måter! Han ble snart satt inn i en hall
komité i klubben, som da hadde kartlagt
hvilke behov Heming hadde for en
flerbrukshall.
Tennisavdelingen var grei – behovet

var der med ønske om fire tennisbaner
med garderober. Det kom også fra de andre avdelingene ønske om treningsrom,
et nytt styrkerom, kanskje en gymsal,
flere fotballgarderober med mer.
Voldstad arbeidet videre med å
avklare følgende tre spørsmål: Hvor på
banen kunne hallen bygges? Hva slags
hall ville klubben ha? Hvordan skulle
hallen finansieres? Ingen lette svar, men
de fant fort ut at det beste stedet var å
sprenge den inn i fjellet rett nedenfor
Gråkammen stasjon – i forlengelse av
den gamle hallen. Den måtte skreddersys
fordi tomten var veldig begrenset. Målebånd måtte frem – ja selv centimeter
måtte telles. Finansiering var på basis
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Inngangen til den nye hallen.
(Red.: Men heter den Heming Hallen?)

av en flerbrukshall og håp om midler fra
Oslo kommune, tippemidler fra Staten
og en betydelig egenfinansiering.
En erfaren arkitekt på dette felt –
Terje Rørby fra Biong Arkitekter AS,
som – sammen med arkitekt Niels
Torp – hadde tegnet Vikingskipet på
Hamar, tente på oppgaven. Prosjektet
ble framlagt for hovedklubben tidlig
i 2004: Konklusjonen var at klubben
absolutt var interessert – men ville ikke
være økonomisk ansvarlig

Finansieringen
Tennisavdelingen kom fort på banen: kr
800.000 ble overført til en prosjektkonto
og et par store beløp fra privatpersoner
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kom samtidig. Dernest opprettet
klubben ”Stiftelsen Nye Heminghallen”, og ting begynte å ta
form. En kalkyle for bygget viste
at vi trengte i alt 36 millioner. Da
hadde komiteen jobbet hardt for å
få momsfritak på byggingen. Vei
en gikk først til Oslo Idrettskrets,
som førte Hemings nye hall langt
opp på sin prioriteringsliste fordi
klubben satset på å skaffe en stor
egenandel. Med dette i ryggen
skulle søknaden videre til Oslo
kommune. Med stor entusiasme
fikk Voldstad med seg bystyret og
fikk tilsagn om 16 millioner, 8 mill.
i 2007 og det samme i 2008. Dernest Staten v/Kulturdepartementet
og Tippemidler = 8 millioner. 12
millioner skulle klubben greie selv.
Et tilsagn om banklån på 15 millioner
kom på plass tidlig i prosessen.
Kronerullingen var i sving allerede.
En egen komité med tidligere formann i
tennisavdelingen, Ole Petter Tharaldsen,
i spissen, satte i gang, men innsamlingen
gikk ikke fullt så greit som Voldstad og
hans folk hadde håpet. Likevel var optimismen på topp og prosjektansvarlig
Helen Sterud ble ansatt. Et lykkelig valg!

2006 - 2009
Utsprengningen av byggetomten startet
i desember 2006, og hele vinteren og
våren gikk med til sprenging og betryg
gende sikring av fjellet mot trikken
(ulykken i Ålesund var en advarsel og
Norges Geotekniske Institutt måtte inn
i bildet). Da dette ble ferdig, var allerede
10 millioner kroner investert!

Detalj av Heminghallen.

Hele tiden foregikk endringer i
planene: Men anbudet på selve byggingen måtte ut. Og sommeren 2007
kom sjokket. Fra litt slakke tider i byggesektoren var det nå blitt full sysselsetting – ja også mangel på arbeidskraft i
bransjen og anbudet lå 10 millioner for
høyt. Det billigste anbud ble så gjennom
et halvt år ”knadd” i alle ledd, og de kom
ut med et meget mer strøkent prosjekt
– men kostnadene var fortsatt ikke blitt
vesentlig redusert. En ny anbudsrunde
måtte til – også med et par entreprenører
som ikke var av de største. Enden på
visa ble at Hallmaker fikk entreprisen,
og kontrakten på kr. 45 millioner ble

skrevet våren 2008.
Da kom alpinavdelingen med ønske
om å lage en trampolinehall der et lite
rom var tegnet. Alpinistene måtte for
plikte seg til å skaffe midlene til selve
trampolinegropen på egen hånd – og
Hallmaker regnet på det. Og trampolinehall ble det!
Finansieringen måtte vurderes på
nytt; og på grunn av endringene var
tippemidlene nå steget til 13,5 mill. Og
kronerullingen fortsatte og fortsatte.
Med finanskrisen ble det ikke enklere!
Men, det siste er at Oslo kommune igjen
er kommet på banen og har budsjettert
to millioner ekstra til hallen for 2010.
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Den nye hallen til Heming hadde
grunnsten-nedlegging 20. oktober
2008 med ordfører Fabian Stang som
æresgjest. Hallen ble ferdig først på
forsommeren 2009 - om enn noe forsinket – og ble overtatt av Heming rett før
sommerferien. Søndag den 6. september
2009 ble den innviet med arrangementet
Heminglekene rett utenfor dørene. Det
ble en fantastisk dag med byrådsleder
Erling Lae og mange prominente personer, med mer enn 2000 Hemingbarn,
foreldre og besteforeldre som tilskuere
i det flotteste sommervær. Herligheten
– til en pris av hele 60 millioner - sto og
lyste i solskinnet, og alle Heminger var
lykkelige for at klubben selv og mange
gode givere hadde greid å finansiere
nesten 1/3 av denne enorme summen.

Fremtidsplaner
Imidlertid er det andre aktører som også
driver i området. KPT renoverer nå
trikkelinjen til Frognerseteren og skal
etterse og utbedre steinfyllingen mellom
Gråkammen og Gulleråsen stasjoner
mens de er i sving med å få banen ferdig
oppgradert til VM 2011 i Holmenkollen.. Dermed må Heming vente litt med
å legge til rette for friidrett på en hylle
som ble laget da Nye Heminghallen
ble sprengt ut. Stor glede i klubben for
midler vi fikk fra Sparebankstiftelsen
DnBNOR i høst til å avslutte arbeidene
utvendig og til å gjøre det pent og trivelig
på hele anlegget.
På hyllen er det planlagt løpebaner,
hoppegrop m.m.- noe vi ikke har hatt
på Hemingbanen på mange år. I april
2010 starter arbeidet med å utvide innerste fotballbane og legge kunstgress
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og muligens undervarme her også.
Det som også er i emning, er en opp
gradering av parkeringsplassen så den
kan få større kapasitet. På naboveiene
er det ikke mulig å parkere.

Heming i dag
Heming er i dag en veldig stor klubb,
pr. 2010 er det 3877 medlemmer. Hver
avdeling har sitt styre og er representert
i hovedstyret. Klubben har nettopp
omorganisert administrasjonen og
ansatt en generalsekretær. Stiftelsen Nye
Heminghallen har sitt eget styre. Ifølge
Hemingavisen av desember 2009 er alle
våre forventninger til den nye hallen
innfridd. Enten det er den nye trampolinehallen, de fire flotte tennisbanene,
treningssentret, styrkerommet – her er
noe for barn, ungdom og helt opp til
godt voksne som finner seg til rette.
Barna kommer fra skolen til trening,
de kan sette seg i foajéen og gjøre sine
lekser i ledige stunder. Her er plass for
små møter, hyggelige dialoger. Et riktig
senter som bidrar til å binde avdelingene
i Heming godt sammen. Nå gjelder det
å samle klubben – det må bli ”vi” og
”oss” – ikke særavdelingene som er det
viktigste til enhver tid!
Alle er storfornøyd, hallen fungerer
utmerket, hundrevis av barn og voksne
i alle aldre er innom daglig til trening,
og alle fryder seg over hva vi har fått!
Hadde bonden på Riis Hovedgård levd
i dag, ville han nok vært ganske fornøyd
med den eventyrlige utvikling som har
funnet sted på den gamle myra ved
Gråkammen.

MINNER FRA KRIGEN
av

Seyna Sønnichsen.

Slemdal skole, og overlæreren
den gang het Grønvik. Han ble
meget snart avsatt da han ikke
var nazi-sympatisør. Den nye
overlæreren var mer på linje
med okkupasjonsmaktens ideologi, og han fikk umiddelbart
klengenavnet ”Paddelort”.
Evelyn husker godt en spesiell
episode hvor hun stod i sine
egne tanker utenfor skolen.
Plutselig kom overlæreren
forbi og uheldigvis stod hun
med ryggen til. Dette oppfattet
overlæreren som en politisk
demonstrasjon, og den unge
piken ble derfor særdeles hardt
tilsnakket.
Skolen ble kort efter inva
sjonen rekvirert av tyskerne,
noe som medførte at undervisningen måtte fortsette i private
hjem i nabolaget. Den siste
del av krigen ble dåpssakri
Evelyn Borchsenius drev en privat barnehage. Her
stiet i Ris Kirke anvendt som
sammen med Martine Bakken, som nå gjør layout
klasserom.
Gutteklassen hadde
på medlemsbladet. Foto fra familiealbumet.
tårnrommet til sin skole. Når
flyalarmen gikk, bar det ned
i
kjelleren
under kirkeskipet. Der nede
En dag besøkte jeg Evelyn Borchsenius
fikk
vi
også
hver dag en porsjon suppe
for å høre litt om hennes barndom under
–
såkalt
”svenskesuppe”
- og en skje
krigen. Hun var mer enn villig til å fortran.
En
gang
iblant
fikk
barna
også en
telle. Praten gikk livlig, og her er noen
liten
pakke
fra
Sverige
inneholdende
litt
av de episodene som hun husker best fra
kjeks,
knekkebrød
pålegg
etc.
Giverens
den vanskelige perioden.
navn og adresse var oppgitt og lå ved i
Evelyn som er født Lindeman, vokste
et lite kort i esken. På den måten fikk
opp i Jegerveien 8 og var åtte år gammel
mottakeren anledning til å takke giveren.
da krigen startet i 1940. Hun gikk på
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Begge foto fra familien Kjerschow i Holmenveien. Fra familiealbum.

Moren til Evelyn var som alle andre
den gang opptatt av ”matauk”, tilgang på
mat. En gjet ble anskaffet og fikk navnet
Bella. Den skulle bidra med melk og
efter hvert kjøtt. Med have rundt huset
var beiteområdet sikret. Fra Kongsberg
kom det en gang en partert okse nedlagt
i tønner med litt poteter etc. på toppen
for å skjule kjøttet. Oksen var blitt slaktet om natten da det var strengt forbudt
for bønder å selge kjøtt. Transporten
foregikk om natten med hest og kjerre.
Da den kom til Smestadkrysset, skulle
Evelyns far møte med sykkel for å vise
vei. Men der var det overraskende mange
tyskere. Til alt hell viste det seg at det
hadde vært et trafikkuhell med en tysk
bil, og det bare gjaldt å få bort hesten
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med kjerre, og det skal mottakeren være
glad for. Ellers hadde det neppe blitt
noen oksestek i Jegerveien.
Egne høner kom også godt med i
disse vanskelige tider, og snart dukket
det opp dertil egnede hønehus rundt
omkring i mange haver i nabolaget. Hos
Lindemans bodde hønene i kjelleren,
men de kunne gå ut og inn av et kjeller
vindu hele dagen. Også grisehus hvor
såkalte ”villagriser” ble foret opp, ble
det flere av. Lindemans hadde ikke gris,
men derimot kaniner. Bær og sopp fra
skogen var et godt supplement. Det var
imidlertid tidsbegrenset når man kunne
plukke tyttebær så man ikke plukket
umodne bær.
For å kjøpe mat, klær, sko og lignende

var det rasjoneringskort som ble utdelt
til alle. Evelyn husker blant annet: sorte
ruter var for grovt mel, røde ruter for
hvitt mel.
Mange av opplevelsene som Evelyn
husker godt, knytter seg til offentlig
transport. Bensin til private biler var
det umulig å få. Det var mangel på driv
stoff, og drosjene kjørte med generator.
Trikkene i byen gikk stort sett, men her
hadde tyskerne introdusert helt spesielle
regler. Av naturlige grunner hadde de
aller fleste av byens borgere lite lyst
til å sitte ved siden av en tysker. Hvis
det derimot var så mange passasjerer

at plassen ved siden av
tyskeren var den eneste
gjenværende sitteplass,
kjørte ikke trikken fra
holdeplassen før den
ledige sitteplassen ble
benyttet. Det var ikke
sjelden at de åpne platt
formene på de gamle
trikkene var fulle av
nordmenn mens det
inne i trikken satt det
kun tyskere.
I Jegerveien var
det under krigen et hus
som ble tatt i bruk som
hjem for frontkjempere.
Dette var norske soldater i tysk tjeneste som
hovedsakelig skulle til
Østfronten. Vi kunne
være redde for disse
unge, men bryske menn
forteller Evelyn.
Men noe som gjorde
et sterkt inntrykk på en
ung pike som Evelyn,
var å se sin egen far
komme ned trappen i deres eget hjem
med hendene over hodet. Gestapo hadde
kommet om natten for å hente faren.
Heldigvis gikk krigen mot sin slutt. Den
sluttet bare noen få uker efter denne
hendelsen.
En vakker vårdag hvor Evelyn gikk
en tur på Hemingbanen, fikk hun en
opplevelse som hun aldri kan glemme.
Plutselig så hun en venninne som kom
med et stort norsk flagg over skulderen.
Og like efter kom det opp mange flagg
på flaggstenger i nabolaget. Hun forsto at
krigen var over. Det var et stort øyeblikk.
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PEDER ANKER
av

Arild Holland

Ankerveien er en av bydelens gjennomfartsårer og vil være vel kjent for
Vinderen Historielags medlemmer. Men
hvem er veien oppkalt etter? Og hvem
var han?
Peder Anker har i ettertiden ikke fått
den oppmerksomhet som han i høy grad
fortjener. Han har nå fått sin biografi:
Stormannen Peder Anker, forfattet av
historikeren Bård Frydenlund. Vi møter
en av Norges største personligheter i
overgangen mellom 1700- og 1800-tallet - en epoke hvor Norge gikk over fra
å være en del av Danmark til å bli en
selvstendig nasjon, riktignok i union
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med Sverige, men med egen regjering,
grunnlov og parlament (storting). Her
spilte Anker en betydelig rolle.
Peder Anker tilhørte det såkalte
Christiania-patrisiatet – slekter som i
kraft av sin rikdom spilte en stadig større
rolle i landets økonomiske og politiske
liv. Rikdommen var i stor grad forbundet
med trelasthandel og til dels jernverk.
Peder Anker var født i 1749. Han utviklet
raskt et forretningstalent. Han kjøpte
Bogstad i 1772 og flyttet dit året etter.
Med kjøpet overtok han Sørkedalsgodset, store skogstrekninger i Nordmarka
og Krokskogen. Skogområdene rundt
Christiania økte stadig i verdi. Trekull
til jernverkene og tømmer til trelasteksporten stod for verdiøkningen. Etter
reformasjonen i 1537 var Staten blitt
eier, men kongens behov for inntekter
førte til salg. Gammel norsk lov ga
imidlertid bøndene rett til gjerdefang,
seterbruk og jakt og fiske. Setrene strakte
seg langt inn i skogområdet. Således
setret Ringeriksbøndene helt til øst for
Heggelivannene.
På 1600-tallet grunnla Morten Lauritsen Ugla Sørkedalsgodset ved kjøp av
Bogstad, som da var en liten gård. Krangel med Ringeriksbøndene om deres
rettigheter fortsatte. Men det såkalte
Stubdalsforliket, en overenskomst i 1759
mellom bøndene og Leuch-familien som
ved arv og giftermål hadde overtatt godset, førte til mer ordnede forhold.
Peder Anker utvidet Sørkedalsgodset
gjennom arv og ved kjøp nordover og
østover. Dermed eide Anker et skogsom-

råde som strakte seg fra Krokskogen og
østover til Hakadal. I 1791 ble Bærums
Verk kjøpt og i 1820 Hakedals Verk.
Det som i dag kan kalles Nordmarksgodset, var etablert. I begynnelsen av
1800-tallet var Anker Norges største
godseier. Det er således Peder Ankers
virksomhet som la grunnen til Oslomarka som Oslos befolkning i dag har
gleden av som et unikt friluftsområde.
Bogstad gård ble samtidig utviklet til et
mønsterbruk.
Ankers dyktighet ble tidlig verdsatt
i København. Et område som nærmest
lå brakk i Norge og var en stor hindring
for næringslivet, var veiene. Anker ble i
1789 utnevnt til generalveiintendant sønnenfjells. Oppgaven var å få bygget ut
Syd-Norges veier. De måtte utbedres til
å tåle kjøretøyer med gods, broer måtte
forsterkes eller bygges. Et varig minne
har vi i kongeveien (riksveien) mellom
Lommedalen og Sundvollen gjennom
Krokskogen. Anker lyktes imidlertid
Kjerraten i Åsa. Modell på Norsk
Skogbruksmuseum.
Kjerrat (fra tysk: vendehjul), meka
nisk drevet spill med et kjettinghjul
som det er lagt en endeløs kjetting
over som trekker en gjenstand langs
en horisontal eller skråttliggende
bane; brukt ved sagbruk, sliperier og
gruvedrift.
Det tok 3 timer å frakte en tømmerstokk gjennom kjerraten, som hadde
en kapasitet på ca. 240 stokker i
døgnet.
Kilde:
Store norske leksikon og Wikipedia.no.
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hammer ved Fossum
like syd for Bogstad
vannet og stangjerns
hammeren i Mari
dalen. Veien ble brukt
til frakt av tømmer,
trekull og jernverkets
produkter. Ankerveien
var privat, men også
andre kunne benytte
veien, mot bompenger.
Stangjernshammerne
har gitt navn til Hammeren i Maridalen og
Hammerbroen ved
Fossum.
Anker hadde også
store skogeiendommer
i Land og Valdres. Herfra var det vanskelig
å få tømmeret transportert frem til sagene
ved Lysakerelven.
Tømmeret måtte fløtes
frem til sydenden av
Randsfjorden, og fra
Jevnaker fraktes opp
Peder Anker med hustru Anna og datteren Karen,
til Nordmarka, for
malt av Jens Juel i 1792. Fra boken.
deretter å fløtes gjennom vassdragene til
ikke bestandig. Det er fornøyelig å
Bogstadvannet. Anker fant en annen
lese om hans forgjeves forsøk på å få
utvei. Den gikk ut på å fløte tømmeret
bygget bro over Drammenselven meltil Tyrifjorden og Steinsfjorden frem til
lom kjøpstedene Strømsø og Bragernes.
Åsa, og ved en kjerrat frakte tømmeret
En bro ville øke konkurransen, men
opp til Damtjern - en høydefjorskjell på
konkurranse ville det lokale næringsliv
396 meter. (Til sammenligning: Høydeikke ha. Anker måtte gi opp tanken om
forskjellen mellom Bogstadvannet og
en sammenhengende kongevei sydover
Tryvannshøgda er 384 meter.) For sin
til Kristiansand.
tid var dette et gigantisk anlegg. Det stod
Ved anlegg av Ankerveien fikk Anker
ferdig i 1807 og var i drift til 1849. Kjeren god forbindelse mellom sitt jernverk
ratens byggmester var Samuel Bagge.
i Bærum, smelteovnen med stangjerns
Han var svensk og sønn av byggeren av
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Fra stangjernshammeren på Bærums Verk sist på 1700-tallet. Jernverkene var
spennende motiver for datidens kunstnere. Kobberstikk av J. Haas etter maleri av
C. A. Lorentzen. Fra T. Christensen: Ankerveien.

Trollhättan-kanalen. Bagge vendte etter
fullført arbeid tilbake til Sverige, ble
adlet i januar 1814, men omkom i juli
1814 i en storm på Vättern.
I siste halvdel av 1700-tallet ble
unionen med Danmark utsatt for stadig
mer kritikk. Kronprins Frederik (den
senere Frederik VI) motsatte seg alt som
kunne gi Norge en mer selvstendig stilling. Forslag om universitet, bank osv.
ble konsekvent avslått. Trykkefriheten
ble i 1799 ytterligere innskrenket. Alt
dette og Napoleonskrigene førte til at
stadig flere begynte å trekke unionen i
tvil. Mens Danmark var orientert syd
over, var norsk næringsliv med fremfor

alt den store trelasteksporten orientert
vestover - mot Storbritannia. ”Patriotiske selskaper” som tok sikte på å utvikle
Norges næringsveier, så dagens lys. Det
mest betydningsfulle var opprettelsen av
Det Kgl. Selskab for Norges Vel i 1809.
Anker var en av stifterne og deltok aktivt
i selskapets ledelse.
Kronprins Frederik besteg tronen
i Danmark-Norge 13. mars 1808, og
dagen etter erklærte han Sverige krig!
Dette økte ikke hans popularitet. Krigen
med Sverige og Storbritannia medførte
enorme problemer for trelasteksporten
og kornforsyningene til Norge. Peder
Anker og særlig hans svigersønn grev
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Herman Wedel Jarlsberg hellet stadig
mer i retning av en friere stilling for
Norge i unionen.
I begivenhetene frem til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 tok Peder
Anker aktiv del, og i nært samarbeid med
grev Wedel. På Riksforsamlingen ble
Anker valgt som dens første president
- et tegn på den tillit han hadde i alle
kretser. Noen fremtredende rolle spilte
han imidlertid ikke på Eidsvoll.
Det kom han til å gjøre senere, da
den første norske regjering skulle dannes
etter at unionen med Sverge var etablert
i november 1814. Unionen medførte
at den norske regjering måtte deles.
Statsminister ble Peder Anker som med
to statsråder satt i Stockholm, mens seks
satt i Christiania. Her var grev Wedel
finansminister og den ledende. Det var
en ganske enestående kombinasjon:
svigerfaren statsminister og svigersønnen finansminister.
Årene i Stockholm ble slitsomme.
Forholdet til Carl Johan ble stadig
vanskeligere. Carl Johan var under
press fra den svenske adel som mislikte
Norges frie stilling i unionen. I tillegg
kom at adelen betraktet Carl Johan som
en oppkomling, da han ikke var født
adelsmann. Carl Johan presset for ”amalgamasjon”: sammensmelting av Sverige
og Norge. Det ble møtt med kraftig
motstand i Norge. Carl Johan presset
Anker, og i Christiania ble Anker ansett
som ettergivende. Samtidig ble Ankers
helse stadig dårligere. Den 1. juli 1822
gikk han av og returnerte til Bogstad,
sterkt preget av sykdom. Han døde 10.
desember 1824.
Boken anbefales. Den gir ikke bare
et portrett av en av Norges betydeligste
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personer i overgangen fra DanmarkNorge til Sverige-Norge. Leserne får
også en god oversikt over de siste femti
år av unionen med Danmark - en union
som for lengst hadde overlevd seg selv.
Etter Karen og Herman Wedel
Jarlsbergs død, Peder Ankers datter
og svigersønn, ble arven i 1854 delt i
tre mellom de tre sønnene: Peder arvet
Jarlsberg Hovedgård utenfor Tønsberg, Harald arvet Nordmarksgodset,
mens yngstesønnen Herman arvet
Bogstad med noe skog. Etter Harald
Wedel Jarlsberg arvet svigersønnen,
statsminister Carl Otto Løvenskiold,
Nordmarksgodset, som fortsatt eies av
Løvenskiold-familien. Bogstad gård ble
i 1954 overtatt av Norsk Folkemuseum,
mens resten av eiendommen på 7000
dekar skog og 550 dekar dyrket mark
ble overtatt av Oslo kommune.

Peder Anker i ordensdrakt som norsk
statsminister i Stockholm. Maleri på
Jarlsberg Hovedgård.

VEDTEKTER
Vedtekter godkjent på årsmøte 21. mars 1994, sist endret på årsmøte 29. april 2010
1.

Historielagets navn er Vinderen Historielag.

2.

Historielaget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for vår lokalhistorie. Det vil arrangere møter og ekskursjoner som kan gi økte kunnskaper om
Bydel Vestre Aker, utgi medlemsblad, historiske skrifter og bilder/filmer. Laget
vil arbeide for vern og merking av fornminner av alle slag kulturminner i bydelen
og særlig stimulere til innsamling av materiale som belyser bydelens historie.

3.

Alle som vil støtte eller arbeide for lagets formål, kan bli medlemmer ved å
betale kontingenten, Den fastsettes på årsmøtet. Kontingent for enkeltmedlemmer gjelder også for medlemmer av vedkommendes husstand. Etter forslag kan
styret foreslå til æresmedlemmer av Vinderen Historielag medlemmer som har
gjort en ekstra stor innsats for historielaget. Dette må godkjennes på årsmøtet.

4.

Årsmøtet er lagets høyeste organ. Det avholdes hvert år innen 1. mai. Saker til
årsmøtet må være styret i hende fire uker før årsmøtet. Innkallelse med saksliste
sendes ut med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet skal styret legge frem regnskap,
årsmelding, budsjett og arbeidsprogram for året som kommer. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de fremmøtte, ellers vanlig flertall. Hvis styret eller 1/3
av medlemmene finner det påkrevd, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

5.

Styret velges av årsmøtet. Styret består av seks til ni medlemmer. De velges for
to år, idet halvparten utgår vekselvis hvert år. Lederen velges annet hvert år ved
eget valg. Styret ellers konstituerer seg selv. Hvis ingen i styret vil påta seg verv
som kasserer eller redaktør, kan styret velge en utenfor styret til å ta på seg vervet
med møte- og talerett i styret inntil valg på neste årsmøte. Styrets vedtak treffes
med flertall av de stemmeberettigede. For at vedtaket skal være gyldig, må minst
fire styremedlemmer være til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Styret sørger for at det føres protokoll over styrets forhandlinger og vedtak.

6.

Årsmøtet velger revisor med bevilling som statsautorisert eller registrert revisor.

7.

Årsmøtet velger valgkomité som består av tre medlemmer valgt for to år, idet
vekselvis en og to utgår hvert år.

8.

Vedtak om oppløsning av laget kan bare bli gjort på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Lagets verdier skal i tilfelle brukes i det lokale /regionale
kulturarbeidet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet med vanlig flertall.
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REFERAT FRA ÅRSMØTET
1. Innkalling og saksliste ble godkjent.
2. Til møteleder ble Øyvind Gaukstad valgt. Til referent ble valgt Anita Kildal og til
å underskrive protokollen ble valgt Jens Chr. Kiil og Odd-Sverre Knutsen.
3. Årsmeldingen ble opplest av VH’s leder Finn Holden og den ble godkjent av
forsamlingen.
4. Årsregnskapet for 2009 og budsjettet for 2010 ble presentert av Finn Holden. Han
redegjorde for bakgrunnen til at VH f.o.m. regnskapsåret 2010 ønsker å benytte
profesjonell regnskapsfører, her ble nevnt Inger Frydenlund Bugge. Revisjon av
regnskapet ønskes utført av statsautorisert eller registrert revisor – her ble fore
slått og valgt revisor Sigvald Jacobsen fra firma J. Bruserud & Co. Han har også
gitt assistanse ved revisjon av regnskapet for 2009. Grunnen til at VH heretter
ønsker å benytte profesjonell bistand til regnskapet kommer av uenigheten som
har oppstått mellom styret og revisor om måten å beregne inntektene på: Reelle,
faktiske inntekter betalt av medlemmene eller beregnet inntekt ut i fra antall oppførte medlemmer. Vanskeligheter med datering av innbetalingene er også proble
matisk. Det ble presisert at det overhodet ikke dreier seg om uregelmessigheter
i regnskapsføringen, den er utelukkende basert på bankutskrifter. På spørsmål
fra salen vedr. utgiftene til dette, ble det svart at disse er avklart og akseptable.
Regnskapet for 2009 og budsjettet for 2010 ble deretter godkjent.
5. Som resultat av at ekstern, profesjonell hjelp skal benyttes, er det nødvendig med
endring i vedtektene. Pkt. 6 endres til: ”Årsmøtet velger revisor med bevilling
som statsautorisert eller registrert revisor”.
6. Leder Finn Holden var på valg og ble gjenvalgt.
7. Styremedlemmene Anita Kildal, Seyna Sønnichsen, Harald Ulvestad og Henning Krohg Stabell var på valg og samtlige ble gjenvalgt. Finn Bendix Bendixen,
Clemens Saers og Bjørn Christophersen var ikke på valg og de fortsetter. I valg
komitéen fortsetter Wenche Undrum og Øyvind Gaukstad, Tim Scheie går inn for
Gunnar Sunde.
8. Årsprogrammet ble gjennomgått og bifalt. I år som i fjor ble medlemmer oppfordret
til å benytte seg av bildedatabasen til historielaget på Deichman.
9. Det var ingen innkomne saker til behandling. Etter den formelle delen av møtet var
det kaffe og kringle (fra vår spesialleverandør – naboen til styremedlem Henning
Krohg Stabell). Så fikk vi et hyggelig og morsomt kåseri av Benedicte Ingstad,
som i fjor hadde skrevet biografien om sin far Helge Ingstad. Hun viste foto og
fortalte om farens eventyrlige liv. Kanskje får vi fortsettelsen en annen gang, for
nå holder hun på med boken om begge foreldrene sine.
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ÅRSPROGRAM FOR 2010

1.

Utgi fire medlemsblad i året. Arbeide videre for at styret skal
virke som en redaksjon for bladet. Alle artikler i bladet skal
fortsatt være søkbare på vår hjemmeside. Selge gamle årganger
av bladet.

2.

Avholde fire medlemsmøter. Den europeiske kulturminnedagen
annen søndag i september har i år som tema: Nytt liv i gamle
minner.

3.

Fortsatt fotografere hus i bydelen som trues av nedriving.

4.

Fortsatt dataregistrere bilder, tegninger, postkort osv. i bydelen.
Motivere medlemmer til å låne bilder til bildedatabasen på
Deichmanske bibliotek. Alle bildene i databasen er søkbare på
Deichmanskes hjemmeside. Gå inn på www.vinderenhistorielag.
no. Klikk på Lenker, så på Deichmanske nederst til venstre.

5.

Forstørre flere bilder og skifte utstilling i glassmonteren på Vinderentorvet. Vi vil gi bilder til Slemdal skole.

6.

Lage et kulturminnekart over Vestre Aker Bydel.

7.

Foreta intervjuer med eldre i bydelen. Medlemmer bes om å
foreslå for styret folk som kan intervjues.

8.

Fortsette å skrive artikler om steder på Kulturminnekartet over
tidligere Bydel Vinderen.
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Se Nytt fra leder på omslagssiden.
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FROGNER

– fra jordbruk og løkkeland til bydel
av

Morten Ole Mørch

ved

Finn Holden

Under:
Interiør fra Jacobsens kolonial i
Gabels gate 11, i 1911. Fra boken.
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Dette er et kjempeverk på mange måter
– i antall bilder, i størrelse og vekt og i
innhold.
Morten Ole Mørch har skrevet en
omfattende bok om Frogner, ikke om
dagens bydel, men om det vi i dagligtalen oppfatter som Frogner.
Men hva er Frogner? Egentlig er
det den delen av byen som tidligere har
ligget under Frogner Hovedgård, det
vil si mellom Frognerkilen og Frognerbekken i sør og vest, i nord Middelthuns
gate, senere professor Dahls gate til
Hegdehaugsveien, Holtegaten, Skov
veien og Niels Juels gate i øst. Men
Bydel Frogner i dag omfatter langt mer,
østover mot Vika og Majorstustrøket
nordover mot Blindern.
Mørch beskriver et område mer midt
imellom, både ”det gamle Frogner” og

det området som kom til da Frogner
menighet ble opprettet i 1898. Mens noe
av Frogner i nord ble lagt til Uranienborg menighet, ble deler av Bymarken
til Observatoriegaten og nedre del av
Parkveien med Hjortnes og Filipstad
lagt til Frogner. Majorstuområdet er
naturlig nok ikke med, heller ikke en
del av løkken Munkedammen ved Huit
feldts gate.
Opprinnelsen til det begrepet Frogner
som Mørch omtaler, er altså både gården
Frogner og noen av byløkkene som var
bymark og landsteder for borgerne i
Christiania. Noen steder blander Mørch
eiendommer med ulik bakgrunn. For
meg ville bildet ha vært klarere hvis
Mørch hadde skilt mellom (bondegård)
Frogner og (byløkke)Frogner. Historien
er kanskje litt ulik for de to gruppene.
Mørch begynner historikken til
Frogner sett fra byen, først bebyggelsen
på løkkene, så på jordene under Frogner
hovedgård. Christiania-borgerne legger
under seg og gjerder inn byløkker på
Bymarken, de bygger og bosetter seg etter hvert på løkkene, først om sommeren,

og fra 1830-årene bruker de løkkehuset
som helårsbolig.
Boken skjemmes noe av skrivefeil. I
innledningen er det et bilde av Frognerjordene nordover mot husmannsplassen
Tørtberg, Store Frøen (ikke Gjerstad
gård) og Riis hovedgård (ikke Riise).
Løkkeeiendommen Petersborg nevnes
som den første løkken vest for byen,
fra 1714, men to sider før omtales en
av naboeiendommene, Munkedammen,
som en av de eldste byløkkene, fra
1640-årene. Petersborg har navn etter
den første eieren, bakeren Peter Dalin, i
linjen under står det Dahlin.
Men det er mer enn nok å glede seg
over: rundt 400 bilder, mange av dem
over en hel side, mange helsides kart,
svært mange luftfoto og, ikke å for
glemme, alle barndomsskildringene fra
voksne som har vokst opp på løkker og
i villaer på Frogner rundt år 1900. Det er
mye å fordype seg i. Jeg håper Morten
Ole Mørch gjør alvor av sin plan om å
la dette være første bind i en serie av
lokalhistorier fra Oslo.
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MIDTSTUBEKKEN eller
STYGGEDALSBEKKEN
av

Tore Holst

I serien bekker og elver i bydelen vår
er Midtstubekken interessant. Ferden
fra kilden i Øvresetertjern på toppen av
Tryvannshøgda til fjorden ved Lysaker
er ikke av de lengste, men på denne korte
strekningen renner den igjennom mange
kjente og interessante områder.
Navnet Midtstubekken kommer
fra Midtstuen som er en plass midt i
Frognerseterskogen. Det var vanlig å
gi navn til plasser/stuer etter geografisk
plassering eller etter navnet på personer
som har bodd der. Årsaken til navnet
er nok også at denne plassen ligger
noenlunde midtveis mellom Slemdal
og Frognerseteren hvor det ble anlagt
Øvresetertjern på postkort ca 1910.
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en rekke turstier/veier på slutten av
1800 – tallet. Senere har Midtstuen
gitt navn til flere kjente steder som
Midtstubakken (en del av Holmenkoll
anleggene) og Midtstuen stasjon (på
Holmenkollbanen), mens skogen syd for
Frognerseteren på 1800 – tallet ble kalt
Frognerseterskogen.
Kilden, Øvresetertjern (478 moh),
har fått navnet sitt etter den øverste
seteren i Tryvannshøgda. Denne tilhørte
Frogner gård og hadde navnet Øvre
Frognersæter. Tjernet ligger idyllisk til
og har vært et rekreasjons- og frilufts
område for Oslos befolkning gjennom
minst 130 år.
I dag besøkes vannet av tusenvis
av turgåere både sommer og vinter, og
mange har gått i barnehagen og stått på

ski i skolene som omkranser vannet.
Øvresetertjern er oppdemmet av
en eldre steindemning som slipper
Midstubekken ned til laveste punkt i
Lilledalen som er dalen mellom Voksenkollen og Tryvannshøgda – vest
for Frognerseteren. Like ved ligger
Voksenkollen stasjon som er nest siste
stasjon på Holmenkollbanen som ender
på Frognerseteren. Bekken passerer
Voksenkollveien i rør og flyter stille og
rolig ned til Holmenkollveien like ovenfor stedet der Kong Oscar 2 og Keiser
Wilhelm i 1890 lot sine initialer hugge
inn i fjellet like ved veien. Deretter faller
bekken bratt ned mot sletta til Setrabakken som er en kjent alpinbakke for
de yngste (også kalt Hemingsetra). Den
har fått navnet sitt etter Frognerseteren
som igjen var seteren til Frogner gård.
I over 120 år har det vært servering og
restaurantvirksomhet på Frognerseteren,
og stedet med sine vakre bygninger med
dragestil (fra 1891) er kjent langt ut over
landets grenser.
Bankier Thomas Heftye var i annen
halvdel av 1800–tallet en av Norges mest
innflytelsesrike personer. Han bygde
Heftyevillaen som er nærmeste nabo
til Frognerseteren, og han eide store
skogsområder rundt Oslo. Hans solgte
Frognerseterskogen til Kristiania kommune hvor formålet var et område til
rekreasjon for byens innbyggere.
Fra Setrabakkens slette til sletten
til Midtstuen hoppbakke går Midtstubekken i en trang, bratt dal som heter
Styggedalen. I Styggedalen får bekken
tett følge av en godt opparbeidet sti
som i nyere tid kalles Kjærlighetsstien.
Den ble anlagt av Thomas Heftye sent
på 1800-tallet og gikk fra Bautaen på

Midtstuen opp til Frognerseteren. Kjærlighetsstien krysser bekken flere ganger.
Dessverre er stien i dag til dels ødelagt
av terrengsyklister. Bekken føres også i
rør under den kjente Rideveien som er
en kjørbar vei fra Midtstuen til kapellet
ved Holmenkollbakken.
Bekken er lagt i rør under sletta til
Midtstubakken, som bygges ut med nye
hoppbakker og fritidstilbud. Parallelt
og helt i kant med Kjærlighetsstien går
Korketrekkeren som er Oslos kjente
akebakke om vinteren, slik den har vært
i over 120 år.
Etter å ha passert Midstubakken
får bekken et rolig løp sammen med
avslutningen på Korketrekkeren på østsiden og det første utbygningsområdet
i Frognerseterskogen på vestsiden. Det
var her Selvaagbygg i samarbeid med
kjente personer i statsforvaltningen fikk
laget det lille utbygningsområdet som
på folkemunne ble kalt ”Negerlandsbyen” - etter husenes farge og form.
Ryktene gikk om at man måtte minst
være ekspedisjonssjef eller tilsvarende i
statshierarkiet for å få kjøpt et av husene.
Så følger en svært dramatisk strek
ning.
Bekken passerer under Frognerseterveien og får på sin vestside restene
av Midtstuen hotell/Hotell Norge som
brant på 1980 – tallet. På østsiden ligger restene etter Midtstuen tennisklubbs
bane. Her er det i dag anlagt et ridehus
som benyttes kommersielt til selskaps
lokale.
Strekningen ned til Dagaliveien går i
små fossefall, og den ble tidlig på 1900
tallet innlemmet i en engelsk hage anlagt
av major og advokat Eivind Ecbo som
bygde et engelsk slott til sin kone like
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ved Svendstuen. Slottet ligger praktfullt til på en høyde
over bekken som krysses av
stier og steinbruer i parkstil.
Restene av et lite kapell ligger
tett inntil bratte steintrapper
som førte fra slottet ned til en
parkdam - på folkemunne kalt
”Eckbo-dammen” – ovenfor
Dagaliveien. Denne idylliske,
oppdemte dammen ble på
midten av 1970-tallet lagt i
rør i forbindelse med storstilt
utbygging av Eckbos Legaters eiendommer i området.
I forbindelse med stormen
i 1989, som felte mange trær
i Marka, klarte ikke rørene
under de nye eiendommene å
ta unna Midtstubekkens store
vannmasser. Store oversvømmelser medførte at Eckbodammen nærmest oppsto på
nytt i hagen til selveierkomplekset Dagaliveien 29, og
vannet flommet over tidligere
demning og Dagaliveien i 30
meters bredde.
Etter å ha passert Dagaliveien i rør
kaster Midstubekken seg ut i nok et
stort fall før den flyter rolig videre under
Bjørnveien og møter Skådalsbekken ved
Tråkka. Sammen flyter de videre ned til
Holmendammen på Holmen.
Et område langs bekken mellom Dagaliveien og Bjørnveien, på ca 16 mål, er
fredet og eies av Oslo kommune. Her har
fuktighet fra bekken og stor skog utviklet
Skådalsbekken like før møtet med
Midstubekken ved Tråkka.
Foto: Finn Holden.

mange biotoper for planter, fugler og insekter som er verdifulle i boligområdet.
I de stupbratte skråningene mot
bekken øverst mot Dagaliveien finnes
en hule som har sitt eget sagn. Her skal
legenden Ole Høiland ha gjemt 60.000
riksdaler etter at han som den eneste i
historien klarte å robbe Norges Bank i
1836. Sagnet sier at han kledde seg ut
som ei gammal kone og klarte å lure
vaktene og gjennomføre tyveriet. Det
er mange som i tidenes løp har lett etter skatten i den bratte dalsiden. (Deler
av skatten er funnet i en steingard på
Tåsen). Hulen kalles Ole Høylands hule,
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Fossen ved Holmendammen.
Foto: A. Wilse, 1908.
Oslo Museum.

og det skal være flere huler i Oslo som
har samme navn. Hulen ble også brukt
av motstandsbevegelsen under annen
verdenskrig. I dag er den svært redusert
etter at den sank sammen i forbindelse
med boligbygging i området på 1970tallet.
Like nedenfor hulen skjærer bekken
igjennom en bergrygg og får sitt høyeste
frie fall, ca 3-4 m. Vannet faller ned i en
liten dam som er den øverste klekningsdammen for ørreten fra Holmendammen.
Mange barn har fanget ørret i denne lille
dammen. Rester av Løkkaskogen ligger
videre på bekkens vestside, mens en
turvei følger bekken på østsiden.
Biotopene i dalbunnen er bl a skapt
av store trær som til tider har rast ut eller pga elde ligger og råtner på kryss og
tvers i den trange dalen.
Fra Bjørnveien i nord til Holmendammen i syd krysser bekken i rør under
Stasjonsveien før den løper ut i den
vakre Holmendammen. Fra Bjørnveien
kan man godt kalle Midstubekken en
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parkbekk der den renner igjennom bolig
området fra 50 – tallet
og blir mer enn doblet
i størrelse etter møtet
med Skådalsbekken.
Holmendammen
og parken rundt er
kjent for sin skjønn
het og for alle bryg
gene i dammen bygd
for fluefiskere. Her
har mange gjort sine
første fluekast, og her har mesterskap
vært arrangert i den edle sport.
Det videre løp fra Holmendammens demning ned til Smestaddammen
og Hoffsbekken til Skøyen er en mer
komplisert historie som i dag preges av
utbygninger av store veier, boligområder
og industri. Midtstubekkens rolle er også
blitt beskjeden da den løper sammen
med flere andre bekkedrag som er større
enn den selv.
Midtstubekken er en flombekk.
Den kan være nesten tørr for så å bli
en dundrende stor elv ved kraftig nedbør. Da har den, i kraft av sine store
vannmengder, stedvis gravd seg dypt
ned i terrenget. Demninger, broer og
rør må derfor dimensjoneres etter full
vannføring. I vårløsningen når snøen i
Marka smelter og mildvær sammen med
regn øker smeltingen, kan vannføringen
høres over store områder, og bekken må
behandles med respekt.

