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JULEM0TE

REDAKT0RENSSPALTE
Historielagets Ieder fortsetter serien med intervjuer med bydelens eldre.
I dette nummeret forteller Per Aabel om oppvekst og voksent liv pa
Slemdal. Frederik F. Zimmer skildrer Slemdal stasjon og godstrafikken
pa Holmenkollbanen rundt f0rste verdenskrig. Zimmer bar ogsa sendt
inn et intervju med Holmenkollbanens direkt0r f0r f0rste verdenskrig,
Finn Sejersted. Vi haper at flere medlemmer av historielaget vii sende
oss stoff fra bydelen.
Blant annet 0nsker vi stoff til OL-nummeret i februar 94. Det vii
naturligvis handle om OL i Oslo 1952 og ogsa om deltakere fra var bydel
i andre vinterolympiske leker. Vi 0nsker ogsa a ha et nummer om krigen
og okkupasjonen, dagligliv og hendelser i bydelen.
For mange er var bydel knyttet til idrett, srerlig til vintersport. Vi vii
fremover bringe en del stoff om annen idrett i bydelen. Den f0rste
artikkelen skildrer aking som konkurranseidrett og masseidrett i
Korketrekkeren i 1920- arene. Kilden er Akeforbundets protokoll, som
jeg bar batt anledning til a ga gjennom.
Ellers fortsetter serien om folk og bosetning i bydelen gjennom
historien. I den anledning passer det bra aha med en omtale avSigrid
Undsets korte fortelling fra samme omrade og samme tid.
I forbindelse med artikkelen om Gerda Ring i forrige medlemsblad, bar
ett av vare medlemmer, Elisabeth Wikborg Bang, gjort oss oppmerksom
pa at Barbra Ring i boken "Minder og smaa Bekjendelser" bl.a. skriver
om tid en pa Grimelund gard omkring 1907 (s. 216- 218).
Finn Holden.

Vart attende medlemsmote avholdes
TORSDAG 9. DESEMBER 1993 KL. 1900 pa SPORTEN
RESTAURANT, FROGNERSETEREN.
TRYGVE CHRISTENSEN vil fortelle om krigsarene
1940-45 med utgangspunkt i sin bok "MARKA OG
KRIGEN" som utkom na i host. I tilknytning til
sitt kaseri vil han vise lysbilder.
I pausen vil historielaget spandere glogg og
pepperkaker.
Etter pausen blir det anledning til a stille
sporsmal og snakke mer om kveldens tema.
Til slutt inviterer styret til "Medlemmenes 5
minutter".
Velkommen til en hyggelig forjuls-sammenkomst i
historielaget. Ta gjerne med venner og kjente.
Motet avsluttes ca. kl 2130.
VEL M0TT!
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FRA HOLMENKOLLBANENS BARNDOM

annen s0ndag hadde de krav pa fri reise pa trikken, og "herskapet"
kj0pte tyendekort til dem til sterkt redusert pris.

av Ft·ed erik F. Zimmet·
Dette bildet av Slemdal fra 1905 viser stasjonen slik jeg husker den fra
mine guttedager. Det fremkaller mange minner. Den gamle
stasjonsbygning i to etasjer som ble revet i forbindelse med utvidelse av
Slemdalsveien, er na gjenreist pa Vinterbro, mer Tusenfryd, og er
dermed bevart for eftertiden takket vrere Lokaltrafikkhistorisk
Fot·ening.
Post og rabattkort
Holmenkollbanens administrasjon holdt i flere ar til i bygningens 2.
etasje , inntil den flyttet til den nye stasjonsbygningen pa Vinderen. Da
ble de gamle kontorer benyttet til bolig for stasjonsmesteren pa Slemdal.
Den si ste av dem jeg husker, het Hamborg og hadde avansert fra
kondu ktot·. Den brede tt·appen f0rte inn til ventevrerelset hvor det var
bade bm·d og benker, og pa veggene hang falmete foto fra banens f0rste
l tr. I veggen inn mot ekspedisjonslokalet var postboksene plassert, for
stasjonsmesteren var ogsa postapner. Gjennom en luke kunne man fa
utf0rt aile postale forretninger, kj0p av rabattkort til banen,
utlevert
fraktgods etc.

Sidespor
Det f0rte et sidespor inn til stasjonsbygningen bvor banens godsvogner
losset det som skulle til Slemdal. I sydenden av bygningen var det
mottak og oppbevaring av gods. Da det kom godsvogner som var st0rre
og h0yere enn de gamle, ble det bygget en rampe der for
godsbehandling.
Sidesporet f0rte videre inn til en liten vognhall. Bak den
var det et lite bus fullt av akkumulatorbatterier. De ble Iadet opp ved
liten belastning pa linjen og s0rget for jevn spenning ved store
belastninger.* Her borte holdt ogsa vognmann Larsen til, som man
s0kte assistanse hos nar noe skulle transporteres. Disse bygninger sees
ogsa pa bildet.

0

ra

Til venstre fot· stasjonsbygningen sees et lite hus som var stasjonens
toalett, for i't broke et sa fint uttrykk om et sa illeluktende sted. Det var
bottedoer som ble t0mt en gang imellom. Pa hj0rnet av huset kan
skimtes et hvitt ski It der det stod "Herrer". Et tilsvarende skilt pa den
andre siden kunngjorde at det var avtrede for "Darner". Da huset ble
fjernet , kom det en kiosk der isteden.
Plattfot·men for oppadgaende trafikk Ia tidligere nedenfor planovergangen hvor Slemdalsveien krysser banen, og er f0rst i de senere ar
flyUct dit den ni't ligger. Nar man kom av plattformen f0r, matte man
krysse Slemdalsveien hvor man eon skulle, og med den 0kende trafikk
var det meget farlig. Jeg husker en klassekamerat som mistet en liten
soster der. Hun kom av trikken, 10p rett uti veien, ble pakj0rt av
en bil og drept pa stedet.
Tyendekort var et meget spesielt rabattkort. Det var jo vanlig med
hush.ielp den gang, og pa sine fridager onsdag eftermiddag og hver

Bildet av Slemdal stationer utlant fra Bymuseet.
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Sidesporet hadde ogsa en annen funksjon. Godsvognene brukte Ienger
tid eon rutevogneoe pa sin tur oppover asen. For ikke a forsinke den
rutegaende trafikk, ventet godstrikken pa sidesporet pa Slemdal til
rutevognen hadde passert. Sa hadde den ett kvarter til radighet f~r oeste
rutevogn kom, og det var nok til at den fikk sluttf0rt turen til
Holmenkollen.

oar sendagstrafikken var stor, ble hyllene tatt ut, og isteden ble det satt
inn benker for passasjertrafikk. De Iignet pa gammeldagse hagebenker
og var ikke populrere, men sendager var det mest skilepere som reiste
med den, ogden gjorde god tjeneste. Jeg vet ikke oar godstrafikken
sluttet pa Holmenkollbanen, men det rna vel ha vrert en gang i arene like
efter at 2. verdenskrig sluttet.

G odstransport
Godstrafikkeo ved Holmenkollbanen kan jeg ikke seat deter skrevet
meget om . Jeg kjenner heller ikke aile detaljer, men vii nevne noe av det
jeg husker. Godsekspedisjonen var pa Majorstuen, og dit leverte byens
forretninger de bestillinger som husmedrene langs banen hadde plassert,
og pakkene fikk pasatt Holmenkollbanens spesielle portomerke. Hver
dag foretok godstrikken to turer oppover. Godsutlevering var det fra
betjente stasjoner pa Vinderen, Slemdal, Vettakollen og Besserud.

Ferst ble stremmen overfert til trikken via en stang pa taket med en
triose i enden som fulgte luftledningen. Problemet meldte seg imidlertid
oar trikken skulle skifte spor. Da matte kondukt0ren hale stangen ned
med et tau som var festet til den, og sikte den inn igjen pa plass oar
vognen var kommet over i det nye sporet. Pantografen Ieste det
problemet. Den brede horisontale str0mavtageren glir langs den
str0mf0rende ledningen og glir med over pa et nytt spor.*
(fortsettes)

Pa de mellomliggende stasjoner var det pa oppadgaende plattform
pl a ssert store skap med hyller, og skapene var forsvarlig last. Her ble
pakker- og gods satt inn av betjeningen pa godstrikken, og hver familie
som sognet til stasjonen, hadde n0kkel til skapet hvor de kunne hente
sine bestillinger. En noksa primitiv Iesning kan man si, men den
fungerte bra og sjelden kom noe pa avveie.

* Her

I 1910 ble de nye sterre vogner tatt i bruk til erstatning for de sma
gamle som populrert ble kalt "Fyrstikkeskene". De gamle vognene ble
fortsatt brukt i flere ar som ekstra vogner nar trafikken var stor. Jeg
har selv reist med dem flere ganger.
De f0rste godstrikkene jeg kan huske, var av den eldste trikketypen
( Fyrstikkeskene) som trakk en av de gamle tilhengervognene som var
ombygget for varetransport. Betjeningen bestod av vognf6rer og en
hjelpemann som tok seg av godset. Farten pa disse gamle vognene var
lav, sa det var nok pakrevet at de tok en pause pa sidesporet pll Slemdal
for a slippe den rutegaende trafikk frem. Senere kom det en ny type
godstrikk. Det var muligens en ombygget vogn av den st0rre typen, men
den var helt anderledes, bare ett stort rom uten kupeer. Kapasiteten var
tilsvarende sterre, og det kunne trenges med den ekspanderende
villabebyggelse. Det helt spesielle med denne nye vognen var at den var
konvertibel (for a broke et moderne uttrykk). Som godsvogo var den
utstyrt med hyller for pakker og gods til de forskjellige stasjoner. Men

har Sporveismuseet i Vognhall 5 pa Majorstua gitt opplysning.
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Fflr oeste ars konkurranse fikk Akeforeningen forbedret akebakken.
"H elvedessvingen fflrer ikke Ienger til det fryktelige sted, og S- svingen
er blitt den reneste behagelige jernbanekurve."

AKING SOM MASSEIDRETT I 1920-ARENE
av Finn Holden
Fttrste akekonkurranse i Norge i 1922
Torsdag 16. f'ebruar 1922 gikk starten for den f'0rst.e akekonkurransen i
den gamic Frognersete.-veien. Starten foregikk en hverdag i arbeidstiden,
kl 1330, fordi kommunen ikke hadde villet avsperre Frognerseterveien.
Det var start i to klasser: en person pa kjelken og to pa kjelken. Starten
varved Heftyehuset (Frognerseteren) og mal ved Svendstuen. Akerne
starlet med et halvt minutts mellomrom. For hver velt ble det gitt et
tillegg pa 20 sekundet·, og for hver avstigning for a gi fart 10 sekunder.
Langs akebakken vm· det 23 kontt·ollposter med i alt 30 kontrollflrer, to
pa hvet·t av stedene Korketrekkeren, S- svingen og Helvedessvingen.
"Damene kommer i denne konkurranse paa like fot med sine beundrere,
da det har vist seg at de manflvrerer en kjelke like godt om ikke bedre."
125 l'jelket· startet med akende fra 15 til 62 ar. Styreprotokollen
forteller at styret var samlet dagen etter konkurransen for a regne ut
premielisten. Styret fant at "dam erne ikke kan staa sig i konkurrancen",
slik at senere skulle det vrere atskilte klasser for herrer og darner. Fr.
Holst vant 1. klasse, enmannskjelke, pa 5,06 minutter, N.Landmark 2.
klasse pa 4,46 minutter. Ragnhild lvet·sen vant premien for beste dame,
frflknene Astrid og lngeborg Krafft premien for "stiligste aking".
Konkurransens lege , dr. Murstad, hadde ingenting a gjflre.
"S-svingen var dagens knutepunkt, her var en stor tribune reist, og like
ovenfor den fflrste sving stod en mann med trompet. Utenfor den
berflmmelige svings skra bredder stod folk tettpakket, muligens med
darner i oveneiende antall. Og mennesker var det aile vegne,
appelsinkoner og appelsinmenn, mens en hflirflstet programgutt regjerte
ved Midtstuen."
Morgenbladet skrev "Nrest efter fotball og ved siden av skisporten er der
egentlig ingenting som i den grad kan fengsle masser som akesporten."
En avis skt·ive•· at det var tusenvis av tilskuere. "Der var virkelig
sprending i lu ften. Aile nationer var reprresentert, og menneskeslektens
tre benyttede farver, hvit, gult og svart saaes paa et brret ... To engelske
darner stod frerdig til at lukke flinene hver gang en kjrelke blev
signalisert."

.I

Begynnelsen i 1899
I 1899 stiftet en rekke gode borgere i Kristiania "Norsk Vinterturistforening" pa Grand Hotell. Dr. I.C.Holm var formann i den
forberedende komiteen, og advokat Emil Roll ble foreningens fflrste
formann. Foreningen henvendte seg til Skiforeningen til Skiidrettens
Fremme og Kristiania Skfliteklub for a be om at sportsstevnene avholdes
slik at utenlandske turister med 14 dagers ferie i Norge kunne fa
overvrert dem.
I januar 1900 vedtok styret a invitere 2-3 engelske journalister over til
Holmenkollrennene. Det ble ikke gjennomfflrt av mangel pa penger. Pa
arsmfltet 1900 ble styret bedt om a virke for at kjelkeakningen pa Keiser
Wilhelms vei og i Vestre Aker kunne bli tillatt som fflr.
I desember 1900 inviterte styret i Vinterturistforeningen til dannelsen av
en komite til a behandle "Spflrgsmatet om Anlegget av en srerskildt
Akebakke i Christianias Nrerhed". I komi teen var representert Kristiania
kommune, Holmenkollens Turisthotell, Holmenkollbanen, Voksenkollen
Sanatorium, Christiania Bryggeri og Vinterturistforeningen. Pft fflrste
mflte foreslo Sigurd Feiring, Holmenkollbanen, en bakke pa to km fra
Frognerseteren under Holmenkollanleggene til banens endestasjon
(Besserud). Veidirektflr Krag foreslo i stedet at akebakken skulle ga
forbi Wilhelmshfli, sa nrer Holmenkollen som mulig, inn pa den gamic
Frognerseterveien ved Midtstuen stasjon og videre til Slemdal. Komiteen
ble enig Om a Sfjke kommunen om bidrag til a anlegge denne akebakken.
Komiteen mente at traseen matte ligge nrer Turisthotellet, Sanatoriet og
Wilhelmshfli for a kunne regne med pengestfltte derfra. Holmenkollbanen tilbfld Iegge akebakken gratis og foreta vedlikehold av
akebakken for kr 200 pr. ar.

a

Vinterturistforeningen hadde i aile ar en darlig flkonomi. Til slutt gikk
den inn i 1903 og overdro alt sitt materiale til den nystartede "Forening
for Reiselivet i Norge ". Pa siste mflte i januar 1904 ble det imidlertid
nedsatt en komite som skulle fullfflre arbeidet med akebakken med
veidirektflr Krag som formann. Han redegjorde for en ny plan for en
bakke fra Anne Kures Hotell ned til peisestuen ved Besserudtjernet og
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fra stallen ved peisestuen ned til Midtstuen pa Frognerseterveien. Han
foreslo en delvis utbedring av den gamle Frognerseterveien ved
"Korketrrekkeren". Akebakken ble bygd med trelemmer i svingene for a
forhindre at akerne kj0rte ut i skogen.
Akeforeoiogeo stirtet 13.april 1905
Akeforeningen ble stiftet nrermest som en forlengelse av Vinterturistforeningen. Veidirekt0r Hans Krag ble den f0rste formann for
foreningen med 30 medlemmer.
Akeforeningen fikk i stand et arrangement med befordring av kjelker pa
slede fra Holmenkollen stasjon (Besserud) til Frognerseteren og
oppbevaring av kjelken pa Frognerseteren for 15 0re pr. kjelke.
Akebakken gikk fra Frognerseteren til Svendstuen, men folk akte gjerne
videre ned til byen. Blant fastboende var det stor motstand mot aking pa
veiene s0r for Slemdal. Det var forslag oppe om a fa en bakke mellom
Svendstuen- Grakammen- Ris- Borgen gjennom skogen.
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Slike bilder ble kopiert og solgt som postkort.
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I krysset mellom den gamle Frognersetervei og Keiser Wilhelms vei
skjedde det mange ulykker. Derfor foreslo foreningen i 1907 a Iegge om
akebakken pa stedet. Samtidig foreslo styret a forandre den spisse
fonncn fonm Jill l'iskt·k,jdkcnc . Navnct l'iskckjclkc skyldcs at dissc

kjelkene opprinnelig var blitt brukt av fiskcrnc pa isen tangs kysten. De
hadde pigget ut til fiskeplassene pa sine hllye, smale og lange (11/2 til 2
m) kjelker.
Vintcren 1910 var den gamle Frognerseterveien utbedret slik at
kommunen kunne benytte snllplog. Mange trelemmer i svingene ble
erstattet rued jordvoller slik at akebakken var blitt godt tilpasset den
store aketrafikken. Vinteren 1908/09 fraktet Holmenkollbanen 38.740
kjelker, aret etter 34.780 kjclker, i 1910/11 42.883.
Foreningcn drev "agitasjon" for medlemskap i Akeforeningen i kllen ved
Majorstuen stasjon pa sllndagene. 4. mars 1911 arrangerte foreningen
for f0rste gang p0Isefest i Skihallen pa Frognerseteren rued taler og
dans. "Festen sluttede kl 11, hvorefter man akede nedover rued fakler.
Fllret var storartet ... Der blev indmeldt
74 medlemmer under festen." I 1913 hadde
foreningen 783 medlemmer. P0Isefesten pa
Frognerscteren rued aking etterpa nedover
Korketrekkeren rued fakler ble en arviss
bending.

I 1914 trykket Akeforeningen en brosjyre rued "Nogen vink for akende ".
Samme ar anla Holmenkollbanen for egen regning en ny akebakke i 3
m's bredde fra 0vresetertjern til der veien gar til Voksenkollen og
Lillevann.
I 1915 var det en avisfeide mellom akere og skilllpere som ville benytte
Frognerseterveien pa hjemtur til byen. Akerne sa at Frognerseterveien
tidligere hadde vrert for farlig for skilllperne, "trang og brat som den
var, og rued farlige svinger". Det var Akeforeningen som hadde fatt satt
veien i stand, utvidet den, bygd jordvoller og fatt elektrisk lys for aking.
Akerne borde ha monopol pa veien. Skilllperne hadde hele Nordmarka
til disposisjon og borde anskaffe egne lyslllyper.
Vinteren 1916/17 var det sa lite sM at "der i svingerne i
Frognersreterbakkene ofte (er) skrapet belt ned til jorden, hvorfor man
har maattet sende op arbeidsfoik, som rued sne og vand i den strerke
kulde har stllbt et nytt islag over de afslitte steder. "
Et tilbakevendende problem var Akeforeningens darlige 0konomi. I 1919
betalte Akeforeningen 4200 kr for snllrydding, reparasjon av skjermer
osv. Medlemskontingenten utgjorde 1800 kr pa 900 medlemmer.
Kristiania kommune bidro rued 1500 kr pr. ar. Akeforeningens arlige
underskudd var pa ca. 1500 kr slik at foreningen tok fra sin formue
inklusive gaver. Holmenkollbanen fraktet i 1919 57.000 kjelker,
gjennomsnittlig rued to akende pr. kjelke. Akeforeningen hapet a fa
flere av de aktive akerne som medlemmer. Foreningen fikk avslag
av Holmenkollbanen pa en Sllknad om a llke billettprisen pa kjelker til
10 llre og at foreningen skulle fa halvparten.

H0sten 1912 bygde Holmenkollbanen en garderobe for kjelker og ski pa Majorstuen
stasjon (der Tomm Murstads butikk Jigger
i dag). For Akeforeningens medlemmer kostet oppbevaringen kr 2.50 pr. ar. Samme
ar fastsatte Holmenkollbanen at den bare
ville frakte delte akestenger og at den
sammenlagtc stangens lengde ikkc matte
vrere mer enn 2,90 m.
I 1913 ble det oppfylt en jordvoll i Helvedessvingen, et 2 m bredt fortau mellom
Midtstuen og H elvedessvingen og j ordvollene i Korketrekkersvingene ble jevnet
ut. Uttt·ykket i protokollen: "utvidelsen

nedenfor Korketrrekkeren, samt svingen ovenfor Korketrrekkeren" tyder
pa at navnet Korketrrekkeren fremdeles betegnet noen bestemte svinger
(se kartet). Den gamle Frognerseterveien var navnet pa selve akebakken.
Vinteren 1913 var det tiiiatt a ake tangs Holmenkollbanen fra Slemdal
til Majorstuen til stor glede for de akende.

Fremrage n.de spo r.tslig prresta1zion.

Etter fllrste verdenskrig var det hvert ar stadig omtale av de mange
akeulykkene pga holke, dumper, blank is og manglende lys i akebakken.
Men Holmenkollbanen og Kristiania kommune satte i 1921 opp ny
veibelysning i den gamle Frognerseterveien (Korketrekkeren), den nye
akebakken (Holmenkollveien mellom Ankerveien og Gressbanen) og

l~

Foruten de vanlige premier
konkurreres der om:

13
Keiser Wilhelmsvei. Hver dag satte Akeforeningen opp en plakat med
dagens akefflre utenfor Bennett reisebureau pa Karl Johan.

Akeforeningens a!resplatte,
vunnet av :
1923 N . Landmark
1924 lngeborg Krafft
192 5 lvar David•Andersen
1926 Hakon Solem
1927
_,_
1929 Arne Holst

Vinteren 1920/21 Sflkte Akeforeningen a holde akekonkurranse, men
fllrste gang avslo Kristiania formannskap. Aret etter ble det tillatt.
1920-arene var akesportens glansperiode i Norge.
300 akende og 20,000 tilskuere januar 1923
Den stflrste akekonkurransen fant sted sflndag 28. januar 1923 med 300
akende i fire klasser: "en dame paa kjelken, en berre paa kjelken, 2
darner paa kjelken og to berrer eller en berre og en dame paa kjelken".
Aldersgrensen var over 15 ar, og startkontingent 3 kroner. Start ved
Frognerseteren, innkomst ved Svendstuen. Vreret var fint, og fllret
utmerket, dvs. at "Korketrrekkeren sa a ut som et speil, bare is og atter is
bele akeveien nedover og med skjermbrett som var belt uten sne".

Frognersa!terpokalen av 1924,
vunnet av :
1924 lngeborg Krafft
1925 I var David•Andersen
1926 Hakon Solem
1927
- ))1929 Arne Holst

lnteressert medlems pokal,
vunnet av :
1925 Ragnhild Engelstad
1926 Else Magnus
192 7 Elsa Hoff
1929 Ellen Gerd Klepzig

Tilskuerne ble hensatt i den reneste Holmenkollstemning. En tett strflm
av mennesker buktet seg oppover forbi Slemdal og Svendstuen. Mange
bar norske flagg . Fullastede trikker befordret ikke mindre enn 24.000
mennesker oppover. Da de fllrste deltakerne akte utfor, var
Korketrekkeren "aldeles stappende full av tilskuere belt fra
Frognerseteren til Svendstuen ". Srerlig ved de vanskeligste steder som Ssvingen var tilskuermengden veldig. Aile de nyeste oppfinnelser pa
kjelkenes omrade ble demonstrert, bl.a. de "sakalte bobsleigber med
autoratt". "Blant damerne var det mange som viste seg som fortrinnlige
manflvrerere og i besiddelse av et freidig guttesinn".

Freias vandrepokal av 1925,
vunnet av :
1926 Hakon Solem
1927
-))1929 A rne H o lst

«Lotus»•vandrepokal av 1927,

Avstond A- 8 • 2520 m.

opsatt av Aug. Pellerin fils &. C o . A / S
vunnet av :
1929 Hak o n Solem

Det endelige resultatet forela fllrst etter 14 dager, da det ikke bare kom
an pa minste tid, men ogsa kjelkefflring, bensynsfull aking osv. Deltaker
nr. 148 protesterte i avisen mot den lange ventetiden, men styret svarte
at flere tusen rubrikker matte gjennomgas fllr man kunne sla fast det
rettferdige resultatet.

«ESN »'s Korketra!kkerorden,
vunnet av :
1925 lngeborg Krafft
1926 Ag n es Landmark
1927 Ebba Hoff
1929 Elsa H off

Bakkerekord:
Hako n So lem 3,+l,o sat! i 1927

FAOGNERStfTERVEIEN MED OMGIVELSER
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Fra programmet for konkurransen 1930.

Bilforbudet i Keiser Wilhelms vei oppheves
Tidligere badde akerne kunnet ake i Keiser Wilbelmsvei om kvelden og
pa sflndag mens veien var sperret for biter. Hllsten 1926 ble imidlertid
bilforbudet oppbevet av Akershus fylke.
Akeforeningen protesterte. Na var det bare Frognerseterveien
(Korketrekkeren) igjen for de mange akende. Mer enn 50.000 kjelker
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ST0TT AKEfORENINGEN
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. lk c/,nc n i n _,~,· rt s tll l'<il cmm ,.,. fir g r.llis til s_1·n m ed kjclkc
p.i f-'n,g ncrs. l'icn·n mol fi ·cnll'isninp; .11 ' mc< llcmsk,,-1

ble fraktet med Holmenkollbanen hver vinter. Frognerseterveien hadde
ikke kapasitet til sa mange akere, srerlig fordi akingen foregikk noksa
konsentrert: etter kl. 6 aften og pa s0ndager. Dessuten var
Korkctrekkeren bm·e for de som 0nskct spenning og fart. Den var for
bratt og svingete, ikke en bakke for aile akere.
Heftyebak.k.en - nttdsarbeid for arbeidslttse
Akeforeningen 0nsket enda en akebakke. Vellene pa Holmenkollen,
Voksenkollen, Slemdal, Vinderen og Vettakollen, henstilte til Oslo og
Aker kommuner om a fa bygd snarest mulig en ny akebakke, eventuelt
som nlldsarbeid.

Vink for akende

...

I januar 1929 vedtok bystyret i Oslo a bevilge penger til ekstraordinrere
vinterarbeider for arbeidsl0se, bl.a. til en ny akebakke fra
Frognerseteren til Svendstuen. Den nye akebakken var planlagt 0st for
den gamle Frognerseterveien i en stigning pa 1:10 eller 1:12. "Den nye
akebakken blir saledes ganske annerledes ufarlig enn Korketrekkeren."
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Hen.sy.nsfu1d a'kning .
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.· ·Ko~rekt f·o rbinknit~
trrek,J;oren.

i Kot1ce-

Tn•l,k kjclken i kor l lnu g og llt l'd d et t l1:111d . .st>llt l'l' lla' l'llll'sl
n ·il· tt s ylll'l'k a 11l.
Tre kk ikk e lo l' ll !' r flvn · kjdkt ·r ved s id!'tl '" . ltn:randre .
Pa s pft, al sl~T l's lall!-(< ' tt l' l' god! f!·sll'l Iii l; jl'lk e tt og ikke rnkt'l'
fn·m fomn d !' ttttt'.
Hold kjelken og slntt!-(!' 11 ldar a v akeb:ttll'll.
Gi't allt.id i sving·enc Jlil Yeicn s innersirle. 1\l' n y ll d e vl'itT, sont
!'I' lws lc 111l for opad g i·it•tHlc lrafikk lt vor s:Hiatllt c fitttH '"·
V:cr opmcrksom pii llt !He ndc og gil ikk e i egnc la nk e r· cller·
all for ford y p!'l i passiar. 1lo ld !lin e og ~! r e r :lpnc!
Sitt i r egd en ikk c fler c ettn lo p1'1 kjdk e n.
Den so m sitter foran h!lr ikk c hn•111sc ul en p il o pfo rdrin g.
Brem s ikl{ e tn ed lt:1 ·lt-n. 111 <'11 nwd h!'i l' !'o len , a ll stt m cd h!l icdt)
kn :t- r .
Hold godt fas l pi\ kj c lk!'laugc l nt ed \'c nslrC' h :"11ul.
P ft rett vci passe r.·es t• tt innh cnll'l kjclk c i a lmindeli g hd pa
n :n s lrc side. <._;i d en furan ak e nde b eskjed om, Iii ll\·ilke n
sid e han skal slyrc wd Lilrop : «1-lold Iii h!lirc » ( «IIold ti.l
\'!' nSli'C» ) .
Undga heist ii ak<' forbi i s\·ingc r ; m e n 1-ds·lr m a n del s ii husk,
al den foran akcnde lilkornrn c r d en h cs le del av IJancn.
Den som blit· innhenlet styn·r p i\ lilropel «l lold lil hs·>irc»
( «Hold til ve ns ln·») lil d<·n opgiviH' sid<•.
Den som velter skal slraks slippc slav<•rt og sc Iii hurlig il
komttH' nl :tv hart r n m ed kj!'lken . F i't d c rdlt'l' fall i sl~T C ·
slnngctt.
L1H't ikke styrestangen i v:eret, d a andrt• t! C' rved nlsl'l les for
d c n ~S l fl rsl c fare.
Sett ikke sl!'ltTC farl p Ct, entt al nwn lil c nhve r lid cr sikker p:'t
ii Ita IH · tT c d ~h nm c over kj elk cn . Sa·rlig n:l r man aker nt ed
n ogc n , e r dl'l ulillal clig ft v:t'!r e drisli g.
Det er ingen s kam :l bremse.
tll('(/ Till for sikliyhl'/ /;an IIIWI SfUII ' t' siy sdu oy llllcln · for
ul!fl.-l.r'l' ; nu ·tl fill hr·n sun s(nllhf'! kan man undfflt lt Q) c/f'!r·uyr•
ttlr •rl r·n _fu r unllrr·.

M'e[ld ·'Dem inn i Akeforeningen!
K onfingr.: nt kr . .J, OO pr. ,; ,._

lnnmddelse i sports forr etningene
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"Som akebakke blir den i virkeligheten Oslos f!frste, og som spaservei
med vidunderlige utsikter blir den selv til Oslo A vrere ganske makel0s.
Den vii bli en attraksjon til for den pa sportsmuligheter f!fr
rlke
Nordmarken." (Aftenposten) Avisen arrangerte navnekonkurranse, og
det store flertallet foretrakk Heftyebakken. Opptil 120 mann fikk
arbeid pa den nye Heftyebakken.

sa

Strid mellom skihtpere og ak.ere
Etter llpningen av den nye akebakken vedtok Akeforeningen totalt
forbud mot skilepning i Heftyebakken, hverdag som s!fndag. Akerne
hadde dermed to akebakker, mens mange skil0pere f!flte seg tilsidesatt.
Det br!ft pa ny ut en heftig avisdebatt mellom skil!fpere og akere.
Skileperne hevdet at akerne mlltte gi fra seg enten Korketrekkeren eller
Heftyebakken til skileperne. De reagerte pa at kommunen gav
Akef'oreningen myndighet til a sperre av Heftyebakken hele uken og
Korketrekkeren hver s!fndag mellom kl. 1200 og 1500. Akerne svarte at
skil!fperne hadde hele Nordmarka og flere skileyper ned til byen.
Skogutvalget i kommunen stettet forbudet mot skil0pning i de to
akebakkene, men ville opparbeide flere nye skil!fyper ned fra
Frognerseteren.

'}

_,

nok mer almindelig utbredt her hjemme , det er nok sa, men kjelken er
kjrerlighetens stemme i vintersporten ... Jeg skjenner meg ikke pa folk
som aker om formiddagen . N ei, en mane skinnsaften l'ra Kragstenen og
ned til Skeyen pleide a resultere i ekteskap den gang jeg var ung. Akebakkene vare er altfor bratte og ogsft altfor opplyste, syntes jeg da.
Poesien krever sakte fart og dempet lys, selv i var rastlese og opplyste
tidsalder. - Aldri hviler vel piken tryggere og varmere i guttens fang eon
oar det akes; men i b•·atte bakker og kneiker glemmer ofte gotten piken
sin. Og det var vel ikke meningen med akesporten? " (Jack Jackson i
Aftenposten 17.3.34.)
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V ed Midtstuen ble det pa s!fndager ofte trafikkkaos av akere, skil!fpere
og spaserende som kom nedover Korketrekkeren og Bomveien. Derfor
foreslo Akeforeningen i 1934 a Iegge en vei over fra Korketrekkeren til
Heftyebakken like nedenfor S- svingen. Dermed forsvant akerne fra den
nederste del av Frognerseterveien.
Utleie av kjelk.er
Holmenkollbanen registrerte en tilbakegang i akeinteressen, fra 50.000
kjelker med banen til 10.000. Banen mente at det skyldtes at mange
ikke hadde rad til a kj!fpe en dyr fiskekjelke. Derfor innf!frte
Holmenkollbanen vinteren 1930 utleie av kjelker for en krone gangen.
Folk kunne leie kjelken pa Frognerseteren, ake ned den nye
Heftyebakken, og Ievere kjelken pa stasjonen pa Vinderen eller pa
Majorstuen. Holmenkollbanen startet med 300 kjelker til utleie. Akere
som hadde kjelke, kunne ra transportert opp kjelken sin og lagret den
pa Frognerseteren for kr 3.- pr. sesong.

,
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"Kjelk.en er k.jrerlighetens stemme i vintersporten"
"Kjelken star efter min mening i en srerklasse. Skiene og sk!fytene er
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Aking aktenJtseilt?
I 1930 • arene ble aking akterutseilt som sport. Den trakk ikke sa mange
tilskuere til konkurransene som ff!fr. Noen fa utlendinger deltok i den
arlige akekonkurransen i Korketrekkeren . Ogsa i andre land t'oregikk
det akekonkurranser, men med lite samarbeid over landegrensene.
Kjelkene eller sledene var for forskjellige. I 1928 ble bobsleigh godkjent
som olympisk konkurransegren. I 30- arene kom det forslag om a bygge
om Korketrekkeren til bobsleighbane eller lage en belt ny bane fra
Tryvann stadion ned i Sf!frkedalen.

DE ELDSTE GARDENE I AKER
av Finn Holden

l

"Akesporten er alltid i livsfare - ikke minst fordi den kjemper en
fortvilet kamp med ski- og skf!fytesporten som nu ar efter ar vinner stadig
stf!frre terreng. Men akesporten bar en langt verre fiende i seg selv akeulykkene - som alltid gjt~r et meget sterkere inntrykk enn de fleste
uhell under skilf!fpning, og som langt mere markerer akningen som en
farlig sport. Og arsaken finner man muligens i at det svrert sjelden gar
ut over den akende selv - det er som regel den kanskje litt uforsiktige
tilskuer som far unngjelde." (Aftenposten 8.2.36) Men Akeforeningen
hadde S0ndag etter S0ndag et ordensvern som fors0kte a opprettholde
orden og hensyn.

Avi sleg ne re n e r dess ve rre ukj e nt fo r reda ksj o ne n. Er de l noe n a v
medl emm e ne som kj e nn e r tegnere n ?
For vid e re oppl ys nin ge r o m Ak e forc ninge n , la ko nl a kt med Leif
Mad sbe r g, tlf. 22 14 44 76 .

I "Akers historie" skriver professor Edvard Bull d.e. "F0rst sent trer
egnen ved bunnen av Oslofjorden for alvor inn i sagaene, og omtrent alt
hva der sa fortelles om disse strf!fk, star i direkte forbindelse med kongen
og hans bird.( ... ) Den direkte arsak til dette er det meget lett a fa f!fye
pa, det er den p8t'allende fattigdom pa store garder med store retter, pa
begge sider av fjorden. ( ... ) Hvordan det nu enn skal forklares , sa Cl' det
iallfall et faktum at storretter og storgarder var det smatt med i bygdcne
ved bunnen av Oslofjorden belt fra vikingetiden og utover til slutten av
middelalderen ." (1918, s.2 9- 30) Dette gj 0r at det er vanskelig a fin ne
opplysninger om Aker i var eldste hi storic .

Aile gardene i Aker ligger pa gammel havbunn, under 220 meters koten
over havet. De eneste spor vi ellers har av jordbruk i bydelen, er de
eldste sporene av svibruket pa Fuglemyra pa Vettakollen, fra slutten pa
bronsealderen (1800-500 f.Kr.).

Dagen etter Aftenpostens artikkel ble det ff!frste Norgesmesters kap i
aking holdt i Korketrekkeren. Titti Maartmann, Harald Seegaard og
Trygve Lat·ge ble N orgesmestre. Large satte bakkerekord pa en
gjennomsnittsfart pa 78 km/t.
I 1937 arrangerte Akeforeningen Europamesterskapet i aking. Styreprotokollen bar bare opplysning om at det ikke var noen vanskeligheter
av trafikkmessig art. Det var 5.000 tilskuere i bakken. Pa denne tid var
foreningen opptatt av planer for en bobsleighbane ved R0dkleiva i
tilfelle "vi far vinterolympiaden 1940".

Bydelens historic - 3

~J
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Stedsnavn
Navneforskere sier at Aker er det eldste gardsnavnet i det tidliget·e Aker
herred. De ff!frste bf!fndene som tok seg land i ubygd strf!fk, valgte de
beste omradene. De som kom senere, matte n0ye seg med det nest beste
eller med omrader som Ia mer i utkanten. Aker Ia pa en h0yde med god
jord og vid utsikt. Aker ble sentrum i bygda, der Ia hovel og tingstedet.
Pa 1100- tallet ble kirken, Gamle Aker kirke, bygd der, og en allfarvei,
Akersbakken, gikk til kirken i middelalderen.
Senere kan ha kommet garder med enkle, usammensatte gat·dsnavn som
Ris, Berg, Sogn og Skar. Ris kommer av hris, krattskog. Disse kan vrere
meget gamle med noen av de beste jordbruksomradene.
Den oeste gruppen av garder har navn som ender pa -vin, som betyr
gresslette, beite. Gardene kan ha vrert eng- og beiteomrader under en
eldre "modergard". De har vrert lyse apninger i skogen der buskapen har
hatt sine beste beiteplasser. Sa er de blitt skilt ut som selvstendige bruk,
og buskapen er blitt drevet over til oeste "vin ".
Det var fremdeles mye god j01·d i bygdene, slik at vin-navnene som regel
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Girden

Jigger midt i de tykkeste og beste jordbruksbygdene og vitner om en fast
bosetning av jordbrukere.

GArdene ble lagt oppe pA en b,;yde. Det gjaldt a fa et tttrt underlag, for
bttndene kjente lkke til drenering av jorda. N ar gardene ble bygd, ble
gulvene lagt med belling. Jordgulvet var kaldt, og det kunne sta opp
steiner midt i gulvet. I jernalderbusene var veggene av stein, med de
stttrste steinene nederst og kvist smurt med leire som bindingsmiddel.
Fedriften var viktigere eon korndyrkingen. Feet gav melk, ost og smttr,
kjttttet ble tttrket til vinteren, og sauen gav ull, som ble vevd til tfly.

I Aker er det over 30 vin-garder. De fylte bele det gamic Aker. Ikke noe
an net sted i Norge Jigger - vin- gardene sa tett. I var by del gj elder det:
Holmen (Holmrvin), Borgen (Borgvin, Byrgin), Fr~ten (frjorvin=fruktbar
eng), Vinderen (Vindarin, den "vindede" elven, Sognsvannsbekken),
Blinderen (Biindarin, noe uklar·t, men navneforskere bar foreslatt "den
skjulte bekk "). Bade Vinderen og Blinderen kan i stedet ga tilbake til
det nornwe ordet for bekk, - el"in.

"Selve de rent ytre karene, bvordan de bodde, spiste, klredde seg,
hvordan arbeidet fordelte seg mellom gardsbruket, jakten, fangsten,
fisket, om de sultet og frtts eller om de badde det bra slik, er det ikke

De fleste vin-gardene ved bunnen av Oslofjorden Jigger bflyt over bavet,
fra 50 meter over havet til 170 m. Det gjor·de at professor Edvard Bull
d.e. skrev at vi h ar "gr-unn til a ant a at vin- gar·dene i Aker er over 4000
ftr gamic. Deter· en gammel kulturbygd vi bar a gj,;re med." (Akers
historic 1918) I dag plasserer b istori kerne bosettingen sen ere, til eldre
jernalder (500 f.Kr.- Kr·.f.), da bavet sto ni meter hflyere enn i dag.
U sikker·heten her kan benge sam men med mangel en pa funn fra den
eldste bosettingen. Skogen gikk langt ned i bygda, og det var ingen
veier·. Derfor· var det en fordel a bo mer sjflen med tre utveier for mat:
jordbruk , jakt og fiske .

0
OSogn

Nestl' gruppe nyrydderc, med gftrdene som ender pa -heim, er lite
rcprescntert i det tidligere Aker: (;r~tttum (Grjotheimr, dvs. Steinheimr)
i Sflr·kcdalen, og Fossum (Fossbeimr) ved Grorud. Det henger sammen
med at vin-g:hdene 1:1 s£1 teU og hadde taU den beste jorda.
0

Ris~·
0
Smestad•

0

0

OHaslum

I yngrc jernaldcr og vikingtiden kommer gftrder med endelsen
-stad. Gaustad het opprinnelig Gauta-stadir, Gautes sted, og kan ha
v;rrt dyrket opp av en yngre sflnn pa en av eldre gardene. Smestad bet
opprinnelig Smid- stadir, er avledet av mannsnavnet eller yrket Smidr.
vikingtiden var det en stor folkevekst pa 0stlandet, men i Osloherad ser
del ut til at dctte bare gjaldt i Groruddalen.
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Denne navncgivningen er ikke absolutt. Arkeologer har flere steder
fun net spor av jordbr-u k som er· flere arhundrer fflr garden har fatt
navnet det ba~r·er i dag.
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stort kildene forteller om, og heller ikke har de meget a fortelle om
hvordan de ellers levde, mennene med sine kvinner, de unge med de
gamle." (Edv. Bull i Det norske folks liv og historie, bd. 3, s.18)
De dffde ble gravlagt i nrerheten av garden, for de skulle verne gardens
og slektas ve og vel. I gravene fra den forkristne tiden er det funnet
mange jordbruksredskaper, vapen og smykker.
Hedensk.e sentra i Osloherad
De viktigste hedenske kultstedene i det gamle Aker Ia pa Hoff, Torshov
og Hovin, altsa utenfor var bydel. Andre sannsynlige kultsteder var
Ullev81 og Disen. Torshov var helligdom for tordenguden Tor. Ullern i
nrerheten av Hoff kan tyde pa at hovet pa Hoff var en belligdom for
jege•·-, skilffper-, sjf.l- og veifarerguden Ull. Disse stedsnavnene vitner
om en politisk organisasjon i Osloherad. "Beliggenheten midt i den
tettest bosatte delen av herredet, de mange forkristne gravfunnene og
funksjonene som kirkested og tingsted i middelalderen, gjor AkerTorsh ov til det klare bygdesentrum mot slutten av hedensk tid."
(Byhistorien, s. 30) Et annet sentrum for Osloherad kan vrere omradet
rundt Hoff og Huseby.
Lov og rett
Det eldste samfunn hadde ikke lov og rettsvern. Den enkelte matte selv
verne sin stilling ved a hevne urett. Han matte kanskje forsvare sin
eiendom ved holmgang med utfordreren og forsvare rettens eiendom og
rere ved blodhevn. Samfunnet df.lmte ikke og straffet ikke.

Ove•· store deter av 0stlandet finner vi fra tiden for kristendommen ble
innfort, en inndeling i herreder, sma bygdelag. Osloherad grenset i vest
mot Bergheimsherad (Brerum) ved Lysakerelven, og Sffrkedalen horte til
Brerum.
Pa 900- tallet ble Ioven utviklet i Norge. Tingstedet i Osloherad Ia pa
Aker. Der samlet folk seg til forlik i tvister, dommer og blot til gudene.
Gode menn i samfunnet meglet mellom partene, lovbrudd kunne utlignes
med boter. Saker ble tinglyst, og avtaler ble gjort, f.eks. om rydding av
jord. Dommerne var hovdingene, de mektigste mennene i samfunnet.
"Velstanden rna ha vrert forholdsvis jevnt fordelt pa en rekke gode
garder i sentrale deler av herredet. Oldfunnene gir dermed ikke det
samme inntrykk av sterk lokal hovdingmakt som i andre sentrale
omd'tder pa 0stlandet." (Oslo bys historie, 1, s. 28) .
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Forsvar
Bygda kunne forsvare seg i bygdeborger. Navnet Borgen av Borgvin kan
vrere restene av en slik bygdeborg. Pa Hakon den godes tid, siste halvdel
av 900- tallet, ble det bygd opp en varslingstjeneste med varder pa topper
i terrenget. Ved fare kunne varden tennes, ilden kunne sees fra oeste
varde, som sa kunne tennes. N avnet V ettakollen kommcr av vctc cllc•·
varde. Her var det i gammel tid en slik varslingsvarde knyttet til
forsvaret av distriktet.

Det eldste t'orsvaret var en t'elles samling av aile vapent'0re menn under
ledelse av hovdingen. Langs kysten ble hele krigsmakten samlet i
leidangen. Bffndene stilte med skip, mannskap og utrustning. Denne
ordningen ble innledet pa 0stsiden av Oslofjorden, og gjaldt vel ikke var
by del.
Kristning av landet/ Vi ken
Hovene der folk dyrket gudene, ble lagt pa sentrale steder i bygda. Aker
var et slikt viktig sentrum i gammel tid. I tillegg ble guden Ull dyrket i
vart omrade: Ullern , dvs. Ulls vin, Ulls gard, og Ulleviil, dvs. Ulls
rydning.

Kong Olav Trygvason (995 -1000) hadde sin maktbasis i Viken , onuadet
rundt Oslo. Her var kristendommen kjent fra misjonsvirksomheten til
kong Harald Blatann av Danmark (ca. 970). Men folket sto imot
kristningen til Olav. "Her begynte kongen i bokstavelig forstand a l0fte
sverdet mot dem som ikke ville d0pes; noen ble drept, andre lemlestet
eller jaget ut av landet. Slik ble hele Viken kristnet. " (Det norske folk ,
bd.1, s.376)
Edvard Bull nevner som forklaring pa at det er fa gravfunn i ind•·e
Oslofjord at kristendommen kom tidligst hit og "hadde gjort ende pa
hedensk gravskikk. Kristen gravskikk gir ingen anledning til t'unn ".
(Kr.s historie 1, s.21)
( fortsettes )
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PER AABEL
av 0yvind Gaukstad
Per Aabel bor i Frognerseterveien 18 C pa Slemdal. Et par deilige
forsommerdager tar han elskverdig imot meg pa sin solvarme veranda.
Haukelibakken er som et Carl Larsson- prospekt - overdadige fargeglade
rhododendron- busker kranser inngangen til en frodiggrffnn have. Midt i
denne oasen Jigger et solsvidd gammelt gult hus.

A lytte til Per Aabel nar han forteller om gamle dager pa Slemdal, er en
stor opplevelse. Han fabulerer omkring hendelser og forteller varmt om
mennesker han har kjent. Alt Htr et skjrer av vemod og takknemlighet
for det liv som h ar vrert levet. Han er som en maler som generffst bruker
hele sin paletts rikholdige fargespekter.
Min far· Hauk, forteller han, var ca. 40 ar da han flyttet hit opp med sin
familie. Han hadde lenge ffnsket a finne et sted utenfor byens sentrum
hvor han kunne fa litt bedre luft og mer landlige omgivelser. Vi bodde
pa denne tiden i Arbinsgt., vis-a-vis Henrik Ibsens leilighet. En dag
utpa hffstparten sa min far et avertissement i Aftenposten: "Villa med
stall og hffnsehus, ca. 5 mal have, pa Slemdal billig til salgs i lffpet av
kort tid". De som bodde der, ffnsket a flytte hffyere opp fordi tomten lA
slik til i terrenget at det var ganske fuktig. Far sa ikke pa det som noen
avgjffrende hindring og slo til. Han kjffpte eiendommen for en billig
penge. Senere utbedret kommunen sideveien ned til eiendommen og gav
den navn etter eieren.
Tomten var som nevnt pa 5 mal, og far engasjerte straks rffrlegger
Evensen som holdt til nede pa Gaustad. Han kom opp og drenerte og
bl.a. laget han noen dype brffnner rundt om pa tomten. En svensk
gartner ble tilkalt for a anlegge frukthave. Pga. aile disse forbedringene
tok det tid fffr fumilien flyttet opp fru by en. Men 14/4 1910 kom
flyttebyraet Adam Express og fraktet familien fra leiligheten nede i
Arbinsgt. og opp til den go de lu ften ute pa landet. Mormor fulgte med
pa lasset og vi smaguttene, min bror Egil og jeg, gledet oss meget over
endelig a kunne flytte.
H aukelibakken ble nesten som et lite smabruk, og far stortrivdes da ogsa
fra fffrste stund oppe pa Slemdal. Han var fffdt i Fffrde i Sunnfjord der

Per A abel under statuen av Ludvig Holberg. Foto: Olav H asselknippe .
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hans far, Andreas Aabel, var lege. Han frydet seg over a kunne bo i
landlige omgivelser, over a kunne Stelle med jorda oppe i haven pa
Slemdal. Ett mal av haven var inngjerdet til h0nsegard. H0nsehuset Ia
t'oran den gamle Iaven og var et stort og flott bus. Hsnene var, it'slge
Hauken, svrert snakkesalige og sjenerte seg ikke for a banne i ny og ne.
Hovedhuset var opprinnelig bygget i 1900/01 og pa tomten Ia det i 1910,
minnes Per Aabel, en stor og flott lave. Takstenene pa Iaven var rsde bortsett fra 3 sorte taksten, som formet bokstavene HJH - Hans Jacob
Hansen - som var navn pa byggmesteren.
En gang det var trikkestreik, skaffet far seg like godt best og karjol for
a komme ned til by en og de daglige sceneprsvene fra kl. 1100-1500 pa
Nationaltheateret. En viss hr. Schsyen fikk ogsa lov til i en periode aha
hest i stalleD pa Iaven. Om vinteren kunne det vrere problematisk a holde
Haukelibakken t'ri for sne. Men etter hvert stilte Jonas Holmen pa
Holmen gard opp med best og plog og ryddet veien.
I Haukelibakken bodde jeg sa til 1921, forteller Per Aabel videre, da
reiste jeg til England for a fortsette mine studier. Og jeg oppholdt meg
mange ar i utlandet. Senere vendte jeg tilbake da mine foreldre var blitt
eldre. Etter utenlandsoppholdene bodde jeg en kort stund i Cort Adelers
gt., men valgte sa a bosette meg sammen med mine foreldre pa Slemdal.
I 1928 lot jeg bygge ut huset. Utvidelsen sa jeg pa som et pluss for huset
og utbyggingen kostet den gang kr. 7000.
Ti ar senere foretok jeg nok en utvidelse. Jeg lot bygge til en stue pa 60
m2 som Ia litt opp fra de svrige stuene. Det ble plass til en hall i
underetasjen med egen inngang fra haven. Det ble bygget garderober og
toaletter og i den rommelige stuen som hadde god takhsyde, ble det satt
inn bly- innfattede vinduer. Denne svrere utbyggingen kostet kr. 12000.
Da mor dsde i 1971, ble kjskkenet forandret og bygget ut til et
spi sekjskken.
Et langt liv har derfor Per Aabel bodd her pa Slemdal og han har mange
gode minner. Han husker innflyttingsdatoen srerlig godt fordi han feiret
sin fsdselsdag bare noen ra dager senere. Og det var en stor opplevelse a
komme til et omrade hvor de fleste eiendommene den gangen var pa 4-5
mal. Til tross for de store havene fikk familien ganske snart mange
kontakter og Hauk Aabel ble etter hvert et kjrert og kjent trekk I
Slemdalsmiljaet.
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Kort tid etter at de var flyttet inn, kom en liten gutt med blaveis for a
snske ham og familien velkommen til Slemdal. Han ble kalt Peik og
bodde pa andre siden av sideveien.Han het egentlig Petter Martin med
etternavnet Anker og var ssnn av lege Petter Anker og Marie, fadt
Reimers. Murics far vur h0yestcrcUsasscssor Reime•·s. Marie i\uke•· var i
mange Ar, ja hell frem til 2. verdenskrig, la:rel'inne ved Slcmdal skolc.
Brsdrene Anker, Herman og Peik - ble blant Per Aabels gode venner.
Peik var ett ar yngre og Herman ett ar eldre enn Per. Per kom til a ga i
samme klasse som Petter pa Slemdal skole, og de kom ogsa til a ga
sammen pa Halling skole. Petter Anker kom senere til abo mange a•· i
Geneve. Herfra organiserte han bl.a. hjelpen til de norske Tysklandsfangene under krigen. Etter krigen var han ambassadar i flere
forskjellige land, bl.a. Tyskland, Tyrkia og til slutt i Egypt. Hans b•·m·
Herman bosatte seg i Skien som lege.
Pa tomten mot Dalsveien bodde familiene Fischer og Sodeland. I nord
bodde Nilsens og dr. Andreas Schultz som hadde 3 barn - Wanda,
Jeannette og Karl. Karl begynte i l. klasse pa Slemdal samtidig med
Per. I det hele tatt traft' Per Aabel mange barn pa sin egen alder da han
flyttet til Slemdal. Disse ble hans venner for resten av livet.
Av lrererinnene pa Slemdal skole husker Per Aabel sa:rlig fraken
Danielsen. Han var glad i a tegne som barn og viste svrert gode takter
som tegner. Hans bestefar var meget stolt over sannes.-mnens ferdigheter
og tok noen av tegningene med til sin fetter, Gerhard Munthe. Pa
Halling skole hadde Per Aabel fn~ken Aubert som la:rerinne. Sene•·e fikk
Per Aabel i oppdrag a dekorere to av klasserommene pa Halling skole.
Da var han 15 ar gammel.
Pa Slemdal skole var jeg nok et merkelig barn, innrsmmer Per· Aabel
skjelmskt. Og sa var jeg sa fret til a skryte. En gang hadde elevene fatt
som oppgave av frk. Danielsen a tegne sitt hjem. Per tegnet friskt i vei
og lot Haukelibakken utstyre med romerske sayler og en overflod av
malerier og med flygel. Frk. Danielsen ble sa henrykt over tegningen at
hun ville komme og se all prakten . Men det fikk lille Per forhindret.
Han var da 9 eller 10 ar, erindrer 91- al'ige Per A abel.
Pa Slemdal skole presiderte den gang frk. Nanna Scheel. Hun var en
myndig bestyrerinne, fyldig og med flere fryktinngydende lorgnetter pa
nesen pa en gang. Familien Scheel bodde Ienger nede i
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Frognerseterveien. Per Aabel husker at en av guttene bet Herman og en
annen Christen. "Tenk Dem a hete Christen Scheel!" En niese av Nanna
Scheel bet Lilly og hun var keramiker. Hun var for ftvrig datter av
ovennevnte Herman, som senere ble hftyesterettsjustitiarius. Lilly laget
srerlig figurer i fajanse og bar bl.a. laget et jaktservice til Per Aabel - et
service som forestiller ridende darner til best. I familien Scheets bus
flyttet senere admiral Horve inn.
Som barn var Per Aabel glad i det skj0nne og vakre. Han var ikke som
sine to br0dre, Andreas og Egil, glad i sport og skogsturer. Han
foretrakk dans og hallett og var mer orientert mot byen fremfor
skoglivet og naturen. Dessuten lrerte han masse om teater nede i byen, og
allerede som barn fikk han anledning til a se aile de
teaterl'orestillingene han matte 0nske.
Familien Fahlstr0m bodde h0yere oppe i Frognerseterveien. Deres
eiendom var en 20 mats prakttomt. Midt pa denne var det plassert en
havfrue som satt pa en sten i bekken som rant gjennom haven. I Firenze
hadde Fahlstr0m fatt tak i en kopi av det kjente villsvinet som han
likeledes fant plass til i sin have - kunstferdig plassert rued en liten dam
omkring og som var til stor glede for forbipasserende i
Frognerseterveien. Fahlstr0ms bodde i Bakkehuset som Ia mot
Midtstuen. Arkitekt Henrik Bull hadde bygget huset og lot huset bl.a.
utstyre rued et atelier og et stort vindu som vendte ut mot
Frognerseterveien. Atelieret hadde store dimensjoner rued teppe pa
gulvet og en fontene midt pa. I det store vinduet ble det om aftenen tent
et sterkt lys som minnet om manelys, erindrer Per Aabel.
Johan Fahlstr0m var skuespiller og teatersjef. Han var for 0vrig en
mangesidig begavet kunstner og hadde betydelige evner bade som mater
og billedhugger, bl.a. bar han laget en fin byste av Christian Krogh.
Sammen rued sin hustru Alma drev han Fahlstr0ms teater nede i
Torvgaten fra 1903-1911. Alma var ogsa skuespillerinne, men st0rst
betydning hadde hun som instrukt0r ved de teatrene hun og hennes
mann hadde. Fro Fahlstr0m var f0dt Bosse og var i familie rued dr.
Ewald Bosse, som vi i var bydel kjenner som tidligere eier av Solstua i
Tho.-Jt'if' llaugs vci. Fru Fahlstr0ms sflstcr hct Hurrlet Bosse,
skuespillcrinne pa Dramaten i Stockholm. August Strindberg ble meget
betatt av benne, og ber0mt er jo den invitt han en gang kom rued til den
unge Harriet: "Kunne De tenke Dem a fa et lite barn rued meg?" Senere
ble de gift.
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Fahlstr0m betydde mye pa Slemdal. I en periode var han sterkt opptatt
av kinematografi. Han inspirerte sin S0nn, Arne, som 0nsket a lrere mer
om denne nye uttrykksformen. Det ble derfor bestemt at Arne skulle
reise til Am erika for a studere film. Han dro av sted med m/ s Titanic.
Arne Fahlstr0m omkom i dette tragiske skipsforliset og ble bare 19 ar
gammel.
Per A abel kan fremdeles huske at Arne Fahlstr0m som 18- aring i
kompaniskap med sftnn til Hagerup Bull forrerte Slemdal garde en fane.
Denne fanen hadde•Johan Fahlstr0m laget. Fanen ble baret i spissen for
en flokk gutter som kalte seg for Slemdal garde og ekserserte med
tregevrer. Ofte trente de ogsa pa det store jordet som Ia mellom
Frognerseterveien og Slemdal stasjon.
I nrerheten av det store jordet bodde keramikeren Andreas Schneider og
hans danske kone. Eiendommen var pa ca. 20 mal og huset ble bygget i
dansk herregardsstil og Jigger der fortsatt den dag i dag. Schneider
hentet blaleire ut av Slemdalsbekken. Han var spesialist pa gr0nne og
bla fargetoner. De keramiske arbeidene brente han hjemme i egen ovn.
Til Frognerseterveien Ia den gang Brustadtorget. Her Ia det en gammel
t0mmervilla. I 2. etasje var telefonsentralen - nr. 80 var til Aabelfamilien, nr. 82 til Fahlstr0ms.
Per Aabel husker mange av familiene som bodde i Slemdalstr0ket. I
Dagaliveien bodde bl. a. familien Jansen, en dansk familie med mange
barn. Deres bus var et gjestfritt familiehus, og de apnet raust opp for
sine barns venner. Ofte hadde de dansemoro for de unge hos Jansens.
I Tennisveien bodde ryttergeneral Rye og hans hustru Nina. Nina var
datter av maleren Fritz Thaulow og hans danske hustru. Hun ble f0rst
gift Stang Lund, men giftet seg senere med Rye. Ekteparet Rye var kjent
av mange pa Slemdal fordi de som regel Ia sine rideturer til veiene i
str0ket. Rye var overadjutant hos kong Haakon, og Per Aabel kan huske
at kongen spilte bridge hos ham. Per Aabel var mye i deres hjem og fikk
god kontakt med generalen.
Rye forstod at Per ville komme til a gj0re noe "rart". Rye hadde for
0vrig visse kunstneriske evner selv og hadde blikk for Pers talenter.
"Kjrere Per!" kunne han si og sa teste han opp dikt for sin yngre venn.
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I det gule huset ved Slemdal stasj on som i dag er bolig for sognepresten .i
Ris menighet, bod de den gang direkter Tobias Bernhoft i A/ S
Holmenkolbanen. Idette selskapet var han direkter fra 1914-1937.
0verst i Trosterudveien bodde dr. Nils Roede, og han og hans hustru Lill
hadde et apent og hyggelig hjem hvor det ble musisert meget. Her
mlfttes de unge i gymnastiden til selskapelig samvrer.
For evrig minnes Per Aabel mange, mange andre. Billedhuggersken
Sigrid Welhaven, bodde pa nabotomten til Haukelibakken og var en 6
mat stor eiendom. Hit flyttet hun ca. 1940. Etter Per Aabels mening var
hun ikke bare en svrert begavet kunstnerinne, men ogsa stralende
skjenn. Lenger borte pa Grimelundshaugen bodde Vigelands, og Per var
pa hils med Emmanuel , men hadde ellers ikke nrermere omgang.
Per Aabel bar en utrolig hukommelse og minnes godt hvem som bodde
hvor, hvem som var gift med hvem og hva de forskjellige gjorde. Skulle
jeg ha gjengitt alt han fortalte, kunne jeg sikkert ha skrevet en bel bok!

Men en ende rna ogsa denne soga ha. Per Aabel, dette deilige mennesket
fra Slemdal, som oppriktig er opptatt av Vinderen Historielags arbeid og
derfor sa generast bar gitt av sin tid, bar fortalt livfullt om sine
barndoms- og ungdoms dager. Han var fra tidlig barnsben av eslet til A
bli scenekunstner. Han arvet det frodige og sreregne kunstnertemperament til sin far, Hauk. Og akkurat som sin far er han i arenes
lep blitt et kjrert trekk i det lokale miljeet. Samtidig er han hele landets
Per - var alles glade Per.
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HOLMENKOLTRAKTEN
Fremtidsbilleder - Et •stor- Kristiania•
Fra et intervju med direktlfr Sejersted i Holmenkollbanen, "denne livlige
Trafikaare", en gang mellom 1905 og 1910.
- Var store attraksjon er som kjent Frognerseterskogen, den
naturskjenne llsrygg, utsikten, duften fra nateskogen og sa Nordmarkas
frie, vide natur like innpA i fortsettelse. Et sportseldorado, srerlig om
vinteren. Det er en plan oppe om A gjere skogen til en slags
nasjonalpark, et triluftspanteon med minnestetter for vare store og
fortjente menu . Og professor Collett omgas med tanken om a fa i stand
en dyrehave heroppe, en elgpark.
Men er det slik at skogen dlfr ut?
- Langtifra. Deter slik at en bel del trrer er blitt staende for lenge. De
var blitt for gamle. De hugges na etter hvert. ( ... ) Beplantning skjer na
med kraft. Hver best drar byens skolebarn hitopp og planter i tusenvis.
Langs de mest beferdede veier farer der jo riktignok pebler, som river
opp igjen. Men mer avsides fra veiene star nyplantningen riktig fint.
- Men for meg som ingenier Jigger det nrermere a snakke om hva jeg
savner, og det er et malbevisst arbeid for k.ommunik.asjonene, for deres
rasjonelle utvikling. Poenget oar man skal fa folk i sterre mengde
trukket til og fart i bebyggelsen og utviklingen i det hele, poenget er
billige og hurtige kommunikasjoner til og fra traktene.
Direktlfr Sejersted har store planer for lokalbanene i Oslo vest.
- Ved tidsmessig planlagte lokalbaner kan man fra byens sentrum
komme til Smestad, hvor Holmenkollchausseen tar av fra
Serkedalsveien, pa 8 minutter, til Slemdal pa 9-10 minutter, til Lysaker
pa 10-11. Enhver som bar batt med grunneiendommer a gjere, vii forst a
at oar eiendommene rykker sa nrer byen, vii verdistigningen bli en
ganske annen eon selv med de aller beste veier.
Meningen er at oar vi ved Majorstuen kommer ut av tunnelen fra
Nisseberget, sa brer vi oss uti en vifteformig forgrening av baner
nr. 1: bane til Smestad og Lysaker,
nr. 2: banen i midten, Holmenkollbanen med forlengelse,
nr. 3: bane til Sognsvannstraktene.
Disse banene rna ikke komme med spor pa gatelegemet, lokalb a nene
ha sin egen planering.

H . C. AnderJen

ma
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40-50 minutter tar det na fra Slemdal inn til by ens sentrum med
sporveien. Gjennom tunnelen vii det ta 18 minutter.
- Om der med tiden skal komme til a bo 10 eller 20 000 mennesker i
hvert av disse strlfk, deter, mener jeg, rett og slett et
kommunikasjonssplfrsmill.

jolntcttltoltrnlttrn.
~rtmti~9~ifle~er.
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~t "5tor~RrHtianin".

- Om grunneierne Iangs Vestbanen hadde vrert sapass fornuftige og
fremsynte at de pa en mer energisk mate hadde arbeidet pa a fa sine
jernbanekommunikasjoner forbedret, - om de hadde tilbudt staten f.eks.
en· balv million kroner, fordelt pa samtlige grunneiere utover til
Sandviken, sa ville det ha vrert et ganske anderledes velklingende
argument eon aile de t0rre skrivelser fra "vellene", - Bygd0s Vel og
Bestums og Sandvikens Vel.
Det er bva vi bar gjort: grunneierne her er samtlige store aksjeeiere i
H olmenkollbanen.
- I aile andre land suser togene tvers gjennom byene, kjlfrer folk ut og
inn i den hurtigst mulige fart. Sejersted tror at utviklingen i Kristiania
vii ga som i Berlin, London og New York - ikke en kommuneforvaltning,
men mange som samarbeider. Slik ser han Aker kommune delt i fire, og
disse fire pluss Kristiania slatt sam men til et Stor- Kristiania •••
- Da vii selve det opprinnelige Kristiania, kjernen, alltid komme til 1\
f0re an, om den eon hva folketall angar, muligens vii bli overfllfyet av
de andre, jeg bar stor tro pa utviklingen i V. Aker og Ullern.
Men oar vi mi ser dette fremtidsbilde levende for oss, da synes vi ogsa a
fornemme bvordan den navrerende generasjon vii bli bebreidet av en
etterslekt at den ikke i rette tid slfrget for hurtigkommunikasjoner,
Rapid Transit, innen denne stor- kommune. Her skal De se vlir
tunneltegning med inngangen i Nisseberget.
- Kong Haakon bar sett pa den han ogsa. Den tiltalte ham meget,
liksom den ogsa tiltalte kong Oscar. Kongen vii visstnok anbefale
tunnelen. Men som De vet: Det er finansdepartementet som styrer med
tomten. De kan sette: Tunnelprosjektet realisert vii skaffe bekvem og
hurtig kommunikasjon ogsa for kongefamilien mellom kongevillaen oppe
pa Voksenkollen og Slottet. Kongen kan ake pa kjelke eller ski til
stasjonen og sa trikke direkte til Slottet, meget bekvemt, naturligvis.

f!l,JolH'r llhl~ ~lollrn
(lrl !roo

'eFooblrdl~r

';0 n [In 11 ~ ,< 'tlill.o)

Dette intervjuet er innsendt av Fredrik F . Zimmer, som skriver at
intervjuct sannsynligvis ble skrcvct ctter 1905 og f~H 1910. lntcrvjuct
ledsages av tegning pas. 31 "se tt fra skogdirekt0r Saxlunds villa". Villaen,
Tennisveien 30, ble solgt av Saxlund til Fredrik Zimmers far i 1910.
Tegningen viser utsikt mot Gullerasen fra Tennisveien 30 1905-1910. De
dreide S0ylene som flankerer tegningen, ble fjeroet for noen ar siden da
verandaen ble utvidet til terrasse. Huset lengst til h0yre er Grakam veien
20.
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SEKRET}ERENS HJ0RNE

SIGRID UNDSET: Fortrellingen om Viga-Ljot og Vigdis

Dette er en kortfattet, sterk roman fra 1909 om stolthet, kjrerlighet, hat
og hevn fra tiden rundt ar 1000. Fortellingen er inspirert av sagaen. "Jeg
er sa a si oppfostret i historie," sa Sigrid Undset selv.
Viga-Ljot er en islender av h0y rett. Vigdis er h0vdingdatter fra Vadim
ved Frysj a (Akerselven). Vi m0ter Kare pa Grefsin og de intrigante
Arnes0nnene pa Grimelundar.
Faren til Vigdis, Gunnar pa Vadim, far banesar av Arnes0nnene i en
krangel om hennes rere. Hun far vite at "grimelundingene Jigger (pa
t0mmerhugst) ved det tjernet nrermest Gautestadskogen, de kaller
Barntj ernet" . Vigdis drar dit pa ski alene for a hevne faren.
Det er atskillig dramatikk i boken, som stutter fredelig samtidig med at
kristendommen far fotfeste.
Sigrid Solberg

Denne omtalen er et ledd i en serie om litteratur som omhandler bydelen.
Leserne oppfordres til a sende inn forslag til b0ker, som kan omtales, ev.
sende egne innlegg .
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I htpet av september og oktober maned
har vi fatt 17 nye medlemmer som vi
0nsker velkommen til oss.
Vier derfor pr. 10 november bliU 369
medlemmer i laget.
Denne gangen rna jeg benytte plassen til
a ra i gang aktivitet blant medlemmene
til a finne fine veinavn:

NYE VEINAVN!!!
Historielaget har ftalt et hyggelig brev fra bydelsforvaltningen, som sp0r om vi kan komme med forslag til
nye navn pa de veier som er bliU permanent delt i var
bydel. Det gj0r vi sa gjerne ved hjelp av aile vare medlemmer. Kom med forslag!! Vi har allerede fatt inn noen
som vi kort skal gjennonomga her.
BLINDERNVEIEN er delt ved Sognsvannsbanen. Nytt navn pa
vestligste del kan bli: Vinderenbakken - Rasmus Winderens
vei - Risvrerkveien - Verksveien - Bekkebakken.
FROGNERSETERVEIEN er delt ved Stasjonsveien. Ferste del av
veien til Slemdal b0r fa nyU navn og forslag foreligger.
BISKOP GRIMEL UNDS VEl beholdes for nr 1-11, men den andre
delen foreslaes til Grimelundsvingen - Sigurds vei.
HEGGELIVEIEN er delt av R0abanen og b0r fa nyU navn pa
var side: J 0ringbekkveien etter tidligere bekk langs
veien eller - Steenstuveien etter plassen der.
RISALLEEN beholdes nord for Ringveien , mens nr 1-8 far
ca nr 45-60 av Borgenveien som "navnforlenges" opp til
Ringveien - Trond Rogstads vei - Hans Andersens vei Rektor Andersens vei. Aile etter tidligere rektorer.
SOGNSV ANNSVEIENs f0rste del nr 1-8 b0r

ra nyU navn
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nar den blir stengt om kort tid. Risbekkstubben Slemdalsveien nr 83-85- 87? kan kanskje benyttes med
diverse A B C .... - Gaustad M01Ie vei som Ut like i
nrerheten.
SOLSKINNSVEIEN beholdes pa sydsiden av Ringveien.
N ordre del omd0pes til Dalskroken som ogsa i dag finnes
pa vestsiden av Dalsveien. Dagens Dalskroken rna
omnummeres.
Vet du om flere veier i var bydel som er delt i dag,
kan du si fra til oss. Til orientering nevner vi at
det finnes hos sekretreren regler for navnsetting av
veier i Oslo. Det kan f.eks. ikke brukes navn pa
nalevende personer.
Vi far hape at vare medlemmer benytter denne
anledningen til a fa riktig gode navn pa disse syv
delte veier. Send forslag til var adresse pa bladets
bakside eller ring sekretreren. v ar veinavngruppe vii
deretter utarbeide vart forslag til bydelen.
Bystyret fatter endelig vedtak.

Aabelfamiliens hus.

Per Henrik Bache
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