Vandring på Bygdøy
Onsdag 15. juni 2016
Vestre Aker Historielag innviterer til vandring på
Bygdøy onsdag den 15.juni kl. 18.00
Vårens byvandring går i år til Bygdøy. Finn Holden har skrevet
en bok, «Historien om Bygdøy», som kommer ut i august. Han vil
fortelle om Bygdøy underveis.
Vi møter på Bygdøynes foran Kon-Tiki museet. Vi kan komme
dit med buss nr. 30 fra Rådhuset eller Solli plass, eller med
Bygdøyfergen fra Rådhusplassen ved siden av Nesoddfergen.
Vi snakker først om Bygdøynes. Så går vi opp turstien bak
Kon-Tiki museet, tar en pause i hagen til villa «Bugten» og går
Løchenveien bortover til Fredriksborg og Norsk Folkemuseum.
Herfra kan vi ta bussen til byen eller gå gjennom Thulstrupløkken
forbi Rodeløkken kafe til Frognerkilen.
Turen vil ta ca. 1 1/2 time.
Clemens Saers
leder

Bygdøynes 1932 Foto: Wilse
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Husebygrenda: Fra idé til virkelighet
Boliger er som mennesker,
de har sin historie å fortelle.
Tekst: Clemens Saers
Foto: Tegninger fra
«Husebygrenda 50 år»
Clemens Saers

og

Dagens Husebygrenda ligger mellom Sørkedalsveien og
Øvre Smestad vei. Tanken om et
bofelleskap ble til i en tysk arbeidsleir ved Kirkenes i 1942. Her
var 646 lærere blitt deportert av de
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tyske okkupasjonsmyndighetene
som svar på lærernes boikottaksjon
mot det å nazifisere skolen. Oppholdet under kummerlige forhold
varte et halvt år, men lenge nok til
at man fikk diskutert og utviklet
idéen til lærer Håkon Sommerset
i telt A. Han var igjen inspirert
av ulike amerikanske løsninger
på nye boligprosjekter. Men også
Sovjetunionen, med sine kollektive
løsninger, inspirerte lærerne. Det
var ikke overraskende, for det var
lærere fra den politiske venstresiden og kjente antinazister som ble

plukket ut til internering i nord. For
den tyske okkupasjonsmakten var
Sovjetunionen den store fienden. I
alt 1300 lærere hadde nektet å gå
inn i den nazistiske fagforeningen
i begynnelsen av 1942. Halvparten
av dem, med medlemsskap i
Arbeiderpartiet eller Kommunistpartiet, ble sendt nordover i
mars 1942. Til vanlig ville en slik
aksjon under de dramatiske krigsårene ikke vakt oppmerksomhet
internasjonalt, men takket være
kontakter mellom norske diplomater og pressefolk fra blant annet
USA i Stockholm, ble lærernes
samhold mot tysk inn-flytelse i
skolen formidlet videre til president Roosevelt. Uttrykket “Look to
Norway” har sitt opphav herfra.

Lærernes hageby
Allerede i juni 1945, en måned etter at Norge fikk tilbake sin frihet,
var tegningene av den nye hagebyen ferdig. Bjarne Lous Mohr
var ansvarlig arkitekt. Kristianias
havebyselskap og arkitekt Harald
Hals sine idéer om å bo sunt og
godt, ble viktige premisser for
utformingen av de første tegningene. Området som man fant egnet
til dette var et øvelsesområde som
Kongens Garde hadde brukt siden
1918. Den gang fikk forsvaret
skilt ut området som i dag er Øvre
Smestad vei og Husebygrenda fra

Nordre Huseby gård. Det ble til
øvelsesområde for Garden, som
den gang hold til i kaserner ved
Majorstuen. Flere av Vestre Akers Historielags eldste medlemmer
kan ennå huske hvordan gardistene
marsjerte oppover fra Majorstuen
til jordene over Øvre Smestad vei,
for å trene med og uten gevær.
Noen brakker bygget forsvaret
aldri her. Det var det tyskerne som
gjorde rett etter okkupasjonen på
sørsiden av Sørkedalsveien. Øvre
Smestad vei ble omregulert til
boligområde tidlig i 1920-årene,
og veien fikk sitt endelige navn
i 1930. Området i Øvre Smestad
vei ble bebygget av innflyttere fra
Gudbrandsdalen. Tomtene var store
slik at egen grønnsaksdyrking var
mulig. I tillegg kunne man dyrke
poteter på et fellesområde sentralt
i boligområdet. Overgangen fra
det agrare bondesamfunnet til det
urbane bylivet ble mindre slik. På
folkemunn ble området også kalt
for Lefsegrenda.
Den nyutnevnte forsvarsministeren,
Jens Christian Hauge (1915-2006),
fra Arbeiderpartiet, ble kontaktet
av Håkon Sommerset for å få kjøpt
området som lå igjen som militært
øvelsesområde. Det ble hevdet at
området nå var mindre egnet til
militære øvelser. Hauge på sin side
lette etter muligheter for å selge
unna noe av forsvarets eiendommer
for å få forsvarsbudsjettet i bal-
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anse. Arbeiderpartiet hadde ingen
tradisjon for å støtte lærere som
gruppe, men med denne gruppen
var det annerledes. De hadde jo vist
politisk mot, og i tillegg var mange
av dem medlemmer av partiet.
Tomteprisen ble til kr. 6000.- per
mål for den øvre delen og kr 4500.for den nedre delen, (kr 6000.tilsvarer i dag ca. kr 120 000.-).

Hvem fikk tilbud om å
bo i Grenda?
Opprinnelig var tanken at lærere
fra venstresiden skulle bo i området. Men ganske snart var det
mange som trakk seg grunnet
prisutviklingen. Det var vanskelig
å fremskaffe bygningsmaterialer
og samarbeidet med entreprenøren
var ofte konfliktfylt. Planene ble
endret og navnet skiftet i 1946 til
Husebygrenda etter gården Nordre
Huseby. Mange som hadde blitt
tildelt et hus ønsket å gjøre en
egeninnsats for å redusere kostnadene. Nederst i Grenda havnet
de som tilhørte kommunistpartiet.
Mange av dem ønsket å bygge selv.
Med hakke og spade gravde de
ut den leirtunge tomten og reiste
huset med egne krefter. Det gjorde
de ved siden av å være i full jobb.
Det var bestemt at det ikke skulle
være gjerder mellom husene i
Grenda. Ett unntak ble et gjerde
langs rekken av selvbyggerhusene.
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Det kunne blant ungene bli omtalt
som "jernteppet". Det sier litt om
tidsånden.
Boligene ble ferdige i tidsperioden
1948-1951, og rundt 40 prosent
av beboerne var da lærere eller
skoleledere. Statsministrene
Einar Gerhardsen (1897-1987) og
Oscar Torp (1893-1958) hadde
også stått på venteliste til en bolig,
men valgte å trekke seg fordi det
i enkelte kretser innen Arbeiderpartiet ble sett på som snobberi
å bosette seg der. Det ble sagt at
her kunne venstresiden bo i det
borgerlige Oslo vest og leve som
dem, uten å behøve å omgås dem.
Forsvaret hadde satt som betingelse for salget at 15 av de nesten
100 boligene skulle disponeres av
forsvaret. Etterhvert kom venners
venner inn på listen til boligene. De
som hadde barn kom foran i køen.
Hadde du vel kommet i mål ble det
loddtrekking om den boligen man
endelig fikk tildelt. Slik kom også
ingeniører, leger og mediefolk inn
som de første beboere. Derimot
holdt man aktivt ute søkere som
arbeidet i det private næringslivet.

Barnefamiliene
dominerte
Som nevnt satset man på et sunt
og friskt boområde med gode
utearealer for barn og voksne.
Som i så mange andre boområder

fyltes husene raskt opp av nyfødte grendebarn. Det uvanlige
for datiden var at i ca. halvparten
husstandene arbeidet både far og
mor ute. Det krevde at man bygget
en egen barnehage med tilstøtende
lekeområde øverst i området. I de
første tegningene var det tegnet inn
et eget hus for daghjelper. Borgerskapets skikk med å ha hushjelp
ble sett på som en nødvendighet
hvis begge foreldre arbeidet ute.
Men til forskjell fra borgerskapets
løsning med pikeværelse ønsket
man å gi de unge kvinnene en egen
hybel i et eget hybelhus, også kalt
daghjelpshus. Tegningen av dette
fra mai 1946 ble aldri realisert,

sannsynligvis grunnet at leieprisen
da ville bli for høy.
Barna hadde flotte arealer både i
grenden og på den andre siden av
Sørkedalsveien, i Husebyskogen.
Eplekrig mot barna i Lefsegrenda
var ikke uvanlig. I russetiden
laget barna ofte sprell mot blå- og
rødrussen som ville vekke læreren
sin tidlig om morgenen 17.mai. Her
var det viktig å markere territoriet
sitt. En gang måtte russen hoppe
over en stripe av ild som sperret vei
inn i Grenda. HIK, Husebys idrettsklubb ble til tidlig på 1950-tallet.
Hoppkonkurranse i Konglebakken
og skirenn ble arrangert for barn og
ungdom. Barna i Grenda på 50-tal-

Slik ser en av rekkene i Husebygrenda ut fra hagesiden i dag. Her trives beboerne i
fire generasjoner.
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Ikke alle idéer ble realisert. Her det omtalte "daghjelpshjemmet".

let opplevde at de var annerledes
enn andre barn. De kunne få høre
at familier i Lefsegrenda ba for
dem. Årsaken var at mange familier hadde erklært at de ikke trodde
på Gud. Vandrehistorier florerte om
at ingen av barna var døpt i Husebygrenda, noe som ikke var tilfelle.
Men Husebygrendas beboere var
i hvert fall ikke representert som
kirkegjengere i Røa kirke, den gang
som nå. Barna fra Husebygrenda
ble behandlet annerledes på skolen.
De fleste barn på 1950-tallet gikk
i gutte- eller jenteklasser. Men på
Huseby skole hadde man blandede
klasser for de som hadde adresse
Husebygrenda. Filmskaperen Arne
Skouen hentet inn barn som statister eller skuespillere i filmer som
Gategutter fra 1949 nettopp fra
Husebygrenda.
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Oslo og omegn Boligog Sparelag, OBOS
OBOS ble startet allerede i 1929,
og det ble naturlig for Husebygrenda å la seg organisere i OBOS all
den stund man skulle organisere
seg som et borettslag. Ordningen
varte til 1989, men fremdeles har
man beholdt borettslagsmodellen. Mange av de tidlige kollektivistiske ideene som eget hus for
hushjelpene og felles bespisning
ble ikke satt ut i livet. Derimot
ble det stadig opprettet komitéer
for prosjekter som berørte flere
husstander. Det ble blant annet
nedsatt en komité for treplanting
som laget en helhetlig plan for
hvilke typer epletrær som skulle
plantes og hvor lenge trærne skulle
stå før de skulle erstattes. Komi-

Barnehagen på "Mimrehaugen" øverst i Husebygrenda.

téen ble nedlagt, men trærne fikk
et langt lengre liv enn de tilmålte
tyve årene. Dugnadsånden nådde
nye høydepunkter i Husebygrenda
og fellesskapsfølelsen var stor på
1950- og 60-tallet. Barn og etterhvert barnebarn kom til å overta
husene etter hvert som “urbefolkningen” falt fra. Fra 1980-årene,
med fri prissetting, steg husprisene
radikalt. To millioner-grensen ble
sprengt tidlig på 1990-tallet, og
i dag må du opp i åtte millioner
eller mer for å kjøpe deg inn i
Husebygrenda. Fjerde generasjon
beboere har nå begynt å flytte inn
i Grenda. Husene er klassifisert
på byantikvarens gule liste, slik at
utbygging og fasadeendring ikke
skal skje. Med dagens bostandard
kan det virke litt retro å komme inn
i disse husene, men trivselsfaktoren
er fortsatt meget høy. Den lave
arealutnyttelsen av tomtene gjør at

det å bo i Husebygrenda blir sett på
som et ekstra gode både for barn
og voksne. Her kommer ikke noen
form for fortetting heller.

Ambassade vant mot
beboerne

Som nevnt var nærheten til Husebyskogen et stort gode for beboerne i Husebygrenda. Da det i
2005 ble kjent at det var konkrete
planer om å flytte den amerikanske
ambassaden til Husebyskogen,
reagerte mange negativt. Aksjon
Vern Husebyskogen ble startet av
barnebokforfatter Margrethe Geelmuyden. I alt 40 mål av skogen
ble avsatt til den nye ambassaden.
Husebyskogen har lenge vært et
viktig friluftsområde for allmennheten, men også et treningsområde
for unge gardister. Selv løp jeg der
en sommerdag i 1990-årene, tidlig
på morgenen, ca. kl. 06.00 og ble
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nedrent av en tropp med rekrutter
som var på morgenløping, nybarbert på hodene. Skogen ble av
Oslo byplanleggere ofte framholdt
som en av Oslos mange viktige
grønne lunger. Raskt ble det klart
at man trengte hjelp fra advokater
for å nå fram med krav om vern
av skogen. Saken ble behandlet i
rettsapparatet fra Tingretten helt
til Høyesterett i 2009. Her tapte
Aksjon Vern Husebyskogen. I disse
dager ferdigstilles ambassadeområdet. På vedlagt Kulturminnekart

finner du den amerikanske ambassaden tegnet inn på andre siden
av Sørkedalsveien, neppe som et
kulturminne, men som en betydelig
bygningsmasse i den tidligere
Husebyskogen.
Kilder:
Husebygrenda 50 år, Drøm,
virkelighet – og myter. Oslo 1998
Agnete Eriksen: Husebygrenda
11A, oppvokst i Grenda.

Utsnitt fra Kulturkartet over Vestre Aker 2016. Nr.49 er Husebygrenda. Steder
med et nummer har blitt forstørret, så også den amerikanske ambassaden, ny i
2016 med nr.53. Ovenfor Husebygrenda ligger Øvre Smestad vei.

8

Ivar Munthe-Kaas Sandvik 1913 - 1944
Tekst: Hanne Groth
Foto: Privat

Ivar Munthe–Kaas Sandvik,
født 5. april 1913, var den nest
yngste i en flokk brødre på fem:
Per, Helge, Ola, Ivar og Jo. Han
var sønn av dr. philos. O.M.
Sandvik og spillelærer Nanna, f.
Munthe-Kaas. Familien bodde i
Dagaliveien 50 med Holmenkollen og Nordmarka som nærmeste
nabo. Huset er fortsatt i familiens
eie.

Ivar vokste opp i et gjestfritt og

kulturelt miljø med mye musikk ,
kunst og arkitektur. Blant familiens
venner var Olav Aukrust, Harald
Hals og Henrik Sørensen, som har brukt Ivar
i sitt store fondmaleri i
Rådhuset (se bilde s.13).

Aktiv i Heming
Alle brødrene var opptatt av sport og idrett
og alle var medlem av
Heming. Ivar utmerket
seg spesielt på bandybanen, men var også aktiv fotballspiller og ble

Ivar Munthe-Kaas Sandvik

kretsmester i begge idretter.
Han var en periode redaktør
av Heming-avisen og han deltok i Heming-revyen - bak
scenen – som rekvisitør, og
var med både i klubbadministrasjonen og som styremedlem og materialforvalter.
Etter hans død opprettet
familien Ivar Munthe-Kaas
Sandviks Minnefond, i 1946.
Avkastningen fra dette fondet
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utdeles år om annet til medlemmer
av Heming som har utmerket seg
ved fortjenstfull innsats for klubben: Administrativt, miljøskapende
og/eller idrettslig. Det er to utmerkelser: En sølvskål og et hedersmerke, og de utdeles på Hemings
årsmøte.
Det står en bauta ved Hemingbanen
over de 19 medlemmene av klubben som falt under siste Verdenskrig. Der finner man mange kjente
navn fra strøket og selvfølgelig
også Ivars. I tillegg står hans navn
på bautaen ved Ris skole, som er
opphavet til disse artiklene i bladet
vårt.

Utdannet i Tyskland
Ivar utdannet seg først til baker,
men ble allergisk overfor mel og
måtte slutte hos Baker Hansen.
Dermed ble det handelsskole i
stedet. Etter eksamen reiste han til
Tyskland hvor han fullførte sine
studier. Deretter arbeidet han i
Chemnitz og Berlin, men returnerte
til Norge da krigen i Europa brøt ut
i 1939. Ved hjemkomsten overtok
han stillingen som avdelingssjef
i Agfa Foto AS. Han var selv en
ivrig fotograf, respektert og avholdt
både blant Oslos fotografer og sine
kolleger.

Fem brødre og deres foreldre. Over fra venstre: Ola, Jo, Per, Ivar og Helge.
Foran foreldrene Nanna, født Munthe-Kaas og Ole M. Sandvik.
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Ivar og forloveden, Anne Sophie Wiese, på tur i Jotunheimen sommeren 1944.

Ledet forsyningstjenesten i Milorg
Ved siden av sitt sivile yrke i Agfa,
kom Ivar tidlig med i motstandsbevegelsen.
Han begynte som jeger i Milorg i
1941 og ble fra oktober 1943 med
i Sentralledelsen som forsyningssjef, hvor hans administrative evner
kom til stor nytte. Forsyningstjenesten var en viktig del av Sentralledelsen og helt vesentlig for å
holde i gang det store flyktningapparatet. Fra sommeren 1944 og ut
krigen lå den månedlige eksporten
av flyktninger på mellom 175 og
400 personer bare over grensen til
Sverige. Det var et enormt behov
for rasjoneringskort, matvarer,
klær, fottøy, soveposer, skiutstyr,

tobakk, sykler, drivstoff og ikke
minst trygge oppbevaringssteder hvor de illegale varene kunne
deponeres og fraktes til dem som
lå i dekning, og hele tiden uten å
vekke tyskernes mistenksomhet.

Skutt av Gestapo
Ivar hadde skaffet seg et kontor i
Merkurgården i Kongens gate 15,
hvor han kunne ha kontakt med
sine medarbeidere. Den 6. desember 1944, da han skulle oppom
kontoret, satt Gestapo og ventet på
ham. Han forsøkte å flykte, men
Gestapo fulgte etter ham og skjøt
ham ned. Dødelig såret ble han
brakt til Aker sykehus hvor han
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Samtidig sto disse minneordene å
lese i Aftenposten og Morgenbladet
med overskriften: Ivars valgspråk
var: Fedrelandet går foran alt.
ble utsatt for brutale forhør, men
tyskerne fikk ikke noe ut av ham.
Han avgikk ved døden den
12. desember, bare tre dager før
han skulle ha inngått ekteskap med
Anne Sophie Wiese, hans store
kjærlighet. Hun forble trofast mot
hans minne og giftet seg aldri.
Da hun døde i februar 2015, var
hennes høyeste ønske å bli gravlagt

sammen med ham, og de hviler
nå side om side i Æreslunden på
Vestre Gravlund.
Ivars dødsfall sto bare såvidt nevnt
i avisen i desember 1944.
Begravelse måtte utsettes til etter
frigjøringen. Han ble bisatt den 19.
juni 1945 i det nye krematoriet.
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«Han var blant de første som
meldte seg da landet måtte forsvares og ble et av de mest lysende
eksempler på hva Hjemmefronten
ytet i disse farlige årene.
Det som preget hans arbeid på dette
felt, var hans ukuelige optimisme
og hans evne til samarbeid, og den
tillit han alltid vant ved sitt åpne og
rettlinjede vesen. Hans kamerater
fra hjemmestyrkene vil alltid huske
ham som en mann i hvis munn det
aldri var nei. Alltid var han hjelpsom og rede til å støtte dem som
trengte ham.
Sandvik var personlig en lys og
vennesæl ung mann med et godt
humør og med øyne som fant det
lyse og gode hos menneskene. Han
var alltid beredt til å ofre seg og
til å ta det løft som var nødvendig
selv om det var det tyngste, og han
var rolig og målbevisst. Nettopp
slike karer var det som kom i første
rekke da det gjaldt.»

Ivars skjebne inspirerte Henrik Sørensen til dette maleri. Motivet er en del av
fondveggen i Oslo rådhus. Se også forsiden av bladet.

Minneord i Hemings
jubileumsbok
1916 – 1946:
… Vi minnes Ivar som i årevis
hadde sin daglige gjerning for
Milorg og ledelse av de illegale
forsyninger og utallige andre oppdrag, og som daglig vandret rundt
i byen med livsfarlige dokumenter
eller pakker på sin vei til og fra
viktige møter og konferanser, som
hadde en gjennomført teknikk og
frekkhet under sitt blide og lysende
åsyn. Han måtte nesten rammes
av skjebnen før eller senere, men
så uendelig trist at kulene skulle
ramme ham der i Kongens gate like

før han skulle få sin belønning i et
fritt Norge og i sitt eget hjem.
Ivar Munthe-Kaas Sandvik ble
tildelt krigsmedaljen post mortem,
den 9. april 1948, for å ha
tjenestegjort i Hjemmefronten
og falt for Norges sak.
Kilder:
Wilhelm Münter Rolfsen
”Usynlige veier”
G. Johnsen og J. Gaarder:
”Våre falne”
Arne Semb-Johansson:
”Fem år for fred og frihet”
Klipp fra ulike nekrologer
Takk til nevøene Ola M og Ivar M
Sandvik for god hjelp.
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Frøengårdene
Tekst: Carl Huitfeldt
Foto: Forfatteren

Frøen er ett av de gamle kjente
gårdsnavnene i Vestre Aker, som
alle har et forhold til. Navnet
kommer av frjor-vin – den
fruktbare engen og tyder på at
det var gårdsbruk her allerede
i førkristen tid. Det litt spesielle
med Frøen er at det ikke er eller
var én gård, men at det har vært
flere gårder opp gjennom historien. Her er det mye vi fortsatt
ikke vet. Vi får da begynne med
det vi kjenner i dag – Store Frøen
og Lille Frøen. For den siste
kan vi følge bygningshistorie og
eierhistorie hele veien, men Store

Lille Frøen i dag. Foto: Forfatteren.
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Frøen – den er fortsatt gåtefull.

Lille Frøen består
fortsatt

Lille Frøen (gnr. 38), som vi i dag
finner i Slemdalsveien rett øst for
Frøen stasjon på Frognerseterbanen. Her, på en liten høyde,
ligger fortsatt den vakre hovedbygningen fra 1802, med flere uthus
rundt tunet. Før Holmenkollbanen
kom i 1898 var beliggenheten
enda finere, med vannet nedenfor
(Frøensdammen). Gården er trolig
utskilt fra en større Frøengård etter reformasjonen. Eierhistorien
begynner i 1676, da borgermester
i Christiania Frederik Bremer

Lille Frøen på et maleri av Albert Fenger-Krog fra 1900. (Utsnitt)

kjøpte gården med rundt 400 mål
innmark, og eide den til sin død i
1682. Gården ble så i hans slekt
frem til 1764, da den ble kjøpt av
justisråd og overrettsassessor Hans
Juel. Juel var stor eiendomsbesitter i Aker og tilhørte Christianias
patrisiatet. Etter hans død overtok
sønnen, Jacob Juel, venn av Bernt
Anker, og zahlkasserer i Norge.
Søsteren var den likeså kjente
madame Maren Juel på Hafslund.
Far og sønn bodde nok ikke her,
men de var her kanskje om somrene. Jacob Juel er herostratisk
berømt, som en av norgeshistoriens
største svindlere. Da Jacob Juels
underslag av halve Norges stats-

kasse (hele 556.000 riksdaler!)
ble avslørt i 1783, og han flyktet
til Sverige, kom Lille Frøen for
salg. Den nye eier var kjøpmann
Jens Gjestad, inntil gården i 1801
ble overtatt av oppsitteren Even
Hansen Frøen, som oppførte nytt
våningshus. Det meste av gården
ble utparsellert omkring 1900. I
1910 brant det store uthuset ned, og
flammene kunne ses over store deler av byen. Gården hadde to husmannsplasser i 1771, Evenstuen og
Enden. Evenstuen lå midt i dagens
baneområde på Majorstuen. Fra
1912 ble store deler av Lille Frøen
utparsellert til villabebyggelse.
Også hele stasjonsområdet på
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Store Frøen i dag. Foto: Forfatteren.

Majorstuen og universitetsområdet
på nedsiden av Blindernveien har
tilhørt Lille Frøen. Hovedbygningen er fredet.
Store Frøen (gnr. 37). Tilbake
i middelalderen synes Frøen å
bestå av fire bruk, Nedre, Nordre, Østre og Søndre Frøen. Etter
reformasjonen heter det at Frøen
ble krongods (1537), og at Store
Frøen var delt mellom kronen og
bispestolen, senere Christiania
bispestol. Etter 1660, da kongen
trengte penger til å få DanmarkNorge på fote igjen etter krigene
mot svenskene, startet krongodssalgene. Da ble Store Frøen solgt
til oppsitteren Haagen Lauritsøn
Frøn. Dette synes å være kronens
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del av Store Frøen. I 1722 er en
annen Akerbonde, Jens Thoresen
Vinderen, eier av Store Frøen (hele
kronens del). Han skilte i 1743 ut
en part (bnr 1) som han solgte til
Lars Pedersen Haslum fra Bærum,
mens resten av kronens del ble
solgt til Hans Anderssøn Ramstad
fra Asker. Med bispestolens part,
var det nå tre gårdsbruk eller eiendomsparter. Den første (bnr 1), som
bærumsbonden eide, kaltes Søndre
Frøen. De tidligere brukene, Nedre,
Østre og Nordre Frøen er nå ikke
lenger omtalt.
Under Store Frøen var det også
husmannsplasser. Den nærmestliggende var plassen Bergendal,
der hvor nåværende gravlund

møter bakken mot søndre del av
Volvat terrasse. Lengst unna var
Frønsvollen, som opprinnelig het
Steinseter. Den er kjent siden 1629
og var seter for Store Frøen frem
til salget i 1788. Senere (1885)
ble den klubbhytte for Christiania
Skiklubb.

Hva vet vi så om de tre
eiendommene av Store
Frøen etter 1743:
1. Store Frøen (Søndre Frøen, bnr
1), kan vi følge videre gjennom
far og sønn Holmen, til kaptein
Preben von Ahnen, til oppkjøp av
eieren av Frogner hovedgård, Iver
Elieson i 1788. Eiendommen fulgte
så Frogner, til den rundt forrige
århundreskifte ble solgt til Aksjeselskapet Holmenkollbanen.
2. Store Frøen (Nordre Frøen?,
resten av kronens del) vet vi lite
om. Det eneste som vites er at
Hans Ramstad ble boende og at
hans barn ble konfirmert der. Hvor
gårdstunet lå, vet vi heller ikke.
3. Store Frøen (Bispestolens del).
Om denne finner jeg ingen opplysninger før 1857, da sakfører
Baldur Nansen ervervet en part
(37/6), der hvor Furuholmenbygget
i dag ligger. Kildene forteller at han
kjøpte en parsell av Store Frøen
på 60 mål, som senere ble noe
utvidet. Noen år senere ble en part
(37/7) på begge sider av dagens

Volvat terrasse skilt ut og solgt fra
bispestolens del. (Byleks). Denne
eiendommen, med sveitserhuset,
har siden 1880 stått på kartet som
Store Frøen. I tiden rundt første
verdenskrig var det statsminister
Jens Bratlie som var eier her.

Hvor lå Store Frøen?
Dette var eierhistorien. Den er
ikke til å bli klok av; trolig fordi
viktig arkivmateriale er forsvunnet. Det er nok også grunnen til
at lokalhistorikerne er uklare eller
uenige om Store Frøen. Spørsmålet
er altså hvor gårdstunene lå og
hva som er igjen i dag? Henning
Sollied (1947) omtaler bare eierhistorien, følger den delen som gikk
til Frogner og sier ingen ting om

Nansenfrøen (Storefrøen) i 1873
med Fritjof Nansen, 12 år, midt på
bildet. Oslobilder.
Neste side: Frøen i Vestre Aker malt
av Peder Balke i 1855. Til venstre
ses Nansenfrøen og i bakgrunnen til
høyre Lille Frøen. Maleren har stått
omtrent der Colosseum kino ligger i
dag. Oslo Museum.
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beliggenhet. Mens Harald Orwin
(1992) skriver at det i 1838 ikke
lenger fantes noen hovedbygning på Store Frøen (!). Else Marie
Astrup (2001), mener imidlertid å
kunne påvise at det er sveitserhuset
innerst i Volvat terrasse som er
det gamle gårdstunet Store Frøen,
mens Nansen-Frøen bare er en
parsell.
Den videre historien om NansenFrøen, er godt kjent. Fridtjof Nansen vokste opp her, og herfra oppdaget han Nordmarka og skisporten.
Faren Baldur Nansen utviklet
gården og bygget nytt våningshus
i 1860. Det er derfor det gamle
våningshuset som er avbildet på
Peder Balkes maleri fra 1855. Men
familien Nansen beholdt ikke eiendommen lenge. Det var skiftende
eiere i mange år, bygningene forfalt
og i 1969 var forsikringsselskapet
Vesta blitt eier. Da ble husene revet
– Fridtjof Nansens fødested!
På den andre eiendommen, ytterst
på ryggen mot Frognerparken, var
det i 1860-årene et stort hovedhus i sveitserstil. Bygningen og
gårdstunet kan ikke med sikkerhet
følges lenger tilbake, og heller ikke
synes den på kartene fra 1788 og
1844, men både grunnmur og tømmerkjerne i den eksisterende bygning tyder på et mye eldre bygg. Så
det er godt mulig at et av de tidlige
gårdsbrukene tilhørende Store
Frøen lå her, noe navnet siden 1880
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også tyder på.
Etter 1850 begynte det å skje mye i
området. Det ble utparsellert tomter
fra Frøengårdene på begge sider
av Sørkedalsveien. Frøen skole,
bydelens første, kom til. Bygningen lå der hvor «Ringhuset» med
møbelbutikken ligger i dag. Den
ble revet på 1950-tallet. Så kom
apoteker Thaulow, far av maleren
Frits Thaulow, og kjøpte flere store
tomter. Han oppførte to større
sveitservillaer, anla spaserveier
og dammer, samt et tårn (Tårnveien). De to dammene var anlagt
for utsmykning og rekreasjon, og
ble brukt til roing og skøyteløp!
Fra eiendommen Store Frøen ble
det i 1897 solgt fra et større areal
til etablering av Vestre gravlund,
i 1915 var den redusert til 45 mål,
og i dag er det bare en pen gammel
villahave som er igjen.
Kilder:

Astrup, Else M: Gårder i Vestre Aker - et streiftog. Oslo 2001.
Holden, Finn: Akergårder i Oslo. Oslo 2003.
Huitfeldt, Carl: Storsvind-leren på Frøen.
Vinderen Hist. lag blad nr. 3/2013.
Orwin, Harald W: Fra
Majorstuen til Holmenkollen. Historiske artikler. 1992.
Sollied, Henning:
Akers gårder. Oslo 1947.
Tvedt, K. A (red): Oslo byleksikon. Femte utgave. Oslo 2010.
Oslo Byarkiv div.

Stolpejakten - bli kjentmann på
en morsom måte
Tekst: Hanne Groth

Onsdag 30. mars inviterte Bydel
Vestre Aker (BVA) til møte i
forbindels med planleggingen av
bydelens prosjekt Stolpejakten,
som skal gjennomføres i samarbeid med Heming Orientering.

Stolpejakten er et gratis aktivitetstilbud som tar sikte på å få lokalbefolkningen ut på tur og samtidig
gjøre dem bedre kjent i sitt nærområde. Arrangørene håper på stor
oppslutning. Opplegget passer for
alle - gamle, unge, familier, skoler
og barnehager, syklister, joggere,
funksjonshemmede og rullestolbrukere.
Til stede på møtet var representanter for BVA, Røa Vel, Heming og
historielagene for Ullern, Sørkedalen og Vinderen/Vestre Aker.
Heming Orientering har påtatt seg
utplassering av stolpene, og historielagene har gått sammen om å
finne egnede steder rundt om i hele
bydelen. Noen av stolpene vil være
merket med en kort informasjon
om stedet hvor de står.
Idéen om en stolpejakt oppsto i

Gjøvik, og har etter hvert spredt
seg til store deler av Østlandet (se
www.stolpejakten.no). Overalt
meldes det om iver og entusiasme.
Folkehelsekoordinator Ragnhild
Lorentzen, BVA, viste som eksempel fjorårets kartbrosjyre fra Vestre
Slidre og Groruddalen, med all
tenkelig informasjon.
Stolpejakten går ut på å finne og
registrere grønne, blå, røde og
svarte stolper som er plassert rundt
i bydelen. Stolpene kan registreres
både manuelt, digitalt og ved å
laste ned en app på mobilen, slik
at man kan scanne QR-koden som
hver stolpe er utstyrt med. Kartet
vil også være tilgjengelig for nedlasting på nett og mobil.
Selve kartbrosjyren vil være klar
til 1. juni når jakten starter, og kan
hentes blant annet i Bydelsadministrasjonen, Sørkedalsveien 150B,
på Røa bibliotek, Anton Sport Røa
og Vinderen seniorsenter.
Deretter er det bare å komme seg ut
og lete etter stolper. Det er i alt 60
stolper utplassert. Fargen på
fortsettelse side 33.
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Barndomsminner
Tekst: Øyvind A. Gaukstad
Foto: Clemens Saers

Jon A. Skauan er pensjonist og
bor i dag i en moderne leilighet
i Dagaliveien. Derfra kan han
skue ned mot Slemdal, Ris og
Vinderen som er de traktene
han vokste opp i som barn og
ungdom. Han minnes sine barndomsdager med stor glede. «Jeg
hadde en sorgløs barndom», sier
han med sin karakteristiske og
mørke bass-stemme.
- Jeg vokste opp i det gule huset
som ligger øverst i Haakon den
godes vei på Gaustad. Mine foreldre kjøpte huset i 1937 og foretok
da en ganske omfattende rehabilitering. Der bodde jeg sammen med
min tre år eldre søster, Inger Lise,
min yngre bror Per Anders og mine
foreldre, Artur og Doris (Skauan).

Gaten var lekeplass
- Som barn hadde jeg og mine
lekekamerater Gaustadjordene som
lekeplass. Det var jo ikke Forskningspark den gangen, så det var god
plass. Det var alltid stor aktivitet på
jordene. Foruten barn og unge fra
mitt nærmiljø var det også mange
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nede fra Majorstuen som søkte opp
til disse jordene. Ellers brukte vi
selvfølgelig gaten som lekeplass.
Idrettsplass på Ris skole fantes ikke
da jeg var liten, sier Jon.
Den kom noen år senere da han var
kommet opp i tenårene. De fleste
av vennene sine hadde han fra Vinderen skole. Men mange kom til da
han ble medlem av Heming. Jon
Skauan er fremdeles medlem!
- Om vinteren laget vi alltid
hoppbakke. Ovarennet startet der
grisehuset på Gaustad gård lå. I
dag er dette stedet endestasjon for
blåtrikken som går til Rikshospitalet. Som hopp brukte vi en
margarinkasse som ble omhyggelig
pakket inn med snø. Slalåmkjøring
drev vi også med. Noen ganger fikk
vi så stor fart at vi endte kjøringen
nede i Gaustadbekken. Dyvåte og
skitne skyndte vi oss hjem. Og det
luktet ikke særlig godt av oss etter
badingen i bekken. Mor skrubbet
meg skikkelig etter disse badene,
minnes Jon.

Idrett hele året
Etter hvert som han og vennene
ble eldre, forlot de disse lekeplassene fra barndommen og søkte
opp i høyden der utfordringene var

Jon A. Skauan på Gaustad stasjon våren 2016.

større.
- Vi fikk månedskort på Holmenkolltrikken, og hver dag i vintersesongen dro vi opp i Rødkleiva og
Tryvannskleiva og til hoppbakkene i Frognerseterskogen. Nokså
med en gang om ettermiddagen
etter skoletid var det full fart opp
i høyden. Jeg bodde jo i «Hem-

ingland» og idrett betydde
mye. De fleste av oss drev
med alpint og ellers en
god del med håndball.
Leksene gjorde vi etterpå.
Eller vi hørte på radio –
på Hilversum og Radio
Luxembourg. TV hadde
vi selvfølgelig ikke, noe
dagens unge synes er helt
«teit»!
Han husker også godt
dammene som lå der Ris
kirkes menighetshus ligger
i dag. Det var to dammer,
som så vidt han kan erindre
tilhørte Ris gård. Idrettsbanen på Ris skole ble
brukt som skøytebane. Senere, da han ble eldre, var
det store målet Bånntjern.
Dit var det spennende å gå
– både sommer som vinter.
Om sommeren var det et
yrende badeliv der oppe
og om vinteren spilte man
bandy så snart isen hadde
lagt seg.

Fanget ørret i bekken
- Om sommeren var det mye
ballspill i veien. Det var jo nesten
ingen som hadde biler, så det var
fint å bruke veien som fotballbane.
I klassen min på Vinderen skole var
det for øvrig bare fire av guttene
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Nest nederst til venstre er Jons barndomshjem. I svingen like ovenfor
lå Grøndahls kolonial. Foto Widerøe 1963.

som kom fra familier der foreldrene hadde bil. Haakon den godes
vei var bare en grusvei, og når det
regnet kom søledammene. Som
liten husker jeg at vi hoppet opp og
ned i disse dammene til stor forskrekkelse for alle forbipasserende.
Bilimportør Balchen i bilfirmaet
Sørensen & Balchen, en lun og
elskverdig mann, sa da gjerne: «Nå
har dere det fint, gutter!»
- Av og til lekte vi nede ved
Gaustadbekken og fanget ørret. Det gikk sport i det å fange
fisken bakfra med hendene. Vi
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måtte snike oss forsiktig frem til
bekken for ikke å skremme fisken.
Vi hadde ellers mye annen moro
nede ved bekken. Vi lagde barkbåter som danset friskt
nedover i den strie strømmen. Og
fra seljebuskene fant vi fine emner
til fløyter.
Jon Skauan og vennene lekte også i
Gaustadskogen, og der var det mye
spennende å oppleve. Ikke minst
var de fascinerte av alle uteliggerne
som bodde i bunkersene, som ble
bygget i løpet av krigsårene.
Haakon den godes vei var for øvrig
«øvelsesbane» når foreldrene var

borte og det var mulig å «sniklåne»
bil.
- Vi hadde jo ikke sertifikat, så
det er ikke noe å anbefale unge i
dag akkurat! Og bilimportøren var
sikkert ikke like blid på oss unge
da! Haakon den godes vei var den
gang så humpete og hullete at de
som skulle kjøpe ny bil ofte brukte
veien for å teste fjæring og støtdempere på nyinnkjøpet, husker
han.
Som gutter flest kastet de
selvfølgelig på stikka, blant annet
foran Holmenkollbanens store trehus på Vinderen stasjon. Femøringene egnet seg best. De lå så godt i
hånden.

Grøndahls kolonial
- Jeg gikk i barnehage, selv om
vi hadde barnepike, og ble fulgt
opp til frøken Agnes von Tangens barnehage i Trosterudveien.
Der traff jeg blant annet Truls
Leegaard, som også var fem år. Vi
ble gode venner for resten av livet.
Senere ble det både søndagsskole
og speider knyttet til Ris kirke. Alle
stedene fra sin barndom minnes
Jon Skauan med glede.
- Men i dag kjenner jeg meg nesten
ikke igjen. Vis-à-vis Gaustad
stasjon lå den gangen Edwin
Grøndahls kolonial i et tre-etasjes
sveitserhus. I den kolonialbutikken
kunne man kjøpe alt mulig. Trap-

pen fra butikken førte rett ut på
fortauet til Slemdalsveien. Selv om
det ikke var så stor trafikk i veien,
ble denne plasseringen av trappen
betraktet som trafikkfarlig. Det ble
derfor installert en stor rørbøyle
som skulle skjerme mot veien.
Grøndahl selv bodde i annen etasje
med sin familie. Helt til jeg var 16
år gammel eksisterte Grøndahls
kolonial, forteller han.
Like bak huset til Grøndahl var
det et kjempestort kastanjetre, som
hadde flotte kastanjer.
- Vi laget pipehoder av dem.
Pipeskaft laget vi av de hule
stråene som vokste nede i Gaustadbekken. Tobakk var tørkede blad.
Men da Halfdan Petterøe flyttet
inn i det store tre-etasjes huset på
hjørnet av Haakon den godes vei
og daværende Blindernveien, ble
det «lettere» å få tilgang til tobakk
for oss småguttene.

Redde for Gaustad asyl
Ringveien fantes ikke da han
var liten gutt, og kom først i
1960-årene.Det var heller ingen
bro ved Gaustad stasjon. På denne
stasjonen var det for øvrig et skap
for oppbevaring av «stykkgods» til
familier i strøket. Familiene hadde
nøkkel til skapet slik at de kunne
hente det som var bestilt av varer.
Den gangen gikk Torgny
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Gaustad politistasjon lå like bak Gaustad stasjon.

Segerstedts vei i en bue forbi Grøndahls kolonial. På andre siden av
den veien bodde rørlegger Dahlin
i et hus som var nokså likt huset til
Grøndahl. Høyere opp lå Gaustad
asyl. Og når de fine fruene tok
trikken fra byen, sa de gjerne at de
skulle ha billett til «stasjonen ovenfor Vinderen!» Når Jon Skauan
som liten spurte sin mor om hva
damene i uniform gjorde med menneskene som de leiet, svarte hun
alltid diskret at «de menneskene er
syke.»

Gaustad politistasjon
Fra krigsårene husker Jon Skauan
at det ble anlagt en brakkeby like
ved Ris skole. Bak blendingsgardinene kunne familien se hvordan
tyskerne inntok området med en
svær kolonne med militærbiler.
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Jeg ble redd da jeg så alle uniformene, men tyskerne gjorde oss
aldri fortred.
Brakkebyen ble revet umiddelbart etter krigen. Senere kom det
en-etasjes undervisningslokaler i
området.
En dag under krigen kom han hjem
og fortalte at han hadde fått godteri av mannen i vakthuset. Dette
vakthuset som stod foran Slemdalsveien 99, var det gamle huset
til skipsreder Eitzen og som tyskerne hadde rekvirert. Foreldrene
til Jon likte ikke å høre det han
fortalte, og han fikk klar og tydelig
beskjed om at han aldri måtte ta
imot noe fra tyskerne.
I det gule murhuset som ligger tett
inntil Gaustad stasjon, var det i
Jons barndomsår en politistasjon.
Der bodde det flere familier med

barn.
- Jeg husker faktisk den dag i dag
hva noen av disse familiene het.
Det var familien Aslaksrud med
to gutter, familien Nordlie, Strand
hvor det var en gutt og Moe med to
gutter i familien. En av Moes sønner gikk i min klasse på folkeskolen og han ble senere tanntekniker,
erindrer Jon.
I den lave delen av bygget var det
politistasjon og arrestlokaler. Som
gutt var det spennende å kikke inn
gjennom vinduene for å se hvem
som satt i «fyllearresten». På stasjonen var det hyggelige konstabler, husker Jon. Og publikum
kunne fornye sertifikatene på stasjonen, men de kunne også oppleve
at sertifikatene ble inndratt. Etter
krigen kunne man levere aluminiumskapslene fra melkeflaskene på
politistasjonen. Altså en eller annen
form for resirkulering, kan man si.

Sa De til lærerne
Da Jon Skauan ble eldre, ble det
aktuelt å ta småjobber. En sommer malte han det 160 meter lange
stakittgjerdet hjemme og fikk
penger av foreldrene. En annen
sommer var han som 13-åring
avisbud. Han var vikar for det
faste avisbudet og leverte aviser i
området Steinerud/ Ris og opp til
Grimelundhaugen. Moren måtte
vekke ham grytidlig om morgenen.

Etter fullført 14-dagers jobb var det
hun som gikk ned til Bladcentralen
for å få utbetalt pengene for sommerjobben, da Jon ikke hadde fylt
15 år. For den jobben fikk han 250
kr. Pengene ble brukt til innkjøp av
slalåmski og heiskort.
Etter Vinderen skole fulgte to års
realskole på Ris skole og så tre år
på Oslo Handelsgymnasium. Examen artium tok han i 1958. Han
husker godt hvordan han stresset
for å komme seg ned til byen om
morgenen. Når trikken pep på
Gaustad stasjon, løp han alt han
maktet ned til Vinderen stasjon
og kastet seg i siste liten inn på
trikken. På Handelsgymnasiet var
elevene «dis» med lærerne. Og Jon
innrømmer at han ikke liker at Deformen i dag så å si er forsvunnet
fra vokabularet.

Barndomshjemmet
står fortsatt
Han kjører ofte forbi det gamle
huset fra 1920-årene. Og stadig
dukker det frem småglimt fra barndomsårene. Han husker blant annet
at de leide ut til en familie under
krigen. Denne familien bodde
egentlig i en to-mannsbolig på Røa,
men måtte flytte ut da tyskerne rekvirerte huset deres. Denne familien
installerte seg i tre rom i annen
etasje hos Skauans, og flyttet først
tilbake til Røa i mai 1945.
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Familien hadde hushjelp.
- Det var svært vanlig at man
hadde hushjelp, alle hadde jo det!»,
sier Jon med et smil.
Det gule murhuset der politistasjonen lå, står der fortsatt.
Likeledes noen av de gamle villaene på nedsiden mot Vinderen
(så lenge det varer!). Det gule
sveitserhuset ved stasjonen står der
fortsatt, og er verneverdig. Videre
langs Ris skolevei lå husene til
Nielsen, Deram og nederst familien

Tufte. Grøndahl og Dahlins hus
er for lengst borte. De forsvant da
Ring 3 ble utbygget.
Men Jons barndomshjem er der –
like fint og velholdt som i gamle
dager. Mye omkring er imidlertid
forandret. Vinderen og Gaustad
er blitt travle og hektiske forstadsstrøk. Da Jon var liten, var
det fremdeles nærhet til gårdsdrift
(Gaustad gård) og store jorder.
- Og det er jeg glad for at jeg fikk
oppleve, avslutter Jon Skauan.

Hvilken vei er dette? Se mer på vedlagt kulturkart.

Vinderen Historielag
Protokoll fra årsmøte 2016
Årsmøtet ble avholdt mandag 11. april 2015 i peisestuen i Ris Menighetshus.
Det var ca. 50 medlemmer til stede. Lederen, Finn Holden, innledet møtet.
1. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
Innkallingen og dagsorden ble behandlet og godkjent
2. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokollen.
Valgkomiteens leder Øyvind Gaukstad var møteleder. Som referent ble
valgt Carl Huitfeldt.
Bente Bendixen og Anne-Wenche Ore ble valgt til å underskrive protokollen.
3. Godkjennelse av årsmelding 2015
Styrets årsberetning for 2015, sendt ut med bladet, ble gjennomgått og tatt
til etterretning.
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4. Godkjennelse av regnskap 2015 og budsjett 2016
Bjørn Christophersen la frem regnskapet for 2015. Dette var utsendt på
forhånd i bladet. Regnskapet ble deretter godkjent.
5. Årsprogram for 2016
Det ble orientert kort om årsprogrammet for 2016. Hovedpunktene er utgivelse av fire numre av medlemsbladet og arrangement av fire medlemsmøter/
turer.
I 2016 blir medlemsverving en prioritert oppgave. Kulturminnekartet
sendes ut til alle husstander i bydelen, som ledd i en forsterket markedsføring av foreningen.
6. Valg av medlemmer til styret
Styremedlemmene som var på valg, Carl Huitfeldt, Henning Krohg Stabell og Seyna Sønnichsen, ble alle gjenvalgt for 2 år. Finn Holden gikk av
som styreleder, og fortsetter i styret som menig medlem til 2017. Clemens
Saers sa seg villig til å overta som ny styreleder. Valgkomiteen har bestått
av Øyvind Gaukstad, Liv Johanson og Wenche Undrum. Disse sa seg godt
fornøyd med styrets arbeid.
Finn Holden ble takket for meget god innsats som leder av foreningen gjennom mange år.
7. Eventuelt
Forslag om endring av lagets navn fra Vinderen Historielag til Vestre Aker
Historielag. Finn Holden redegjorde for bakgrunnen. Forslaget ble vedtatt.
Tidligere styremedlem og medstifter av foreningen Per Henrik Bache, som
døde 15. februar, ble minnet.
Avslutning
Etter det formelle programmet holdt Eystein F. Husebye foredrag om de
viktigste personene i innvandrerfamilien Heftye.
Møtet ble hevet av møtelederen Clemens Saers.
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Kulturkartet
Tekst: Finn Holden
Kart: Ole Andreas Krogness

For 17 år siden laget Vinderen
Historielag et kulturminnekart
for Vinderen Bydel. Vi har litt
følelsen av at kartet har gått ut
på dato. For 5-6 år siden fikk
Østensjø Historielag laget et

kulturminnekart etter en helt
annen modell, tegnet av arkitekt
MNAL Ole Andreas Krogness.
Det ble finansiert av den nystartede Sparebankstiftelsen DNB,
stiftet for å sponse kulturprosjekter i Norge. Vi tok kontakt med
Sparebankstiftelsen, som sa seg
interessert i å støtte et kulturminnekart for Historielaget.

Kulturminnekart fra 2016. Utsnitt fra Røa.
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Da eksisterte ikke Vinderen Bydel

lenger. Røa og Vinderen bydeler
var slått sammen til Vestre Aker
Bydel. Styret i vårt historielag ble
interessert i å lage et kulturminnekart for den nye bydelen. Jeg tok
kontakt med formannen i Ullern
Historielag, som sa seg interessert
i å være med bare hvis Ullern ble
med på kartet. Jeg mente dette ikke
var en god idé av flere grunner.
Vestre Aker er én bydel, Ullern en
annen. Det var mer enn nok stoff
om kulturminnene i Vestre Aker;
vi ville nødig tvinges til å utelate
mange kulturminner. Vestre Aker
Bydel er formet som en tilnærmet
firkant og passer til ett kart.
I en artikkel i forrige blad skrev jeg
om hvorfor Vinderen Historielag
har skiftet navn til Vestre Aker Historielag. Da var det naturlig å utgi

kulturminnekartet for Vestre Aker
Bydel under vårt nye navn.
Vi tok kontakt med arkitekt Krogness, men arbeidet gikk trått fra
begge sider. Da jeg ble gjenvalgt
som leder i Vinderen Historielag
i 2014, sa jeg at målet mitt var å
fullføre kulturminnekartet i min
siste toårsperiode. Nå er kulturminnekartet ferdig fra arkitektens
side og fra min side som redaktør.
Det som mangler, er trykking og
distribusjon. Opplaget er avhengig
av støtte fra bydelen. Skal vi, som
vi ønsker, dele ut kartet gratis til
alle husstandene i bydelen? Da
trenger vi støtte fra bydelen, også
til distribusjonen.
Vi er fornøyd med det nye kulturminnekartet. Vi håper at dere også
vil bli fornøyd!

Kulturminnedagene 2016 markeres 10. – 18. september.
Tema er «Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i
kulturvernet»

Det europeiske tema for Kulturminnedagene 2016 er
Heritage Communities, kulturarvfellesskap.
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Vestre Aker Bydel
Tekst: Finn Holden
Kart: Ole Andreas Krogness

11. mars 2016 gikk Vinderen
Historielag over til å hete Vestre
Aker Historielag. En periode på
24 år er over. Hittil har vi dekket
bydel Vinderen, som oppsto som
følge av anlegget av Holmenkollbanen i 1898. Banelegemet
var ryggraden i bydelen. Dette
forholdet fikk også betydning for
innholdet i medlemsbladet; særlig de første årene handlet mye
av stoffet om banen og
banestrøket.

Vinderen Bydel var liten og inn-

byggerne få. Områdets historie var
kort. Før 1898 var det nesten bare
bondegårder og husmannsplasser i
området. Det var grenser for hvor
mye nytt stoff som kunne fylle
sidene i medlemsbladet.
I tiden 1988-2004 var Oslo inndelt
i 25 bydeler. Fra 1. januar 2004 var
antallet forminsket til 15 bydeler,
Røa og Vinderen var slått sammen
til én bydel. Vinderen Historielag
mistet sitt grunnlag i resten av
«Banestrøket». Vi har gjenvunnet vårt fundament ved å knytte
oss helt til Bydel Vestre Aker.
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Hovedoppgaven for bydelsadministrasjonen er å «forvalte, ivareta
og drive sosial, eldre og primærhelsetjenester» i bydelen.
Bydelene Vinderen og Røa hadde
navn etter gamle bondegårder: Vinderen og Røa. Røa har navn etter
Rød-gårdene, opprinnelig «rud»,
i flertall «røa». Aker er også et
gårdsnavn, gården Aker ved Gamle
Aker kirke. Det ga navn til prestegjeldet og senere herredet Aker,
kommunen som omsluttet Oslo til
1948. Ved den nye bydelsordningen i 2004 ønsket to av bydelene å
bruke navnet Aker. Derfor Vestre
Aker om bydelen lengst i nordvest.
Vestre Aker Bydel er den tredje
største bydelen i Oslo i areal, 16,6
km2, etter Søndre Nordstrand og
Nordstrand, og nummer syv i antall
innbyggere, 45 186 per 1. januar
2007. Dessuten administrerer
bydelen en stor del av Marka, området nordover fra Holmenkollen. I
Historielaget ser vi fram til samarbeidet med bydelsadministrasjonen
og til å dekke et større område med
mange felles interesser og historie.
Vi håper på et godt samarbeid med
alle historieinteresserte mennesker
i bydelen.

Kulturminnekart fra 2016. Utsnitt fra Vinderen. Steder med tall er forstørret.
F.eks. 34, Vinderen Conditori, i dag Vinderenborgen.

fra s.21
stolpene indikerer vanskelighetsgraden ved å finne dem.
Hver registrerte stolpe gir deg
muligheter til å vinne premier. Jo
flere stolper du finner, desto flere
sjanser har du..

Premien kan hentes ved sesongslutt, lørdag 5. november, hos
Anton Sport på Røa.
God trim og god jakt!
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Hvem? Hva?
Tekst: Seyna Sønnichsen
Foto: Wikipedia.no

Hvem: Einar Skjæraasen
Hva: Norsk forfatter
Hvor: Vei sør for Midtstuen
stasjon ( se kart )

Einar Skjæraasen var en av Norges
mest folkekjære diktere. Han
kom fra et lite småbruk, MellomSkjæråsen, øst i Trysil. Han ble
født i 1900, som den første av en
søskenflokk på åtte. Hans

Hvor?

bakgrunn i husmanns- og småbrukerslekt er noe som går igjen i
Skjæraasens diktning.
På skolen i Trysil, hvor barna den
gang bare gikk annenhver uke, var
hans første norsklærer en som ikke
likte dikterisk svermeri. Unge
Einar elsket å skrive stil, men
brukte fantasien - og fikk da kommentaren skrevet med store røde
bokstaver i margen om at «du skal
ikke lyve». Senere, da han fikk
ny lærer, endret alt seg. Denne
læreren skaffet ham lærebøker og
oppmuntret ham til å skrive. Da
han i 6. klasse fikk låne av skolens
boksamling «Synnøve Solbakken»,
var dette hans første møte med litteratur for voksne. Dette ga ham en
helt ny innsikt. Som 11-åring fikk
han sitt første dikt trykt i
søndagsskolebladet.

Bankansatt i Tynset

Einar Skjæraasen på forsiden av websiden til Østre Trysil Montessoriskole.
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Skjæraasen dro tidlig hjemmefra,
og tok middelskoleeksamen på
Rena. Etter avlagt eksamen sto
han ovenfor valget om å ta videre
utdanning eller overta småbruket.
Senere følte han at han hadde sviktet småbruket, men han hadde nok
ikke den praktiske sansen som var

nødvendig.
Etter middelskolen
fulgte Handelsgymnaset i Christiania, og
i 1921 begynte han å
jobbe i bank. Han var
først ansatt i Andresens Bank, men flyttet
senere til Tynset der
han arbeidet i Tønset
Sparebank. Han var
da gift med Ingrid
Lyrikarane Jan-Magnus Bruheim, Einar Skjæraasen,
Olason. Etter hvert
Tor Jonsson (frå venstre mot høgre) heime hjå forlagsfikk
de to barn som
sjef i Noregs Boklag, Kjetil Ljøstad, Oslo i januar 1950.
nevnes i flere av hans
Wikipedia.no
dikt som «Vesla» og
«Påsan». Det var gode
år med godt vennemiljø i Tynset.
Han ble også redaktør av
bygdelagsavisen «Dal og døl». I
1933 kom han tilbake til Oslo etter
at Tønset Sparebank hadde gått
konkurs. I hovedstaden arbeidet
han i Oslo Sparebank til 1954, de
siste årene som fullmektig.

Bruker etter hvert
trysilmål
I 1936 kom hans debutsamling
«Reflekser» ut. Det gikk dessverre
ikke så bra, for samlingen ble
slaktet. Han var nok heller ikke
fornøyd selv. Men så kommer i
1938 «Skritt forbi min dør», og
her har vi mye av den formen han
senere skulle bli kjent for. Deret-
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ter kom «Den underlige våren» i
1941. Krigen er her et tema som
skinner i gjennom. Ett av diktene
i samlingen, «Lykke», er blant de
diktene som mange forbinder med
Skjæraasen. Til nå var diktene
skrevet på riksmål, men i 1945
kom de første diktene på trysilmål
i samlingen «Så stiger sevjene».
Etter hvert kom flere kjente dikt,
blant dem det kanskje mest kjente:
«Du skal itte trø i graset». Her
hadde han også et budskap, ikke
minst om alt arbeid og slit vanlige
folk har vært i gjennom. Han var

sterkt påvirket av Nansenskolen
og Albert Schweitzer. Mange av
diktene er skrevet i visestil, med
enkel rytme og enderim. Temaer
som lykke, kjærlighet og vakker
natur er det man gjerne forbinder
med Skjæraasen.
Einar Skjæraasen ble en av Norges
mest folkekjære diktere. Han døde
i 1966. I parken ved Trysil kirke er
det reist et minnesmerke av Ørnulf
Bast, der dikteren er fremstilt i
bronse foran en stein hvor ett av
diktene hans, «Fylle med sang» er
inngravert.

Bildet er fra ca. 1900. Frognerseterveien passerer Holmenkollbanen på
vei opp mot Frognerseteren via Korketrekkeren. Einar Skjæraasen er
nettopp født på Trysil. Veien som blir oppkalt etter ham er enda ikke
tegnet inn i landskapet like til høyre for bildet.
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