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En vandring i Krokskogen og besøk på 
Kleivstua 6. september 2017

Vestre Aker Historielag inviterer:

Tur gjennom Krokskogen med bussavgang kl 09.30 fra 
Slemdal, fra Røa ca. 09.45. Guidet tur til Bærums Verk, 

orientering ved verkshuset om Anna Kreftings eiertid rundt 
1716. Videre guiding på Gamle Kongevei over Kroksko-
gen, stopp ved Olavskilden med vannsmaking, informa-

sjon om pilegrimsleden, kullmilebrenning, livet på skogen, 
veifar og utvikling, stopp ved Krokskogens første partisan 

Kari Hirans bauta, Midtskoggranen, diverse boplasser, 
sabotørhistorie, etc. Lunsj (2 retter) på Kleivstua, mulig 
vandring til Kongens utsikt (ca. 1 times vandring totalt). 
Nedfart til Sundvollen via Dronningveien med praktfull 
utsikt over Tyrifjorden og Ringerike. Retur til Oslo med 

ankomst ca 16.30/17.00. Husk godt skotøy.

Turen koster kr. 590,-. Beløpet betales inn på konto:
7874 05 98 200 

Påmelding til Pål E. Torkildsen
e-post:   er-torki@online.no

tlf: 957 33 863

Velkommen!
Clemens Saers

leder VAH
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GRIMELUND
storgård i Vestre Aker

TeksT: Finn Holden

FoTo: arkiv og Clemens saers

Storgårdene rundt Grimelund, 
som Holmen, Voksen, Borgen 
og Ris, har navn som er lette å 
forklare og tidfeste. Ris er den 
eldste og har navn etter naturen på 
stedet, krattskog. De tre andre er 
såkalte vin-gårder fra før viking-
tiden. Vin betyr beitemark. Grime-
lund er vanskeligere å forklare. 

Navneforskere har lett for å si at et 
stedsnavn kommer av et navn på en 
elv i nærheten uten at de forklarer 
elvenavnet. Så også her, og det ren-
ner to elver ved Grimelund. I tilfelle 
skulle Grimelundsbekken opprin-
nelig ha hett Grima, gitt navn til 
gården og senere endret navn etter 
gården. Navnet Grimelund kan ellers 
komme av kvinnenavnet Grima, som 
var vanlig på Island i landnåmstiden, 
altså fra vikingtiden. Det kan også 
komme av det gammelnorske ordet 

Grimelund gård 1901, malt av Lars Eriksen (1869-1928).



3

«grima» i betydningen «merke» el-
ler grensemerke. Vi får slå oss til ro 
med at gårdsnavnet er uklart og ikke 
gir noen indikasjon på gårdens alder. 
Men gårdens størrelse og naboskap 
gjør det sannsynlig at gården er sam-
tidig med vin-gårdene.

Havvann til Skådalen
Grensen for jordbruket gikk ved den 
marine grensen, havkanten, like etter 
istiden. Etter at den tykke iskappen 
hadde smeltet, sto havet i Vestre Aker 
220 meter høyere enn i dag, oven-
for Skådalen stasjon. Den tidligere 
havbunnen var god jordbruksjord, 
skogen var det ikke. Nær den marine 
grensen i dagens Skådalen ryddet på 
1200-tallet en mann, som kanskje 
het Gulli, en liten plass som ble kalt 
Gullerud, og som senere ble hus-
mannsplass under Grimelund. 
Grimelund var klostergods i mid-
delalderen, først under Nonne-

seter kloster. Sent på 1400-tal-
let makeskiftet klosteret Grimelund 
mot Lille Sogn (Nordberg) som 
Hovedøya kloster hadde eid. Ved 
reformasjonen i 1536 overtok kro-
nen alt klostergodset. I 1660-årene 
trengte kongen kontante penger til 
krigene mot Sverige og solgte unna 
gårder til borgere. Grimelund ble 
solgt i 1662 til borgermester Nils 
Lauritsen, som ti år senere solgte 
den til brukeren Halvor Toresen 
Grimelund. 

Skiftet stadig eier
Gården gikk videre i hans slekt til 
1758. Da var det gode tider for han-
del og skipsfart, og mange byfolk 
plasserte pengene sine i eiendom. 
Grimelund ble da solgt til oberstløyt-
nant Christian Petersen. Grimelund 
ble gjennom vel hundre år stadig 
kjøpt og solgt videre mellom borgere 
og bønder. I 1776 ble en skogteig ved 

Den store låven på Grimelund gård. Her har Vestre Aker Historielag bl.a. sitt arkiv.
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Glåmene i Nordmarka som tilhørte 
gården, kalt Glemming skog, solgt 
til Peder Anker og utgjør i dag en 
del av Nordmarksgodset. Grimelund 
ble etter hvert delt og solgt videre 
inntil den ble samlet igjen i årene 
1782-1801 av Hans Hansen Mørk 
fra Kråkstad. Han tok navnet Grime-
lund og ble i 1815 valgt til Stortinget 
som eneste bonderepresentant fra 
Akershus amt. Biskop Pavels skrev 
i sin dagbok at det valget «fornøide 
ham meget». 
Hans Hansen Grimelund kjøpte 
gården Nordberg, som den eldste 
sønnen overtok. Hans H. Grimelund 
overdro Grimelund til den yngste 
sønnen, teologen Andreas Hansen 

Grimelund i 1835 og flyttet til sønnen 
på Nordberg. Andreas Grimelund 
var aktiv i kommunearbeid og ble 
ordfører i Aker, samtidig som han 
søkte stilling i kirken. Da han ble res. 
kap. i Nannestad, solgte han gården 
til Christoffer Mortensen Husebye i 
1847. Hans slekt har siden bodd på 
gården og drevet den til i dag.

Hans Hansen Grimelunds enke 
Gunhild døde i 1872, 95 år gam-
mel. Hun var mye yngre enn sin 
mann, og husket at hun hadde vært 
til stede da hennes ektemann giftet 
seg første gang. Han hadde da holdt 
henne i armen og lekt med henne. 
Hun kunne fortelle fra det bryllupet 
at hun hadde vært forundret over å se 
tre bondekoner som satt og dampet 
på sølvbeslåtte merskumspiper. 
I Aker matrikkel 1863 ble gården 
beskrevet slik: 210 mål meget god 
leirmuld på leirgrunn, 150 mål god 
grunn ”skalbjergjord og fraliggende 
plassjord”, 116 mål dårlig grunn 
skalbjergjord, i alt 476 mål verdt 
9874 speciedaler. I tillegg sto det 169 
mål udyrkede hager inne i jordene 
og 318 mål inngjerdet havnegang. 
Grimelund hadde husmannsplassene 
Sadelmakerbråten, Bråten, Grime-
lundstuen eller Smedstuen eller 
Nystuen og Gullerud. 

Familien Husebye på 
Grimelund
I Christoffer Husebyes tid var det 

Ordfører Hans H. Grimelund d.y. 
(30. jan. 1806–5. juni 1883). Malt av 
Thomas Matthiasen etter fotografi, 
1963. Foto: Carsten Høgenhoff
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stadig selskapelighet på søndagene 
med kortspill for de eldre og dans 
og musikk for de yngre. Christoffer 
kjøpte også Tåsen gård. Da sønnen 
Frithjof ble født på Tåsen i 1841, 
skrev Henrik Wergeland en sang til 
den nyfødte. Frithjof Husebye drev 
Grimelund fra 1880 til sin død i 
1895. Han døde som enkemann, ti år 
etter at hustruen Thea var gått bort. 
Både Christoffer og Frithjof hadde 
mange tillitsverv i Aker kommune, 
blant annet som medlemmer av 
herredsstyret. De var aktive deltagere 
i ledelsen av Akers Sogneselskap – et 
selskap som ble stiftet i 1807 av John 
Collett på Ullevold.
Ved sin død etterlot Frithjof seg fire 
barn i alderen 10 til 20 år. Eldste 
datter Ragnhild var da gift, mens 
resten av barneflokken ble spredt. 

Overformynderiet forpaktet bort 
gården frem til Sigurd som eldste 
sønn kunne overta denne på skifte 
i 1904. Deler av skogen forble i 
sameie mellom de fire søsknene.
Før sin død inngikk Frithjof Husebye 
sammen med Halvor Torgersen på 
Ris en viktig avtale med A/S Hol-
menkolbanen om å båndlegge tomter 
i 150-300 meters bredde langs den 
prosjekterte jernbanen. 
Nær hundre villaer ble bygd på 
den tiden på de utskilte tomtene fra 
Grimelund. 

Før utparselleringen var Grimelund 
på 2200 mål, 400 var oppdyrket inn-
mark. I dag består gården av et tun på 
ni mål med en prakthage på sørsiden 
av huset. Foran hovedinngangen går 
det en vei rundt et enormt tuntre. Vi 

Grimelund gård sett fra baksiden. Merk det flotte tuntreet. Bildene  på s. 3, 5 og 6 
er tatt i juni 2000.
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kan se for oss karjoler som har kjørt 
opp alléen, rundt tuntreet, satt av 
herskapet foran inngangen og kjørt 
videre til stabburet og stallen.

Både drengestuen og et forrådshus 
er omgjort til boliger. Det bor mange 
kjernefamilier Husebye på Grime-
lund i dag med store lekeområder 
for barna. Likevel er gården preget 
av fred og ro.

Høsten 1941 ble det holdt flere møter 
på Grimelund i Hjemmefrontens 
ledelse. Disse møtene i «Kretsen» er 
blitt omtalt i vårt medlemsblad i nr. 
1995/1 og 2014/2.

Kilder:
Henning Sollied: Akersgårder, Oslo 
1948.
Finn Holden: Akergårder i Oslo, 
Oslo 2003.
Finn Holden: Vinderen fra fangstbo-
plass til moderne bydel. Oslo 2000.
Eystein Fredrik Husebye: Notat 
2017.
Else M. M. Astrup: Gårder i Vestre 
Aker – streiftog. Oslo 2001. 
O v e r n :  D e n  g a m l e  b y g -
n i n g s k u l t u r e n  i  A k e r . 
Når det gjelder hoppbakker i Ves-
tre Aker, lå Grimelundsbakken på 
gården, vest for smia. Skådalsbak-
ken lå i gårdsskogen på Vettakollen 
ned fra Fuglemyra. Begge bakker 
beskrives i Vinderen Historielags 
skibakkespecial fra 1999.

Grimelund gård sett fra framsiden.
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Sadelmakerbråten/Bråten: Husmannsplass under Grimelund, tegning fra ca. 1880.

Søndag 17. september 2017 kl. 12.30:   
Kulturvandring på Vestre Holmen

Et opplegg av Knut Bryn. Hovedtemaet for vandringen er 
overgangen fra jordbrukslandskap til boligområde gjennom 

125 år. Start fra Holmendammen, innkomst Readyhuset.

I regi av Vestre Holmens Vel og Ullern historielag.
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Gunnar Høverstad  (1922 – 1943)

TeksT: Hanne groTH

Bilder: PrivaT

Gunnar Høverstad ble født i Asker 
13. februar 1922, som yngste sønn 
av dr. philos Torstein Høverstad og 
Margit Johanne, f. Knutsen. Slek-
ten Høverstad kommer fra Vang i 
Valdres hvor de har sterke røtter.

I 1928 flyttet familien til Lillevanns-
veien 45 på Voksenlia, hvor Gunnar 
vokste opp  sammen med sine fire 
eldre søsken, Torgeir, Åslaug, Arne 
og Helge, i et hjem preget av norsk 
historie og kultur. De ble omgående 
inkludert i det sosiale livet på Vok-
senlia, hvor det var tett og godt 
samhold.

De tre yngste gut-
tene var ivrige spei-
dere og aktive i sport 
som medlemmer av 
idrettslaget TRY. Sær-
lig utmerket de seg 
i orientering, hvor 
de tre brødrene ble 
klubbmestre i 1938, 
1939 og 1940. Gunnar 
hevdet seg også bra i 
slalåmbakken og på 
tennisbanen.

Ville i krigen
Vinteren 1939-40 var Gunnar med i 
frivillig militæropplæring, samtidig 
som han gikk siste klasse på Ris. Han 
tok en god latinartium og tilbrakte 
sommeren med vedhogst i Valdres. 
Men da krigen kom, var han ikke i 
tvil om at han måtte stille opp. Slik 
var holdningen. Ris skolekrets har 
landets høyeste andel av falne under 
siste verdenskrig. 

På nyåret i 1941 dro Gunnar til Sver-
ige for å melde seg til krigstjeneste.  
Han ble imidlertid stoppet av svensk 
politi og sendte tilbake til Norge, 
men like etter dro han i vei på nytt. 
Han vasset over grensen midtvinters, 
uten ski, og kom seg til Stockholm.

Det ble en lang ferd rundt jorden for 
å komme med i kampen for frihet 
og fedreland. Den gikk først med 
fly til Moskva, tog til Odessa, båt 
til Konstantinopel, med Taunus-
ekspressen gjennom Tyrkia, Syria 
og Irak til Bagdad, tog til Basra 
og båt til Bombay. Derfra tok han 
en båt som rundet Afrika i sør til 
England, og videre over Island til 
Little Norway i Canada. Han ble 
opptatt i flyvåpenet 3. juli 1941 og 
uteksaminert 1. august 1942. 
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Maleri etter fotografi, 1947.



10

Dyktig flyver
Han fortsatte med ulik spesialut-
danning, og viste seg spesielt egnet 
som bombeflyver og ble derfor path 
finder. Fra juli til august 1943 tjen-
estegjorde han som bombeflyver i 
RAF, og fra 28. august til han falt 
3. desember var han ved 35th Path 
Finder Squadron. I alt foretok han 
rundt 30 bombetokter med sitt 4-mo-
tors Halifax-fly, med en besetning 
på syv mann. Gang på gang ble 
flyet beskutt, men kom seg tilbake 
til England.

I et brev til Gunnars foreldre datert 
18. juni 1945 skriver general Riiser-

Larsen: ”Over fiendtlig territorium 
(mellom Hannover og Celle, på vei 
til Berlin) natten til 3. desember 1943 
ble flyet sterkt skadet av antiluft-
skyts. Deres sønn, som var fører av 
flyet, var såret. Flyet begynte å miste 
høyde, og Deres sønn beordret be-
setningen til å hoppe ut i fallskjerm. 
Siste mann som hoppet,  kom ut i 
meget lav høyde.

Det er neppe tvil om at Deres sønn 
ved å oppholde seg i førersetet  
reddet livet for de øvrige ombord-
værende. Selv ofret han livet for å 
redde sine kamerater”.

Brødrene Arne (1919), Helge (1921) og Gunnar (1922) i speideruniform.
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Andre foran seg selv
Nestkommanderende var nordmann, 
de andre fem engelskmenn. Alle 
forteller de gripende om hendelsen. 
Sistemann skriver: Gunnar ropte: Er 
dere alle ute nå? Jeg orker ikke mer. 
Han: Jeg holder på nå. Gunnar: OK. 
Lykke til.
Det er de siste ordene noen  hørte. 

Major Johan Christie var selv path 
finder-flyver og mye sammen med 
Gunnar. Han skriver: ”Det forbauset 
i grunnen ingen at Gunnar ble sit-
tende rolig ved rattet for å holde det 
brennende flyet under kontroll mens 
hans besetning sprang ut. Med hans 
beskjedne tanker om seg selv og sin 

egen betydning, var det bare hva en-
hver som kjente ham med sikkerhet 
ville ha forutsagt. Han ville alltid 
regne hver enkelt av sine kameraters 
liv for langt viktigere enn sitt eget!

Gunnar vant seg hurtig en posisjon 
blant sine kamerater som en av 
avdelingens beste flyvere. Han var 
avholdt av alle fra øverst til nederst 
i messen. Hans store hobby var 
musikk. Han hadde en stor samling 
grammofonplater og tilbrakte gjerne 
fritiden i London i musikkforlag på 
jakt etter forskjellige klassikere, og 
kom begeistret hjem med sine funn. 
Gunnar hadde evnen til selv å være 
lykkelig, til å gjøre andre lykkelige  

Det var denne typen Halifax fly som Gunnar Høverstad styrtet med.
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og til å gjøre sin plikt, uansett hva 
som krevdes av ham.”

Gunnar var også en flink brevskriver. 
Brevene hans tegner et godt bilde av 
ham. Følelsene skjuler han helst bak 
humor og skjemt, men noen ganger 
kommer savn og hjemlengsel frem. 
Dagboken hans slutter  2. desember 
1943: Lengter sånn hjem til Norge - 
men til et fritt Norge!

I et forseglet brev til sin far hadde 
Gunnar skrevet: «Jeg håper du ikke 
får dette brevet, far. Skulle det hende, 
vil det si at jeg ikke er med når de 
andre kommer hjem med frihet og 
fred. Da vi skiltes, ga du meg bildet 
av mor og sa: ”kom hjem med seier 
eller fall med heder”. Jeg har gjort 
det når du leser dette brevet.….»

Hedret post mortem 
For sin heltemodige innsats natten 
mellom 2. og 3. desember 1943, 
under angrep på Berlin, ble løytnant 
Gunnar Høverstad tildelt krigskorset 
med sverd post mortem. Det skjedde 
i statsråd den 7. november 1947 etter 
tilråding av Forsvarsdepartementet. 
Hans Majestet bifalt Forsvarsdepar-
tementets innstilling. 

Gunnar mottok også Haakon den 7.´s 
70-årsmedalje, og fra den engelske 
stat ”Mentioned in despatch for dis-
tinguished service.”

Minnemarkering i 1995
Etter krigen var man opptatt av å 
hedre de falne. Torstein Høverstad 
(Gunnars far) mente at det ble for 
mye oppmerksomhet. Han godtok 
at Gunnars navn kom på tavlen som 
henger utenfor Midtbygningen ved 
universitetet i sentrum. Han sa de-
rimot nei til at Gunnars navn skulle  

Krigskorset med sverd
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komme på bautaen utenfor Ris skole.

Rektor Egeland ved Ris skole mente 
at alle de falne skulle være oppført 
på bautaen og på minnetavlen i Ris 
kirke. Han tok derfor kontakt med 

Gunnars familie som var enige med 
rektor Egeland. Gunnars navn ble 
påført, og i den anledning ble det 
holdt en minnehøytidelighet ved 
bautaen ved Ris skole og etterpå i 
Ris kirke, den 15. september 1995:

IN MEMORIAM LØYTNANT GUNNAR HØVERSTAD 
(1922 - 1943)

Rektor Knut Egeland ønsket velkommen og generalinspektøren for Luftfor-
svaret, generalmajor Einar Smedsvig redegjorde i sin minnetale for Gunnar 
Høverstads krigsinnsats og begrunnelsen for tildelingen av krigskorset med 
sverd.  
Deretter kransnedleggelse og hornsignal ”Bønn”. Kort avslutning ved rek-
tor og hornsignal ”Tappenstrek”.

Blant dem som var til stede, foruten h.r.advokat/Major Finn Eriksrud 
som representant for RAFA - Royal Air Forces Association – Norwegian 
Branch, og avdødes bror, Helge Høverstad, var Arne Storm, maskinist på 
Høverstads Halifax-fly og som reddet livet, samt Anton Wang, maskinist på 
ett av de flyene som var med på toktet og så de seks hoppe ut av Høverstads 
fly, men dessverre også registrerte at flyveren gikk ned med flyet.

SPESIELT INVITERTE GJESTER:
Military and air attaché Lt.col. Hector Gullan, British Embassy
Generalløytnant Wilhelm Mohr, 
Tidl. sjef for Luftforsvaret – Krigskorset med sverd
Generalmajor Kaare Stenwig,
Tidl. generalinspektør for Luftforsvaret – Krigskorset med sverd
Oberst I Gudbrand Strømmen
Gunnar Stavnes, Formann i Bydelsutvalget i bydel 23 Vinderen

Kilder:
Valdres Historielag v/Magne Hovda
Idrettslaget TRY
Våre falne
Stor takk til familien ved nevø Gunnar Høverstad
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Stiene rundt Vettakollen:
Hvordan ble de til?      

TeksT og FoTo: Carl HuiTFeldT

Mange er vi som bruker stiene 
rundt Vettakollen, enten vi starter 
fra Skådalen, Vettakollen stasjon, 
Planetveien, innerst i Melkeveien, 
Risbekkveien, Gaustad, Sogns-
vann, eller på småstier opp fra 
villabebyggelsen. 

Det man da kanskje har lagt merke 
til, er hvor fine og forseggjorte 
stiene, eller rettere sagt turveiene, 
er laget; noen er til og med steinsatt 
og oppbygget med stein flere steder. 
Samtidig slår det en kanskje at stiene 
i påfallende grad går rett nordover.
Spørsmål som da melder seg er, 
hvorfor og når kom disse stiene – og 
hvor førte de hen?    For å nærme oss 

«Riis hovedgaard med proprietær Torgersen til hest», maleri av Peder Balke 1858. 
Vettakollen i bakgrunnen. (bildet her er avfotografert fra Finn Holdens bok Akergårder i Oslo.)
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svar på dette, er det trolig nyttig å 
begynne med å finne ut hvor de gikk 
fra. Da er gårdene i området en nøk-
kel! Her skal vi ta for oss de viktigste 
stiene – turveiene i området mellom 
Skådalen og Sognsvann.  Det finnes 
også mange små stier, men de skal 
vi la ligge i denne omgang.
Vi kan ta utgangspunkt i de tre 
nærmeste gårdene; Grimelund, Ris 
og Vestre Gaustad. Alle tre er gamle 
gårder som har ligget der i flere hun-
dre år – og stort sett hatt faste grenser 
mellom eiendommene. I Finn Hold-
ens bok Akergårder i Oslo (2003) 
finnes et kart over gårdsskogene. 
Her ser vi at våre tre gårders skoger 
er lange og smale; de strekker seg fra 
gårdene og rett nordover, oppover i 
dagens Marka. 
Men det er også to andre gamle 
virksomheter som har gitt grunnlag 
for stiene i området; den ene er berg-
verksdriften, allerede fra 1540-årene, 
og det er den enda eldre bruken av 
varder (veter) for å varsle folket om 
krigsfare. Vi kan begynne med det 
eldste.

Varde på Vettakollen 
På toppen av Vettakollen, som jo er 
synlig i mils avstand, skal det ha vært 
en varde – en vete, derav navnet. Den 
var ledd i et omfattende system av 
varder rundt kysten, hvor det skulle 
gjøres opp ild for å varsle når ufred 
truet. Det er usikkert hvor gammel 
varden på Vettakollen var, men det 

fantes slike varder helt fra viking-
tiden. Så ble de brukt opp gjennom 
tidene, kanskje helt frem til krigene 
før 1814. Det har derfor alltid vært 
sti opp til Vettakollen. På Bjerknes’ 
skikart fra 1890 sees at stien går til 
toppen (378 m.o.h) og slutter der. 
Den er delvis opparbeidet.

Bergverksdriften   
I dette området vet vi at det har vært 
drevet etter jern og kobber i berget 
helt fra Christian 3.s tid – 1500-tallet. 
På strekningen Gulleråsen – Sogns-
vann, altså vest-øst, er det tre gamle 
gruver, eller skjerp, som er beteg-
nelsen på et mindre anlegg hvor det 
er gravd ned ovenfra. Den største er 
Gaustad gruve (Sognsvannshulen – 
70 meter lang), som i dag er delvis 
gjenfylt og er flaggermusreservat 
(!). Den ligger på høyden vest for 
Sognsvann, og regnes som landets 
eldste jerngruve (1539). Herfra skal 
malmen ha blitt fraktet fra oversiden 
av sjakten langs dagens Seniorløype 
og ned mot byen. 
Øst for Båntjern ligger Vettakollen 
skjerp. Dette ble drevet av Det Got-
thalfske kobberverk i årene 1704-
1714; her var det kobbermalm. Det 
tredje var Ris skjerp, minst av de tre, 
og i dag bare lite synlig, rett nedenfor 
krysset ovenfor Planetveien. Trans-
portbehovet til og fra disse gruvene 
har opplagt definert stier og veier 
i området. Således synes det som 
det var vei eller slep fra ovenfor 
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Gaustadgruven og ned over Risbek-
ken (krysset eiendomsgrensen mel-
lom Ris og Gaustadgårdene innerst i 
Risbekkveien) og videre ned til Ris, 
Borgengårdene og kanskje videre til 
Frogner- eller Bestumkilen. Traséen 
som er rett og har jevnt fall, er trolig 
valgt til bruk for sledetransport 
vinterstid. Et tilsvarende slep går 
fra Vettakollen skjerp og ned til det 
ovenfor nevnte fra Gaustadgruven. 
Veiene eller slepene til gruvene 
følger ryggene (svabergene) øverst 
og er fint opparbeidet lenger nede.

Ankerveien
Disse skjerpene eller gruveanleggene 
ble reetablert av Peder Anker (1749-
1824) rundt 1798, etter at han hadde 
kjøpt Bærums jernverk. Siden han 
også hadde stangjernhammeren i 
Maridalen, var det behov for trans-
port av malm og kull mellom de to 
stedene. Derfor fikk Peder Anker 
anlagt veien mellom Bærums verk 
og Hammeren, som bærer hans navn 
(Ankerveien). Strekningen mellom 
Bogstad og Sognsvann var ferdig 
rundt 1805. Da brukte man trolig de 
gamle slepene fra Vettakollen skjerp 

Båntjern. Tjernet benevnes på eldre kart som «Barnetjernet», trolig på grunn av sagn om at 
udøpte spedbarn en gang skal ha blitt satt ut der, ikke fordi det var veldig dypt eller bunn-
løst.
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og Gaustadgruven og ned til den nye 
veien. Ankerveien ble brukt både 
vinter og sommer, men trolig mest 
med slede om vinteren. Det må ha 
vært mye slit, særlig opp fra den 
bratte Båntjernveien. Ved Båntjern 
finnes ennå en liten oppmurt brønn 
– en drikkebrønn for hestene. (se 
bilde). Dette var naturligvis et fint 
sted å raste. Det vakre skogtjernet har 
i uminnelige tider vært et attraktivt 
sted – likesom myteomspunnet. Her 
er også en sti som går opp i østenden 
av vannet og fortsetter vestover ov-
enfor - med særlig fin utsikt. Denne 
er spesielt fint opparbeidet, med 

ordentlige trinn. Artikkelforfatterens 
mor forteller at hennes far, major 
Sverre Spjeldnæs (f. 1882), som 
flyttet til Stjerneveien i 1924, for-
talte henne at denne stien var Peder 
Ankers egen ridevei, anlagt av ham.
 
Gårdsskogene
Så var det gårdsskogene, de smale 
teigene som strakte seg omtrent inn 
til Frønsvollen. Frønsvollen var se-
ter; det var også Frognerseteren, og 
Ullevålseter. Til og fra gårdene skulle 
det fraktes buskap, varer og utstyr. 
Men våre tre gårder hadde ikke egne 
setre; det var det bare de største 

Den gamle hestebrønnen på Ankerveien rett nedenfor Båntjern. I dag er det bare rester 
igjen. På bildet ses en del av ringmuren.
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Til venstre: Utsnitt av Solem & Normanns kart (NGO) fra 1881.

Over: Kartet over gårdsskoger i Aker. Utsnitt. Gnr. 35 Grimelund, gnr. 41 
Ris, gnr. 42 Vestre Gaustad. Laget av Norges Bondelag for skoletjenesten i 
Oslo.
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gårdene som hadde. Deres skog ble 
nok først og fremst brukt til beiting, 
tømmerhogst, sanking og til allmenn 
ferdsel nordover gjennom marka. 
Ser vi på kartet over gårdsskogene, 
ser vi hvordan stiene korresponderer 
helt med eiendommene. Trolig har 
også jakt og rekreasjon spilt en viss 
rolle; både Grimelund og Ris hadde 
kondisjonerte eiere på 1700-tal-
let. På Ris finner vi for eksempel 
brigader Ove Vind, som tilhørte 
det øverste sosiale sjikt i Danmark. 
Gårdsveiene, eller stiene, har ganske 
sikkert vært anlagt og tilrettelagt 
for kløvtransport til setrene og for 
allmenn ferdsel.

Grimelund skog
Grimelund gårdsskog har stien som 
vi i dag kaller Skådalsløypa. I 1890 
gikk kjøreveien fra Grimelund rett 
nordover og opp til plassene Sven-
stuen (sagbruk) og Nystuen, og 
derfra fortsatte stien, det vil si ferd-
selsveien, oppover Skådalen. Herfra 
har trolig hovedveien til Frønsvollen 
gått, der det var seter allerede fra 
1500-tallet. Plassen het opprinnelig 
Stenseter, da den lå under gården 
Sten (i nærheten av Fagerborg nede 
i byen), men kom senere under Store 
Frøen og Frogner. Fra tidligere tider 
gikk stien i Skådalen videre oppover 
der overgangsløypa fra Vettaliveien 

Trappetrinnene på stien ovenfor Båntjern som fortelles å være laget for generalveimester 
Peder Anker.
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er i dag, og fulgte ryggen mellom 
Skådalsbekken og bekken fra Vet-
takollen og videre langs kanten av 
skrenten mot Skådalen, opp til syd-
enden av Fuglemyra og videre vest 
for myren. Stien ligger der fortsatt 
og byr på flott utsikt over Skådalen. 
Etter kartene å dømme er dette den 
eldste av stiene i Grimelund skog.
I tillegg til Skådalsløypene er det en 
sti lenger vest, som gikk opp fra plas-
sen Gullerud til Vettali i skråningen 
under Vettakollen. På Vettali ble det 
omkring år 1900 satt opp en stor 
hytte som ble brukt som sommersted. 
Stien gikk videre opp til Fuglemyra, 
forbi hytta som kalles Bloksberg. 
I dag begynner stien, Vestre Vetta-
kolløype, øverst i Vettaliveien og 
går opp til Fuglemyra. Her går den 
sammen med den gamle stien fra 
Skådalen, fortsetter på vestsiden av 
myren og forenes med hovedstien i 
Ris skog rett nordenfor.  

Ris skog
I Ris gårds skog er det i dag flere fine 
stier eller turveier. Først og fremst 
er det stien opp til Vettakolltoppen, 
som går fra krysset ovenfor Planet-
veien oppover langs eggen og følger 
eiendomsgrensen til Grimelund. 
Den gikk tidligere bare til toppen, 
der varden lå, men ble rundt 1900 
ført videre inn til Fuglemyra. Øst 
for denne går Østre Vettakolløype, 
samt Kjøkkenveien og Risløypa. 
Hovedstien i gårdsskogen er nok 

Østre Vettakolløype. Den går i dag 
fra krysset ovenfor Planetveien, 
opp til Fuglemyra, forbi Rishøgda 
og videre ned til Frønsvollstråkka 
løypekryss (Lortkulpen) der det går 
lysløype til Ullevålseter. Den er fint 
opparbeidet og en typisk gammel 
gårds- og ferdselsvei. 
Den tredje viktige stien, transport-
veien til Vettakollen skjerp, er i dag 
ganske ukjent, gjengrodd og umer-
ket. Det er likevel en fin sti som tar 
av fra «hovedveien» fra Risbekken 
(Seniorløypa) og krysser Ankerveien 
to hundre meter øst for Båntjern. 
Dermed kan vi regne med at denne 
stien er over 300 år gammel! 
Både Østre løype (Østre Vetta-
kolløype) og transportveien til Vet-
takollen skjerp går ut fra veien opp 
til Risbekken (eller plassen Bekken). 
Den gamle gårdsveien fra Ris gård 
gikk opprinnelig rett nordover, forbi 
plassen Trosterud, samme trasé som 
dagens Trosterudvei. Lenger opp, 
ved plassen Bekken, gikk veien vi-
dere til høyre (Risbekkveien), mens 
stien videre oppover (den som lenger 
opp blir Østre Vettakolløype) tok av 
halvt til venstre, der Gråkamveien 
nå begynner. Herfra svinger den 
til høyre (omtrent ved nr. 14, Høis 
gamle hus) og opp over Gulleråsen 
(Gullerudåsen), krysset dagens 
Planetvei og fortsatte videre oppover 
der den går i dag.
De to andre større stiene i Ris 
gårdsskog er Risløypa og Kjøkken-
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veien. Risløypa krysser Ankerveien 
rett øst for Båntjern og fortsetter 
opp til Rishøgda og Østre løype. 
Den nyere Kjøkkenveien går fra øst-
enden av Båntjern og opp til Østre 
løype før Fuglemyra. I dette området 
skal vi også nevne Dammannløypa, 
opparbeidet av Erik Dammann sr. 
på 1960-tallet. Den tar av fra Østre 
Vettakolløype hundre meter ovenfor 
løypekrysset ovenfor Planetveien og 
går parallelt med denne på østsiden, 
og opp til Fuglemyra. Traséen er 

merket med grønt. I løypekrysset, 
der Vettakolløypene nå begynner, 
er det fortsatt rester etter det gamle 
treskiltet til Østre løype, som var rødt 
og det sto «Fuglemyren ½ time». 
Metallfestet står igjen på grantreet, 
rett ovenfor der stien går ned til Ris 
skjerp. 

Vestre Gaustad skog
Lenger øst har vi Vestre Gaustad 
gårds skog, her er det Seniorløypa 
(Gaustadløypa) og Måneskinnsløypa 

Det gamle treskiltet på Østre Vettakolløype er det i dag bare jernfestet igjen av. Det sto  
opprinnelig «Fuglemyren ½ time».
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som er de viktigste stiene. Merk at 
alle de gamle stiene benevnes løype! 
Det skyldes nok at da skisporten 
kom mot slutten av 1800-tallet, 
brukte man de gamle stiene til å gå 
på ski og så hadde man behov for å 
sette navn på dem. Det var noe nytt.                       
Seniorløypa eller Gaustadløypa 
krysser Ankerveien før bakkene ned 
til Sognsvannsveien, mens Måne-
skinnsløypa begynner ved plassen 
Løkka nede ved Sognsvann. De to 
stiene krysser hverandre så øst for 
Mysmermyrene, Seniorløypa (Lort-
tjernløypa) går forbi Lorttjern mot 
Ullevålseter, mens Måneskinnsløypa 
kommer opp til Frønsvollstråkka. Ut 
fra gamle kart og stiens fine utform-
ing, er det tydelig at Seniorløypa 
(Gaustadløypa/Lorttjernsløypa) 
var den opprinnelige hovedveien i 
gårdsskogen. Den gikk opprinnelig 
nede fra Vestre Gaustad, der Riks-
hospitalet nå ligger, opp forbi plassen 
Tuggerud, hvor det var overgang til 
Ris skog (Risbekkveien i dag), og 
så videre opp til Ankerveien. Opp-
over mot Ankerveien er denne veien 
(«Hovedveien») særlig fin, bred og 
fint utformet.
Stiene og veiene gjennom våre 
gårdsskoger var også forbundet med 
veier videre nordover. I tidligere tider 
gikk mye av ferdselen mellom byen 
og bygdene på Hadeland gjennom 
marka. Fra våre stier, eller rettere 
sagt gårdsveier, kunne man fortsette 
over Ullevålseter, Skjærsjødammen 

opp til Kamphaug, til hovedveien 
mellom Christiania og Hadeland, den 
såkalte Bygata. Denne skal ha vært 
en viktig ferdsels- og handelsvei til 
langt ut på 1800-tallet. 
Det er vanskelig å si når stiene har 
blitt opparbeidet og steinsatt. Jeg 
har ikke funnet noe om dette i lit-
teraturen. Det kan ha vært gjort i 
flere omganger, men det er grunn 
til å anta at mye er utført i første del 
av 1800-tallet, mens det ennå var 
seterdrift. Hensikten må ha vært å 
tilrettelegge for kløvtransport.

Bruk av stiene i dag
I dag er de gamle veiene i bruk, 
mer enn noen gang; nå selvfølgelig 
som turløyper. Særlig Midtre Vetta-
kolløype – stien til toppen, har stor 
trafikk om sommeren. Skådalsløypa 
og Seniorløypa er også viktige 
skiløyper om vinteren. Risløypa og 
Kjøkkenveien er mindre brukt i dag. 
De siste årene har det kanskje vært 
en dreining mot mer bruk om som-
meren, og mindre om vinteren, på 
grunn av dårligere snøforhold. Det 
nye nå er terrengsyklingen. Flere av 
stiene våre har blitt populære hos 
syklistene, og de gjør dessverre en 
del skade. Det er slitasje og opp-
løsning av jordbunnen, i tillegg til 
brukerkonflikt med gående. Der-
for er det å håpe at det blir anlagt 
egne traséer for utøvelse av denne 
aktiviteten fremover. Som følge 
av endrede snøforhold, og mindre 
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skigåing, må trolig også merkingen 
av stiene endres. Det kan være 
aktuelt å etablere flere blåmerkede 
stier. Samtidig er det viktig at vi har 
noen egne rødmerkede skiløyper og 
at dette respekteres av gående når det 
er mulig å gå på ski. I alle fall er det 
viktig at stiene brukes! Ellers gror 
de fort igjen og historien glemmes.
 
Oppfordring til leserne
Det er skrevet veldig lite om stiene i 
denne delen av Marka. Den kunnskap 
vi har om dette temaet, og som er 
brukt i denne artikkelen, kombinert 
med ulike eldre kart og iakttakelser 
i terrenget, er ganske mangelfull. 
Det kan også være feil på enkelte 
punkter. Hvis noen lesere har annen 
eller ny informasjon, er det meget 
velkomment! Vi tar gjerne innlegg 
om stiene i bladet fremover. Dette 
er viktige kulturminner!
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Kveldstur 14. september 2017

Gamle stier og steder rundt Vettakollen.
Vil du være med og bli kjent med stiene som er 

beskrevet i artikkelen i dette bladet, sammen med 
Carl Huitfeldt? Vi går de mest spennende stiene 

og får historien i felten!
Møt opp innerst i Risbekkveien 

torsdag 14. september, kl 18.00. Varighet ca. 2 timer. 
Ingen påmelding.
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Stien ovenfor Risbekkveien er i dag rød- og blåmerket. Dette var trolig hovedveien mellom Ris 
gård og skjerpene øst for Båntjern før i tiden.
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Minner fra en barndom    

TeksT: lajla HeyerdaHl

FoTo: arkiv

Artikkelforfatteren var medlem 
av styret i Vestre Aker Historielag 
i åtte år, og i de årene skrev Lajla 
Heyerdahl flere saker basert på 
en usedvanlig god hukommelse 
og stor formidlingsevne fra barn-
dom og oppvekst. Her gleder hun 
oss med nye barndomsminner fra 
1950-tallet.

Jeg begynte på skolen i 1952 på 
Uranienborg, syv år etter krigens 
slutt. Å vokse opp i byen var trygt 
med mange barn og flere klassekam-
erater i nærheten. Jeg fikk en beste-
venninne allerede første skoledag og 
vi var uadskillelige i mange år. Det 
var sikkert ikke så lett for våre forel-
dre å skaffe alt vi trengte etter krigen, 
men jeg merket aldri at vi manglet 
noe. Det var likt for alle og ingen 
hadde finere utstyr enn andre. Skjønt 
utstyr, hva var det? Jeg hadde en stor 
gammel sort sykkel, arvet etter mor 
som igjen hadde fått den etter mor-
mor.  Jeg var så stolt og glad da jeg 
fikk sykkelen. For å pynte den opp 
litt ble det satt på nytt fargesprak-
ende bakhjulsnett, det gamle setet 
var skiftet ut og dekkene hadde ny 
ventilgummi. Med nøkkel til låsen 

rundt halsen i selvtvunnet ulltråd i 
to farger syklet jeg alene med et sete 
som gnagde på ryggen, og styret på 
høyde med munnen når jeg sto støtt 
med bena på bakken. Jeg bodde i 
et område med store barnekull som 
lekte trygt i gatene uten mange biler. 
Den eneste farlige gaten var Bygdø 
allé, der det var trafikk. Den gang 
bodde det helt vanlige mennesker 
i strøket som nå regnes for noe av 
Oslos aller dyreste.

Flyttet til Besserud
Da jeg skulle begynne i fjerde klasse, 
bygget vi hus og flyttet til Besserud, 
noe som resulterte i at jeg måtte 
skifte skole. Det var spennende, men 
jeg lengtet tilbake til Uranienborg 
og bestevenninnen. På Uranienborg 
var det tett med barn i skolegården, 
der en usynlig linje delte arealet i to. 
En del for jenter og en for gutter. På 
Slemdal skole var det færre elever og 
mye bedre plass til slengtau og hauk 
og due. Det er kanskje noen som 
husker at Frognerseterveien gikk 
forbi hovedporten ved skolen den 
gangen. Veien som nå går mellom 
skolegården og trikken, der det i dag 
er trafikklys, fantes heller ikke. På 
Brustad kolonial kjøpte vi loff som vi 
hulte ut og kokosboller hos bakeren 
på baksiden av bygget.
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Det var overgang å bo i et stort 
hus med skog rundt og lang  
avstand til klassekamerater og trik-
ken. Jeg hadde lang skolevei gjen-
nom Løkkaskogen uten følge av 
klasse-venninner. Vi som bodde 
langt fra skolen fikk mulighet til 
å kjøpe blå klippekort som var litt 
billigere enn vanlige kort. Men de 
ble bare brukt i nødsfall. Vi måtte 
gå frem og tilbake til skolen hver 
dag hvis ikke været var for dårlig. I 
Løkkaskogen vokste blåbær og det 
var ganske idyllisk. Der bodde også 
to uteliggere, Pottitten og Langen i 
et skur. Uteliggerne så vi aldri og de 
var ikke skumle for oss barn.

Barn samler alltid på noe, og for oss 
var det glans i forskjellige kategorier. 
Det var engleglans, eventyrglans, 
blomsterglans, glitterglans og ekte 
glans. Det var puttebøker og bytting 
av glans som lå i Kong Haakon-esker 
eller flotte sigaresker som jeg fikk av 
bestefar. Eskene var i tre med fløyel 
i lokket og gullskrift og luktet spen-

nende. En tid var det stas med Esser 
og Ceer som fantes i alle farger, og 
mange hadde lange kjeder rundt hals 
og armer. Vi hoppet også mye paradis 
med lenker fra kjettinger. En tid var 
det jo-jo hysteri. Da gjaldt det å få til 
spinn og gjøre kunster. Men jo-jo har 
vært populært mange ganger senere.

Elsker, elsker ikke
Vi var blitt 12 år og litt interessert i 
gutter. Jeg fikk en dag, levert gjen-
nom en annen, et kjærlighetsbrev fra 
en gutt i klassen over meg. Det var en 
lapp der det sto at han elsket meg og 
håpet at jeg elsket ham. Å, jeg ble så 
forelsket, men jeg var veldig sjenert 
og turte nesten ikke snakke med 
ham. Men lykken varte ikke lenge. 
Han fant seg fort en annen som han 
elsket mer.
Vi leste Det Nye som var fullt 
av kjærlighetshistorier og spen-
nende føljetonger. Hvert år stemte 
vi på frøken Norge. Et år vant den 
vakre Jorunn Christiansen fra Moss 
konkurransen. Hun var så pen og ble 
nummer to i Miss-World konkur-
ransen i Amerika. Hun var heldig og 
giftet seg med den kjekke amerikan-
ske filmstjernen Barry Coe. De var 
så pene og sikkert veldig lykkelige. 
Tenk, så heldig hun var som fikk 
den kjekke mannen. Det var som et 
eventyr. Han kom til Norge og fikk 
lusekofte som han stolt ble avbildet 
i. Kjærlighetshistorien opptok oss 
mye, og vi fulgte med i Det Nye. 

Frøken Norge fant lykken i Amerika 
og giftet seg med den superkjekke 
Barry Coe.
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Ellers var lørdagsbarnetimen ukens 
høydepunkt. Onkel Lauritz og tante 
Sonni var faste programledere. Vi 
hørte på de hyggelige stemmene 
deres og dannet oss et bilde av 
hvordan de så ut.   Jeg minnes his-
torien om flyktningepiken Toya som 
ble skrevet av barnetimens lyttere. 
Barna kunne tegne eller skrive vi-
dere på historien fra gang til gang. 
Barnetimeboken som også ble film, 
var en stor suksess. Hørespillet i bar-
netimen var høydepunktet. Stompa 
var favoritt, og det er like morsomt 
å høre i dag. Hver lørdag spiste mor 
og far spekesild til middag. Da fikk vi 
barn pølse med lompe og pølsene var 
ekstra gode den gangen. Fedre jobbet 
jo på lørdager og det var skoledag 
for oss. Men skoledagen var ganske 
kort og vi hadde ofte kosetime. Mor 
som var hjemme, bakte alltid boller 
lørdag og det var hyggelig å komme 

hjem til duften av gjærbakst i huset. 
Fluor fantes jo ikke i min barndom 
og alle barn hadde mange hull i ten-
nene. Vi spiste bruspulver som etset 
på tungen og sugde på saftposer i 
sterke farger med søt og emmen 
smak. Skoletannlegen var skrekken. 
Alle husker vel at tannlegesøster 
kom og hentet oss alfabetisk til be-
handling. Jeg lå heldigvis langt ute 
i alfabetet. 

Lyseblå taft
Vi gikk på danseskolen, i alle fall 
jentene. Det var alltid for få gutter. 
Fru Svae var en streng og mektig 
dame. Hun hadde markerte øyenbryn 
tegnet opp med sort blyant. Hun var 
en gammel dame og førte seg elegant 
over gulvet i sine høyhælte gullsko 
med ankelrem. Vi lærte firkantvals 
og tango og fulgte musikken fra en 
spillende dame på piano. Jeg husker 
avslutningsballet i Rococcosalen på 
Grand. Det var før den store brannen, 
den gang salen var overdådig med 
gullsnirkler og rococcomalerier i 
taket. Orkesteret satt på en scene og 
spilte fiolinmusikk. På danseskolen 
gikk vi polonese og jeg fikk en gang 
gå først i min lyseblå taftkjole som 
mormor hadde sydd.

Vaktmester Bråthen på Slemdal 
skole var en snill og hyggelig vakt-
mester. Han bodde i det store trehuset 
i skolegården med familien sin. En 
gang jodlet jeg i korridoren som ga 
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en fin akustikk med Bråthen som 
tilhører. Han ble begeistret og sa han 
kjente Jens Book Jensen, og ville at 
jeg skulle synge for ham. Det syntes 
jeg var spennende, men mor syntes 
det var noe tull. Så det ble ikke noe 
av. Helsesøster holdt også til i trevil-
laen. Hun tok pirquetprøver og ga 
oss vaksiner og gaffelstikket. Det 
var skremmende og noen besvimte 
når vi sto i kø for å få den vonde 
sprøyten. Vi hadde også håndar-
beid i første etasje i trevillaen. Jeg 
likte godt håndarbeid. Det var litt  
avslappende timer der vi satt stille og 
jobbet. Hvis vi var snille leste en av 
elevene høyt fra en spennende bok. 
Det var alltid de samme lesesterke 
som leste. Vi lagde mye rart og 
ubrukelig på håndarbeidet. Garnet 
til votter var grått ullgarn og vi strik-
ket på pipete svette pinner. Vi sydde 
skolekjøkkenforkle og hodeplagg 
for at vi ikke skulle få hår i maten. 
Vi sydde også håndarbeidsposer med 
monogram i korssting og lysegul 
pennetørker i bomullsgarn. Det var 
noen som slet og aldri ble ferdige 
med sitt håndarbeid. Det ble votter 
uten tommel og halvferdige forklær. 
På skolekjøkkenet var det mye liv 
og røre. Noen gryter kokte over og 
noe ble brent og svidd. Frøken var 
streng og prøvde å lære oss saus 
og kompotter uten klumper. En av 
elevene på bordet hadde ansvar for 
husholdningsregnskapet for dagens 
måltid for fire personer. Det gjaldt å 

regne ut kostnad på 1 potet, en 1/4 
teskje margarin og 1 sviske gange 
4. Det var viktig å sette alle fjeler 
og redskap av tre til lufting, samt å 
legge bestikk og utstyr pent i skuffen. 
Fireren på bordet hadde ansvar for at 
alt var på plass i skuffer og skap slik 
at det kunne presenteres for frøkens 
inspeksjon. 

I Stasjonsveien lå det en tennisbane 
som vi kunne leie for én krone timen. 
Han som eide den var veldig gammel 
og skjelvende, og brukte lang tid før 
han fant frem nøkkel og krysset oss 
av i boken. Min tennisrekkert med 
tykt håndtak, som jeg så vidt fikk 
grepet rundt, var arvet etter mor. Den 
hadde strenger av kattetarmer som 
ikke tålte regn. Jeg lurte på hvordan 
kattenes tarmer ble til tennisstrenger. 
Etter hvert fikk jeg ny rekkert og 
ble medlem av Holmenkollen Ten-
nisklubb. Der var det treffsted for 
tennisinteresserte.  Det var to baner 
som var forbeholdt juniorer. Men 
hvis en senior trengte bane, hendte 
det ikke sjelden at de snek i køen og 
tok vår bane. 

Pat Boone og Far til fire
Vi var opptatt av populærmusikk. 
Pat Boone sang så pent. Love letters 
in the sand og April Love gikk om 
og om igjen på grammofonen. Cliff 
Richard hadde flere hits og Nora 
Brockstedt sang Tango for to. Ellers 
var det ønskekonserten på mandager 



30

der vi, hvis vi var heldige, fikk høre 
en populær plate blant salmer og tung 
voksenmusikk. Lørdag kveld hørte 
vi på God aften mitt navn er Cox og 
Piken med linhåret. Det var kjem-
peskummelt og veldig spennende. På 
kino så vi Chaplin, Shirley Temple, 
Same Jakki av Per Høst og Far til 
Fire, og hver jul var vi på Reisen til 
julestjernen på Nationaltheatret. Da 
kunne vi pynte oss med noen av de 
fine presangene vi hadde fått til jul. 
Kanskje nye lakksko eller ny kåpe. 
Vi satt på første benk og så ned i 
orkestergraven, der det satt fullt 
orkester og spilte. Jeg husker ennå 
forventningen og gleden over å være 
på teater.

Etter hvert som vi ble eldre, 
smughørte vi på radio Lux. Det var 
klokken tolv natt til mandag. Det var 
selvfølgelig strengt forbudt, for det 
var alt for sent for oss som skulle 
vokse og trengte søvn. Det var kun én 
i klassen som hadde tv. Noen ganger 
fikk vi se på svart/hvitt fjernsynet. 
Inger Lise Skarstein var tv-vertinne 
og annonserte programmene som 
gikk kun noen timer om dagen. Vi 
samlet på filmstjerner og klippet dem 
ut av magasiner og hengte dem med 
knappenåler på veggen. Birgitte Bar-
dot og Rock Hudson hang på mange 
soveromsvegger. Jeg hadde stort rom 
med egen vask. Folk hadde bare ett 
bad og jeg tror vi badet en gang i 
uken da jeg var liten. Etter hvert gikk 

Pat Boone hadde god stemme og 
sang seg inn i alle ungpikehjerter.

Shirley Temple var et vakkert vidun-
derbarn. Hun både steppet og sang 
og med viltre krøller danset  hun over 
lerretet.
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vi over til dusj, og det var deilig å 
stå under det varme vannet lenge. 
Men da kom far og sa at det var på 
tide å bli ferdig. Han klaget også når 
telefonsamtalene ble for lange.

Nærbutikkene hadde alt
Vi hadde liv med stropper og lange 
strømper. Om vinteren hadde vi  
ullbukser som varmet på mellom-
rommet mellom strømpe og under-
bukse. Å gå med knestrømper tidlig 
om våren var alltid stas. Min søster 
ble ofte syk hvis hun ble kald, og 
derfor måtte jeg også vente til det 
ble varmere før jeg fikk gå med 
knestrømper. Ellers ble det urettfer-
dig. Vi handlet hos Monsen på Bes-

serud. Ved vinduet var det plass til å 
sette fra seg handlebagene. Det var jo 
tunge melkeflasker den gangen som 
skulle bæres hjem. Bagen hadde en 
egen lukt som jeg minnes. Ikke vond, 
men det luktet bare slik i melkebager. 

I forretningsbygget fikk vi alt en 
husholdning trengte. Der var det 
melkebutikk, kolonial med kjøtt, 
fiskebutikk og Lille Magasin med 
leker og småsaker. Lille Magasin 
solgte også damebind, innpakket 
diskret i rosa papir. Det var flaut å 
kjøpe bind for mor. Rundt hjørnet 
holdt frisøren til. Mange familier 
«skrev i boken» og betalte en gang i 
måneden. Når jeg skulle handle fikk 
jeg hele mors lommebok. Der var 

Rock Hudson var kjempekjekk og 
spilte i mange filmer.

Doris Day var populær. Hun var god 
til å synge og så hadde hun Stoma-
tolsmil.
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det masse småpenger og hun merket 
ikke at jeg kjøpte meg både en og to 
sjokolader. Om vinteren når det kom 
mye snø, husker jeg at strømmen 
ofte ble borte og husene i veien ble 
mørke. Da lette vi etter lommelykt 
og fyrstikker. Innen vi fant det var 
gjerne strømmen kommet tilbake.

Uforglemmelig klassetur
I syvende klasse dro vi på skoletur 
til Kongsberg hvor frøken kom fra. 
Vi bodde på ungdomsherberge på 
firemannsrom. Foreldrene til frøken 
bodde i et lite koselig trehus der vi 

var på besøk. Vi hadde lært Kongs-
bergsangen som jeg kan ennå, og 
vi sang for foreldrene til frøken. 
De vartet opp med boller og saft og 
frøken var så stolt av oss. Deretter 
tok vi toget videre til Kristiansand. 
Det var en lang togtur langt inne i 
landet. På ungdomsherberget fikk 
en av jentene i klassen en kjæreste. 
Hun ble kjempeforelsket og kom 
ikke hjem til sengetid. Frøken merket 
heldigvis ingenting. Tenk, lærerin-
nen dro med 28 piker på tur uten as-
sistanse. Men vi var snille og høflige 
og det gikk jo bra. Det morsomste var 

6. klasse, Slemdal skole i 1958. Øverst fra venstre: Anne Marie Knoph, Anne Strøm 
Olsen, Kari Midsund, Anne Riddervold, Anne Bjønness, Bodil Frimann Clausen, 
Nina Ulness, Else Kielland, Sissel Hansen, Ragnhild Plesner, Siri Steen. 2. rekke: 
Tone Skedsmo, Lajla Matheson (artikkelforfatteren), Tone Lamer, Lisbeth Sand, 
Helene Voldner, Ragnhild Wulfsberg, Inger Johanne Skiøld, Mette Krefting, Vigil 
Hagen, Inger Marie Larsen, Nederst: Drude Heffermehl, Ragnhild Meyer, Eva 
Hansen, Lærer Vigdis Isaksen, Vigdis Jarl, Siri Schweder, Torril Letting.
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turen fra Kristiansand til Oslo. Da 
tok vi dampskipet Bjørgvin som gikk 
innom alle sørlandsbyene på veien 
nordover. Vi lå alle sammen i sove-
pose på gulvet i salongen. Det ble 
ikke mye søvn og vi var veldig trette 
og slitne da vi ankom Oslo tidlig om 
morgenen. Bjørgvin forliste og sank 
utenfor Tønsberg Tønne under en 
storm noen år senere. 

Bygges i alle hager
Når det ble varmt i været og sommer, 
dro vi til Besserudtjernet og badet. 
Det var iskaldt vann som var brunt 
og vondt å få i øynene. Den gang var 
tjernet delt i to. En del på høyre side 
av tribunene var avstengt og ikke til å 
bade i. Her er nå en del av langrenns-
arenaen. Nedenfor lå selve tjernet 
som var stort med flere hyggelige 
steder å bade og sole seg, hvis en 
ikke ville slå seg ned på betongtri-
bunene som også var fine å bade fra. 
Vi fanget rumpetroll på store norges-
glass som vi hadde med hjem. Men 
rumpetrollene døde lenge før de ble 
frosker. Jeg husker flere ganger at det 
var blottere ved Besserudtjernet. Vi 
satt frosne etter badet og drakk saft 
og spiste Mariekjeksene våre. Da satt 
det en mann litt bortenfor og smilte 
mens han så på oss. Vi skjønte hva 
han drev med, og fniste litt flaut og så 
en annen vei. Da forsvant han. Dette 
opplevde vi flere ganger, men vi ble 
ikke redde.

Vi hadde en trygg og god barndom 
den gang ingenting var farlig. Jeg 
måtte greie meg selv når jeg skulle 
gå hjem fra trikken, gå hjem i mørket 
fra venninner eller komme meg til 
og fra skitur. Jeg hadde turski med 
stålkanter og beksømstøvler som ble 
brukt både til slalåm og tur.  Etter 
skituren sto vi alltid ned Readyløypa 
som gikk fra Frognerseteren til Dok-
tor Holms vei. Det gikk fort nedover i 
upreparerte spor. Nå er det blitt store 
forandringer i hele Oslo. Det bygges 
i alle hager og gamle hus må vike 
plass for boliger til flere mennesker. 
Holmenkollåsen er forandret og det 
bygges leiligheter og hus i hagene 
der det en gang var skog og gode 
forhold for blåveis. Men det er jo 
ikke så rart at det skjer – det er 60 år 
siden jeg var en liten pike.

Slik så det ut rundt Slemdal skole da 
jeg var liten. Legg merke til at det 
ikke var vei mellom skolegården og 
trikken. Frognerseterveien gikk forbi 
skoleporten.
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Hvem?: Sigbjørn Obstfelder.
Hva?: Forfatter.
Hvor?: Vei sør for Midtstuen 
stasjon.

Sigbjørn Obstfelder ble født i Stav-
anger i 1866, som nummer fire i 
en søskenflokk på 16. Bare syv av 
dem vokste opp. Da Sigbjørn var 
14 år døde hans mor, en mor som 
sto ham meget nær. Selv dør den 
unge dikteren av tuberkulose, bare 
34 år gammel.

Han avla eksamen artium ved Stav-
anger katedralskole i 1884, og med 
velvillig hjelp fra lærere ved skolen 
og andre reiste han til Kristiania 
der han tok anneneksamen våren 
1884. To år senere ble han student 
ved Kristiania Tekniske Skole. Han 
håpet at en ingeniørutdanning ville 
gi ham arbeid i Amerika dit den 
yngre broren Herman allerede hadde 
emigrert. Men Amerika svarte ikke 
til forventningene, han mistrivdes, 
og allerede etter ett år dro han hjem 
igjen. Dessverre fikk han nervesam-
menbrudd like etter hjemkomst, og 
ble innlagt på sykehus for en kort tid.

Modernistisk dikter
I 1893 debuterte Obstfelder med 
Digte, og Dagbladets anmelder hev-
det at diktsamlingen ville bli årets 
begivenhet i Norge. Han blir ofte 
betegnet som skaperen av modern-
ismen her i landet. I diktsamlingen 
finner vi det kjente diktet  «Jeg ser»,  
som er preget av ensomhet, undring, 
angst og frykt. I likhet med Hamsuns 
bok «Sult» har de to forfatterne, 
med sine uttrykksformer, fått en 
sentral plass i litteraturhistorien for 
1890-årene.
Da Den Norske Forfatterforening 
ble stiftet i 1893, var den 27 år 
gamle Sigbjørn Obstfelder en av 

Sigbjørn Obstfelder    

TeksT: seyna sønniCHsen

Bilder: arkiv
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initiativtagerne og ett av de første 
medlemmene.
Den kanskje mest skjebnesvangre 
kunstanmeldelsen i norsk kulturhis-
torie ble offentliggjort i Aftenpostens 
aftennummer den 4. oktober 1895. 
Her anmeldte H.A. Grosch en ut-
stilling hos Blomquist av den 32 år 
gamle Edvard Munch. I en lett har-
selerende stil avfeier han Munch som 
en spekulant, nærmest en sjarlatan. 
Men Obstfelder tok til motmæle i 
Studentersamfunnet, og foredraget 
ble senere trykket i Samtiden i 1896. 
Obstfelders forsvar for kunstneren er 

blitt en klassiker i Munch-
forskningen.

Faren tysk militær-
lege 
I perioder oppholdt Obst-
felder seg i Stockholm og 
København hvor han hadde 
kontakt med andre norske 
kunstnere som Munch og 
Vigeland.
Han giftet seg i 1898 med 
den danske sangeren Inge-
borg Weeke, men det ble 
et kortvarig og turbulent 
ekteskap. Han døde av 
tuberkulose i København i 
1900, bare 34 år gammel. 
Datteren Lili ble født den 
dagen han ble gravlagt på 
Fredriksberg kirkegård i 
København. 
Jeg har ofte undret meg 
over navnet Obstfelder. Jo, 

det var hans farfar Johan Gotfried 
Obstfelder ( 1778-1837 ). Han var 
en tysk militærlege, som slo seg ned 
i Hjelmeland.
I 1917 ble en byste av Sigbjørn 
Obstfelder, utført av Gustav Vige-
land, avduket i byparken i Stavanger. 
En annen byste, laget av Per Palle 
Storm ble avduket i Trondheim i 
1970.
Kilder: Bok skrevet av Martin Nag 
med tittelen « Sigbjørn Obstfelder, 
uro og skaperkraft»
Norsk Biografisk Leksikon

Portrettet på s.34 er laget av Edvard Munch i 1896. 
Over: Tegning laget av Oda Krogh kort tid før 
Obstfelder dør i 1900.
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Værgudene vakte bekymring da 
29 godt regnkledde møtte frem på 
Slemdal og Smestad. På Fredrik-
sten ble vi møtt av verdens beste 
festningsguide, Magne Rannestad. 
Man skulle trodd at kampene i 1716 
og 1718 var kjedelig stoff. Men 
Rannestad ga en så fargerik og un-
derholdende beretning foran stedet 
der Carl 12. falt, at vi sto som fjetret 
under våre paraplyer. Han tok oss 
så til saluttkanonene på bysiden av 
festningen. Der sto vi sammen med 
en skoleklasse med fingrene i ørene 
og hørte og så 7. juni  salutten på 21 
skudd, mens krutt-røyken rev oss i 
nesen. Rannestad ble så takket av 
vårt styremedlem  Carl Huitfeldt som 
overrakte en bok om haldengutten 

Iver Hvitfeldt, mest kjent som red-
ningsmannen fra slaget i Kjøgebukt 
i 1710.   
Deretter fulgte en velsmakende mid-
dag på Herregårdskafeen på Rød. På 
gården ble vi vist rundt i alle rom av 
en utmerket guide. Hun ble supplert 
av Christian Anker Rasch som rep-
resentant for den siste eierfamilien. 
Rød herregård er  nå er en stiftelse. 
Noe av det kanskje mest interes-
sante var biblioteket. Der finnes et 
av Norges meget få eksemplarer av 
Diderots  franske Encyclopedi. Den 
daværende eierfamilien, Tank, fikk 
fra 1751 tilsendt de tilsammen 35 
bindene bare avbrutt av en periode da 
utgivelsen ble forbudt av den franske 
sensuren.

Vi trosset værgudene.  Det ble en 
opplevelsesrik og fin tur.

Vestre Aker Historielags tur til 
Fredriksten og Rød herregård 

07.06.2017
TeksT: Bjørn CHrisToPHersen

Bilde: arkiv


