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Årsmøte i Ris menighetshus
onsdag 11. april 2018

Vestre Aker Historielag inviterer til årsmøte i 
peisestuen, onsdag den 11. april kl 19.00

Etter årsmøtet snakker Leif Gjerland om sin siste bok 
Oslonavn.Forfatteren tar oss med på en gratis rundreise i 
opprinnelsen til Oslos mangfoldige verden av geografiske 
navn, som for eksempel Cuba, Nordpolen, Holstein, Ny 

York og Japan. Velkommen om bord!

Vi serverer hjemmebakt kringle og kaffe.

Velkommen!
Clemens Saers

leder VAH
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Vinderen hovedgård, gnr. 39

TeksT: Finn Holden

 
Vinderen er en gammel vin-gård, 
i likhet med Voksen, Holmen og 
Borgen. Som disse gårdene ble 
gården klostergods i middelal-
deren og krongods ved reforma–
sjonen i 1536. I 1663 solgte kongen 
gården til brødrene Christopher 
og Jan Didrikssønner, og senere ble 
gården kjøpt og solgt som penge-
plassering i 100 år.

Vinderen har hatt sag og mølle i 
Vinderenfossen, men i matrikkelen 
1723 står det at ”Qvernene er for evig 
tid ødelagt”. I ligningsprotokollen 
for 1843 skatter imidlertid Vinderen  
”Saug og Mølle”.

Sogneprest Otto Holmboe eide 
gårdene Vinderen og Ris fra 1735 
til sin død i 1773. Han var en ivrig 
forløper for «potetprestene». Han 
drenerte myrer, gravde grøfter, drev 
med kunstig vanning, plantet humle, 
kirsebær, rips og solbær og ga råd 
om fugleskremsler og glassbiter ved 
røttene på frukttrærne for å holde 
jordrottene vekke. 

I 1794 ble gården kjøpt av bruk-
eren på gården, Lars Pedersen, og 

senere har gården tilhørt hans slekt 
ut i dette århundret. Hans to sønner, 
Peter og Rasmus, arvet hver sin part, 
men Peter solgte sin part, «nordre», 
til broren,Rasmus Winderen, som 
hadde arvet «søndre» Vinderen, det 
vil si Steinerud.

Rasmus Winderen var en aktiv mann 
i Aker kommune. Han var ordfører 
og en av medstifterne av Aker Spare-
bank, der han satt i direksjonen. Un-
der den store striden i 1840-årene om 
den falleferdige (Gamle) Aker kirke 
skulle rives eller ikke, var han og 

Mølleruin i Vinderenfossen. I bakgrun-
nen Vinderen gård. Foto: A.B.Wilse 
1904.
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Christopher Husebye på Grimelund 
blant forkjemperne for bevaring. 
Enken, «Madame» Marthe Wind-
eren, kjøpte Store Frøen og gårdpar-
ter og gårder i Aker, slik at hun i 1863 
eide Vinderen og parter av Store og 
Lille Borgen med i alt 461 mål jord 
og 50 mål fjellrabber. Vinderen ut–
gjorde 250 mål. I 1865 bodde det 65 
personer på gården med husmanns-
plassene. Marthe Winderen var en 
driftig kvinne. Hun hadde ni hester 
og 21 kuer og satte 60 tønner poteter. 

Hele eiendommen var verdsatt til 10 
881 speciedaler. 1863-matrikkelen 
nevner at gården har tre vannfall, 
verdt 420 speciedaler og en inntekt 

på ti speciedaler av Sognsvannled-
ningen.

I tillegg eide hun Vinderen skog 
øst for Gjersjøen, hvor hun hvert år 
kunne hugge 10 tylfter tømmer og 
100 favner ved, som ga en inntekt 
på 200 speciedaler. Men Marthe 
Winderen solgte skogen med seter 
til Herman Wedel Jarlsberg, slik at 
Vinderenskogen ble en del av Nord-
marksgodset. 

Vi kan følge Vinderen gårds skjebne 
i matriklene. I 1869 var det ett bruk-
snummer, bare gården. I 1886 var 
det to bruksnummer, siden skogen 
var solgt. I 1903 var det 101 bruks–

Vinderen gård sett fra Blindernveien, en gang mellom 1880 og 1900. 
Foto: Oslo Bymuseum.
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nummer. Først var Steinerud blitt 
solgt til Diakonhjemmet. Så var det 
utparsellert nærmere hundre tomter 
til folk som ville bygge hus langs den 
nye Holmenkollbanen. 

Storbyen som glir inn i 
storbygden
Aftenposten hadde i 1931 en artik-
kelserie om ”Akersgårdene som 
opslukes av Oslo”. Mottoet for hele 
serien var ”Storbyen som glir inn i 
storbygden”.  En av gårdbrukerne i 
Aker sammenlignet sin yrkesgruppe 
med indianerne i Amerika, som også 
ble presset vekk fra jord og grunn. 
Aftenposten presenterte Vinderen 
gård under overskriften «Da Hol-
menkollbanen blev anlagt, trakk den 

byen med sig». «Den gang gresset 
om sommeren kjør på de vidstrakte 
jorder. Store gårder strakte sine 
våningshus og uthus i store haver. 
Man var på landet… Da tomtespeku-
lasjonene begynte, blev store deler 
av Vinderens jordvei solgt for 1 
krone kvadratmeteren. Fjorten dager 
efter skiftet jordveien igjen eier og 
prisen var da 2,50 pr. kvadratmeter. 
Allerede fire og en halv måned efter 
dette salg foregikk et nytt salg, denne 
gang til en pris av 4,50 pr. kvadrat-
meter. Dette gjaldt som nevnt det 
meste av jordveien.» (Aftenposten 
Aften 22.12.31)

Entreprenørfirmaet Tor Andenæs 
A/S kjøpte i 1960 Vinderen gård for 

Vinderen gård, hovedhuset i juni 2000. Foto: Clemens Saers
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å rive bygningene og bygge nytt. 
Byantikvaren og Riksantikvaren 
gikk i 1962 inn for bevaring av vån-
ingshuset. Firmaet gjorde ingenting 
med hus og tomt før i 1978, da det 
søkte om tillatelse til å rive hoved-
bygningen på gården og bygge seks 
atriumshus på tomten. Firmaet sa 
at bærekonstruksjonene var råtne 
og huset forfallent. Akersposten 
gikk til angrep med en gang med 
en leder: Bevar Akers kulturskatter. 
Sekretæren i Aker Sogneselskap, 
Eystein Husebye, gikk sterkt imot 
rivningen og sa at det måtte gå an 
å rehabilitere gården. En arkitekt 
meldte at hovedbygningen kunne 
gjøres om til en vertikalt delt to-
mannsbolig. Andenæs ga etter og 
rehabiliterte våningshuset, som nå 
står igjen, omgitt av moderne boliger.
Nå skiller Vinderen seg helt fra andre 
Akergårder, som har bevart vån-
ingshus, låve og stabbur. Der lever 
historien videre. Våningshuset er 
den eneste rest på Vinderen. Det skal 
mye til å se at det tidligere var vån-
ingshuset til en gammel Akergård.

Steinerud
Steinerud gård ble som andre rud-
gårder anlagt etter at borgerkrigene 
tok slutt i 1240 og folketallet steg. 
Det var lite jord ledig mellom vin-
gårdene Vinderen, Borgen, Holmen 
og Frøen. Jorden var full av stein 
og derfor var jorden ikke dyrket. 
Gården fikk navn etter terrenget 

slik det var vanlig. Steinerud ble en 
husmannsplass under Vinderen. Da 
Lars Pedersen Winderen døde i 1823, 
arvet yngstesønnen Rasmus den 
søndre delen, Steinerud. Han kjøpte 
imidlertid ut storebror som hadde 
arvet den nordre delen. Da leide han 
ut Steinerud til kjøpmann Gleditsch.
Diakonhjemmet sykehus ble grunn-
lagt på Lindern i 1990 og kjøpte 
allerede tre år etter Steinerud på 
130 mål av Vinderen gård. Da Hol-
menkollbanen ble anlagt i 1898, 
fulgte Diakonhjemmet etter og 
nedla grunnsteinen til sykehuset 
allerede året senere. Våningshuset 
til Steinerud ligger fremdeles bak 
sykehusbyggene.

Litteratur:
Holden, Finn: Vinderen fra fangstbo-
plass til moderne bydel, Oslo 2000.  
Folketellingen 1801, 1865.
Manntallslister for Vestbygdens 
Nordre distrikt, Byarkivet.
Matrikler 1838, 1869, 1897, 1903.
Astrup, Else Marie: Gårder i Vestre 
Aker – et streiftog, Oslo 1987.
Bull, Edvard: Akers historie, Kris-
tiania 1918.
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Kart over Vinderen gård fra 1897. Den sorte taggete linjen er Holmenkolltrikken. 
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Første trinn i utbygging av Røa torg er i gang. Her kommer ca.7000 km2 
næringsareale, handlegater og serveringer. Foto: Saers januar 2018. 
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TeksT: Finn Holden

FoTo: Arkiv

Byggeklare tomter nordover fra 
Frøen og Vinderen var sterkt et-
terspurt etter at Holmenkollbanen 
ble anlagt i 1898. Gårdbrukerne 
i området ble stadig kontaktet 
om salg av parseller. Bøndene på 
Ris og Grimelund var klar over 
at Vettakollen var spesiell, svært 
synlig nede fra byen og med en 
flott utsikt. 

Grensen mellom skogene til Ris og 
Grimelund gikk rett over Fuglemyra 
på Vettakollen. Grensen mellom 
gårdene fulgte ikke «naturlige» 
grenser i terrenget slik det er van-
lig. I stedet gikk gårdsskogene som 
lange tarmer inn i skogen. Peder Blix 
hevdet derfor i 1930-årene at disse 
gårdene opprinnelig var én gård med 
det eldste navnet Ris. 
Kommunen hadde vist interesse for 
naturen rundt byen da den kjøpte 
Frognerseterskogen i 1889. I 1918 
henvendte eierne på Ris og Grime-
lund seg derfor til Aker kommune 
med tilbud om kjøp av arealer på 
Vettakollen, i alt på 2200 mål.  Kom-
munene Aker og Kristiania var mest 
interessert i å kjøpe den øvre delen 

av skogen, ovenfor Ankerveien, der 
friluftsinteressene var størst. Arealet 
nedenfor Ankerveien var bedre egnet 
for utparsellering og dermed dyrere. 
Det endte med at kommunene i 1921 
kjøpte 1850 dekar av Ris skog for 
650 000 kroner. To år senere vedtok 
kommunen å kjøpe 450 mål på vest-
siden av Vettakollen for 360 kroner 
per mål av Grimelund. Ordføreren 
foreslo dessuten å kjøpe 30 mål på 
Vettaliveiens nedre ende til samme 
pris. Bystyret sa ja.

I 1930 vedtok bystyret å kjøpe 90 
mål langs Ankerveien av Ris for 
1000 kroner per mål og 5,8 mål av 
generalkonsul Morgenstjerne for 
2000 kroner per mål. Aker betalte 
2/5, Kristiania kommune restbeløpet.
Bystyret vedtok i september 1954 å 
kjøpe et areal på 535 mål fra Grime-
lund og regulere det til park på Vet-
takollen. Arealet lå mellom Skådals-
bekken og langs høyderyggen på 
Vettakollen. På ryggen går som-
merveien fra Vettakollen stasjon opp 
til Fuglemyra. Det var viktig å sikre 
høyderyggen og sommerveien opp 
til Fuglemyra og Skådalsløypa for 
allmennheten. Vettaliveien gikk som 
en smal kjørevei i skråningen. Der 
lå det fem hytter utenfor parken. De 
kunne fortsatt være hytter.

«Vettakollens vakre skogstrækninger»



9

Vettakollen er blitt en svært popu–
lær del av kommunens skog, både 
for joggere og vanlige fotgjengere. 
Gårdbrukerne på Grimelund og Ris 
var klar over at de ville ha tjent mer 
på å selge arealet som villatomter. 
Friarealet på Vettakollen skyldes to 
samfunnsbevisste gårdbrukere og to 
forutseende kommuner. Det var et 
godt kjøp!

Kilder:
Aktstykker Oslo kommune, sak 188 
1920-21,
sak 94 1923-24, 
sak 149 1954, sak 49 1957. Oslo 
byarkiv. 
Vevstad, Andreas: Det begynte med 
Frognerseterskogen, Oslo 1989.

AOK sak 94, s. 336, 1923-24.
og høsten 1923 480 mål fra Grime-
lund.og i 1950 resten av Grimelund-
skogen. Høsten 1957. Oslo kom-
munes skoger begynte med kjøpet 
av Frognerseterskogen på 7000 mål 
i 1889. Hundre år senere var kom-
munens skoger på 174.000 dekar. 
Vevstad: 
Aker 1837, bind I: 332.
Protester mot blokker og rekkehus 
på Søndre Rød. Benum: 138.
AOK 1951-52, Forh. sak 183,218
AOK 1952-53, Forh. sak 61, 62, 63
Vettakollen, Aker 1837-1937.

Hesjer på Vettakollen en sommerdag rundt 1910, postkort.
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TeksT: WencHe UndrUm

FoTo: cArl HUiTFeldT

Sørvest på Fuglemyra ligger en 
hytte med en helt fantastisk utsikt. 
Man ser hele Oslofjorden, Midt-
stubakken og Holmenkollhoppet.  
Det går en sti rett forbi og mange 
har lurt på hvem som eier hytta. 

Det ligger noen gamle kjeler utenfor. 
Døren er stengt med kjetting og en 
gammel skihenger på veggen. Noen 
må ha eierinteresser, selv om det ser 
ut som det er lenge siden den var i 
bruk.   Jeg ble nysgjerrig og ringte 
rundt til folk som bor og bodde i 
området. Noen mente at det var 
Røde Kors sin hytte, andre snakket 
om noen legevaktsøstre, men ingen 
visste sikkert. Men bare man ringer 
til mange nok finner man tilslutt et 
svar. Utsikten var som sagt veldig 
flott. Det som ikke var fullt så flott  
var fasilitetene. Man gikk rett og slett 
bare bak en staur ute i skogen. Man 
kan kanskje kalle det miljøvennlig 
og biologisk i dag?

Her kommer historien om hytta, 
fortalt av Gunnar Hauge, barnebarn 
av Samuel Johnson:
Sørvest på Fuglemyra ligger en 
hytte som ble bygget rundt 1910 

Johnsbu ved Fuglemyra

av Samuel Johnson (1861-1928) og 
hans fire barn. Mimi var eldst, så 
kom Karl, Anton og Gunnar.  Samuel 
Johnson drev først advokatpraksis på 
Tynset, han var høyesterettsadvokat 
fra 1898. Han var meget naturin-
teressert og blant annet medlem av 
Høifjeldskomissionen. I 1900 flyt–
tet familien til Kristiania. Han var 
opptatt av at hans fire barn skulle få 
oppleve gleden ved natur og 
friluftsliv og fikk bygslet en tomt på 
Vettakollen av kommunen, og 
Johnsbu ble bygget.  Materialer 
kjøpte han fra rehabiliteringen av 
Kongens stall i Slottsparken 1908-
10. (Stallen som i 2017 ble Dronning 
Sonjas kunsthall). 
Det ble angivelig kjøpt ”2 omfar 
tømmer” og helt sikkert det store vin-
duet som ga utsikt mot byen. Tøm-
meret fikk han fraktet opp, men mye 
av hytta ble båret opp på sønnenes 
rygger fra trikken. De hadde blant 
annet med seg det store vinduet på 
den nyetablerte Holmenkollbanen. 
Samuel Johnson hadde en lyrisk åre 
og skrev dette til sønnen Gunnar da 
han ble konfirmert:
Lykkelige du som i fjelvann kan 
svømme, fiske ørret og spise rømme,
Reis ut-, kom hjem-,
Da først du øyner, hvor Norge seg 
over flatheten høyner.
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Har dette seg i din bringe satt, kan 
livets asfalt deg aldri få fatt.
Mimi var eldst av barna. Hun ble 
Norges første kvinnelige geolog og 
senere lege på Lillestrøm. En anek-
dote knyttes til henne: Hun beordret 
sine tre brødre: ” Nå kan du hente 
vann, og du hogge ved, og du kan 
fyre opp i ovnen , så skal jeg koke 
kaffen!”

Karl ble bureiser i Rennebu i Sør-
Trøndelag, Anton ble overlege ved 
øyeavdelingen i Bodø og Gunnar 
var overlege ved Oslo Legevakt i 
Storgaten 40, fra 1935 til 1957.
Gunnar ble den eneste igjen i Oslo 
av søsknene. Han var glad i Nord-
marka og en habil skiløper. Det 
kom ham til god nytte da han om 

kvelden den 9. april 1940 ble kjørt 
til Hammeren i Maridalen av sin 
datter på 18 år. Målet var å gå på ski 
gjennom Nordmarka for å slutte seg 
til norske styrker. Han regnet med at 
utfartsveiene var sperret.
Etter krigen ga de hytta til ”legevakt-
søstrene”.  Det er nok derfor den 
på folkemunne har blitt omtalt som 
en Røde Kors-hytte og ”legevakt-
hytta”.
Samuel Johnson grunnla for øvrig 
Odd Fellow losjen i Norge i 1908, og 
var den første Store-Sire, formann, 
i losjen.
Den Norske Turistforening (DNT) 
har merket stien rundt hytta. Hvis alt 
går etter planen, skal hytta rives og 
DNT skal bygge en hytte der i samar-
beid med Snøhetta arkitektkontor.

Johnsbu en vakker søndag i januar 2018.
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Fra Johnshytta til Fuglemyrhytta

TeksT og FoTo: cArl HUiTFeldT

Den gamle Johnshytta i sydvest–
enden av Fuglemyra ligger der som 
den ble bygget i 1910. En hyggelig 
liten hytte med fin beliggenhet og 
mye historie, i ett av våre aller 
fineste og mest sårbare naturom-
råder.

I år vil imidlertid Den Norske Tu-
ristforening (DNT Oslo og Omegn) 
gjøre noe med dette. Foreningen har 
funnet ut at det her bør komme en ny 
selvbetjeningshytte! Det skal bli en 
femkantet modernistisk bygning med 
store vinduer, tegnet av arkitektkon-
toret Snøhetta, på hele 87 kvadratme-
ter (BTA), pluss uthus og gapahuk 
(28 kvm) og med 12 sengeplasser!   
Oslo kommune ved Bymiljøetaten 
har gått med på planen, leier ut 
tomten for 40 år og står som eier og 
tiltakshaver. Rivning av den gamle 
hytten skal allerede være godkjent av 
Byantikvaren og det er gitt tillatelse 
til å hugge skogen foran, slik at det 
blir utsikt til byen. 
I DNTs egen presentasjon av pro–
sjektet sies det at hytten både skal 
være et dagsturmål (!) og et over-
nattingssted. Navnet skal være 
Fuglemyrhytta, eller Fuglemyrkoia. 
Utsikten er spektakulær, sies det.

Etter planen skal den nye glass- 
og trekassen være ferdig i august 
2018, og være foreningens 150 års 
jubileumsgave til seg selv. Planen 
ser nå dessverre ut til å bli realisert. 
Behandling i politiske organer skjer 
i januar/februar.

Det er vanskelig å forstå at DNT og 
Oslo kommune vil bidra til å for-
ringe naturmiljøet ved Fuglemyra 
på denne måten, og at de vil rive 
den gamle, historiske hytten. Like 
uforståelig er det at det skal være 
behov for et overnattingssted der, så 
nær vei og bane (bare 10 minutter 
fra Vettaliveien). Dette kan derfor 
lett bli et festlokale for ungdom, og 
ganske sikkert føre til bråk og slitasje 
på naturen der. Styret i Vestre Aker 
Historielag er negativ til planen, og 
håper i det lengste at den gamle hyt-
ten i stedet kan bli satt i stand og at 
det ikke hugges mer av skogen.

Gi en gave til et familiemedlem el-
ler til en venn! For 250 kroner gir 
du glede fire ganger i året. I tillegg 
kommer utflukter og foredrag. His-
torielaget gir deg en forsterket lokal 
identitet, tilhørighet til Vestre Aker 
bydel og delaktighet i et felleskap. 
Bruk Vips nr. 33445 og vips så er 
din gave på plass!
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Slik tenker arkitektfirmaet Snøhetta at den nye hytten skal se ut.

Johnshytta i januar 2018. Rivningstillatelse er allerede gitt.
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TeksT og FoTo: clemens sAers

Snømengden denne vinteren har 
begeistret oss som går på ski, ut-
fordret dem som har som oppgave 
å holde veier og fortauer fri for snø 
og slukt millioner av vedlikeholds- 
kroner fra kommunens midler. Den 
20.februar i år var det målt 120 cm 
snø på bakken på Tryvannshøgda 
målestasjon, 514 m.o.h. Denne 
målestasjonen ble tatt i bruk i au-
gust 1927, men mangler de første 
årene data for snødybde. Eldre data 
for Oslo finner vi helt tilbake til 
september 1833.

Odd Børresen synger bl.a. om 
kulden på Oslo S under krigen. 
Kulde og snø kommer ikke alltid 

Snø før og nå
Vinter på "Oslos tak". Over: Try-
vannstuen. Neste side: Voksenkollen 
stasjon. Nede: Veiskilt såvidt over 
snøkanten ved Lillevannsveien.
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samtidig. Snømengden de første krigs–
årene var mer beskjedne. Disse årene 
har vi ikke målinger Tryvann men fra 
Blindern. Blindern ligger som kjent 
betydelig lavere, på 94 m.o.h.
20.februar 1940 36 cm
20.februar 1941 14 cm
20.februar 1942   7 cm
Deretter har vi data fra Tryvann:
20.februar 1943  74cm
20.februar 1944  92 cm
20.februar 1945 107 cm

Vinteren 1950 – 1951 ble det satt snø- 
rekorder i fleng. På Skogen stasjon ble 
det målt 303 cm den 3.mars 1951. Fra 
Tryvannshøgda målestasjon utvikler seg 
snøvinteren slik:
20.desember 1950 115 cm
20.januar 1951  165 cm
20.februar 1951  215 cm
20.mars 1951  240 cm
20.april 1951  255 cm
20.mai 1951    50 cm
Stor var optimismen før OL arrange-
mentet året etter, men det kom ikke mer 

enn 60 cm snø OL vinteren, heldigvis 
nysnø rett før OL i Oslo 1952 skulle 
åpne.

Sammenligner vi snøvinteren i år med 
tidligere år, så kan vi friske opp hukom-
melsen med følgende data. Alle etter den 
annen verdenskrig:
20.februar 1951  215 cm
20.februar 1967  147 cm
20.februar 1966  146 cm
20.februar 1948  145 cm
20.februar 1969  127 cm

I fjor var det 20 cm snø på Tryvann mot 
120 cm i år. Dessverre er det lite snødata 
å finne for de siste 30 årene fra Tryvann. 
Det blir spådd at snøen blir borte fra Oslo 
om noen år. Vi får håpe at denne spådom-
men ikke blir oppfylt. Selv bodde jeg 
på Voksenkollen vinteren 1980-1981 
og husker at den første snøen som også 
ble liggende resten av vinteren, kom den 
14.oktober 1980. De siste restene smeltet 
bort så sent som 5.juni 1981.
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ÅRSMELDING FOR VESTRE AKER HISTORIELAG 2017

Vestre Aker Historielag har året 2017, som tidligere, arrangert årsmøte, vårtur, 
høsttur, sti-vandringer, julemøte og utgivelse av fire medlemsblad med variert 
og interessant stoff. Hele styret og flere av medlemmene har bidratt med stoff til 
bladet.

Vi har hatt ett fellesmøte med representanter fra Ullern, Sørkedalen, Nordre 
Aker, Grefsen og Frogner historielag. Målet for møte var å finne flere måter å 
samarbeide på.

Den 24.april, på dagen 25 år etter at laget ble til, møttes rundt 80 medlemmer 
til 25-årsjubileums fest på Frognerseteren med middag og underholdning. Lars 
Roede holdt foredrag med bakgrunn i sin bok om Oslo-kart gjennom tidene.

Vestre Aker Historielag hadde ved årsskiftet 1.1. 2017   831 medlemmer. Det 
har vært avholdt seks styremøter hjemme hos styremedlemmene. 

Årsmøtet ble avviklet 24. april i peisestuen i Ris menighetshus. 
Valgkomitéens leder Øyvind Gaukstad ble valgt som møteleder og Carl 
Huitfeldt, Terje Bjøro og Anne-Wenche Ore ble valgt til å underskrive 
protokollen. Ny revisor for laget ble Tormod Audun Austad Nygaard.
Regnskapet for 2016 og budsjettet for 2017 ble så godkjent.

Styremedlemmene på valg, Finn Holden, Finn Bendixen og Lise Tschudi, tok 
ikke gjenvalg og ble behørig takket av. Anne Traaholt, Mette Walberg og Pål 
E. Torkildsen ble innvalgt som nye medlemmer i styret for 2 år. Carl Huitfeldt, 
Henning Krogh Stabell, Hanne Groth og Seyna Sønnichsen fortsetter i styret. I 
valgkomiteen fortsatte Wenche Undrum, Øyvind Gaukstad og Liv Johannson.

Etter årsmøtet holdt undertegnede et foredrag om Nederlands innflytelse på 
Norge gjennom 1000 år. Ca.50 medlemmer var til stede.

Vestre Aker Historielag er fortsatt medlem av Fellesrådet for historielag i 
Oslo, men i likhet med noen andre store historielag i Oslo utmeldt av  
Landslaget for lokalhistorie, på grunn av størrelsen på kontingenten og en 
styreform som legger liten vekt på antallet medlemmer.

Oslo, 7.februar 2018
Clemens Saers
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 Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 
   i Vestre Aker Historielag, 11.april 2018        

Nåværende styre er:       

Clemens Saers , valgt for 2 år i 2016     - tar gjenvalg for 2 nye år
Bjørn Christophersen, valgt for 2 år i 2017  - fortsetter
Carl Huitfeldt, valgt for 2 år i 2016        - tar gjenvalg for 2 nye år
Henning Krohg Stabell, valgt for 2 år i 2016 - tar gjenvalg for 2 nye år
Seyna Sønnichsen, valgt for 2 år i 2016  - tar gjenvalg for 2 nye år
Hanne Groth, valgt for 2 år i 2017    - fortsetter
Anne Traaholt, valgt for 2 år i 2017   - fortsetter
Pål E. Torkildsen, valgt for 2 år i 2017  - fortsetter
Mette Walberg, valgt for 2 år i 2017   - fortsetter

Valgkomiteen er fornøyd med det arbeid som styret gjør. Det er gledelig at 
de som stod på valg, ønsker å fortsette i styret. Det gir god kontinuitet og 
stabilitet og er viktig for historielagets virksomhet.  

Clemens Saers innstilles som styreleder. 

Vinderen, 19. januar 2017

  Liv Johannson             Øyvind Gaukstad               Wenche Undrum
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TeksT: erling s. skAUg

FoTo: Arkiv

Personlige tilbakeblikk får sine 
begrensninger i lengde, dybde og 
vinkling, og blir bare små glimt 
av lokal kulturhistorie. Under 
krigen gikk jeg hos parktante på 
Tørteberg- jordet nedenfor NRK, 
omtrent der Norges Musikk–
høgskole ligger i dag. Flytting av 
skolegrenser og familiens adresse 
førte mellom 1945 og 1957 til 
folkeskole på Vinderen og Ma-
jorstuen, realskole på Frogner og 
gymnas på Ris.

Der holdt den legendariske musikk–
lærer Per Selberg til, den av lærerne 
alle var på fornavn med. 
Pers sangtimer var ikke nettopp kje-
delige. En uuttømmelig og humørfylt 
blanding av anekdoter (han hadde 
vokst opp i samme gate som swing-
trompetisten Rowland Greenberg), 
allsang fra Oklahoma til Norges 
blomsterdal, klassisk sonateskjema 
på tavlen, mer allsang, to slags måne-
skinn for klaver (Debussy vs. Beet–
hoven), mer allsang og så videre.  
Ingen pugget franske gloser eller 
gjorde hjemmematten i de timene. 
Vi fikk ta med plater og fortelle om 
dem; fra vår klasse kom Fredrik 

Hoffmann med Haydns trompetkon-
sert og jeg med Louis Armstrongs 
«West End Blues». Alle fikk sitt.
 
Utenom skoletiden fikk skolekoret 
en ny giv. Glansnumre i vår tid var 
«Red Sails in the Sunset» og «Drink 
to Me Only» med parallellklassens 
Nicolay (Nikken) Dahl som smek–
tende trompetsolist, samt Bachs 
«Jesu Joy of Man’s Desiring» med 
Karin Denstad fra oss, fjellstøtt på 
klaver. 17.maikorpset vokste fra år 
til år. Skolerevyene ble også sterkt 
preget av musikk.
Per Selbergs kapasitet gikk langt 
utover sanglærerrollen. Da Olav 
Selvaag stiftet Veitvet Musikkskole i 
1959, sluttet Per på Ris og ble rektor 
der. I 1974 ble skolen til Østlandets 
Musikkonservatorium, som i 1996 
fusjonerte med Norges Musikkhøg-
skole og ble Europas mest moderne 
undervisningsinstitusjon i sitt slag. 
Vi fikk en god start.

Jazz på Ullern og Ris 
Men tilbake til 1950-årene. Foruten 
et kormiljø i Ullern-Røa-Ris-om-
rådet fantes tidlig et storband av 
jazzmusikere fra Ullern og Ris, 
«ULRIS», med blant andre Atle og 
Hans Hammer (trompet og tenorsax) 
og Atle Merton (gitar), i en periode 

Skolene Ullern og Ris i 1950-årene:
Et musikkliv det svingte av 
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ledet av Kjell Karlsen (piano og ar-
rangør).  Jeg visste ikke noe om det 
som Frognerelev i årene 1952-54. 
Men platekarusellen i storefrimi–
nuttet inkluderte Benny Goodmans 
Carnegie Hall-konsert, der Gene 
Krupas trommer i «Sing sing sing» 
dundret utover skolegården og satte 
merker i sjelen. For penger til konfir-

masjonen pluss sparegrisen fikk jeg 
sommeren 1954 rasket sammen et 
velbrukt trommesett. Jeg hadde aldri 
spilt noe instrument før, men gjettet 
meg frem. Familien reagerte vel litt 
på dette ikke helt lydløse – og forelø-
pig noe formålsløse – tidsfordriv, 
selv om vi skulle flytte til enebolig 
på Vettakollen og jeg kunne isoleres i 

Tore Sandnæs' sekstett 1956. Martin Bruusgaard, "Atom-Jørgen" Gaardvik, Arne 
Sletmo, Per M. Svendsen, Arild Bjørk, foran Tore Sandnæs. Foto Jazznytt
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kjellerstuen. Men Oslo er en liten by. 
En klassekamerat fra Frogner hadde 
satt ut rykter, og i august ringte tele–
fonen: «God kveld, jeg heter Hans 
Fredrik Dahl, vi har band på Ullern 
og mangler trommeslager. Kan du 
komme på øvelse mandag?» 
 
Dermed begynte min ukentlige 
mosjonsøkt. Hjemme hos oss var 
det slik at min bror Alf løp Holmen-
kollstafett og Birkebeiner, mens jeg 
fikk sitte i fred i en krok og tegne. 
Nå måtte jeg småløpe hver mandag 
ettermiddag, med trommer og cym-

baler i ryggsekk og kofferter, fra 
krysset Melkeveien/Trosterudveien 
ned til Gråkammen stasjon, skifte 
trikk på Majorstuen til Montebello, 
og buksere lasset videre til gym-
salen på Ullern. Der ventet en ny 
verden. «Sixpence Jazzband», med 
utgangspunkt i «Blue Band» på 
Bestum skole, besto av Truls Helweg 
(trompet), Hans Fr. Dahl (klarinett), 
Nils Jacobsen (trombone), Bernt Eie 
(banjo) og Tore Sandnæs (piano). Vi 
øvde inn repertoar fra plater, plukket 
harmoniskjemaer på øret og gikk på 
Big Chief Jazz Club i Majorstuhuset 

Sixpence i gymsalen på Ris, 1955. Nils Jacobsen (halvt skjult), Hans Fr. Dahl og 
forfatteren. Foto: Mads Wibe Lund jr.
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for å lære av de store gutta. Spillejob-
bene kom, med soiréer og juleball 
rundt i byen. Allerede i desember 
1954 fikk vi publikumsprisen i 
Norgesmesterskapet i amatørjazz, 
og i 1956 og 1957 vant vi klassen for 
tradisjonell jazz. Den begavede Truls 
tok samtidig 2. solistpris, høyeste 
plassering for en tradjazzmusiker 
noen gang i denne konkurransen. Vi 
hadde i mellomtiden fått Ola Reitan 
på trombone («Norges svar på Jack 
Teagarden») og Big Chiefs eminente 
klarinettist Svein Sundby, som heller 
ville spille med oss. Allsidige Hans 
Fredrik overtok da pianoet, som var 
blitt ledig.

Fra gammeljazz til 
moderne på Ullern 
På det tidspunkt hadde vi nemlig 
«mistet» vår dyktige pianist Tore 
Sandnæs, med vidtrekkende betyd-
ning: Tore etablerte en moderne 
sekstett på Ullern, med Arne Sletmo 
(trompet), Jan Ried/Arild Bjørk 
(tenorsax), Per Meidell Svendsen 
fra Ris (barytonsax), Martin Bruus-
gaard (bass) og Halfdan Nicolaysen 
(trommer). På sistnevnte instrument 
overtok Svein Erik Gaardvik, kalt 
«Atom-Jørgen» (tilnavnet skyldtes 
Finn Chr. Biering på Ris, som opp–
daget ham på et tidlig stadium). Han 

Ris High School Gang spiller på Karl Johan til inntekt for Ungarn, 1956. 
Fra venstre: Nikken Dahl, Jorunn Fjellstad, Jan Størseth, Bjørn Stokstad. 
Foran: Toppen Fagernæs (senere Bech). Foto: Dagbladet
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ble raskt landets førende tromme-
slager, et point of no return, som 
dramatisk hevet standarden i miljøet.
 
Sekstetten hadde stor suksess, og 
Tores energi var ustoppelig. I 1956 
utvidet han til 16-manns storband i 
swingstil. Fra Ris skole rekrutterte 
han, foruten Per M. Svendsen, blant 
annet Haakon Børde og Rolf Nilsen 
(sax) og Gustav Piene (trombone). 
Samme år oppnådde bandet 1. 
orkesterpris i Norgesmesterska-
pet. Juleballet på Ullern kunne da 
mønstre en bredde som knapt er 
overgått i byen; moderne sekstett 
og storbandswing i jentegymsalen 
og gammeljazz i matsalen. Truls 
Helweg måtte av og til løpe fra 
oss over i jentegymsalen og rive 
av seg «growl»-kor i storbandar-
rangementer som trengte litt ekstra 
farge. Tore Sandnæs hadde giganten 
Oscar Peterson som forbilde, og traff 
ham også personlig under dennes 
norgesturné. Tore akkompagnerte 
blant annet stjernesaxofonisten Ben 
Webster på Oslo-besøk og andre 
internasjonale toppstørrelser. I full 
sving ved siden av sin advokatprak-
sis, ofte i trioformat, kan han stadig 
høres på Victoria Jazzscene på Karl 
Johan og andre steder. 

Mer jazz på Ris 
I 1950-årene fantes også to andre 
band på Ris. «The Flamingo Band» 
ble stiftet i 1953, og med varierende 

besetning. Signaturmelodien «Fla-
mingo» var inspirert av Earl Bostics 
innspilling, hvis rå og intense saxo-
fontone Per Meidell Svendsen – på 
tross av sitt vennlige gemytt – gikk 
inn for å imitere. Pådriver var Finn 
Chr. Biering (piano), og de øvrige 
utenom Per var i tur og orden Trygve 
Heim/Fridtjof Platou (trompet), 
Trond Mumb (bass), Eystein Huse-
bye (gitar) og «Atom» Gaardvik/
Billy Nygaard-Østbye/meg (trom-
mer). Øvelsene foregikk hjemme hos 
Finn i Risalléen 34, en villa revet for 
noen år siden og nå erstattet med et 
titalls leiligheter. Bandet ble oppløst 
efter hvert som de enkelte sluttet 
skolen. Men noen tiår senere dukket 
Eystein Husebye junior opp på trom-
bone i det talentspekkede «Caledonia 
Jazzband», med flere medlemmer fra 
distriktet og omfattende diskografi.

Det andre bandet skyldtes den dyk-
tige klarinettisten Bjørn Stokstad, 
som gikk en klasse under meg. I 
1956 tok han med Nikken Dahl 
(trompet), Jan Størseth/Erik Ziegler 
(piano), Ole Petter Sverre (bass) og 
meg (trommer). Vi fikk senere trom-
bonist og banjoist utenfra. Jorunn 
Fjellstad fra Bjørns parallellklasse 
sang «Basin Street Blues» og «I 
can’t give You Anything but Love» 
til stor jubel. Vårt første navn, «Riis 
High School Gang», ble snart er-
stattet med «Riverboat Jazzband». 
Spillejobbene var rikelige, og vi fikk 
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2. pris i norgesmesterskapet i 1957 
(samt i 1958 med ny besetning). Med 
Truls Helweg på tuba ble «Riverboat 
Jazzband» 1957-russens medbragte 
orkester til København. Som det al-
lerede har fremgått, var det en god 
del Tordenskiolds soldater i Oslos 
jazzmiljø.

Hva slags musikk?
Jazzfolk er som regel også godt 
orientert i klassisk musikk, valget 
er sjelden noe enten-eller. Men rent 
kultursosiologisk har det vært sagt 
at «jazzen reddet en generasjon fra 

rocken». Vi syntes Bill Haley og hans 
«Rock around the Clock» (1956) var 
billige saker, med mye skrik og lite 
ull, svært enkle harmoniskjemaer og 
fantasiløs komp. 
Et annet tema sirkulerte i miljøet: 
Var det «ærligere» å spille moderne 
jazz enn å «kopiere» gammeljazz? 
Spørsmålet er egentlig en avspor-
ing. På den ene side gir tradisjonelle 
former rikelig rom for kreativitet. 
På den annen side «kopierte» også 
modernistene i utgangspunktet – 
men da Miles Davis, Gerry Mulligan 
og Charlie Parker, istedenfor Arm-

Flamingo Jazzband ca. 1953. Fra venstre: Per M. Svendsen, Finn Chr. Biering, 
"Atom-Jørgen" Gaardvik, Trygve Heim. Foto:Privat
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strong, Kid Ory og Jimmy Dodds. 
Det samme gjelder rimeligvis også 
for arkitektur og billedkunst. For-
bilder er av det gode, men hvis re-
sultatet bare blir blodfattig epigoneri, 
skyldes det ikke valg av stil, men 
mangel på talent. 

Profesjon vs. hobby
For de fleste ble skolejazzen en 
forbigående rik erfaring, med spo-
radiske tilbakefall fra et liv der andre 
yrkesvalg har krevd sitt. Talentene 
var selvsagt varierende, men kul-
turlivets utøvere, selv på høyt nivå, 
må ofte ha en jobb ved siden av. 
Det sier seg selv at det er langt van–
skeligere å holde orkestre sammen 
enn for enkeltpersoner å fortsette på 
egen hånd.

Som nevnt er Tore Sandnæs et 

eksempel på det siste, mens «Six-
pence Jazzband» ble oppløst i 1961.  
Bandet hadde da Truls Helweg, Ola 
Reitan og meg som kjerne, lett mod-
ernisert mot swingstil med tenorsax, 
piano, gitar og bass. Selv måtte jeg 
på den tiden begynne å konsentrere 
meg om studiene, med kurs mot 
museumsbransjen.

Fra Ris-miljøet ble imidlertid Bjørn 
Stokstad profesjonell sammen med 
trompetisten Tore («Satchmo») 
Jensen, vel vår fremste tradisjons–
utøver. «Stokstad-Jensen Tradband» 
hadde sin første utenlandsturné i 
1962, med to sommermåneder i 
Tyskland. Øvrige medlemmer var 
da Kjell Haugen (trombone), Bjørn 
Willy Mortensen (bass), Ivar Hagen 
(banjo) og meg. Bjørn har siden 
pendlet mellom musikken og sin 
«egentlige» arkitektjobb. Med noe 
skiftende besetning holdt bandet det 
gående i årevis, med stor suksess og 
omfattende diskografi.

Epilog
Etter artium i 1957 gikk jeg inn i H. 
M. Kongens Gardes musikkorps. 
Samme høst fulgte vi Kong Haakon 
VII’s kiste nedover Karl Johan med 
Chopins og Ole Olsens sørgemarsjer. 
I alt 18 lærerike måneder i Garde-
musikken skjerpet appetitten. Etter 
dimisjon i 1959 søkte jeg på en ledig 
paukestilling i Studenterorkesteret 
(nå Universitetets symfoniorkester). 

Sixpence Jazzband 1954. Studiofoto: 
Liv Helweg
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Men den var snappet opp minut-
ter i forveien av en sjarmerende 
pianistinne fra «Katta», som trengte 
orkestererfaring til sitt hovedfag 
i musikkvitenskap. Som allerede 
nevnt er Oslo en liten by: Karen 
Marie Ganer hadde spilt med Per 
Selberg i tenårene! Vi delte pauker 
og slagverk i god forståelse. Det ble 
giftemål. Og da vi noen år senere 
flyttet inn i en av de gamle sveitser-
villaene mellom Ris og Slemdal, satt 
musikken allerede i veggene: Forrige 
eier var pianisten Inge Rolf Ringnes, 
som ved siden av sin konsertkarriere 
hadde vært en etterspurt pedagog. 
Klaverjazzens grand old man i 
Norge, Einar («Pastor’n») Iversen, 
gikk hos ham i mange år for å lære 
muskelbruk og teknikk. «Inge Rolf 
Ringnes reddet mitt liv», sa Iversen 
til sin biograf i 2012.
Det at også våre barn og barnebarn 
fikk en fot innenfor musikken var 

knapt til å unngå, med blant andre 
den umåtelig hyggelige Stephan 
Barratt-Due senior boende i nabo–
laget. Men der får vi sette punktum. 

Kilder:
Olav Angell, Jan Erik Vold og Einar 
Økland (red.), «Jazz i Norge», Oslo 
1975.
Bjørn Stendahl og Johs Bergh, 
«Cool, kløver & dixie. Jazz i Norge 
1950-1960», Oslo 1997.

Tore Sandnæs' storband i Sentrum kino 1956. Foto: Jazznytt

Julemøtet i år blir den 
5.desember kl. 19.00 i Ris 

menighetshus. 
Tom Brenne snakker om 
tradisjonen med å utgi 

julehefter de siste 100 år.

Sett av kvelden i din 
almanakk allerede nå!
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TeksT: kjArTAn FønsTelien og 
Anne TrAAHolT

FoTo: Anne TrAAHolT

Dette er den første artikkelen i en 
ny serie om våre eldste kulturmin-
ner i Vestre Aker. Vi er priviligerte. 
Det har vært mennesker her siden 
isen trakk seg tilbake. Det er rester 
av boplasser der folk har drevet 
fangst av sel og hval, fisket og 
fanget reinsdyr. Graver fra bron-
sealderen. Kunst risset inn i fjellet 
over tusen år før vår tidsregning. 
Middelaldergårder og veier. 

Forskningsveien 1 – 
våre eldste naboers kunst!

Alt dette ligger inne mellom veier 
og hus og offentlige bygninger. T-
bane og trikk. Det første stedet vi 
skal besøke, eller «utforske» ligger 
i Forskningsparken. På et svaberg 
midt i den lille parken mellom 
bygningene har det en gang sittet, 
eller ligget noen og hugget over 100 
groper i berget. De er mellom fem 
og ti centimeter i diameter og fem, 
seks centimeter dype. De kalles 
skålgroper. 

Det finnes millioner av dem rundt 
omkring. På alle de bebodde konti-

Skålgropene hugget inn i svaberget i Forskningsparken er godt bevart siden 
bronsealderen, og gir en opplevelse av stor tidsdybde.
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nentene. Kanskje også i Antarktis, 
på Bouvetøya, i Grytviken eller på 
Penguin Island. I alle europeiske 
land, og i hele Norge. Langs kysten, 
i innlandet og på fjellet. Noen ganger 
ligger de enkeltvis, et par tre alene på 
en stor stein eller hundrevis sammen 
på svaberg eller i et landskapsrom. 

Våre er omkranset av vakre berg–
blom som blomstrer lilla på våren. 
En hageplante elsket av våre beste- 
og oldemødre. En gang har de lig-
get i et landbrukslandskap. En eller 
annen gang i mellom begynnelsen 
av bronsealderen og et stykke ut i 
jernalderen. Mellom 3500 og 1500 år 
før nå. De kan være enda yngre, men 
det store antallet her hos oss tyder på 
at dette er av den riktig gamle typen. 
Tenker i alle fall vi. 

Det finnes fortsatt spor av land-
skapet eller menneskene som levde 
i landskapet de en gang ble hugget 
inn i. På jordet to hundre meter sør 
for skålgropene er det funnet spor 
etter bosetting fra overgangen mel-
lom eldre og yngre bronsealder. For 
omtrent tre tusen år siden. Under to 
hundre meter rett sør for bronsealder-
funnet har man dyrket jorden for to 
tusen år siden. I overgangen mellom 
førromersk og romersk jernalder. I 
krysset Jegerveien/Slemdalsveien 
er det rester etter en gravhaug fra 
jernalderen. Formen minner om 
graver fra eldre jernalder. Den er 

over tolv meter i diameter og bare 
en halv meter høy. Haugen ligger 
rundt syv hundre meter nordvest for 
skålgropene.

På Blindern, ved Matematikkbyg-
ningen, er det risset inne flere skip 
sammen med «fotsåler», uforståelige 
figurer og flere skålgroper. Berg-
kunst laget i jernalderen. «Våre» 
skålgroper er kun skålgroper. Et 
kulturminne det ikke er særlig lett å 
forstå seg på. Små groper spredd ut 
over et svaberg. Det finnes ganske 
så unge tradisjoner om bruken. Så 
sent som i begynnelsen av forrige 
århundre skal folk i Hardanger ha 
lagt smør i gropene på våren. Derav 
navnet smørstein, mest vanlig på 
store steiner med skålgroper i seter-
grender i fjellheimen. Når smøret 
var borte; smeltet, stjålet eller spist 
av dyr eller mennesker var det på 
tide å starte med våronna. Pløye, 
harve og så. I bronse- og jernalderen 
gikk menneskene helst etter en ard. 
Plogen hadde ennå ikke startet sitt 
virke i Norge på den tiden. Harving 
var ikke så aktuell, men det ble sådd. 
Noen steder skal det ha blitt lagt 
mynter i gropene. Når noen hadde 
nasket med seg disse var det vår og 
på tide å gå ut på jordene og starte 
det hele igjen. På Shetland finnes 
groper som er brukt som mortere 
tilbake på 1600-tallet. Man har malt 
fargestoff og impregnering inn i olje 
for å smøre i oljehyrene til fiskere 
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og sjøfolk. 

Gropene er lik våre. På Sørlandet 
finner man skålgroper på svaberg 
helt ytterst mot havet. De er blitt 
brukt til å knuse strand- og kong-
snegler i. Også her en morter. Sne-
glene, som også ble kalt kuunger ble 
brukt til agn for å fange berggylt. 
Vår største leppefisk. Gabriel Scott 
kalte han havets gris. En formidabel 
matfisk, men veldig underkjent. Fra 
berggylten får man den beste kraften 
til fiskesuppe. Kjøttet er fast og 
velsmakende, men dessverre fullt av 
små bein. Bruk berggyltekjøttet som 
farse i fiskekaker. Da vil vi få enda 
flere skålgroper langs kysten.

Men; skålgroper kan også være 
forhistoriens erotikk. En del av 

fruktbarhetskultus langt tilbake i tid. 
Speilbilde av kvinnelige bryster lik 
de gamle sjampagneglass. De runde 
brede, grunne, som skal være formet 
etter Marie Antoinettes venstre bryst. 
Noen antyder at det også kan være 
det kvinnelige kjønnsorgan. Og, er 
ikke det å så korn på våren en del av 
en stadig vedvarende fruktbarhets–
tradisjon? 

Uansett, skålgroper har blitt laget 
her nesten så lenge det har levd 
mennesker i Norge. Helt tilbake til 
eldre steinalder. For over seks tusen 
år siden. De finnes over det meste 
av landet. Bare som skålgroper eller 
sammen med andre helleristninger. 
Mange ligger enkeltvis. De forskjel-
lige sammenhengene og de veldig 
varierte landskapstypene de ligger 

I Forskningsparken på Blindern finnes såkalte skålgroper. De ble brukt til ulike 
gjøremål for noen tusen år siden.
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i tyder på at de har hatt forskjellig 
mening, bruk og hensikt i tid og 
rom. Ikke alle har vært en del av 
fruktbarhetskulturer, noen er rett og 
slett benyttet under fiske etter havets 
gris; berggylten. Men de har blitt 
brukt fram til i dag. Vi selv bruker 
skålgroper som kulturminner. Verner 
om dem og setter opp skilt ved 
dem. Bruker dem som «billetter» til 
tidsreiser bakover i tid. Til våre al-
ler første naboer som har sittet ved 
svaberget som nå ligger i parken mel-
lom bygningene i Forskningsparken 
omkranset av lilla bergblom. En 
gammel tradisjonell hageplante som 
sto i vasen på kjøkkenet til bestemor.     
Ikke tråkk på svaberget der skål–

gropene er. Legg gjerne hånden ned 
i dem og kjenn på sporene etter våre 
eldste naboer. Kanskje kjenner du 
at de strekker ut en hånd tilbake. I 
form av merkene i fjellet. Snik deg 
opp på natten når det er mørkt. Ta 
med en lommelykt og legg den ved 
gropene med lyset på. Da fremstår 
de som mange titalls himmellegemer 
spredd ut over berget. Gå dit til 
våren og legg smør i dem. Når solen 
har smeltet det, da er den her snart; 
sommeren. 

 

Ny bok: Oslo og Aker under krigen

TeksT: Finn Holden

FoTo: BokomslAg - Arkiv

«Oslo under krigen» av Øyvind 
Reisegg er en grundig frem-
stilling av begivenheter i hoved-
staden under den tyske okku-
pasjonen 1940-45. Den begynner 
med en kronologisk oversikt over 
hendelser i Oslo i krigsårene. 

Etterpå er hendelsene ordnet geo-
grafisk, slik at det er svært lett å lese 
om alle hendelsene i Vestre Aker. 

For meg som vokste opp i de årene, 
er det både en oversikt over begiven-
heter jeg svakt kjenner igjen, og en 
beretning om ting jeg ikke kjente til. 
Det nye for meg var beretningene 
om alle soldatleirene i Oslo og Aker. 
Jeg visste jo fra min ungdom at de 
fleste skolene ble rekvirert til bolig 
for tyske soldater, men i tillegg var 
soldatene forlagt i leirer rundt i dis-
triktet: Bogstad leir, Smestad leir, 
Gulleråsen leir, blant andre.
Flere titalls tusen tyske soldater 
og offiserer skulle bo i Oslo og 
Aker. Soldatene og noen offiserer 
ble plassert rundt på skoler øst og 
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vest i Oslo og Aker. Undervisningen 
skjedde i stedet på Universitetet på 
Karl Johan eller på Blindern, på 
Veterinærhøyskolen, på skoler som 
ikke var rekvirert eller i private hjem. 
Bogstad leir rommet vel ett tusen 
tyske soldater og også noen rus-
siske krigsfanger. Da tyske offiserer 
krevde å få spille golf på golfbanen, 
svarte golfbanens styre med å pløye 
banen og sette poteter i stedet. 
Skoleelever måtte ta opp poteter i 
høstferien sammen med de russiske 
krigsfangene. Jeg gikk på Fagerborg 
skole og husker at russerne forsøkte 
å få kontakt med oss. 
Tyskerne rekvirerte flere villaer til 
offisersboliger i Holmenkollveien, 
Guldbergs vei, Skogryggveien, 
Dronningveien (nå Skådalsveien), 
Stjerneveien, Dr. Holms vei, Hol-

menkollveien, Jegerveien, Da-
galiveien, Frognerseterveien, Ten-
nisveien, Haakon den godes vei, 
Grimelundsveien, Holmenveien, 
Risbakken, Tuengen allé, Lillevanns-
veien, Tryvannsmastene, Voksen-
kollveien, og Vettaliveien. I tillegg 
ble Kongsseteren, Holmenkollen Tu-
risthotell, Slemdal hotell, Vettakollen 
Turisthotell, Fossheim hotell, Lysebu 
og Voksenkollen Hospits rekvirert.
Etter frigjøringen ble Bogstad leir 
brukt som interneringsleir for tyske 
soldater som skulle sendes hjem. De 
skulle også omgjøre potetmarkene 
tilbake til golfbane. I mange år ble 
brakkene brukt som bolig for hjem-
løse og for syke krigsseilere. Bogstad 
Camping ble åpnet her i 1959.
Boken anbefales for alle som er inter-
essert i krigens hverdag i vårt distrikt.
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Referat fra foredraget på julemøtet

Den 7. desember fikk et 50-talls 
fremmøtte et uforglemmelig og 
lærerikt møte med runeskriftens 
kulturhistorie, da runolog og kon-
servator Jonas Nordby fra Follo 
Museum holdt foredrag på Vestre 
Aker Historielags julemøte.

Runer var det dominerende skrift-
systemet i Skandinavia i mer enn 
1300 år. 
Fra utgravninger i middelalderbyene 
har det blitt gravd frem mange slags 
runeinnskrifter; beskjeder, dikt, 

kjærlighetserklæringer, kristne 
bønner og ganske vulgære ytringer 
spikket eller risset inn på trepinner 
og bein. Det er også funnet en del 
metallgjenstander med runer på og 
de finnes som graffiti på stavkirke–
vegger, i et skotsk gravkammer og 
i den enorme bysantinske kirken 
Hagia Sofia i Istanbul. 

Nordby tok oss med gjennom 
skrifttegnenes historie og vi fikk 
høre om hvordan det eldste runeal-
fabetet i begynnelsen bestod av 24 

Jonas Nordby underholdt mer enn 50 medlemmer om runeskriftens historie.
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tegn, som mest trolig ble utviklet fra 
skriftsystemer som latin som var i 
bruk i middelhavsområdet.  Runene 
ble trolig formgitt for å bli skåret el-
ler risset inn i tre. De har vanligvis 
ikke horisontale streker, slike ville 
lett falle sammen med årringer i 
trevirket og være vanskelige å lese. 
Av de eldste runeinskripsjonene 
er de nesten kun bevart som min-
neinskripsjoner på stein, som for 
eksempel Hoganviksteinen i Mandal 
kommune, gjenoppdaget i 2009. Den 
inneholder Nordens nest lengste 
inskripsjon med sine 61 runer. Tek-
sten dateres til rundt 400 e.Kr og er 
skrevet på urnordisk, som leses fra 
høyre mot venstre. 

I det yngre runealfabetet som ut-
vikles fra 700 tallet e.Kr, og som 
trolig følger den språklige endringen 
som pågår mens urnordisk blir til 
norrønt, var det kun 16 tegn. Det en-
kelte tegn må da måtte representere 
flere lyder, noe som gjør det langt 
vanskeligere for oss å tolke. Det 
yngre runealfabetet var i utbredt bruk 
lenge etter at kristendommens latin 
som språk og alfabet kom til Norge.  

Anne Traaholt

Truls Aslaksby: «Slik ble det»
TeksT: Finn Holden

FoTo: BokomslAg

Undertittelen på Truls Aslaksbys 
nye bok, "Slik ble det", er langt 
mer spennende enn hovedtittelen: 
Christianias bebyggelseshistorie på 
1800-tallet.

Den gir også en innfallsvinkel; 
bebyggelsen i byen ble litt tilfeldig, 
ikke bestemt av en kommunal myn-
dighet. Aslaksby viser også hvordan 
bebyggelsen avspeiler klasseskillene 
i byen.
På 1800-tallet vokste byen svært 
mye. Industrien førte til et tilsig av 

unge kvinner og menn til alle de nye 
arbeidsplassene, som igjen skapte 
arbeid i handel, utdanning og admin-
istrasjon. Ved århundrets begynnelse 
bodde borgerskapet i Kvadraturen, 
de fattigere i forstedene utenfor 
bymuren. Ved slutten av 1800-tal-
let hadde kontorer og forretninger 
overtatt bygningene i Kvadraturen.
To forhold førte til at de velstående i 
stor grad flyttet vestover. På 1600-tal-
let hadde borgerne fått av kongen et 
stort område i vest hvor de kunne ha 
husdyrene sine i sommerhalvåret. 
På denne Bymarken gjerdet de inn 
arealer, løkker, og bygde landsteder. 
For det andre bestemte kong Karl 
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Johan at Slottet skulle bygges i 
vest. Industrien begynte i øst, langs 
Akerselva, og skapte boliger nær 
arbeidsplassen.
Aslaksby viser i detalj hvordan disse 
forholdene, dette skillet, viser seg i 
boligene, både i størrelse, utsmyk–
ning og tetthet. Slik ble det, fordi 
de økonomiske forholdene var som 
de var og fordi folk søkte bolig der 
venner, familie og arbeidskamerater 
bodde. 

Teksten til Truls Aslaksby er interes-
sant og spennende. Det rike utvalget 
av gamle bilder og kart øker gleden 
ved boken. Den anbefales sterkt.
Jeg har bare én innsigelse: Jeg mis-
liker at Aslaksby flere steder bruker 
ordet løkkemarken for det etablerte 
Bymarken. Dermed blir det feil i 
registret, for begge ordene står der 
og viser til forskjellige sider.   


