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LEDEREN HAR ORDET 

Siden Vinderen Historielag ble stiftet 23/3 1992, bar laget opplevd en utrolig 
vekst. Den bar overtruffet absolutt alle vdre forventninger. De siste tallene 
tyder pA at vi er pA god vei til A bli 600 medlemmer. Vi er svrert glade for den 
positive respons vi bar t!tt pA vdrt arbeid. Vi bar mett mange hyggelige men
nesker som bar gitt oss tro pA at det vi gjer, er av betydning for lokalsamfun
net og at det derved bidrar til A gi et bredere bilde av vdr bys historie. 

For at vi skal kunne vite om vi er pA rett vei, er vi avhengig av god 
kontakt med medlemmene. Det er viktig at dere fortsatt gir oss tilbakemel
ding pA vare arrangementer og vdre medlemsblad. Det er likeledes viktig at 
medlemmene kan fortelle oss om hendelser og opplevelser fra bydelen. Srer
lig er det viktig at mange av de eldre kan fortelle om hendelser fra begynnel
sen av vdrt drhundre. Det er mye spennende person-/ og slektshistorie i vAr 
bydel, som ogsa i mange tilfelle kan ha en viss nasjonal betydning. Vi oppfor
drer derfor vdre medlemmer til A ta kontakt hvis de mener at de sitter med 
stoff som kan ha interesse. og fremfor alt er vi pA jakt etter bilder/foto fra 
gamle dager. 

Vi bar lenge onsket A t! i gang smA grupper som kan ha et visst ansvar for 
enkelte sider ved vdr virksomhet. Her tenker jeg f. eks. pa slektsgranskning, 
foto/- billedinnsamling/-intervjue eldre/gdrdshistorie etc. Styremedlemmene 
bar ansvaret for hver sin sektor og vil kunne vrere koordinatorer for arbeidet. 
Det er ikke snakk om A utfere masse arbeid, men det er viktig at de medlem
mene som er spesielt opptatt av ulike ting, tar kontakt med oss sa vi kan t! 
registrert de kunnskapene mange sitter inne med. 

Vdr malsetning erA kunne t! til et aktivt historielag der medlemmene feler 
ansvar for det som gjeres og at de kan komme med sitt - stort eller smAtt. Vi 
som sitter i styret, kan ikke ha oversikten over alt som bar skjedd i vdr bydel. 
Vi ser derfor frem til et hyggelig medarbeiderskap med vdre medlemmer. 

PA vegne av styret 

"yvind Gaukstad 

THOMAS HEFTYES SAMLING PA 
FROGNERSETEREN 

Vart ellevte medlemsmote avholdes 
sondag 11. september kl. 1200-1500 

Vdrt neste medlemsmote er et arrangement som blir avholdt i forbindelse 
med den europeiske kulturminnedagen 11. september. 

Dette motet vil vrere Apent for et stlcme publikum. Heftye-villaen som lig
ger like nedenfor Frognerseteren Restaurant, vii vrere Apen for omvisning. PA 
samme omrndet ligger ogsA 4 gamle stuer. 

Den ene av disse stuene, Villandstua fra Hoi i Hallingdal, vii vrere Apen. 
De tre andre stuene: det gamle stabburet, en reykstue fra Telemark og Geite
stua fra Gulsvik kan man studere utenfra. 

Tidligere byantikvar i Oslo, Kjeld Th. Magnussen, vii fortelle om villaen 
og de gamle stuene. I tillegg vii Christine Cappelen Heftye vrere til stede og 
fortelle om sin oldefar. 

Konsul Thomas J oh. Heftye (1822-1886) kjopte i 1864 Frognerseteren med 
tilhorende skoger. Hit opp flyttet han etter hvert villaen og de fire ovennevnte 
stuene. Konsul Heftye var blant de forste i landet som fattet interesse for A 
samle og flytte gamle bygninger fra bondesamfunnet. Dette skjedde noen
lunde samtidig med at Kong Oscar II fikk gjenreist Hovestua pd Bygdoy. 

Sportsrestauranten pA Frognerseteren vii vrere apen for servering. 
Her vii det ogsa vrere en utstilling av bilder fra 
Frognerseter-traktene. 
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EN V AKEN ROMANTIKER 
Norges storste finansmann i det 19. irhundre 

av Christine C. Heftye 

Undertittelen er lAnt fra en minneartikkel i Aftenposten ved 150-Arsminnet 
for Thomas Johannesen Heftyes fedsel (27 .1 0.1972). Begge karakteristik
ker kan passe, og ingen av dem inneholder hele sannheten. OgsA de biogra
fiske artikler jeg har funnet, har vanskelig for A favne hele personen og virke
omrndet, og selv nedenstAende er bare en skisse. 

Bakgrunnen 
Thomas Heftyes oldefar kom fra Sveits og tok handelsborgerskap i Christia
nia i 1769. Farfaren og farmoren var ogsA fedt i Sveits, men slo seg for godt 
ned i Christiania, der faren Johannes ble gift med Anna Christina (Tina) Haslef. 
Handelshuset Heftye kan under skiftende navn dokumenteres fra 1785. 

Johannes og Tina fikk fern barn: Marie Katharina, min oldefar Thomas 
Johannesen, Georg (Jergen) Haslef, Valborg Kathinka og Johanne Christine. 

Thomas Heftye var fedt i 1822, i et veletablert hjem med god ekonomi 
tross periodiske ekonomiske tilbakeslag, og med foreldre og andre nrere slekt
ninger med sterke kulturelle interesser. Han gikk Latinskolen og «ifra mit 16e 
til 19e Aar skrev [jeg] tyske Stile i Leipzig - og lrerte Tysk i Samtaler med 
Schumann og Mendelsohn» (Brev 19.10.1877). Senere fulgte opphold i Frank
rike og England - den vanlige handelsutdannelse. I 1846 feiret han bryllup 
med Marie Jacobine Meyer (1826-95), darter av Christianias rikeste mann 
Jacob Meyer. Thomas Heftye og hans svoger Thorvald Meyer inngikk pA 
mange mAter en fredelig kappestrid, hadde bAde forretninger og interesser 
felles og var nrer knyttet til hverandre. «Heftye og Meyer var de sterste forret
ningsmenn i Kristiania i siste halvdel av forrige Arhundre.» (Aftenp.) 

Thomas og Marie fikk 6 barn: Helga, Johannes Thomassen, Ingeborg Marie, 
Anna Christine, Thomas Thomassen og Jacob Meyer. 

Forretningsmannen 
Da Thomas Heftye som 26-Aring ferste gang gjorde seg gjeldende i familiens 
handelshus, var det i et land som i nrer 40 Ar hadde slitt med A bygge seg opp 
og ut av den ekonomiske krise som nedsArene 1807-14 hadde medfert, og 
som hadde ledet til ekonomisk ruin for sa mange av landets store slekter. 
Hele vart pengesystem var i ulage, og ekonomisk infrastruktur i form av 
banker, kredittinstitusjoner og assuranseforretninger var darlig utbygd. 

«I dette ekonomisk svake, forretningsmessig uferdige og naivt ubehjelpelige 
samfunn, som Norge ved forrige arhundres midte ennu var, vokste Thomas 
Johannesen Heftye opp .... Han sA bedre enn noen annen i samtiden at her lA 
et stort og viktig omrade av forretningslivet sa godt som brakk. En stor, van-
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skelig og betydningsfull opgave ventet pA sin mann; den A frigj0re, nasjonali
sere og organisere det norske pengemarked .... Selv var Heftye en initiativets 
mann, impulsiv og virkelysten, full av begeistring for fremskritt, for vilje
sterk livs- og kraftutfoldelse; han var rustet med megen og omfattende inn
sikt, med skarp forstand og opp0vd kritikk og ikke minst med den fantasi - i 
slekt med kunstnerens - som ogsA forretningsmannen rnA ha, skal han kunne 
skape noe nytt. Thomas Heftye var et forretningstalent av hey rang og med 
sjelden evne til A se stort pA tingene. Dertil var han likes<:\ uforferdet som 
utholdende hvor det gjaldt A gjennemf0re et program eller en vel gjennem
tenkt plan. Da tok han selv i eller gav st0tte, sA det monnet. ... Thomas Heftyes 
evne til A lede, regulere, st0tte og befeste vAre pengeforhold stod sin ildpmve 
under den alvorlige handelskrise 1857, hvis avvikling under hans medvirk
ning sikkert blev mer lempelig enn den ellers ville artet sig .... Intet under at 
han kom til at delta i l0sningen av de fleste st0rre 0konomiske opgaver i 
foretagender som i den f0lgende menneskealder kom pA bane i dette land.» 
(Yore h0vdinger) 

Det var under hans ledelse handelshuset utviklet seg til landets ledende 
bankierfirma, skj0nt betalingsformidling kan spores langt tilbake i firmaets 
historie, og han ble et sakkyndig medlem av en rekke lovkommisjoner pA 
forretnings- og nreringslivets omrMe. Han deltok i opprettelse av assuranse
selskaper og distriktsbanker, og han var medlem av flere jernbanekommisj oner. 
Han rakk ogsa «et utstrakt forfatterskap pA det omrMe av pengevesenet som 
gAr inn under begrepet Ia haute finance. Her satt Heftye inne med betydelige 
kunnskaper, som han forstod a finne et klart og greit uttrykk for i et naturlig 
sprak, preget av selvstendig tenkning og st0ttet av den praktiske forretnings
manns resonnement. Det er dette som gir disse artikler og essays deres verd 
samtidig med at de er typisk tidsbestemt av den frihandelsperiode de er blitt 
til i, og frihandelen vedblev H. alltid a vrere en overbevisningsfast tilhenger 
av.» (N orsk B iografisk Leks ikon) Ett av hans essays, «De skandinaviske Banker 
og deres Pengesedlem, er pMrykt: «Disse Skitser eies af Christiania 
Lreseforening for Kvinder». 

Det er naturlig at Heftyes initiativ ble trukket inn i kommunalpolitikken, 
men hans frihandelsanskuelser var i utakt med de naturlige kommunale krav, 
og han ble her ofte staende alene med sine synspunkter og fikk neppe noen 
betydning pa lokalplanet. Han stilte ogsa ved stortingsvalget i 1879, men 
frabad seg representantvervet og ble i stedet annen suppleant. Politisk stod 
han Heyre nrermest, men «Deter bekjendt, at han var en tilhenger av statsrads
saken. Derfor holdt H0yre ham utenfor, og det fortsatte med sin utelukkelse, 
endog efter at statsrMssaken var avgjort. Heftye var partiet for individuell, 
for upalitelig som lydig partimann.» (Dagbladet 5.11.1886) 
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Boligen 
«Lad os gj0re det let og billigt at rigtig mange kan komme og se, hvad der 

er stort og vakkert i vort Land.» (Den Norske Turistforenings arbok 1886) 
Det er ikke dokumentert hvor Thomas Heftye hadde sitt f0rste hosted da 

hansom nygift i 1846 flyttet ut av foreldrehjemmet, eiendommen Philipstad 
som ble ervervet i 1805 (det navrerende bus er bygget av broren J0rgen H. 
Heftye i 1865, ble solgt til Staten og huser na Statens Bibliotektilsyn). Men i 
18 52 finner vi ham pa Wilhelmsborg, 0verst i den gat en som senere fikk hans 
navn. Dette ble fa ar senere innlemmet i den store eiendommen hvor han i 
1859 innvier sitt staselige bus «Frognres», na residens for Storbritannias am
bassad0r. Frognres er tegnet av Schirmer og Andreas Fredrik Wilhelm von 
Hanno, med sidebygninger og et stab bur, og fikk et imponerende parkanlegg 
- selv i dag, etter store frasalg, finner vi her Oslos st0rste private park. 

Landsteder 
I 1852 tar han i bruk sitt landsted 0st for Kristiania, Sarabraten. I 1856 star 
den nye hovedbygning der ferdig, tegnet av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer 
etter m0nster av den 0sterdalske sperrestue, mens stedets opprinnelige va
ningshus med akershusisk grunnplan tas vare pa. Senere :tar Sarabraten et loft 
og to stab bur, ogsa etter m0nster av gamle norske hustyper. 

I 1863 kj0per Heftye Frognerseteren og skogen omkring, og ogsci her skulle 
det bygges staselig. Utf0rende arkitekt blir den 20-arige Herman Major 
Schirmer, s0nn av Heinrich Ernst. Forbildet til hovedhuset, det som na kalles 
Heftye-villaen, hentet Heftye selv fra et landsted familien Aall hadde i Tele-

Heftye-villaen 
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mark, og tommermenn derfra ble inn
kalt for A utfore byggingen. Ytterligere 
tre bygninger og to stab burble oppfort, 
slik at anlegget utgjorde et helt tun. Et 
par Ar sen ere kommer det forste utsikts
tArnet pA Tryvannshoyden, som et at
traktivt mAl for hyggelige spaserturer og 
med en utsikt som prises av alle som 
tar oppleve den. 

Heftye skal ha hatt en eiendom pA 
Haukelifjell - heller ikke her har jeg 
funnet dokumentasjon- og sA ervervet 
han, noe uventet, hytte «ved Bygdins 
vestre Ende paa ein Tange». Det var 

Tryvannstarn nr I , satt opp av Thomas Eidsbugarden, det sted Vinje sammen 
Heftye 1867. med tre vennerbygget i 1868. Vinje var 

ikke pengesterk: «Men dette vantad 
Tjug til Samskottslag I det fekk av Consul Heftye eg idag.» (Vinjes «Pante
brev»). Vinje dode alt i 1870. Heftye loste da inn de andre parthaverne, og 
ifolge hans svigersonn Herman Bursie ble Eidsbugarden f0rst og fremst be
nyttet ved reinsdyrjakt. Ved Thomas Heftyes dod gikk den til min farfarTho
mas Thomassen Heftye og ble sentrum for hans skiferder i Jotunheimen fra 
1886. 

Sarabrnten, Frognerseteren, Eidsbugarden - alle tre private landsteder i ut
gangspunktet; ikke desto mindre Apnet for fri allmenn bruk, ved storstilte 
veianlegg til de to fcmte, ved at forpakterne fikk adgang til servering for 
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turgAerne, og pA Eidsbugarden ogsA med utbygging for overnatting. Her var 
en av DNTs fjellforere, lomvreringen Ola R0ysheim, bestyrer, godt hjulpet av 
sin kone R0nnaug. Med srerlig tanke pA de to forste stedene sier Dagbladet: 
«Det var hans lyst A se Kristiania av alle stender og i alle aldre valfarte dit 
opp. Det var ham en glede A holde disse steder Apne, og det var ham selv en 
lyst A kj0re alene dit opp i vinters0ndagene i den 0sterdalske tommermerker
slede, «Uden at kunne hyde en kjendt mann en sigar engang,» som han selv 
sa.» 

Den Norske Turistforening 
12. april 1866, et Ar for Frognerseteren innvies, sammenkaller Heftye til et 
m0te for A dmfte opprettelsen av en norsk turistforening. Referat fra m0tet er 
bevart i Aasmund Vinjes «D0lero> for 15. april1866. Den Norske Turistforen
ings offisielle stiftelse kom riktignok ikke f0r henved 2 Ar senere, og da med 
Heftye som f0rste formann, noe han var til sin d0d i 1886. 

Hva drev en travel forretningsmann til et slikt initiativ? K. V. Hammer 
uttrykker det slik: «SAsnart han var utenfor kontoret var pengesakene glemt 
og diskontosatser og arbitrage ham de likegyldigste ting av verden. Da var 
han f0rst og fremst friluftsmenneske, men et med sterke og mangesidige kultur
interesser. Han elsket naturen, A ferdes, gjerne om sl\ var ganske alene, i sin 
karjol pA landeveiene rundt byen, eller pA de ensomme skogstier han kjente sA 
n0ye oppe i Asene om Kristiania. Eller han tok ranslen pA rygg og vandret pl\ 
sin fot i Jotunheimen, ikke sjelden ogsl\ i Alpene, som han kjente bedre enn 
noen nordmann f0r eller senere.» 

Det har hittil ikke lykkes meg l\ finne belegg for Heftyes vandringer i 
Alpene, og j eg har bare funnet to beskrivelser av hans turer til fj ells i Norge. 
Den ene er Niels A. Nicolaysens skildring i DNTs l\rbok 1886: «Lidt om 
Thomas Heftyes furstej0tunferd>>, den andre finnes i EliseAuberts memoarbQk 
«Fra de gamle Prestegaarde», der hun fra sin ungdom i Lorn i 1854 forteller: 
«En srerlig fest var det den sommer A motta bes0k av min fars intime venner, 
rittmester Thv. Meyer og konsul Thomas Heftye. J eg antar at det var f0rste 
gang Heftye ferdedes til fjells, og at det egentlig var den reise, som vakte hans 
kjrerlighet til fjellnaturen og grunnla hans betydningsfulle interesse for vArt 
turistliv .... Jeg husker ennu Heftyes jublende glede da han fra seteren klatret 
opp pAVeslefjellet og fant sne. Sneballene fori luften, og i sitt silket0rkle bar 
han en stor sneklatt som trofe ned til ettern0lerne pA seteren. Ild og liv, glans 
og fart, hjertelag og begeistring, hvor han gikk og stod. Selv trodde han, at 
det var sveiserblodet, som med slik makt drog ham mot fjellet. Han var iall
fall fremmedartet, ulik alle almindelige mennesker. Mange Thomas Heftyer 
ville mAske gj0re et lite samfunn altfor urolig. Men hvilket salt han var, den 
ene, vi had de!» 

Heftye kvitterer for 0vrig for bes0ket ved til jul A sende opp h0stens mest 
omtalte bok: f0rste del av Camilla Colletts «Amtmandens D0tre». 
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Samfunnsborgeren 
«Thomas Heftye hadde mange venner. Han holdt nok av ensomhet til sine 
stunder. Men han holdt ogsA til andre tider av selskap. Hans gjestfrihet var 
viden bemmt. Sterkt interessert som han var i litteratur, videnskap og kunst, 
sA han gjeme Andens menn hos sig. Hans hjem var et samlingssted for landets 
beste selskap og for enhver tilreisende av betydning. ForsAvidt tok han opp 
tradisjonen fra Bernt Ankers tid. OgsA Heftye var en av de ffl. hertillands som 
«representerte», og han gjorde det pA en samtidig fomem, utvungen og hjer
telig vinnende mAte, helt fri for snobberi og rikmannsarroganse. I hans salong 
befant enhver gjest seg vel, han kunne vrere en fremmed tronarving eller en 
fattig norsk poet eller vitenskapsmann, for hvem de bh~te gulvtepper betydde 
den eventyrlige luksus. Hos ham var man omgitt av kosmopolitisme og kul
tur, av kunst og forfinelse; her lA b0ker, tidsskrifter og aviser pA alle hoved
sprAk stmdd omkring, her var ordet fritt som tanken var fri, og ideene kunne 
krysse klinger uten innsnevrende sensur, her f0lte man et pust fra den st0rre 
verden utenfor.» (K. V. Hammer) 

Det finnes da ogsA korte glimt i artikler og memoarer fra bes0k pA Frognres, 
Frognerseteren, SarabrAten og Frognerseteren, og for de to siste stedene ek
sisterer gjesteb0ker med mer enn 800 navn. Det er dessuten tatt en rekke 
fotografier. Nrermere analyse av materialet burde kunne utdype dette kultur
historiske bildet. 

Besok i Villandstuen av prinsen av Wales' i 1885. 
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Kong Carl XVs livlege Edward Edholm opplevde i 1867 Heftyes gjestfri
het og forteller: 

«Den 5 april, s0ndag, intogs ute pA landet kl. 112 11 stor sittande frukost 
hos Heftyes med ostron och champagne i oandlighet. Det saregna hos dessa 
priigtiga norska herrar ar att ingen, vare sig varden eller gastema, gor minsta 
affar af magnificensen, och trugningar att ata och dricka aro dess battre ej i 
bruk, utan hvar och en skoter sig sjalf.» 

Edward M0rch (nev0 av Heftyes hustru) beskriver sin onkel slik: «Thomas 
Heftye var en overmAte livlig person, der interesserte seg for alt og all e. .. . I 
sA mAte er A merke, at man fikk det bestemte inntrykk, at han var meget glad 
vedA se fremmede hos seg, hvad der selvf0lgelig i h0y grad bidrog til, at man 
fant seg godt tilrette i hans salonger. Hertil medvirket ogsA, at han hadde den, 
navnlig for hans tid, ikke almindelige egenskab A tAle, at man hadde andre 
meninger enn de, der var gjengs i hans egen krets .... 

Hvad var da den store tiltrekning ved hans selskaper? Jo, som allerede 
anf0rt, det var at man f0lte seg sA inderlig velkommen, og at man hos ham 
traff mange fremragende menn, man ikke ellers sA ofte st0dte pA.» 

De mest personlige glimt av mennesket Thomas Heftye har jeg funnet i 
den 16 Ar yngre Elise Auberts brev til hennes mor: «Jeg var ... hos fru [Tina] 
Heftye forleden dag. Vi var der til middag og der var foruten oss og dem 
ingen andre enn familien. Thomas var vert, ogjeg trornesten aldrijeg har sett 
ham se sA Andrik og elskverdig ut som den dag. Der ligger noe over de 0yne, 
som lover en verden av tanker og dmmmer innenfor, et rikt, friskt Andsliv, 
sAdant som man kun sparsomt finner det blant menneskene.» (8.6.1859) 

Kulturengasjement 
Men den dynamiske Thomas hadde mer pA lager. Her er noen korte glimt: 
teaterinteresser hadde han arvet, og som sin far ble ogsA han medlem av Chris
tiania Theaters direksjon. I 1857 ble han- etter sin far- konsul for Sveits. I 
1867 deltok hansom norskjurymedlem ved Verdensutstillingen i Paris (anta
gelig en medvirkende Arsak til at stiftelsen av Turistforeningen tok sA lang 
tid), og han er stifter av og gjeme i en Arrekke formann i en rekke foreninger. 
I 1846, to Ar etter stiftelsen av foreningen til «Norske Fortidsminnesmerkers 
Bevaring», finner vi ham som medlem. Han var da 24 Ar gammel og nettopp 
kommet hjem etter sin grunnleggende handelsutdannelse. 

Det er nevnt at bAde SarabrAten og Frognerseteren ble bygget etter norske 
forbilder. Til Frognerseteren lot han ogsA, i 1880-Arene, flytte to autentiske 
bondehus, og i 1882 tilbyr han seg A bekoste oppf0relse pa Frognerseteren av 
den nedrevne Gol stavkirke, vedlikeholde den og «gi allmennheten fri ad
gang». Dette ble det ikke noe av, idet avtale alt var truffet med kong Oscar 
om gjenreising pA Bygd0y. 

Heftyes interesse for det genuint norske gikk Ienger enn til gamle bygnin
ger. PA Frognerseteren samlet han i Arenes l0p en rekke bondeantikviteter. 
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Julekort av Heftyevillaen det dret Heftye dl?lde. 

Yngvar Nielsen, som katalogiserte samlingen i 1889-90, karakteriserte den 
slik: «Den indeholder mange prektige stykker, spesielt av selvsaker, om hvilke 
det ikke er noen overdrivelse l\ si, at der nl\ vanskelig kan skaffes make til 
dem.» Dette var 4-5 l\r fer Hans Aall stiftet Norsk Folkemuseum, hvor for
evrig mesteparten av Heftyesamlingen nl\ befinner seg. 

Ved sitt testamente i 1886 skjenket Heftye Tryvannsheyden og det omlig
gende areal til Kristiania kommune, og kommunen ble av dedsboet tilbudt 
hele Frognersetereiendommen med hus, samlinger og skog for et rimelig kjep, 
noe den tok imot. «Det er ... neppe for me get sagt, at kommunen aldri har 
foretatt en transaksjon, som har vrert mer velsignelsesrik i sine felger for 
byens befolkning.» (K.ristianias historie) 

Kommunen lot rive sidebygninger og stall, og svalgangen i hovedhusets 
ferste etasje, den som gav bygningen en egen karakter, er nl\ innbygget og 
trappen fjemet, slik at man i «Heftye-villaen>> av i dag knapt kan kjenne igjen 
Heftyes landsted. 

Heftyes energi og samfunnsengasjement tok ennl\ ikke slutt. I 1860-l\rene 
bekostet han utgivelsen av Claus Pavels dagbeker- et viktig kildeskrift. Om
trent samtidig understettet han dikteren Vinje, maleren Morten MUller og 
komponisten Johan Selmer. Best kjent er kanskje forbindelsen med 
Bjernstjeme Bjemson. I 1854, fur B jemsons skjennlitterrere debut med «Syn
neve Solbakken>> og «Mellem Slagene» skal Thomas Heftye og Thorvald 
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Meyer, begge den gang direkterer for Christiania Theater, ha uttalt: «Den 
manner dikter, ikke kritiker.» De to svogre yter i 1856 tilskudd til Bjem
sons ferste utenlandsreise, og Heftye finansierer antagelig Bjemsons over
tagelse av Norsk Folkeblad i 1866. Fra ca. 1875 er han Bjemsons «finans
ministem, berger Aulestad ved flere anledninger og hjelper til ved sennen 
Bjems utdannelse. I en l\rrekke har Heftye og Bjemson bMe korrespondert 
og mettes. En av Bjemsons nrere venner fra Studentersamfunnet og senere 
blant folkeheyskolelrereme pl\ Vonheim like vedAulestad, Frits Hansen, ble 
i 1872 Heftyes svigersenn og forsterket tilknytningen. Bjemstjemes mor 
Elise Bjernson skriver 18.12.1877 til Karoline Bjemson: «Papa Heftye sl\ 
jeg er kommet hjem, der har B. en sann og brav venn.» Vennskapet med den 
store dikter kunne vrere stormfullt; Bjernson var rask till\ se alt i sort eller 
hvitt. Men Heftye synes alltid likevektig og diplomatisk, og brutt ble for
bindelsen ferst ved hans ded. 

Sykdom 
Det var i 1883 det begynte l\ skrante. Det l\ret sekte Heftye kurbad for det 
som den gang ikke lot seg stanse, sukkersyke. 24.9.1886 skriver Bjemson 
sitt siste brev til Heftye, og gir der en karakteristikk som er nesten identisk 
med den Elise Aubert formulerte: «De, der var alles glede og fart, alles 
elektriske kraft .. » 

Thomas Heftye dede 4. oktober 1886. «Han led ikke meget; men han var 
glad ved l\ gl\ bort; han, den rastlest virksomme mann, var som ferdig med 
verden, som han stundet till\ fa hvile, stundet mot fred og frelse, idet han 
trestet sig til sin kristne tro. Han var sl\ besynderlig modnet - igjennem det, 
tenker jeg, l\ fele sin sammensynkning de nrermest foregl\ende ml\neder, -
han, den viljesterke, og jeg ml\ vel si maktlystne mann var sl\ mild, sl\ for
dringsles, sl\ takknemlig, glad i hustru og bam; - der kom fra alle disse litt 
rare og tilsynelatende litt Mrde mennesker sl\ megen kjrerlighet, sl\ megen 
emhet frem omkring hans syke- og dedsleie, at det var rent deilig. Jeg felte, 
hvor det var gjeve naturer, litt mer enn rent hverdagslige mennesker.» (Brev 
fra svigersennen Frits Hansen) 

Ettertiden 
Bankierfirmaet fortsatte ennl\ noen l\r under ledelse av den yngre broren 

Jergen, kompanjong siden 1857 og nok den trofaste sliter i firmaet. Opplys
ninger om firmaets personate (Riksarkivet) viser hvorledes firmaet, som de 
fleste handelshus, fungerte som opplreringsanstalt for vordende handelsmenn, 
bMe norske og utlendinger. En av dem som net godt av dette, var Nicolai 
Kielland-Torkildsen, som senere ble banksjef i Skien og i 1896 tok opp 
arbeidet med l\ etablere en «Centralbank for Norge» med distriktsbankene 
som interessenter for l\ gjere disse uavhengige av Kristiania-bankene. Central
banken ble opprettet i 1900, og bankierfirmaet Tho. Joh. Heftye & Sen gikk 
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inn i dette. Fusjonen var en naturlig avs1utning pc\ et av Thomas Heftyes vir
kefe1t: han var med c\ stifte flere av 1andets distriktsbanker. 

Som en erkjentlighet for at Thomas Heftye libera1t c\pnet sine vakre 
1andeiendommer for allmennheten, reiste Kristiania-ungdom i 1887 en bauta 
ved oppkjerse1en til Frognerseteren. Den stc\r i dag like nedenfor Midtstuen 
stasjon, ved den veien Heftye an1a, og som han se1v sc\ ofte hadde kjert i 
skarpt trav med sine spreke Va1dreshester. 

~)' ~ !I;(T 11 J CH I'i :S1'1".NI .'I 

Heftye-bautaen 
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OSLOHERAD 1000-1349 
av Finn Holden 

I vikingtiden fram ti11050 vokste folketallet, bosetning og produksjon i Norge. 
Det sci vi i gjennom veksten i gc\rder i byde1en (nr. 4/93). Omradet innerst i 
Oslofjorden, Osloherad, var tett besatt av gc\rder med endelsen -vin, som Hol
men, Freen og Vinderen. 

Fo1keekningen fortsatte fram til pestepidemiene i siste halvdel av 1300-
c\rene. Folkeveksten var bade pc\ landet og i byene, og produksjonen vokste i 
jordbruk og andre nreringer. Avstanden mellom gc\rdene og bygdene ble min
dre, folk kom hverandre nrermere inn pc\ livet. 

Folkeokning 
Det ferste noenlunde sikre manntallet for landet er fra 1665 og viser en be
fo1kning pc\ omkring 440 000 mennesker. 

Alle tidligere tall er omtrentlige. En metode har vrert c\ gc\ ut fra pc\litelige 
overslag over navnegc\rder med hvert sitt navn og beregne hvor mange men
nesker som i gjennomsnitt har bodd pc\ en navnegc\rd. Dette er usikkert: Hvor 
mange mennesker bodde pc\ en navnegc\rd som Holmen? Og: Hvor mange 
bruk kan en navnegc\rd ha blitt oppdelt i gjennom middelalderen som 0stre 
og Vestre Holmen? Med slike forbehold mener historikerne at folketallet kan 
ha vrert rundt 150 000 ved c\r 1000. Rundt 1300 har folketallet ligget pc\ rundt 
450 000 +/- 100 000 mennesker. Pc\ det skogrike 0stlandet ble unyttet dyrk
bar jord ryddet. Det viser alle -rud/red-gc\rdene (rydning) fra denne perioden. 

Hulveien gjennom bygda nedslitt av hest og rytter. 
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Dette var ofte sm;l og mindreverdige bruk i utkanten av gamle jordbruks
bygder. Mange av -rud-g;lrdene ble lagt 0de etter 1350, og navnene forsvant, 
men kunne senere dukke opp igjen som husmannsplasser. I v;ir bydel har vi 
Snuserud og Tuggerud s0r for Sognsvann. 

En annen m;\te var a dele gardsbruk i mindre bruk mellom s0nnene. Det 
skjedde mer pa Vestlandet enn pa 0stlandet. Som nevnt i 3/94 kan Gaustad ha 
oppstatt pa den' maten. Selv om noen garder i Aker var store, sa manglet 
bygda de store, kompakte godssamlinger pa en hand. 

«Den eldste bosetningshistorien i Osloherad gir da i sum et meget variert 
bilde: Vi har f0rst et sentralt omn\de med tett bosetning av meget gamle gar
der; vi har utl0pere av den gamle bosetningen oppigjennom to sma, lukkede 
daler i aslandet nordenfor; vi har et ::\pent grensestmk mot 0st ( ... )» (Holm
sen) 

Til harstussen trengtes saks oig kam 

Levealderen 
Levealderen var lav, gjennomsnittlig under 30 c\r, og de som levde Ienger, ble 
sjelden eldre enn 60. Bamed0deligheten var hey, og mange d0de i U:ngdoms
alderen eller i barselseng. 

Folketallet steg likevel pa grunn av mange f0dsler. Kvinnene giftet seg 
tidlig og begynte a f0de barn nar de nMde fruktbarhetsalderen. Tidlige og 
hyppige f0dsler med infeksjoner og bl0dninger gjorde kvinnene mer utsatt 
for sykdommer og d0dsfall enn menn. 

Jordbruket 
Hovednreringen i samfunnet var jordbruket. Kirken, kongen, stormennene og 
styringsapparatet levde av leieinntekter pc\ jord og avgifter som b0ndene matte 
betale. Akerbruket gav mest mat. En fjerdedel av akerarealet skulle hvert ar 
ligge brakk. Her beitet husdyrene og overgj0dslet samtidig omn\det. Det inne
bar en st0rre utnyttelse av jorden i Norge enn ellers i Europa, der akeren fikk 
hvile hvert annet eller tredje c\r. Hostingsbruket i utmarken med tilgang pa 
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t0mmer og adgang til jakt, fangst og fiske var svrert viktig og f0rte gjennom 
arhundrene til bygging av setrer i utmarken. I v;\rt land med lite dyrkbart 
areal ga seterdrift et svrert n0dvendig tilskudd med fOr. (Det skal vi komme 
til bake til i en senere artikkel.) 

Korndyrking var viktigst med bygg og havre, mest bygg pa 0stlandet. I 
gode jordbruksbygder, som i Ak:er, gav komdyrkingen vanligvis overskudd 
og grunnlag for varebytte med andre omn\der i landet. Men utf0rsel av norsk 
kom forekom ikke. 

Komet ble brukt til flatbmd og gmt og til malt til 01. Korndyrking gav 
st0rre energimengde enn husdyrhold i forhold til dyrket areal og kunne derfor 
bmdf0 flest mennesker. 

Likevel var husdyrhold viktig med storfe, sau og geit. Det gav kj0tt, melk 
og melkeprodukter, og skinn og ull til klrer og sko. Kua var langt mindre enn 
i dag og produserte mindre melk og kj0tt. Det var vanlig aha flere dyr enn de 
hadde fOr til gjennom vinteren, slik at sultefOring var vanlig i vc\rknipa. Klarte 
mange dyr ::\ overleve vinteren, kunne de beite i utmarken og pc\ setra og gi 
melk, kj0tt og skinn. 

Jordeie og jordleie 
Jord var den viktigste kilden for rikdom i middelalder-samfunnet, og avgj0-
rende for sosial og 0konomisk status. Jorden var fra gammelt av slektens 
eiendom, hvert enkeltmenneske ble vurdert som representant for retten. Jor
den skulle bevares for slekten. Odelsretten var et vern for arveretten til neste 
generasjon og oppstod nar eiendommen hadde vrert i slektens eie i fire rett
ledd. 

I vikingtiden var sannsynligvis de fleste frie b0nder selveiere, de eide den 
garden de drev. Pram til1300-tallet skjedde det en overgang fra eier av garden 
til Ieier. 

Det hadde mange c\rsaker. En var selvsagt at brukene var sc\ sma, pga. 
enten arvedeling eller nyrydding, medgift ved bryllup eller gave til kirken. 
B0ndene hadde sma marginer for ::\ overleve og tok opp Ian nar det var uar. 
Kanskje pmvde bmdre, som hadde delt garden, a opprettholde levestandar
den fra f0r skiftet og tok opp 1::\n for a klare det. 

Lan ble tatt opp med pant i garden. B0ndene klarte ikke a betale lanet 
tilbake sammen med skatter og avgifter til konge og kirke. Dermed overtok 
langiveren en del av garden. I f0rste omgang ble bonden selveier av en del av 
garden og leilending pa en annen del. Bonden kunne sen ere ta opp nye Ian og 
mc\tte overdra andre deler av gc\rden. Slik partseie med flere eiere til bmk
deler av garden ble svrert vanlig utover i middelalderen. 

Leilendingen 
Familien fikk fortsatt bo pa gc\rden, men na som leilendinger. Leilendings
kontraktene kunne vrere for tre ar av gangen, og som oftest ble de fomyet, 
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eller de kunne vrere pc\ livstid, til 
dels med arverett for etterkom
merne. 

En leilending hadde bruksrett 
til den jorden han bygslet, mot c\ 

- betale landskyld, leieavgift, til 
jordeieren. Landskylden var van
ligvis omkring 1/6 av den nor
male bruttoavkastningen av et 
bruk, og ble oftest betalt i korn 
og smer. Var det flere eiere av et 

~ bruk, ble avgiften delt i lands
kyldparter. Leilendingen var en 

.,--- :::- ~- __ :: , , -~ .-- fri b~nde, en.rettslig fri p~rson, 
som 1kke sto 1 noe personhg av- - •11~ - hengighetsforhold tiljordeieren. 

I leidangshreren stilte bendene med skjold av Dette skilte ham fra de stavns-
tre med Jernbeslag bundne festebendene ute i Eu-
ropa. Mange leilendinger pc\ sterre gc\rder kunne ha sterre overskudd enn 
selveiere pA mindre og dc\rligere bruk. 

Omkring 1300 var flertallet av bendene i landet belt eller del vis leilendin
ger under geistlige og verdslige jordeiere. 

I tillegg tillandskylda betalte bendene skatt til kongen, omkring 1/6 av 
landskylda. I krigstid stilte de til militrer leidangstjeneste og holdt selv kost 
og vc\pen. Sc\ betalte de tiende til kirken, og mAtte vedlikeholde veier, broer 
og kirker. Dessuten betalte de beter til kirke og konge. Omkring 1300 kunne 
betene utgjere omtrent halvparten av skatten. 

Jordeiere i Vestre Aker 
Kirken, dvs. kirker og klostre, eide omkring 40 prosent av all jorda i Norge, 
adelen 15-20 pro sent, kong en 5-10 pro sent, mens bendene eide resten. 
Leilendingsbruk var mest vanlig i de beste jordbruksstrekene, som streket 
omkring Oslo og Oslofjorden. Bosetningen var sterst her, avlingen var sterst, 
og jorda mest ettertraktet av konge, kirkelige institusjoner og stormenn. 

De to sterste jordeierne her i bydelen var to klostre, cistercienserklostret 
pc\ Hovedeya og benediktinerklostret Nonneseter kloster (ved Grenlandsleiret), 
grunnlagt pA midten av 11 00-tallet. 

Cistercienserne la ikke vekt pc\ lrerdom, men pc\ jordbruk og hagebruk: 
humledyrking, biavl, fiskedammer med fiskeoppdrett (Munkedamsveien!), 
Mndverk (glaserte gulvfliser i ruinene), skipsfart og handel. 

Hovedoya kloster overtok Smestad og Borgen i 1160-c\rene, senere hele 
Bygde, pc\ 1300-tallet parter i Freen-gArdene og i Ris, Holmen, Lindern og 
Ullern, og pc\ 1400 tallet i Vinderen, Huseby og Voksen. Da klostergodset ble 
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inndratt ved reformasjonen i 1537, eide klostret 433 eiendommer. 
Nonneseter kloster eide hele Aker gArd, eneretten til fisket i Frysja og 

parter i Sendre Freen, Gaustad, Lindern og Frogner. 
Klostret eide pA et tidspunkt 272 gArder pA 0stlandet. 
Slekten til Oslobispen Eystein (1386-1407) hadde eiendom i Ris, Freen 

og Sogn i annen halvdel av 1300-tallet.Edvard Bull konkluderer med at vi 
ikke med sikkerhet kjenner en eneste selveierbonde eller selveid gc\rd i Aker 
ved slutten av migdelalderen. Men kirkegodset bestod overveiende av gc\rd
parter, og noen bender kan ha eid parter av gc\rden de dyrket. 

Handel og hlndverk 
De eldste norske byene oppsto pA 1 000-tallet, opprinnelig som markedsplasser, 
senere med kirkelig administrasjon og kongsgArd. Bergen var den sterste med 
5000-7000 innbyggere fer 1350, Oslo sannsynligvis noe over 1000. Byene 
hadde hey dedelighet og et konstant fedselsunderskudd, og var derfor avhen
gige av innvandring fra bygdene for c\ opprettholde og eke folketallet. 

Oslo var ogsA avhengig av matvarer fra bygdene rundt. Vi me\ gc\ ut fra at 
fra 1 000-tallet har gc\rdene rundt Oslo, i Osloherad, Ievert matvarer, srerlig 
korn og smer, til torvet i Gamlebyen. Storfe utgjorde hoveddelen av kjett
forbruket i Oslo, og dyrene ble drevet pc\ veiene inn til byen og slaktet der. 

Yngre mennesker dro fra gc\rdene inn til arbeid i byen, snekkere, murere, 
smeder, skomakere, pottemakere, kammakere, bakere og elbryggere. Rundt 
1300 ble mange sysselsatt med byggingen av Akershus festning. 

Pc\ 1100- og 1200-tallet ekte handel en over hele Europa med varer som ble 
fraktet over lange avstander til forbruk for store folkegrupper. Norges bidrag 
til denne massehandelen var fisk, srerlig terrfisk. Det siste skyldtes proble
mene med A oppbevare matvarer i lengre tid. Det sier derfor seg selv at Aker 
ikke kom med i denne utviklingen. 

MenAker kunne i stedet komme med i den andre store nye nreringsveien i 
middelalderen, Mndverk. Byene trakk til seg Mndverkere, folk som kunne 
bygge kirker og veier, sy sko og tey, varer som trengtes til kirke og adminis
trasjon. HAndverket produserte bMe for by og omegn. Vi me\ regne med at 
korn fra gArdene i Aker ble byttet bort med Mndverksprodukter fra Oslo, og 
at unggutter fra gc\rdene trakk inn til arbeid i byene. 

K vinner i hoymiddelaldersamfunnet 
Etter de eldste norske lovene hadde en datter bare rett til arv ettter faren hvis 
hun ikke hadde bmdre eller farfar. I Landsloven fra 1274 fikk detre arverett 
sammen med senner, men slik at sennen arvet dobbelt sc\ mye ( «brorparten>> ). 
Lands Ioven gav ogsA detre fra velstc\ende familier rett til medgift mens man
nen skulle gi en tilsvarende motgave. Dede mannen ferst, gikk motgaven til 
enketrygd for enken, dede hun ferst, gikk den tilbake til mannen. Sammen 
kunne medgift og senere Iavere arveandel enkelte ganger gi detre en sterre 
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arv enn s0nnene. 
Alt aroeid inne var kvinnembeid, 

matlaging, vask, bamestell og tek
stilarbeid. PA st0rre gArder hadde 
hun hjelp til det tunge arbeidet, pA 
mindre bruk mAtte begge arbeide 
ute som inne. Alt arbeid ute var i 
prinsippet mannens, pA Akeren som 
i skogen, pA jakt og fiske. Over hele 
landet fikk dessuten kvinnene ar
beidet pA setrene. 

Kirken 
I begynnelsen av 1300-tallet om
fattet geistligheten med kirker og 
klostre over to tusen mennesker. De 
geistlige var fritatt for militrere og 
0konomiske ytelser til staten, de var 
pAlagt s0libat og egen klesdrakt. 

. . . . . Gjennom gaver til kirker og klos-
Hverdagskosten I Vl~lnf!tlden var hovedsakebg tre ogden faste arlige inntektsskat-
graut og brod. Pa bddet sees stekepanne, . . 
jerngryte med spidd, jernose og drikkehorn, t:n, tiende~, en tidel av all prod';lk-
kleberstens-bolle, spekejjol og kniv. SJOn, ble kirken og klostrene nke 
(Fra Norsk Kulturhistorie, bd. 1, 1979). pA jordegods. 

Gamle Aker kirke var kirken for 
hele Osloherad. Den ble bygd i begynnelsen av 11 00-tallet, der det tidligere 
hadde ligget et hov, pA Aker gArd. 

Borgerkrigene 
Utviklingen fra jordeie til jordleie var en viktig Arsak til borgerkrigene pA 
11 00-1200-tallet. N0kkelnavn under krigene er birkebeiner og baglere, kon
gene Sverre og Erling Magnuss0nn, bisp Nikolas ogjarlen Erling Skakke. 

Bagleme hadde tilholdssted i Viken innerst i Oslofjorden, her var kirken 
sterk med mye jordegods. Mange krigshandlinger foregikk i Oslo og i fjor
den. 

Men borgerkrigene sveiper utenom bydelen var. Igjen - vi ligger i utkan
ten, innfartsveiene til Oslo gikk utenfor by de len, og ingen stormenn holdt til 
her. 

Litteratur: 
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Holmsen, Andreas: 0degarder i Osloberad, St. Hallvard 1963. 
Nedkvitne, A. og Norseng,P.: Oslo bys bistorie, bind 1, 1991. 
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MED BUGATTI OG HARLEY DAVIDSON I 
KORKETREKKEREN 
av Finn Holden 

«Det er vanskelig A si hvem man burde beundre mest - Mathiesens dristige og 
flotte kj0ring eller passasjeren- verksmester Trygve Olsens mot, som satt 
bak og med alle kr~fter klamret seg til vognen og enda hadde tid til A skrike ut 
ildnende og gode n\d til f0reren.» Dette er et kutt fra reportasjen i Motorliv 
fra bakkel0pet i Korketrekkeren i 1924, da Leif Mathiesen vant med sin nye 
Bugatti. 

Motorliv fortsetter reportasjen om Mathiesens Bugatti: «Vognen hadde i 
S-svingen en aldeles uhyggelig fart, og presset ut litt av doseringen og muren 
under det nederste brettet. Men Mathiesen f0rte et sikkert ratt og klarte under 
publikums jubel svingen pA en utmerket mAte.» 

KNAs pllitelighetslop 2.-3. oktober 1921 
Kongelig NorskAutomobilklub arrangerte pAlitelighetsl0p 2.-3. oktober 1921. 
Det f0rste d0gnet var en rundtur ut fra Kristiania: Sokna- H0nefoss - Dram
men - Lier - Sollih0gda - Kristiania, ialt en tur pA ca. 27 timer i ett. Delta
keme kalte l0pet et tAlmodighetsl0p fordi heyeste tillatte maksimalhastighet 
pA landeveien var 35 km. De fleste kj0rte pA idealtid. Det var hemmelige 
kontrollstasjoner underveis for A notere hiler med for stor hastighet. Biler 
som kj0rte <<Utillatelig hurtig», ble stmket. 

Cadillac pi to hju1 i svingene 
Dagen etter var det bakkepmve i Frognerseterbakken. Start var ved Svend
stua, mal ved Frognerseteren, 2.4 km langt. «Til arrangementskomiteens udelte 
glede stmmmet regnet ned fra den tidlige morgenstund og gjorde bakken vAt 
og glatt, med andre ord ideell. Regnet skremte de som ikke forstod at dette 
vrer kun gjorde l0pet enn mer interessant, og de som m0tte fram for a se dette 
spennende skuespill, hadde noen fomeyelige timer( ... ) For A se disse vogner, 
som vi ellers ser med ganske adstadig fart pa byens gater, fare oppover var 
kjente beryktede akebakke som «oljede lyn», det var festlig. Srerlig var det en 
vogn som fikk de ellers temmelig modige tilskuere til a skvette inn i skogen, 
det var nr. 24 Cadillac med herr Helmer Staubo ved rattet. Den slang seg 
oppover, hoppet over smAstein og rundet svingene pA to hjul. Det var sAvidt 
tid til A synes synd i passasjerene og borte var den.» 

no ~ ·~~~'· 
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Minnepremie for ikke a kjore over en liten hund 
I de verste svingene hvor dekket ville bli opprotet av vognene, var det Aret 
etter stasjonert mannskaper som skulle utbedre veien etter hvert som bilene 
passerte. Det mest kritiske punkt var pA flaten nedenfor den siste bakken og 
til Frognerseteren. «Her hadde deltakeme en kolossal fart slik at de gled en 
god deli svingen. Noen kj0rte akkurat pA gmftekanten.» 

F0rste klasse var de minste europeiske hiler. Fiat tok 1., 3., 4. og 5. plass, 
med Bertel 0. Steen som vinner pA 3.35.2. I st0rste klasse amerikanske hiler 
vant Ernst Vaumund med Cadillac pA 2.4 7. 7. Han fikk premie for hurtigste 
bil, mens fabrikkeier Schou fikk minnebeger fordi han matte stoppe i bakken 
for ikke A kj0re over en liten hund. 

I motorsykkell0pet i 1923 var Korketrekkeren nyreparert og hadde l0s grus. 
Det ble satt ny bakkerekord pA 2.25.9 pA Harley Davidson, dvs. en gjennom
snittsfart pA over 50 km i timen. 

L0pet i 1924 var meget vellykket, «men da det ble holdt midt pA en man
dag formiddag, ble det ikke noen publikumsrekord med hensyn til tilskuere. 
Et par tusen interesserte m0tte dog opp.» 

Ved siden av referatet fra bakkel0pet star f0lgende meddelelse fra vei
direkt~<Jren: 

Meddelelse fra veidirekt0ren 
Hervecl medc~eiEs at Arbeidsdepartementet 

under 2Gde september 1924 har bestemt fol
gende som gj eel den de indtil videre: 

«Ved kj or ing med motorvogn eller motor
cykkel paa hoveclveien fra Akers grcense ved 
Grini til Haslum i Bcerum maa hastigheten 
ikke overstige 24 km. i timen. 

Denne be~temmelse trcer il<raft straks.» 

Arrang0r var KNA og Norsk Motorcykleklub. Reportasjene i medlems
bladet forteller om sm<i konkurranser, p<i 60-65 deltakere, som stort sett g<ir 
igjen <ir etter Ar. 

Han sa ingenting! 
Om en annen av kj0reme skrev Motorliv: «Nic. Lunde hadde et enestaende 
uhell. I det verste punkt i S-svingen mister han bensinen, og kom belt i stopp, 
med avslatt motor. Helt stille stod han i 5 sek. og da han i fortvilelse hevet 
begge sine knyttede bender i avmektig protest, visste vi aile hva han tenkte, 
men det skal sies til Nic. Lundes ros at han sa ingenting. (I arkiveksemplaret 
i KNA star det i margen med blyant: JO!) Som den utmerkede sportsmann 
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han er, startet han igjen, 
men det tok naturligvis tid 
innen motoren fikk suget 
opp tilstrekkelig bensin 
igjen og farten ble tilstrek
kelig stor. Det er vel et 
sp0rsm<il om ikke Lunde 
hadde slatt selv Mathiesens 
tid hvis han ikke hadde batt 
dette uhell. Hans kj0ring 
bade f0r og etter S-svingen 
var sa flott som kun Nic. 
Lunde kan gj0re det. Han 
rna bade fur og etter sin ufri
villige stans ha batt en al
deles glimrende fart.)) 

Nordisk mesterskapsritt 
30.aug.1925 
«Det nordiske mester
skapsritt i Frognerseter
bakkene ble en begivenhet, 
som bade aktive motor
syklister og de mange inter
esserte tilskuere vii huske. 
Dristigere og elegantere ritt 

pA motorsykkel vil vi vel sjelden fA se.» 
Det hadde meldt seg «ikke mindre enn 68 deltakere, herav 20 svenske 

motorsyklister og 3 danske.» Motorliv var full av respekt for svenskene. «La 
det vrere sagt med en gang: de «kom, sA og vant», og seieren var like overle
gen som den var fortjent.» Ca. 10 000 tilskuere dannet espalier pAden 2.2 km 
lange strekning fra Heftyestatuen til Frognerseteren. Svensken Erik Westerberg 
satte bakkerekord pA 2.07.5. 

I motorsykkell0pet varen 1927 mens sneen lA ennA i dals0kkene ved 
Frognerseteren satte svensken Nils Torell ny bakkerekord: 2.01.8. Motorliv 
er imponert: «Farten pA Torells F.N.-racer er fenomenal. Tenk pA at 
gjennomsnittsfarten var vel 65 km oppover bakkene!» 

Negativ sensasjon i mesterskapsrittet 1926 
Motorsyklene regjerte i Frognerseterbakken i det nordiske mesterskapsrittet i 
1926. Svenskene hentet de fleste medaljene, mens nordmennene viste at de 
hadde mye igjen A lrere. «F0rste sensasjon var en kvinnelig deltaker. Sensa
sjonen ble negativ, og resultatet b0r forbigAs i taushet.» Hun startet i turist-
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gruppen, maskiner inntil 350 cml, og fikk: tiden 7.52.6 mens beste resultat i 
klassen var 2.29.2. 

KNAs bakkelop 29. sept.1928 
Reportasjen i Motorliv begynner surt med f0rst a kritisere slendrian med at sa 
mange deltakere ikke overholdt pAmeldingsfristen. Senere kritiseres noen av 
deltakeme: «All den stund det heter bakkel0p og ikk:e bakk:epmve, rnA man 
be om hurtiggAende vogner. Det kan ikk:e vrere forbundet med stor fare A 
kj0re bakken opp pA mer enn 3 minutter, og her skulle grensen settes. OppnAr 
man ikke en tid under 3 minutter, kan man ikke bel0nnes med rere og s0lv, Ia 
vognen vrere liten eller stor.» Dessuten m0ter ikke publikum opp i tilstrekk:e
lig stort antall, og en sur villaeier bar tatt flyttet konkurransen fra s0ndag til 
l0rdag. Racerklassen vant J.E.Isberg pA en Bugatti pa 2.09.8. I klassen for 
biter 7 50-1100 cm3 var det 9 deltakere, konkurransens eneste kvinne ble nr. 7. 

Aret etter omtales en annen racerkj0rer slik: «Jeg ble nedbrutt da han i 
likhet med mange nybegynnere i racerkj0ring debuterte med a vinke til ven
ner og bekjente under den farligste svingkj0ring. Ikke bare det at man skal 
ho Ide begge hender pa rattet, men man rnA da ikke innbille publikum at det er 
et race som er analogt med et lokaltog. Der kan man til n0d stA og vifte til 
pAmrende ut av vinduet, men i race i trekk:eren -.» 

De siste motorlop i Korketrekkeren 
I 1931 arrangerte NMK, Norsk Motorcykle-Klub, Korketrekkerl0pet, og 

Aftenposten skrev at «deter det flotteste stevne vi noengang har hatt». 
Det siste motorl0p i Korketrekkeren som omtales i Motorliv, var det nor

diske mesterskapsl0p pA motorsykkel i 1933. Det var stralende vrer og mel
lorn 15000 og 20000 tilskuere. PA ny vant svenskene, Carl Jonson med ny 
bakkerekord pA 1.55.6. 

Motorlop eller Trygg Trafikk 
Hvorfor sluttet kappkj0ringen i Korketrekkeren? Kildene forteller om man
glende interesse. Konkurransene var Apne, og fristen for A melde seg var to 
uker. I 1930 hadde bare 4-5 meldt seg pa innen fristen, slik at kj0ringen ble 
innstilt. I 1932 var det ingen konkurranse. En innsender mente at interessen 
var st0rre, men at deltakeme var slappe med pAmeldingen. 

Styrene i de tre motorforeningene begynte A gA imot motorl0p. I stedet 
ville de satse pA reisekontorer, trafikkultur og Trygg Trafikk, meldte Motor
liv i 1931. 
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DAGLIGLIV PA VOKSENLIA RUNDT 1930 
av Anne-Wenche Ore 

H0sten 1927 bmt en liten familie opp fra Majorstuen for A flytte inn i en ny 
enebolig pa Voksenlia (eller Lia som lokalbefolkningen sa). De f0rste helArs
beboeme hadde flyttet inn i sine hus rundt stasjonen om trent 10 Ar f0r, men 
vAr vei, Jerpefaret, var preget av hyttebebyggelse. Jerpefaret var planlagt fra 
Voksenlia til Skogen, men var pa den tiden bare opparbeidet som bilvei ca. 
500 meter, resten var kjerrevei. Hele strekningen ble skikkelig kj0revei f0rst 
etter krigen. I 1927 var det 7 bus - 4 av dem var hytter- langs den opparbei
dede veien. Hyttene ble riktignok av og tilleiet ut som boliger. I en av dem 
bodde tegneren OlafGulbransson fra 1923 til1927. I veien opp til den hytta 
var en lykt den eneste belysningen i hele Jerpefaret den f0rste tiden. Siden 
kom det 6 lykter i veien, den siste utenfor nedgangen til nummer 14 og 16. 
Det kom ogsa to nye eneboliger i begynnelsen av 30-arene. 

( 

"Professor Emil Smith hjem til middag". 
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Vann 
Vannet ble det storste problemet for vc\r familie. Brennen var ikke garantert 
c\rsikker, og familien ble anbefalt c\ grave en ny brenn. Det ble aldri gjort. 
Vannproblemet forfulgte faktisk familien fram til desember 1983. En elek
trisk pumpe pumpet vannet fra brennen til en tank pc\ loftet. Nc\r vannstanden 
i brennen var lav, kom det luft i pumpereret, og pumpen mc\tte «nreres». Om 
hasten og vc\ren var det gjeme nok vann og ogsc\ om sommeren i den sterkeste 
tordenvrersesongen. Det er kanskje derfor jeg la mer merke til slikt vrer i 
bamdommen. Tordenvreret vandret opp og ned Sorkedalen, far var ute og 
Ia get bekker i riktig retning i vc\r bakke, det virket dengang som han likte det. 
Vc\r bamdoms vinter ble preget av snosmelting, vi hadde en vasketrommel 
stc\ende pc\ platen nesten hele vinteren. Men vi fikk hjelp, det forste jeg hus
ker var, at butikken pc\ Besserud kjorte vann til oss i 50-liters melkespann, 
senere i 30-c\rene kom Anstein Olsen med lastebil og 1000-liters tank. Til 
slutt, fra begynnelsen av 60-c\rene, kom brannfolk fra Smestad brannstasjon 
med 6000 liter i tanken. Det monnet. Drikkevann ble ogsc\ hentet hos naboen 
som hadde en utmerket brenn. Dette fikk min far til c\ omtale oss som Torr
Smith i motsetning til vc\r nabo Voght-Eriksen. 

V atvask hos VelVask 
Storvasken ble hentet av VelVask pc\ Majorstuen, begrepet vc\tvask satte bame
fantasien i sving - hva var torrvask? Resten av vasken ble foretatt hjemme, 
noe i bryggepannen og noe i vasketrommelen pc\ platen. Om sommeren ble 
toyet skyllet i bekken sci lenge det var vann der. Toyet ble hengt til tork ute. I 
de forste <irene var ikke dette belt trygt. Kuene fra Skuggen og Stremsbrnten 
beitet i vc\r 1i og syntes at bleier var en god variasjon i kostholdet. 

Bred 
Det daglige bred bod derimot ikke pc\ srerlige problemer. Butikkene lA riktig
nok et godt stykke unna. Det var en melkebutikk bak Holmenkollen restau
rant, men den assorterte butikken lei pc\ Besserud. Forst var det Baarlid i butikk
huset hvor Besserud kolonial er den dag i dag. Sci kom det en konkurrent 
Monsen, i kjelleren i den gamle skyss-stasjonen. I midten av 30-c\rene flyttet 
Monsen til butikkhuset og etablerte seg med kjott-, fiske- og kolonialbutikk. 
Pc\ den ene siden av Monsen lei Det lille magasin med fru Gulbrandsen som 
forte det meste, der kunne man kjope fodselsdagspresanger til rimelig pris. 
Pc\ den andre siden var det hjemmebakeri og bred- og melkeutsalg. 

Hjemmevrerende husmodre og dorselgere 
De aller fleste madre var hjemmevrerende, i tillegg fantes det hushjelper. 
Dette Ia grunnen til en sterkt oppsokende trafikk av forretningsdrivende. Tid
lig i min bamdom husker jeg melkemannen som kom med flaskemelk og 
sikkert ogsc\ andre melkeprodukter, den eneste grunnen til at jeg husker ham, 
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Pa vei til minforste skoledag i 1934. 

er at han kastet tomflasker etter vAr 
elghund som var meget opptatt av 
A verne familien. Forholdet dem 
imellom ble aldri godt. 

Melk 
Meget snart fikk vi melk i spann 
fra Voksen gArd, med best og kjerre 
om sommeren og slede om vinte
ren. Til midten av 30-c\rene kom det 
en fiske- og grennsakbil minst en 
gang i uken, tror jeg. Etter hvert 
ble det imidlertid mer allminnelig 
A bestille varer tilkjort fra Monsen 
pc\ Besserud. Fisk foretrakk min far 
A kjope pA bryggen. Bredmannen, 
Gundersen pc\ R0a, kom pA doren 
belt fram til krigen. Han visste ney
aktig hva familiene brukte. Vc\r fa
milie kjopte et dobbeltstekt «lite 
allminnelig» bred, igjen funderte 
barnet pA hvordan et allminnelig 

bred sA ut. Vi kjopte ofte rugkaker til helgen og en vorterkake i ny og ne. Jeg 
husker ogsA at det av og til kom en kremmer til huset. 

Brannstasjon 
Redslen for brann satt dypt i oss. Telefonnummeret til Holmensreter brann
stasjon hang ved siden av telefonen. Denne brannstasjonen lA (husene ligger 
der fremdeles) i Holmenkollvei-svingen i krysset ved Ankerveien. I 193 7 
hadde stasjonen en Fiat brannbil med stige og motorspreyte anskaffet i 192?, 
dessuten utrykningsbil og slangebil, alle forsynt med modeme sluk
ningsmateriell. 

Snomaking 
Soomakingen foregikk med plog og hester, det var forskjellige plogtyper, 
noen mindre og noen med h0ye vinger som virkelig kunne velte snoen til 
siden. Men ble det for mye SM, greidde ikke biter a kjore inn i Jerpefaret. Da 
mor og jeg kom fra klinikken 9. april 1928, ga drosjen opp i krysset Lille
vannsveien- Jerpefaret, resten av veien matte mor og bam trekkes pa kjelke. 

Til tross for mer primitiv making den gangen eller kanskje pc\ grunn av 
den, var veien aldri sa livsfarlig Mlkete som den har vrert de siste vintrene. 
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THAULOW-TARNETPAVOLVAT 
av Finn Holden 

Apoteker Harald C. Thaulow (1815-81), innvandret fra Slesvig og tok eksa
men som fannas0yt i Kristiania. I 1843 fikk han bevilling til A opprette L0ve
apoteket i Storgaten, det f0rste personlige privilegium som ble gitt i Norge. 
Han bod de med familien i 2. etasje over apoteket. Her m0ttes mye av Kristianias 
intellektuelle elite, Henrik Ibsen, Bj0mstjeme Bj0mson, Edvard Grieg, Aas
mund Olavsson Vinje, Ole Bull og bmdrene Sars. Da Bj0mson, Johan Sver
drup og Ernst Sars i 1879 hadde foreslAtt et rent norsk flagg, uten unions
merke, vakte det stor strid i Kristiania. Apotekeren samlet forslagsstilleme til 
fest i sitt hjem, som ble kalt «L0vem>. Under selskapet ble Storgaten fylt av 
en forbitret menneskemengde med pipekonsert og steinkasting gjennom vin
duene i Thaulows leilighet. Fruen ville slukke alle lys, men Thaulow ville at 
lysekronene skulle brenne, for «de rnA ha noget at sigte eftem. 

Han ble rik pA sitt apotekprivilegium, bygde Thaulow-basarene der Ope
raen (Folketeatret) nA ligger. Han eide hele omrMet mellom Uranienborg
skogen og Vol vat. Det nAvrerende Homansbyen solgte han til sakf0rer Homan 
for 50 000 riksdaler. I Uranienborg-skogen hadde han et weekend-sted, 
«Bloksberg», et stort, hvitmalt trehus litt nedenfor kirken. 

Senere bygde han sitt egentlige sommersted «Volvat»- det gamle slekts
navnet Tavlov omvendt. Her laget han demninger og fylte opp to Fmens-

Nedre Frnensdam i 1890. Tdrnet stod pd hoyden (Oslo Bymuseum). 
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dammer, der man kunne gd pA skey
ter om vinteren og fiske karusser om 
sommeren. FridtjofNansen gikk pA 
sk0yter her som gutt. Holmenkoll
banen og Slemdalsveien gikk i om 
lag 30 Ar rundt Store Fmensdam. SA 
ble dammene tappet ut, banelegemet 
ble rettet ut og Slemdalsveien gjort 
bredere. 

Thaulow anla park, bodde i huset 
«Granbakkem> (nrennest S0rkedals
veien i dag) og hadde egen gjeste
bolig, «Furuly». 

Her hadde han forfattere, malere 
og politikere som gjester. Somme
ren 1882 m0ttes en del norske og 
danske forfattere og kunstnere hos 
familien Thaulow pA Volvat. Da 
m0tte den danske forfatteren Erik 
Skram for f0rste gang en lovende 
norsk forfatter, den senere Amalie 
Skram. 

«Flytningen fra Storgaten til 
Uranienborg, som nA regnes for en 

Thaulows tarn, tegnet av Wilhelm von passende spasertur, var et svrert ap-
Hanno parat, med kj0reteyer, tunggods og 
atskillige flyttekarer.( ... )Enda vidl0ftigere var selvsagt flytningen til Thau1ows 
«10kke», Volvat, hvor familien gjeme ble boende til sommerferien var over.» 
(0stvedt, s.14-15) I hagen satte han et stort steinbord der familie og gjester 
kunne samles. Bordet stAr der fremdeles. 

Omkring 1870 oppf0rte apotekeren et utsiktstAm av stein pd eiendommen, 
pA toppen av Volvat. TAmet ble revet omkring 1914. Apotekerens bemmte 
s0nn, Fritz Thaulow (1847-1906) skal ha vrert med pA denne tAmplanen. 

Pressen i samtiden skrev om tAmet: «UdsigtstAmet ligger i et kj0lig Gran
holt pA Toppen av et Bjerg. Udsigten over By og Fjord er henrivende, og 
TAmet er det bedste Udsigtspunkt i Byens Nrerhed. Deter opf0rt af og ejes av 
Apotheker Thaulow som dog velvillig lader Stedet stA Abent for Alle og En-
hver.» 

Kristianias befolkning dro pA piknik til utsiktstAmet med nistekurver om 
s0ndagen. 

I 1850 grunnla Thomas Bennett et reisebyrA i Kristiania. ByrAet leide ut 
karjoler til turister eller arrangerte turer for dem. Bennett stanset vognen i 
S0rkedalsveien ved Volvat slik at turistene kunne gA opp bakken til tAmet og 
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nyte den «henrivende utsikten over by og fjord». I dag heter denne bakken 
Tarnveien. 

Ogsa byens unger brukte tarnet. 
«Thaulowtarnet pa Vol vat var en srerlig attraksjon. Det var et bastant tarn 

av grasten, som Ia pa toppen av haugen litt utenfor Vol vats have, sa her kunne 
folk sla seg ned i smaskogen. Tarnet var helt massivt med en utvendig trapp 
som ferte opp til en tunnellignende port tvers gjennem tarnet og sa nok en 
utvendig trapp til neste tunnelport, hvorfra den siste trapp ferte opp til top
pen, som var omgitt av et jerngelender. Herfra hadde man en prektig utsikt 
over fjorden og hele omegnen med Fmensdammene og Frognerdammene i 
forgrunnen. 

Muligens har det vrert et lignende utsiktstarn pa andre hauger omkring. 
Iallfall var det rester av et lignende byggverk pa Tertberg. Det kan ennu sees 
spor efter det, men dengang var murene sa ooie at de blev brukt til festning, 
hvor store guttekamper blev holdt, hvori ogsa Nansen-guttene tok ivrig del, 
bar jeg hert. Det synes jo ogsa noksa rimelig dade bodde i nrerheten og alltid 
var blant de ferende i gutteflokken.» 

«Alle veier og gater stod til var uinnskrenkede disposisjon. Det var jo 
ingen trafikk a snakke om. En yndet tur (fra Uranienborg terrasse) var til 
Thaulow-tarnet pa Volvat. Det stod innimellom grantrrerne pa toppen av bey
den og var som bekjent bygget av grastein. Det var en yndet sport a slippe ned 
hjulene for a se om sveisingen holdt. Det hendte nok ofte at den gikk opp, og 
da matte vi ga til smeden pa Briskeby og ffl sveiset hjulet pa ny. Det kostet 10 
ere.» (Hjulet var laget av stal, var 60-70 em i diameter og ble trillet med en 
kort stang.) 

Litteratur: 
Bjerknes, Ernst: Smaturer i Aker i 1870-80-arene,i St.H. 1940. 
K0ltzow, Liv: Den unge Amalie Skram, Oslo 1992. 
Thaulow, Harald: Pa vidvanke gjennom livet, Oslo 1958. 
0stvedt, Einar: Fritz Thaulow. Mannen og verket. Oslo 1951. 
Aars, Harald: Barndomsminner fra Homansby, St. H. 1940. 
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