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REDAKTORENS SPALTE 
Dette nummeret er stort sett fullt av 
skildringer av barndom i bydelen fra 
arhundreskiftet til og med tiarene etter 
annen verdenskrig. Dette er artikler som vi 
har ratt tilsendt, vi trenger flere av dem. 
Forhapentligvis vil skildringene samlet vise 
noe av utviklingen i samfunnet, levekar, 
teknologi og fritidsmuligheter. 

2. Riis speidertropp har klart a lage en jubileumsbok rikt utstyrt med 
fargebilder fra en tilsynelatende lykkelig ungdomstid. Den er anmeldt i bladet. 

Det er "in" a skrive turhandb0ker, tre institusjoner produserer hver sin 
serie: Cappelen, Fortidsminneforeningen og Vett og Viten. Vi har tidligere 
anmeldt turhandbok om Ankerveien. I dette nummeret anmeldes Mndbok 
med seks historiske vandringer i Oslo. Disse turguidene gir ideer til en 
tilsvarende turhandbok for bydelen. 

Historielagets leder siden starten, 0yvind Gaukstad, har skrevet historien 
om et sentralt bygg i bydelen, Vinderen apotek. 

Neste medlemsblad vii konsentrere seg om skolene i bydelen. Vi haper a 
ra inn noen skoleskildringer og bilder som kan fortelle noe om skolens 
utvikling. Har du noe afortelle om din skoletid her i distriktet, skriv ned og 
send det inn! 

Finn Holden 

Grakamveien 22, bygd i dragestil 

VEl OG VILLAER I RIIS SKOG 

Forsommervandring i Grakamveien 

Vinderen Historielag invi1erer medlemmene og andre 
interesserte til en liten vandring 

3. juni. Vi motes kl. 1900 pa Gullerasen stasjon. 

Turen vii ta omkring I Yz time og gar f0rst opp et par bratte bakker, men siden vii vi 
ga bare nedover og bortover. 

Var veiviser pa de nne turen vii va:re arkitekt Sigrid Solberg. Hun har lokalkunnskap 
om veier, hus og beboere etter et langt liv i denne ve ien. 
Turen avsluttes pa Grakammen stasjon. Vi anbefaler at deltakeme bruker trikk, for 
parkeringsmulighetene er darlige. 
Velkommen til var lille sommertur ide gamle skogtraktene til Ris gard. 
Vi haper pa godt va:r. 

VELMOTT! 

Metestedet ved Gu/lerasen stasjon - slik sa det ut if) or 

1 



BARNDOM PA VINDEREN VED 
ARHUNDRESKIFTET 

av Arne Dahlin 
I fars oppveksttid var sondre delen av 
Nordmarka i privat eie. Mellom 
bygrensen og marka Ia Akersgardene pa 
rad med store akerarealer. Et eldorado 
for aktiv ungdom. 

Rundt arhundreskiftet flyttet 
bestefar, som var byggmester, opp til 
Vinderen, villabebyggelsen langs 
Holmenkollbanen startet opp, og far 
flyttet med pa !asset. 

Som unger flest pa den tiden, var de 
med pa gardsarbeid. Lonnen var a ta 
va!re med der noe hendte. Kjore pa 
hoy I asset, ri hestene til havna osv. 
Dessuten var gardstunet en yndet 
lekeplass med mange unger. Hjemme 
hos far var det 9, det samme hos mor, 
hun vokste ogsa opp pa Yinderen. 

Far viste tidlig interesse for jakt, og 
ble utstyrt med en gammel piggfeier; og 
fritt leide langs aile akerkanter hvor han 
banket ned spurv, trost, duer og akerriks. 
Bonden pa Yinderen, Jens Yinderen, tok 
imot alt med glede og forsynte farmed 
krutt og hag!. Mang ei gryte fuglesodd 
ble kokt paden garden i fars oppvekst. 

Men det var bonden pa Ris gard far 
fikk den sterkeste tilknytning til. Han var 
selv jeger og tok farmed pa rugdetrekk, 
spilljakt og harejakt. De hadde ikke langt 
a ga til terrenget, skogen begynte rett 
utenfor gardsgjerdene. Deter rart a tenke 
pa, den gang var Yettakollen langt ute i 
marka. Som en kuriositet kan nevnes at 
i vaktinstruksen pa Slottet, helt til i min 
tid i Garden i -39, stod det "All jakt i 
Slottsparken er forbudt". 
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J akt i Rismarka 
I 1905, hint berommelige ar, fikk far 
tillatelse av Thorgersen pa Ris til a 
bygge ei !ita hytte ved Lorttjern pa 
sorostsiden av Skjennungsasen, og 
jaktrett i Rismarka. Far var 16 ar, og 
sammen med broren Arthur laftet han 
opp en kak pa 12 m2 i sorenden av 
tjemet. Ovnen i hytta var en gammel 
kjokkenovn som de tok pa en skikjelke 
og dro en kald vamatt med hoggeskara. 
Fra Yinderen over Gaustad- og 
Sognsjordene opp til Lille Aklungen og 
opp bratte lia pa en tommervei siste biten 
opp. Det ble en hard tur pa omtrent 8 
km. Selv om ovnene ikke var av de 
storste, er jeg sikker pa at gutta var blaute 
i luggen vel fremme . Jeg kan se dem for 
meg, dansende rundt hytta og utstote 
indianerhyl i yr glede; egen hytte og 
jaktmuligheter i aile retninger. Snakk om 
a komme inn i himmerike i levende live. 

Hverken Arthur eller noen av fars 
andre brodre ble noe Sa!rlig interessert i 
jakt, men etter at far hadde kastet sine 
oyne pa mor, ble han kjent med to av 
mors brodre, Nils og Thorleif som var 
bitt av jaktbasillen. Det ble et treklover 
som tnilte marka, sommer som vinter, 
med borse og fiskestang. Far ble regnet 
for a Va!re den hissigste og fikk tiJnavnet 
"Torpedojageren". 

Jeg vet at jeg ikke er fodt i 
Lorttjembua, men at jeg ble laga der, tar 
jeg for meget sannsynlig. Alt jeg kan 
huske fra min tidligste barndom, er 
forbundet med bua. Hver helg varvi her. 

Dahlin bodde i et av husene til hoyre. Hesjene er pa markene til Lille Borgen gard. 
Midt pa bildet ser du Holmenveien 19, kontorene til Selvaagbygg AS 

I ba!rtida Ia mor her lange tider av 
gangen med min soster og meg. Her var 
blaba!r, tytteba!r og multer i masser. Om 
hosten floy far pa jakt, han hadde ratt 
en irsk settertispe av Thorgersen. Den 
var meget god, og bra med fugl var det 
sa det hendte at sekken var tung. 

Kommunen kjoper 
skogen 
Kom det folk pa besok, gikk jeg rundt 
og pekte pa aile tra!rne , slo ut med 
armene og sa "Alt det dere serer far'ses 
skog." 

Men hvor lenge var Adam i Paradis? 
Kommunen kjopte skauen og fredet 
omradet for jakt. Far hadde ikke papirer 
pa noen eiendomsrett, sa da onkel 
Thorleif en sondag tidlig i august 1928 
kom til Lorttjern, var det bare en 
askehaug igjen. 

"Fattigsletta" 
Morfar startet sin lope bane til sjos. Han 
ble styrmann i ung alder, livet sa lyst ut. 
To unger var ferdige med reivestadiet, 
en ny unge Ia i beddingen. Min mor. 

Sa begynte ei tung tid. Skuta han var 
pa, ei selfangstskute, forliste i ishavet. 
Etter en tid ble hele mannskapet reddet, 
men aile sjuke av beri-beri . Bestefars 
helse var knekket, han matte oppgi sjoen. 
Etter en kort periode i politiet fikk han 
arbeid i fattigvesenet. Ell er riktigere han 
ble assistent i Akers Fattigkommission. 

Pa den tid var fru Andersen Aars pa 
Tuengen gard. Hun var sosialt 
interessert, og hadde av sin mann tatt 
utparsellert et omrade, begrenset av 
Holmenveien mot nord, Risbekken mot 
vest og Charlotte Andersens vei mot syd 
og ost. Her kunne folk, heist ansatt i det 
offentlige, ta bygslet jord. 
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Bestefar var heldig og fikk kontrakt 
pa den ene tomta. Penger til materialer 
ble skaffet til veie gjennom ei kusine. 
Han gjorde alt selv, gammel sj0mann 
som han var, kjente han godt til bade 
snekring og maling. Huset ble pa ca. 
60m2 i I \ti etasje, laftet plank, enkle 
vinduer og leire i stubbeloftet. Det var 
ikke store K-verdier if0lge moderne 
standard. Men frisk luft har aldri skadet 
noen, sa her gikk livet sin gang, og 
ungetlokken 0kte til ni stykker, fern 
jenter og fire gutter. 

Sammen med kjerring og unger 
dyrket han frukt og gmnnsaker. De 
f0rste ara ble det ogsa fora opp ku, gris 
og ooner i Holmenveien. For til kua fikk 
han gratis ved a sla gresset i de store 
villahagene rundt omkring. Da det blev 
innlagt vann i huset, st0pte han fast ei 
mast i bmnnh0let, med revtaljer og 
tauverk. Ved store dager som bursdager 

Postkort fra Vinderen 1904 
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osv. heiste han splitt-tlagget, ellers hang 
"Yindbo" vimpelen oppe, bla med hvit 
skrift. Deter ikke tvil om at han var en 
spesiell type. 

Etterhvert som tiden gikk, forlot 
ungene rei ret, og mor og far leiet annen 
etasje. Der blev jeg f0dt, begynte a 
krabbe og ga. 

Som sagt ble det utparsellert fern 
tomter pa fattigsletta. Et navn som 
omradet fikk pa grunn av bestefars 
tilknytning til fattigvesenet (som det 
dengang het). Noen velstand var det 
heller ikke. Men etter hvert som 
bebyggelsen spredde seg i Yestre Aker, 
ble villatomtene verdifulle, sa det ble 
med de fern , de 0Vrige solgt. 

En som kj0pte og bygget, var 
direkt0r Haraldsen, han hadde 3 unger, 
to jenter og en gutt. Jentene var noen 
sjarmtroll, den yngste er i dag landets 
fmste dame, dronning Sonja. 
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MINNER FRA VINDERENTIDEN 
OMKRING 1920 

av Geir Hvoslef 
I 1916 kj0pte min far, apoteker Oscar 
Hvoslef, Slemdalsveien 61 , huset 
nedenfor apoteket pa Vinderen. (Far 
drev ikke Vinderen apotek, men 
Nordstjernen i Stortingsgaten .) Her 
vokste jeg opp som nr. 4 av 6 bmdre og 
had de en fin bamdomstid. I 5 ar var det 
Vinderen folkeskole og ikke a 
forglemme premierl0itnant Svaes 
danseskole, sa var det ogsa kommet et 
hus i den gamle haven. 

Under krigen hadde min far ku 
sammen med sin gamle skolekamerat 
Herstein Sandberg som hadde eiendom 
med fj0s i en sidevei til Grimelunds
bakken. Hver kveld matte vi gutter hente 
61iter melk hos Sandberg ogjeg husker 
hans datter Gunhild matte f0lge meg et 
stykke pa vei hjemover en gangjeg var 
alene. Spannet var tungt for en liten gutt. 
Mmkt var detjo ogsa! 

Da det ble satt opp en transfor
matorkiosk pa hj0met av Slemdalsveien 
og Blindemveien, hendte det en stygg 
ulykke. Under byggingen av kiosken fait 
en av de tunge jemveggene ned og traff 
min skole-kamerat Alek Koritzinsky. 
Han fikk et stivt kne etter det uhellet. 

Det kj0rte en fiskehandler omkring 
med hest og vogn en gang eller to i uken. 
Han ble kjent med bade bam og voksne, 
og en gang bad han meg om a holde 
hesten mens han hadde et a:rend i 
nabolaget. 

Hesten var stor og hadde ingen 
vanskeligheter med a rykke t0mmene ut 
av handen pa en liten gutt. Den hadde 

lyst pa gresset i gmftekanten og trakk 
vognen na:rmere og na:rmere gmften 
mens det forsynte seg av herlighetene. 
Jeg sa hvordan dette ville ende med 
veltet vogn i gmften og tok til tarene. 
Heldigvis kom en eldre, mer hestevant 
pike forbi og trakk hesten opp pa veien 
igjen. Hun ble staende sammen med meg 
til fiskehandleren noe omtaket kom 
til bake sa historien endte jo godt. 

I skolegarden var det alltid liv og 
Ieven og mange hunder som fikk nyte 
godt av var skolemat. Hundene sloss 
iblant med oss som heiagjeng. I et 
frikvarter ble jeg pakj0rt av en 
sparkst0tting og matte ba:res inn av to 
la:rerinner. I en hel skoletime ble jeg 
sittende ogjamre f0r fmken fikk en eldre 
gutt til a frakte meg hjem - pa 
sparkst0tting. Benet viste seg a va:re 
brukket, og det ble et lengre skolefrava:r 
f0r alt var i orden igjen. 

"Konten" som vi kalte den store, 
gamle mursteinsbygningen pa Vinderen 
f0r, var stedet der vi smagutter ofte 
samlet oss rundt. Her var kolonial
butikken Bj0mstads Etterfelger, Anette 
Nielsens kortevarebutikk, og her var 
f0rst og fremst Yinderen konditori som 
leverte bakverk til Alliance nede i byen. 
Hadde vi noen erer til overs, kj0pte vi 
kakesmuler som vi fikk i store 
kremmerhus. Det var mest smuler fra 
wienerbmd og andre terre kaker, men 
av og til kunne det va:re bl0tkakestykker 
som ikke var gode nok til vanlig 
servering. Om ikke kremen var sur, sa 
var disse kremmerhusene riktig gode. 
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En dag min klassekamerat Helge 
Hallesby og jeg var utenfor "Konten", 
sa vi en barnevogn med en liten, 
griitende tulle oppi. Vi fors0kte a muntre 
henne opp og fikk omsider jenta til a le 
igjen. Da kom moren som hadde sett 
oss fra vinduet, ut fra konditoriet og 
spurte om vi ville komme inn og fa et 
bl0tkakestykke hver siden vi var sa 
snille. Jeg husker enda hvor godt det 
smakte! 

Men vi var ikke like prektige 
bestandig. En dag var det en av gjengen 
som foreslo at en av oss skulle ga inn i 
konditoriet og sp0rre om a fa en I 0-0res 
sjokolade. Nar damen bak disken severte 
oss det vi spurte om a fa, skulle vi ta 
sjokoladen og stikke. Vi hadde jo bedt 
om a "fa" den. Vi bestemte oss til a l0pe 
om kapp, og den som tapte skulle fa 
oppdraget. Det ble heldigvis ikke meg, 
og vi sto utenfor og ventet pa at gutten 
skulle komme ut igjen med sjokoladen 

Vinderen stasjonfor bensinstasjonen kom 
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som vi skulle dele . Gutten kom styrtende 
ut med sjokoladen i handen og damen 
etter. Hun skulle ringe politiet, skrek hun 
etter oss mens vi l0p alt vi orket. F0rst 
oppe i Haakon den Godes vei ble byttet 
delt. Det ble ikke mye til hver, og jeg 
hadde 10pt sa langt at det ikke ble noe 
igjen til meg. 

Konditorene holdt til i kjelleren, og 
det ble stor oppstandelse da noen av oss 
fortalte hjemme hva vi hadde sett 
gjennom kjellervinduet. Konditorene 
hadde slikket pa kniven fm de brukte den 
til a glatte pa marsipangrisen f0r jul. Det 
kom visst i avisen ogsa og var en fa:l 
historie. 

Vi var naturligvis interessert i biler 
og var venner med drosjesjiif0rene pa 
holdeplassen pa Vinderen . Den jeg 
husker best, ble kalt Noa og hadde en 
gammel Renault av den typen hvor 
radiatoren satt bak motoren slik at 
panseret fikk en spesiell fasong. Ellers 

var det tlere av merkene Buick, Dodge, 
Oldsmobile og Fiat, men ogsa merker 
som ikke eksisterer i dag sa som Paige, 
Columbia, Presto, Premier, Adler og 
mange tlere. De tleste drosjene var apne 
om sommeren og satte pa en sakalt 
"vintertopp" i den kalde arstid. Disse 
"vintertoppene" var gjeme norskbygde 
(hvajeg f0rst langt senere ble klar over). 

En vinter var det streik pa 
Holmenkollbanen. Da kj0rte vi 
pelskledte fruer pa sparkst0tting fra 

:m;~J;•· 

Varevognen til Vinderen Alliance 

Vinderen til Majorstuen for 25 0re. 
Sneen Ia fast og fin pa Slemdalsveien. 
Hverken salt eller sand 0dela snedekket 
den gangen. 

Det var store tra:r mellom fortau og 
bilvei mellom Diakonhjemmet og 
Vinderen. En dag kom min far hjem med 
glassplinter i ansiktet og blodet silende. 
Drosjesjiif0ren hadde kj0rt rett i et av 
tr<eme og far gikk pa hodet inn i den store 
glassruten som skilte sjiif0ren fra selve 
kupeen. 
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BARNDOM I THAULOWS VEl 
F0R KRIGEN 

av Odd/aug Marstein 
I 1932 kom familien flyttende fra 
Bergen. Far hadde ratt ny stilling i Oslo, 
og han hadde funnet en leilighet til oss i 
Thaulows vei 9 pa Fmen. Thaulows vei 
var, og er, en blindvei som gar mellom 
Volvat i S0rkedalsveien og Fmen i 
Slemdalsveien. Vi tlyttet inn i et stort 
gammelt sveitserhus. Det var flere av 
den typen der. Det f0rste og viktigste var 
apoteker Thaulows hus som hadde gitt 
veien navn. Han kalte sitt hjem Volvat, 
som er Tavlov bakvendt. Tavlov var et 
sted i Danmark, hvor familien var 
kommet fra. Thaulow hadde forresten to 
hus, et som ligger h0yt hevet mot 
S0rkedalsveien, og et !itt mindre som er 

det f0rste huset i Thaulows vei . Dessuten 
var det to gamle hus til pa samme side 
av veien og et pa bysiden, nemlig det vi 
bodde i. 

Pa den tiden var det blitt moderne 
med funkishus. Noen slike var kommet 
i var vei ogsa, s<erlig i veiens 0vre ende, 
der den endte i en gangvei til Slemdals
veien og en gangvei gjennom en port i 
gjerdet til Diakonhjemmet. 0verst i 
veien Ia M0lla. Det var et kirkelignende 
hvitt murhus med fire store leiligheter. 
Det var !itt fornemt, syntes vi. Nederst i 
veien, mot S0rkedalsveien, Ia Holmen
kollbanens betjentboliger. Det var tre 
brune murhus med haver, fire leiligheter 
i hvert. 

FrfiJensdammen, Thaulows vei, Tarnveien 3-5, ca. 1890. 
Odd/aug Marstein bodde i huset t.h. Ukjentfotograf Utlant av Oslo Bymuseum 
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Lokka og Gaustadbekken 
Mellom Thaulows vei og Majorstuen var 
et stort ubygd omrade, kalt L0kka. Der 
var det herlig a !eke. Midt pa L0kka var 
det en gammel svingskive som trikken 
hadde brukt til a snu pa. Det var lenge 
siden den hadde v<ert i bruk. Navar den 
til a !eke i. Den besto av en stor, rund 
fordypning, kantsatt med mur i md 
granitt. Tvers over denne gikk skinner 
pa understell. De stod fast og stille, for 
oss et slags klatrestativ. Ellers bestod 
L0kka av villniss, det som barn elsker. 
Rett nedenfor huset, mellom oss og 
l0kka, gikk bekken. Oven for oss het den 
Gaustadbekken, nedenfor het den 
Frognerbekken. Da Sognsvannsbanen 
ble bygget, ble den lagt i mr et lite 
stykke, forbi Fmen stasjon. R0ret var sa 
stort at vi barn kunne vasse igjennom 
det. Nedenfor oss var den ute igjen. Jeg 
elsket a sitte og se pa vannet som rant sa 
fort og herlig. Jeg dmmte om a !age meg 
en flate og flyte av sted. Vannet var 
faktisk rent den gangen, i aile fall a se 
til. 

Den store fine haven som mor 
opparbeidet, er senere blitt 0delagt av en 
stor steinfylling. Kanskje har en senere 
eier hatt planer om a bygge ut eller Ta en 
tlate foran huset. Det var nemlig ikke i 
min tid . Bare et par meter var fiatt, 
deretter skranet haven ned mot bekken. 
Noe av det f0rste jeg gjorde i den 
bekken, var a ake pa kjelke rett inn i en 
stikkelsb<erbusk og ta en stiv kvist med 
torner inn i leggen. J eg ser enda for meg 
saret, et rundt, mdt krater med strittende 
kj0ttslintrer, stort som en to0ring. Arret 
er fremdeles rundt og hvitt og like stort. 
Ble jeg da tatt med til Legevakten pa 
Majorstuen? Nei da, jeg fikk et plaster 

pa. Sammensying av sar h0rer en senere 
tid til. 

Vinderen skole 
Vi tlyttet dit om h0sten, og vi begynte 
pa skolen. I Bergen hadde vi to eldste 
gatt pa skole med to skolegarder, en for 
piker og en for gutter. Det var rene gutte
og pikeklasser. Pa Vinderen skole var 
det blandingsklasser og blandet skole
gard. Mor fulgte oss til skolen der vi 
hilste pa overl<ereren. Han het Sch0ien, 
sa vidtjeg kan huske, en gammel mann 
med hvitt skjegg. Eller husker jeg feil ? 
Han ble snart etterfulgt av en ny over
l<erer. 

Fmken Getz ble min klassefor
stander. Hun var en "snill" l<ererinne. Vi 
delte dem inn i snille og strenge. Hun 
spurte hva min far var. Jeg visste at han 
var ingeni0r, men hadde h0rt det ordet 
uttalt pa forskjellige mater. Siden jeg 
ikke var sikker pa riktig, tidde jeg still e. 
"Nei, du vet vel ikke det'', sa hun. Jeg 
var et sjenert barn som ikke turde 
snakke. Jeg hadde et strikkeskj0rt som 
bestemor hadde strikket. Fmken Getz 
ville strikke maken til sin niese . Hun 
satte seg stadig pa huk og tellet maskene 
langs kanten. Jeg ble veldig stolt og glad 
for atjeg hadde noe som hun syntes var 
fint. 

Vinderen skole hadde skolehave, den 
Ia mot Ivar Aasens vei . Vi hadde timer 
der da vi ble st0rre. Den er forlengst 
nedlagt og gar vel na inn i en st0rre 
skolegard. Nar vi skulle pa we, rakte vi 
opp handen og ba om a Ta lov a "ga pa 
garden". Det var en rest fra den gamle 
tid med utedoer i garden. Dajeg kom til 
skolen, var det vannklosett i kjelleren. 
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Jeg, som det sjenerte bam jeg var, turde 
aldri be om sant. Det brukte jeg 
friminuttene til. 

Hjemme 
Huset i Thaulowsvei var gammeldags 
og spennende. Vi hadde bad i kjelleren. 
Badekaret hadde levefetter, men var !itt 
udelikat for det var knudrete oppmalt, 
sannsynligvis fordi emaljen var avslitt i 
bunnen og sa var det malt oppa rusten. 
Det var jo av stepejem. Ved badekaret 
sto en hey varmtvannsbeholder av 
kobber med en liten ovn under. Der ble 
det fyrt opp hver lerdag, og sa badet vi 
etter tur. Vi bam badet gjeme to og to, 
men det ble skiftet vann mellom hver 
omgang. Det var vann nok. Det var bare 
a fyre. De to andre leilighetene i huset 
hadde ikke bad. Vi hadde utedo inne, 
dvs. et lite kott med bettedo like innenfor 
inngangsderen. De som bodde i annen 
etasje, og de som bodde i kjelleretasjen 
pa husets nedside mot haven, matte ga 
pa et virkelig utedo i uthuset. 

I kjelleren var det en vaskekjeller, 
ogsa med oppfyring. Nar vi skulle vaske, 
ble teyet lagt i vann dagen fer. Sa ble 
det fyrt under gryten og teyet ble kokt. 
Fra gryten ble det fisket opp med en 
trekjepp og hengt til avrenning pa 
klessnorene. Der var ogsa en rullebod. 
Der sto det en stor klesrulle av stepejem. 
Og der var et stort, langt trebord hvor vi 
stmk og ordnet teyet. Der var klessnorer 
hvor vi kunne henge teyet om det ikke 
var terkeva:r ute, og hvor vi kunne henge 
det rullede teyet til etterterk. Det ble jo 
rullet i fuktig tilstand. Men kjelleren 
inneholdt mer. Hver leieboer hadde en 
matkjeller og en vedbod. I vedboden 
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hadde vi en koksbinge og et lass med 
ved. Der sto en huggestabbe til 
vedhugging. 

Huset ble nemlig oppvarmet med 
svarte jemovner. I var leilighet fyrte vi 
bare i en ovn. Skulle vi ha varme i de 
andre va:relsene, ble derene apnet. Den 
ovnen vi fyrte i, sto i "midtstuen". Der 
var nemlig tre stuer pa rad, aile store, 
med gipsrosetter i taket. Jeg syntes de 
sa ut som bletkaker opp-ned. Taket 
hadde gipsborder rundt aile veggene 
ogsa, og vinduene var store med 
gesimser bade over og under. Men vi 
hadde ikke rad til a bruke stuene til stuer. 
Den som Ia na:rmest kjekkenet og som 
var beregnet til spisestue, hadde paneler 
halve veggen opp . 0verst ble den 
avsluttet med en hylle hele va:relset 
rundt, og over der var det noe 
vidunderlig : et "gyldenla:rstapet", 
selvsagt ikke av ekte gyldenla:r, men like 
tint a se pa. Der var det tra:r og blomster 
og fugler og drueklaser, i det hele tatt et 
eventyr. Men det ble brukt til 
soveva:relse for mor og far og de to 
minste . Midtstuen ble brukt til spise- og 
dagligstue og til sy- og arbeidsstue. Sa 
var det i det andre hjemet "salongen". 
Den ble brukt nar vi hadde gjester. Der 
var det ogsa noe vidunderlig, nemlig en 
stor gam mel svenskeovn. Den nadde til 
taket og var bygget opp av skinnende 
hvitt porselen med pynteborder i 
pastellfarver. Pa toppen en krone og 
nederst en dobbelder av skinnende 
messing. Nar vi skulle ha selskap, ble 
det fyrt i den, men det tok tid a varme 
den opp, sa fyringen matte begynne 
dagen fer, og varmen holdt seg dagen 
etter. 

....,. 

Postkortfra 1938. Utsiktfra Holmenkollbanen. Holmendammen til h((}yre 

Men tro ikke at salongen bare sto pa 
stas. Nei, der Ia jeg og min sester om 
natten. Vi hadde en dobbeltdivan som 
vi redde opp og slo sam men hver morgen 
sa ingen kunne seat vi hadde ligget der. 
Der hadde vi ogsa et skatol! som rom met 
skolebekene og kla:me vare, og der vi 
skulle sitte og gjere lekser. 

Utenfor midtstuen var det en 
glassveranda i hele stuens bredde. Der 
Ia min eldste bror, sommer og vinter, i 
kvelende hete om sommeren og i mange 
kuldegrader om vinteren. Vi hadde en 
stue til i neste hjerne. Den var nok 
opprinnelig et soveva:relse, men der 
bodde to av vare tanter, mors sestre. Vi 
hadde ikke rad til a bruke hele leiligheten 
selv. I det siste hjernet var kjekkenet. 
Det hadde en stor gammeldags svart 
srnpejernskomfyr. I det hele ble det mye 
stepejern i huset. Denne ovnen hadde 
en vannbeholder av messing paden ene 
siden. Der hadde en i gamle dager tan 

varmt vann nar en kokte pa ovnen. Men 
den ovnen ble ikke brukt. Vi hadde 
elektrisk komfyr. 

I kjekkenets hjeme mot nord var det 
et spiskammer. Men i varme somre hjalp 
det ikke a ligge mot nord . Skinken som 
hang der, fikk i aile fall en gang mark. 
Den hang i skinkepose, men fluene 
greide a stikke sine egg gjennom. 
Kjeleskap hadde vi selvsagt ikke. 
Derimot hadde vi en heykasse til 
ferdigkoking for a spare stmm. Det var 
rett og slett en trekasse med lokk, full 
av hey. I en fordypning satte vi 
kasserollen nar den var kommet godt i 
kok, og sa sto den der og godgjorde seg 
og kokte ferdig. 

Ved kjekkenet var det et lite 
pikeva:relse, og mellom kjekkenet og 
den opprinnelige spisestue var det en 
anretning. 

Der var det en nummertavle som 
viste hvilket va:relse som ringte. Det var 
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nemlig ringeklokker i aile rom. Jeg 
synes a huske at det var tlere nurnmer 
enn vcerelser. Derfor lurer jeg pa om 
huset opprinnelig hadde vcert en 
enebolig med sovevcerelser i annen 
etasje, der det na var en egen leilighet. 

Hovedinngangen gikk inn til en stor 
entretrapp opp til 2. etasje og der inn til 
oss. Vi hadde en entre innenfor den 
deren med darer til tre kanter. Til heyre 
til det sovevcerelse som vi leide ut, midt 
frem til midtstuen og til venstre til en 
liten gang som Iedet til pikevcerelse og 
anretning. Anretningen hadde der til 
kjekken og spisestue. Kjekkenet hadde 
ogsa der til kjekkentrappen. Den Iedet 
opp ti I annen etasj e og ned ti I 
kjekkeninngangen og kjelleren. Selv om 
vi hadde darlig rad, hadde vi hushjelp. 
Det var nedvendig nar husstellet var 
tungvint og mulig fordi mange unge 
piker ikke hadde annet valg enn a ta 
huspost. Slik var det i de tunge trettiara. 

Uthuset hadde to rom. Det ene hadde 
vcert stall i husets velmaktstid, og det 
andre hadde vcert vognskjul. Pa 
uthusloftet had de det vcert hey ti I hesten. 
De som bodde i annen etasje, disponerte 
vognskjulet, og vi hadde stallen og 
uthusloftet. Loftet brukte vi til loft, og 
ellers hadde vi sykler og ski og 
haveredskaper i stall en. I uthuset var det 
ogsa to doer, en for hver av de to andre 
familiene . Stakkars folk, nar det var 
vinter og de hadde mavesyke. Det var 
jo ikke uvanlig i de tider. Det var ille 
nok for oss som hadde utedo inne. 

Haven 
Foran huset mot veien var det en 
singelstmdd gardsplass. Utenfor den var 
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havegjerde med port og postkasse, en 
diger kasse av tre, beregnet pa aile tre 
leiligheter. Langs kjekkensiden av huset 
kom vi ned til uthusetog seppelkassene. 
Seppelkasser og dobetter ble temt 
regelmessig av en seppelbil. 
Seppelmennene tok seppelkasser og 
dobetter pa skuldrene og temte dem i 
en beholder pa bilen. Det luktet ikke 
godt. 

Haven var delt i to. Vi hadde den 
sterste delen som omfattet halve 
forhaven, den ene siden tangs huset og 
halve skraningen ned mot bekken. De 
som bodde i annen etasje, hadde den 
andre halvparten av skraningen, men 
stelte den ikke. De som bodde i 
kjellerleiligheten, hadde det lille som Ia 
utenfor deres leilighet, deriblant et stort 
pceretre som nadde heyt opp foran var 
glassveranda og hadde de sterste pcerer 
jeg i mitt liv hadde sett. De var nok en 
fristelse for oss, men jeg mrte dem aldri, 
og det tror jeg ikke andre gjorde heller. 
Langs en vegg hadde vi to grapceretrcer 
og et plommetre med vidunderlige 
plommer. Mine tenner leper i vann ved 
tanken. Vi hadde med oss en dukkestue 
fra Bergen. Den ble satt opp pa 
plommesiden av huset, og ble tlittig 
benyttet sa lenge vi var sma, men under 
krigen ble den tlyttet nederst i haven og 
ble grisehus. 

Nar sommeren kom, begynte mor sin 
gartnerarbeide. Den ustelte haven var 
full av store , gamle frukttrcer og 
forvokste bcerbusker. Nederst i hjemet 
mot bekken var bringebcerfeltet. Mor 
ryddet opp og plantet blomster og dyrket 
gmnnsaker. Etter et par ar var den en 
Edens have. Midt nede i bakken var en 
liten flate. Far satte opp et gjerde 

omkring tlaten, og benker om et bord 
med skiferplate pa. Vi kalte det 
"Lysthuset". Der ble det ogsa plass til 
en hengekeye som mor sydde. Hun 
sydde alt mulig. Mine davcerende 
foreldre var vestlendinger. De fikk noe 
ut av allting. Nar jeg sier davcerende, er 
det fordi min mor dade da jeg var syv 
ar. Da var vi tre sesken. Senere giftet far 
seg om igjen, og det kom to sesken til. 
Den yngste ble fedt etter at vi var 
kommet til Vestre Aker som det het den 
gang en. 

Utenfor huset satte far opp et 
huskestativ. I det hadde vi huske, trapes 
og tumringer. Vi ble ganske spreke der, 
hang etter fettene og husket med hodet 
ned og gjorde aile slags sirkuskunster. 

Butikken 
Nar vi skulle handle, gikk vi til 
Majorstuen. Der handlet vi pa 
Samvirkelaget. Det var ikke den 
ncermeste butikken, men den billigste. 
Vi kjepte ikke alt der. Mel ken ble Ievert 
av melkemann, ide ferste arene med hest 
og vogn. Vognen var md med hvit skrift: 
"Doktor- og dyrlegekontrollert melk fra 
Fossum jordbruk". Senere ble hest og 
vogn byttet ut med bit med samme tekst 
og farge. Nar mor fikk uventede gjester 
om formiddagen, ble jeg sendt ut for a 
kjepe napoleonskaker i 0stens bakeri pa 
Majorstuen. De kostet 25 ere. Det var et 
cerend jeg gjeme gjorde, for det ble all tid 
noe til overs. Wienerbmd kostet 10 ere. 

Lek og fritid 
Men krigen er et annet kapittel og skat 
ikke bemres her. Dette er bamdommens 

tid da verden var enkel og vee ret var godt. 
Vi hadde selvfelgelig ikke bit. Far syklet 
til kontoret ved St. Hanshaugen. Til 
skolen gikk vi selvfelgelig, men 
dessverre hadde klassevenninnene 
fribillett til Holmenkollbanen. Fedrene 
var ansatt der. Bare jeg og Else gikk. 
Hennes foreldre hadde Volvat gartneri. 
Det Ia der Majorstua politistasjon Jigger 
na. De bodde i et av de gamle sveitser
husene, enda eldre enn vart. Ja, jeg sier 
vart, men det var statens, for statsansatte 
leieboere. 

Nar vi skulle ut og bade pa Bygdey, 
gikk vi. Vi gikk gjennom det som senere 
ble Frognerparken, men som var under 
anlegg, forbi det som skul le bli 
Monolitten, men som var innebygget i 
et heyt tretam. Sa gikk vi ned Madserud 
Aile, forbi ridehuset pa Skeyen der hvor 
endeveggen hadde en stor reklame for 
Kellys bit bringer. Den var malt over hele 
endeveggen, en smilende dame som 
hadde en bilring tredd over seg. Hun 
vinket med den ene armen og teksten 
led: «Keep smiling with Kellys!» Aldri 
skat jeg glemme Kellys. Reklamen har 
sin makt. 

Over jernbanen gikk en hey gangbro 
med en bygning hvor det sto: "Norsk 
Elektrisk og Brown Bowery". Jeg teste 
det som det sto, for jeg hadde ikke lcert 
engelsk enna. Sa gikk veien videre over 
Bygdey tangs Kongsgardens gjerde, 
gjennom en skog og ut til Paradisbukta. 
Det var var badeplass. Vi badet, spiste 
bmdskiver og drakk saft av tlaske. Sa 
kledde vi pa oss og gikk samme veien 
hjem. Vi had de ikke lcert a sole oss enna. 

Nar vi skulle pa ski, gikk vi rett 
hjemmefra. Da var det opp tangs 
Gaustadbekken, forbi Gaustad gard der 
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det luktet gj0dsel , gjennom 
Gaustadskogen og sa langt vi gadd a ga. 
Sa spiste vi niste og gikk hjem igjen. 
Men vi kunne ogsa holde oss pa 
Gaustadjordene der vi 0Vde oss i a sta 
ned bakker. Da vi kom fra Bergen, var 
jeg enda ikke atte ar, og hadde aldri hatt 
ski pa f0ttene. Men jeg fikk ski med 
kalosjebindinger og gikk pa ski i skj0rt 
og genser. Senere fikk jeg ski med 
«Kandaharbindingem og himmelbla 
skibukse. Men den var ikke av gabardin 
som var det vanlige og som slapp sneen 
lett. Nei, den var av ullent stoff som holdt 
pa sneen nar jeg datt. Det var flaut a ha 
sa tydelig tegn pa manglende 
skiferdigheter. 

Om vinteren var det et yrende liv av 
sparker og kjelker i Thaulows vei, hvis 
det var veer og f0re til det. Veien var 
nemlig passe bratt. Det var mange bam, 
bade store og sma, men bare tre piker pa 

min alder og i min klasse, de to som tok 
trikken ogden ene somjeg gikk sammen 
med til skolen. Vi gikk pa sk0yter pa 
Frogner stadion. De f0rste arene hadde 
jeg skrusk0yter og n0kkel til sk0ytene i 
snor om halsen. Etter hvert fikk jeg 
kunstl0pssk0yter. Ikke hvite og nye som 
jeg dmmte om, men brune og brukte. 

Stadion var slik inndelt at det ytterst 
var en bane rundt hele, der de med 
lengdel0pssk0yter gikk runde etter 
runde. Indre bane var inndelt med en 
mindre del i den ene enden der 
kunstl0psskolen holdt pa med sine 
0Velser. I den andre enden tror jeg det 
var avdelt for dem som spilte hockey, 
som vi kalte det. De spilte med en hard 
md ball. Midten av banen var for oss 
andre. Ved gjerdet til kunstl0peme sto 
vi og beundret de heldige med hvite 
dansesk0yter som trente pa "flyvem", 
"kniven", "piruett" og "attetall". Vi 

Fra det gamle Vinderen. Hvor lQ huset? Nar ble det bygd? 
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utenfor pr0Vde a kopiere dem med heller 
magert resultet. Jeg greide "tlyvem" 
baklengs og forlengs og en forsiktig, 
Iangsam piruett, men Ienger kom jeg 
aldri . 

Om sommeren gikk vi iblant til 
lekeplassen i Frognerparken for a pmve 
lekeapparatene som sto der. Det var 
husker, karuseller og slengstang. Den 
siste ser jeg er borte na. Kanskje var den 
farlig . Det var en h0y stang med 
kjettinger som hang ned fra toppen. 
Nederst var det ringer som vi holdt oss 
i, og sa tok vi fart, og slengte oss rundt 
og h0yest mulig opp i luften. 

Om sommeren lekte vi med dukker. 
Jeg hadde ikke ordentlig dukkevogn, 
menjeg hadde en dukkesportsvogn med 
et langt handtak. Det greide seg til a ga 
dukkevogntur med. Da gikk vi pa Vestre 
gravlund og spaserte pa de sma veiene 

mellom gravene. Sa beundret vi 
gravstener med engler og fugler pa og 
tenkte pa dem som var d0de, scerlig nar 
vi sa at de var bam. Vi gmsset litt da. 
Ellers kunne vi hoppe paradis, det var 
noe som aile kunne vcere med pa, men 
ballspill var verre. Noen piker hadde 
store, myke baller som de kunne bruke 
pa veggen og gj0re forskjellige kunster 
med. De bar dem i et ball nett om hal sen. 

Jeg hadde aldri noen stor ball, bare 
sma som ikke egnet seg ril ballkunst. 
Fikk jeg sa lane av de heldige? A, nei . 
Aile passet godt pa sitt den gangen. Men 
hoppetau had de jeg. Kunsten var a gre ie 
togangen. Det greide jeg. Slengtau 
hoppet vi nar vi var mange nok, for to 
matte slenge og en hoppe, men vi kunne 
greie oss med a knyte tauet fast i noe i 
den ene enden ogsa. Noen ganger kledde 
vi oss ut og lekte jaler. 

Luftbilde av Vinderen stasjonsomrade ca. 1950 
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SPEIDERBEVEGELSEN I 
VESTRE AKER 

av Peer Chr. Mo 
Historie er en sammenstilling av mange 
komponenter. En av komponentene i 
Vestre Akers historie i f0rste halvdel 
av dette arhundre er speiderbevegelssen. 

Denne begynte pa en liten 0y i 
Themsen, Brownsea Island, i 1907. 
Stifteren var l0ytnant Robert Baden
Powell som hadde tjent som offiser i 
India og i Syd-Afrika, og hadde lam 
under krigene at de innf0dte hadde stor 
fremgang ved a benytte gutter som 
speidere, og slik fikk i gang et 
fremragende kommunikasjonsapparat, 
som i krig selvf0lgelig er av uvurderlig 
betydning. 

Da BP kom hjem til England, 
bekymret for at Det britiske samveldet 
var i ferd med a mkne, kom ideen til 
speiderbevegelsen. Pa idrettsbanen fant 
BP guttene som han holdt leir fori 1907 
og igjen i 1908. BP's ideer fenget og 
spredte seg som ild i t0rt gress. 

I disse f0rste arene skrev han sin 
speiderbok "Scouting for Boys", en bok 
som i den grad appellerte til gutter at den 
kom i syv opplag de to f0rste arene. 
Landegrensene var ingen hindring, og 
boken er oversatt til de fleste 
verdenssprak. BP reiste verden rundt 
og holdt foredrag om sine speider-ideer. 
Den f0rste norske speidertropp blev 
stiftet av Christian Dons i Kristiania i 
1910, og Norsk Speidergutt-Forbund 
blev stiftet aret etter. Bevegelsen spredte 
seg meget hurtig utover landet. Den 
f0rste landsleir bl e holdt i 1914 pa 
Hoved0en med ca. 200 deltagere. 
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Til Yestre Aker kom 
speiderbevegelsen i 1926. Savidt vites 
har det aldri eksistert noen Vinderen
tropp, mens de f0rste speidertroppene i 
dette distriktet blev stiftet pa 
Holmenkollen og pa Slemdal, noe man 
kanskje kan undre seg over. For a dm i 
gang en speidertropp trenger man 
selvf0lgelig i f0rste rekke speidere og 
speiderledere. Speidere fant man den 
gangen fortrinnsvis det hvor det var 
skoler. Skole var det pa Vinderen og pa 
Slemdal, sa vi rna vel anta at mangelen 
pa ledere gjorde utslaget. Det tar sva:rt 
mye tid og mange krefter a lede en tropp. 
Det er vanskelig a ta tid og overskudd 
til det, ved siden av studier, arbeide eller 
familie . I det sakalte banestmket var det 
i 20- og 30-arene helt vanlig a ta artium. 
Mange studerte videre, og det f0rte ofte 
med seg at de reiste til andre deler av 
landet, eller utenlands. En eventuell 
speidertropp ville ha vansmektet i 
mellomtiden, og ville snart ga inn. Man 
kan ikke lede en speidertropp pa Slemdal 
fra G0teborg eller Glasgow, ja selv ikke 
fra Trondheim. Men pa Slemdal hadde 
man va:rt heldig. En utgift gymna
stikkla:rer, som riktignok bodde pa 
Majorstua, overtok. Gunnar H. 
Westgaard gikk inn for saken med 
entusiasme og overskudd. Som la:rer 
visste han hvordan han skulle ta guttene 
med, og resultatene viste seg snart. 

2. Slemdal Tropp blev stiftet i 
S0rkedalen i 1926, og Gunnar H.W. 
overtok i 1928. 110pet av et par ar vokste 
troppen kmftig, bade i antall og i kvalitet. 

I 

Norsk Speidergutt-Forbund hadde 
landsleir pa Sj0sanden ved Manda! i 
1932, og 2. Slemdal Tropps 
representasjon var stor, god og 
vellykket. I 1932 var troppen allerede 
sa stor at en del matte sk illes ut. Da 
troppen hadde speidere bade fra Vestre 
Aker og fra Oslo, blev de speideme som 
bodde i byen, innlemmet i en ny tropp, 
47. Oslo Tropp, mens 2. Slemdal blev 
en ren Yestre Aker tropp. 

Den sterke kvalitetsvekst som sa:rlig 
Gunnar H. W. hadde a:ren for, hadde 
trukket speidere til troppen bade fm byen 
og fra hele stmket rundt Holmenkoll- og 
Smestadbanen. Gunnar H. W. var ogsa 
idrettsmann, fotball-keeper i Lyn, men 
av og til vikarierte han pa landslaget. 
Dette bidro naturligvis ogsa til at guttene 
sa opp til ham. Et av hans egne mange 
slagord var «eksemplets makt», og det 
er ingen tvi l om at han bestrebet seg pa 
a va:re et godt eksempel for guttene, 
bade i speidertroppen og pa 
fotballbanen. Dette var kanskje mange 
linjer om en mann, men saken er at 
denne ene mannen er det vel i f0rste 
rekke vi kan takke for at det vokste frem 
en velorganisert speiderbevegelse i vart 
distrikt. 

En sen, men vakker, augustkveld i 
1933 bes0kte Lord og Lady Baden
Powel l Oslo og banestmket. Et start 
leirbal pa Frognerseteren samlet tlere 
tusen speidere fra hele 0stlandet + de 
ooye engelske gjester, og naturligvis de 
0vers te norske ledere, bade pa 
sverdsiden og pa spinnesiden. Lady 
B-P var verdenssjef for pikespeideme. 
Leirbalet hadde ogsa den cere a ta bes0k 
av dronning Maud. 

Det var f0rst etter krigen at det kom 
i stand et skikkelig samarbeide mellom 
gutte- og pikespeidere i Norge. Det fait 
ikke vanskelig i vart distrikt, hvor det 
alt i mange ar hadde va:rt vanlig med 
felles-klasser pa skolene, i motsetning 
til mange andre steder. I mange lander 
dette na:re samarbeidet ennu utenkelig, 
men pa dette feltet er jo de nordiske land 
heldigvis i forkant . 

Men f0r vi kom sa langt som til et 
virkelig samarbeide, kom allikevel noen 
unge piker inn i troppene pa grunn av 
ulvunge-arbeidet. De sma mellom 8 og 
II ar fikk sine «ulvetlokkem, hvor de 
kunne leke speidere, som eldre bmdre 
eller venner. Ulvunge-bevegelsen er 
egentlig bygget over «Jungelboken» av 
Kipling, og Kiplings jungeldyr 

Minnesmerke over denforste speider
sjef i Norge, Chr. Dons, ved Hauktjern. 
Fra Marka fra A til A. 

17 



appellerer til smaguttene . Basert pa 
erfaringer fra andre land skulle og burde 
ulvetlokk en ledes av kvinner , og 
«Akelaene» gjorde sitt inntog i troppene, 
og var det forste feminine innslag. I. 
Slemdal fikk omsider sin ulvetlokk, men 
det tok lang tid. Arsaken var ikke mangel 
pa gutter, men mangel pa ledere. 

Da I. Slemdal sa a si sprang ut av 
2.Siemdal, var miljoet sa godt at en 
mengde eldre speidere ikke sluttet, men 
fortsatte som hjelpere, som blev kalt 
«delingsforere». Disse bisto da ved 
troppens moter, turer, leire og konkur
ranser osv., og gjorde en fin innsats. Men 
en ting era hjelpe til, en annen a lede og 
ta ansvaret. Noen av disse tidligere 
delingsforere - de som lever er nu over 
70 ar - holder ennu sammen i en slags 
gamlekar-klubb. Det er lenge siden 
troppene hadde noen glede av dem, men 
man kan trygt si at de selv har hatt 
livslang glede av sin speidertid. 

l .Siemdal skulle senere bli kjent for 
sin utenlands-representasjon, og denne 
begynte faktisk i 193 7 . Da var det 
verdensleir, jamboree, i Holland, og tre 
av troppens speidere syklet til Holland 
og deltok der. 

En kvinne som kunne lede 
ulvungearbeidet i Slemdal-troppene 
kom til slutt, men etter noen ar kunne 
hun ikke Ienger fortsette, og en ny og 
habil ulveungeleder var vanskelig a 
finne. I dag, da jenter og gutter har et 
mert samarbeide i troppene, ville det Va!rt 
lettere, men slik var det ikke for krigen. 
En ting som bandt de eldre speideme i 
Slemdal-troppene sammen, og som nok 
er en av grunnene til at mange av dem 
ennu holder sammen, var arbeidet med 
hyttebygging. Hytte bl ev reist pa 
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Brunkollen i Ba!rum. Dette var se lvsagt 
et stort og tungt loft den gangen, i 30-
arene. 

I Norge gjorde krigen store 
forandringer for speiderbevegelsen, som 
for sa meget annet. Endel speiderledere 
fait dessverre, andre forsvant til utlandet, 
atter andre fikk familie og kom aldri 
tilbake. I 1941 ble speiderbevegelsen 
forbudt av okkupasjonsmakten, og selv 
om det nok ble drevet !itt speiderarbeide 
ogsa i krigsarene, er det innlysende at 
med unge gutter, som mange var bam, 
ble det farlig inntil det umulige a drive 
det vi kan kalle vanlig speiderarbeide. 
Det kunne nok fortelles speider
anekdoter fra krigens tid, men det horer 
neppe til denne oversikten, sa vi tar Ia 
var lille beretning hoppe frem til 1945. 

Fa dager efter 8. mai 1945 blev 
bortgjemte effekter og utstyr funnet frem 
igjen. Det var viktig a komme i gang 
snarest mulig, ogsa pa en intemasjonal 
basis. Forst kom det nordiske 
samarbeidet i gang allerede i 1945. 
Krigen hadde fart noe mindre brutalt 
frem i Danmark enn i Norge, og en stor 
intemordisk leir blev holdt i Aalborg 
allerede i august 1945 . Norsk 
Speidergutt-Forbund ville gjeme va!re 
representert ved denne spesielle 
anledning, og 1. Slemdal Tropp blev 
bedt om a pata seg denne oppgaven. 
Tiden var meget kort, men I. Slemdal 
patok seg oppdraget. Lederne kom fra 
I. Slemdal, og guttene fra mange 
tropper. Jeg tror vi trygt kan si at 
oppgaven blev lost pa beste mate, tross 
tidspress og vanskeligheter. Sa mye 
positiv presseomtale som de norske 
speideme fikk i aile de ledende danske 
aviser, har de aldri tatt i Norge. Det var 

--,---

vel en av grunnene til at lederne i I. 
Slemdal igjen blev bedt om a overta en 
av de norske troppene som skulle 
representere landet vart ved den forste 
verdensjamboree efter krigen, utenfor 
Parisi 1947. 

Jeg har forsokt a vise at i 30-arene, 
og ogsa i etterkrigs-arene, var veksten i 
speiderarbeidet i vart distrikt stor . Men 
det var den ogsa andre steder. Slemdal
troppene tilhorte til a begynne med 3. 
Avdeling i Oslo krets. Eftersom 
speiderarbeidet i det gamle Vestre Aker 
vokste, blev det nodvendig a stifte Vestre 
Aker Avdeling, med Slemdal-troppene, 

Ulleval Hageby, Tasen osv .. Avdelingen 
blev snart storre enn mange kretser rundt 
i landet. Ledelsen av denne avdelingen 
skiftet noe, men lenge var troppslederen 
i I . Slemdal ogsa avdelingsleder. 
A vdelingen var hele tiden en del av Oslo 
Krets. 

Det er mitt hap at en oversikt som 
denne kan ha alminnelig interesse, fordi 
det efter mitt syn rna Va!re hevet over 
tvil at speiderarbeidet har hatt stor- og 
jeg haper- gavnlig inflydelse pa en lang 
rekke gutter/menn i det distriktet vi bor 
og lever i. 



SPEIDERLIV I 50 AR - 2. RIIS 
Speidergruppe 1945-95 

ved Finn Holden 
2. Riis speidertropp feiret sitt 5 ars 
jubileum med en speideropera, LA 
VITA SCOUT A, som foregar en morgen 
i en speiderleir. Ledeme tar speideme 
ut av soveposene, og disse synger en 
klagearie «Aldri er det fred a fa!» 
Havregmten svir seg til tonene fra «La 
Traviata». Operaen ble ogsa fremf0rt 
ved 50-arsjubileet i oktober 95. 

Andre speidertropper satte ogsa 
operaen opp, og Norges Speider
guttforbund bestilte den til sitt festm0te 
ved 40 ars jubileet i 1951. 

Siden 2. Riis presterte a skrive en 
opera etter 5 ar, er det ikke sa rart at de 
klarer a utforme en finjubileumsbok ved 
50 ars jubileet. Deter dessuten blitt en 

vakker bok med mange gode bilder pa 
pent papir. 

2. Riis ble stiftet i oktober 1945, bare 
noen maneder etter frigj0ringen. 
Utgangspunktet var dels gutteforeningen 
«Fram», dels 9. Oslo speidertropp, begge 
fra fm 1940. Under okkupasjonen ble 
speiderbevegelsen forbudt. Men Hans 
Wilhelm Hoff drev under krigen en 
fordekt speiderorganisasjon med 25-30 
medlemmer fra hjemmet sitt i Haakon 
den Godes vei pa Vinderen. 

Etter frigj0ringen ble I. Riis stiftet 
allerede i mai. Troppen var sa stor at den 
ble delt allerede i oktober med Torstein 
Bryne som troppsleder for 2. Riis. 

Torstein Brynes artikkel i 
jubileumsboken inneholder bade en 

ldene fra jubileumsboken om 2. Riis fra sommerturer, sommerleir og 
hytta pa Brunkollen. 

historikk over speiderarbeidet i 2. Riis 
og en oversikt over vanlig speiderarbeid. 

lnnholdslisten viser spennvidden i 
speiderarbeidet i 2. R iis: grader og 
merker, forhindringsl0p, BBB (Bibel, 
B0nn og Brorskap ), hytta, sommerleirer, 
snehuletur, kano og fjellsport i 2. Riis, 
orreleiktur. Listen over sommerturer er 
imponerende fra s0r (Mandai) til nord 
(Lofoten) i Norge, og til Sverige, Sveits, 
!tali a og Corsica. To artikler forteller om 
en ny fase: Jentene kommer med 

Godlukt inn i 2. Riis. Bildene forsterker 
inntrykket av mange spennende 
opplevelser for guttene og jentene i 2. 
Riis. 

2. Riis har tatt en fin jubileumsbok. 
Det er beundringsverdig a ta til en 50 
ars beretning om en speidergruppes liv 
gjennom vekst og d0dperioder. Og 
mange av speiderne har bidratt med 
bilder og artikler. Vi skj0nner godt 
tittelen pa en av artiklene: Speiderliv i 
2. Riis- en basis for livet. 
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HVOR ER DETTE P A SLEMDAL? 

av Harriet Bjorne-Larssen 
Bilde i medlemsblad nr. 2/94 er tatt rundt 
ar 1900 og viser noen hus, hvorav de to 
til venstre Jigger v/ en sidevei til 
Dalsveien. 

Det ene kjepte mine foreldre i 1916 
av frk.Thomle som hadde en stor 
eiendom pa ca. 7 mal. Hun dyrket frukt 
og brer og var dengang viden kjent for 
sine gode produkter. Min bestefar dro 
fra St. Olavsgate til frk. Thomle for a 
kjepe frukt etc .. Man kan ha lov til a si 
at det var ganske lang vei selv om 
trikken gikk fra Majorstuen til Slemdal, 
men han syntes det var umaken verd 
tydeligvis. 

Huset som het "Kroken", var 
tungvint og gammeldags. Med rette 

fttt S\.!rr,r.;~t, '<)s,:sh-~ j\k~~ 

syntes nok min mor at det var langt pa 
landet med kuene til Jonas Holmen rett 
utenfor havegjerdet. 

Eiendomme n ble delt i to med 
mengder av frukttrrer og brerbusker. 
Grosserer Morten Engebretsen kjepte 
den andre delen av tomten. 

I t121mmerhuset bak bodde Haaken 
Has berg Gran, professor i botanikk med 
haven full av de forunderligste planter 
og blomster. 

Skauen bak grenset til dr. Anton 
Raabe og til "Kape" Hoff. I Dalsveien 
utenfor Hoff var det en liten "bakke" 
som vi kalte Hoffbakken. 

Vi hadde et eldorado av en lekeplass 
rett utenfor stued121ren. 0stre Holmen 
gard hadde store jorder med en idyllisk 

';):·',-. ,.,,. 

Fra Jvar Ulvestad: Holmenkollen pa postkort 
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lave som Ia oppe pa en haug med bjerke
og hasselkratt. Takket vrere gamle Jonas 
Holmen kunne vi plukke blomster 
overalt der hvor det ikke var dyrket 
mark, og nar vi fulgte jordveien til 
garden, var det fullt av markblomster. 

Om vinteren hadde vi langrenn i 
smaputreterreng ( etter var malestokk) og 
med hopp og utfor i bakkene ned fra 
Iaven mot Havnaskogen. 

Laven pa Holmenjordet var et yndet 
tilholds- og ovemattingssted av folk som 
kom mer eller mindre ravende ned fra 
Holmenkollrennene dajeg var bam, med 
den felge av at det var totalforbud a ga 

utenfor havegjerdet pa Holmenkoll
dagene. Det var heller ikke sa sjelden at 
det kom tatere som skulde selge 
sopelimer etc. 

!sen Ia seg tidlig pa Holmendammen, 
og da ble det sklllyter, med bandykamper 
mot Gressbanen. 

Vi hadde det utrolig sorglest og 
landlig inntil krigen kom . Da hadde 
tyskeme lutvemsbatterier sa da var det 
slutt pa idyllen. 

I 194 7 begynte Kristian Holmen a 
utparsellere tomter, og etter hvert ble det 
store forandringer. 

S!am!;al 
~ -4:·-l:K..~~ ,,·; .. : ~-:.(¢,{: ; ,.~_,.(/;, ,_:;1()! ... << .. 

. -:,-.fw;>;;·?'t:t 

. / 
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-~~ <;.;.: ' · 
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Slemdal stasjon i dragestil, postkortfra 1902. Bygningen ble revet i 1978. 
Fra lvar Ulvestad: Holmenkollen pa postkort 

23 



APOTEKGARDEN P A VINDEREN 

av @yvind Gaukstad 
Apotekgarden pa Vinderen er en hvit 
trebygning i 2 etasjer. Bygningen har 
ikke noe bestemt stilpreg, men har 
mange klassistiske trekk med nybarokke 
detaljer i inngangspartiet f. eks. og ogsa 
enkelte jugend-detaljer. Bygningen har 
valmet tak og en anneksbygning med 
saltak som er mert knyttet til 
hovedbygningen. I dag er Apotekgarden 
omgitt av nye, modeme hus med et helt 
annet preg bortsett fra den 
karakteristiske «Konditori»-garden pa 
den andre siden av trikkelinjen som ogsa 
har en blanding av ulike stiltrekk. 

21. april 1899 fant det sted en 
skylddelingsforretning som farte til at en 
rekke tomter ble utskilt fra gardsnurnmer 
39 (eiendommen Winderen i Yestre 
Aker), og disse fikk hver sine 
bruksnumre . Hovedbalet ( Vinderen 
Hovedgard ) fikk bruksnummer I og 
apotekgard-tomten bruksnummer 26. En 
rekke utpantninger og obligasjoner i 
tiden etter ar 1900 viser at agent Rasmus 
Winderen satt som eier av Apotekgard
tomten. Panteboken for Akers Tinglag 
viser at tomtene var fordel t pa flere eiere. 

8. juni 1911 selger eieme flere av 
sine arealer videre til Carl F. Hansen. 
Skjatet er undertegnet av Rasmus 
Winderen, fru Berit Cleve, fru Signe 
Winderen Westvang, Thorleif 
Winderen, Erling Winderen, frk . 
lngeborg Winderen . lfalge en 
oppmalingsforretning av 20 . januar 
samme ar utgjar disse tomtene mer enn 
8,5 mal. I kj0pekontrakten presiseres det 
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uttrykkelig hva tomtene kan brukes til. 
Bl.a. star det at «Scelgeren samtykker i, 
at de solgte arealer utstykkes efter behag, 
dog ikke i mindre tomter end forutsat 
paa det kjapekontrakten av 22. 
november 1910 medfalgende kart ... .. » 
Senere i skjatet star det at «Bebyggelsen 
skal vcere villamcessig med vaaningshus 
paa h0ist 2 etager med kvist, og ikke 
mere end en leilighet i hver etage . 
Manehaiden maa ikke overstige 12,5 
m... ... De so lgte arealer maa ikke 
benyttes til nogen bedrift, som kan 
medf0re st0i , lugt eller urenslighet. De 
maa ikke benyttes til arbeiderbolig. 
Forlystelsessted maa ikke anlegges paa 
dem. Fj0sdrift er ikke tilladt undtagen 
paa tomt 29 .. .... » 

Apotekgarden bygges 
1913 
20. juli 1911 selger Carl F. Hansen 
tomten Slemdalsveien 63, bruksnurnmer 
26 videre til byggmester Hans Mathisen, 
Vinderen for en kjapesurn pa kr. 4978,7 5 
som ble avgjort ved en I. prioritets
obligasjon i tom ten. I skj0tet star oppf0rt 
en rekke reservasjoner vedr. bebyggelse, 
drift og bruk av bygningen, gjerde, 
vannledning etc. Et par ar senere bygde 
Hans Mathisen pa tomten. 
Arkitekttegningene ble laget av arkitekt 
Erling Nielsen ijanuar 1913.25. august 
sam me ar ble byggeanrneldelse avsendt. 
Byggmester Hans Mathisen star oppfart 
som eier, og som anmelder star oppf0rt 

Centra I o pv arm i ngsc om pagni et 
«Radiator» ved A.V.Pettersen. l oktober 
1913 sender Mathisen brev til Akers 
Bygningsvcesen i forbindelse med 
ferdigstillelse av bygget. I dette brevet 
ber han om at «den fl0y som skulle 
innredes til Stall, Lager, H0yloft- istedet 
innredes som Skomagerbutikk med 
Leilighed» . Flayen som Mathisen 
nevner, er sidebygningen som ble bygget 
i tilknytning til hovedbygningen. Her ble 
det ogsa med tiden innredet et 
skomakerverksted. 

Utleie 
En takst fra Norges Brannkasse 29 . 
november 1913 viser at Mathisen bade 
er eier og byggherre av Apotekgarden. I 
det nye bygget Ieier Mathisen sa ut 
forskjellige lokaler, bl. a. kan vi i pante
boken finne en husleiekontrakt fra 28. 

j ul i 1913 der Mathisen pa egne og andre 
eieres vegne «bortleier til enkefru Kaja 
Johnson en bekvemmelighet, paa 3 
vcerelser, pikevcerelse og kj0kken, entre 
og en butik; i kjcelderen I stort rom delt 
med Skilleveg, I rum med komfyr, I 
rum paa loftet med fcelles adgang til 
bryggerhus og rulle, halvdelen av haven 
til benyttelse m.v. mot kr. 125,- pr. 
maned . .... .. Leieren faar ca. I /2-delen 
av Haven til fri benyttelse i leietiden mod 
at den beplantes og holdes i pen dyrket 
standi lighed med Haveme til de 0vrige 
Yillaer der omkring. Leieren hester selv 
alt hvad Haven bruger af Frugter, 
saafremt ikke Haven holdes i pen stand 
kan eieren tage Haven tilbage uden 
fradrag i leiesummen.» 

Leiekontrakten er undertegnet av 
grossererne Ludv. A. Foss og Bjame 
Sommerschild foruten Hans Mathisen. 
Lei erne er Julie Hansen og Kaja Johnson. 

Vinderen apotek da Vinderen Bok og Papirhandel var leieboer 
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Senere ble den bebyggede eien
dommen i Slemdalsveien 63 solgt til A/ 
S Ringnes Bryggeri for kr. 52 000,- ved 
kontrakt av 2 7. januar 1915, mens 
bryggeriet 23. november 1915 solgte den 
videre til fru Dagny von Tangen Buras 
for kr. 48 000,-. I forbindelse med dette 
salget ble det utstedt en obligasjon fra 
Dagny von Tangen Buras til A/S 
Ringnes Bryggeri pa kr. 9500.-. I denne 
star det bl.a.: «Saalenge obligasjonen 
Iaber helt eller delvis, kan det fra 
eiendommen kun forhandles al fra 
Ringnes Bryggeri.» 

Allerede 1916 selger Dagny von 
Tangen Buras eiendommen videre til 
apoteker Johan Frederik Vinsnes for kr. 
60000,-. I Vinsnes' periode som eier 
finnes bl. a. en erklrering fra ham til A/S 
Glommens Trresliperi som gir tillatelse 
til (( a anbringe en transformatorkiosk 
pa nrervrerende bruk pa forskjellige 
betingelser». I 1921 overdro A/S 
Glommens Trresliperi denne retten til 
Aker Kommune. 

Apotek 
Apoteker Johan Fr. Vinsnes var en 
spesiell personlighet som hadde mange 
interesser. Mest kjent er han for sin 
litterrere virksomhet. Allerede i 1895 
debuterte han med samlingen «Eventyr 
og stemninger». Deretter fulgte en rekke 
fortellinger, romaner og skuespill. I 1914 
utgav han boken «Et gatekryds» som 
tegner et bilde av datidens forhold pa 
astkanten av Christiania. Han hadde vrert 
innehaver av Skudenes apotek da han 18. 
september 1916 fikk bevilling til a 
opprette og drive Vinderen apotek. 

Nar det gjelder opprettelsen av et 
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apotek pa Vinderen, hadde det en heller 
trang fadsel. I Socialdepartementets 
redegjarelse fra 1916 refereres uttalelser 
fra Aker herredsstyre, distriktslegen, 
amtmanden i Akershus og Medicinal
direktaren. 

Herredsstyret anbefaler i et vedtak pr. 
7. april 1916 at det opprettes et apotek i 
stmket Vinderen-Siemdal. Herredsstyret 
viser til at deter et folkeanske i distriktet 
a fa et apotek. Men det var ikke enighet 
i befolkningen om hvor apoteket skulle 
ligge. Foreninge n «Siemdals Vel» 
fremhevet at apoteket burde ligge ved 
Slemdal, mens andre hevdet at apoteket 
ville fa en mer sentral beliggenhet ved 
Vinderen. 

Bade distriktslegen og amtmannen 
mente at det ville kunne bli vanskelig a 
opprette en fast kundekrets for et apotek 
i stmket Slemdai-Vinderen. De tleste i 
dette stmket hadde sitt faste arbeid i 
Kristiania og ville saledes naturlig bruke 
apotekene i byen. Medicinaldirektarens 
voturn har nok vrert det mest avgjarende 
for Departementet idet han hevder at 
befolkningen i dette stmket er i rask 
stigning og at det stadig bygges boliger 
langs Holmenkollbanen. Holmenkoll
banen som allerede i 1898 hadde apnet 
ti I Besserud, ble i 191 5 fortsatt ti I 
Holmenkollen og i 1916 forlenget til 
Frognerseteren. 

I sin anfarsel skriver Medicinal 
direktaren videre: « Ifalge opgaver som 
jeg har indhentet om Akers kommunale 
folketrelling pr. I. desember 1914 var 
befolkningen i Slemdal og Vinderen 
trellekretser henholdsvis 2236 og 2439 
personer og stigningen fra 1910 
henholdsvis 34% og 23%. ( ... ) Naar 

Vinderen stasjon med gammel stasjonsbygning. Vinderen apotek midt pa bildet. 
Bildefra 1930-arene 

dertil tages i betraktning at befolkningen 
i disse stmk formentlig har en 
forholdsvis stor kjapeevne, antar jeg at 
et apotek i stmket Slemdal-Vinderen, 
drevet av en dyktig mand, om nogen tid 
vii kunne gi sin indehaver et rimelig 
utkomme .» Han konkluderer sin 
redegjmelse med at « ... antar jeg at tiden 
snart maa vrere inde til at bestemme 
apoteket oprettet.» 

Departementet anbefaler deretter at 
det opprettes apotek i stmket Slemdai
Vinderen. Den nrermere beliggenhet 
skulle fastsettes av Socialdepartementet. 
Apoteker Vinsnes som saledes ble dette 
apoteks farste eier, fikk navnet Vinderen 
apotek godkjent i februar 1917 og apnet 
apoteket 22. oktober samme ar. 

Vinderen apotek 
I 1923 solgte Vinsnes Slemdalsveien 63 
til apoteker Christian H. L. Lindgaard, 
skjate av 28. juni 1923, for kr. I 05 000,
. Han fikk bevilling til a drive apoteket 
19. mai 1923 og overtok I. juli samme 
ar. Dette apoteket drev han til sin dad i 
1943. 

Christian Lindgaard var fadt i Vestre 
Aker pa Lille Borgen gard og hadde i 
1914 kjapt seg bolig i Haakon den godes 
vei pa Vinderen etter at han hadde solgt 
Elephantapotekets gard ved Stortorvet til 
Christiania Glasmagasin. Lindgaard var 
en fargerik person, livlig og 
kunnskapsrik. Etter apotekereksamen i 
1888 had de han fortsatt sine studier ved 
Universitetet i Basel der han tok sin 
doktorgrad i kjemi . 
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Etter Lindgaard fulgte det flere 
apotekere. I 1955 overtok Gunnar Ring
Nilssen som drev Vinderen apotek til 
han ble h"st fra sin bevilling i 1970. 
Ring-Nilssen bodde i Apalveien, pa 
hjemet av Apalveien og Slemdalsveien. 
I hans periode som apoteker ble det 
foretatt flere ombygninger og 
forandringer. I slutten av 1970-arene ble 
det foreslatt a nedlegge apoteket pa 
Vinderen, og Helsedi rektoratet gjorde 
flere undersekelser i den forbindelse. 
Forslaget om nedleggelse mette sterk 
motstand i lokalmiljeet. Det ble derfor 
foreslatt a beholde Vinderen apotek som 
et filial under Tasen apotek. I. april 1988 
overtok nava:rende apoteker Ragni Oma 
Tasen apotek med Vinderen som 
filialapotek. 

De fleste i bydelen i dag forbinder 
nok i ferste rekke Apotekgarden med 
apoteket som i aile ar har ligget med sin 
fasade ut mot Vinderen sentrum, med det 
karakteristiske slangemotivet i gavlfeltet 
over inngangspartiet. Men de ferste 
arene hadde apoteket bare halve ferste 
etasje, i den delen som Jigger na:rmest 
haven. I den andre halvdelen som vender 
mot Blindernveien, holdt opprinnelig 
Vinderen Kjettforretning til og der 
residerte fru Karoline Gran. 

Da Lindgaard ble apoteker, ble han 
nedt til a si henne opp da det hadde gatt 
sopp i huset, og det ble umulig a fortsette 
med den type butikk i garden. Dessuten 
stred det mot en av de gamle bestem
melsene om at det ikke skulle va:re 
bedrifter i garden som forarsaket lukt og 
urenslighet, som det het. Fru Gran flyttet 
derfor sin kjettforretning til et lite hus 
som Ia pa bortsiden av det gamle 
posthuset der Vinderentorvet Jigger i 

28 

dag. I 1930-arene flyttet hun inn i nye 
lokaler i Holmenveien I. Hun bodde for 
evrig i lvar Aasens vei pa Vinderen. 

Leieboere 
I Apotekgarden overtok Vinderen Bok
og papirhandel kjettforretningens 
lokaler, og Fridtjof Holst fra Bergen 
startet butikk her I. desember 1925. I 
februar 1932 kjepte Solveig Martinsen 
bokhandelen av Holst og holdt til i 
Apotekgarden til hun flyttet inn i 
Holmenveien I i 1936. Fra denne ferste 
tiden er hennes gamle dagbeker bevart, 
og hun har skrevet sirlig inn hvordan det 
gar med forretningen. 17. mars 1932 har 
hun f. eks. fert inn at det har va:rt et 
kontantsalg pa kr. 39,55! Solveig 
Martinsen drev butikken til sin ded i 
1950. Da arvet Inger Marie Tveter 
(senere gift Ommundsen) bokhandelen 
etter sin tante. Salenge Inger Marie 
Ommundsen var ung pike, ble 
forretningen drevet av hennes mor, 
Ingrid Tveter, og gradvis overtok fru 
Ommundsen driften. 

I den perioden Solveig Martinsen 
drev bokhandelen, hadde fru Rode, som 
bodde i Tuengen aile, utstillinger i 
bokhandelens butikkvindu for sin egen 
lille bedrift Tinnboden inntil hun apnet 
sin egen forretning nede i byen. 

I 2. etasje, rett over bokhandelen og 
apoteket, innredet Helga Magelssen 
tannlegekontor i midten av 1920-arene. 
Samtidig bodde hun og hennes mann, 
Harald Magelssen, i leiligheten innenfor 
tannlegekontoret. FrankLy begynte som 
tannlege hos fru Magelssen og overtok i 
1933 hennes tannlegepraksis. Her holdt 
Ly til i 48 ar helt frem til 1981 . 

Drama i Apotekgarden 
Fer Helga Magelssen begynte sin 
tannlegevirksomhet i Apotekgarden, var 
hele denne delen i 2. etasje en stor 
leilighet. Her bodde en kort tid 
skuespillerinnen Gerda Ring med sin 
mann, teatersjef ved Nationaltheateret, 
Halfdan Christensen. I 1924 flyttet paret 
til Svalbardveien . Fra denne tiden 
fortelles det at apoteker Lindgaard en 
gang var meget engstelig for at det 
skjedde dramatiske ting i 2. etasje. Sterke 
ord og uttrykk trengte h0ylydt ned til den 
forskrekkede apoteker i I . etasje. Han 
sendte en av sine assistenter opp i 2. 
etasje for a underseke hva som var i ferd 
med a skje. Assistenten kom snart ned 
og kunne berolige apotekeren. 
Skuespillerparet holdt pa a eve inn 
sentrale replikker i et skuespill. 

Stall 
I anneksbygningen i Apotekgarden var 
det slik de opprinnelige tegningene viser 
et gammelt stalltrev. Vi vet at apoteker 
Vinsnes var glad i a ri og antagelig har 
hatt hest i denne del av garden. Vi kan i 
denne sammenheng nevne at apoteker 
Lindgaard ogsa var sva:rt glad i a ri. Men 
i motsetning til Vinsnes hadde han hest 
nede pa Majorstuen, pa Cheval, og en 
stallgutt kom opp til Vinderen om 
morgenen og sa red han gjerne en times 
tid i omradet fer han begynte dagens 
arbeid . 

Ombygging 
Den gamle stallen ble ombygget, og det 
ble laget et stort vindu ut mot 
Blindemveien. Her ble det innredet et 
skomakerverksted som holdt til i huset i 
mange ar. Skomaker Nilsen drev som 
skomaker i en arrekke og bodde i 
leiligheten i 2. etasje. Hans etterfelger 
og den siste skomakeren i garden, 
Randsted, bodde ikke i Nilsens leilighet, 
men kom hver dag opp fra 
V eyensvingen hvor han hadde sin bolig. 

I I . etasje i sidebygningen var det i 
mange ar legekontor fer bade I. og 2. 
etasje ble innredet som leilighet. I de 
senere arene har det va:rt antikvariat i 
skomakerverkstedet, og i den gamle 
skomakerleiligheten er det i dag 
arkitektkontor. I 2. etasje i hoved
bygningen er det 2 tannlegekontorer, og 
i en del av Magelssens gamle leilighet 
har det va:rt vaktmesterbolig siden 
begynnelsen av 1970-tallet. 
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VILLA SOLE - NA RISVOLLEN 
OGH0VA 

av Evelyn Borchsenius 
I Risbladet nr I 1991 skrev Harald Orvin 
om «Villa Sole som ble til Risvollen 
Eldresentem. Jeg har ratt lyst til a skrive 
I itt om de personer som har bodd pa Sole 
og pa naboeiendommen Heva. 

I 1897 ble eiendommen- som Jigger 
estenfor Heyerdahlsvei og nesten ned til 
Slemdalsveien - utskilt fra Ris gard. 
Advokat Carsten Bjerke, gift med Elli 
Soot, kjepte eiendommen og bygget en 
stor villa som ble kalt «Villa Sole». 

Carsten Bjerke solgte denn e 
eiendommen ca 190 I. Den ble kjept av 
doktor Ernst Hassel og frue, Mathilde 
fedt Klaveness . De hadde flere bam, en 
av dem, Odd, fikk Nobelprisen i kjemi i 
1969. 
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Doktor Ernst Hassel dede 1905 . 
Enken solgte eiendommen, men hun 
kjepte den til bake for en Iavere pris og 
gjorde saledes en god handel; dette har 
hennes svigerdatter lngeborg Hasse l, 
fedt Grundt, fortalt. (Hun er enke etter 
LeifHassel, tvillingbror av Odd). 

I 1910 ble en datter av Ernst og 
Mathilde Hassel, Ellen Margrethe 
Segelcke Hassel, bade viet pa «Villa 
Sole» og hadde bryllupet der . 
Brudgommen var arkitekt August 
Nielsen, senere reguleringssjef i Aker. 

Bergliot og Sigurd Ibsen bodde ogsa 
i «Villa Sole». De leiet av enkefru 
Hassel. Lillebil Ibsen skriver i sin bok 
«Det begynte med dansen» - at hun og 

Tancred Ibsen (senn av Bergliot og 
Sigurd) ble forlovet i loftstrappen pa 
«Vi lla Sole». Lillebil forteller ogsa at det 
ble bygget e t lite hus nederst pa 
eiendommen. Det ble kalt «Dikterstuen» 
og ble brukt av Sigurd Ibsen som trengte 
arbeidsro. Senere ble Dikterstuen gjort 
om til sjaferbolig. Fra 1934 bodde 
Gustav Larsen gift med Signe Marie 
Lauritzen der. I 1966 flyttet de res datter, 
Solveig gift med Johan Fredrik Reyert, 
dit og bodde der til 1972. Vinderen 
eldresenter di sponerte sa huset frem til 
1986. Da begynte Solveig Reyert eget 
cateringfirma der. 

Ette r familien Hassel ble 
eiendommen kjept av Einar Bjemson, 
bror av Bergliot, som eiet den til ca 1920. 
Bjemson-Langen har fortalt at grunnen 
til at et vindu pa «Vi lla Sole» star sa heyt 
oppe pa veggen, er at fru Bjemson ble 
sa lei av a se at stuepikene stod og sa ut 
av vi nduet nar de skulle vaske opp. 
Dermed fikk hun flyttet vinduet opp -
og slik er det fremdeles. 

Rundt 1920 kjepte skipsreder Cecil 
Heiberg Sm ith og frue Gina, fedt 
Mustad, eiendommen. Deres datter 
Cecilie Michelet har fortalt at hennes 
mor satte huset i perfekt stand. Huset ble 
da bygget om og fikk ikke Ienger 
sveitserstil. Fam iliens venn arkitekt 
Arnstein Arneberg hj alp dem meget. 
Haven var praktfull med bl.a. en liten 
dam nederst. I 0. september 1931 ble det 
holdt bryllup for Cecilie og Jean 
Michelet med 140 gjester! I 1991 ble 
deres diamantbryllup feiret pa Risvollen, 
altsa i det sam me hus hvor deres bryllup 
hadde statt. 

Heiberg Smith solgte villaen til Jonas 
Aspelin og frue Amalie, fedt Michelet, 

omkring 1933 . Aspelins datter og 
svigersenn, Elisabeth og Axel Ramm, 
overtok eiendommen ca 1964 og bygget 
i begynnelsen av 1970-arene en mode me 
villa paden everste de len av tom ten. Na 
har deres senn, Jonas Ramm, gift med 
Anna Astrup, overtatt denne 
eiendommen. Det gamle «Sole» og 
nedre del av eiendommen ble solgt til 
Ris eldresenter og kalles Risvollen. 

Bror av Carsten Bjerke, Harald 
Bjerke, som var gift med Caroline 
Rreder, bygget en stor villa pa 
naboeiendommen, Jegerveien 4. Ogsa 
denne villaen ble bygget i sveitserstil. 
Harald Bjerke kalte sin villa «Heva». Da 
Harald Bjerke ble generaldirekter for 
Norsk Hydro, bygget han pa sin villa for 
a kunne bruke den til representasjon. Det 
ble bl.a. bygget en stor spisestue med 
plass til 100 gjester. Tre store 
prismelysekroner ble innkjept fra Wien, 
og maleren Sig. Fosnes dekorerte partier 
av veggene med motiver fra norsk natur, 
og dessuten malte han et stort maleri som 
delvis viser utsikten over Oslofjorden 
som den kan beundres fra vinduene. 
Ombyggingen ble ferdig i 1919 og ble 
innviet til Bjerkes datter Ragnas bryllup 
med Henrik Hille - senere biskop i 
Hamar. 

I 1924 lot Bjerke sin senn direkter 
Harald Bjerke og frue Helene, fedt Rode, 
bygge en villa pa eiendommens evre del, 
Jegerveien 8. Denne villaen ble kalt 
Lenox. Den ble solgt i 1932 til 
overingenier Fredrik Lindemann og 
frue, Fernanda, fedt Kierulf; de kalte 
villaen «Grankonglen». I 1992 ble 
villaen overtattav deres datterdatter Evy 
Louise Borchsenius Stabell og hennes 
mann Henning Krohg Stabell. 
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Harald og Helene Bjerke bygget i 
1938 en ny villa ved siden av 
«Grank.onglen». Deter Jegerveien 8b. I 
1964 bygget deres datter, Dikken, gift 
med Peter Oeding, et hus pa den gamle 
tennisbanen til «Heva». Det ble 
Jegerveien 8c. Og deres datter og 
svigersenn, Vibeke og Hakon 
Christensen, bygget i 1982 enda et hus 
pa den opprinnelige tomten; deter blitt 
Jegerveien 8d. Sa den opprinnelige 
tomten var stor, 16 mal, og na vokser 
femte generasjon opp der. 

Hovedhuset «Heva» med relativt 
stor tomt ble i 1934 kjept av major og 
advokat Eivind Eckbo, som tilrettela 

forholdene for den mangearige 
kurstedsvirksomheten som senere ble 
utevet pa stedet. Som ledd i dette ble 
eiendommen senere lagt inn under 
stiftelsen «Major og advokat Eivind 
Eckbo's legater». I 1977 ble 
eiendommen overfert fra Major og 
advokat Eivind Eckbo's legate r til 
datterselskapet Forenede lndustrier AS 
(Farina) som senere har forestatt drift og 
tilsyn av eiendommen. 

Etterhvert ble virksomheten pa 
«Eckbo' s kursted» i sterre grad rettet 
mot behandling av eldre, syke og andre 
som hadde behov for etterbehandling i 
anledning av forskjellige sykdommer. 

Som ledd i dette ble det 
oppfert en bygning i 
«Mexi-sten» for a kunne 
ti I by sengeplasser ti I 
pasienter som matte ha 
behov for dette. 

I 1977 ble det inngatt 
en leieavtale med Oslo 
kommune v/UIIeval syke
hus om a benytte save) 
«Sveitservillaen» som 
«Mexibygget» som ledd i 
etterbehandlingen av 
pasienter ved Ulleval 
sykehus. Da dette leie
forholdet ble avsluttet i 
1990, ble ny leieavtale 
inngatt med Oslo kom
mune vNinderen bydels
forvaltning, som har 
benyttet eiendommen som 
ledd i sitt tilbud til eldre, 
syke m.m. i bydelen. Som 
ledd i dette ble det etablert 
savel sykehjem som 
helsestasjoner og lege-

kontor. Bydelens administrasjon av 
dette foregikk fra eiendommen. Videre 
ble sosiale tiltak og annen virksomhet 
utevet i «Sveitservillaen» i bydelens 
regt. 

Leieforholdet ble avsluttet medio 
1995. Den gamle «Sveitservillaem> pa 
«Eckbo ' s kursted» gjennomgar na en 
total renovering for a innhente tidligere 
forsemt vedlikehold, og for a imete
kom me tidens krav til elektriske 
installasjoner og brannsikringsanlegg 
m.m. Som ledd i dette er det lagt srerlig 
vekt pa at den store spisesalen med de 
gamle lysekroner, malerier og sreregne 
paneler skal gjenoppsta i sin gamle prakt. 
Tilsvarende hensyn ligger 
til grunn ved oppussingen 
av savel hallen i inngangs
partiet som de evrige store 
lufti ge oppholdsrom i 
bygningen . Boligdelen 
forblir som tidligere. 

Etter at det innvendige 
og utvendige oppussings
arbei det er avsluttet, vii 
«Mexibygget» ogsa bli 
renovert og pusset opp. 
Som ledd i dette vii detogsa 
bli oppfert nytt valmet tak 
pa bygningen for at denne 
skal ti I passes stmkets 
omgivelser bedre. I under
etasjen vii det fortsatt vrere 
legekontorer, mens det i de 
evrige to etasjer vii bli 
bygget mindre leiligheter 
for eldre, som bl.a. vii fii 
serveri ngsti I bud fra 
kjekkenet i den tilstetende 
«Sveitservillaen». Det er 
inngatt avtale med Bogstad 

Golfklubb Catering og Selskapsservice 
AS, som vii ivareta de nedvendige 
serveringstilbud som ledd i den videre 
drift av eiendommen. 

Vaktmesterboligen ved den nedre 
innkjerselen fra Jegerveien, ble kanskje 
oppfert som en kuskebolig. I den sakalte 
vaktmesterboligen bodde i mange ar 
Otto Renningen, gift med Gudrun 
Nerland, og deres senn Bjern 
Renningen, som har skrevet flere kjente 
bamebeker og ogsa fjemsynsserien «Jul 
i Skomakergata» . De siste ar har 
vaktmesterboligen blitt benyttet som 
ledd i drift av en privat bamehage. 



UTVIKLING A V SKOGSDRIFT OG 
FRILUFTSLIV I OSLOMARKA 

av Bjarne Mjaaland 
Markas kogene med sitt vekslende 
mangfold har gjennom tidene tiltrukket 
den ensomrne vandrer. Viltbestanden var 
rik og variert, og i elver og vann vaket 
storfisken. Etter hvert slo enkelte 
fastboende seg ned, og pollenananlyser 
viser at for 3000 ar siden ble det dyrket 
rug pa Fuglemyra pa Vettakollen. 
Finneinnvandringen pa 1600 - tallet har 
satt sitt preg pa befolkningen. 
Seterdriften ble e n viktig de l av 
Akergardenes husdyrhold . Etterhvert 
fikk ogsa t0mmeret fra skogene stor 
verdi, og de mange oppgangssagene som 
ble bygget pa 1500 - tallet langs med 
vassdragene, foredlet t0mmerstokkene 
til planker og bord. Den opprinnelige 
Kongens Allmenning ble kirkegods ved 
kong Haakon V Magnussons gave til 
Mariakirken i 1319. Ved reformasjonen 
i 153 7 ble omradet atter Kongens 
allmenning. Danskekongens pantsetting 
av Almenningen f0rte til privat eierskog 
fra 1649. For den frie ferdsel skapte dette 
ingen problemer. 

I 1538 fikk vi den f0rste gruvedrift 
0st for Sognsvann, og etter hvert vokste 
jernverkene fram pa Ba:rums Verk, 
Fossum, Brekke, Hammeren og i 
Haka dal. Trekullbrenningen til 
jemframstillingen ble en storvirksomhet 
i skogene. Ankerveien ble bygget og en 
rekke veifar for kull- og t0mmer
transport ble tatt i bruk. Med 0kt 
bosetting ble de gamle ferdselsveiene 
holdt i hevd, og de ble en viktig del av 
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stiene og skil0ypene som fiskerne , 
jegeme, fotturistene og ski l0peme tok i 
bruk pa 1800-tallet. I siste halvdel av det 
19. arhundre had de hovedstaden sterk 
utvikling i bosetting og industri, og kunst 
og kultur blomstret med ste rk 
nasjonalf0lelse. Blant de kondisjonerte 
0kte trangen til utforskning av skogene 
utenfor Akerbygdenes jordbruks
landskap, slik det i vart arhundre skjedde 
i aile samfunnslag med bl. a. Einar 
Gerhardsen som en ivrig markatraver. 

Unggutten Peder Chr. Asbj0msen 
var en av pionervandreme da han i 1825 
tok seg fram gjennom S0rkedalen til 
Lyse, og der ble forkl art hvordan han 
veda ta av til h0yre og til venstre og rett 
fram sku lie na Stubdal i Asa. Senere ble 
de nne turen skildret av Asbj0msen i "En 
sommernatt pa Krokskogen". 
Fortellingen " Kvernsagn" begynner 
Asbj0msen med ordene: 

"Nar verden gar meg imot, og det 
unnlater den sjelden a gj0re nar det gis 
leilighet til det, har jeg stedse funnet meg 
vel ved a ta en friluftsvandring som 
demper for min smule bekymring og 
uro." 

Asbj0 rnsens samtidige Bernhard 
Herre, var den f0rste som lovpriste 
skogene som omgir hovedstaden med tre 
anonyme artikler i 1841 i «De n 
Consti tusj one li e», e t blad som 
Asbj0msen og Welhaven sto bak. Etter 
Bernhard Herres d0d var det hans 
littera:re ve nner Asbj0rnsen og 
Welhaven som samlet hans produksjon 

i boken «En j a:gers erindringem. 
Med Thomas Johannessen Heftye 

som ervervet store skogomrader i 
0stmarka i 1850-arene og i Nordmarka 
i 1860-a re ne , ble den f0rste 
ti lrettelegging forfri luftsliv gjennomf0rt 
med se rv ering pa Sara braten og 
Frogne rse teren . Fotvandrere og 
skil0pere s0kte ogsa til plassene i Marka 
for servering og ovematting. 

Skiene hadde pa denne tiden ratt en 
ny anve ndelse . Bruken som 
framkomstmiddel i det daglige liv i vart 
vidstrakte land, ble utvidet til lek og 
fritidssysse l. 

Da Sondre Norheim ble invitert av 
«Sentralfore ningen for utbredelse av 
legems0ve lse r og vape nbruk» ved 
formann J0rgen Gjerdrum til det andre 
skirenn pa lversl0kken i Oslo 1868, 

imponerte den 43 ar gamle morged01 
Christianiaborgeme med sin skiglede og 
skiferdighet. Sondre ble innkvartert hos 
fam il ien Gjerdrum. Etter tre dagers 
skitur fra Morgedal til hovedstaden ytret 
Gjerdrum frampa om at et bad kanskje 
kunne va:re 0nskelig. Det ble bad, noe 
som Sondre ette rpa syntes var helt 
uoodvendig. Han hadde da vasket seg 
sa godt til jul. 

I 1880 og 1990 - arene ble det bygget 
en rekke foreningshytter i Marka med 
Christiania Ski klubbs hytte pa 
Fmnsvollen som den f0rste. En privat 
hytte ble bygget pa Finnerud i 1887 av 
professor i gresk, Peter Olrog Schj0tt. 

Pa sin vandring gjennom S0rkedalen 
til Fi nnerud 0nsket han en dag a fa 
snakke med skogsjefen hos 
L0venskiold-V a:kem. Rusket kledd som 

Nye driftsmater i skogbruket og diverse andre inngrep forandrer skogsbildet 
gradvis . (VA) Fra Markafra A til A, leks ikon for Oslomarka 
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professoren var, spurte stuepiken 
skogsjefen om en tigger kunne fa snakke 
med ham. 

Det hendte nok ogsa at professoren 
sovnet i veikanten med hatten ved sin 
side. Forbipasserende syntes synd paden 
sovende tigger og kastet noen slanter i 
hatten hans . Han var for evrig finans
minister i Johan Sverdrups regjering og 
medlem nr 2 i Christiania Skiklubb. 

I 1889 gjennomfe rte Oslo kommune 
sitt ferste skogkjep av Holmen, Frogner 
og Fmen skoger. Etter at bystyret hadde 
gjort sitt vedtak, uttalte ordfereren: «Saa 
er da Christiania sikret bevarelsen av 
disse skove, som er en Pryd for dens 
Omegn og et kja:rt Tilfluktssted for dens 
lndvaanere». 

Skogsarbeidernes status i Marka i 
tid1igere tider kan kanskje best beskrives 
med et par ord om Morten Jensen 
Gmttumsbraten, fedt omkring 1835 og 
pa sine gamle dager boende pa 
Mortenstua ved Tryvann. Han hadde et 
langt slitsomt liv bak seg i tjeneste hos 
baron Harald Wedel Jarlsberg og 
Thomas Heftye da skogsjefen i 
kommunen i 1903 ensket husv<eret 
frigjort til innkvartering av unge 
skogsarbeidere og tilskrev fattigvesenet 
i Aker og ba dem skaffe Morten annet 
bosted. Etter tre ars saksbehandling slas 
det fast av fattigvesenet i Aker at Morten 
selv ensker a bo pa Mortenstua og 
dessuten had de han i kke behov for 
ekonomisk stette f0r han hadde brukt de 
I 08 kroner og 28 ere som han hadde pa 
konto i Aker Sparebank. 

De fastboende i Marka var ut
holdende og viljesterke mennesker 
herdet i slitet i djupsneen i skogen for 
sparsom avlenning. Korsgranbraten var 
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en av de gamle sliterne i skogen. Da han 
pa sine eldre dager giftet seg med en 
langt yngre kvinne, lurte naboene pa 
hvordan han skulle greie a tilfredsstille 
den unge kona. "A du ve it", sa han, 
"stammen er kanskje blitt !itt morken, 
men kvisten den er like hard og frisk". 

Vinterstid ble skogsarbeiderne i 
Marka ofte supplert med folk fra Odalen 
og Soler. Etter en vinters slit i skogen 
kunne det nok hende at en pa hjemturen 
kom i darlig selskap pa Jernbanetorget, 
sluttoppgjeret gikk tapt, og det matte 
lanes penger til jernbanebillett for a 
komme hjem igjen. 

Under en skogbefaring ho s 
Levenskiold-Va:kem, stilte godseier 
Harald Levenskiold, oldefar til dagens 
eier, spersmal til skogbestyrer 0 yen om 
hvorfor det nederste trinnet pa 
husv<ertrappene all tid er mer slitt enn de 
evrige trinn . 0yen svarte : " Herr 
godseier, det kommer bare til nederste 
trinn her i livet". 

Sa lenge eksa, svansen, hesten og 
fletninga dominerte skogsdriften, oppsto 
ikke de store motsetningene mellom 
na:ring, naturvern og friluftsliv . Det var 
med snauhogst og planting, motorsaga, 
terrenggaende maskiner, skogsbil
ve ibygging og maskinpreparerte ski
leyper at de store motsetningene oppsto 
i etterkrigstiden. Men allerede i 1922 
hadde familien Levenskiold innsett 
verdien i a frede spesielt interessante 
naturdokumenter i Marka ved fredning 
av Karlshaugen i Nittedal. Oslo 
kommune fredet deter av Vaggesten
asene nord i Maridalen i 1961, senere 
utvidet til et areal pa ca. 3.000 dekar. 
Med tlerbruksplanen av 1970 fredet 
Oslo kommune ogsa ca 5.000 dekar av 

Rausjeskogen i Enebakk, i dag en viktig 
av 0stmarka Naturreservat. 

Det var skogbrukets folk som sto bak 
fredningene med skogsjef Arne Vaa, 
kontorsjef Ki e rul f i Det norske 
skogse1skapet og naturverninspekter 
Krogh som drivkrefter. Det var med 
Oslo skogvesens fl erbruksplan av 1970 
at ordet flerbruk ble tatt inn i det norske 
sprak. 1 skogvesenets fl erbruksplan av 
1995 er ca 20.000 dekar av kommune
skogene fores latt vernet. 

I Levenskiold-Va:kems fl erbruks
plan av 197 1/72 ble 30.000 dekar av 
godsets eiendom fredet som bevarings
skog. 

Med SNM 
gruppens fo rs lag 
om fredn ing av 
Spalen/ Katnosa
omdidet i 1971 
kom vernetanken i 
Marka inn i en ny 
fase. I dag kan vi 
glede oss over at 
Spalen/Katnosa er 
fredet i medhold 
av Naturn ve rn
loven, men det er 
beklagelig at det 
skulle ta 24 ar a fa 
gjennom f e r t 
fredni ngen. 

Fe mm il a i 
Kollen var den 
andre 17. mai for 
nordmarkingene. 
Leypa gikk opp
rinnelig i en sleyfe 
og som rege l 
innom Kikut, og 
dit s0kte de ti l fots, 

pa ski eller med hest. Med hest kom en 
gang to markakarer til Kikut. De ble 
anvist "spesialrommet" i annen etasje 
med rikeli g tilgang pa e l. Etter noen 
timers hyggelig samv<er kom de til a 
tenke pa at na var tiden inne til a ta en 
titt pa fe mmila. Men det var for sent, 
siste leper hadde forlengst passert Kikut. 
Det var da de uttalte at "dette had de v<ert 
den morsomste femmil a de noen gang 
hadde opplevd". 

I stor kontrast til Morten Jensen 
Gmttumsbraten pa Mortenstua, har den 
mo derne sko gsarbe id e r et hegt 
skogsfaglig niva, han tj ener godt pa sin 
innsats og har egen bil og bolig i bygda. 

OSLOMARKA1 

N 

1 
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0YUNGSVISA 
Helge Haakenstad fylte 50 ar I 0. 
november. I den anledning hedde han 
skrevet en vise som vi herved 
presenterer. Dersom du har lyst til a 
synge den, gar melodien til Halvdan 
Sivertsens Kjrerlighetsvise. 

Nar varsola over @yungsvannet smile, 
og gasa kommer flygende mot nord. 
Ved Halolandet er det godt a hvile, 
her er det tyst og stille, kan du tro. 
Da sitter j eg og skuer ut mot vannet, 
j eg minnes aile ara som har gatt. 
Her inne kan du finne ro, da, 
her inne kan du finne ro. 

Der ute ser jeg jlotekara komme, 
og "grime" kommer sigende der bak. 
Den elveferden na i dag er omme, 
men enna kan jeg hore brus og brak. 
Han Store-Per star og peker der i 
stavnen, 
det ser j eg Tor og Alfred ogfar ... ..... . . 
Minnene de strom mer pa, da, 
ja, minnene de strom mer pa. 

Da horer j eg at skogen pa meg kaller, 
det suser linn 'tog lukter slik av var. 
Ilia vokser skogens soylehaller, 
pleiet slik av folk i mange ar. 
Der kan du finne stille, dunkle 
"gjommer" 
og horer orren buldre nar det gryr. 
fngen er sa rik som du, da 
ingen er sa rik som du. 

Nar sommervinden stryker langsmed 
landet, 
da er det liv og rore- se det selv; 
da stuper mange i det svale vannet, 
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her er det led og glede- imot kveld. 
Der set jeg auren hvor den stille vaker, 
og baten siger sakte inn mot land. 
Dette er Guds plass pa jord, da, 
dette er Guds plass pa jord. 

Snart vi! vintrene fortrenge 
sommerbrisen, 
og livet hvile inn til neste var. 

Jeg ser folk pa ski der ute over is en, 
og han som trofast ut pa "varpen " 
star. 
Han trosset sno- kan nesten ga pa 
van net, 
deter et sjeldent, trassigfolkeferd. 
Ingen har slik tro som han, da, 
ingen har slik tro som han. 

Fori tida boddefolke her innpa 
Marka, 
ja, Liggersfolket vandret skogens sti. 
Det var tommer nok, og aft- ja det ble 
bar-
ka, med hest og svane - det var ein 
anna ti'. 
Og aile var fornoyd med det som bod 
seg, 
for ungejlokken den var ofte stor. 
Ingen var sa trygg som na, da, 
ingen var sa trygg som na. 

Her vii gammelskogen alltid sta og 
suse, 
der @yungskollen kneiser hoyt mot 
sky. 
Og elva den vii all tid stille bruse, 
vi ma vokte de nne arven for var by . 
Her kan du hore tiur 'n nar han 
speller, 
og ly tter til Gud Faders lette trinn. 
Ingen er sa klok som du, da, 
ingen er sa klok som du. 

BERNHARD HERRE LOVPRISTE 
SKOGENE RUNDT HOVEDSTADEN 

av Bjarne Mjaaland 
Bernhard Herre ble f0dt i K0benhavn i 
1812 . Fa milien tlyttet snart til 
Christiania hvor hans far, som var dansk, 
drev kj0pmannshandel og ble en ganske 
velstaende mann. Han f0rte et gjestfritt 
hus, han var sosialt re rgj errig og ville 
gjerne ta sin s0nn fram i verden. 

Han holdt privatl rerer i hjemmet i hap 
om at Bernhard skulle bli student og ga 
embetsveien . Men Bernhard hadde et 
ubalansert og vanskelig sinn. Han var 
doven med leksene, og han vantrivdes 
med sine huslrerere . Den lrerer som 
betydde noe for Bernhard, var Johan 
Sebastian Wel haven. Han terpet ikke 
lrereb0ker med ham, men Iedet ham i 
stedet inn i poesiens og kunstens riker. I 
Welhavens fattige ungdomsar ble de 
faste s0ndagsmiddagene i kj0pmann 
Herres hus lyspunkter i tilvrerelsen. Det 
var ogsa i kj0pmann Herres hus at 
Cami ll a Wergeland, senere Camilla 
Collett ble kjent med Welhaven . 
Bernhard Herre ble fra f0rste 0yeblikk 
betatt av Cami ll as skj0nnhet og 
personlighet, men hans dyrkelse av 
henne var ydmyk. Han hadde sa liten 
tiltro til seg selv at han ikke turde tenke 
den tanke at hun noensinne skulle bli 
hans. Han ble ogsa tidlig klar over at det 
var Welhaven Cam illa elsket. Han 
fors0kte derfor uten skinnsyke a hjelpe 
de to menneskene han beundret sa h0yt 
til a finne hverandre . Men Bernhard 
Herres rolle i kjrerlighetstragedien 
mellom Cami lla Wergel and og 
Welhaven ble ikke vellykket, og han 

skj0nte etter bruddet mellom dem at han 
ikke Ienger hadde deres fortrolighet. 

Etter at Camilla Wergeland hadde 
gifte t seg med Jonas Collett, ble 
Bernhard Herre i 1840 - arene en velsett 
gjest i det Collettske hjem sam men med 
bl.a. J0rgen Moe og Peter Chri sten 
Asbj0rnsen. Det var nettopp disse som 
dan net i nnerkretsen i bladet "Den 
Constitusjonelle" , bladet der Bernhard 
Herre anonymt i 1841 fikk trykket tre 
f0ljetonger som var de f0rs te natur
ski ldringer fra skogtraktene omkring 
Christiania. Det var for 0vrig de eneste 
som Bernhard Herre selv offentliggjorde 
av sin produksjon. Offentliggj0relsen 
kom for 0Vrig noen ar fm Peter Christen 
Asbj0rnsens kjente fortellinger "En nat 
i Nordmarken" og "En sommernatt pa 
Krokskogen". 

Etter Bernhard Herres d0d i 1849 var 
det hans to litterrere venner Welhaven 
og Asbj0 rnsen so m samlet hans 
produksjon i et bind pa 80 sider som de 
kalte "En jregers erindringer". Boka ble 
solgt til inntekt for hans gamle fattige 
mor. 

I 1834 matte Berhard Herres far gi 
opp sin forretning, selge sitt innbo og 
flytte til to lavloftede rom. Han ernrerte 
seg na ved a gi timer i handelsregning 
og bokholderi. Hele famili en var full av 
bebreidelser mot Bernhard fordi han i 
liten grad kunne st0tte famili ens 
0konomi. Han ble aldri student. Han tok 
"preliminrereksamen" som apnet veien 
til en darlig l0nnet " kopistilling", en 
kontoriststi lling i di skonterings-
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kommisjonen, en stilling han hadde til 
sin dod. 

Bernhard Herre ble ofte kalt den 
"stakkels Bernhard Herre". I et brev til 
Camilla Colletti 1836 gir han vemodig 
uttrykk for at han ikke blir forstatt og at 
det finnes evner i ham som aldri har tatt 
utfolde seg. 

Om de siste ar av Bernhard Herres 
liv vet vi lite. Han ble en ensom og 
innesluttet mann. Sine beste venner fant 
han ikke Ienger blant menneskene, men 
hos sine jakthunder som trofast fulgte 
ham pa turene i Marka. Det var pa en 
jakttur IS.juli 1849 pa Mellomkollen i 
Vaggestensasene nord i Maridalen, at 
Bernhard Herre ved et vadeskudd i hodet 
fra sin egen horse, som det heter, endte 
sine dager. Skogvokter Kristen Na:ss var 
den eneste av jaktkameratene som var i 
na:rheten da skuddet hortes. Kontorsjef 
J. Kvande skriver at det var OlafNa:ss, 
nevo av Kristen Na:ss, som paviste ham 
stedet under en bratt fjellvegg til venstre 
for Blastien pa Mellomkollen i 
Vaggestensasene. Det var nok et lite 
lykkelig liv som denne sommerdagen 
fant sin avslutning. Kanskje dode 
Bernhard Herre slik han best onsket det, 
i de skoger som hadde gitt ham hvile i 
s innet. Kvande skriver at Bernhard 
Herre ikke rna forsvinne fra de skoger 
han hadde sa kja:r, "og en burde vise ham 
den honnor at hans navn ble hogd inn i 
fjellveggen pa det stedet hvor han 
stupte". Dette er en oppgave som skog
vesenet sikkert med glede vii ta seg av. 

Litteratur: Professor Francis Bull. 
Forord i 6. utgave av "En ja:gers 
erindringer". Kontorsjef J. Kvande. 
Historiske opplysninger fra Maridalen 
og Frognerseterskogene. 

40 

JOHAt'·J i'JES DAHL 

"[ .. .i forgrunnen oppe pa h0yden er 
avvekslingene sameget rikere: terrengets 
s0nderrevne beskaffenhet, med dets kaos 
av stenblokker og vindfall, hvor 
regnbekkene skummer ut av 
fl0yelsskinnende mosepartier mellem 
saftiggronne smagraner, der skyter opp 
under de gamle av stormen omstyrtede 
stammer og rotter, kunne forsyne et halvt 
snes landskapsmalere med de rikeste 
forgrunnsstudier. Men de folk, som 
ferdes her, er kun fiskere , jegere og 
t0mmerhuggere; dog kommer fiskeren 
sjelden over disse h0yder, og tommer
huggeren har ikke synderlig a gj0re her; 
for stormen er kommet ham i forkjopet. 

"Veien over Krokskogen er bakket og 
m0rk, og kun hist og her kan man ved 
dagens lys skimte frem til de fjeme setre; 
men nu er alt skog, ogden er om kvelden 
sa under!ig og Stille; hviskende toner, 
som om dagen ikke h0res, svever 
mellem tra:me; fossen synger fjemt sin 
melodi, og fjellene er sa morkebla og 
dunkle." 
Fra Bernhard Herre: 
En jegers erindringer. Oslo 1966 

Nils Petter Thuesen: OSLO - SEKS 
HISTORISKE V AND RINGER 

ved Finn Holden 
Opplev Oslo som en turist med 
turisthandbok pa turen! For turer i Oslo 
by har vi tatt en ny hjelpende hands
rekning for et storre utbytte av turen, 
Oslo- seks historiske vandringer, av Nils 
Petter Thuesen. Han har tidligere gitt ut 
boker om Oslo og byens historie. Han 
er historiker og journalist og har aile 
forutsetninger for a !age en velskrevet 
orientering til sine turforslag. Resultatet 
er ogsa blitt godt. 

Opplegget er velkjent . Boka er 
kommet ut i serien Cappelens turhand
boker, sam me som Trygve Christensens 
bok om Ankerveien (VH, nr. 1/96) . 
F ormatet er smalt A4-format, !itt bredere 
enn f.eks. Politikens reisehandboker, 
men fortsatt egnet til a aha i Iommen og 
handen under turen. 

Turhandboka til Thuesen er en Oslo
histone fra middelalderen til 1870-arene 
gjennom seks vandringer: Middelalder
byen, Klosteret pa Hoved0ya, Akershus 
festning, Det tidlige Christiania, Akers
elva og «Bak Slottet» og Homansbyen. 
Tekstene er supplert med kart over 
omradet fra den gang og i dag, og med 
bilder/tegninger fra den gang og i dag. 
Derfor er boka veldig nyttig og hendig, 
vi vet hvor vi er og skulle ha muligheter 
for a kunne orientere oss i fortiden. 

Hver orientering har en ramme der 
forfatteren tar fram ett aspekt ved dette 
omradet.Det er fin start, men her er min 
hovedkritikk av boka. Den gir sjelden 
histo risk liv. Jeg skal gi to eksempler. I 
Politikens reisehandbok om Roma gir 

forfatteren f.eks et stemningsbilde av 
livet pa Forum Romanum den gang, med 
borgeme i hvit toga, kvinnene i sterkt 
fargede drakter, slavene i all verdens 
merkelige pakledninger osv. I skild
ringen av Middelalderbyen skriver 
Thuesen bl.a. «Gatelopet, som kan va:re 
middelalderens Geilene, gikk her i en 
svak bue tangs nordsiden av noen 
husrester som ble gravd ut.»(s. 19) 
Navnet Geilene er ikke forklart, heller 
ikke hva gaten egentlig var. 

Men se hva Oslo bys historie nevner: 
«Ordet «geil» betegner en vei omgitt av 
gjerder pa begge sider, vanligvis en 
fegate mellom utmarka og fjoset pa en 
gard. «Gatene» henspiller nok i denne 
sammenheng pa det samme. Hensikten 
med slik inngjerdede veier var sikkert a 
beskytte hageflekkene og akerlappene i 
utkanten av bebyggelsen mot husdyr 
som ble drevet til og fra beite eller ruslet 
lose rundt i byen. Kanskje var det ogsa 
gjerder ned mot A ina og fra Geilene ned 
til Bjorvika.» (Bind I, s. 86) 

Her tar skildringen historisk liv og 
perspektiv, det mangler helt i turhand
boka. Fra en bi ldetekst: «Arbeider
boliger i Sandakerveien. Her bodde 
bamerike familier under forhold som vi 
i dag knapt kan forestille oss.» Men vi 
rna forestille oss disse forholdene: hvor 
mange bam i hvor sma boliger, hva med 
vann, toalettforhold, osv.? 

Likevel, Thuesens bok anbefales til 
turer i det gamle Oslo. Den gir mange 
nyttige opplysninger. Sa tar heller vi 
forsoke a gjenskape !itt av atmosfa:ren. 
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ARSM0TE I VINDEREN 
HISTORIELAG 18. MARS 1996 

Til stede pa Preklinisk institutt var 55-60 medlemmer. 
1. M0tet ble apnet ved formannen, 0yvind Gaukstad. 
2. Eskild Jensen ble valgt til m0teleder, Evelyn Borchsenius til 
referent og Gudveig Bache og Johan R0nning til a underskrive 
protokollen. 
3. Ingen bemerkninger til innkalling og saksliste. 
4. Arsmeldningen ble lest av formannen og godkjent av forsamlingen 
med rosende ord fra m0telederen. Arsregnskapet ble gjennomgatt og 
likeledes godkjent av forsamlingen. 
5. Ingen innkomne saker til arsm0tet. 
6. Vedtektenes § 4 ble endret til: "Styret skal besta av 6-9 
medlemmer hvorav halvparten star pa valg hvert ar." 
7. Valgkomiteens formann, Jan H0eg, foreslo at styret na 0kes fra 6 
til 8 medlemmer. 0yvind Gaukstad og Finn Holden ble gjenvalgt. 
Solfrid Langmark tok ikke gjenvalg. Som nye medlemmer ble valgt 
Anne Lise Fossum for ett ar, Johan Nitter- Hauge for 2 ar og Siri 
Ytrehus for 2 ar. 
8. Valgkomiteen fonnann, Jan H0eg, 0nsket ikke gjenvalg. Solfrid 
Langmark ble valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen. Revisor 
Liva Tonning Langmark 0nsket ikke gjenvalg. Axel Ramm ble 
innvalgt som ny revisor. 
9. Arsprogram for 1996 ble gjennomgatt av Gaukstad. Forslag om 
turer til "Vandreguiden" ble etterlyst. Kristian Qvigstad foreslo at 
Holmenkollbanen :tar sin venneforening som bl.a. kan ta vare pa 
bebyggelsen langs banen. 

...........-

Aile vedtak var enstemmige. 

Referent: Evelyn Borchsenius. 

· -~ IJJr:rrzci~ nuu1, 
__ -,_~~~~~ 
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SEKRETLERENS HJ0RNE 

Vi vokser enda mer, og siden sist den 12. februar har vi tatt 
15 nye medlemmer som vi ~msker velkommen til oss. Vier 
derfor pr. I. mai blitt 723 medlemmer i laget. 

Den 23 .mars arrangerte vi pa Vinderen E1dresenter det 
tredje fellesmete mellom aile historielagene og tilsvarende 
foreninger i Oslo for a utvikle et godt samarbeide mellom 
dem. Det matte hele 25 representanter fra 16 ulike foreninger 
og mmet ble meget vellykket. Neste mete blir holdt pa Grefsen 

~~==="=======~~ i oktober. 
Fra lands1aget i lokalhistorie fikk vi i fjor innbydelse til a vrere med I den tredje 

MINNEOPPGA VE FOR ELDRE. Innen fristen ble det innlevert 2 minneoppgaver 
fra to av vare medlemmer: 

• Oddlaug Marstein og 
• Olaug Sigmundstad Lavik 
Vi takker dem hjerteligst for innsatsen og ber dere andre forberede dere til 

innlevering av minner til neste innsamling om 10 ar. Fer det, er det fritt fram for aile 
a sende oss minner dere har opp1evet selv for trykking i vart blad etter behov. 

Arskontingent 1996 
I forrige blad var det vedlagt en giroblankett, men mange (i alt 230 personer pr. 
1.mai) av dere skaffer kassereren og laget problemer. Vi liker ikke a bruke tid pa 
purringer som burde vrert helt uoodvendig med en sa lav kontingent. Mange er allerede 
flaue , vet vi. Vi venter at du snarest betaler kontingenten for 1996 og 1997 pa til 
sammen kr 200.- da det ofte er de samme som skaffer oss merarbeid. Det er ingen 
ting i veien for, om du ogsa ensker a betale for flere ar om gangen. Av regnskapet i 
forrige nr. ser du at det var flere som i fjor ensket a st0tte laget vart med en ekstra 

gave. 

Hvis du er tvi1 om hva du har betalt fer, kan du lese dette av adresselappen din. 
Koden betyr: 
4 = betalt for 1994 
5 = betalt for 1995 
6 = betalt for 1996 
G -g = har mottatt bladet som gave hittil, bar betale? 
45678+L = Livsvarig medlem betalt kr I 000.-
45 + 5H = Medlem som ha gitt kr 500.- i gave 
vs = patatt seg verv i en gruppe og s for styremedlem 
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Hvis du synes at dette er vanskelig eller om du finner ut at sekretreren har gjort en 
feil i registreringen, er det bare hyggelig om du ringer pa telefon 22 14 39 21 . Andre 
feil kan du selvf0lgelig kommentere nar du sender inn kontingenten din. 

Vart dataanlegg styrer utkjeringen av adresselappene og vii for neste blad bare 
skrive ut de som har ratt et 6 tall som betyr betalt for 1996. Du unngar stopp i 
bladleveringen ved omgaende betaling. 

For de som ikke har lest vare tidligere 16 blader fra 1992-96, kan disse kj0pes ved 
henvendelse til sekretreren. Hvis du har gitt bort det siste nr. av bladet, kan du ta 
kjept et nytt i Vinderen Bok- og Papirhandel som er sa hyggelige a hjelpe oss med 
det. 

Vart medlemsblad nr 19 (3/96) er under arbeide. Det utkommer i august med 
mermere beskrivelse av vart nittende m0te s0ndag I 5. september hvor vi arrangerer 
k ul turm i nnedagen. 

Kom med ideer til andre arrangementer du onsker i historielagets regi. 
Egne vervegiroer er utlagt pa aile 5 postkontorer i var bydel. lkke medlemmer 

kan melde seg inn i historielaget veda betale arskontingent pa kr I 00.- og/eller gi en 
gave pa var postgirokonto 0825 0409339 eller bankkonto 5084 OS 24008. 

Haper mange finner veien til vandringen 3. juni fra Gullerasen stasjon. 

Per Henrik Bache 

Utsiktfra Tryvannsbanenfra lvar Ulvestad: Holmenkollen pa postkort. 
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STYRET I VINDEREN HISTORIELAG 

1996-97 

Leder: 
Nestleder: 

0yvind Gaukstad 
Anne-Wenche Ore 

Sekretrer/kasserer: Per Henrik Bache 
Redakt0r: Finn Holden 
Styremedlem: 

" 
" 
" 

Evelyn Borchsenius 
Siri Ytrehus 
Anne-Lise Fossum 
Johan Nitter-Hauge 

Historielaget har til formal a vekke interesse og skape forstaelse for var 
bydels historie. Deter viktig a ta vare pa gamle minner i vart nrermilj0 
som en kulturarv vi 0nsker a gi videre. 

Laget arrangerer medlemsm0ter og gir ut et medlemsblad som 
kommer ut fire ganger i aret. Laget 0nsker a arbeide aktivt for a verne 
og merke fomminner og alle slags kulturminner i var bydel. 

Vi vil gjeme na flest mulig av bydelens beboere og 0nsker at de 
st0tter laget med medlemskap eller deltar i var virksomhet. Er du 
interessert i vart arbeid, kan du ta kontakt med Per Henrik Bache, tlf. 
22 14 39 21. 


