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REDAKTORENSSPALTE - -
l'fok en gang bar <<HVORER DETTE?» 
resultert i leserbrev som gir ny kunnskap 
om bydelen .. Denne gangerdet flerebrev 
S(jflldelvis ~hverandre. Redakmren 
vilgjemeba:tbmlagtililyeoppgaveriserien, 
gjerile knyttetmed opplysninger 8om kan 
gjengiS sammenmed fasiten. Denne gang 

forsskervi meden vripahovedspmsmAlet: «HYAERDEITE?» 
Ellers bar vi denne gang lite nytt stoft; men etterjul Srredaktsren bed.re 

tid, og viregner med inernyskrevetstotf. Men fuitsatt Mpervi pa stofffra 
le~. Vihatnoen id6er om innbyggere i bydelen vi skat intervjue. Har 
leseme noeh forslag? · 
N~ Ar feirer Hotm.erikollbanen 100 Atftam tilBesSerud stasjon. Vi bar 

tenkt a lage et stmTe jubileumsnummer neste ar omlivsnerven gjennom 
bydelen gjennom hundte ir. Det blir blad nr. 2/98. Jubileumsnwnmeret skal 
forberedes gjemiom to pltilder i nr. 1/98, en om fritidsentusiastene som la 
idegruimlaget forb~~ 0g enomsamferdsel i Akermr ~komi 1898. 
TJ.l disseto~lilpQ-vio~ pA velvilje framedlennnene: 8amte bilder, 
kart, minn~, historier, spennende hendinger; ulykker,·Arstall for episoder 
som vi kan. undel'sskevidete i avisene, Holmenkollbanen som posttute eller 
som utbygger,-boligerfor.de anSa.tte, hvordan de,t var «a tlytte pa landet>>, 
b'anens betydning far sportslivet osv. ~ alt tcafi ha interesse. 

Finn Holden 

Vi prsver en gang til: 
Ef det ~oetJ. som vet bakgrunnen for naVIlet Babylonshela pa en del av 
SkAdalen? 

JULEM0TE 
Vinderen Historielag inviterer til julem0te i kjellerstuen pa 

HOLMENKOLLENKAPELL 
torsdag 11. desember kl.1900 

Julem0tet starter i kjellerstuen hvor vi serverer gl0gg og pepperkaker. 
Tidligere skogsjefBJARNE MJAALAND vii kasere om navn pa gamle 

ski l0yper i Frognerseteromradet 

Deretter snakker vi om "danskeroysa" . Hvis noen har kunnskaper 
om denne mysa, vil vi gjerne h0re om det 

Senere begir vi oss opp i selve kapellet Kirketjener Rasch 
vi i gi en kort historisk innf0ring og viser oss rundt 

Julem0tet avsluttes med orgelmusikk og sang. 

Velkommen til en hyggelig forjulskveld. 
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HOLMENKOLLEN KAPELL 

AV EvELYN BoRCHSENIUS 

Holmenkollen kapell star reist pa 
branntomten efter det f0rste kapellet som 
brant 24. aug. 1992. Brannen var pasatt, 
og et kja:rt kirkebygg med store verdier 
gikk tapt. Det nye kapellet er et samlings
merke a skue, og deter et uhyre popula:rt 
sam lingssted for aile an ledninger fra 
vugge til grav, slik det gamle kapellet var. 

Vi er sto lte over kapellet vart og 
takknemlige for at det sa fort ble gjen
reist, takket va:re en raskt arbeidende 
byggekomite med prinsesse Astrid som 
medlem og inspirator og glimrende Iedet 
av Per Samson med et uoppslitelig hum0r. 

lnitiativtager til det f0rste kapellet var 
veidirekt0r Hans Krag. I begynnelsen av 

1890 arene ble det nedsatt en 
byggekomite med f0lgende sammen
setning: professor Bredo Morgenstierne 
formann , fru bankchef Henriette 
Andersen-Aars , overretssagf0rer 
J.I.Brun, bureauchefOiafB0dtker, pastor 
Thore Goda l, arkitekt O.I.T. Johnsen , 
veidirekt0r Hans Kxag og bryggerieier E. 
Ringnes. 

I 1894 ble norske arkitekter invitert til 
a delta i en konkuranse om den beste 
tegningen ti I kapellet. In teres sen var stor. 
Ved innleveringsfristens utl0p var det 
kommet inn 27 utkast. I . premien (pa kr. 
200) gikk til arkitekt H. Sinding -Larsen, 
som forutsatte anvende lse av tre som 
byggemateriale, mens 2. premien (pa kr. 
I 00) gikk til arkitekt Lange for et utkast 
til en stenkirke. 

I 1903 ble kapellet midlertidig innviet 
til et bedehus, men pga. manglende 
oppvarmnin g ble gudstjenestene de 
f0rste arene innstilt om vinteren. Det ble 
foretatt en del utbedringer. Og Kristiania 
kommune overlot to store skoleovner 
gratis til kape ll et. Disse ble satt opp i 
kjell eren. Det ble laget noen sma apninger 
i gu lvet langs veggene forat det skulle 
komme varm luft opp i kapellet. 
Oppvarmingen ble efter dette 
ti lfredstillende. Gudstjenestene kom 
igang igjen og - «de forrettende Pra:ster 
befordres op og ned for Kapellets Reg
ning, hvor hos de forskjellige Sanatorier 
og Hotelier pa Holmen- og Voksenkollen 
efter Tur byder Pra:sten med Ledsager 
paa middag.» 

Under innvielsesgudtjeneste i 1903 

tok pastor T hore Goda l opp den 
konflikten mange f01te mellom a ga pa 
tur og a drive sport eller ga i kirken pa 
s0ndagene. Han sa bl. a.- »Da var det, 
at den tanke ble baret frem : End om vi 
tog Herrens Hus med opp i skoven! 
Skulle vi ikke da kuru1e stille begge disse 
forn0denheter tilfreds , som her er 
kommet i en sadan skja:bnesvanger strict? 
Og tanken, engang baret frem, tog fart. 
Dette, viser at det var en dyp livstrang 
som ikke kunne holdes tilbake.-Sa 
beh0ver vi ingenlunde forakte e ll er 
forsmnme Guds ord pa hans hellige dag, 
fordi vi drager ut av byen for a 
vederkvege oss! Sa kan vi minde vore 
unge, som vi i ud, om Holmenkollens 
kapell! » 

Den 14. desember 1911 besluttet 
endelig Vestre Aker sognestyre a overta 
Holmenhollen kapell. Dermed var det 
klart for a ta kapellet i fu llt bruk. Den 

h0ytidelige innvielsen fant sted den 24. 
september 19 13 av biskop Jens Fmlicb 
Tandberg, som var biskop i Kristiania fra 
1913-1922. 

Den 3.mars 1996 ble det nye 
Holmenkollen kapell innviet. Det er en 
kopi av det gamle kapellet bygget efter 
de opprinnelige tegningene, men noen 
forandr in ger er det blitt ; bl.a. har 
inngangspartiet bare en trapp midt pa 
med iru1gangsd0r, mot tidligere en trapp 
og d0r pa hver side. Na er kirken sikret 
med et brannvarslingssystem knyttet til 
Brannvakten . Orgelet er flyttet , og 
vinduene er forandret. Kjelleren er 
bygget ut til et trivelig m0terom med 
plass ti I ca. I oo mennesker. Vi gleder oss 
til a ha Historielagetsjulem0te her. 

Holmenkollen nye kapell, 
Jato: Finn Holden 



HVOR ER DETTE -
HVA VAR DETTE I NR. 3/97 

AV RAGNHILD KLYKKEN 

Jo, dette er Slemdalsvn. 54, og for mange 
ar siden var det ogsa politistasjon der. 
Jeg bar bodd i Slemdalsvn. 60 i 77 ar, og 
jeg hu sker godt familien Nilsen og 
fam ilien Kirkerud som bodde der. Nil sen 
var trikkef0rer pa Holmenkollbanen og 
Kirkerud var politimann. Nilsen hadde 
mange bam ogjeg busker spesielt Walter 
som med handkjerre hentet varer for folk 
pa Vinderen . I var famil ie bar 3 
generasjoner sittet pa med ham - meg 
selv, mine bam og barnebam. 

I 30-arene var det popul<ert blant 
guttene a ga pa ep leslang. Min far likte 
dette darlig, og en aften da hunden 
varslet at det var noen i haven, gikk han 
ut og tok syklene deres og lei de dem ned 
til politimann Kirkerud. Min far visste 
godt hvem "tyvene" var, men de matte 
ga den tunge vei til politiet for a hente 
syklene. 

Kirkerud var en trygg politimann og 
det mest spennende for oss var nar ban 
arresterte en fyllik og balte ham ned i 
arresten i kje lleren. 

En annen nabo skriver: Dette huset 
ligger ved planovergangen ved 
Steinerud stasjon. Denne holdeplassen 
som var "Midlertidig Stoppested" - det 
sto pa ski ltet - het Diakonhjemmet 
stoppested tillangt uti 1930-arene. 

I kjelderen til venstre for porten pa 
bildet var d0ren til Yinderen Politistasjon. 
Konstabelen jeg husker der, var kjent som 
"Kmlle". Han kj0rte rundt pa en Harley 
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Davidson motorcykkelmed sidevogn. Da 
huset i Slemdalsveien 86 ved Gaustad 
stasjon ble bygget, tlyttet politistasjonen 
dit. 

I den store villaen i Slemdalsveien 86 
bodde, mener jeg, bl.a. familien Golden 
med tlere bam. Faren var, sa vidtjeg kan 
huske , i mange ar vognf0rer pa 
Holmenkolibanen. Jeg bar lest i Holmen
kollbanens jubileumsbok at ban en solgte 
arkitekttegninger for a skape trafikk
underlag for ban en. Kanskje dette huset 
h0rer til denne kategorien! Det varjo ikke 
et Hansen-bus som husene omkring. 

Fraen politistasjon, Slemdalsveien 54, 
Diakonhjemmets Station, 
.foto: Finn Holden 

FR0EN POLITISTASJON OG 
VINDEREN POLITISTASJON 

AV FINN HoLDEN 

Politivesenet i landd istriktene Ia under 
lensmannen. Aker kommune var i f0rste 
halvdel av 1800-tall et ikke vi llig til a 
ansette eget underordnet politi , da den 
uorden det gjaldt a forebygge, etter Akers 
mening hovedsakelig skyldtes byen og 
byens "aff0dinger" , nybyggerbyene. 

Disse nybyggerbyene i Aker ble i 
1876 inndelt i 6 scerskilte politidistrikter. 
Det ncern1este omfattet Briskeby, Balke-
10kken og Hcegdehougen, omrader som 
ble lagt inn i byen ved byutvidelsen i 
1878. I 1890 ble det bygd to politi
stasjoner i Aker, en pa Ycekem og en pa 
Nordstrand. 

Yed arhundreskiftet ble politiet 
utvidet med ridende betjenter. "Yed 
ridende politi vilde man lettere kunne fa 
avpatruljert st0rre strekninger og skaffet 
hurtigere hjelp i pakommende tilfelle, og 
de forholdsvis store utgifter til ekstra
ordn<ert politi vilde kunne reduseres 
betydelig." (s.270) Herredsstyret bevilget 
penger til4 ridende betjenter, 2 pa Fmen 
og 2 pa Grorud og leide stasjoner med 
stall og arrest. Pa Fmen holdt politiet til i 
leide lokaler i en 2 etasjes vaningsbyg
ning som if0lge branntaksten 190 I var 
Diakonhjemmets Station. A/S Yinderen 
eide parseller og bygde boliger i stmket. 
Arkitekt Gulbranson hadde tegnet huset, 
som ved ny branntakst i 1902 ikke var 
ferdig. Det manglet takrenner, mating 
utvendig og innvendig, endel d0rer og 
trapper, ovner og mrledning. 

I 1902 hadde politiet i Aker 25 fast 

ansatte betjenter og best ell er sykler til 
betjentene. Pa Fmen stasjon var det 3 
betjenter: f0rste betjent Johan Pedersen 
og de ridende betjenter Georg Kirkerud 
og Martin Kjenner. Da bestemte 
henedsstyret a skjcere ned pa utgiftene 
til politi og erstatte det ridende politi med 
fotpoliti . I 1905 hadde Fmen stasjon bare 
betjentene Pedersen og Kirkerud . 

Politimesteren hadde lenge fremholdt 
at det var t10dvendig a bygge en 
politistasjon til avl0sni ng av Fmen 
politistasjon , som var i leide lokaler. 
Myndighetene vurderte tlere alterna
tiver: ved Hippodromen ved Vinderen 
stasjon , pa Fmen gamle skole (ved 
Ringhuset ved S0rkeda lsveien) og i 
Gaustadsvingen pa den kommunale 
opplagsplass. Det siste ble valgt. 

Til byggingen av Yinderen politi
stasjon i Slemdalsveien 86 ble det i 1933 
bevilget 112.000 kr. Bygningen var pa 2 
etasjer med 3 leiligheter i bver etasje. 
Politiet disponerte 5 av le ilighetene. 
Kontorbygget hadde 2 kontorer og 
anestlokale med 4 celler. I 1934 ble Fmen 
s tasjon flytt e t til den nye hoved
stasjonen i Gaustadsvingen og gitt 
navnet Yinderen politistasjon. Her holdt 
politistasjonen til fram til mid ten av 1960-
arene. 
Kilde: 
Aker 1837-1937, bind III. 
Branntakstprotokoll 
Kommunal arbok 
Jeg har brukt de navn pa politistasjonene 
som star der. 
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SKADALEN-TUR MED 
HISTORIELAGET 21. SEPTEMBER 
AV FINN HOLDEN 

Ture n opp gjennom Skad a le n bl e 
gjennomf011 av vel I 00 mennesker som 
va r m0tt fram i det f ine h0s tva: ret . 
Histori elagets Ieder, 0yvind Gaukstad, 
0 nsket ve lko mm en og gav ordet til 
foredragsholderen, professor i geolog i 
ved Universitetet i Oslo, Nils Spjeldn<es, 
som f011alte om Skadalen i de eldste tider. 
Han hadde selv vokst opp ved Skadalen 
og lekt og va ndre t i Sk ad a le n 
mestepa11en av sitt liv. Skadalen er en 
viktig del av det geo log iske Oslofe ltet. 

Spjeldna:s begynte med a fortelle om 
hvor unik Oslofe ltet er: Universitetet i 
Oslo er det uni versitet i verden som har 
ko rtes t avsta nd til a ile geo log is ke 
forekomster. Litt ovenfor der vi sto, pa 
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parkeringsplassen nederst i Skadalen, 
gikk den marine grense etter istiden, med 
en havkant 22 1 meter over havet i dag. 
Ved "Rumpetrolldammen" I itt Ienger opp 
ble det funnet en fossil av muslingen 
yoldia som beviser at havet gikk sa langt 
opp . 

Like etter istiden, for ca. I 1.000 ar 
siden, sa Oslofeltet ut som Svalbard i 
dag, m ed isbree r som de kke t 
Groruddalen, Maridalen og S0rkedalen. 
Vettakoll en og Holmenkollen stakk fram 
som to stupbratte odder. Skadalen Ia som 
en lun vik mellom isbreene, det f0rste sted 
med strandlinj e og med en slette der 
planter og dyr fikk fotfeste. 

Landet steg i etapper, neste etasje var 
omradet ved Skadalen stasjon , neste 
igj e n Sve nd stu en , som f ikk en 

vegetasjon av apen 10vskog, men uten 
mennesker. 

Vi ma tenke oss a t de f0rs te 
mennesker i omradet slo seg ned i vika 
ved Skadalen. De brukte stein0ks pa den 
tids tresorter: bj0rk, selj e og furu. Flint 
var det sparsomt med, den kom med 
drivi sen fra Danmark. Gran kom mye 
seinere, i j emalderen. Gran er et hardt 
tres lag som ste in0ksen ikke biter pa. 
Klim aet bl e samtidi g kalde re, men
neskene fant myrmalm og laget j ern
redskap. Vi vet ikke hva som kom f0rst 
av disse faktorene som henger sam men. 

Langs parkeringsplassen gar det en 
steinmur av gravsteiner med navnes iden 
inn. Muren kalles popul<ert "gravlunden" : 
Spj e ldn <es sa at ail e de forskj elli ge 
steinene i muren var fra Oslofeltet som 
ogsa omfa ttet s te in so rte r som 
ellers bare fantes i 0st-Afrika og i 
Antarkti s. Nederst i Skadalen var 
det en g rarosa s te i na rt , inter
nasjonalt kalt akeritt, med navn fra 
01madet. I klatreveggen Ienger opp 
i Skada len var det fo rskj e lli ge 
s te in sorter og min e ra le r, mye 
nordmarkitt og noen sma mengder 
av svart manganmalm . 

Ste insortene var fra tidsrom
met 400-450 millioner ar tilbake, 
men gjennom artusenene har varnl 
vanndamp steget opp gjennom 
sprekken som Skadalen danner og 
endret bergartene. 

Mind ed a mm e n nede rs t i 
Skadalen bl e bygd og gjerdet inn 
for a skaffe drikkevann til Sophies 
Mind e , e t va nf0 re hj e m , som 
senere ble tl yttet til Trondheims
veien. Demningen brast under et 
krafti g regnskyll i 1957, men ble 

senere reparert igjen. I dag er Minde
dammen en yndet badeplass, se lv om 
vannet ikke sa s<erlig tiltrekkende ut pa 
turdagen. 

D en gaml e kl atreveggen va r na 
dekket av tra: r, men ti meter Ienger ned 
var det en familie som klatret mens vi gikk 
forbi . 

Oven for den tidligere skytebanen gar 
det en natursti opp til Fr0ensvollen. Her 
hadde Arild Holland fra Historielagets 
styre hengt opp tlere instruktive plakater 
om tresorter og skogens rolle i 0ko
systemet. 

Flere av deltakerne benyttet den fine 
dagen til a ga Skadalen he lt opp og ga 
skil0ypa, Skadalsl0ypa, ned igjen. Vel 
hjemme var vi aile enige om at "det hadde 
va:11 en fi n tur" . 
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PILEGRIMSLEDEN 
FRA OSLO TIL NIDAROS 

AV FINN HoLDEN 

Pil egrimsleden fra Os lo til Nidaros i 
middelalderen ble merket og gatt opp 
sommeren 1997. Det f0rste f0 lget av 
moderne pilegrimer fulgte den gamle 
pi legrimsveien til Heilig Olavs grav. 

Arbeidet med a merke pilegrimsleden 
har kulturkontorene i kommunene stiitt 
for, i samarbeid med Riksanti kvaren. 
Arbeidet har hittil f011 til utgivelse av to 
nyd e li ge bo kutg ive lse r: M ari 
Kollandsrud ved Riksantikvarens kontor 
har skrevet «Pilegrimsleden fra Oslo til 
Nidaros, en guide til vandringen». Oslo 
har fa tt s in separate guide til ruten; 
«Pilegrimsleden Oslo til Nidaros, f0rste 
e tappe fra midde la lderbyen Os lo til 
Bcemm». 
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Pilegrimsleden fra det gamle Oslo gikk 
to hovedruter til Nidaros: nordover 
gjennom Akersdalen (Groruddalen) ell er 
vestover til Bcerum. Pilegrimene gikk pa 
de veier og sti er som fa ntes og som ogsa 
ble brukt etter reformasjonen.i 1537. 

Det er fa spor etter disse veiene i dag, 
men noen steder fins det hulveier, veier 
som er blitt s litt ned av ferdsel til fots 
eller med hest, og som har tatt ligge i fred 
sen ere. 

Fra det gaml e Oslo har man fulgt 
opptegne lsene til biskop Jens Nil ss0n 
fr a 15 70- a re ne. Se lv om midde l
alderveiene gjennom Oslo er b011e i dag, 
vet m an med s ikke rh e t noe n av 
fe rdselsve iene fra midde lalderen: St. 
Hall vards gate, Brinken og Prof. Dahls 
gate. Pilegrimsleden gar fra det gamle 

Crnn/e i\ k er Kirkc ag Kja:rl iglwt.ss fieu 
fnlnr l tT tall i !9 17 rn• Aurlers B. VVilsc. 
rrot,,. Oslo flynwsewu! 

Oslo. sognek irken ved Aker, og he lt 
utenom det gamle Chr istiani a fra 1624 . 
Veien er merket med pilegrimsled-logoen 
pa emalj eskilt. 

«F0rste etappe» har fl ere kart over 
veien og bilder og omtale av kulturminner 
lan gs ve ie n . Noe n av bild ene e r 
fargebilder, alt er pa glanset papir. 

I «F0rste etappe» har Anne Helene 
U tgaard noe n re fl e ksj o ne r ove r 
«Pilegrimen som ble bm1e», pilegrimen i 
midde lalderen og i dag. 

Mari Koll andsrud og Riksantikvaren 
har gj o rt et godt arbe id med «Pile
grimsleden til N idaros», med mange 
fargebilder fra hele turen, av gamle garder, 
middelalderbroer og olavsk ilder, hulveier 
og kav lebroer. Ta ll rike og oversiktlige 
kart gj0r at det er lett a f01ge med pa 
ferden. Noen informative tekster til ruten 

Milestein til Nidaros, fra Kollandsrud 

er trykt i liten, og, synes j eg, for svak 
skrift. 

lniti ativet til a merke pilegrimsleden 
fra Oslo til Nidaros og g i ut guideb0ker 
til ruten er svcert fortj enstfull t. Begge 
guid e b0 ke ne er e n ny te lse a bl a 
igjennom. Matte bare bare mange sette 
pri s pa dette ! 

lngen av di sse sma b0kene handler 
om Yinderen bydel, for vart omrade har 
a ldri vce rt egne t til gj enn o mga ng , 
beliggende mellom by og urskog med ulv, 
bj0111 og gaupe. 

Mari Kollandsrud : Pilegrims leden til 
Nidaros, Oslo 1997. 
Pil egrim s led en - f0 rs te eta ppe fra 
middelalderbyen Oslo til Bcerum, Os lo 
1997. 
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Pilegrimsleden gjennom Oslo 
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SKOGSDRIFT, FL0TNING OG 
SAGBRUKSDRIFT I MARIDALEN 

AV BJARNE MJAAL.AND 

Maridalens opprinnelige navn var 
Margaretadal oppkalt etter Kirken pa 
Kirkeby som var viet ti l den hellige 
Sankta Margareta,en av Europas eldste 
helgener. 

Industri i Maridalen 
Den eldste industrielle virksomhet i 
Maridalen gar tilbake til den yngre 
steina lder for ca.6000 ar siden med 
ste in 0ksproduksjon og funn av 
stein0kser pa Skar og Vaggestein . 

FlttJtningskarer ved 0 yungen, ca. 1915. 
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Nevnes rna tegl og kalkproduksjon pa 
Brenners fra 1300-tallet og fram til 1880. 
Pa Hammeren var Stangjemshammeren 
i drift fra 1793 til 1874. Chri stiania 
Uldspinderi var i drift pa Vaggestein fra 
1888 ti l 1910 , og pa Skar var det 
produksjon av militrert krutt fra 186 1 til 
1898. Som den andre i landet kom 
Hammeren kraftstasjon i drift fra 1900. 
lmidlertid er det skog-/og sagbmksdriften 
som de siste nrer 500 ar bar satt sitt preg 
pa Maridalen.l tiden f0r 1500 ble planker 
og bord framstilt seint og tungvint med 
0ks og kile.Pa 1400-ta lle t var 
oppgangssaga kommet i bruk ute i 

' · 

Europa. I 1529 ble den f0rste oppgangs
saga i Aker bygget i Gjers0elva. Kort tid 
seinere ble de f0rste oppgangssagene 
bygget i Akerselva med t0mmertilgang 
fra de store nordenforliggende skog
omrader. Sagbruksdriften pa Brekke i 
Maridalen kom i gang i f0rste halvdel av 
1500 tallet. 

Skiftende 
eiendomsforhold 
Eiendomsretten til de store og verdifu lle 
skogsarealene har skiftet gjennom tidene. 
Kort kan den beskrives slik: 

l) Den egentlige almenningstid. 
2) Kongens almenning fra Harald 

Harfagres tid til 1335 da kong Magnus 

Erikson i Stockholm stadfester de gaver 
som som hans morfar Hakon V 
Magnusson hadde gitt til sitt kapell 
Mariakirken i Oslo f0r han d0de i 13 19. 

3) Kirkegods fra 1335 til refomasjonen 
i 1536. 

4) Fra 1536 igjen Kongens al.menning. 
5) Tiden fra omkring 1650 da 

Kongens almenning ble solgt ti I private. 
Etter reformasjonen faller inntektene til 
Kirken bort og overtas av Kongen. En 
jordbok fra 1542 over gods som hadde 
tilh0rt Mariakirken i Oslo, omfattet i alt 
800 garder og gardsparter. l denne finner 
vi ogsa klager over at flere navngitte 
ade lsmen n har tatt til seg de beste 
«pre bender» som har I igget ti I 
Mariakirken. Det meste av godset til 

Tmnmervas i 0 yungselven, ca. 1915. Ukjentfotograf Utlant ji·a Oslo byarkiv 
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Mariakirken ble imidlertid holdt sanunen 
under ett og gitt till en for kansleren som 
etter refmmasjonen som oftest var dansk 
adelsmann. 

I tiden 1614-1659 var den velkjente 
Jens Bjelke kansler. l hans tid var det at 

Nordmarksgodset og Bogstadgodset 
gikk over til private eiere, etter at Kongen 
pa g runn av pengemangel hadde 
pantsatt eiendonunene og ikke maktet a 
l0se inn pantene. 

Fletere i arbeid, ca. I 9 I 5. Ulqent.fotograf Utlantfi'a Oslo byarkiv 

Bogstad- og 
N ordmarksgodset 
Morten Lauritzen Ugla ble pa denne 
maten eier av Bogstadgodset i 1649. 
Samtidig ble Johan Garmann e ier av 
Nordmarksgodset som han regnes som 
grmm1egger av. Som Kongens skatteirm
krever var han en h0yt betrodd mann. 

Johan Garmann satte i gang skogs-

12 

drift i stor sti l. Han regulerte vassdragene 
og bygde dammer. I 1658 fikk han enerett 
til tl0ting i vassdragene. Han eide 6 av 
de st0rste sagbrukene og hadde part i 
flere andre. Kanskje var det Joh an 
Gm·mann som bygde «Kamphoug Saug» 
ved Skjcersj0elva. Johan Gannann d0de i 
1673. l ail e fall var «Kamphoug Saug» i 
drift i 1683 da det ble skaret 15 .000 bord 
pa Saga. I hele Aker Fogderi var det pa 

den tiden 30-40 sagbruk i drift med en 
arsproduksjon pa 200.000 bord. 

«Kamphou g Saug» ble solgt pa 
offentlig auksjon i 1737 og tlyttet til 
Nygard ved Akerselva i 1739. Yed 
Skjcersj0elva er de gamle mwTestene etter 
sagbruket godt synlig. 

Da Oslo kommune gmftet deler av 
Bruamyrene ved Hammeren omkring 
1960, st0tte en pa vel bevart bakhon ca. 
en meter nede i myra. Kanskje var dette 
fra «Kamphoug Saug» som ved tlom 
hadde rekt inn over myromradet. F0r 
Maridalsveien ble bygget , hadde 
Skjcersj0elva ved tlom ogsa utl0p til 
Maridalsvannet syd for Hammeren. 

I siste halvdel av 1600-tallet vokste 
trelasthandelen frem til a bli en viktig 
nceringsvei i vart land med stor eksport 
av planker og bord til Holland og 
England. Etter hvert som tilgangen pa 

grovt t0mmer langs kysten avtok, matte 
t0mmeret tl0tes , og byene og lade
stedene ble midtpunkt for trelasthan
delen. Byborgerne krevde enerett for 
denne handel , en rett de opnadde i 1662. 
Da ble det fasts1att at b0ndene bare 
kunne selge sitt t01nmer til en bymann. 
Dette privilegiet Ia grunnlaget for 
byborgernes rikdom, de store handels
hus, godseiere og rike embedsmenn med 
som regel danske navn. Peder Anker ble 
eier av Bogstadgodset i 1772, en ha1vpart 
av Nordmarksgodset i 1787 ogden andre 
halvpart i 1804. Med sine skogkj0p i Land 
og Valdres ble han eier av et areal pa 
omkring 550 .000 dekar. Med fall
rettigheter i Akerselva ble Peder Anker 
ogsa eier av Brekke gard i 1804. Med 
fallrettighetene knyttet til Brekke gard 
utviklet han stor sagbruksvirksomhet og 
tre1asthande1 pa Brekke. Gjennom hele 

Temmerlqering i gamle dage1~ Jato: Bjarne Mjaa/and. 
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1700 tallet hadde Brekke bruk to 
oppgangssager, en pa hver side av det 
andre fossefallet i Akerselva. Befolk
ningen i Maridalen var i aile ar sterkt 
knyttet til skogsdrift, tmnmertl0ting og 
sagbruksdri ft. 

I 1890-arene bygget Brekke Bruk eget 
kraftverk ved Akerselva for bedre a 
kunne utnytte vannkraften . De gam le 
sagene ble revet og ny sag an lagt ved 
kraftstasjonen. 

Virksomheten pa Brekke skulle vare 
helt fram til 1965. Helsemyndighetenes 
krav til drikkevannet i Maridalsvannet 
satte da en stopper for videre drift. 
Sagbruksdriften og trelasthandelen ble 
samtidig flyttet til Fossum pa sydsiden 
av Bogstadvannet. 

Den siste tommerjl121ter i Nordmarka, 
A lfi'ed Baklien 
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Den kommunale 
sagbruksdrift 
Oslo kommune ble skogeier i 1889. Ved 
kj0p av Holmen, Frogner og Fmen skoger 
fulgte det ogsa med et sagbruk pa 
Svendstuen. Dette var bygget av Thomas 
Heftye, antake lig i 1867. Sagmaskineriet 
var en I 0 hesters lokomobi l, en 
oppgangsgrind med stativ og en 
sirkelsag. Hver vinter var den i drift i 2-3 
maneder med et mannskap pa I 0-12 
mann. Saga var i drift til i begynnelsen 
av 1950-arene. Den kommunale sag
bruksbedrift Frognerseteren Bruk hadde 
sin oppri nn e lse i sagbruket pa 
Svendstuen. 

Fra 1890 begynte Oslo kommune 
sine skogkj0p i Maridalen. T0mmeret fra 
Maridalsskogene ble til a begynne med 
solgt pa rot til trelasthandlere i Oslo og 
omegn. Vinteren 1915/ 16 ble det blinket 
ut 504 tylfter trrer i Grefsenasen og 
Midtodden skog. Blinken ble etter 
forutgaende avertering i dagspressen 
so lgt pa rot til trelasthandler Oppsahl 
etter en pris av kr 50.50 pr. ty1ft. Oppsahl 
satte opp en provisorisk sag pa 
Midtodden og foredlet storparten av det 
framdrevne kvantum der i 10pet av to ar. 

Vinteren 1916/ 17 ble det i Maridals
skogene utblinket ca. 300 tylfter trrer, 
vesentlig i Midtodden skog. Forut
setningen var at blinken skulle selges pa 
rot, og det var kaLkulert med et netto 
overskudd pa skogsdriften i Marida1en 
pa kr 16.500.- De relativt gode prisene 
pa trelast var arsaken til at bruks
bestyreren foreslo at det ble innkj0pt og 
oppsatt en lokomobilsag for Maridals
skogene. Fonnannskapet vedtok for
slaget september 1916 og bevilget kr 

12.000. - til innkj0p av en 8 hesters 
lokom obi l med sagutstyr. Saga ble 
oppsatt pa Sander gard, like ved 
Maridalsvannet. Etter hvert som 
t0mmeret ble skaret pa etterjulsvinteren, 
ble materialene kj0rt med hest over 
Maridalsvannet til forsk:jellige bygge- og 
arbeidsplasser i byen. En mindre del gikk 
til private avtakere. If0lge regnskapet for 
191 6/17 ble det oppnadd et netto 
overskudd pa kr 34.000.-

Pa grunn av brenselkrisen i 1917 ble 
hogsten i kommuneskogen omlagt. 
Veden ble Ievert til Brenselsentralens 
tomter pa Grefsen og Filipstad. 

Lokomobilsagen pa Sander ble 
midlertidig ut lant og flyttet til 
Brenselsentralens tomt pa Grefsen. Av 
vedpartier som var innkj0pt av Brensel
sentralen, ble en del t0mmer, som egnet 
seg for skur, utsortert og skaret tilmate
rialer. Saga gikk i to skift fra kl. 6 om 
morgenen til kl. 12om natten. Sagmann
skapene fra Svendstua og Maridalen var 
i en stadig kappestrid for a Ia st0rst an tall 
skarne tmnmertylfter pr. uke. Som regel 
var det dagski ftet som vant. 

Etter at saga hadde gjort tjeneste pa 
Grefsen en vinter, ble den flyttet til bake 
til Sander. H0sten 1922 ble den flyttet fra 
Sander til S0rbraten, hvor det den f0rste 
vinteren ble skaret 1.987 m3 sagtmnmer. 
Vinteren 1924 brant den, men lokomobilen 
var ikke verre skadd enn at den fortsatt 
kunne brukes. 

Sommeren og l10sten 1926 ble 
Skjerven sag bygget. En brukt 12 hesters 
lokomobi l ble innkj0pt. Et st0rre lager
bus som de militrere myndighetene badde 
staende pa Festningsplassen , ble 
kj0pt og satt opp ved saga. Veien fram 
til saga ble bygget av n0dsarbeidere 

som ble fraktet med bil til og fra 
arbeidsstedet. 

Pa skogvesenets budsjett for 1938/ 
39 ble det gitt en bevilgning pa kr 15.000 .. -
til ny sag pa S0rbraten. Etter foretatte 
unders0kelser og studier i Sverige var 
en kommet til at man ved a utvide 
Skjervensaga og plassere en st0rre 
sirkelsag der, kunne man greie a skjrere 
hele t0mmerkvantumet fra Maridals
skogene. Driftsmessig vi ll e dette falle 
enklere og atski llig billigere enn drift av 
drift av to sager pa to forskjellige steder. 
Formannskapet vedtok 19.10.1938 
fors laget under forutsetning av at 
utvidelsen av sagbruket og innkj0pet av 
Arisaga ikke kom pa mer enn bevilget til 
ny sag pa S0rbraten . 

H0sten 1949 ble Skjervensaga 
forsynt med elektrisk kraft , men 
lokomobi len ble beholdt som drivkraft for 
a sikre saga og div. transport0rer. 

Fra sagbruksdriften pa Svendstuen 
forte lles at lokomobilens fyrb0ter hadde 
en hardjobb. For a erte fyrb0teren hendte 
det nok at sagmesteren satte litt ekstra 
fart pa sagbenken nar en stor stokk sku lie 
skjreres slik at hele maskineriet stoppet. 
Da var det fyrb0teren som fikk sky lda 
for darlig fyring. 

Skog- og sagbruk sarbeider pa 
Rustadsaga, Kare Pedersen, forta lte at 
trykkjelen pa lokomobi len ofte ble 
overbelastet ved for sterk fyring for at 
saga sku lle fa tilstrekkelig drivkraft. 
Kjeleinspekt0rene som kom pa hyppige 
bes0k, advarte fyrb0teme om at for sterk 
fyring kunne f0re til kjeleeksplosjon . 
Kravet om moderat fyring varte imidler
tid bare sa lenge inspekt0rene var til 
stede. 
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Den kommunale sagbruksvirksomhet 
ble fra f0rste januar 1955 sentrali sert pa 
Hara ldrud ga rd pa 0 ke rn und e r 
firmanavnet Frognerseteren Bruk. Fra 
o111trent samme tidspunkt opph0rte ogsa 
a ll virkso111h e t pa sag bru ke ne pa 
Svendstuen , Skjerven, Ru stadsaga, 
Syverud og Ha0ya. 

I mange ar hadde den politi ske strid 
paga tt 0111 Os lo K o111mune ved 
Skogvesenet slculle foredle sagt01nmeret 
fra egne skoger pa egen trelastbedrift. I 
fo rbinde lse med innf0 rin g av nytt 
styringssystem med byregjering i Oslo, 
sa tte Norsk Kommuneforbund som 
betingelse for a st0tte denne refonnen at 

Moderne tfiJmmerkjfiJring 
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driften av Frognerseteren Bruk matte 
opprettholdes. Bystyret fattet sa vedtak 
om at det skulle bygges opp en moderne 
sagbruksbedri ft pa 0 kern. De samlede 
investeringer bel0p seg til ca. 40 mill. kr. 
Noen ar etter at bedriften var ferdig 
utbygget og driften var kommet godt i 
gan g, vedtok by styre t a Iegge ned 
driften av Frognerseteren Bruk, etter vel 
100 ars kommunal sagbrukstradi sjon. I 
1992 stoppet driften. 

Oslo Skogvesen har fortsatt ansvaret 
for skogsdriften. Sagt01nmeret selges for 
0yeblikket til L0venskiold-Vcekem og 
massev irket til treforedlings industrien. 

l 

l 

GUTTEDAGER P A LILLE FR0EN 

AV SVERRE THON 

Jeg var 6 ar da vi i 1928 tlyttet fra en 
le ili g he t pa Fro gne r til nytt hu s i 
Apalveien pa Li li e Fmen. Hele jordet fra 
Sle111dalsve ien og endenav Trudvang
veien opp til Blindernveien var sa a si 
ubebygd . De t va r «T 0 rtbe rg». De t 
eneste huset jeg husker pa 0stsiden av 
Apal ve ien, va r den lill e husmann s
plassen pa toppen av jordet og arkitekt 
Hoffs hus som Ia oppe pa h0yden der 
ve1en svmger. 

Barndommens «lokke» 
T01tbergjordet var var «10kke», og ingen 
som bodde pa Lille Fmen den gang, ville 
ha noen forstaelse for Oslo Byleksikons 
pas tand 0111 at nav ne t «betegne r na 
h0yden 111 ellom Monolitten og Vestre 
g ravlund». Her spilte vi fotba ll om 
so111meren og gikk pa ski ell er akte pa 
kj elke 0111 vinteren, inntil vi ble sa store 
at vi opps0kte st0rre utfordringer inne i 
Nordmarka. 

Fra vcere lse t mitt i Apalve ien 40 
hadde jeg full kontro ll 111ed hva som 
matte m re seg pa fotballbanen var. Jeg 
gjorde meg som regel fe rdig med leksene 
pa forholdsvis kort tid med en gang jeg 
kom hj em fra skolen. Sa var det bare a 
holde 0ye med ban en og rykke ut sa snaJt 
det kom en gutt med ball. 

Banen va r va r ikke he lt s lett og 
skranet en de l ned mot Apalveien, men 
den var god nok fo r oss . Pa oversiden 
av banen, pa T01tbergjordets h0yeste 

punkt, Ia den gamle husmannsstuen som 
jeg alt har nevnt. Omradet bak stuen, der 
NRK na. li gger, var en dyster jungel der 
vi gikk pa smafuglj akt med luftgevcer. 

St. Hans-balene pa T0rtbergtoppen 
var noe for seg. Uker i forveien begynte 
vi guttene i nabolaget a trekke sammen 
det so 111 skull e brennes, og bygge et 
mange meter h0yt tam . Det bestod av alt 
fra trestammer og kvi st til m0bler og 
papir. Jeg hu ske r at v i tl ere ganger 
innrede t e n liten hule i to pp en av 
byggverket 4-5 meter over bakken, som 
vi matte entre ved hjelp av en stige. Der 
satt vi og leste gamle ukeblad i dagene 
f0r St. Hans-aften . 

Det va r se lvf0 lge li g en ko lossa l 
begivenhet det 0yeblikket da vi satte fy r 
pa a lt dette, og vi innbildte oss at he le 
byen var til skuer - hvilket den kanskj e 
var, fo r det var fa steder i Oslo og omegn 
der man kunne ha noe til svarende. Noen 
ar senere, jeg tror det ma ha vcert like 
efter kri gen og efter at den fa mili en som 
bodde der hadde tlyttet ut, var den gamle 
stuen pa T01tberg selv St. Hansbal. Jeg 
var ikke hj emme da. 

F0r Sognsvannsbanen bl e ap net i 
1934 var T01tbergjordet ogsa snarve ien 
til Majorstuen, der vi gjorde aile innkj0p 
og g ikk pa kino, og til by en, der fa r og de 
tleste andre fedre pa Lille Fmen arbeidet. 
Jeg kan huske en gang det hadde frosset 
pa om natten at Anth on B. Nil sen, 
forfa tteren Elias Krcemmer, bad meg om a 
st0tte ham over jordet- og ga meg noen 
kobberslanter for det. 
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Byggeplass 
I midten av 30-arene fikk vi en diger 
byggepl ass pa den andre s id en av 
Apalveien, opp mot Blindem gard . Det 
var de f0rste bygningene til det nye 
universitetet som ble reist. Her skj edde 
det noe som vi gutter matte f0lge med i, 
men vaktmannen syntes visst ikke det. 
For en gang vi var pa visitt i bygget, kom 
han farende efter oss. Den nye ve ien opp 
til anlegget var dengang bare pukksten 
som det var vanskelig a l0pe pa, og det 
mestret apenbm1 vaktmannen bedre enn 
en av mine venner, som ble tatt og fikk 
seg en lekse. Vi andre kom unna. 

Apropos ugagn: Til tross for at de 
tleste av oss hadde epler i egen have, 
var det en yndet sport a ga pa «Slang» i 
andres haver ide m0rke h0stkvelder. Jeg 
husker best den gangen jeg ble knepet 
in fl agranti av en av naboene. Han tok 
meg akkurat da jeg var iferd med a klatre 
tilbake over gjerdet. 

I Astrofys isk institutt, den delen av 
det nye universitetsanlegget som Ji gger 
me 1m est Apalveien, installerte professor 
Rosse land en regnemaskin som efter 
sigende fylte et digert vcerelse, men som 
kunne utf0re mirakler av regnestykker pa 
utrolig kort tid. Idag kan man sikkert gj0re 
de t sa mme ved hj e lp av noen sma 
elektroniske dingser. 

Mine guttedagers fotballbane ble 
bygget ut med tl ere uni ve rsitetsbyg
ninger noen ar efter krigen. 
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Gutteklubben Kvikk og 
de store stjerner 
Jeg var ingen ener i idrett, men ville jeg 
ha venner, matte jeg i aile fall vcere med 
pa det meste - bandy, hopping, langrenn 
og senere slalam om vinteren, fotball , fri 
idre tt , tenni s og ori e nte rin g o m 
sommeren. Vi var nesten altetende. Jeg 
var med pa a stifte den eksklus ive 
gutteklubben «Kvikk» sammen med 
klassekamerater, og efter hvert ogsa 
noen andre pa Vinderen, Heggeli og Lille 

Fmen. Noen ar senere dannet vi som 
bodde pa Lille Fmen, var egen klubb som 
kjempet mange drabelige slag med Kvikk, 
fortrinn sv is pa fotballbanen, der j eg 
spilte h0yre «bekk». 

Vi gikk en del pa sk0yter i 30-arene. 
Det ma ha vcert mer is og mindre sne 
dengang. Jeg kan huske at vi gikk langt 
utover fj orden mot Kalv0en fra Solviken 
ved Bl ommenho lm , der mine beste
fo re ldre bodde. Jeg var med i noen 
bandykamper pa Holmendammen ved 
Gressbanen, og pa Sognsvann. Men det 
jeg likte best, var a ga rundt pa indre bane 
pa Frogner stadion en aftenstund med 
mye lys og musikk, sammen med venner 
av begge kj mm . Da hendte det ogsa at 
vi fikk noen glimt av - og autografene til 
- tidens he lter, Ball angrud , Engne
stangen, Staksrud og Evensen, so m 
trenet pa ytre bane. Det var pa Frogner 
Sonj a Henie hadde sine f0rste isshow 
med stm1 fyrverkeri , og om sommeren 
var det ofte motorsykkelrace pa banen. 

En annen yndet beskjefti ge lse for 
ungdom i «Banestr0ket» den gang, var 
a ta med kj elke og styrestang pa trikken 
opp til Frognerse teren og ake ned 
«Korken». Hadde vi rad til det, men det 
var ikke ofte, var vi in nom «Sporten» og 
fikk en kopp sjokolade. 

Ho lm enko llrenn et var en av de 
st0rste arli ge begivenheter i mitt gutteliv. 
Det begynte med en lang marsj fra Li!Je 
Fmen til bakken. Det var som regel rene 
valfa11en, for det var tlere enn oss som 
ikke hadde penge r til e ll er ansa det 
hapl0st a komme med Holmenkollbanen. 
O g i bakk en ho ldt v i oss pa 
«Grati shaugen», hvorfra vi sa noen sma 
skikkelser sveve nedover unnarennet. Til 
a begynn e med var det nes ten bare 
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norske gutter som de ltok - i all efa ll i 
toppstriden . Men i s lutten av 30-arene 
ble tvekampen mellom Birger Ruud og 
Sven «Selangem Eriksson et h0ydepunkt 
- sammen med hoppene til den e ne 
dansken som trofast deltok i mange ar, 
og hve r gang havn et lang t nede pa 
res ulta tli s ten. Je g m e ne r ogsa a t 
j apaneme kom tidlig med. 

De store milepeler i min barn- og 
ungdom var da jeg fikk sykkel i 12-1 3-
arsa lderen, da j eg kunne bytte ut de 
gaml e skrusk0ytene med o rd entli ge 
bandysk0yter, og da j eg fi kk slalamski , 
brede splitkeinski med hardwoodkanter 
og kandaharbinding, og st0vler med rem. 

Biler og fly 
Det var fa famili er som hadde bil den 
gang. En av mine beste venner hmi e til 
en av dem, og j eg ble ofte inviteJi med til 
sommeroppho ld i Son i fa mili ens apne 

-

Barndomshjemmet under bygging 
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ca bri o le t. Jeg hu sker fadere n m ed 
sj af0rlue, bilbriller og store hansker i 
f0 rersetet, og v i 2 gutter godt overbredd 
i baksetet. 

I min fa milie var det en onkel som 
hadd e bil , me n ha n va r kapte in i 
Amerikalinjen og sjelden hj emme. Nar 
han skull e komme pa bes0k, sprang i a il e 
fa ll j eg sa langt j eg kunne nedover 
Apalveien fo r a fa s itte pa lengst mulig. 

Det var ikke mye trafikk i Apalve ien 
og knapt en parkert bil a se, sa vi hadde 
god anledning til a bo ltre oss pa sykl ene 
og sla ba ll med jentene. Hest og vogn 
var fakti sk et vel sa alminnelig syn som 
en bil. Vi fikk i a ile fa ll melk, is og brensel 
- koks til sentralfy ren f0r krigen og ved 
under krigen- med slik transport, og en 
gang i uken hadde v i en bmdkj0rer med 
vmi ekaker pa kj0kkend0ren. Det var st01i 
sett den l0 rdags utske ielsen v i hadde. 
Ismannen kom ogsa regelmessig. Han 
hadde stort fo rk Ire og en stor kl ype som 

han ba r d e n se kkes tri ee mb a ll e rt e 
isblokken med ned i kj ell eren, og plas
serte den i det nederste rommet pa is
skapet. 

Nar det en sjelden ga ng var fl ydur a 
h0re mens v i satt og spiste, fikk vi barna 
fakti sk lov til a 10pe fra bordet og kikke 
ut. Yar vi ute, og fl yet kom over hodene 
pa oss , ropte v i som rege l «kas t ned 
lapper til oss da !» Det var den alminne
ligste bruk av fl y den gang - form idling 
av reklamebudskap fra luften. Jeg fi kk 
ogsa et g limt av luftskipet «Norge» pa 
vei til nordpolen. 

Gutteboker og de store 
klassikere 
Jeg har v::ert glad i b0ker hele mitt li v og 
badde som gutt rikeli g tilga ng takket 
v::e re min fa rs ro ms li ge bokhyller og 
stadige tilf0rsler av anmeldereksemplarer 
til Norges Hande ls- og Sj0fartstidende, 
ogsa av b0ker fo r ungdom. 

Flemming-b0kene, Coopers indianer
fortellinger og «De tre musketerem var 
bl ant favo ritt e ne. GGG- b0 ke ne , 
Gy ldendals Gode Gutteb0ker, var ogsa 
popul ::ere. En tid kunne jeg fak ti sk bytte 
anme ldereksemplarer som fa r fikk, ti I 
b0ker som jeg li kte bedre hos bokhandler 
Arne Steen i Kirkeveien. Jeg hadde !i tt 
darli g samvittighet, for j eg visste at det 
va r pa kanten av det lov li ge, og det ble 
da ogsa s lutt pa dette da for lage ne 
begy nte a Ste m p le « A nm e ld e r
eksemplar» i b0kene. 

Det ble utgitt to tidsskrifter fo r gutter 
den gang, Norske Gutter som var det 
eldste, og Gutteli v somjeg tror sa dagens 
lys i 30-arene. Jeg var iall fa ll abonnent 

pa s istnevnte og fikk argangene pent 
innbundet. De er dessverre forsvunnet. 

Jeg var ogsa en ivrig Ieser av avisen 
Spoiismanden og 0nsket meg Thai bergs 
lommealmanakk, med ail e arets viktigste 
sportsresultater og rekorder til jul. Jeg 
kan imidle1tid ikke ha v::ert he lt forn0yd 
med redi ge ringen av denne , for j eg 
husker bestemt at j eg hadde alvorli ge 
planer 0 111 a !age en konkUITent. 

30-arene var en tid da nye b0ker fra 
Knut Hamsuns, Sigrid Undsets, Johan 
Bojers, Johan Falkbergets og Peter Egges 
penner va r li ke store begivenheter som 
pop-arti stenes lansering av LP-plater i 
va re dager - det er vel forresten CD'er 
det dreier seg om na for tiden. Jeg ble 
se lv o pptatt a v Gabri e l Sco tt s 
romantrilogi «Drmnmen om en drmm>, og 
diktsamlingene til Wildenvey og Andre 
Bj erke da j eg gikk pa middelsko len pa 
Riis- s li k sko lens navn ble skrevet frem 
ti ll 940. 

Forfatteren 
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Mitt f0rste m0te med den store norske 
litteratur fik jeg imidl ertid omkring 
Bj0rnson-jubileet i 1932. Jeg bar enna 
I iggende I 0 sma arbeidsb0ker fulle av 
bilder som jeg klippet ut av aviser og 
ukeblad, egne tegninger og tekster fra 
Bj0rnsons bondefortellinger og dikt. 

Pa selve jubileumsdagen hadde var 
e lskel ige f0rken B0rke pa Vinderen 
folkeskole , som jeg var sa beldig a Ia 
treffe igjen nesten 50 ar senere, noen ta 
ar f0r hun d0de, arrangert et tabla med 
en av pikene i klassen som Karoline og 
meg som Bj0rnstjerne. leg hadde fatt 
klistret bomull nedo ve r kinn et og 
formodentlig innstudert en ell er annen 
tekst. Og for a fullbyrde forestillingen 
hadde jeg pa eget initiativ puttet et lite 
norsk tlagg i Iommen. leg skal si fmken 
B0rke ftkk fart pa seg dajeg midt under 
forestillingen skull e til a pusse nesen i 
tl agget! 

De uforglemmelige 
Aabel'er 
Mitt f0rste minne fra teateret er fra en 
oppsetning av «Reisen til julestj ernen» 
m ed var sto re ko mp o ni st l o ihan 
Halvorsen som dirigent for orkesteret, og 
muligens forfatterens datter som Sonja. 
l eg ble dresset opp i matrosdress med 
lakksko og f ik k raggsokke r utenpa 
skoene. Det bet0d sannsynligvis at jeg 
ble baret ut i drosjen som f0rte oss til 
teateret. Og der va r det se lvf0lge li g den 
onde greve, som kom farende gjennom 
luften og lukt ned i den sva::re gmtgryten, 
som gjorde st0rst inntrykk. 

leg husker ogsa svakt en matine pa 
Nationaltheateret en 17. mai, der Egi l Eide 
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leste «l a, vi elskem, og en annen som 
jeg tror var i Circus Verdensteater, der 
Herberth sang «Sol ute, sol inne». Pa 
skoleteateret gjorde Johanne Dybwad 
som «Majorskan» i «G0sta Berlings 
saga» og mor Ase i «Peer Gynt», stort 
inntrykk . Og det gjorde se lvf0 lgelig 
ogsa Alfred Maurstad i tittelrollen i 
sistnevnte. 

Jeg husker ogsa ail e 3 Aabe lene -
Hauk, Per og Andreas- opptre sammen i 
den ellev iUe farsen «Den spanske flue», 
og j eg tror at jeg fikk sett de tleste 
forestillingene pa Carl lohan-teateret, der 
Per Aabel fikk utfoldet sitt talent som 
komiker pa et h0yt plan, bl.a. sammen 
med ThorleifRei ss, bmdrene Mj0en og 
FridtjofFearnly. 

A propos Aabe ls. Pappa Hauk varjo 
ansett for a v<ere en av landets mor
somste menn pa scenen , og de som har 
sett ham som Jeppe, kan va nske li g 
goutere noen annen i den ro ll en. Men 
han sparte pa morsomhetene og smilet i 
det pri va te. Vi traff ham under va rt 
sommeropphold pa Fossbeim Seterhotell 
i Va ldres, og da far trodde han sloan den 
muntre ton en ved a sp0rre ham «hvor er 
Per-i-feri en», fikk han bare et t0rt svar: 
«Pa Modum Bad». 

Det siste, uforglemmelige minne jeg 
har fra teateret f0r bo ikotten ble satt i 
ve rk und er kri ge n, var Pe r Aabels 
presentasjon av «Oksen Ferdinand som 
ikke ville slass» i en Finn B0-revy pa 
Centralteateret. Leif Juster hadde paden 
tiden ogsa noen fu ll treffere med dobbelt 
bunn, bl. a. en med refrenget «Det er det 
vi gar og venter pa» , som nok ikke minst 
bidro ti I at krav om sen sur gjorde fortsatt 
teaterli v umulig, bade pa scenen og i 
sa len. 

--

Radioens store mirakel 
Radio var til a begynne med for meg 
ensbetydende med barnetime h ver 
l0rdag. Da delte mine to s0stre ogjeg to 
h0resett nar «onkel Einar» (Schibbye) var 
pa luften med «Truls og Oscar». Per 
Aabels yngre bror Andreas, som d0de 
tidlig, var «Truls», og ThorleifReiss, far 
til Helge Reiss , var «Oscar». Men 
radioen ble enda mer spennende da en 
vetm, som var mer teknisk begavet enn 
meg, la::rte meg a bygge en selv. Den var 
basert pa en liten «detektor» som vi 
kunne kj0pe for en bagatell. Det var rene 
trolldommen. 

Vi fulgte med pa de store sports
begivenheter, og jeg kan godt huske P. 
Chr. Andersens hese referat fra Norges 
kamp mot ltalia i VM i 1938 . Radioen 
bragte ogsa jazzen inn i stuene, 0ivind 
Berghs orkester pa Bristol, og Kri stian 
Haugers pa Regnbuen- samt Henry Hall 
fra London. 

Jeg husker min mormors bekymring 
for fa mili eli vets fremtid da de f0rste 
h0yttalere kom pa markedet. Den var 
kanskje ikke helt grunnl0s? Far var kas0r 
i radioen temmelig tidlig. I den f0rste 
tiden imponerte han sine omgivelser nar 
han i samva::r med andre kunne skru pa 
radioen og ta sin egen stemme inn i stuen. 
Du store mirakel -ban er jo her! 

«Kinofan» og smussfilm 
l eg ble tidlig «kinofan» - noen v ill e 
kanskje si «kinoman». Jeg hadde bedre 
an led nin g enn de f leste. Som 
pressematm hadde min far «partout-kort» 
for to personer pa aile kommunale kinoer 
i Oslo. En tid var det fakti sk et fast 
l0 rdags rituale : Jeg hentet far i 
«Kringkastingen» i Roald Amundsens 
gate efter at han var ferdig med sitt «Sett 
og h0rt>>-kaseri e ll er sin 0konomi ske 
oversikt. Der m0tte j eg bade Theodor 
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Hald, Thorstein Diesen, Einar Schibbye 
og LeifRustad. Sa gikk vi sammen den 
korte veien til «Bulla», Boulevard Kino, i 
Stortingsgaten, hvor vi ofte ble m0tt av 
skitne guttenever med 7-8 fem0rer som 
ba om a bli supplert. Det kostet nemlig 
hel e 50 0fe a fa komme inn i dette 
gutteparadiset. 

Paradis og parad is. lnne m0tte vi et 
sjeldent kjedelig, enke lt, langstrakt 
kinolokale med harde klappseter. Men 
hva gjorde det nar Tom Mix eller Ken 
Maynard (min favoritt) red over lerretet? 
Da kunne det faktisk hende at han som 
satt mutters alene midt pa f0rste benk, 
ramlet av setet i bare opphisselse. 

Men ogsa pa « Bull a» kunne det 
hende at guttene ikke slapp inn. Jeg 
husker en gang far og jeg kom dit og 
oppdaget at det var a ldersgren se pa 
aftenens wild west-eventyr. Da jeg ble 
nektet adgang, ble far meget oppbragt. 
Efter forgjeves a ha argumentert med den 
ub0ye lige d0rvakt, ringte han til bade 
filmsensor Bernt A. N issen, kinodirekt0r 
Aamot og muligens ogsa 
styreforrnannen i Oslo Kinematografer, 
Rolf Stranger - han kjente jo dem aile. 
Men selvf0lgelig forgjeves. 

En annen gang va r det ikke kino
mynd ighetene som ville beskytte ung
dommen mot antatt uheldig pavirkning, 
men en h0yst privat gruppering. Det 
dreiet seg om en fo rfilm til en av de 
spennende wi ld west-fi lmene. Titte len 
«Tilbake til naturerm sa oss ingen ting, 
men utl0ste en h0ylydt pipekonsert fra 
en hel rad midt i sa len, da den kom opp 
pa lerretet efterat lyset var slatt av. 

Pipingen var sa in tens at filmen matte 
stoppes f0r den va r begynt, og lyset 
tennes igjen. Da reiste en ve lta lende 

anf0rer for pipegjengen seg og holdt en 
tlammende tal e som j eg bare husker 
sluttordene pa: «Vi vii ikke ha smussfi lm 
i Norge.» De ble da ogsa taktfast gjentatt 
av kameratene inntil politiet kom og 
hentet hele bunten, og min slett ikke sa 
liberale far ogjeg ble nadel0st uti evert ti I 
denne fryktelige «smussfilm». F0rst 
efterpa ble jeg klar over at vi had de vcert 
vitne til en aksjon fra Fedrelandslaget 
med Anders Lange selv som tal smann . 

«Smussfi lmen» viste seg a vcere en 
reportasj e fra en nudi stl e ir i N ord
Tyskland, som er hverdagskost pa fjern
syn bade for sko lebam og andre idag. 
Det vi sa, var bilder - tatt bakfra pa 
betryggende avstand - av nakne men
nesker som sprang ut i vannet fra en 
sandstrand.D0dskjedelig sett i forho ld 
til den efterf0 lgende hovedfi lm, som jeg 
tror var «Den siste mohikanen>. 

Men det va r se lvsagt ikke bare 
«Bulla» jeg frekventerte. Sammen med 
venner i nabolaget pa Lille Fmen ble det 
gjerne barneforestillinger pa «Kolo» 
(Co losseum), Kinopalceet (som na e r 
revet) ell er Ulleva l Kino , som forlengst 
er nedl agt. Som regel sto r stemning i 
sa l en nar jakten gikk som vi I lest, og 
ihe rdi ge rnishagsytringer na r he lten 
ned lot seg til a kysse «dama». 

Jeg kan ogsa huske at jeg sa Ingrid 
Bergman for f0rste gang i en svensk film 
i Circus Verdensteater, som Ia der hvor 
Klingenberg Kino na ligger, og der jeg 
ogsa har sett Circus Schuman med l0ver 
og tigre. 

For oss trofaste kinogjengere var det 
en stor opplevelse a kom me til den nye, 
supermodeme Saga i Roald Amundsens 
gate, der vi fikk se Fred Astaire og Ginger 
Rogers samt en rekke e legante 
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amerikanske filmkomedier med bl.a. Cary 
Grant, Myma Loy, Gary Cooper og Carole 
Lo mbard . Den gang va r de t ganske 
vanlig at de store kinoene, som Saga, 
E ldorado, Cas ino og Colosseum hadde 
kunstne ri sk opptreden med levende 
mu s ikk f0 r fores tillin ge ne 
sommersesongene. 

Krig og borgervakt 
Da kri gen br0t ut i begynne lsen av 
septe mber 1939, bl e j eg om efte r
middagen bedt om a ta med noen venner 
og hjelpe til med a selge et ekstranummer 
av min fars av is, Norges Handels- og 
Sj0fartstidende, pa gaten. Vi fikk beskjed 
av budsjefen om at vi skulle rope ut noen 
av overskriftene i avisen. Jeg fikk «Hitler 
truer Norge» fra ett av oppslagene inne i 
a vi sen, som jeg ikke husker grunnJaget 
for. Men det virket i aile fall oppmrende 
pa en eldre dame, som ikke kunne forsta 
hvordan j eg kunne si noe s likt. Hun 
forstod det ve l noen maneder senere. 

Det kl areste bildet j eg har av selve 
krigsutbruddet, gjelder sanglrereren var 
pa Riis skole, der jeg da gikk i I. gym. Det 
va r fo rhenvrerende operasanger Emil 
Nielsen, som med 0ynene full e av tarer 
fo rgjeves fo rs0kte a Ta oss ungdommer 
til a fo rsta hvilken tragedie vi da stod 
overfor. 

Kri gen be t0 d egentlig lite e ll er 
ingenting for meg frem til 9. april 1940, 
men da fikkj eg den ogsa raskt tenm1eli g 
nrer inn pa livet. Jeg holdt meg hj emme 
og lyttet pa radio hele fom1iddagen. Jeg 
husker godt Qui s lings kup pta le. O m 
eftermiddage n va r j eg hos min venn 
nederst i Apalve ien og hj elp ham og hans 
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familie med a efterkornme myndighetenes 
oppfordring tilloftsrydding. 

Vi stod inne pa min venns vrerelse i 
2. etasj e da vi hmte et forferdelig brak. 
Aile vindusrutene sprang, og bildene 
ram let ned fra veggene. Vi korn oss ned i 
kj e ll e ren a il e sa rnm e n og h0rte 
d e tonasj o ne r so m bl e fjern e re o g 
fj emere. Faderen rekognoserte og kon
staterte brann pa Lille Fmen gard som 
li gge r nes ten vegg i vegg. De t ga 
s ituasj onen et enda sterkere preg av 
dramatikk. 

Efter at bomberegnet var holdt opp, 
h0rte vi at noen slo seg igjennom restene 
av et vindu og spurte om det var fo lk 
innenfor. Det var en av sivilforsvarets 
menn som dukket opp og fant at ingen 
av oss var skadet. 

Det viste seg raskt at denne ten or
bombingen, som vi senere fi kk h0re 
hadde noe med tys k frykt for norsk, 
militrer motstand i Nordmarka a gj0re, i 
g runnen ikke gj o rde sa s to r skade. 
Bombene fa it f ra krysset Apalve ien/ 
Slemdalsveien oppover langs Apalveien 
og Villaveien, over T0rtberg og videre 
mot Ulleval Haveby. 

Den eneste menneskeskade jeg h0rte 
om, gja ldt en venn som bodde nederst i 
Vill ave ien og som va r ute og g ikk i 
bomberegnet. Han fikk en splint i en ta. 
En annen venn hadde s0kt tiltlukt i en 
garasj e i Lille Fmens Aile, men kom seg 
ut derfra li ke f0 r den ble rammet av en 
bombe. 

Brannen pa Lille Fmen gard va r bare 
i et uthus. Min venns hus ble temmeli g 
pepret med splinter, og det sam me gja ldt 
et hus Ienger oppe i Apalveien. I ett bus 
i Villaveien gikk en bombe gjennom taket 
og lu kt ned i kj elleren uten a eksp lodere. 

Og det gikk selvf0lgelig mange glassruter. 
Men dette hadd e jeg ikke noen 

overs ikt over da fa ren-over-s igna let 
kom. For alt j eg visste, kunne mitt eget 
hjemligge i grus. Lettelsen var derfor stor 
da jeg kom rundt svingen i Apalveien og 
m0tte min fa r som var ute og lette efter 
granatsplinter. Han fa nt en ganske stor 
en . 

Dagen efter - «panikkdagen» - var 
min venn og j eg i byen da vi fikk h0re 
tlya larmen og ryktene om at engelsk
mennene var pa vei fo r a bombe Oslo. Vi 
gjorde som sa mange andre. Vi gikk ned i 
tunn e len til Unde rg runn sban e n og 
spaserte for f0rste og eneste gang under 
jorden til Majorstuen, forbi tl okker av 
mennesker som lot til a ta situasj onen 
med like stor ro som oss. Forunderlig 
hvo r fort man kan ve nn e seg ti I en 
krigstil stand! Det ma ha vrert tunnelen 
som gjorde oss sa trygge , for oppe i 
gatene va r detjo nesten virkeli g panikk. 

Hjemme traffj eg bare min far og fi kk 
beskj ed om at resten av fa mili en var 
evakuert til min mors bror og sv igerinne 
pa Holmenkollen, og at jeg skulle komme 
efter. Far hadde sav idt jeg husker noe a 
gj 0 re i av isen, og det va r j o noksa 
fo rstaelig. Han kom opp til oss ut pa 
aftenen. Jeg dro a lene di t opp med 
Holmenkollbanen. Det var f0rste gang 
j eg oppl eve t m0rkl eggingen bade i 
trikken og langs banen, og av en ell er 
annen gnmn, somjeg bar glemt, gikkjeg 
i m 0 rke t i s kinn ega ngen ned f ra 
Holmenkollen stasjon til min onkels bolig 
li ke oven for Besserud . 

A pro pos m0 rklegg in g. Jeg ka n 
huske en h0staften med sa tett take at 
j eg fakti sk gikk meg viii I 00 meter fra 
hjemmet - i la-ysset Apalveien-Villaveien 

- der jeg kom ut av kurs og st0tte pa et 
gjerde som jeg bare trodde jeg kj ente. 
Det f0 rte til at j eg mi stet retningen 
full stend ig, og ikke ville tro mine egne 
0 re r d a j eg plutse li g f ikk h0re 
Sognsvannsbanen ko mme et helt annet 
sted enn der jeg hadde ventet a h0re den. 

Ett av de mest i0yenfa ll ende utslag 
av krigstilstanden pa vare trakter var at 
T0rtbergjordet !itt efter !itt ble okkupert 
av parsell-«eiere« som dyrket poteter og 
gmnnsaker der. Og St. Hans-balene ble 
det se lvf0lgelig slutt pa. 

Vi som hadde gatt I . og 2. gym. pa 
Rii s, fikk lang skolevei det siste aret da 
tyskerne hadde okkupert skolen var, og 
vi matte dele Ull ern pa skift med elevene 
der det siste aret. U llemchausseen var 
lang og sur pa kalde vinterdager. 

l eg bodde i Bergen som student ved 
Handelsh0yskolen, fra h0sten 1941 til 
forsommeren 1943. Sl ant de ting jeg 
husker fra tiden efter atj eg kom hjem, er 
eksplosjonen pa Filipstad 19. desember 
1943. Jeg satt pa vrerelset mitt i Apalveien 
og hmt e dm nnet som fikk vinduene til a 
kline. Da jeg sa ut, fikk jeg eye pa et kraftig 
mdskj rer over vestsiden av byen, og min 
f0rste tanke var j o at det var et alli ert 
bombeangrep. 

Vi opplevet noen tlya lam1er under 
krigen, men det var sjelden vi fant det 
pakrevet a ga ned i kj elleren . Da Victori a 
Terrasse bl e angrepet nytta rshe lgen 
1944, var jeg «pa skauen» og sa tl yene 
pa vei inn til Oslo og til bake. 

Julehelgen 1943 ble min fa r og jeg 
utkommandert til «borgervakt». Vi fi kk 
skrift lig beskjed om a n10te i Venstres Hus 
i M0llergaten, og da vi kom dit, var det 
tlere hundre meter lang k0. Vi hadde ikke 
lyst til a kaste bort tiden og g ikk bort til 
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en politikonstabel og spurte om det var 
meningen at man matte sta i keJ for a vrere 
borgervakt. Vi fikk da h0re at kontoret 
ville vrere apent til klokken 20, og fa r og 
j eg bestemte oss da fo r a dra hj em og 
ned igj en noen timer senere. Da var 
k0en forduftet , og vi fikk den mest 
behagelige tj enesten vi kunne tenke oss 
- et par etapper langs en kommunika
sjonskabel fra sentrum opp til Holmen
ko ll en, form ode ntli g Yo kse nko ll e n 
Hospits , de r Wehrmac ht hadde s itt 
hovedkvarter. Men vi innestod jo med 
vare li v for at det ikke skull e skj e noen 
sabotasj e her. 

Varig vennskap 
Vi ble spart fo r den store dramati kk pa 
Lille Fmen, og alt i a lt var det nok en 
svre rt so rgfri opp ve kst j eg og mine 
j ev na ldre nd e hadd e. Milj 0e t va r 
oversiktlig og kontrollerbart, og det var 
opp til oss se lv hv a vi fikk ut av 
til vrerelsen. Noen vii kanskje si at det ikke 
var sa meget. For mitt vedkommende 
be t0 d d e t bl. a . a t j eg e nn a ha r 
rege lmess ig omgang med ikke sa fa av 
de vennene jeg sparket fo tballmed i 30-
arene, og deter jo ikke sa lite. 

Arti kkelen har tidligere statt i St. 
Hallvard, nr. I I 1995 og er gjengitt med 
tillatelse av forfatteren og utgiveren, Oslo 
Byes Vel. Bildene er hentet derfra . 

Universitetet p i't Blindern i 30-i'trene. F01j atterens bolig er innringet 
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FROGNERBEKKEN 

VED FINN HoLDEN 

Sognsvannselven eller Frognerbekken er 
ikke like spennende som Akerselva, den 
har ikke hatt til svarende betydning for 
byen og i hi stori en. Likevel bar ogsa 
Frognerbekken vakre pa1tier og omrader 
som ved nennsom behandling kan g i 
turgaeren varige inntrykk . 

Vind e ren Hi sto ri e lag vii gj e rn e 
fors0ke a sla et slag for en turve i langs 
deler av Frognerbekken. I dag er det bare 
i omrade t langs Ann e Mari es ve il 
K vernstien, et stykke nord for Rasmus 
Winderens ve i og sa fra Preklini sk 
lnstitutt at vi kan ga langs bekken. 

To av m edl e mm e ne av s ty re t 
Histori elaget bar gatt langs fl ere deler av 
Frognerbekken opp til Store Ringve i. 
Bade s0r og nord for S0rkedalsveien er 
det korte apne paltier langs bekken som 
b0r kunne apnes for publikum. Langs 
Sog nsv ann s banen ved Hafs lund e r 
Frognerbekken igjen apen fram til det 
vakre deltaet innerst i Kvernsti en. Langs 
e lve n ved Psy ki a tri s k Klinikk pa 
Vinderen er det et langt stykke som burde 
kunne apnes. Ved Forskningsparken er 
igjen Frognerelven apen opp til Store 
Ringvei. 

Her er det store mul igheter ti I a I age 
en stort sett sammenhengende turvei fra 
Frognerparken til Sognsvann. 

Frognerbekken i kulvert under 0 steri'tsbanen, .foto: Finn Holden 
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HVA ER DETTE? 
HVORFOR ER DETTE BYGD? 

Foto: Arild Holland 

30 

SEKRETJERENS HJ0RNE 

Vi bar nadd vart mal for vart jubileumsar. Siden sist den 
30.august bar vi fatt 12 nye medlemmer som vi 0nsker 
velkommen til oss. Vi bar pr. 1 O.november 802 medlemmer 
i laget etter at 6 medlemmer er stmket av ulike grunner. 
Har du tenkt pa om ikke du burde overtale dine naboer til a 
bli medlemmer av historielaget vart. Gj0r noe med det na i 

u~ 'I kulturminnearet, sa sender vi dem blad nr 21 -24 nar 
innbetalingen er kommet for a ret 1997. 

Arskontingent 1997 og 1996 - selvkontroll : 
Disse ordene er til deg som enna ikke har betalt sky1dig kontingent tillaget 

. Jeg er 110dt til a gjenta dette fra forrige blad da vi fremdeles mangler pr dato 
54 kontingenter for 1997. Styret har vedtatt at disse vii bli stmket som 
medlemmer uten ytterligere varsel. Ta deg tid til a se om du er den som skylder 
for de to siste arene fordi det ikke star et 6 og 7 tall bak navnet ditt. Deter 7 
medlemmer so111 har betalt bare for 97 til tross for at de i fjor fikk 3 varsler 0111 
96 kontingent. Disse er na kodet f.eks 2345.7 Oppgj0r ventes omgaende. A 
vcere a jour med betalingen b0r baseres pa selvkontroll. Dette er til stor hjelp 
for sekretceren. 0nsker du a betale for tlere ar om gangen, er det helt i orden, 
men merk av pa giroen hva du betaler for. Hvis du er tvil 0111 hva du har betalt 
f0r, kan du lese dette av din adresselapp pa dette siste blad eller giro. Du 
finner koden for kontingent i blad m 1/97. Hvis du synes at dette er vanskelig 
eller om du finner ut at sekretceren bar gjort en feil i registreringen, er det bare 
hyggelig om du ringer pa telefon 22 50 70 83 eller epost: pbache@online.no. 
Andre feil kan du selvf0lgelig kommentere nar du sender inn kontingenten din. 

Kunnskapsforlaget meddeler at Oslo Byleksikon kommer i ny utgave i ar 
2000. Forlaget er takknemlig hvis vi sier fra om 0nskede forandringer eller 
mangler fra vart stmk. Henvendelse til Knut Are Tvedt pa telefon 22 03 66 73. 

Om du har ad gang til Intemett, vii du kunne finne hje111mesider for Vinderen 
Historielag pa adressen: http://home.sol.no/~pbache/vindhist.html 

Disse sider vii bli utviklet videre etter innspill fra medle111mer. Et spennende 
medium a begi seg inn pa og som vi! vcere av betydning for oss. Kulturminne
dagen i september ble vellykket for oss med Skadalenturen . Siden jeg sitter i 
Nasjonalkomiteen for Kultunninnedagen, kan jeg mbe at temaet for 1998 blir 
« Gamle handverk i ny tid». Vi 0nsker med det a gjenvinne kunnskap om 
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ga111le hilndverkstradisjoner og prosesser. Fint 0111 du tenker litt pa hva vi b0r 
trekke fra111 av sadanne tradisjoner i vart stmk pa septe111berm0tet. Send oss 
noen ord. Vinderen bydel v il gjerne lage et kultum1innekart for var bydel og 
har bedt 0111 a fa noen rad fra oss om hvilke kultunninner som b0r tas 111ed. 

For de som mangler noen av vare tidligere 24 blad fra l 992-97, kan disse 
kj0pes ved henvendelse til sekretreren. En sa111 let oversikt over aile vare artikJer 
gjenno111 vare 5 f0rste ar vi i snart komme i bladet. Hvis du har gitt bort det 
siste nr. av bladet, kan du fa kj0pt et nytt i Vinderen Bok- og Papirhandel som 
er sa hyggelige a hjelpe oss med salget. 

Vart medle111sblad nr 25 (1 /98) er under arbeide. Det utkmmner i mars 
111ed nrermere beskrivelse av vart tjuefemte m0te som ogsa er arsm0te i ultimo 
mars p a Holmenkollen Restaurant. Kom gjerne 111ed ideer til andre 
arrangementer du 0nsker i historielagets regi. Egne vervegiroer er utlagt pa 
de fleste postkontorer i var byde l. Ikke 111edlemmer kan melde seg inn i 
historielaget veda betale arskontingent pa kr 100.- og/eller gi en gave pa var 
postgirokonto 0825-0409339 eller bankkonto 5084.05.24008. Raper mange 
finner veien til vart jule1110te i Holmenkollen kapell den ll.desember. 

Per Henrik Bache 

TURGUIDE TIL AKERSELVA 

VED FINN HoLDEN 

Dette a ret har jeg gatt fl ere ganger langs 
Akerselva fr a Maridalsvannet til 
Gmnland med ulike trykte guider. Na har 
ogsa Park og idrett kommet med liten, 
innholdsrik og lekker guide. Den er utlagt 
mange steder i byen, bl.a. i bibliotekene. 
Guiden er tynn og gar lett i en lomme; 
likevel tar den opp bade hi stori e og g limt 
av malerkunst, litteratur, fl ora og fauna 
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fra Akerselva. La you ten er smakfull.l det 
hele tatt: guiden gir en lys t til a ta en ny 
tur langs elva. 

Som det star i guiden: «Det er fa 
hovedsteder som har maken : ei elv som 
renner fra bymarka og byens d1ikkevann , 
tvers gjennom byen og uti fjorden.» 

Skaff deg guiden f0r varen og ta en 
tur langs Akerselva ti l varen! 

STYRET I VINDEREN IDSTORIELAG 

i997-98 

Leder: 
Nestleder: 
Sekretzr/kasSerer: 
Redaktsr: 
St;yremedlem: .. .. .. .. 

0yvind Gaukstad 
Anne-Wenche ·0re 
Per Henrik Bache 
Finn Holden 
Evelyn Borehsenius 
Siri Ytrehus 
Anne-Lise Fossum 
Arild Hollimd 
Ole Krohn 

Histori.elaget bar til formAl i vekke interesse og skape forstielse for v-Ar bydels 
historic. Deter viktig l ta vare pl gamle miDner i virt rumniljs. som en kulturarv vi 
BDSker l gi videre. 

Laget arrangerer medlemstD8ter og girut et medlemsblad som kommerut fire 
ganger i Aret. Laget mlSker l arbCide aktivt for l verne og merke fornminner og aile 
slags kulhumioner i vir bydel. 

Vi vii gjeme Dl. tlest mulig llV bydelens beboere og mlSker at de stotter laget 
med medlemskap eller deltar i vAr virksomhet. Er du ioteressert i vArt arbeid, kan du 
ta kontakt med Per Henrik Bache, tlf. 22 SO 10 83, eller pbache@online.no. 

Trykkfeil i nr. 2/97 
Pl side 23 stAr det at byggherren·til Holmenvn . . 5 var advokat Christian Dybvik. Det 
skal sti bsyesterettsadvokat Christian Dyvik. Beklager. 

Ullern Historielag bar gitt ut Arbok ''Fra bygd til by 2": 

UDem.;.Ru·og landet deromlning 

Arboken lean kjepes· gjennotn f2Jiviod Rsdevand, tlf. 22 50 87 54 
eller i Vinderen Bok og Papirhandel 


