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REDAKTORENSSPALTE 
Vi hadde hapet pa flere minner fra Holmenkoll
banen gjennom de I 00 ferste a rene, men haper 
at Bredo Morgenstjernes minner kan utlese 
andre. Hvis noen har kjennskap til flere begiven
heter og situasjoner, sa vennligst si ifra. Selv 
savner redakt0ren skildring av oppvekst pa 
stasjonene, mange av Holmenkollbanens ansatte 
bodde jo i stasjonsbyggene. Dessuten kunne 
jeg enske mer om godstrafikken pa banen. 

Pa Kultunninnedagen 13. september holdt Anette Solberg Andresen foredrag pa 
Midtstuen skole om Akersdrakten. Dessverre var oppslutningen liten, i stor grad 
skyldtes dette at Holmenkollbanen sviktet den dagen. Anette Solberg Andresen Iedet 
tekstilavdelingen ved Husfliden i Oslo 1971-81 , var styreleder i Oslo Fylkeshusflidslag 
1987-93 og bar vcert daglig Ieder av Veveriet pa Norsk Folkemuseum siden 1991 . Vier 
glade for a ba hennes interessante foredrag som artikkel i dette medlemsbladet. 

I september ble ogsa Smia pa Gaustad apnet. Styremedlem Else M. Astrup kaserte 
om smias stilling og Gaustad gards historie ved apningen. Kaseriet star her. 

Jan H0eg fortsetter skildringen av 9. april 1940 i bydelen. 
1 arbeidet med bladet har redakt0ren ofte savnet gamle kart over bydelen. Derfor 

har sekretceren og redakteren na vcert pa Statens Kartverk pa Ringerike for a fii kopier 
av aile gamle kart. Mange av kartene er svarte, slik at deter vanskelig a se stedsnavnene. 
Vi bar derfor pmvd ogsa a fa fram kart uten inntegnede heyder, slik at garder, 
busmannsplasser og veier skat tre tydeligere fram . Noe av dette skat vi forhapentlig fii 
se pa julem0tet. 

En Ieser har nevnt en mangel ved artikkelen om F ossheim hotell i forrige nr. Hotellet 
ble brukt av tyskerne under okkupasjonen 1940-45. Kan noen av leserne gi 
opplysninger om dette, og om annen plassering av tyskere i bydelen under krigen? 

Finn Holden 

HVOR ER DETTE? i vamummeret var et varbilde fra 
deltaet i Sognsvannsbekken/Frognerbekken i enden av 
K vemstien like nedenfor den tidligere Vinderen m0lle. 

Grimelund gard. Foto: Finn Holden 

JULEMOTE 

Vinderen Historielag inviterer til julelll0te i kjellerstuen pa 

HOLMENKOLLEN KAPELL 
tirsdag 1. desember kl. 1900 

Redakt0ren av medlemsbladet, 
Finn Holden snakker om Bosetning og garder i bydelen. 

Vi serverer gl0gg og pepperkaker. 

Velkommen til en hyggelig forjulskveld. 



GAMLE BRANNER I V AR BYDEL 
- SORIA MORIA 13. MARS 1919 

AV PER HENRIK BACHE 

Vier blitt tipset av vart medlem Lise Bjercke om en artikkel i Tidens Tegn nr 72 fra 
fredag 14.mars 1919. Vi gjengir all teksten ordrett med sine liy klifeil i det 80 ar 
gamle spraket og noen av dengangens enkle illustrasjoner: 

Voksenkollens sanatorium brrendt 
ned til grunden 

Efter halvanden time var der kun en 
ruinhop til bake av hvad der en gang var 
Soria Moria slot. Ingen vet hvorledes 
branden er opstaat. Ved halvottetiden 
igaarmorges kunde man fra byen se en 
svak mksoi le stige tilveirs fra Voksen
kollens kam. Den blev storre og st0rre 
og snart vce ltet tunge svartrode rok
masser utover aasen. Det var Soria Moria 
slot som brcendte. 

At flamrneme hadde faat godt tak var 
tydelig. Det tok dem da ogsaa bare en 
snau halvanden time at jevne hele den 
pragtfulde bygning med jorden. Hvor
ledes bran den opstaat er der endnu ingen 
som vet. Og der er vel neppe synderlig 
utsigt til at man nogensinde skal faa 
visshet for det. Men som saa ofte for i 
lignende tilfcelder vi i vel de fleste gi en 
kortslutning skylden. 

Voksenkollen sanatorium, apnet 1900. Arkitekt Ole Sve1-re. 
Fra Ulvestad: Holmenkollen pa postkort 

---. 

Den som forst opdaget at det 
brcendte var hotellets natvagt. Da han 
I itt f0r halv otte gik sin runde syntes han 
at det lugtet svidd, og det tok ham ikke 
lang tid at konstatere at det brcendte friskt 
i trceverket bak den store vandsisteme 
der hadde sin plads paa loftet li ke under 
taamet. Et oieb lik sen ere skingret hundre 
elektriske alarmklokker gjennom den 
morgenstille bygning. 

De fleste av sanatoriets gjester sov 
ved dette tidspunkt paa sit gmnne 0re. 
Og det varte for manges vedkommende 
ikke saa faa minutter for de i sin halv
vaakne tilstand begrep hvad den ustan
selige kimen , der paa en saa brutal maate 
hadde 0delagt deres morgenblund, virke
lig indbar. Snart blev der imidlertid saa 
folksomt i kon·idoreme at selv de mest 
sovntunge maatte fa forstaaelse av at 
noget usedvanlig var paafcerde. Og da 
omsider ogsaa ropet «Brand! Brand!» 
lj omet gjennom korridoreme var ingen 
tvi llenger mulig. 

«Fortidslevningen». avisens bildetekst 

IIden hadde nu forplantet sig over 
hele loftet, og hvert 0ieblik var det at 
vente at flammene ogsaa skulde cete sig 
ned gjennom etagerne. Hotellets ind
vaanere ~ godt og vel 130 gjester og hen
ved 70 tj enere ~ hadde med andre ord 
ikke stor tid ti l at gj0re toilette. De som 
var blit klare over den truende fare fik 
dog klcedt sig saa nogenlunde paa og en 
del lykkedes det ogsaa at faa slcept 
mesteparten av sin bagage med sig ud i 
sneen. Men mange fik bare saavidt kastet 
en kaape eller frakke over sig f0r de maatte 
paa dor. 

Snart var altsaa aile de to hundre 
mennesker sam let ute paa dre mennesker 
samlet ute paa (Tidens Tegn gjorde ogsa 
fei l, anm av phb) ogsaa et virvar som 
vanskelig Jar sig beskrive. Det summet i 
alle tungemaal , russisk, engelsk, finsk, 
svensk, dansk og bergensk, og indi
mellom lod der alt i ett mere intemationale 
bameskrik. Herrer i pels og pyjamas og 



damer - ti Ide Is med udslaat haar - i nat
lin ned og skindkaape l0p omkring for at 
unders0ke om der ikke blant de bjerge 
av kufferter, vcesker og hattecesker som 
en del av tjenerne med opofrelse av sine 
egne e iendel e hadde slce pt ut , sk ulde 
vcere no get der ti lh0rte dem. 

Nogen fandt ganske ri gt ig lwad de 
s0kte, men mange lette nok forgjceves. 
De fi este lot imidlert id til at ta sine tap 
med prisvcerdig ro, og det tiltrods for at 
det for ikke saa faas vedkommende va r 
temmelig betydelige. Ennorsk dame der 
er gift med en englcender, ska l saa ledes 
ha mistet smykker ti I en vcerdi an 400,000 
'<roner, deriblandt en pragtfuld ring som 
har tilh0rt Maria Stuart. Vcerst stedt er 
dog en del landflygt ige russere, som 
mistet de smykker, somnu var det eneste 
de hadde at falde til bake paa. 

lmens grep ilden om sig med uhyg
gelig fart. Det knaket og braket i den 
knuskt0rre trcebygning, og varte ikke 
lcenge f0r taarnet begyndte at helde paa 
sig, for et 0ieblikk senere, - bare en knap 
halvtime efter ildens opkomst - som en 
vceldig ildmmje at vcelte nedover skraa
ningen mot S0rkedalen. Snart styrtet 
ogsaa takspcerrerne sammen og der gik 
ikke lang tid f0r den ene vceg efter den 
andre gjorde f0lge . 

lmidlertid var Akers brandvcesen blit 
vars let. Og da der ikke var andet tilbake 
av den store bygning end en veder
styggelig ruin hop hvor relativt uskyldige 
smaafiammer drev sin grati0se lek me 11om 
halvbrcendte bord og planker, kom det 
ganske rigtig ogsaa ruslende med en 
langslcede, hvor paa et forunderl ig appa
rat som noget senere viste sig at vcere en 
pumpe. Vi haaber vi ikke forncermer 
nogen naar vi herved henl eder folke-
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museets opmerksomhet paa denne utvil
somt enestaande fortidslevning. 

Til adsk i llig st0ITe nytte var Garden, 
som under kaptein Wedel Jarlsbergs og 
l0itnant Eckhoffs ledelse med ekstratrik 
kom op til sanato ri et, og straks overtok 
vaktholdet over den reddede bagage og 
for 0vri g paa forskjelli g vis va r de brand
lidte tilmegen nytte. 

Tilslut kom ogsaa en dampspr0ite fra 
Kristiania brandvcesen som gjorde et 
godt arbeide ved efters lukningen. 

Paa dette tidspunkt var st0rstedelen 
av de brandlidte i fu llpakkede slceder og 
overbelastede biler paa vei ned mot 
byen, for der at supplere sin ga rderobe 
og begynde den temmel ig tr0stesl0se 
vandring fra hotel til hote l. Efter !wad vi 
igaa raftes erfarer var det lykkedes endel 
at skaffe sig tak over hodet i pensionater 
og mindre hotelier. Andre maatte derimot 
finde sig i forel0big at ta nattekvarter om 
bord i «Olaf Trygvasom> som firmaet 
Berg-Hansen & Co med stor elskvcerdig
het stillet til disposition. 

\ , 

«Akers brandvcesen i virksomhet», 
avisens bi/detekst 

Voksenko ll en sanato rium var for 
halvandet aa r siden overtat av et vest
landskonsorti um som kj0pte det for 1.6 
millioner kroner. Hovedaktioncer var stor
tingsmand Stolt Nielsen. Haugesund , 
som satte ind en million. Norsk hotel
kompani ove11ok aktier for 300,000 kroner. 
Sanatoriet blev assurert i Norke Lloyd 
for kj0pesummen. Som direktion blev 
va lgt generaldirekt0r AlfWhist, telegraf
direkt0r Heftye, direkt0r Klem , over
retssakf0rer Herman Krag og stortings
mand Hagbart Lund. 

Sanatoriet er forsikret i Norske Lloyd 
for I ,800,000 kroner. Denne sum vii 
neppe vcere tilstrekkelig til bygningens 
gjenopf0re lse, ia lfald ikke med de 
nu vce rende byggepri ser. Direktionen 
synes dog allerede nu at vcere fast be
stemt paa snarest mulig at ville gjenreise 
sanatoriet. Og forhaabentlig varer det 
ikkc altfor lcenge f0r vi atter kan glcede 

t-'\ ( < :t " ... ' < \ \ ' 

os ved det vidunderl ige syn som Sori a 
Moria var naar mot so lnedgang aile dets 
hundre ruter stod i luer - luer av en 
heldigvis mere ham1l0s art end dem som 
igaar kastet sit skjcer utover S0rkedalen. 

* 
Larviks bad og 0vre Nanset aapnes 

all erede i dag om n0dvendig for de 
brandlidte fra Voksenkollen. Bennett 
bes0rger arrangementet. 

PS 
Det tok over 60 armed nye eiere fm· 

et nytt Soria Moria var pa plass pa den 
gamle tomten i Voksenkollveien 60. Det 
norte moderne kurs- og konferanse
senteret oppf0rt i 1983 e ies av Den 
norske lcegeforening. I sp isesa len finnes 
utstilt en del gjenstander bl.a. servise fra 
sanatoriet 1900-1919. Disse ble fun net pa 
tomten i 1980-arene. 

Sekretceren mottar gjerne tips om 
andre st0rre branner i var byde l. 

«Brand/idte pa vei til byen», avisens bi/detekst. TegningerFa «Tidens Tegn» 

5 



OPPOVER TIL VETTAKOLLEN 
FOR 70 AR SIDEN 

AV BREDO MORGENSTIERNE 

Tar man for seg et kart over Kristiania/ 
Oslo fra 1920-arene, ser man en tydelig 
forskjell mellom det bebyggede omradet 
innenfor bygrensen og det nesten 
ubebyggede omradet utenfor, 0stre og 
Vestre Aker. Bygrensen gikk tangs 
Kirkeveien, Majorstuen Ia ved bygren
sen. Pi\ Majorstuen var Holmenkol
banens utgangsstasjon de ferste tredve 
ar til 1928. All bebyggelse langs banen 
Ia «utenbys», i Vestre Aker. lnnenfor 
Majorstuen var det «innenbys». 

Nar man satt pi\ Holmenkoltrikken 
som kjerte ut fra Majorstuen, var man 
med en gang utenbys. Trikken var en av 
de nye fra 1910-16 som var i drift til 1970-

arene. Den var 3.95 m. bred, det samme 
som en bredsporet jernbanevogn. Hol
menkolbanen kjerte jo pi\ eget bane
legeme og behevde ikke smalere vogner, 
2m., som bytrikken. 

Pi\ trikken var man under oppsikt av 
kondukteren. Han hadde en lang sylinder 
med de forskje lli ge billettrullene. 
Syl inderen hadde over hele sin lengde 
et « lokk » som klappet til og kuttet 
enke ltbilletter av rullen. Dessuten hadde 
han en veske, pi\ . forsiden av den var 
det en innretning for smamynter. Fra 
Majorstuen, der de tleste kom pi\, var det 
to kondukterer, en for hver halvdel av 
vognen . Nar billettsalget var unnagjort, 
hoppet den ene av kondukterene av ved 
Gaustad eller Ris og ble med ferste trikk 

Teaf.rvogn.fi·a 1916 ved Frognerseteren stasjon. 
Fra Ulvestad: Holmenkollen pa postkort 
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mot Majorstuen . En kondukter fulgte 
med helt opp. Mellom plattformen pi\ 
trikken og kupeen var de t en todelt 
skyveder som ble holdt stengt mellom 
stasjonene. Trikken hadde to kupeer, den 
ene for rekere . Det ble en fordel med 
midtplattform-trikkene at kondukt0ren 
sto midt i trikken. Han hjalp ogsa til ved 
pi\- og avstigning for funksjonshem
mede, og med bamevogner. 

Trikken fra Majorstuen var «opp
overtrikk» . Den fulgte oppoversporet og 
stoppet ved oppoverplattformene ved 
stasjonene . Trikken mot byen var 
«nedovertrikk». Man skilte mellom sma 
og store stasjoner. De store var Vinderen , 
Slemdal, Vettakollen, Besserud, Voksenlia 
og Voksenkollen , der var det stasjons
mestere. Langs oppoverplattfonnene mot 
Slemdalsveien ble det i 1920-arene satt 
opp gjerde efter at en smapike had de akt 
utfor og blitt overkj0rt. Selv husker jeg 

Vettakollen stasjon. Foto: Finn Holden 

en vognferer pi\ en kveldstrikk som pi\ 
Majorstuen pakket ut sin kveldsmat og 
spiste mens han kj0rte opp til Ris . 

Pa den opprinnelige banen sto sto l
perekkene pi\ h0yre side av Slemdals
ve ien opp til Slemdal. Da man fikk 
bred ere vogner fra 1910, ble ban en om
bygget. H0yre stolperekke ble reist inn til 
sporet og man fikk gjerde mellom Slem
dalsvei og skinnegang fordi de nye 
trikkene var hurtigere. 

Kom man med 12- eller kva11 over 12-
trikken om formiddagen ti l Slemdal, sa 
man godstrikken sta pi\ sidesporet inntil 
godsrampen pi\ stasjonen. Godstrikken 
minnet om en reisegodsvogn pi\ jern
banen og brukte Ienger tid enn rute
vognene. Den kjerte som tolvtrikk og 
femtrikk fra Majorstuen til Voksenko llen. 
Min mor og andre kunne tidlig pi\ 
formiddagen ringe ti l butikke r pi\ 
Majorstuen og i Bogstadveien og bestille 
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middagsmat Ievert til tolvtrikken. Pa de 
sma stasjonene ble pakkene last inn i et 
skap e. li gn. , pa de store ble de tatt imot 
og Ievert ut av stasjonsmesteren. 

Om s0ndagene, da det var st0rst tra
fikk og ail e vogner i bruk, ble det pi assert 
benker i godstrikken , og den kj01te fra 
Majorstuen til Ho lmenkoll en. 

Nar trikken kj0rte fra Slemdal og rundt 
svingen ovenfor, satte vognf0reren av 
motorene og begynte a tute en laaang 
tut, som h01·tes fra Slemdal sko le til0vre 
del av Grakamveien , sa en kort tut. 
Trikken hadde da glidd frem til0vre Slem
dals-overgangen, og vognf0reren satte 
pa motorene igjen. Overgangen ved 0vre 
Slemdal ble regnet som farlig. Gulleras
veien, den nedre del av navcerende 
Tennisveien , krysset banen nedenfor 
«Gullerasbakken» opp til Gullerasen 
stasjon. Om S0ndagene, nar det stadig 
kom trikker, sto det en mann med flagg 
pa den ene siden av 0vre Slemdals
overgangen. 

Fra Tryvandsbanen apnet i 1916 og 
frem til 1923 , ble det kj0rt spesie ll e 
Tryvandstrikker hele rutetiden. Det var 
en gang i timen om hverdagen , i rush
tiden om s0ndagen oftere. De stoppet 
for pastigning ved de store stasjonene 
nedenfor Holmenkollen , og s iden aile 
stasjonene. Efter 1923, da man fikk 
kombinerte trikker langs hele banen, 
kj0rte de i rushtiden om s0ndagene. 

I 1920-arene ble det satt opp spesielle 
varselskilt ved planovergangene ved de 
sma stasjonene. Tryvandstrikken kunne 
da uhindret passere disse med full fatt. 

Stasjonsmesteren pa Vettakollen fra 
1918-19 til ut i 30-arene het F. Selmer 
Johansen. (I 191 8 var han pa Voksen
kollen , i 1948 pa Besserud.) Han hadde 
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rede pa, ell er kjente, ail e i grenden - herr
skaper, barn , piker ( dvs hushjelper) og 
hunder. Han tok imot post fra postf0reren 
pa posttrikkene og pakker m. v. fra gods
trikkene. Postf0reren disponerte fon·este 
plattform pa trikken , e ller en del av midt
plattformen. Posttrikk kom oppover ved 
8-tiden om morgen en og kvart pa tre om 
eftermiddagen. Postboksene pa sta 
sjonene hadde nummer som vendte mot 
ventevcerelset, men apne hyller med navn 
pa mottagerne pa den siden som vendte 
mot kontoret. Vi var derfor pa stasjonen 
to ganger daglig for a hente post og avis, 
foruten de gangene v i sku lle hente 
pakker. 

Bakken fra Vettakollen stasjon ned 
til veikrysset ble i a il e fall blant oss barn 
kalt «Rubakken» efter advokat Rubach, 
som bodde i det gu le huset til venstre 
nar man gar oppover. Bakken var den 
gang en del av Gullerasveien, som sluttet 

Originaltegning av Skogen Stasjon. 
Arkitekt Losimodt. Sporveienes arkiv 

ved veikrysset. Na er den en del av 
Skogryggveien, som gar opp til og med 
stasjonen. Om vinteren var «Rubakken» 
en fin kjelkebakke. Man kunne komme 
langt ned i Skogryggveien, nesten til 
foten av «Hasselbakken», bakken opp 
Skogryggveien til rittmester Hassel , som 
bodde der pa h0yre side. Akingen kunne 
forega usjenet1 av biltrafikk. For hvem 
hadde privatbil? Det var ikke mange. Pa 
Vettakollen i tyvearene var det vi sst bare 
kaptein R0rholt og advokat Ramm. Ellers 
var det fiskemannen og bmdmannen fra 
bakeriet pa Holmenkollen som hadde bil. 
Melk ble Ievert med hest og vogn fra 
Grimelund eller Ris eller Kristiania Meieti
bolag. De store forretningene i byen, som 
Jensen & Co., G lasmagasinet og lngwald 
Nielsen, kom en sje lden gang med bil. 
Av drosjebiler var det tre pa Slemdal og 
seks pa Vinderen. Om vi nteren var det 
disse bilene som sikt·est kom opp 
«Gu llerasbakken», selvsagt med kjet
tinger. Det hadde ail e biler om vinteren. 
Og se lvsagt var det enveiskj0ring pa 
ve iene pga bmytekantene. 

Var adresse nar vi bestilte bil , var 
«s ideveien ved f0rste lyktestolpe efter 
skogstykket pa Dronningveien» (na
vcerende Skadalsveien 14). (Dronn ing
veien efter dronning Sophie, som hadde 
gitt navn til Sophies Minde, som Ia der 
d0veskolen , na Skadalen kompetanse
senter, Ji gger.) Vi hadde en lang inn
kj0rse1 , som far efter sterkt snefa ll ryddet 
midlertidig, og sa grundig efter at sne
plogen hadde kj01t og laget bmytekant 
ved innkj0rselen. 

Vi barn hadde omgang med hver
andre, lekte sammen, var i bursdags
se lskap hos hverandre. De voksne hadde 
bare prat over gjerdet. 

H0sten 1927 ble det foretatt vei
arbeider pa Vettakollen. Veiene hadde 
visst vcert private, var blitt kommunale 
og skull e opprustes. Det var Dronning
veien og Svendstuveien, dvs navcerende 
Skadalsveien, og Skogryggveien forbi 
Vettakollen stasjon og Huldreveien , 
dessuten Vettaliveien, som fikk nytt 
dekke. Jeg husker den gmnne brakken 
som ble flyttet fra navcerende Skadals
veien 8 til h0yre side av «Rubakken», 
videre til Skadalsveien ovenfor Skadalen 
stasjon og derfra til foten av «Hasse l
bakken» . Vi ble godvenner med arbeids
folkene og fulgte med i arbeidet. De 
hadde leid inn en dieselmotorvals med 
f0rer fra Oslo, Aker hadde visstnok ingen 
som passet. Arbeidet foregikk fra august 
og til ut oktober. 

Vi hadde en nabo, husmannsplassen 
Gullerud i Skogryggveien. Der bodde 
husmannen Hagen. Han var kanskje den 
siste husmann under Grimelund. Han 
hadde h0y og h0yonn det f0rste aret vi 
bodde i nybygget bus, f0r jordet ble 
omregulert til have . Det var hans siste 
jordstykke. Paden andre siden av huset 
hadde v i «Skogstykket» som ikke ble 
bebygget f0r i 1930-arene. Det var et par 
trcer der som skygget for solen for oss. 
Far matte kj0pe trcerne av Huseby pa 
Grimelund for a ra dem hugget og kappet 
til ved . 

Pa Holmenkolbanen ble sporet fra 
Fmen til Majorstuen omlagt senvinteren 
1927. Mens det til da hadde gatt langs 
Slemdalsveien, ble det omlagt til a ga ned 
den bakken der oppoversporet gar 
fremde les. Banen ble da f01t inn til en 
midlertidig stasjon pa hj0rnet av 
Kirkeveien og S0rkedalsveien. Den opp
rinnelige stasjonstomten pa hj 0rnet av 



Kirkeveien og Yalkyriegaten skulle bli 
anleggsplass for den navrerende sta
sjonen. Bade den opprinnelige stasjonen 
fra 1914 ogden midlertidige besto av to 
spor, ett for Holmenkolbanen og Try
vandsbanen, og ett for Smestadbanen. 
Holmenkol- og Tryvandsbanen hadde pa 
den ene side pastigningsplattform, av
stigningsplattform pa den andre siden 
melt om sporene. Denne plattformen var 
samtidig pa- og avstigningsplattform for 
Smestadbanen. Sporene endte blindt mot 
veggen til stasjonsbygningen. Pa hver 
side hadde denne en bred overdekket 
passasje med benker. 

I juni 1928 apnet Undergrundsbanen, 
og man fikk hurtigsporvei med fire 
minutters reisetid fra Majorstuen til 
Sentrum. En begivenhet! Og banen fikk 
fire nye vogner. Men f0r det var tunnel en 
apen en dags tid , slik at folk kunne 

spasere gjennom den. Selv reiste jeg med 
den kort tid efter apningen. Det jeg da 
festet meg ved var dels kreosotlukten , 
dels aile blokksignallampene. 

Yed Fmen fulgte banen Slemdals
veien rundt Fmensvingen for a unnga 
Fmensdammene. I 1933 var disse ut
tappet og bygging av Sognsvannsbanen 
var satt i gang. I 1934 apnet Holmenkol
banen nytt spor over Sognsvannsbanen 
og pa forsiden av Slemdalsveien 36, 
banestmkets eldste villa. (Den eksisterte 
i 1880-arene, med egen veined til Major
stuen.) Fii ar senere startet man arbeidet 
med a adskille inn- og utgaende trafikk 
pa Majorstuen sa de ikke krysset hver
andre i plan. Samtidig ble un0dige plan
overganger pa Smestadbanen sl0yfet og 
Volvattunnelen bygget. Arbeidene ble 
ferdige i 1939. 

Den ((}Verste Fmensdammen opp til det hvite huset i svingen, «Solheim». 
Holmenkollbanen og Slemdalsveien gikk rundt huset fram til 1933. Fra Ulvestad 
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GULLERASVEIEN 
3. - 9. APRIL 1940 

AVJAN H0EG 

I oktober 1939 blir flyoffiser Eberhard 
Spiller (34 ar) tilsatt som flyattache ved 
den tyske legasjonen i Oslo. Han Ieier 
Gullerasveien 3 m0blert sammen med sin 
kone Ursula (27 ar) og to bam, Erika ( 4 ar) 
og Hansjurgen (3 ar). (Na Tennisveien 3 
etter stengingen av planovergangen ved 
Hemingbanen.) Hans kone forteller siden 
i en familieberetning over hvor glad hun 
var over a bo i et n0ytralt land. I over et 
ar hadde han vrert assisterende flyattache 
ved ambassaden i London og der drevet 
utstrakt etterretningsvirksomhet. 

Yed krigsutbruddet I . september ble 
han forflyttet til Nederland, men fikk 
snart ordre om a reise til Oslo. I den f0rste 
tiden synes han at han har for lite a gj0re, 
mens marineattacheen hadde hendene 
fulle av oppdrag for den tyske marinen. 
Men mot slutten av februar blir han kalt 
til Berlin og fiir nye oppdrag. Han inten
siverer sitt ettetTetningsarbeid og rappor
terer med kart og kommentarer om 
Marinens og Hrerens flyvapen , fly
plasser og militrere avdelinger. I l0pet av 
noen uker skat han skaffe til veie 
opplysninger som det vanligvis ville ta 
maneder a framskaffe. Han rna avlyse en 
reise til Narvik, men Ursula Spiller kan 
fryde seg over en vidunderlig tur tangs 
kysten mellom Bergen og Trondheim. 

Srerlig godt orientert er han om den 
nyinnviede Fomebu. I slutten av februar 
Tar han til og med tillatelse til a inspisere 
flyplassen. Sjefen pa Fornebu, kaptein 
Munthe Dahl , var meget bekymret over 

at Spiller skulle fa se hvor enkle og 
provisori ske forhold jagerflygerne 
arbeidet under og protesterte overfor 
Flyvapenets sjefuten at det hjalp. Under 
den korte inspeksjonen viste tyskeren 
forbausende god kunnskap til flyene . 

Spiller gjorde for 0vrig et visst inn
trykk pa nordmennene. Han var faglig 
dyktig, spriikmektig, pratsom og sym
patisk, velkledd, bade militrert og sivilt. 
Man hadde med rette inntrykk av at 
familien var velstaende. I selskaper var 
han og fruen et dyktig vertskap, fore
kommende og h0flige. 

Hauptmann Eberhard Spiller, tysk 
jlyattache i Oslo fra oktober 1939. 
Fra Guhnj"eldt 
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Fredag 5. april er det se lskap i den 
tyske legasjon hvo r norske politikere, 
offisere r og embetsmenn er innbudt . 
Spiller ber sin kone noen dager i forveien 
om il hjelpe til med forberedelsene. Hun 
har lite lyst og Spiller mil fortelle henne 
om ilrsaken til selskapet: Deter ordre fra 
Berlin , og hun far vite om invasjons
planene. Pil det tidspunktet var det visst
nok bare tre personer ved legasjonen 
som kjente til dem. 200 gjester motte opp 
med utenriksminister Koht og komman
derende general Laake i sp issen og far 
bl. a. seen propaganda film om angrepet 
pil Po le n. Nettopp under denne mid
dagen forlater de forste tyske kri gs
sk ipene tyske ha vne r med kurs for 
Norge! 

«Abendessem> 8. april 
En uke for invasjonen mortar flere norske 
offiserer invitasjon til «Abendessen» 8. 
april hos Spiller i Gu ll erilsveien, antrekk 
smoking. lkke ail e de inviterte moter, 
noen melder avbud sa sent som den 8. 
om formiddagen pga. engelsk mine
sperring og meldinger om tyske tl ilte
forflytninger. Cato Guhnfeldt gjengir i sin 
bok «Fornebu 9. april» hva loytnant Odd 
Bull beretter skriftlig og muntlig om sitt 
mote med Spiller. Bull hadde spandert 
lunch pil Spiller pil Bristol dagen etter 
inspeksjonen pil Fornebu .. Han hadde 
inntrykk av at in v itasjonen va r e n 
gjengje lde lse for lun che n. H an va r 
imidl e rtid bekymret og kontaktet 

Lykke/ige dager i Norge. vinteren 1940. Fam ilien Spiller pel skitur ved S/emda/ 
(kan noen si hvor?). Fra venstre: Ursu la, Hansjiirgen, Erika og Eberhard Spilla 
Fra Guhn('e/dt 
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genera linspektoren om han kunne gil. 
Saken bl e forelagt kommanderende 
genera l. Han meddelte at vi levde i et 
fredelig forhold til Tysk land (!) Det var 
ikke noen grunn til il melde avbud . Bull 
bestemte seg derfor til il gil. En halv time 
for selskapet har Spiller en telefonsamtale 
med generalstaben i Berlin . Han rappor
terer at seks jagerfly er i alarmberedskap 
pil Fomebu, og han tar beskjed om il mote 
pil Fornebu klokken 05 .15 fora ta imot de 
forste tyske fl yene som ska l Iande der. 
Videre far han vi te at tyske krigssk ip vii 
ankomme Oslo havn kl. 04.15. 

Bull ankom selskapet i Gullerilsveien 
3 kl. 20.15 og hadde en hyggelig aften. 
Det var 8 - 9 personer til stede, bl. a. 
etterretningsoffiser Sverre Steen og frue 
og to representanter for Deutsc he 
Lufthansa. Disse to skull e Spiller sen ere 
pil natten innvie i invasjonsplanene og 

tamed seg til Fomebu. Bull skri ver: «Det 
var ingen antydning til trykket stemning. 
Dagens begivenheter bl e berort uten 
noen srerlige kommentarer. Det hortes ut 
som om tyskeme tok s ituasjonen meget 
rolig.» Spiller forlot middagen to ganger 
for il ta telefonen. Etter det Bull forsto, 
var en av telefonene fra Berlin. For ekte
paret Spiller ma det ha vrert et underlig 
selskap. Fruen skriver i s ine memoarer: 
« I visshet om den forestilende begiven
het opplevde vi en se lsom kveld - som 
forlop harrnoni sk og vennskapelig, og 
likeve l satt hver og en som pil g lodende 
kull. » Bull forlot selskapet kl. 24.00. Da 
satt bare de tyske gjestene igjen. «Eber
hard trakk seg tilbake for radslagning med 
de tyske hen·em, skriver fruen. En time 
og et kvarter sen ere gar flyalarmen over 
Oslo. 
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lnvitasjonskort til Herrn Ober/eutnant Bull. Fra Guhi?fe/dt 
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9. april 
Ved tretiden om natten forlater to biler 
med fern personer Gullen:isveien 3, Spiller, 
de to gjestene og to sjaf0rer. Bare Spiller 
er i uniform, men han har en sivil frakk 
ytterst. Bilene stopper opp utenfor en 
tomannsbolig i Kilenveien , noen fa 
steinkast nord for Fomebu lufthavn. De 
blir sluppet inn av husets eier. De er 
ventet , og fra spisestuevinduet kan 
Spiller f0lge aile bevegelsene pa fly
plassen og luftkampene over plassen. 
Han venter utalmodig pa at de f0rste 
tyske flyene skallande. 

Takket vrere senkningen av Blucher 
ved Oscarsborg og darlig flyvrer over 
Skagerrak rna Spiller vente helt til klokken 
08.30 f0r han ser de f0rste flyene Iande. 
Han setter seg straks i bilen og kj0rer til 
flyplassen. Der tar han av seg den sivile 

frakken og stormer de tyske soldatene i 
m0te med de fire sivile tyskerne etter seg. 
Fru Spiller antar at nordmennene pa 
plassen tror at Spiller blir forfulgt av nord
menn og derfor ikke skyter pa ham! 
Tyskerne far fatt i to lastebiler, setter 
mitralj0ser pa taket, og under ledelse av 
Spiller drar 21 mann til slottet for a fange 
kongen. De er ikke h0ye i hatten nar de 
oppdager at kongen med familie har 
flyktet! 

Spiller reiser hjem til Gullerasveien og 
er der en kort time. Han forteller sin kone 
om morgen ens begivenheter, og ved tre
tiden drar han av garde igjen til lega
sjonen og sier til sin kone at han regner 
med a komme igjen om kvelden. Sent pa 
ettermiddagen ringer sekretreren hans og 
sier at mannen hennes skal ut pa et 
spesialoppdrag og derfor ikke kommer 
hjem som avtalt. I legasjonen far Spiller 

Hauptmann Eberhard Spiller i uniform i samtale med en norsk kaptein i hceren. 
Fotograjiet skat vcere tall 9. april og kan vcere det siste bildet av Spiller i live. 
Fra Guhnfeldt 
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tillatelse av sendemannen, dr. Brauer, til 
a dra nordover mot Hamar sam men med 
ca. I 00 fallskjermsoldater for a fange 
kongen og regjeringen. Fru Spi ller skriver 
at Eberhard framholdt at en matte fa 
kontakt med kongen og regjeringen for a 
overtale dem til a dra tilbake slik at en 
kunne hindre en videre utbredelse av 
motstanden. Han visste meget godt 
hvem han sku lle ha tak i. Pa sykehuset i 
Hamar fant man i Iommen hans 1000-
krone sedler og en lapp med navnene: 
Kong Haakon, Nygaardsvold, Sundby 
og Hambro. Det siste navnet er under
streket. De drar av sted ca. kl. 17.00 i 
Spillers privatbil , en lastebil og fire 
busser. Brauer hevder senere at han ikke 
har gitt ordre til Spiller om a reise, sa hele 
opplegget har sikkert vrert Spillers ide. 

Samtidig skjer noe ganske 
merkverdig i vart distrikt. Yed 16-tiden 
kommer tre tyske bombefly innover 
Fmen - Gaustadomradet og slipper sin 
bombelast over privatboligene . An
grepet var antagelig beregnet for garde
kasernen pa Majorstuen, men man kan 
forundres over nytten av et slikt angrep 
over to timer etter at byen var tatt. Blant 
annet ble den tyske legasjonssekretrer 
Grafs hus pa Steinerud truffet, og [ami

liens toarige datter ble hardt saret. Graf 
bilte kone og bam opp til Gullerasveien 
3 hvor fru Spiller tok seg av dem. De fikk 
rene klrer, piken ble lagt til sengs, men 
hun var sa darlig at hun snart ble kj0rt til 
sykehus, ble operert og overlevde ulyk
ken. Imens satt de aile og ventet pa at 
Spiller skulle komme tilbake. 

Den @delagte villaen til den tyske legasjonssekretcer Graf etter den tyske bombing 
av defer av Vestre Aker ved 1630-tiden, 9. april. Fra Guhnfeldt 
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Spiller f0rer so ldatene f0rst til Hamar. 
Kongen og regjeringen har forflyttet seg 
til Elverum, sa de f0 lger etter. Klokken 
01 .30 kommer de i en kart kamp med 90 til 
dels meget u0vde norske so ldater pa 
Midtskogen (ca. 20 av dem fikk 10 
minutters innf0ring i lad ing av gevcer 
tidligere pa kvelden) f0r bade de norske 
og tyske styrkene trekker seg tilbake. 
Men de f0rste sa lvene oppnar noe 
vesent li g - Spiller blir d0delig saret ved 
sk udd i brystet av l0ytnant Harald 
Jektvik. Spiller er kjentmannen , og 
tyskerne gir opp kampen og drar til bake 
til Oslo. 

10. april 
Spiller blir kj0rt til Hamar sykehus og 
operert. Fru Spiller far rede pa dette 
klokken 9 om morgenen. Hun kontakter 
legasjonen tidsnok til a fa sitte pa med 
dr. Brauer, som skal til Elverum for a 
forhandle med kongen. Hun kommer til 
Hamar klokken to . Pa sykehuset m0ter 
hun legen som forteller at mannen d0de 
kl. 12.30. Hun tar hj elp pa sykehuset slik 
at hun etter to timer kan fa mannen med 
seg til Oslo i kiste i en begravelsesbil. 
Hun ma tilbake for hennes barn og hen
nes svigem1or venter pa henne hjemme i 
G ullerasveien. Dette er panikkdagen, sa 
pa veien mot Oslo m0ter de folkestmm
men. De blir advmt mot a kj0re inn i byen, 
men sjaf0ren snor seg likevel framover 
og kj0rer henne trygt fram til hjemmet i 
Gull erasveien. Fru Spi ll er skriver: «leg 
vet ikke hva som hadde skjedd hvi s han 
hadde latt meg i stikken, noe som ut fra 
situasjonen hadde vcert forstaelig. Jeg 
tenker med st0rste takknemlighet pa 
denne ukjente mannen .» 
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Spiller blir bisatt 13. apri l i Yestre 
Krematorium. General von Falkenhorst 
og ail e betydelige personligheter er til 
stede. Ursu las far er kommet opp fra 
Berlin og tar sammen med offiserer fra 
luftfartsministeriet urnen med til bake til 
Berlin hvor den bl ir satt ned pa lnvalide
kirkegarden . 

Den I 0. april var nok den vanskeligste 
dagen i hennes li v: «Sp0r meg ikke 
hvordanjeg klarte denne grufulle reisen 
- jeg vet det ikke selv. Bak i kisten Ia min 
d0de mann. Foran meg Ia en usikker 
fremtid .». Hun klarte seg imidlertid bra. 
Familien flyttet snart fra Norge til en 
landsby i Bayern hvor hun hadde feriert 
som bam sam men med fore ldrene. I 194 7 
giftet hun seg med kollegaen av mannen, 
marineattacheen i Oslo i 1940, og levde i 
et lykkelig ekteskap med ham til han d0de 
i 1966. Selv d0de hun f0rst i 1989. Dat
teren bor na i Paris, S0nnen i Boston. 

Kilder: 
• Artikler i Medlemsbladet nr. I og 2/95 

om flyangrepet pa Fmen 
• Guhnfeldt, Cato: Fornebu 9. april Wings 
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• Kampene ved Midtskogen. Ltn. Harald 

Jektviks rapport (Riksarkivet) 
• Midtskogen 9. april 1940 - Hcerjubileet 

1978 (Riksarkivet) 
• Spiller, Ursula: Erindringer (Boston) 

Utlant av Hans J. Spi ller 
• Tyske kaptein Spi llers raid (Riksarkivet) 

SMIA PA GAUSTAD I ET 
HISTORISK PERSPEKTIV 

AV ELSE M. ASTRUP 

Da fj0set pa Yestre Gaustad gard b1 e 
nedlagt tidlig pa 1970-ta llet, hovedhuset 
revet av hensyn til Preklinisk Klinikk, og 
garden ble jevnet med jorden 20 ar sen ere 
for a vike plassen fo r det nye Rikshospi
talet, var det et sam1et nederlag for det 
psykiatriske he1sevesen og for milj0-
vernet. Den gam1e garden fra vikingtiden 
var ikke verneverd ig if0 lge Riksanti
kvaren. Ingen stormann i Aker hadde 
som ved skjebnens sp ill fatt mulighet til 
a sette preg pa gardsan1egget. Men det 
var en solid, velho ldt gard som ble jevnet 
med jorden. Smia b1e besluttet revet og 
bygget opp igjen , like ledes forpakter
boligen, som er blitt reist pa ny ved siden 
av, tangs den gamle skogsbilveien. 

Revolusjon til glede og 
besvrer 
Ordet «revolusjon» er en noe fo rslitt 
merkelapp for a uttrykke at forandring i 
en gitt kontekst har fun net sted. Skalman 
i hi storisk sammenheng holde seg til de 
terminologiene man har, sa kan man 
hevde at det har vcert mange revolu
sjoner opp gjennom tidene. En av de 
v ikti gste var dengang man klarte a 
omforme maim til jern . Sa viktig var 
jernets inntreden at en hel tidsalder ble 
bcerer av dets navn. T Norge ble bronse
alderen av l0st av jernalderen ca. 500 f0r 
Kristus. Med modifikasjoner kan man si 
atjernalderen har vart helt opp til var tid. 
Middelalderen og nyere tid er bare av
leggere av den samme epoken. 

Smia pa 0stre Gaustad Ia et stykkeji-a grlrden. Foto: 0yvind Gaukstad 
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Jernet har hele tiden statt sentralt. 
Agrarsamfunnet slik det utviklet seg, var 
avhengig av det solide metallet. Den 
industrielle revolusjon i England fra 1750 
og fra 1850 i Norge avspei ler det samme 
fenomen ; uten jernet ingen industri
utvikling. 

Etter den annen verdenskrig raste vi 
inn i en grensesprengende epoke; i 
samtiden ka1t atomalderen . I ettertid vii 
man kanskje karakterisere perioden som 
«dinosaurenes ti1bakemarsj» eller mer 
saklig som petroleumsfasen. Sett i et mer 
negativt lys vii muligens var tid kunne 
bli kalt skrapalderen. Med m0ye ble 
landet dyrket opp, dekar for dekar. 
Redskapene besto av tre medjernbeslag. 
Det samme gjorde vapen og kj0rered
skaper. Spesialsmeder for las og hjul ble 
etterhvert viktige handverkere. Likevel 
klarte bonden se1v a mekke i smia de 
enklere tingene. Selvberging, naturalhus
ho1dning, n0ysomhet var stikkord for 
landets integritet. 

Staten overtar 
Smia pa Gaustad slik den fremstar i dag, 
restaurert, pusset opp og klar til bruk, er 
et symbol pa at det fortsatt finnes ild
sjeler som bryr seg og som t0r brette opp 
armene for en fel les, idealistisk sak. 

Til skuffelse for mange b1e Gaustad 
gard revet og mer enn I /3 del av jordveien 
tatt. Som et minne fra fordums tid star 
smia igjen mellom to sykehus. Ikke mindre 
enn en minirevolusjon har gjennom de 
siste artier funnet sted pa Gaustad, som 
delvis kan spores tilbake til inntoget av 
den industrielle revo1usjon i Norge. Den 
samme utviklingen har vrert hele Aker
bygdenes skjebne. Det virket bare sa 
ekstra brutalt da Gaustad ble s1ukt. Nye 
generasjoner lrerer sjelden av gamle. Den 
gjorde det 0konomisk mulig a sette i 
sving sosiale tiltak. 

Det begynte med statens kj0p av 
storparten av 0stre Gaustad gard i 184 7. 
Herman Wedel Major ( 1814-54) hadde 

Smia.flyttes ito porsjoner. Foto: Jan Bakken 
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sett modeme sinnssykepleie i Slesvig og 
sendte inn til kirkedepartementet et 
forslag om sinnssykeasyl. Han utarbeidet 
dessuten et motivert utkast til en ny 
sinnssyke1ov som i alt vesentlig passerte 
departementet og ble vedtatt av Stor
tinget, som bevilget penger til et sentral
asyl. Majors svoger, arkitekt Heinrich 
Ernst Schirmer, tegnet asylet pa Gaustad. 

I 1855 ble sykehuset inn viet pa 0stre 
Gaustads grunn. To ar etter ble Vestre 
Gaustad og 0de Gaustad med respektive 
husmannsplasser solgt fra gardbruker 
Hans Haakon Torgersen og lagt til syke
husets grunn. En rest av 0stre Gaustad 
ble solgt fra Karine Gundersdatter om
trent samtidig. En parsell , den sakalte 
«Havnen» med vaningshuset til 0stre 
Gaustad, ble so lgt til kassereren ved 
Gaustad sykehus, cand . jur. P.C. 
Kreyberg. 

Staten ble saledes eier av omtrent 
hele det eldgamle gardskomplekset. Etter 
oppmalingen i 1862 besto asylets jord-

eiendom av I 000 dekar dyrkbar mark og 
2600 dekar skog. Det var ikke Statens 
hensikt den gangen a bygge ut omradet, 
tvert imot. 

Nadestot 
Sykehuset ble overdratt kommunen i 
1958, og senere underlagt Aker sykehus. 
Navnet ble endret fra Gaustad sykehus 
til Aker sykehus, Divisjon Gaustad. 

Staten beholdt gardsgrunnen . 
Tomter ble lagt ut, og so lgt fra. Da 
Preklinisk Klinikk ble bygget i slutten av 
1970-tallet og hovedhuset pa Vestre 
Gaustad ble revet, ga det pa sett og vis 
nadest0tet til garden. Gigantfj0set med 
70-90 kuer var blitt nedlagt tidlig pa 70-
tallet i trad med utbyggingsplanene. 
Grisehuset hadde fulgt etter. Drifts
bygningen ble leiet ut til NRK.. Stallen 
med hester med rustet opp og skulle ta 
overleve nedslaktingen . Likevel var 
utviklingen i ferd med a 10pe fra garden. 

19 



Kongsga rden pa Bygd0 hadd e ytret 
0nske om a fortsette driften. ldeen om a 
opprette en fors0ksgard bl e fo res latt, 
men vraket. 

Rolig idyll 
Moti vene for Statens oppkj0p av hele 
garden i forri ge arhundre hadde vrert i 
trad med datidens humani stiske and . 
Sykehuset skulle ha en velegnet arron
dering. Det skull e vce re luft rundt et 
s innssykeasy l. Gaustads g runn skulle 
brukes i terapeutisk 0yemed. 

Gardens produkte r skull e forsyne 
sykehuse t med produkter. I sto r ut
strekning var sykehuset selvforsynt med 
melk , frukt og gmnnsaker i mange ar. 
Rolig idyll radde grunnen. Asylet, som 
ble bygget i gotisk stil etter mode II fra en 
anstalt i Auxerre, tronet en gang som et 
eventyrs lott med egen park , gartneri, 
frukthave, gard og skog. Forholdene var 
lagt maks ima lt til rette fo r menta lt 
derangerte. 

Mennesker i mil s omkrets utenfor 
gjerdet n0d ogsa godt av Gaustad gards 
herl igheter. 

Smie mellom to sykehus 
I ga rdssammenheng rna smia ha spilt en 
sentral roll e. Verkt0y matte repareres og 
ved likeholdes. Gaustad gard og syke
huset utgjorde til sam men en bedrift. De 
friskeste pasientene slculle ta vrere med 
pa a gj0re nytte for seg. Ga ustad var en 
veldrevet gard med mktere i toppklasse. 
Smia Ia sentralt til ved skogsbilveien. I 
dag li gger den sentra lt til me ll om to 
sykehus. 
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Hva skj edde og hvorfor skjedde det? 
Gardsdriften ble langsomt mekanisert. 
Det var ikke Ienger behov for manue ll 
assistanse som tidli ge re. R asjona li 
seringsb0lgen feiet grunnlaget bort for 
terapeuti ske gardsaktiviteter. Gaustad 
var ikke Ienger hva den en gang hadde 
vrert. St0rre produksj on og mer effektiv 
drift skull e gj0re Gaustad mer konkur
ransedyktig. Det samme skjedde over 
hele landet, men pa Gaustad fikk inn
skrenkningene en dobbelt negativ effekt. 
Smiene var blant de husene pa garden 
som tidlig ble overtl0dige. Ofte forfalt de 
og ble revet. Smia pa Gaustad er ikke 
ga rde ns opprinne li ge smie , med den 
bygningen som antage li g ble reist en 
ga n g i fo rri ge a rhundre , har fa tt 
gjenoppsta. 

Smie i eldre tid 
Aile st0rre garder hadde smier i gamle 
dager. Enkelte garder delte smie. Smia 
besto gjerne av et t0mret rom, hadde are 
mye lengre enn stuene og Ia et stykke fra 
d e a ndre innhu se ne pa g runn av 
brannfaren. Ovnen i smia kaltes essen , 
ty pi s k tys k la no rd . Gaustad hadd e 
vannrett til Sognsvannselven, m0ll e og 
sagbruk. Det var til sam men en stor gard 
som ble delt i tl ere bruksenheter en gang 
i midde la lde ren. Man regne r med at 
Gaustad ble dyrket opp i sen jernalder 
eller i v ikingtiden me 11 om 800-1000 etter 
Kristus. 

Ri s, Yinderen og Berg var eldre. Men 
er det noen tmst i dag nar man ser lwor
dan arealene er blitt maksimert? Bevaring 
av den beste matj orda har ikke noen 
appell. De tleste ser pa det med likegyldig-

het. Vi er avhengig av import uansett. 
Nar vak re friluftso mrader forsv inner, er 
tlere ute pa banen fo r a protestere. 

Men hva ha r loka lbefo lkningen a 
holde seg til ? Eller sykehuspersonalet pa 
Gaustad som protesterte apenl yst mot 
utbygging? En mur av tomme slagord, 
f anta s il 0se fraser , papirm 0 ll e r, 
skri ve bordspo l i ti kk , hori sontl 0she t. 
Maktesl0s star en loka lbefolkning og ser 
edle naturo mrade r forsvinne , e n 
po pul asj on so m te ll e r like ma nge 
innbyggere som anslagsvis en mellom
stor by i Norge. Hadde garden ratt besta, 
v ille en fors0ksga rd i reg i av Bygd0 
Kongsgard vrert en ideell l0sning. 

I ar er det uar. Ga ustadjordene, som 
fortsatt dri ves av Kon gsga rden, er et 
bedmve li g syn av vannsykt korn. E tt uar 
kan f0lges av mange tl ere. Deter en skam 
at primrernreringene trampes over til 
fordel for andre sektorer i samfunnsl ivet. 

Smia pa 0stre Gaustad. Foto : Jan Bakken 

Bindeledd 
Sunne Ievevaner gjelder for a forebygge 
mange sykdommer. Mosjon i skog og 
mark er h0y li s tet i sa mate. Mange 
sykdommer oppstar av mangel pa trivsel. 
Det er et tankekors at nettopp Riks
hospitalet, et somati sk sykehus, brettes 
ut over frodige marker pa bekostning av 
de menta It syke pasientene. Det man kan 
frykte , er at Gaustadjordene og skogen i 
sin helhet blir bygget ut. Det gje lder a 
forebygge i det sma selv om det blir som 
a kjempe mot Goliat. Restaureringen av 
denne smia er et godt utgangsp unkt. 
Smia er et bindeledd me 11om gammelt og 
nytt, me 11om jern og skrap. 

Det gjelder a smi mens jernet er varmt. 
Statens arm bar lagt Gaustad inn i by
massen. Na gje lder det for nre rmilj0et i 
vid omkrets a sla ring om de ubebyggede 
arealene som fortsatt er en del av Gaustad 
ga rd. Smia kan v ise ve ien. 
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GAUSTAD GARD -
SAMTALE MED OTTAR OSR0NNINGEN 

AV 0YVIND GAUKSTAD 

En varm og fin sensommerdag i sep
tember i ar satt jeg med Ottar Osmn
ningen pa trammen foran den gamle smia 
fra Gaustad gard. 

Osmnningen ble f0dt i Valeri Sol0r 
og vokste opp pa et smabruk. Tidlig dro 
han til Oslo for a S0ke arbeid. I Oslo traff 
han en jente hvis far jobbet pa Gaustad 
gard. Bestyreren pa Gaustad h0rte om 
denne gutten fra Sol0r og 0nsket a 
ansette ham som gardsarbeider. Her 
begynte han sitt arbeid i 1955. 

Pa Gaustad gard job bet Osmnningen 
som altmuligmann. Han drev med onne
arbeid i sommersesongen og holdt ellers 
pa med vedlikeholdsarbeid. Pa garden 
var det mange hus a holde i orden sa 
vedlikeholdsarbeidet tok mye tid. Under 
Iaven var det opprinnelig mye fjell som 
senere ble skutt bort. Pa dette stedet ble 
det laget komtmker og senere garasjer. 
Helt frem til den dagen Gaustad gard ble 
revet, fortsatte driften pa garden. Det var 
i tiden like f0r rivingen blitt lagt nytt tak 
pa Iaven og flere hus var nymalt. Om 
sommeren var det Osmnningens jobb a 
sa kom (bygg/ havre) . Dette komet ble 
hovedsakelig brukt som kraftf6r. Til a 
begynne med var det se lvbinder pa 
garden, senere kom skurtreskeren. Staten 
eide Gaustad gard, og i sin tid var det ca. 
50 melkekyr i fj0set. Alt i alt var det pa 
garden 90 till 00 dyr. Melken ble Ievert til 
kj0kkenet pa Gaustad Sykehus. Men alle
rede i 1972 sluttet man med kuer pa Gau
stad. 
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Gardsfolket bodde pa garden - der 
var det innredet flere lei ligheter, til og 
med egne ungkarsleiligheter. Hans 
arbeidsdag var ofte lang og krevende. 
Kl. 0630 om morgenen begynte han a 
arbeide og holdt deretter pa til kl. 1700. 
Kl. 0930 - I 000 var det en halvtimes 
frokostpause . Kl. 1230 - 1330 var det 
middagspause. 

Om vinteren jobbet Osmnningen i 
skogen. Skogen pa Gaustad gard var pa 
3000 mal, fra Risbekkveien belt inn til 
Skjersj0en. Dette omradet strekker seg 
som en smal renne innover og tilh0rer i 
dag Statens skoger. Her hogg Osmn
ningen tmnmer som siden ble solgt. I den 
f0rste tiden ble det brukt hest, senere 
gikk de over til traktor. Osmnningen var 
ogsa med pa veiutbygging i marka, bl. a. 
var han med pa a !age t0mmervei i 
omriidet like nord for Lille Aklungen. Om 
vinteren ble det ellers mye sn0bmyting 
pa Sykehusets omrade og e ll ers bmyting 
innover i skogen for a hente t0mmeret. 

Osmnningen husker ikke sa mye fra 
selve smia. Men han erindrer at det all tid 
var en mann som hadde et spesielt ansvar 
for smia. I en peri ode var det en svenske 
som hadde dette ansvaret. Smia ble for 
0vrig ikke sa mye brukt som smie. lsteden 
ble det brukt sveiseapparater. I smielei lig
heten ved siden av bodde en kar som 
het Bergum, og han var trolig den siste 
som drev som smed pa garden. l dag er 
det gamle smieutstyret borte, men det vii 
forhapentligvis ikke ta altfor lang tid f0r 
det igjen h0res kraftige hammerslag fra 
smia pa Gaustad. 

ENNYDRAKT 
FRA EN GAMMEL BYGD 

AV ANETTE SoLBERG ANDRESEN 

Var det en tilfeldighet eller var det en 
mening med det? At vi mermest snub let 
over vevde stoffer fra Aker fra en for
gangen tid? 

Vi hadde startet en vevstue pa Norsk 
Folkemuseum i 1991- vi 0nsket a ta opp 
traden etter den <erverdige vevstuen pa 
Husfliden som ble nedlagt i 1989 etter ca 
70 ars virke. 

Vi hadde ogsa tatt pa oss a forva lte 
Husflidens store m0nstersamling som 
etter ombyggingen var stuet sammen pa 
Riksarkivet. Vi hadde forlengst glemt vare 
dmmmer om a lage en drakt for Oslo
omradet - en drakt med mtter fra vare 
egne trakter - da vi h0sten 1994 tok ut 

noen esker fra samlingen i Riksarkivet 
for a I age en markering av at det var I 00 
ar siden Husflidens plantefargeri ble 
startet. Sa skjedde det en fei l - vi hadde 
tatt ut en eske for mye - og plutselig sto 
vi med en m0nsterbok i handen med 
nydelig handmalte kopier fra protokollen 
til Agger Sogns Vel! Vi sa det med en 
gang - en 25 ars gammel dmm kunne 
likevel ga i oppfyllelse . .. 

Den gam le protokollen med de 
originale vevpmvene Ia se lvsagt pa 
museet - et par hundre meter fra 
Vevstuen. 

Turene dit ble mange - den fmste 
jubelen Ia seg - det var klart det ville ta 
tid - det var en vanskelig oppgave -
hvordan skulle vi gripe den an? Vi 

Her ser vi forskjel/ige utgaver av Akerdrakten. Fra venstre Tone Tollefsen, 
Babina a 'Porta, Anette Solberg Andresen, Linn Snarli, Emilie og Ellen Fostvedt. 
Smapikene har begge pa seg drakten med stakk fra SfJndre Furuset 
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kontaktet Bunad- og Folkedraktriidet pii 
Fagernes og ba om hjelp. Siden vi ikke 
hadde noen draktplagg, bare stoffpmver, 
kunne ikke de hjelpe oss sa mye, men de 
ga oss det riid a I age en drakt i empiresnitt, 
siden stoffene var date1i til 1808 - I 0 dvs. 
midt i empiremotens blomstringstid. 

En reise tilbake i tiden 
Da gjorde vi et lite dypdykk i 
historieb0kene. Vi beveget oss nesten 
200 iir til bake i tiden og kom til Christiania 
som Iii fredel ig innerst i Christiania
fjorden , omkranset av den rike jordbruks
bygden Aker. I selve Christiania bodde 
det dengang ca. 4000 sjeler og omtrent 
like mange i Aker. Det hadde v<ert 
oppgangstider en 20- iirs - periode. 

Tone Tollefsen sam har hatt detfaglige 
ansvarel for utarbeidelsen av drakten, 
viser her hvordan kvinnene bar 
nestekorken med strikketeyet, slik at 
hver /edig stund kunne beny ttes 
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Christiania var utskipningshavn for 
t0mmer fra et stort oppland, handelen 
hadde tatt seg opp og de fa krambodene 
som fantes kunne tilby varer av mange 
slag. Handelsreisende fra Tyskland og 
Danmark kom oppover og solgte sine 
varer. 

Langt borte fra h0rte man dmnnene 
fra Napoleonskrigene som med ett kom 
mye nrermere med engelskmennenes 
angrep pi\ K0benhavns red i 180 I og i 
1807. B0ndene i Akerdrev jorden omtrent 
slik de hadde l<e1i av sine fedre. Poteten 
var pii vei inn - det var den store foran
dringen. Men pi\ storgiirdene Ulleviil og 
Bogstad fulgte man med i alt som foregikk 
pa jordbruksfronten i utlandet, srerlig i 
England. Pmvedrift av nye dyrknings
miiter ble satt i verk. Pa Ulleviil hadde 
John Collett bl.a. tatt inn 7 engelske og 8 
spanske sauer for a begynne kryssing 
av nye saueraser som kunne gi bade mer 
kj0tt og mykere uti. Artikler om dette ble 
slu·evet og kunnskapen spredd. 

Da krigen bmt ut h0sten 1807, ble 
Norge med ett avskaret fra aile for
syninger fra utlandet, og man visste ikke 
hvor lenge det vi lle vare. Her gjaldt det 
da a S0rge for mest mulig hjemmeproduk
sjon og best mulig utnyttelse av de res
sursene som fantes . Allerede fm· krigsut
bruddet, i juni 1807 ble Selskabet for 
Agger Sogns Vel stiftet etter m0nster fra 
England og Tys kland. Etterhvert ble det 
dan net en rekke patriotiske selskap rundt 
om i Iande! og i 1809 ble Selskabet for 
Norges Vel dannet. Det gjaldt a fa ut til 
de brede lag aile nyvinninger innen dyrk
ningsmetoder, nye modeller av land
bruksredskaper etc. Selskapet for Agger 
Sogns Vel satte opp en rekke premier i 
form av f.eks. «En engelsk Plov, for-

fcerdiget paa Ullevold efter Smalls 
Chain-Plough , en Harv av forbedret 
Indretn in g, en Potatos-Piov)} etc. 
Premiene ble gitt for dem som kunne 
bryte opp, drenere og dyrke opp fle st 
miilny jord. 

I «Spinding og Vreving» ble det ogsii 
satt opp premier bade for barn og voksne 
som f.eks.: «En Vceverstol og en Rok, al 
forbedret Indretning, for den al 
Bondestanden, der i Aaret 1808, 
tilvirker den sterste Mcengde al bedste 
og smukkeste uldne Te ier: afjinere 
Vadmel, ei mindre end 20 A/en; al 
grovere Detto, ei mindre end 40 A/en; 
aj'finere Verken, tjenligt til Vesteteie1~ 

ei mindre end 12 A/en, og af grovere 
Detto ei mindre end 30 A/en.)} «En 
Skotrok med 8 Snelle1~ og Kcu-der al 
fabrilanessig !ndretning» er 2. premie i 
sam me klasse. I klassen for linveving kan 
«den av Bondestanden der i sam me Am; 
tilvirker en storste Mcengde af bedste 
linnede Teier; saasom: a/ Lcerred, ei 
mindre end 60 A/en og afStrie, ei mindre 
end 100 A len vinne en Vceverstolmed 4 
Skeder afforskjellige Brede.)} Tanke
vekkende er premien pa: «Sexforskjellige 
Uld- og Bomulds-Rokke, for ligesaa 
mange Born afBondestanden, under 12 
Aw~ der i samme Aar; 1808, bevisligen 
udmcerke sig ved det meste og bedste 
Spind. Det er ogsd premien pel; <<En 
Mahogany eller Elfenbeens Bomu/ds
Rok, og en Baandstol, for den, udenfor 
Bondestanden, (var understrelu1ing) der 
i samme Aw; ved Opmuntringer og 
Udlevering affornodne Materialie1~ 

.fi'emmer det storste Spind i Sognef.)) 
Kvinnenes liv f0r tekstilfabrikkene 

kom, skriver ikke historieb0kene mye om, 
men hvi Ike oppgaver de hadde, kan man 

utl ede av det prosten Neumann skriver 
om tjenestefolks arbeidsbetingelser i 
1818 i nabosognet Asker Prestegjeld: 

<<Huu4 liden er i aile Prcestegjeldets 
fami/ier, fast uden Undtagelse , 
rosvcerdig. Hver Huusmoder virker for 
Sig og Sine; og blot det meste, men og 
detfineste og smukkeste Virk ajLinned, 
afU/d og afBomuld,ja enkelte Stykker; 
saasom Hatte til Halsklceder og ti l 
Vanter; endog afHare- eller Kanin-Uid. 
Da .ware lidet kjobesfi·a Kramboderne, 
naar man undrager Ha/sklcede J~ og 
noget Bomuldstoi eller Callico til den 
fi nere Py nt, hvilket nu endog meget 
indskrcenkes, saa kan man slutte sig til 
at Flittigheden maa vcere almindelig, 
aldenstund der skat bliveji-emvirket A It, 

Tidlig pd 1800-ta//et var det vanlig d 
bruke serk innerst til kroppen. 
BH og underbukser varforelopig 
ukjente begreper 
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til jiddt Behov, ikke aleneste for Mand 
og Kane og B0rn, men ogfor Tjeneste
folkene , der i Almindelighed, og has 
Bonden iscer uden Undtagelse, betinge 
sig i deres Tjeneste, foruden Penge
fgnnen d. e. I 00 Rbd/r: til en Dreng og 
I 6 Rbdl!c til en Pige, fill de Klceder d. e. 
for en Dreng 8 A /en Vadme/ om A a ret til 
TrYJie og Bukse1; som leveres .foifcerdi
gede, 2 Strieskjorte1; 2 eller 3 Par nye 
Skoe, samt Halvsaaling til de gamle, et 
Par ny e Uldstrmnper og Paabinding 
paa de gamle, et par Vanter og hvert 
3die Aar den ene Slqorte afLcerred, . .for 
en Pige en syet Vcerkensklcedning, 6 
A len Lce1-red, I2 a len Strie, 2 eller 3 Par 
nye skoe, og Ha/vsaaling, 4 Marker 
U/d, en Tot d. e. I 0 til I2 Marker sam
fcengt Liin, og paa sine Stederfoder og 
Ha vnegang for I Faar. At ska.ffe dette 
tilveie, paa Skoene nce1; er HuusmYJd
renes Sag, (va r und ers trek nin g) i 

Ermet /ukkes med et grindvevet band 
og en handsydd linknapp. 
Aile bruksband ble vevet.for hand 
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Forening med deres Tjenestepiger og 
HuusmandskoneJc>> 

Asker Prestegje ld omfattet dengang 
Ba:rum og grenset sa ledes til Aker ved 
Lysakerelven. Vi rna anta at forholdene i 
Aker var ganske identiske. 

Protokollen til Agger Sogns Vel viser 
oss tlere stoffpmver fra en rekke garder. 
Vi kan seat fra noen av gardene rna de ha 
tatt med a lt som ble vevet, fra andre 
garder vet vi ikke om de har unnlatt a ta 
med linstoff, eller om de ikke vevet 
linstoff det aret. Det gikk jo ogsa an a 
kj0pe linstoff som ble vevet pa Tugt- og 
Manufacturhuset i Christiania. I proto
kollen finner vi benevnelsene verken, 
vestestoff, dynevar og bolster. Vi finner 
dessuten linstoff og ullklede . Vi regnet 
med at det var klede, veste- og verken
stoffene som ble brukt til kla:r, bolster til 
m0bler og dynevar til puter og dyner. 
Linen ble bade brukt til skjorter, serker 
og senget0y og til handkla:r, servietter 
og duker. 

Vi konsentrerte oss om verkenstof
fene som aile var med ulike stripem0nstre. 
Under verkenstoffene som ble Ievert inn 
av prosten Neumann pa Asker Preste
gard, star det at di sse er brukt til kl a:r til 
Fruen, Husjomfruen og Pigeme. Under 
verkenstoffene fra Aker star det ingen 
ting, men deter grunn til a anta at ogsa 
di sse ble brukt ti I kla:r. 

Vi forsto raskt at i Aker harman ikke 
gatt likt kledd, men at man sydde kla:r av 
stripete verkenstoffer som var pa moten 
og som ble vevet pa ail e gardene vi har 
pmver fra , synes innl ysende. Vi fan t 
derfor ut at vi ikke bare kunne satse pa 
ett m0nster, men at vi matte I age en drakt 
med va lgmuligheter og veve opp tlere 
m0nstre. Verkenstoffene i protokollen var 

stort sett vevet med linrenning og ull 
inn slag. Vi fant ikke linrenning som 
passet og matte derfor ga over til bomull 
og etter mye strev fikk vi fern av stoffene 
inn pa en renning~ de fem stoffene er: et 
blatt stoff med mde og gmnne striper, 
vevet av Mari Mortensdatter, Jen s 
Pedersen Ullems kone pa Nedre Ullern, 
et blatt stoffmed smale striper av turki s, 
gult og mdt, vevet pa Ulleva l under 
ledelse av Madame Collett, et vinmdt 
stoff med hvite, brune og gmnne striper 
vevet av Malene Pedersdatter Nes fra 
Nes gard i Maridalen, et blatt stoffmed 
sma le v in mde striper vevet av Elen 
Kristine, Hagbergs enke, JohanNes' kone 
pa V0ien ved Akerse lven og til slutt et 
gmnt stoff med en gul og md stripe 
vevet av Olia Nilsdatter, Jacob Madsens 
kone pa S0ndre Furuset. 

Besok pa N edre Ullern 
La oss foreta et lite «bes0k» hjemme hos 
Mari Mortensdatter. Folketellingen fra 
180 I forte ller oss at de r bor Jen s 
Pedersen Ullem, 44 ar, med sin kone Mari 
Motiensdatter 39, begge i l .ste ekteskap. 
Jens star oppf0rt som gardbruker. Mari 
hadde hendene fltll e; hun hadde tre bam, 
datteren Dorte 13 og s0nnene Peder II 
og Morten 6. Maris mor Goro Chri s
toph ersdatte r, 76 ar, bodde ogsa pa 
garden til sin d0d. I till egg hadde hun et 
«la:gds la:m» (fa ttigfors0rget) , Thore 
Olsen 12, i kosten. I huset og i fj 0set 
hadde Mari hj elp av tjenestepikene Kari 
Carlsdatter, 29 og Christine Olsdatter 2 1. 
Jens hadde hjelp av tj enestedrengen 
Isach Syversen 18. I otmene fikk de hjelp 
av folkene pa de to husmannsplassene 

som h0rte under garden. I 1808 ser 
kanskje bildet anderledes ut, de eldste 
barna er sannsyniigvis ute av huset, og 
nye kan ha kommet til. Noen kan ogsa ha 
bukket under av sykdom underveis, vi 
bar ikke sjekket kirkeb0kene. Ble Peder 
og Thore sendt til fronten i 1807? 

Tidlig opp og sent i seng 
Maren Mortensdatter had de ansvaret for 
produksjon og vedlikehold av kla:r til 
mange personer, i till egg hadde hun 
ansvaret for lagringen og tilberedningen 
av mat. Jens Pedersen hadde ansvar for 
produksjonen av mat og for vedhugging 
og kj0ring , husenes vedlikehold og 
budskap og redskap ute. Vi kan se pa 
listen til prosten Neumann hva som skulle 

Vi an tar at Mari Mortensdatter har 
hatt anledning til a lqgpe seg 
silkeband til sitt hodeplagg, men om 
hun til S@ndags hadde pannelin med 
f.mipling, eller bare en sydd liten 
bard, det vet vi ikke 

27 



til , og dersom vi an tar at husbondsfolket 
minst sku lie ha like mye kl cer som tj ene
stefolkene, far vi t0 1gende regnestykk e: 
til karfolkene 8 alen vadmel, 8 x 5 = 40 
a len vadmel. Stoff til I 0 strieskjorter og 3 
linskjorter. 5 par ull stm mper, 5 par vanter. 
Til kv innene stoff til 5 verkenskj oler, 60 
a len stri e, og 30 alen lin til serker samt 5 
par stmmper. Og sa va r det en uendelig
het med stopping og lapping av kl cer og 
pabinding av stn'!mper. I till egg sku li e de 
ha lakner av lin og stri e, og d0trene slculle 
ha utstyr med bade lakner, duker og 
handklce r. 

Antagel ig har de hatt et par vevstoler, 
og det er sannsynlig at de er laget pa 
garden. De bar sikkert batt minst en rokk. 
Om handteinen ogsa har vcert i sving, 
vet vi ikke, men det er godt mulig. Synal
ene sine kunne de fa kj0pt hos nalmaker
mester Christi an Fi sher og hans bror 
Emanuel i Grensegate, nede i byen. Hekt
ene ble kanskje kj0pt hos hektemaker 
Guttorm Christensen i Gmnlands Star
gate, hvis ikke de ble kj0pt av en omfa r
ende kramkar. Men sytraden spant de 
sannsynligvis se lv i lin , og vokset den 
med bivoks. Bomullen var pa vei inn, 
dersom de brukte bomullsgarn pa Nedre 
Ullern , er det sannsynlig at de spant ogsa 
det selv. Det er mulig a regne ut bade 
hvor mange dagsverk som gikk med til 
a it dette, hvor mange sauer de matte ha 
og hvor stor linaker, men det bar vi ikke 
gjort for deter svce rt tidkrevende bare a 
regne ut. Men vi kan ramse opp ail e 
arbeidsprosessene som Ia inne i denne 
klesproduksjonen: 

I mai skulle linen saes og linakeren 
hoi des fr i for ugress hele sommeren. Om 
h0sten skulle linen r0skes og t0rkes, sa 
mtes og skakes, brakes f0r spinning av 
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shy og av lin . Sauene ble kanskje kli ppet 
bade va r og ll0St. Ulla skulle so rteres, 
vaskes, kardes, spinnes. Det var forskjell 
pa renningsga rn , innslagsga rn , strikke
ga rn og sytrad. Mari matte ha et 0ye med 
overalt. Passe pa at den fineste ull a gikk 
til de fin este plaggene, at renningene bl e 
riktig Ia get sa veven gikk lett og atj entene 
ik ke satt med hendene i fa nget og all tid 
hadde med seg stri kket0yet ell er teinen 
nar de var ute. Etter at gamet var spun net, 
ble det gje rne vasket og fa rget. Om hun 
fa rget se lv, ell er sendte bort ga rnet til 
farging, er ikke godt a si - det var fl ere 
fargemestere bade i Christiania og i Aker. 
I aile til feller ble gamet forbeiset med alun 
fi·a Alunverket somla like ved Gamlebyen 
Kirke og som dengang foruten a dekke 
hj emmemarkedet, eksporterte anse lige 
mengder alun ti I Europa. 

Akerdrakten i dag 
Har a it dette noe med Akerdrakten an no 
1997 a gj0re? Ja, det har fak tisk det. Sku lie 
vi I age en drakt i empiresnitt, f0lte vi at vi 
matte bli litt kj ent med de menneskene 
som bodde i Aker i denne tiden. Vatt mal 
var a lage en drakt som kvinnene i Aker 
kunne ha brukt. Vi fant ingen draktplagg 
fra perioden. Noe vi ikke undret oss sa 
meget over, for arene som ful gte etter 
1808, ble av de alter vanskeligste a rene i 
Norges histori e, med krig, sykdom og 
sult. Klceme ble nok brukt til det ikke var 
noe igjen av dem . Men nar nytt ble sydd , 
bl e det gjerne sydd etter siste snitt i 
Christi ania som i Europa for 0vrig. Der 
var empiremoten i full blomst. 

Nar vi tenker pa empiren, er det ncer
liggende a tenke seg kvinner i fl ortynne 
hvite bomullsgevanter, og slike kjoler har 

vi sikkc rt hatt bade i Christi ania og i 
omegnen Ake r. De er ofte avbildet, og 
man kan ledes til a tro at ail e gikk med 
dem. Vi har imidlertid vanskelig fo r a tro 
at Ma ri Mortensdatter pa Ullern f0 rte et 
li v der det va r naturlig a kle seg i fl ortynne 
gevante r. Og produ ksjonen av verken
stoff vise r at det va r det man brukte ti I 
stakk , eventuelt tilli v,jakker og til hele 
kjoler. 

Serken va r et godt innarbeidet k les
plagg - den hadde i hve rt fa ll vcert i bruk 
siden vikingtiden, kanskje Ienger. Serken 
var ofte delt i to, sl ik at overdelen va r i 
lin , mens underdelen var i stry. Et prakti sk 
plagg bade til hverdag og fest. Serken 
ble ikke sa mye pav irket av motens skift
ende luner som stakk, li v og jakke. Vi bar 
to forskj ellige serkeutringinger a ve lge 
mellom, en med enkel ringning med splitt 
til a lukke med en serkring og en lett 
utringet med oppstaende krage. Det er 
sannsynlig at brudeserker i Aker, som 
de fl este andre steder, har hatt broderi . 
Vi bar ikke funnet noe m0nster for broderi 
erma, men vii ikke utelukke at sa kan skje. 

Rokokkodrakten hadde utringede, 
trangt ettersittende sn0reliv ofte med 
skj0ter og lange skj0rt med masse vidde. 
Empirens korte liv og Smale skj01t ma ha 
vcert en befri else, mye behage ligere a ha 
pa, og mye mindre stoffmedgang som 
gjorde pl aggene lettere og raskere a 
tilvirke. De korte jakkene, eller spencer 
som de ble kalt ( etter Lord Spencer i Eng
land) kunne ofte vcere i en kontrastfarge. 

Ved utarbeidel sen av Akerdraktens 
snitt har vi gatt ut fra empirens snitt og 
s01nmate. Nar bade liv og spencer (jakke) 
hovedsakelig syes for hand, er det fordi 
hands0mmen er med pa a sette sitt preg 
pa drakten. 

Hodeplagg til drakten er enten stra
kyse med si lkeband ell er tobladslue med 
pannel in med knipl ing og silkeband . Det 
er lite sannsynlig at man innf0rte stra
hatter, men bade fra fo lke tell ings l iste og 
fra dagb0ker, vet vi at det ble laget stra
hatter i Aker. Silkeband var en luksus som 
matte kj0pes en ten i en krambod i Christi
ani a, kanskje pa markedet, ell er av en 
kramkar. 

Ekstra tilbeh0r til drakten er hvite 
vanter i bomull og et strikket snippsjal 
etter model I av et gammelt sjal pa Norsk 
Folk emu seum . Begge deler ma man 
strikke selv. Hvite stmmper og enkle sorte 
pumps med halvh0y hee l h0rer ogsa med. 

De som 0nsker seg drakten, kan en ten 
sy den se lv pa kurs arrangert av husflids
lagene i Oslo, ell er fa den ferdig sydd pa 
Veveriet pa Norsk Folkemuseum. 

Kilder: 
• Folket i Oslo 1801 , Norsk Arkivbyras 

Forlag, Oslo 1950 
• No rske Land vcese ns-Sa mlin ge r, 

utgivne af Jacob Neumann, 
Christiania 1809 

• Bcerum, en Bygds H istori e utgitt av 
Bcerum Herredstyre i 1920. 

• Kort Anv isnin g til den Raa Uld s 
Behandling under Til virkningen af 
uldne T0ier af Koch, Fabrikassistent 
paa Tu gt- og Manu fac turhu se t i 
Chri sti ania trykt paa Selskabet for 
Agger Sogns Vels Bekostn i ng hos R.I. 
Berg i 1808. 

Aile foto: 
Veveriet, Norsk Folkemuseum 
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KARSTEN ALNJES: 
HISTORIEN OM NORGE III 

vEo FINN HoLDEN 

I anmeldelsen av 2. bind av Historien om 
Norge av Karsten Alnres nevnte jeg 
hvordan forfatterens bakgrunn som bade 
historiker, skj0nnlitterrer forfatter og 
journalist er meget synlig. (Nr.3/97) Dette 
gjelder ogsa 3. bind av historieverket. 
Her blir det dessuten enda tydeligere 
hvordan Alnres konstruerer sin historie 
om Norge. Ingen Ieser vii oppfatte verket 
som en rekonstruksjon av historien , 
akkurat «hvordan det skjedde». Nar 
Alnres skriver sin versjon av 1800-tallets 
historie, tar han for hvert tema en kilde 
som utgangspunkt , synsvinkel, til a 
illustrere sakskomplekset. Dette er me get 
godt gjort, men kan gi en springende 
framstilling, som hopper fra ett saksfelt 
til ett annet. Synsvinkelen er heist preget 
av en person eller av en personlig fram
stilling. Da skriver Alnres levende, f.eks . 
om familieforhold, en ten dette er bonde
farnilien Floden i Trysil eller Lasson
familien i Christiania. Har han ikke et slikt 
utgangspunkt, blir framstillingen t0rrere, 
f.eks. om det industrielle gjennombrudd. 

Gang pa gang brerer framstillingen 
preg av romanforfatterens klo. Hvert 
emne innledes med noen linjer som fanger 
interessen, griper tak i oss, f0r Alnres 
gar til bake til begynnelsen. 

Alnres fanger oss med skildringen av 
de f0rste arene etter Hans Nilsen Hauges 
vekkelse. Deretter beskriver han det 
Norge som Hauge reiste gjennom og 
hans innsats. Nytt for meg var hvor 
modeme Hauge var. Hundre ar f0r Stor-
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tinget vedtar en lov som tillater kvinne
lige predikanter, sender Hauge rundt kvin
nelige predikanter i forsamlingene , 
kvinner som star sterkt overfor sogne
presten som forh0rer dem. Alnres far 
ogsa godt fram hvilken viktig rolle Hauge 
har spilt pa forskjellige omrader i norsk 
historie. 

Den personlige synsvinkelen farger 
framstillingen av det modeme Norge 
rundt 1850, sentrert rundt geniet Anton 
Martin Schweigaard. I kapitlet «En 
arkitekt for det nye landet» omtaler 
Alnres endringer i skolevesenet, veier, 
jembane, dampskipsruter, statsadmini
strasjon, fattigvesen og nreringsliv, alt 
knyttet til personen Schweigaard. 

Alnres bygger hele tiden pa nyere 
forskning og annet materiale. Spennende 
er om tal en av livet i familien og pa garden, 
basert pa Halvor Flodens omtale av sin 
bamdom. 

Mange steder forundres vi over den 
store utviklingen pa de siste hundre 
arene, f. eks. i skildringen av et heidund
rende bryllup og i kampen mot skitt og 
lort. Varmt sapevann var et knapt gode, 
flere familiemedlemmer skulle vaske seg 
i samme vann pa l0rdagen. Na kunne 
ogsa den nye obligatoriske skolen brukes 
i holdningskampen. I Flakstad i Lofoten 
ble det satt opp denne plakatteksten i 
klasserom og ganger: «MERK HER! 
Enhver seg merke de vismenns ord - I 
spyttet de slemme bakterier bor.» 

forts ... 

HVOR ER DETTE? 

Foto: Finn Holden 

... forts ... 

Alnres nar h0yder i skildringen av 
navngitte kvinner, Sara Pedersen, Conra
dine Dunker, Thea Floden og Randi, Sara 
og Karen blant haugianeme. 

Deter velgj0rende a lese et verk som 
formidler sa mye kunnskap i godt og 
variert sprak, der forfatteren ogsa vet 
forskjellen mellom da og nar og og-a. 
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SEKRETJERENS HJ0RNE 

Vi har snart nadd vart maimed 900 medlemmer i l0pet av dette a ret. 
Siden sist den 20.august har vi ratt 26 nye medlemmer som vi 
0nsker ve lkommen til oss. Vi harper 23.oktober 889 medlemmer i 
laget etter at I 0 medlemmer er stmket av ulike grunner. Har du 
tenkt pa om ikke du burde overtale dine naboer til ogsa a bli 
medlemmer av hi storielaget vart. Gj0r noe med det na i h0St, sa 
sender vi dem blad nr 25-28 nar innbeta lingen er kommet for aret 
1998. 

Arskontingent 1998 - selvkontroll : 
Disse ordene er til deg som enna ikke har beta It skyldig kontingent tillaget .Jeg er 

n0dt til a gjenta dette fra forrige blad da vi fremdeles per dato mangler 59 kontingenter 
for 1998. 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 det siste aret fordi det ikke star et 8 
i tallrekken bak navnet ditt . Oppgj0r ventes omgaende. A vrere a jour med betalingen 
b0r baseres pa selvkontroll. Dette er til stor hjelp for sekretreren. 0nsker du a be tale for 
tlere ar om gangen, er det helt i orden, men merk av pa giroen hva du betaler for. 

Hvis du er tvil om hva du har betalt f0r, kan du lese dette av din adresselapp pa 
dette siste blad eller purregiro. Du finn er koden for kontingent i blad nr l/98. 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 50 70 83 eller sender en 
epost til : pbache@online.no. Andre feil kan du selvf0lgelig kommentere nardu sender 
inn kontingenten din. 

Kunnskapsforlaget meddeler at Oslo Byleksikon kommer i ny utgave i ar 2000. De 
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 lnternett, kan du finne egne hjemmesider for Ia get pa adressen: 
http ://home.sol.no/~pbache/vindhist.html. Disse sider vii bli utviklet videre etter innspill 
fra medlemmer. Et spennende medium a begi seg inn pa og som vii vrere av betydning 
for oss. Landslaget for lokalhistorie vii komme med egne hjemmesider i neste maned 
og adressen vii du finne pa var egen side. 

Kulturminnedagen i september ble vellykket for oss med Akerdrakten for tema 
«Gamle handverk i ny tid». Sidenjeg sitter i Nasjonalkomiteen for Kultum1innedagen, 
kan jeg mpe at temaet for 1999 blir «Arven fra Europa». Vi 0nsker at mange medlemmer 
fra bydelen allerede na hjelper vart styre med a tenke igjennom hvordan vi kan !age 
anangementet S0ndag 12.september 1999. I ar var det de 40 handverkerne ved 
bygghytten i Nidarosdomen som vant prisen for beste arrangement. I 1999 kan vi bli 
de beste. Send oss noen forslag innen temaet «Arven fra Europa». . .. forts 
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STYRET I VINDEREN HISTORIELAG 

1997-98 

Leder: 
Nestleder: 
Sekretrer/kasserer: 
Redakt0r: 
Styremedlem: 

Anne-Wenche Ore, Jerpefaret 14,0393 Oslo, 22142758 
Arild Holland, Bj0mvn. 125, 0387 Oslo, 22145997 
Per Henrik Bache, Sk0yen terr. 2, 0276 Oslo, 22507083 
Finn Holden, Apalvn. 4, 0369 Oslo, 22699145 
Else M. Astrup, Jegervn. 9, 0386 Oslo, 22142745 
Evelyn Borchsenius, Melkevn. 43,0386 Oslo, 22146422 
0yvind Gaukstad, Haakon d godes vei I 0, 0373 Oslo, 22143776 
Ole Krohn, Lille Borgen vei 7, 0373 Oslo, 2214 7334 
Gunnar Sandsbraaten, Svarttrostvn. II C, 0393 Oslo, 22149112 

Historielaget bar 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 
011sker a gi videre. 

Laget arrangerer medlems1110ter og gir ut et medlemsblad som kommer ut fire ganger 
i aret. Laget 011Sker a arbeide aktivt for a verne og merke fomminner og aile slags 
kulturminner i var by del. 

Vi vii gjeme na flest mulig av bydelens beboere og 0nsker at de st0tter laget med 
medlemskap eller deltar i var virksomhet. Er du interessert i vi\rt arbeid, kan du ta 
kontakt med Per Henrik Bache, tlf. 22 50 70 83, etler pbache@online.no. 

... forts .. . 

For de som mangler noen av vare tidligere 28 blader fra 1992-98, kan disse kj0pes 
ved henvendelse til sekretreren. En sam let oversikt over aile vare artikler gjennom vare 
6 f0rste ar finner du i nr 3/98. Hvis du har gitt bort det siste nr. av bladet, kan du ta kj0pt 
et nytt i Vinderen Bok- og Papirhandel som er sa hyggelige a hjelpe oss med salget. 

Vart medlemsblad nr 1/99 (29) erunderarbeide. Det kommerut i mars med nrennere 
beskrivelse av vart trettiende m0te som er arsm0te i ultimo mars. Kom gjerne med ideer 
til andre arrangementer du 0nsker i historielagets regi. Egne vervegiroer er utlagt pa 
Vinderen postkontor. 

Ikke med1emmer kan melde seg inn i historielaget veda betale arskontingent pa kr 
I 00.- og/eller gi en gave pa var konto 0825 04 09339. Du sparer penger veda betale for 
flere ar av gangen. 

Haper mange finner veien til vartjulem0te pa Holmenkollen den 1.desember. 

Per Henrik Bache 


