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GAUSTAD GARD OG SYKEHUS 

Vart syvende mtfte avboldes MANDAG 20. SEPTEMBER KL 1900 pa 
Gaustad. 
Fremmtfte pa plassen utenfor tarnbygningen ved administrasjonsbygget 
(bygg 4). Bruk parkerlngsplassene i nrerbeten. 

Ftfrst bestfker vi i grupper det nye Gaustad Museum som er under 
oppbygging. Guidene bjelper oss med sptfrsmal. 

Deretter bar vi vrert sa beldige a fa teknisk sjef Bjtfrn Osrtfnningen til 
a fortelle fra Gaustad gird og sykebus gjennom flere bundre ir til det 
nye Riksbospital. 
Bjerns familie bar bodd pa Gaustad gird gjennom 3 generasjoner. 

Mtttet avsluttes senest kl 2200. 

VEL M0TT 1!!1 
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GAUSTAD - SYKEHUS OG GARDSBRUK 

av Nils Retterst0l 

Siden store forandringer er i ferd med a skje pa 

Gaustad sykehus i anledning av utbyggingen av 

Rikshospitalet, kan det v~re pa sin plass a 

markere dette i medlemsbladet for Vinderen 

Historielag. Gardsbruksbygningene ved Gaustad 

sykehus, som har v~rt sa ruvende og majeste

tiske i landskapet, vil om kort tid forsvinne. 

De sinnslidende i Norge hadde opp gjennom 

arhundrene v~rt behandlet under kurnrnerlige 

forhold. De f0rste besternrnelsene om en mer 

ordnet anbringelse av de sinnssyke kom i Norge i 

kongelig resolusjon av 14. juli 1736. Da ble det 

bestemt at de milde stiftelser skulle innrette 

ett eller to v~relser hvor man kunne "forvare" 

sinnssyke. Dette ble de sakalte "dollhus" eller 

"darekister''. For Oslo var dette Oslo Hospital, 

der et sakalt "dollhus" ble opprettet i 1776, 

altsa 40 Ar senere. Det ble i 1827 levert en 

meget kritisk innstilling om forholdene ved Oslo 

Hospital, og det ble foreslatt a opprette 4 

"helbredelsesanstalter'' i Norge. Det var lege 

Fredrik Holst, professor ved Universitetet i 

Oslo, som begynte dette reformarbeidet. Men det 
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var legen Herman Wedel Major (1814-1854) som kom 

til a overta det viktige arbeid etter Holst. Man 

kan trygt si at han var grunnleggeren bade av 

det moderne Sinnssykevesenet i Norge og av 

Gaustad sykehus. Han utarbeidet Norges f0rste 

sinnssykelov, som ble vedtatt i 1848, som den 

fjerde sinnssykelov i Europa (etter Frankrike, 

England og Sveits). Han hadde allerede tidligere 

sendt inn et forslag om bygging av et sinns

sykeasyl. Han foreslo at dette skulle ligge i 

Akershus stift, for a ha fordelen ved at Univer

sitetet la i n~rheten. Med hans detaljerte 

forslag, som ble innsendt i 1844, fulgte teg

ninger av hans svoger, arkitekt Schirmer. Han 

sendte ogsa inn uttalelse fra professor Peter 

Willers Jessen, som var direkt0r for et sinns

sykehus i Slesvig og en kjent internasjonal 

kapasitet. Det la et grundig forarbeide bak 

Majors forslag. 

Det var ikke gatt mer enn et halvt ar etter at 

Major hadde sendt inn forslaget sitt, f0r 

Stortinget bevilget 500.000 spesiedaler til kj0p 

av en tomt i n~rheten av Kristiania for det 

patenkte statsasyl. Major fant at det stedet som 

passet best, var en del av garden Gaustad i 

Vestre Aker. Bruket 0stre Gaustad tilh0rte 

---r 
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allerede staten, idet Armedepartementet hadde 

fatt det til radighet som sjefsbolig for det 

Askerske Kompani av det Akershuske Musketeer

korps. Det kom til tautrekning mellom Armedepar

tementet, som hadde sjefsgarden, og Indredepar

tementet, som eventuelt skulle foresta syke

husets drift. Etter takst og diverse befaringer 

ble eiendommen overdratt for 5.250 spesiedaler. 

He rm a n Wede l M a jor 1814 - 185 4 , 
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Det var sjefsgarden som ble overdratt. Det viste 

seg a v~re behov for utvidelse. Fra naboene 

S0ndre og Vestre Gaustad og den sakalte Gaustad 

0degard ble disse eiendommer kj0pt. Til Gaustad 

0degard h0rte ogsa 3 husmannsplasser, Sydskogen, 

Nordskogen og L0kken, den siste ved Sognsvann. 

Under Vestre Gaustad h0rte det ogsa en plass, 

Teien plass eller Tuggerud. Vestre Gaustad og 

Gaustad 0degard, samt de fire plassene med 

pastaende hus, skog og rettigheter ble kj0pt for 

26.000 spesiedaler i 1857. Garden ble ytter

ligere utvidet i de f0lgende ar, da 3 parseller 

av S0ndre Gaustad ble overtatt for 4.000 

spesiedaler i 1859. I 1862 besto asylets 

jordeiendom av ca 1000 mal dyrket og dyrkbar 

jord, hvorav en del var lagt ut til beite, og 

dessuten ca 2.600 mal skog. Til eiendommen h0rte 

ogsa vannrettigheter ved Sognsvann og rettig

heter til fiske, sag- og m0llebruk. Statskassen 

og asylets egen kasse hadde til sammen utbetalt 

ca 50.000 spesiedaler for hele eiendommen. Man 

Ville ha Sa stort omrade for a hindre U0nskede 

og for n~re naboer, og dessuten for at eien

dommen skulle fa en gunstig arrondering. 

Dessuten 0nsket man a tilby pasientene 

arbeidsmuligheter ved et godt gardsbruk. 
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Asylet reises 

Asylet tok til a reise seg etter Majors og 

Schirmers plan fra 1844. Den formelle beslut 

ning om opprettelse a v helbredelsesanstalten ble 

fattet ved kongelig resolusjon av 18. juni 1850. 

Tegningene for sykehuset ble laget etter m0nster 

av den franske sinnssykeanstalten i Aux erre 

s0r0st for ·Paris. Det var beregnet at asylet 

ikke matte ha f~rre enn 200 plasser. 

Ga ustad asy l ca . 1860 . Stikk e lt e r leg nin g av von H ann o . 
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Det ble bygget med en praktisk utforming som tok 

hensyn til at de to kj0nn skulle holdes absolutt 

adskilt. Asylet kom derved til a besta av to 

like sett bygninger med plass til like mange 

kvinner som menn. Hver av avdelingene skulle 

igjen deles opp i underavdelinger, der pasienter 

skulle plasseres i forskjellige avdelinger etter 

den sykdom de hadde. Det var klasseskille i 

utpreget grad den gang, og man skilte mellom to 

grupper: 

A - med pasienter av den dannede klasse, og 

B - med pasienter av almueklassen. 

I A-avdelinger skulle hver pasient ha sitt eget 

v~relse pluss en tilst0tende sovealkove. Der 

skulle kurpengene v~re h0yere. Man regnet med 28 

plasser i de to A-avdelingene og 96 i B

avdelingene, som hadde sovesaler og felles 

oppholdsrom. 

I tillegg kom en sakalt C-klasse, der 48 urolige 

syke skulle kunne anbringes, 24 av hvert kj0nn. 

Der var gitter for vinduene n0dvendig. Endelig 

ble det senere opprettet avdelinger for de 

vanskeligste pasientene, D og E. 

Sykehusets arkitekt, Heinrich Ernst Schirmer 
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(1814-1887) var tysk, og hadde studert arki

tektur i flere land. Han slo seg ned i Norge og 

tegnet bl.a. Botsfengselet i Oslo. Han ble 

regnet som en av Norges fremste arkitekter. Han 

var dessuten gift med Majors "yndlingss0ster''. 

Da hele arbeidet var over, hadde statens 

utgifter til tomt og bygninger pa Gaustad l0pt 

opp i den anselige sum av 280.000 spesiedaler. 

0kte behov 

Sykehuset var opprinnelig beregnet for 200 

pasienter, 0ket til 300 da det sto ferdig. 

Behovet viste seg a v~re langt st0rre, og tallet 

kom i 1960-arene opp i 640. Det ble reist nye 

bygg i 1920-arene, og viktige nybygg kom til i 

1970-arene, blant annet Velferdsbygget og 

Hjelpepleierskolen. 

I 1862, etter de forannevnte innkj0p, nadde 

sykehuset den st0rrelse det skulle ha i mange ar 

£remover. Det ble foretatt en del eiendoms

avgivelser etter hvert, som tomt til Psykia

trisk klinikk i 1926, og tomt til Blindern 

studenthjem i 1929. Den st0rste tomteavstaelse 1 

Gaustads historie var de om lag 100 mal som i 

1952 ble avstatt til Sentralinstitutt for 
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Indu s triell Forskning syd for Ringveien. 

Gardsbruket 

Skog e n, s om var pA 2 .600 mAl, har v~rt en 

innt e kts kilde for sykehu s et , men ikke brukt i 

noen s~rlig utstrekning til a rbeidsterapi. Det 

egentlige g~rdsbruk ble etter hvert innskren 

ket til c a 650 m~l. Det leverte fra 1857 all 

melk s orn var n0dvendig for asylet, og like

ledes kj0ttmat. Gartneriet leverte gr0nnsaker. 

Jordbruket ble s~rlig drevet rned sikte pa 

rnelkeproduksjon. Det ble ogs~ dyrket for 

skjellige kornslag og poteter. Antall kyr ble 
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Forb i Ga ustad inn i Nordmarka 1885. T egni ng av Erns t Bjerknes. 
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jevnlig holdt pa ca 50. Det ble lagt vekt pa a 

vedlikeholde gardsbrukets bygninger. I 1918 ble 

fj0set, grisehus, potetkjeller og lavebygning 

vesentlig rnoderniset og ajourf0rt. 

Det ble i utstrakt grad drevet selvforsyning, en 

slags naturalhusholdning ved sykehuset. Det 

hadde ogsa et klart terapeutisk siktepunkt. 

Flesteparten av pasientene korn fra land

omradene og var fortrolig med gardsarbeid. 

De senere ar forandret de tekniske drifts

midler seg betydelig, ikke minst de tera

peutiske tilbud. Gardsbruket ble teknifisert, 

pasientene kunne ikke nyttes i gardsbruket pa 

samme mate sam f0r, og gardsbrukets situasjon 

utviklet seg i dyster retning. En stor og god 

hestand av storfe ble slaktet og solgt i 1971, 

blant annet fordi det ble for dyrt med gards

arbeiderl0nninger og for lite inntekter. I siste 

halvpart av 1970-arene ble ogsa svineproduk

sjonen nedlagt. Den store lavebygningen ble 

leiet ut til lagerplass for NRK. De eneste dyr 

sykehuset har hatt, er hester til rideterapien, 

der man na har 5 hester, som imidlertid ikke 

star i lavebygningen, men i en stall tilh0rende 

den gamle direkt0rbolig. 
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I forbindelse med at sykehuset i 1981 ble 

overtatt av Oslo kommune, ble gardsbruket, det 

vesentlige av den dyrkede og udyrkede jord og 

skogen beholdt av staten. Det som na eies av 

sykehuset, er selve sykehusomradet. De vakre og 

gr0nne omradene som sykehuset er omgitt av, har 

imidlertid betydd mye for behandlingen og 

milj0et ved sykehuset, og har nok ogsa betydd 

mye for innbyggerne i byen, som "gr0nne lunger". 

Noen radyrstammer har hatt fast tilhold i 

omradet hvor man na har begynt a bygge. 

I slutten av 1970-arene ble Preklinisk bygg 

plassert pa omradet mot Ringveien, like i 

nffirheten av gardens hovedbygning, fj0s og 

lavebygning. Allerede ved f0rste byggetrinn ble 

saledes lavebygningen f0rt over til en noe mer 

beskjeden og tilbaketrukken tilvffirelse. Dette 

har ytterligere skjedd ved det andre byggetrinn, 

da de Prekliniske Institutter sto ferdig i 1990. 

Rikshospitalet 

Forarbeidene til det nye Rikshospitalet er for 

lengst i gang, og nar dette skrives, arbeides 

det med kloakksystemet og tilf0rselsveier. 

Gardsbruket star der enda og ruver majestetisk i 

landskapet, som et stolt minne om store og gamle 
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tradisjoner. Det vil imidlertid dessverre bli 

fjernet. Da forsvinner en viktig del av bydelens 

og omradets historie. Gardsbestyrerboligen vil 

bli fors0kt flyttet. Det nye Rikshospitalet 

kommer til a ga omtrent helt ned til Preklinisk 

Institutt og videref0res oppover. Fra sykehusets 

side har det vffirt et sterkt 0nske at man ikke 

far omradet omkring Gaustad sykehus bebygget for 

sterkt, spesielt ikke med h0yblokker. Dette har 

det Vffirt tatt hensyn til. Ved Gaustad sykehus 

0nsker man, nar £0rst galt skal skje, at Gaustad 

sykehus ikke skal bli gjemt bort, men kan 

markere seg i landskapet med sine gamle, fredede 

bygninger, der Tarnbygget fortsatt kan fremsta 

lett synlig som et landemerke med tradisjoner 

fra en pionertid i norsk sykehusutbygging og 

psykiatri. 
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REDAKT0RENS SPALTE 

I nr. 1/93 skrev arkeolog Wenche Helliksen om 

arkeologiske funn i bydelen. Jeg skrev at 

artikkelen hennes skulle innlede en serie om 

historien til vart omrade. I dette nummeret 

begynner vi med a fortelle om hva vi vet, eller 

kan ane, om bosetning i bydelen fra de f0rste 

mennesker kom til Oslodalen. Synsvinkelen er 

litt annerledes enn arkeologens. 

Det kan virke pretensi0st a skrive om 

jernaldergarder og boplasser i Aker nar vi ikke 

har funn fra boliger i bydelen. Men vi vet fra 

helleristningsfunnene fra steinalder og 

bronsealder at folk har levd her og hugget 

kunstverk inn i fjellet. Vi vet ogsa hvordan 

terrenget sa ut rundt Oslo pa den tiden, og vet 

at folk rna ha bosatt s eg langs strandkanten 

rundt en fiskerik fjord, slik de har gjort 

overalt ellers i Norge og i Europa. 

Nr. 1/94 skal dreie seg om OL i Oslo 1952, 

senere nummer om livet i bydelen under siste 

krig. Redaksjonen vil v~re takknemlig for minner 

fra disse begivenhetene - uten sammenligning for 

0vrig. 

Finn Holden 
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DE F0RSTE MENNESKER PA VINDEREN 

av Finn Holden 

Vi husker fra forrige nummer at innlandsisen 

inntil for 10 000 ar siden dekket Oslofjord

omradet. I S0r-Norge gikk isbreen til 0stfold og 

Vestfold og dannet moreneryggen som vi kaller 

det store raet. Under isbreen rant det elver som 

f0rte med seg grus og leire mot enden av breen. 

Isbreen trakk seg tilbake, og etterlot seg i 

Osloomradet brede morenerygger som i dag demmer 

opp Maridalsvannet, Sognsvann og Bogstadvannet. 

Da isen smeltet, oversv0mmet havet landet helt 

nord til Mj0sa. For 9000 ar siden gikk havet opp 

til 221 meter over dagens niva, grensen gikk ved 

Gullerasen. Lommedalen, S0rkedalen og Maridalen 

ble fjordarmer. Voksenasen og Vettakollen stakk 

fram som lange, lave odder med Skadalen som en 

liten vik imellom. 

Pa havbunnen ble det gjennom arhundrer avsatt 

leire, grus og slam fra elvene. Pa den gamle 

havbunnen slo senere b0nder seg ned og dyrket 

jorda. 
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OSLOTRAKT£N 
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Oslotrakten like etter sn0smeltingen for ca. 10 000 ar siden. 
Omradet var sa sterkt presset ned at strandlinjen fulgte den 
navrerende 220 meter- koten. Pa denne tid ble grunnlaget for 
senere tiders jordbruk lagt. 
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F0rst steg havet, sa hevet landet seg. Reinsdyr 

og hjort fulgte etter isbreen som trakk seg 

tilbake, og jegere fulgte etter s0rfra pa jakt 

etter storviltet. 

Menneskene bosatte seg n~r strandkanten. Stort 

sett kan vi si at jo h0yere over havet en 

boplass ligger, desto eldre er den. Her var 

n~ringsgrunnlaget allsidig og sikkert med 

rikelig med fisk, sel, smahval og sj0fugl. 

Dessuten hadde folk kort vei til skogen med 

villsvin, hjort, elg og reinsdyr. De fant 

skogsb~r, skjell og snegler. Jegerne levde "med 

naturen. De flyttet fra sommer til vinter, fra 

h0st til var alt etter som fisken og viltet 

vandret. De br0t noen kvister til balet og 

flyttet en stein eller to i stranda hvor baten 

landet. Det var nok for dem." 

To fiskekroker med flere tusen ars avstand, 
samme form, forskjellig materiale. 
Universitetets Oldsaksamling, funnsted 
Jortveit, Grimstad, foto 0 . Hjort-S0rensen . 
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Derfor er boplassene ikke funnet. "Sankerne, 

fangstmennene og jegerne s0kte vern og ly rundt 

balet, i huler og under hellere. De sanket, 

fanget og jaget i flokk, og de 0kte 

effektiviteten av sine vapen og rasjonelle 

fangstmater ved magisk virksomme billed

fremstillinger pA bergveggene". (Sv.Steen) 

Yngre steinalder 4000-1500 f.Kr. 

I denne perioden skjer en av de viktigste 

endringene i menneskenes historie. I 

hundretusener av ar hadde menneskene v~rt 

nomader og levd av fangst, jakt og fiske. 

Viltets vandringer og tilgangen pA matnyttig 

vilt bestemte bade hvor menneskene kunne 

bosette seg og hvor mange det naturlig var plass 

til i et omrade. 

Jordbruksrevolusjonen begynte i Midt0sten 

omkring 8000 f.Kr. med husdyr sam kuer, gris og 

sau og dyrking av bygg og hvete. Samfunnet 

endret seg. Folk ble bofaste. De fortsatte med 

fangst og fiske, men jord og buskap gav st0rre 

sikkerhet i hverdagen. Kern kunne dyrkes i flere 

Ar pA de samme jordene, og det kunne oppbevares 

fra ett Ar til et annet. Kern kunne selges eller 

byttes mot andre varer. Buskapen krevde vern og 

J 
~ 
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ly, mat og hus i den tiden den ikke kunne ga 

ute. Dyrene gav kj0tt og melk og nytt materiale 

til sko og kl~r. 

Husdyr og korndyrking f0rte til en annen 

kulturform: menneskene brukte jorda sam middel 

til livets opphold. Buskapen var ikke felles sam 

viltet, den dyrkede jorda ikke felles sam skogen 

hadde v~rt. Jord og buskap trengte r0kt og 

pleie, noen hadde eiendomsrett til den. 

Jordbruket kunne livn~re en st0rre, stabil 

befolkning og gi mulighet for folkevekst og 

rydding av nye garder. "Det var fellesskap i 

arbeid, og ofte fellesskap i nytting av 

arbeidsresultatene; men det var ogsa strid om 

veideplasser og beite, om buskap sam ble 

borte. Fellesskap i arbeid og samv~r i gilde 

f0rte til samling om tingsted og helligdom." 

(Sverre Steen) 

Jordbruk i Norge 

Jordbruket kom til Norge om lag 4000 f.Kr. Da de 

f0rste menneskene slo seg ned innerst i Oslo

fjorden, var klimaet fremdeles mildt med eik, 

alm og lind. 
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I myrer i traktene ved Oslofjorden og pa 

S0rlandet er det funnet blomsterst0v av korn og 

ugress fra omkring 4000 f.Kr. B0nder hogde ned 

og brente skogen. Sa sadde de korn i asken og 

brukte denne som gj0dsel. Nar jorda var utpint, 

flyttet b0ndene til et nytt skogomrade. 

Pollenanalyser fra Fuglemyra pa Vettakollen 

viser at her dyrket b0nder bygg og hvete om lag 

Bronsealderen kj ente e n primi tiv trcplog . H elle ri stningsbilde av pl0ying 
med o kser. 

• 

.. 
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3000 ar f. Kr. De f0rste bofaste menneskene 

valgte s~rlig s0rvendte jorder med lett sand- og 

morenejord. F0rst brukte de enkle hakker, senere 

ard til a pl0ye jorda. Sannsynligvis har de ogsa 

hatt enkle flintkniver til a skj~re kornet med. 

Strandlinjen gikk ved Slemdal, Diakonhjemmet og 

Fr0en, omtrent 60 m over havet i dag. N~r 

stranden bosatte de f0rste b0ndene seg. "En stor 

del av den dyrkede jorda vi ser rundt omkring i 

landet, har en lang, lang historie a fortelle. 

Mangen en aker gar utvilsomt helt tilbake til 

bondelandnamet i steinalderen. Eller for a gi 

det et annet perspektiv - de rna v~re sine fire, 

ja kanskje fern tusen ar gamle." 

Bonden "formet landskapet etter sitt eget hode. 

Han brente skogen, ryddet jord og slapp lyset 

inn under l0vhenget. Og han satte ogsa nye 

farger omkring seg. Gyllent korn og gr0nne 

beiter. Vi er sa vant til a se dette at vi knapt 

tenker pa at det er et menneskelandskap vart 0ye 

m0ter, et landskap som er blitt dyrket og formet 

av flittige hender i tusener av ar. Lykkelig er 

den som forstar a glede seg over denne urgamle 

arven." (Erling Johansen) 
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Bronsealderen 1500 - 500 f.Kr. 

Bronsealderhelleristninger med skalgroper er 

funnet ved Gaustad, men store helleristnings

felt med skipsflater og vogner har vi ikke 

funnet i bydelen. Store funn av kvinnesmykker av 

bronse laget i utlandet er funnet i Gudbrands

dalen, pa Hadeland og i B~rum. Bronsesmykkene 

har kommet hit med handel over Oslodalen. 

Bronsen var dyr, den matte importeres fra to 

ulike land og smeltes sammen. Det er ikke funnet 

noen bronse- aldergarder i Norge, men menneskene 

hadde trolig faste boplasser med hus, aker og 

eng. 

Jernalderen 500 f.Kr - 1000 e.Kr. 

For 2500 ar siden ble klimaet kaldere og 

fuktigere. Eikeskogene forsvant, granen kom i 

stedet med store granskoger rundt Oslodalen. 

Storfeet kunne ikke lenger ga ute hele aret, men 

ble foret inne hele vinteren. Folk gikk kledd i 

dyreskinn, og det ble for kaldt a bo i huler og 

under heller. Klimaendringen skjedde over lang 

tid, slik at folk fikk tid til a tilpasse seg. I 

jernalderen begynte folk a bygge hus for ikke a 

fryse i hjel. 

Flere steder i Norden er det bevart gards-
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anlegg fra jernalderen. De har ligget sen

trait, n~r havn og vei og helst pa sandjord. 

Folk har sannsynligvis bodd mange sammen, med 

mange husdyr og akrer. Gravplassene la i 

utkanten av akeren. 

Jernalder-husene var lange og lave, 30-40 meter 

lange og 6-8 meter brede. De var bygd av stein 

og tre, med jordgulv og Stolper til a b~re 

taket. Mennesker, dyr og forrad var i samme hus, 

og dyr og ildsteder gav varme i det lange 

fellesrommet. Folkene pa garden var selvfor

synte, de laget alt de trengte av kl~r og mat. 

Sannsynligvis var ogsa gardene i Aker bygd slik. 

Jernaldergarden pa Ullandhaug , Stavanger, rekonstruert gardsanlegg fra 
jernalderen . To langhus, et mindre hus, bql)nner og steingjerder Jigger 
slik de gjorde for 2000-1500 ar siden, da garden var bebodd av folk og 

fe. 
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Forskere mener at samfunnet var klassel0st i 

jernalderen. "At gardene varierte noe i 

st0rrelse, og at enkelte familier kanskje hadde 

mer mat enn andre, endrer selvsagt ikke det 

hovedinntrykk som utgravningene gir av et godt 

balansert lokalsamfunn." (Anders Hagen) 

En arsak til dette var utvilsomt jernet. 

Rastoffet fantes mange steder. Nar produk

sjonsmetoden var l~rt, ble jernet allemanns

eie. Fra omkring 300 f.Kr. kunne folk i Norge 

utvinne myrmalm. Omtrent hver gard i Norge var 

selvforsynt med jern til redskaper. I bytte for 

overskuddet av jern kunne de skaffe seg en 

n0dvendig vare som salt. Gravfunnene inne

holder de viktigste redskapene: ard, hakke, 

spade, sigd, lja og l0vkniv. 

Kanskje begynte b0ndene na a utnytte fjellbeiter 

til buskapen. Det kan v~re begynnelsen til 

seterdriften som gjennom historien har betydd sa 

mye for a berge husdyrene i Norge. Somrene i 

Norge var korte, og b0ndene hadde lite dyrket 

jord. Derfor gjaldt det a spare avlingen pa 

garden til den lange vinteren og utnytte beitene 

pa fjellet. 
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SEKRET~RENS HJ0RNE 

Siden mai kan jeg 0nske velkommen 

til 28 nye medlemmer slik at vi 

na har kommet opp i 352 medlemmer 

totalt pr 27. august. 

Det er mulig at tallet vil synke 

noe pa slutten av aret da vi rna 

vurdere om ikke de fa som 

fremdeles skylder kontingent for 1993, skal 

strykes fra vare medlemslister. 

Det har vist seg at kassereren har brukt mye tid 

pa a fa beveget de manglende kontingentbetalere 

til banken eller posthuset for den tilsendte 

postgiro kan brukes pa begge steder. 

Det er noen som 0nsker at vi har en bankkonto 

ogsa, og den er na opprettet hos DnB pa Vinderen 

med kontonr. 5084.05.24008 med samme adresse 

hvis det er lettere for enkelte. 

Kassereren gjor oppmerksom pa at det ikke er noe 

problem a betale kontingent for 2 og 3 ar 

samtidig. Du kan lett se av adresselappen om 

hvor lenge du er ajour med arskontingenten. 

Koden finner du i medlemsblad nr 2/93. 

I forbindelse med m0tet pa Gaustad har jeg 

kommet over gamle b0ker og kart som forteller om 

tidligere tider og jeg sp0r deg derfor: 
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Vet du hvor Gaustad m0lle la? 

Nar brant laven pa Nordskoven? 

Vet du hvor grunnmuren til Vinderenseteren 

ligger? Nedlagt i 1878. 

Sognseteren, hvor er den? 

Hvor la kjeglebanen pa Gaustad sykehus? Huset 

star enda. 

Kjenner du navnet B~kkestuen, Burcherud, 

Schougplads og Svindahl? 

Hva het jordbakken hvor Forskningsparken na er 

plassert? 

Slik kan jeg fortsette a lage sp0rsmal til deg. 

Vet du svaret pa disse? Vi h0rer gjerne fra deg. 

Enten om du kan svare pa dette eller du selv vet 

om gamle stedsnavn som er blitt ukjent i var 

bydel. Vi samler alle slike navn i 

historielagets arkiv for senere bruk. 

Vart medlemsblad nr 4/93 (8) er under arbeide. 

Det utkommer i november med beskrivelse av vart 

attende m0te den 9. desember kl 1900 i et flott 

kjent hus i Trevollskogen hvor vi haper pa en 

fin f0rjulstemning. Alle avtaler er ikke klare 

enda, men vi far se hvordan det gar. 

Ellers har arkeologstudenten Ole Rojahn nettopp 
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v~rt pa bes0k i var bydel og n~rhet. Vi har sett 

pa kjente og nye fornminner. Det er moro a 

samarbeide med ham. Sannelig fant vi ikke en 

boplass med hele 5 hustufter like ved e n 

beferdet sti hvor du sikkert har gatt mange 

ganger. Mer om dette ved en senere anledning. 

M0tet pa Gaustad den 20. er vart bidrag til 

KULTURMINNEDAGEN den 19. september som vil bli 

arrangert over hele Norge. 

Per Henrik Bache 

. V. )'lkers Valglokale, Vinderen 13de )'lugusl 1905. 
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Gerda Ring 

av 0yvind Gaukstad 

Gerda Ring er pleiepasient pa Smestad Sykehjem 

og har nadd den respektable alder av 102 ar. I 

mange ar var hun skuespillerinne ved National

theatret, men fra 1930 gikk hun hovedsaklig inn 

for a instruere. Hun har i sin tid hatt ansvaret 

for noen av Nationaltheatrets st0rste og beste 

forestillinger. F0r hun kom pa sykehjemmet pa 

Smestad, bodde hun i en arrekke i Svalbardveien 

4 pa Heggeli - samme sted som datteren Bab 

Christensen og hennes mann, Lasse Kolstad. 

For en tid siden var vi sa heldige a fa en 

samtale med Gerda Ring. Hun er en vever liten 

hundrearing som utstraler ro og verdighet der 

hun ligger godt st0ttet opp av myke puter. Med 

tynn, fin stemme reflekterer hun livfullt over 

mange ting. Flere av replikkene meisles fast i 

sma. men klare aforistiske vendinger som i glimt 

forteller om hennes holdninger og grunn

leggende oppfatninger. 

"Jeg har hatt et morsomt liv," sier hun. "Ting 

som skjer - henger sammen pa en eiendommelig 

mate." "Rart med livet, derel" kommer det kjapt 

.............._ 
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fra sengen der hun ligger. "Det gjelder a ga 

videre der du begynner." - II Du rna aldri 

slippe l0s noe uten at du star inne for det." 

" Det er som jeg nu sv0mmer gjennom tiden og 

minnene." - "Det gjelder a V<Ere ekte- ikke 

drive med noe lureril" 

Den siste replikken far henne til a minnes moren 

- Barbra Ring, en av vare store barnebok

forfattere. Hun skrev en lang rekke barneb0ker 

som er klassikere i norsk litteratur. For Gerda 

Ring var moren det <Erligste menneske hun noen 

sinne har kjent. Overfor datteren understreket 

Barbra Ring ofte: "Du skal aldri si noe uten at 

deter santl" Dette klare utsagn har gitt Gerda 

Ring en viktig rettesnor i livet og kommer 

stadig frem i samtalens l0p. 

Gerda Ring var enebarn, og hun kan huske at hun 

som barn ofte f0lte seg trist og litt e~som og 

at hun hadde, som hun selv sier, medlidenhet med 

seg selv. Hennes far, grosserer Thorvald August 

Kirsebom, var fra Kristiansand. Der ble Gerda 

Ring f0dt 11. mai 1891. For Vinderen Historielag 

er det av S<Erlig interesse a berette om et par 

av de stedene der Gerda Ring har bodd. 
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Da Gerda Ring var 10 - 11 ar gammel, skilte moren 

seg fra mannen, og hun fors0kte a finne en 

passende bopel for seg og datteren. De bodde 

forskjellige steder. Sa flyttet de til Grimelund 

gard, og Gerda Ring husker godt den tiden . Nar 

det var, husker hun ikke sa tydelig. Pa den 

Ge rda Ring. 

Jo....._ 
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tiden var det br0drene Sigurd og Yngvar Husebye 

som eide Grimelund. Sigurd var den eldste, og 

begge var ungkarer. Hvordan Barbra Ring kom i 

kontakt med Husebyes, kan Gerda Ring ikke huske 

i dag. De bodde imidlertid f0rst en kort tid pa 

stabburet, det r0de huset like bak laven. 

Dette stabburet var blitt ombygget til bolig 

tidligere. Men sa lot Sigurd Husebye bygge til 

en ekstra etasje pa sidebygningen, huset like 

bortenfor hovedbygningen. Her kunne sa Barbra 

Ring flytte inn sammen med datteren, og her 

hadde de sitt hjem et par ars tid. 

Den gangen f0rte en gressgrodd gangvei inn til 

Grimelund gard, og det var et stykke fra 

Vinderen sentrum, opp alle bakkene, minnes Gerda 

Ring. Pa vei til Grimelund matte hun passere en 

liten dam. Denne dammen kalte Barbra Ring for 

"barnemordsdammen" fordi det angivelig skulle ha 

skjedd en grusom forbrytelse der en gang. Ved 

inngangen til Grimelund der veien tar av fra 

Holmenveien og bort biskop Grimelunds vei, la 

det den gang en liten dyp dam. If0lge vare 

unders0kelser rna det ha v~rt like bortenfor 

"statskassa", som den store hvite bygningen ble 

kalt i mange ar. Ved siden av stabburet la det 
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en annen dyp dam. Nede ved Lille Vinderen rant 

en liten bekk. 

Br0drene Sigurd og Yngvar Husebye tok seg av de 

nye leieboerne, og det hendte at de inviterte 

dem med seg om varen pa fugleleik oppe ved 

Vettakollen. Skogstraktene der tilh0rte den 

gangen Grimelund gard. Barbra Ring var 

begeistret for disse turene og snakket gjerne og 

ofte om de fine og spennende naturopplevelsene 

hun hadde hatt med Husebyes. 

Fra de n~re omgivelsene rundt Grimelund kan 

Gerda Ring s~rlig huske fru Vedeler som bodde i 

Frognerseterveien. Og hun husker godt at de 

voksne plukket sopp i n~romradet. Ofte kunne hun 

bli ergerlig pa de voksne, som hun sier, nar de 

ikke trodde pa henne. Da hun var liten, ville 

hun vite tingene "aldeles riktig". Hun likte 

ikke fusk. 

Gerda Ring har fortsatt blikk for dramatiske 

hendelser. Av og til glimter det til uten at hun 

klarer a plassere episodene helt presist. Da 

strever hun med a memorere, men avrunder 

suverent med: "Underlig med ting man husker -

eller ikke husker!" 

L 
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I 1911 debuterte Gerda Ring som Lersol i 

"Kongens hjerte" pa Det Nye Theater i K0benhavn. 

Stykket var for 0vrig skrevet av moren. Fra da 

av var teateret Gerda Rings virkefelt. I 1917 

flyttet hun til Hoved0en der hennes mor bosatte 

seg med sin nye mann, generalfeltt0ymester 

Ragnar Rosenquist. I 1922 giftet Gerda Ring seg 

i Vestre Aker kirke med Halfdan Christensen, 

teatersjef ved Nationaltheatret 1911-1923. Paret 

bosatte seg f0rst i Kirkeveien, deretter flyttet 

de for en kort periode til Apotekgarden pA 

Vinderen og sa i 1924 til Svalbardveien 4 

(bygget Aret f0r). 

Gerda Ring husker sv~rt lite fra tiden i 

Apotekgarden. Paret bodde i 2. etasje, der vi i 

dag har 2 tannlegekontorer og en vaktmester

leilighet. Den gangen utgjorde hele 2. etasje en 

stor leilighet. To episoder husker hun 

imidlertid fra Vinderen-tiden. De holdt pa A 

pynte til jul. Juletreet var tent med levende 

lys. Halfdan Christensen, som var bade en 

upraktisk og impulsiv mann, kom borti juletreet 

slik at det plutselig stod i lys lue. "Redd 

gutten!" ropte han. "Ring til brannvesenetl" 

Deretter tok han juletreet, l0p bort til vinduet 

og kastet treet ut i sneen. Men heldigvis sa 
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endte det godt. 

En gang var det stor oppstandelse nede i 

apoteket i 1. etasje. Fra 2. etasje h0rtes 

h0ylydt kraftfulle ord og vendinger, og apoteker 

Christian Lindgaard ble sv~rt engstelig for at 

noe dramatisk var i ferd med a skje. Han sendte 

en av sine assistenter opp for a unders0ke 

saken. Han kom snart ned og kunne berolige 

apotekeren. Ekteparet Christensen holdt pa a 0ve 

inn noen sentrale replikker fra et skuespill og 

hadde glemt bade tid og sted. De lovte 

imidlertid a dempe lydnivaet til en annen gang 

de skulle 0ve. 

I sitt liv kom Gerda Ring til a bo mange steder, 

og hun har reist meget utenlands. Hun er 

fortsatt sterk i sine meninger og ikke sjelden 

utbryter hun: "Jeg vet detl" Pa hennes nattbord 

ligger en stabel med b0ker og aller 0verst 

Ciceros brev. Pa dynen ligger dagens avis. Hun 

forsikrer oss om at hun slett ikke er trett 

etter to timers samtale. 

-/~(.; ' ·•\, ~ - ~ 

!,.!,: ... ~, 

Jernaldergarden pA Ullandhaug. 


