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VÅRTUR

Vinderen Historielag arrangerer busstur til

FOSSESHOLM HERREGÅRD
og

NØSTETANGEN GLASSVERK
onsdag 10. juni 2009 

Bussen kjører fra krysset 
Frognerseterveien-Stasjonsveien (ved Villsvinet) 
kl. 1000 og er sannsynligvis tilbake ca. kl. 1530.

For bussturen, omvisning begge steder og liten lunsj på 
Fossesholm kr 300.- kontonr: 7874.05.98200

Påmelding hos

Seyna Sønnichsen, seyns@online.no eller 900 66 583 eller 
Finn Holden, finnhold@online.no eller 99 74 38 66.

Les på forrige side om de to stedene i spalten Nytt fra leder.

VELKOMMEN
Finn Holden

leder
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Denne lille rammen sto i Turkart Oslo 
vest som jeg omtalte i blad 3/2008. Den 
forteller om sult og fattigdom i Kristiania 
under første verdenskrig. Mange skole
barn i byen var underernærte, bleke og 
fattige. Mange gikk sammen for å hjelpe 
skolebarna. Dagkoloniene ble stiftet i 
1914 som et tilbud til fattige og under

ernærte skolebarn 
i byen. Målet var 
å bedre barnas 
helse, middelet 
var mye mat og 
frisk luft. Fram til 
1917 deltok mer 
enn 2500 på en 
ukes opphold på 
Frogne rseteren.   

Tiltaket ble 
sponset fra flere 
hold. Komm unen 
stilte til disposi
sjon lokalene på 
Sporten, Holmen
kollbanen stilte 
med billig trans
port, Freia choko

ladefabrik leverte kakao hele perioden, 
Jernbanetorvet apotek legemidler, Kristi
ania melkeforsyning melk osv.

Håndplukkede barn
Barna ble tatt ut etter søknad fra byens 

folkeskoler, sunnhetskommi
sjonen og fattigvesenet. Flere 
større bidragsytere kunne også 
foreslå deltakere. Også noen 
barn under skolepliktig alder 
deltok. Dette var barn med 
utearbeidende mødre hvor de 
små måtte være med sine eldre 

TIL FROGNERSETEREN  
FOR Å GJØRE SEG FET

Barna samlet ved Sporten på 
Frognerseteren.

av Finn Holden
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søsken på dagkolonien. 
Alle barna ble undersøkt av lege og 

veid både før og etter ukesoppholdet. 
Barna sov hjemme om nettene og ble 
samlet hver morgen på bestemte steder 
sammen med sine ledsagere. Først i 
1916 ble Holmenkollbanen forlenget til 
Frognerseteren, så skolebarna tok banen 
til Midtstuen og gikk gjennom skogen 
til Frognerseteren. Der hadde personalet 
frokosten klar når barna kom fram. Den 
besto av nysilt melk og smørbrød.

Barna fikk servert fire solide måltider 
før de dro ned til byen igjen ved 19tiden. 
De fikk en mellomfrokost som besto 
av smørbrød med kakao, middag og til 
aftens havregrøt og nysilt melk.  Ellers 
skulle barna være mest mulig ute i frisk 
luft. Måltidene og oppholdet krevde 
god organisasjon. Årsberetningen for 
dagkoloniene forteller at 
barna var snille og lydige og 
at personalet og barna levde 
som i et hyggelig familieliv 
på seteren.

Det første driftsåret 1914 
ble 103 barn veid før og et
ter middag. Av disse barna 
hadde 26 barn lagt på seg 
to kilo.

Sommeren 1917 varierte 
middagene slik: søndag stek 
og fruktgrøt eller pudding, 
mandag brunede kjøttpølser og 
risvelling, tirsdag fiskepudding 
og erter, onsdag lapskaus og 
søtsuppe, torsdag kjøttkaker 
og øllebrød, fredag blodpud
ding og søtsuppe, lørdag risgrøt 
med saft. ikke lenger enn til 
Besserud. 

I løpet av sommeren hadde 
totalvekten til barna økt med 

1298 kilo, en gjennomsnittlig vektøk
ning per barn på 1,42 kilo. kampen 
skole toppet statistikken med 1,95 kilo 
per barn. 

I 1881 ble de første skolebarn fra 
Kristiania sendt på flere ukers ferie
koloni på landet. Dette fortsatte også 
under første verdenskrig. I 1915 ble 
1561skolebarn fra Kristiania sendt på 
fem ukers sommerferie i feriekoloni. 

Kilder:
Aarsberetning for Dagskolonierne 1914 
og 1917, Oslo byarkiv.
Inger Walker: Til Frognersetra for å gjøre 
seg fet, Oslo byarkiv.

Øverst: Barna ved spisebordet
Nederst: Barna i lek.
Vi beklager dårlig bildekvalitet.
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av Finn Holden

Den første dampbussrute i Norge gikk 
i 1897 fra Stortorvet til Grefsen bad. 
Planene var dristige, 14 avganger per dag 
til en pris på 50 øre.”Vognene ristet un-
der kjøringen så voldsomt at ”damenes 
håropsetning falt ned”. De ramlet og 
holdt et voldsomt spetakkel, således at 
folk på Grefsen – når værlaget var slik 
– kunde høre når vognen startet på Stor-
torvet. Om kvelden kunde man utenfra se 
varmen i fyrgangen, så både hester og 
folk skremtes av dette ildsprutende uhyre 
som kom kjørende. Der inntraff hyppige 
stansninger når vognen kjørte for nær 
veikanten og gikk i grøften.

Utpå høsten stoppet det hele av sig 
selv. Vognene, som hadde kostet ca.  

BUSSTRAFIKK I AKER

20 000 pr. stykke, måtte kasseres. En blev 
omgjort til lastevogn og den andre solgt 
for en spottpris tilbake til England.” 

Dette var et håpløst prosjekt. Veiene 
i Aker var så bratte at vognene var lite 
egnet for kjøring.  Vognen fraktet en 
dampkjele, brenselsstoff og dessuten 
vann og kjele. Dødvekten ble for stor 
i forhold til nyttevekten. Dessuten var 
støyen høy og røykplagen stor.

Det gikk mange år før det ble satt i 
gang regulær busstrafikk. Det var store 
restriksjoner for trafikken på veiene 
i Aker.  Amtsingeniøren i Akershus 
skrev til Akers veivesen 2. november 
1903: ”Fremtidig vil der ikke blive sendt 
Melding om hver ny given Tilladelse til 
Brug af Motorvogner paa Veiene. Det vil 
herefter blive Politiets Sag at føre Kon-

Postkort av en av de første bussene opp til Frognerseteren. Bussruten åpnet i 1913.
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trol med at ingen uberettiget benytter 
saadan. Derimod vil Veivæsenets Funk-
tionærer have at paase at de paabudte 
Forsigtighedsregler overholdes. For de 
smaa Motorvogner er givet Tilladelse til 
en Kjørehastighed af 20 Km. i Timen.” 

Første bussrute i Aker
Den første bussrute i Aker ble startet av 
direktør Francis Bennett for turister fra 1. 
juni 1911. Den startet med en rutebil med 
plass for 11 passasjerer i hverdagsrute 
mellom Oslo og Frognerseteren. Ben
nett stoppet utflukten til Frognerseteren 
ved bunnen av bakken ved Volvat for at 
turistene kunne gå opp [Tårnveien] til 
Thaulows tårn og få et vakkert utsyn fra 
toppen av tårnet.  

Bennett utvidet senere med en et
termiddagsrute over Kongsveien og 

Ljan tilbake til Oslo og med en søn
dagstur over Sollihøgda til Sundvollen. 
I 1913 ble disse rutene solgt til agent 
Simonsen, som etablerte selskapet A/S 
Rutebilerne. Juelsrud skriver at disse 
turistrutene stoppet da første verdenskrig 
begynte i 1914, og det ble restriksjoner 
på biltrafikken og mangel på bensin og 
gummi.  Aspenberg antyder at bussruten 
til Frognerseteren, senere Voksenkollen, 
sannsynligvis stoppet pga åpningen av 
Tryvannsbanen.   Etter krigen begynte 
vanlig bussrutedrift i Aker. 

Kilder: 
Aspenberg, Nils Carl: Vestre Aker bydel. 
Oslo 2003.
Holden, Finn: Vinderen. Fra fangstbo
plass til moderne bydel. Oslo 2000.
Juelsrud, O. i Aker 18371937, bind III. 
Oslo 1940.
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av GunHild Ramm Reistad

Hun har vært bonde i byen i snart 60 
år og har trives godt med det. Til våren 
fyller Eva Skajem på Riis Hovedgård 80 
år og det skal feires. 

Gården har sin egen historie. Den 
fortaper seg langt tilbake i middel
alderen. I 1784 ble det kjøpt av Halvor 
Torgersen, oldefar til den se
nere Halvor Torgersen, kjent 
Venstremann som heiste det 
rene norske flagg før noen 
annen i Aker. Deretter fulgte 
fire generasjoner Torgersen. 
Den siste Torgersen solgte ut 
grunn til husbyggere og kirke 
og skole og alt som er i strøket. 
Tomten til Hemingbanen ga 
han til klubben. 

Det meste av den 3000 
mål store eiendommen var 
solgt før Paul Skajem fikk 
forpakte gården. I 1938 kjøpte 
han eiendommen, dvs det som 
var igjen: hagen, en praktfull 
hovedbygning fra slutten av 
1700tallet, sidebygning, låve, 
stabbur og flere småhus. I 1949 
kom sønnen Hans Arne Ska
jem hjem etter militærtjeneste i 
Tysklandsbrigaden og overtok 
gradvis driften.

Hans Arne Skajem var ung 
og ennå ugift. Men snart skulle 
han treffe sin Eva. 

Eva Vermundsberget (20), 
født på gård ved Vermundssjøen på 

BONDE I BYEN I 60 ÅR

Finnskogen ved Flisa hadde fått seg 
jobb i Oslo omkring 1950. Hun var 
bondejente, men ville jo gjerne se noe 
annet i livet enn Finnskogen, så turen 
var gått til Oslo.

Mangen en gang når hun satt på hy
belen på Majorstuen, kikket hun oppover 
mot marka. Så flott det var oppover, 
tenkte hun. Ris kirke var flombelyst, like 

Eva Skajem slik mange medlemmer 
husker henne fra planteskolen.
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ved lå et stort, skinnende hvitt gårdshus. 
Så lykkelige de måtte være, de som 
bodde der.

Dette forteller hun nå, nesten 60 år 
senere, til historielagets intervjuer som 
har stukket innom Riis Hovedgård og 
blir servert kaffe i det store, lyse gårds
kjøkkenet.

Glad i å gå tur
Unge Eva var glad i å gå på tur i marka. 
En dag var hun gått sammen med en 
venninne opp mot Frognerseteren. De 
ble overrasket av regnvær. To hyggelige 
kavalerer hjalp dem å beskytte seg mot 
pøsregnet. Siden tok de fire følge ned
over, på Ris ble jentene buden inn på 
kaffe og kake. 

Noen uker senere gjorde de gjengjeld 
og inviterte karene på kringle. En av de 
to var flotte Hans Arne Skajem, som 
hadde vært i Tysklandsbrigaden, men 
nå drev Riis Hovedgård.

De ble venner og mer til, snart ble det 
bryllup, og slik ble Eva Vermundsberget, 
som var vel kjent med gårdsdrift hjem
mefra med kuer, griser, høner, hest og alt 
som hører til, gårdskone på Ris. 

 Her var masse å gjøre fra første 
stund, forteller hun.  I hagen var det 
frukttrær og bærbusker.

Svigerfar Skajem hadde blant an
net 200 stikkelsbærbusker.  Hver høst 
plukket de store mengder stikkelsbær. 
Det var ikke vanskelig å få solgt dem. 
Etterspørselen var stor. Men så gikk 
årene. Stikkelsbær gikk av moten. Folk 
ville ha finere bærsorter. Gradvis ble 
hagen lagt om.

Fra gårdsdrift til 
plante skole
Det hele utviklet seg fra gårdsdrift til 
planteskole. Noe av endringen var startet 
ufrivillig allerede i 1946. Da brant den 
store, gamle låven ned. Det var et bål 
som kunne sees over hele byen.

Siden er det bygget mye nytt på 
gården. Eva og Hans Arne bygget seg 
egen bolig i 50årene. I hovedbygningen 
var det mange som leide rom i årene etter 
krigen. Her bodde f. eks. tekstilkunst
neren Sofie Krafft, som var engasjert i 
å tegne veve og broderimønstre etter 
Osebergutgravingen.

Så lenge det var gårdsdrift, var 
her gårdsgutter til hjelp. De kom ofte 
fra Gausdal. Da fulgte dagen et tradi
sjonelt mønster fra gårder med første 
måltid klokken 7.00, så frokost klokken 
9.00, middag ved 14.00tiden og kaffe 
klokken 18.00.

Eva Skajem fikk etter hvert fire barn. 
I tillegg sørget hun for kosten til hele 
arbeidslaget og var aktivt med i hagen.

Eget firma
Planteskolen startet i 1952, i 1976 ble 
den etablert som A/S. Eva Skajem var 
ikke mindre aktiv her. Hun har solgt 
trær og busker, blomster og torv til hele 
Vinderen og Holmenkollen. Hun ble en 
kjent skikkelse i strøket.

 Hvilke blomster liker du selv aller 
best? 

 Svaret må bli roser. Jeg tenker ikke 
da på avskårne roser, de står så kort, men 
rosenbusker i hagen. Det er vakkert.  
Hvite roser er nesten aller flottest. Der
etter liker jeg prestekraver og blåklokker.
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 Hvilke busker har vært mest popu
lære?

 Forsythia er min favoritt. Den 
blomstrer så tidlig. Ellers er syriner 
etter spurt, men hagemotene skifter også.

  I tillegg til gårdsdrift og planteskole 
drev ekteparet Skajem med papir
innsamling. De la ut lapper som varslet 
om papirinnsamling den og den dato. 
Aviser og papiravfall ble satt ut til rett 
tid og samlet inn. Saugbrugsforeningen 
i Halden tok i mot papiret. Ofte var det 
vanførelaget som sto bak og fikk sin del 
av inntekten, men det var Skajem som 
organiserte det hele.

 Det ble mange tunge løft, forteller 
den lille, vevre Eva Skajem. Tungt kunne 
det også være å lempe kasser og sekker 
med torv og gjødsel fra planteskolen. 

I 1985 døde Hans Skajem, og Eva 
ble sittende alene igjen. Hun kuttet ut 
papirinnsamlingen, men sto på videre 

med planteskolen, dyrkning, kjøp og 
salg. Gradvis overtok barna. Men mor 
var alltid aktiv. 

Men så en dag var det slutt. Den 
spreke damen ble rammet av slag.  Det 
kom som lyn fra klar himmel. Hun er 
i dag lammet i venstre side. Hun var 
først en tid på Diakonhjemmet sykehus, 
nå bor hun hjemme med rullestol og 
hjemmesykepleie. 

 Trist?
 Nei, jeg har det godt med nesten 

daglig en tur opp i planteskolen, med liv 
og røre rundt meg, med fire barn spredt 
omkring og 10 barnebarn, fem gutter og 
fem jenter. Eldste sønn, Paul Arne Ska
jem har overtatt driften av planteskolen, 
som nå har utsalg året rundt. Til sammen 
har planteskolen 11 heltidsansatte og 
avdeling ved Flisa – ikke så langt fra 
gården Vermundstad ved Flisa. Ringen 
er sluttet.

Ris Hovedgård en gang i 1920-årene. Begge bilder i familiens eie.
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ÅRSPROGRAM  FOR  2009

1. Utgi fire medlemsblad i året. Arbeide videre for at  
styret skal virke som en redaksjon for bladet. Alle 
artikler i bladet skal fortsatt være søkbare på vår 
hjemmeside. Selge gamle årganger av bladet.

2. Avholde fire medlemsmøter. Den europeiske kultur
minnedagen annen søndag i september har i år som 
tema: ”Vann og dagliglivets kulturminner”. Vi har 
tenkt å skrive om dette i bladet nr. 3/2009, men ha 
et kveldsmøte i stedet for søndagsmøte.

3. Fortsatt fotografere hus i bydelen som trues av ned -
riving.

4. Fortsatt dataregistrere bilder, tegninger, postkort 
osv. i bydelen. Motivere medlemmer til å låne bilder 
til bildedatabasen på Deichmanske bibliotek. Alle 
bildene i databasen er søkbare på Deichmanskes 
hjemmeside. 

5. Forstørre flere bilder og skifte utstilling i glass-
monteren på Vinderentorvet.

6. Foreta intervjuer med eldre i bydelen. Medlemmer 
bes om å foreslå for styret folk som kan intervjues.

7. Fortsette å skrive artikler om steder på 
Kulturminne kartet over tidligere Bydel Vinderen.



11

REFERAT FRA ÅRSMØTET I  
VINDEREN HISTORIELAG 2009

1. Innkalling og saksliste ble godkjent.  
2. Til møteleder ble Øyvind Gaukstad valgt.
3. Til referent ble valgt Anita Kildal og til å underskrive protokollen ble valgt 

Lisbeth og Gunnar Sunde.
4. Årsmeldingen ble opplest av VH’s leder, Finn Holden, og den ble godkjent av 

forsamlingen.  Deretter ble årsregnskapet presentert av Harald Ulvestad.  Revisor 
hadde i år anmodet om at inntektsposten kontingenter skal vise beregnede kontin
genter = kontingent x antall medlemmer – for så å føre differansen mellom det 
faktiske innbetalte beløp og det beregnede som utestående fordring.  Differansen 
oppføres som eiendel i balansen og en sum videreføres som et mulig beregnet 
tap på budsjettet for 2009. Tidligere praksis har vært ”kontantregnskap”: Å føre 
som inntekt summen av det som faktisk er kommet som kontingentinnbetaling, 
basert på bankens opplysninger.  Manglende innbetalte kontingenter gikk til 
purring.  Hvis ikke respons på purring, ble medlemmet strøket fra medlemslisten. 
Revisor hadde anbefalt å sette regnskapet til et eksternt  revisjonsfirma. Det ble 
bemerket fra forsamlingen at dette måtte bli uforholdsmessig dyrt i forhold til 
regnskapets størrelse.  

 Det ble presisert av kasserer og leder at det for 2009 er et betydelig forbedret 
opplegg mht. giroutsendelse.  Disse er nå trykket med medlemsnavn, derved 
oppstår ikke problemet med ”anonyme” innbetalinger. Etter ytterligere avklar
ing av noen punkter, ble regnskapet godkjent av Årsmøtet. Det ble fremsatt 
to betingelser: Styret søker kontakt med et eksternt revisjonsfirma for råd om 
hvordan regnskapet kan settes opp på en fornuftig måte. Alle medlemmer av 
styret undertegner årsregnskapet før det fremlegges for revisor til revisjon og 
godkjenning. 

5. Det var ingen innkomne saker.  
6. Samtlige styremedlemmer som var på valg, Finn Bendix Bendixen, Lajla 

Heyerdahl, Clemens Saers og Bjørn Christophersen, ble gjenvalgt.  De øvrige 
medlemmer fortsetter.  Valgkomiteens medlemmer som var på valg, Wenche 
Undrum og Gunnar Sunde, gjenvelges.  Øyvind Gaukstad fortsetter. Revisor 
Jon Erik Naalsund ble gjenvalgt og revisor Tore Holst fortsetter. 

7. Årsprogrammet ble gjennomgått og bifalt.  En oppfordring gikk til alle medlem
mer om å bidra med stoff og foreslå intervjuobjekter.  

8. Etter Årsmøtets formelle del, var det kaffe og julekake og et interessant kåseri 
av vitenskapshistoriker Peder Anker om Arne Næss og hans bidrag til og innsats 
i miljøvernbevegelsen.  
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av WencHe undRum Ingen skal komme og si at ungdommen 
i dag ikke er engasjert i sitt nærmiljø.

Torsdag 23. april var jeg invitert til å 
bli med Erling Storm til Midtstuen skole. 
Etter at vinnerne av navnkonkurransen 
om nytt navn på ”Conten” var trukket 
ut, hadde han  vært i kontakt med en av 
elevene, William Evensen, stedfortreder 
for klassens kontakt Carl Fredrik Rodin. 
Sammen med læreren Bjørn Weisteen 
hadde disse to avtalt dette møte i ”klas
sens time”. Erling Storm skulle over
rekke klasse 8 c premien de vant.

Det kom inn 7 forslag om det samme 
navnet: ”Vinderenborgen” et meget bra 
navn. Loddtrekning1 premien, en tur for 

VINDERENBORGEN

Erling Storm overrekker premien til 
Carl Fredrik Rodin. 
Under: Klasse 8 c med premiebildet. 
Foto: Wenche Undrum.
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2 til Kiel, gikk til Rolf Mathiesen Bor
genveien 52, og 2 premien, et bilde, en 
kopi av en akvarell av Vinderenbygget 
slik vi husker det, malt av Tor Wilthil. 
Klassene 8 c og d på Midtstuen skole 
hadde sammen funnet frem til navnet. 
Bildet er signert både av Tor Wilthil og 
Erling Storm. 

Det var imidlertid bare klasse 8 c vi 
traff. Storm orienterte klassen om bran
nen, eierforhold og om videre utbyg
gings planer for det nye bygget. Vi var 
heldige med den klassen. De var som 
sagt opptatt av at Conten hadde brent, 
og hadde sammen funnet fram til nytt 
navn. De var engasjerte og hadde flere 
spørsmål.

Når skal dere begynne å bygge? Hva 
med fasaden? Blir den som før? Når er 
bygget ferdig? ”Bygg noe kult da” kom 
det fra flere. Da var det bare å kaste seg 
ut i det og spørre hva de mente med 
kult. Moderne arkitektur? Eller noe nytt 
”gammeldags?” 

Her var meningene delte, og jeg 
håper de diskuterte dette litt videre. All

tid moro å høre hva de unge har å si. Det 
er jo de som skal leve videre med det.

Da vi gikk, diskuterte de hvor bildet 
skulle henge så det ikke skulle bli øde
lagt ved et uhell.

Hvordan bygget til slutt blir, vet 
ikke Erling Storm enda. Det han vet er 
at fotavtrykket, gesimshøyden og møne
høyde blir som før. Videre at det er fritt 
å velge formspråk på fasaden.

Problemet tidligere var at det var 
så mange forskjellige takvinkler at det 
stadig var lekkasjer. Det er en ting man 
må unngå nå. Den gamle fasaden var 
også vanskelig å vedlikeholde med den 
gamle murpussen, derfor bør den nye 
være mer vedlikeholdsfri. 

Materialvalg og fasong er ikke be
stemt. Det han holder på med nå, er å se 
hvor solen til enhver tid faller, slik at en 
uteservering blir lagt der det er mest sol.

Slik han tenker seg det nå, blir det 
butikker og restaurant i 1 etasje, og 
kontorer i resten. Skal butikkene ha 
egen inngang fra gaten? Mange ting å 
tenke på.  

Tomten slik den 
står nå, er faktisk 
verd å merke seg. 
Ikke siden 1898 
har det sett slik ut. 
Litt vemodig å gå 
forbi nå, men vi vet 
at så snart ramme
tillatelsen er klar, 
blir det byggestart. 
Forhåpent l igv is 
høsten 2009. 

Tomten 29. april 2009. Foto: Finn Holden.
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av eRicH matHiesen, toRGRim 
RolFsen oG tRyGve sødRinG

Da sovjetrussiske tropper med støtte fra 
noen av sine venner i Warsawapakten 
inva derte Ungarn 23. oktober 1956, 
hadde rittmester Gyssler flere uker 
tidligere heist det ungarske flagget uten
for sin bolig i Hippodromen på Vinderen. 
Rittmesterens to kanoner på lavett sam
men med det ungarske flagget skapte den 
rette ramme og symboliserte ungarernes 
frihetstrang.

Vi gikk i siste gymnasieklasse, fulgte 
ivrig med på utviklingen både i Ungarn 
og ved Suez, men tankene gikk nok 
like mye til mer intens lekselesing og 
forestående russetid. Vår russebil, en 

Chevrolet 1927 cabriolet var allerede an
skaffet og sto vel oppbevart på Linderud 
gård for vinteren.

Vi døpte den Pychill, malte den rød 
og gledet oss over bilindustriens solide 
konstruksjon, 30 år etter produksjonen. 
De skriftlige artiumsprøver var over 23. 
mai 1957, russetiden ble offisielt åpnet 
på Regnbuen og Kroa samme dag. Før 
danmarksturen og mulig muntlig eksa
men, kunne vi slippe oss mer løs i feir
ingen, selv om noen av oss først skulle 
opp i fire muntlige fag skriftlig.

En sen lørdag nattetime rundt 
månedsskiftet mai/juni var vi samlet på 
Vinderen. Tanken om å røve rittmester
ens praktstykker hadde allerede slått seg 

TYVERI AV KANON 
 – EN TILSTÅELSE
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ned i våre hjerner. Vi trosset faren for at 
han ville våkne og bruke haglgeværet 
ved nattbordet, festet kanonen med lavett 
til Pychills understell med et sterkt tau, 
og håpet at det robuste chassis ville 
tåle vekten. Selv om bilen steilet i den 
siste bratteste bakken opp mot Besserud 
stasjon, mestret Pychill oppgaven med 
å trekke kanonen oppover Risalléen, 
Frognerseterveien og Ankerveien, forbi 
gamle Svendstuen og helt til sidesporet 
ved Besserud stasjon, ved siden av det 
røde posthuset.

Lavetten ble koblet fra, og vi dyttet 
den bort til sporvekselen slik at kanon
løpet pekte mot første ankommende 
søndags morgentrikk på oppoversporet. 
Vi fikk noen timers søvn før Pychill 
bragte oss av gårde til nye russeløyer. 
Men før vi kom dit, passerte vi Besse

rud stasjon. Vi måtte jo se hvordan det 
gikk med ”kanonen vår”. Der var det 
mange gullstriper å se! Politimenn, 
overbetjenter fra HKB og ikke minst 
flere høye militære fra Holmenkollen 
leir. De siste må nok ha trodd at kanonen 
var stjålet fra et militært depot. Alle 
sto de der undrende over kanonen som 
vognføreren med konduktør hadde klart 
å sette til side for sporvekselen. Vi ropte 
ivrig og høyt noen russerop, banket med 
russestokkene mot bilsiden og tutet oss 
nedover Ankerveien.

Senere fikk vi vite at damen som 
bodde i annen etasje i posthuset, hadde 
blitt avhørt av politiet, men hun røpet 
oss ikke, selv om hun hadde sett det hele 
fra vinduet.

Noen måneder senere var kanonen 
på plass igjen foran rittmester Gysslers 
bolig.

Hippodromen på Vinderen anlagt i 1930 og nedlagt i 1956. I dag ligger interiør-
butikken R.O.O.M. i bygningen. I bakgrunnen stasjonsbygningen på Vinderen og 
Conditorigården. Byantikvaren i Oslo.
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av GunHild Ramm Reistad

Krigen i Norge omfattet ikke bare store, 
dramatiske hendelser. De små begiven
heter er også verdt å huske, og de sier 
også mye om tiden. Vi skal her tilbake 
til mai 1945. Informasjonen bygger på 
et intervju med Johnny Ramm som da 
var 18 år. Inntil oktober 1942 hadde han 
bodd i Skogryggveien 2. på Slemdal, 
men da ble huset tatt av tyskerne. 

Så kom freden, og 9. mai ringer 
Johnny på døren i Skogryggveien. En 
tysk major kommer og åpner. Jo, det 
gjaldt huset, nå skulle vel de tyske 
okkupanter dra?

 Nei, dessverre, lød majorens svar;  
der General ist immer hier. Om 14 dager 

skulle huset være tømt. 
Slik gikk det også. Etter 14 dager var 

huset klart. Det var ikke mye skadet, bare 
noen merker i gulvene viste at her hadde 
det bodd mennesker med militærstøvler.

Ramm hadde samlet kunst i alle år 
før krigen. Da familien ble kastet ut, ville 
han ha med maleriene. Men tyskerne 
ville nødig bo i et hus uten bilder på 
veggene. Resultatet var blitt et kompro
miss: Ramm tok med seg en del. Resten 
ble hengende igjen.

Nå, da huset ble tilbakelevert, var 
alle bildene på plass. I tillegg ble det 
funnet to tyske uniformsluer, samt en 
tysk dolk. Det fikk plass på veggen i 
toalettet i 1. etasje.

Detaljer fra siste krig:
EN KOFFERT TIL BESVÆR

Skogryggveien 2. Alle bilder: Finn Holden.
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Tysk koffert
Den tyske majoren hadde også et 
spørsmål til Ramm før han dro i 1945. 
Kunne han la en koffert med sine pri
vate saker stå igjen på loftet? Den del 
av Tyskland han skulle hjem til, var nå 
okkupert av russerne. Han visst ikke hva 
som ventet ham. Hvis kofferten kunne 
få stå, ville han sørge for å få den hentet 
senere en gang. 

Det var greit, men årene gikk og 
ingen tysker dukket opp. Ni år etter kri
gen brakte Harald Ramm kofferten ned 
til Utenriksdepartementet. De skulle ta 
seg av saken. Familien vet ikke hvordan 
det gikk verken med koffert eller major, 
forteller Johnny Ramm i dag.

Mens tyske okkupanter bodde i hus 
og hage, lå noe nedgravd i hagen som 
herrefolket ikke visste om. Direktøren i 
Norsk Philips, Jo Polak, arbeidet i Oslo 
fram til sommeren 1940. Han var jøde, 
og ante hva som ventet ham. Sommeren 

1940 flyktet han fra Norge. Men først 
hadde han fått grave ned en del av sine 
eiendeler i Harald Ramms hage. Det var 
bl. a. snakk om noe sølvtøy. Etter krigen 
kom Polak tilbake til Norge og skatten 
ble gravd opp. 

Ikke langt fra der 
sø l  ve t  hadde  vær t 
gjemt, hadde tyskerne 
i mellomtiden bygd 
en bunker, som man 
ennå kan se nederst i 
Faunveien. Den ligger 
i hagen til et hus som 
ble bygget senere på det 
som hadde vært tennis
banen til eiendommen i 
Skogrygg veien 

Bunker i hagen nederst 
i Faunveien. Den ser i 
dag ut som en usky-
ldig havebod, men ble 
bygget av tyskerne.

Huset heter Sunny Mount.
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av Finn Holden

”Fra Frognerjordet til Frognerseteren” 
er tittelen på et kapittel i tredje bind av 
Oslos byhistorie av Jan Eivind Myhre. 
Her forteller han om oppdagelsen av 
byens omegn til friluftsliv, først til Byg
døy, Kongshavn og St. Hanshaugen om 
sommeren for å spise og more seg. Og til 
Peisestuen ved Besserudtjernet som ble 
bygd i 1880årene. ”Samtidig ble Hol-
menkollen og Voksenkollen befolket av 
et mer eksklusivt publikum, som inntok 
rekken av sanatorier og turisthoteller 
som ble reist i åsene på åtti- og nittital-
let…. Strøket omkring Holmenkollen 
og Frognerseteren ble i disse årene 
utgangspunkt for noe nytt, skisport som 
folkesport. I første omgang gjaldt det 
mennesker fra Kristianias vestkant.”  
(Myhre: 503) 

Myhre fortsetter med å si at her 
skiltes borgerskapet og arbeiderklassen. 
”Det var først og fremst borgerskapet 
som fra åttitallet, for rekreasjonens 
skyld, trengte inn i skogene i omegnen, 
særlig Nordmarka, Grefsenmarka 
(Lillo marka) og Østmarka. Og det 
var den samme klasse som tok initia-
tivet til den organiserte idretten eller 
sporten i hoved staden, enten dette gjaldt 
skøyteløping (første klubb i 1864), 
skiløping (1877), roing (1878), sykling 
(1882) eller fotball (1885).” (Myhre: 
503)

Opp til 1870årene ble skogene 
brukt bare av bønder, husmenn og 
skogsarbeidere, som hugget tømmer 

Å GÅ PÅ TUR

til husbygging, brensel og gjerder. I 
60årene kom de første friluftspionerene 
som P. Chr. Asbjørnsen, Bernhard Herre 
og senere Fridtjof Nansen og hans ven
ner. Nansen kunne gå samme skiløype 
to søndager på rad og finne sporet urørt 
av andre skiløpere. I 80 og 90årene 
forandret dette seg. Da strømmet folk til 
områdene ved Båntjern og Besserudtjer
net, Holmenkollen og Frognerseteren og 
Nøklevann i Østmarka.    

Det er flere årsaker til denne ut
viklingen. Byens vekst førte til at 
mange av friarealene nær byen forsvant. 
Ernst Bjerknes forteller om skimiljøet 
rundt St. Hanshaugen, hoppbakken på 
Iversløkken og skigåing og aking på 
Bolteløkken og Stensparken. Byveksten 
førte til at disse friarealene forsvant. 
Telemarkingene, som kom hver vinter til 
hovedstaden, deltok ikke bare i skirenn 
på Iversløkken og Huseby. De hadde 
også skikurs for ungdom og voksne på 
løkken og jorder ved hovedstaden. Det 
kom på moten å gå på ski, som både 
var sunt og ga stor naturglede. Her 
spilte Fridtjof Nansen en viktig rolle 
for å fremme ”den norskeste av alle 
idretter”. Dessuten var tuberkulosen en 
viktig folkesykdom på denne tiden. Hol
menkollen sanatorium og Voksenkol
len sanatorium var kursteder for syk 
befolkning, og alle hotellene fikk også 
kunder som ønsket frisk luft i høyden. 
Holmenkollbanens reklameplakater la 
stor vekt på dette forholdet.

Forholdene ble lagt til rette for 
friluftslivet. Thomas Heftye kjøpte 
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først Sarabråten (1856) og Frogner
seterskogen med Frognerseteren (1864) 
og åpnet begge stedene for publikum 
med servering. Da kommunen kjøpte 
Frogner seterskogen i 1889, ble også 
Peisestuen ved Besserudtjernet åpnet for 
servering. HolmenkollenVoxenkollen
selskapet med veidirektør Hans Krag og 
dr. Ingebrigt Holm utbedret veiene opp 
til Frognerseteren. Ernst Bjerknes laget 
verdens første skikart i 1890 med løyper 
fram til Kikut. Men siden skiløperne 
gikk helt fra byen, Majorstuen eller St. 
Hanshaugen, kom de ikke stort lenger 
enn til Blankvann.  Det ble bedre etter at 
Holmenkollbanen ble bygd til Besserud 
i 1898.

Kilder:
Myhre, Jan Eivind: Hovedstaden Chris
tiania fra 1814 til 1900, Oslo 1990.
Holden, Finn: Byløkker i Oslo, Oslo 
2003.  

Frits Thaulow, Vinter i Vestre Aker (1891). Skiløpere på vei mot Ris Hovedgård.

Skiløpere ved Østre Holmen.
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av Finn Holden

På Bergensutstillingen i 1898 var det 
utstilt en jaktvilla i laftet tømmer, sam
mensatt av to rektangulære blokker stilt 
vinkelrett mot hverandre. En blokk i to 
etasjer lå på tvers av bakken med en rik 
gavlside mot bakken nedenfor, inspirert 
av det sveitsiske fjellhus, chalet`et. Den 
andre delen av villaen besto av en lavere 
stue med sval, som går tilbake til den 
norske stove med åpen takstol. Tschudi 
Madsen ser dragestilen som en sam
mensmeltning av de to hovedformene, 
slik det også var formet i Holmenkollen 
Turisthotell (18891895) og i Frogner
seteren.

Jaktvillaen var bygd av firmaet Jacob 
Digre i Trondheim og sannsynligvis 
tegnet av arkitekt Peter Andreas Digre. 
Villaen vakte allmenn begeistring på 

utstillingen og vant utstillingens høyest 
utmerkelse, æresdiplom. Det ble stadig 
sagt om villaen at den representerte en 
”ren norsk stil”. Jaktvillaen var ferdig 
fabrikkert på forhånd, og Digre ekspor
terte ferdige tømmerhus til utlandet. 

Jaktvillaen hadde alle dragestilens 
ytre trekk: på taket stavkirkedrager med 
bundet kjeft, over dørene freste drager og 
grinte masker. I rutene i inngangsdøren 
red høviske riddere. Hele villaen viste 
blandingen av den nasjonale ånd og 
internasjonale lån. Tschudi Madsen 
sier at noe av det mest interessante ved 
dragestilen, i europeisk sammenheng, 
var at Norge på denne tid hadde et ansikt 

utad. Dragestilen ble et symbol på norsk 
kunst og arkitektur. ”Vi kan nøkternt si 
det slik at det er første gang i nyere tids 
stilhistorie at Norge har bidradd med 

JAKTVILLAEN I  
SLEMDALSVEIEN 95
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noe som har internasjonal interesse.”
Jaktvillaen ble kjøpt av Jens Kristian 

Meinich Bratlie i 1898 og flyttet til Kris
tiania der han oppførte den i Slemdals
veien 95. Han fikk gravd ut en kjeller un
der huset der han plasserte spise stue og 
kjøkken og blendet den høye sokkelen 
med tegl og granitt. Dessuten bygde han 
på to verandaer og et tilbygg mot nord. 
Men han beholdt den opprinnelige stilen. 
Jaktvillaen fungerte som statsminister
bolig for Bratlie 191213 og så solgt i 
1914 til direktør Alf Frantzen.

I 1962 ble jaktvillaen i Slemdals
veien 95 revet.

Kilde:
Stephan Tschudi Madsen: St. Hallvard 
1961.

Dragestil i trappeoppgangen og taket 
ute. Fra St. Hallvard.



23

av Finn Holden

Hvorfor har vi de åpne områdene Frigg
feltet og Voldsløkka i dag? Hvorfor har 
vi turvei B9 nord for Ullevål sykehus? 
Vi må gå nærmere hundre år tilbake for 
å finne svarene.

Jernbanen til  
Kristiania
Hovedbanen, den første jernbane
strekning i Norge, ble anlagt i 1854 
mellom Kristiania og Eidsvoll. Den 
hadde endestasjon på Østbanen i Bjør
vika og en sporvidde på 1435 mm, det 
såkalte normalsporet i Europa. I 1879 
ble Østfoldbanen åpnet med samme 
endestasjon. Drammenbanen ble åpnet 
som smalsporet bane (1067 mm) i 1872 
med endestasjon på Vestbanestasjonen i 
Pipervika. Mellom Østbanestasjonen og 
Vestbanestasjonen var det ingen forbin
delse, men planer om dette ble tatt opp 
allerede i 1874.1

I 1899 foreslo arbeidsdepartementets 
”stasjonskomité” at de to jernbanelinjene 
skulle knyttes sammen med en jernbane 
fra Grefsen på Gjøvikbanen til Bestum 
på Drammenbanen. Tanken var en kom
binert person og godsbane. Komiteen 
var dypt splittet; en fraksjon ville bygge 
jernbanen med én gang, en annen ville 
bare straks erverve areal til anlegget.2 

1 Innstilling fra Jernbanekommisjonen av 1949 
II: 1
2 Thingsrud: 16.

Departementet spurte Aker kom
mune i 1902 om kommunen ville betale 
utgiftene for grunnervervelse og gjer
der til forbindelseslinjen. Selve linjen 
med enkeltspor var beregnet til 1 478 
000 kroner pluss for grunn og gjerder 
783 000 kroner. Kommunen vedtok å 
bevilge inntil 220 000 kroner, en tredel 
av utgiftene til grunn og gjerder i Aker 
kommune.3

Bystyret støttet i 1903 at staten 
sikret seg arealene til en jernbanelinje 
fra Grefsen til Bestum langs følgende 
trasé: fra Storokrysset langs Biskop 
Heuchs vei i dag, herfra i dalsøkket 
mellom Store og Lille Ullevål, krysse 
Blindernveien i dumpa der Teologisk 
fakultet (tidl. Jernbaneskolen) ligger, 
til den prosjekterte Majorstuen stasjon 
og på bro over Holmenkollbanen og 
Frøenselven, videre i rett linje mot hus
mannsplassen Tørtberg, der Monolitten 
står i dag, videre vestover ovenfor Øvre 
Skøyen gård og ned til Drammenbanen 
i bunnen av Bestumkilen.4

Forbindelsesbanen ble planlagt 
med normal sporvidde og dobbeltspor. 
Stasjons komiteen drøftet ikke en økn
ing av sporvidden på Drammenbanen. 
Dette kan være én grunn til at byggingen 
av GrefsenBestumbanen stadig ble 
utsatt.5  I stedet tenkte man seg at omlast
ing mellom jernbanelinjene skulle skje 
på Filipstad godsstasjon.

3 Aker 1837: 205
4 Thingsrud: 16.
5 S. st.

JERNBANEN  
GREFSEN-BESTUM
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Havnebanen
I mellomtiden besluttet Stortinget i 1906 
å bygge havnebanen fra Vestbanen over 
Rådhusplassen rundt Akershus festning 
til Østbanestasjonen. Fra høsten 1907 
gikk en mann i mange år foran toget 
med et flagg for å varsle at her kommer 
toget. Lange godstog over Rådhusplas
sen var et vanlig syn inntil havnebanen 
ble nedlagt i 1980. 

Jernbane gjennom 
Frognerparken
I 1916 foreslo Hovedstyret for Norges 
statsbaner å bygge banen Grefsen – Be
stum. Viktigste formål var forbindelsen 
mellom Gjøvik og Hovedbanen og 
Vestbanen. Men linjen ville også kunne 
ha stor lokal betydning. Aker kommune 
var i hovedsak enig. Generalstaben 
mente at anlegget ville ha militær be
tydning for overføring av troppestyrker 
med krigsmateriell.6  Denne uttalelsen 
ble jo gitt under første verdenskrig. 

Reguleringssjefen i Kristiania støttet 
langt på vei traseforslaget, men frem
holdt sterkt at man ønsket Frogner parken 
mest mulig uberørt. Han var resignert: 
”det er vel da fra kommunens side 
intet andet at gjøre end atter sterkt at 

6 Tillegg 5 til innstilling s. XIV1916: 9.

fremholde ønskeligheten av at tracéen 
lægges saaledes at det nævnte areal kan 
bli uberørt.” 

Bygartneren i Kristiania var skarpere. 
Han uttalte: ”Det er nu paa høi tid, der 
blir tat rev i seilene overfor denne til 
stadighet eksisterende tendens, at parker 
og pladser i mer eller mindre grad skal 
skamferes av trafikhensyn. Frogner 
bør være en fredet plet – fri for denne 
tendens.” Han krevde at traseen skulle 
legges lenger mot vest. Men magistraten 
foreslo at bystyret skulle godkjenne 
traséforslaget.7

Jernbane forbi Ullevål 
sykehus
Formannskapet var mer redd for en 
jernbane langs Ullevål sykehus og 
sendte saken til sykehusdirektøren. 
Sykehusdirektøren var også skarp i 
kommentaren. Han påpekte to forhold. 
For det første hadde kommunen sikret 
seg store arealer for en videre utbyg
ging av Ullevål sykehus, som nå ville 
bli skadelidende. For det andre: ”Alle 
forfattere, som behandler spørsmaal 
om sykehusanlæg, hævder i første rekke 
betydningen og nødvendigheten av, at 
der vælges en tomt, som ligger i størst 
mulig avstand fra fabrikker og andre 
anlæg, som kan genere ved røk, larm 
o.s.v.” Han foreslo at banen i stedet ble 
lagt nord for Store Ullevål. Kommunens 
boligtilsyn protesterte. Boligmangelen 
i byen var stor, og en omlegging av 
traseen ved Ullevål ville ødelegge for 
byggingen av Ullevål hageby.8 

7 Thingsrud: 16.
8 S. st
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Stortinget vedtar  
Grefsen-Bestum-banen
Regjeringen Gunnar Knutsen tok saken 
opp i Stortinget i 1916. Den foreslo at 
staten skulle bygge en forbindelseslinje 
fra Grefsen stasjon på Gjøvikbanen til 
Bestum på Drammenbanen på betingelse 
av at det ytes et distriktsbidrag på 15 
prosent av anleggsomkostningene (dvs. 
kommunene Kristiania og Aker). Staten 
skulle erverve ”bebygget eller ubebyg-
get grund samt erstatninger for ulempe, 
som foranlediges ved forbindelseslinjens 
anlæg og drift. (…) Det forbeholdes et 
senere storting at bestemme tidspunk-
tet for arbeidets paabegyndelse paa 
anlægget og og at fatte beslutning om 
planen for arbeidets utførelse.” 

Innstillingen var oppe til behandling 
i Stortinget 14. juli 1916. De som tok 
ordet, var enige i konklusjonen, men 
ikke i begrunnelsen. For statsminister 
Gunnar Knutsen telte ikke argumentet 
om å legge linjen for å trekke Sørlands
banens trafikk inn til Østbanestasjonen. 
Folk fra Sørlandet vil heller inn til 
Vestbanen enn til Østbanen, sa han, og 
føyde til at i hovedstedene Berlin, Lon
don og Paris er folk vant til å kjøre fra 
den ene jernbanestasjon til den andre når 
man skal videre. Ingen kan si hvordan 
denne ringbane vil utvikle de distrikter 
den kommer til å berøre. Men han var 
sikker på at det langs denne ringbanen 
”vil foregaa en bebyggelse ikke alene av 
beboelseshus, men ogsaa av fabrikker, 
som vil ha en overordentlig stor fordel av 
at kunne ha en sidelinje ind til ringbanen 
og derved komme i forbindelse med 
Kristianias brygger til direkte lossing 
og lasting. Jeg vil ogsaa lægge til, at 

med de forskjellige stationer, som denne 
ringbane faar, vil det være en overmaade 
stor fordel for Kristianias befolkning og 
Akers befolkning, at de kan gaa paa et 
lokaltog der og kjøre videre med hoved-
tog fra vest- eller østbanestationen.” 
Derfor mente regjeringen at distriktet 
burde betale 20 prosent av anleggsom
kostningene.

Johan Ludvig Mowinckel, jern
banekomiteens formann, hevdet at det 
ville være viktig for Sørlandsbanens 
reisende å kunne reise videre fra samme 
hovedstasjon slik reisende med andre 
baner kan. Han sa at det var jernbanen 
som ønsket denne forbndelsen og å få 
en sentralbanestasjon på østbanen. ”Det 
er intet lokalt krav, det er ikke specielle 
lokale hensyn, som her tilgodesees. Der 
har ikke været noget lokalt forlangende 
om denne bane.” 

Hagerup Bull hevdet ”at dette an-
læg har ingensomhelst lokal interesse 
for Aker. (I Aker formannskap mente 
flertallet at) ”det ikke var av nogen in-
teresse at sikre sig, at der foregaar lokal-
befordring der.” Komiteens ordfører, 
Brænne, sa at forbindelseslinjen var et 
viktig ledd i landets jernbanenett. Den 
lokale betydning ville være liten. Det 
var allerede en stasjon på Grefsen, men 
trikken tok langt flere passasjerer. Den 
tenkte jernbanestasjon på Majorstuen 
ville komme i samme situasjon. ”Der 
kommer til at gaa et tog i ny og næ, 
kanskje hver time, mens sporvognene 
gaar hvert femte minut.”  

Ved voteringen stemte ”60 herrer” 
for innstillingen med et distriktsbidrag 
på 15 prosent, ”57 herrer” for 20 pro
sent. 9

9 Tillegg 5 til innstilling s. XIV1916: 9
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 Arbeidsdepartementet underrettet 
Aker kommune om at Stortinget hadde 
vedtatt at banen skulle anlegges, men 
samtidig overlatt til et senere storting å 
vedta når anlegges skulle påbegynnes. 
Hele banen skulle anlegges i Aker, men 
siden også byen ville ha interesse av den, 
ba Aker Kristiania kommune om å betale 
50 prosent av bidraget. Byen vedtok 
dette 12. april 1917. Det ble bevilget 
3 010 000 kroner til kjøp av arealer til 
anlegget. Nye ekspropriasjonstakster ble 
avholdt høsten 1917 og våren 191810.  

Kristiania bystyre godtok i 1917 
traséforslaget, men med ønske om at 
banen skulle legges så langt vest som 
mulig gjennom Frognerområdet og ha 
en støyskjerm forbi Ullevål sykehus. 
Samtidig eksproprierte staten eiendom
mene langs traseen, og sommeren 1921 
var detaljplanleggingen nærmest ferdig. 
Arbeidsformidlingen ønsket arbeidet 
igangsatt som nødsarbeid fra høsten 
1921. Men de dårlige tidene gjorde at 
alle offentlige budsjetter ble skåret inn 
til beinet.11 I 1923/24 ble det anvendt 
240 000 kroner til arbeider på banen.12

Ekspropriasjon
Vedtaket om jernbane fra Grefsen 
til Bestum krevde ekspropriasjon av 
parseller fra mange eiendommer: Hav
nens Teglverk og Sag ved Akerselva, 
Lillo, Bakke mølle, Bakke, Nedre 
Bakkevold, Nedre Bakke, Bjølsen (A/S 
Bjølsentomten), Bakkehaugen, Store 
Ullevål, Nordre Taasen, Lille Ullevål, 
Hasselbakken, Øvre Blindern, Nedre 

10 Aker 1837, III: 207
11 Thingsrud: 17.
12 Jernbanekommisjonen av 1949: 2.

Blindern, Høienhal, Fridheim, Lille 
Frøens Tomteselskap, Holmenkollban
ens del av Lille Frøen, Frøen, Nordre 
Skøyen, Hoff, Abbediengen, Bestum.13

Holmenkollbanen hadde kjøpt av 
Lille Frøen våren 1917 et område på 
28 mål som grenset mot Vestre Aker 
prestegård. Den høye tomtepris skyld
tes ”den gene som et jernbaneanlæg 
medfører, paa grund av støi, larm, røk 
o.s.v. der vil medføre en lavere pris paa 
byggetomterne”.14  Blindernveien skulle 
heves åtte meter og dele prestegårdens 
jorder i to deler. Forbindelsen mellom 
delene kunne bare foregå via Blindern
veien og Suhms gate. A/S Kirkevei
tomterne avsto ca fire mål til Majorstuen 
station på jernbanelinjen.15 

Advokat for grunneierne Frits Kiær 
uttalte 28. sept. 1917 at ”paa Major-
stuens ca. 500 m. lange, ca. 120 m. brede 
station vil der bli en voldsom trafik. Den 
vil bl.a. bli utstyret med en mængde spor 
og ogsaa ellers i største utstrækning, 
f. eks. til godshuse, friplasser, vægter, 
lokomotiv-remisser etc.etc.” ”Der vil 
gaa alle slags tog. Der vil foregaa 
vognskifting og rangering. Driften vil 
medføre en masse røk og larm til stor 
gene for vordende bebyggelse. Likesaa 
vil der foregaa en stor økende og gene-
rende trafikk og transport i gaterne til og 
fra stationen.” Stasjonen ville ligge seks 
meter over terrenget på Lille Frøen.16

Lille Frøens tomteselskap måtte 
avstå 45,9 mål til linjen og stasjonen. På 
vestsiden av vei 126 (Apalveien) var alle 
villatomter solgt, men pga manglende 
regulering var ingen tomter solgt på 
13 Pantebok 58b: 3f.
14 S. st: 110.
15 S. st: 115.
16 S. st: 126.
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østsiden av veien. Jernbanens planer 
ville føre til en helt ny omregulering av 
Lille Frøen.17  

Slemdalsveien, Holmenkolbanen, 
Smestadbanen, Akersavenuen, Sørke
dals veien (i dag henholdsvis Sørke

17 S. st: 128. Dokument av 19.01.1918. Såkalte 
veikort i Byarkivet viser at Apalveien har hatt 
forskjellige veinummer. På et av kortene står 
nederste del av Apalveien med veinummer 135 
med tilføyelsen ”tidligere betegnet som vei 126”. 
Samme kort viser at veien ble overtatt av kom
munen 11.12.1919 og godkjent som offentlig vei 
23.03.1923.  Ifølge Oslo byleksikon fikk Apalveien 
sitt navn i 1919. Apalveien er fremdeles (mars 
2009) ikke bebygd på østsiden.

dalsveien og Fridtjof Nansens vei)18 og 
Middelthuns gate skulle føres i under
gang under jernbanelinjen.

Av Frogner ble det ekspropriert 23,7 
mål. Det ble planlagt to tunneler under 
Tørtberg, der Monolitten står i dag. 
Jernbanen forutsatte da byggeforbud 
over tunnelene. Hvis fjellet var så dårlig 
at jernbanen måtte ha åpen skjæring, 
krevde bystyret at traseen skulle flyttes 
vestover.19 

18 Kart fra bygningschefen i Aker, 16. juni 1902.
19 Pantebok 58b: 147.

Ulike traséer. Den opprinnelige traséen 1916, tunnellinjen 1932, tunnellinjen 1941, 
forslag 1949. Helt nederst: Havnebanen.
Innstilling fra Jernbanekommisjonen 1949 II, 1953.
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To kart over frigjorte områder – Sagene stasjon og Skøyen.
Disse to kartene viser frigjorte arealer etter at det første traséforslaget var for-
kastet. På begge kart er rammen med navnet på kartet flyttet. Sagene stasjon var 
plassert der Voldsløkka ligger i dag. Det er lett å tenke at det var båndleggingen 
av dette arealet fra 1917 til 1938 som førte til friområdet Voldsløkka. Et tilsvarende 
kart over frigjorte arealer ved Ullevål, Blindern og Frøen har jeg ikke funnet. 
Dagens turvei A3 følger delvis det frigjorte arealet i Skøyenområdet. 
Jernbaneverket.
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Universitetet på 
Blindern
Så kom en forhindring i veien. Stortinget 
vedtok i 1920 å bygge nye universitets
bygg på Blindern. Universitetets rektor 
ba om å få traseen for jernbanen Gref
senBestum flyttet lenger nord mellom 
Sagene og Frogner. Jernbanen under
søkte først om det var mulig med felles 
drift for jernbanen og Sognsvannsbanen 
til Tåsen, men forkastet ideen.

I 1932 la jernbanen fram en ny plan 
om en 460 meter lang tunnel sør for Berg 
gård og under Sognsvannsbanen, videre 
langs denne og under Volvathøyden i en 
1580 meter tunnel med to spor. Dermed 
var både Frognerparken og Ullevål 
sykehus skjermet, men likevel prote
sterte Aker kommunestyre. Kommunen 
ba staten om å sløyfe den prosjekterte 
jernbanen GrefsenBestum fordi den 
”ikke lenger har nogen interesse for 
Aker, men tvert imot vil påføre bygden 
ulemper”.20  Men hvis staten holdt fast 
på forbindelseslinjen, mente kommunen 
at denne planen var mer fordelaktig enn 
andre forslag, særlig ved Frognerparken, 
Universitetet i Oslo og Ullevål sykehus.  

Endringen i planforslaget for banen 
GrefsenBestum gjorde at staten fra 1936 
kunne selge de båndlagte grunnarealene 
på strekningen SkøyenveienSagene, 
”fortrinsvis” til Aker kommune.21  

”Tunnellinjen av 1932” var basert 
på at forstadsbanene og sporveisnettet 
gjorde persontrafikk på jernbanen unød
vendig. Nå tenkte NSB seg jernbanen 
GrefsenBestum bare som en godsbane. 
NSB tok saken opp igjen i 1941 med 
plan om tunnel helt fra Tåsen under Ul
20 Aker 1837, III: 209.
21 Oslo stasjonskomité av 1938: 15.

levål skole og Nedre Smestad gård for 
å komme opp i dagen ved Hoff terrasse. 
Denne traseen ble vedtatt av Stortinget i 
1947, uten at noe skjedde. I debatten om 
Oslo sentralstasjon i 1960årene dukket 
saken opp igjen. Senere har saken vært 
død.

I stedet ble Oslotunnelen mellom 
øst og vest bygd med stasjon på Na
tionaltheatret. Da den ble åpnet i 1980, 
ble havnebanen nedlagt. Norge sør for 
Bodø var blitt et sammenhengende 
jernbanerike uten den vedtatte banen 
GrefsenBestum.

 Oppsummering
Jernbanen GrefsenBestum var ønsket 
av Statsbanene, regjeringen, av General
staben i 1916, vedtatt av et enstemmig 
Storting og støttet av to kommunestyrer. 
Likevel ble den ikke realisert – hvorfor 
ikke?

To årsaker er åpenbare. For det første 
hadde man på forhånd havnebanen over 
Rådhusplassen som en billig og sakte
gående, men tungvint erstatning. For 
det andre møtte det første traséforslaget 
motstand i de to kommunene, samtidig 
som de ville betale distriktsbidraget 
staten forutsatte. Men da NSB foreslo 
tunnellinjen av 1932, var ikke lenger 
Aker interessert i denne jernbanen og 
ba om at banen skulle sløyfes.22  

Direktør O. Juelsrud i Aker kom
mune skriver: ”Blant alle de jernbaner 
som er bygget eller projektert innen 
Aker, er der ikke nogen som har skaffet 
bygdens myndigheter og administrasjon 
mere arbeide enn projektet Grefsen-
Bestum. Med sine store fyllinger og 
22 S. st.
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skjæringer kløver linjen Aker på en 
lang strekning i to. Den er derfor av 
bestemmende betydning for veinettet og 
for utformningen av reguleringsplanene 
i de tilstøtende distrikter. (…) Samtidig 
har usikkerheten med hensyn til endelig 
valg av tracé i lang tid vært til hinder 
for utparselleringen av de tilstøtende 
arealer.”23   

Jernbanen ble ikke realisert, men 
har hatt positive virkninger. Selve 
traseen kan vi følge i dag som turvei 
9B fra Maridalsveien langs Biskop 
Heuchs vei, videre langs Bredo Sta
bells vei, i dalsøkket mellom Store 
og Lille Ullevål gårder, over krysset 
SognsveienUllevålsalleen, gjennom 
skogspartiet nedenfor Vestre Aker kirke 
til Teologisk fakultet. Denne turveien 
burde kunne merkes med et nytt navn, 
Jernbanestien, med skilt som forteller at 
dette er traseen til den i sin tid vedtatte 
jernbanen mellom Grefsen og Bestum. 
Båndleggingen av traseen har bidratt til å 
sikre byens befolkning åpne løkker, som 

23 Aker 1837, III: 209f.

Voldsløkka og Friggfeltet ved Chateau 
Neuf. Menighets fakultetet og Chateau 
Neuf ligger der Majorstuen stasjon var 
prosjektert. 
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av Finn Holden

Fridtfof Funder i det nye Gaidaros for
laget har gitt ut en oversikt over Oslos 
vel 200 km med turveier innenfor be

bygde områder. Med turguiden følger 
tre turveikart over Oslo vest, øst og sør. 
For alle som har lyst til å gå turer også i 
de nære byområder, er denne guiden et 
funn. Den gir inspirasjon til å oppdage 
nye turveier og se andre deler av byen. 
Kartene er lyse og vennlige, og alle 
turveiene er nummerert så det er lett 
å slå etter omtalen av kartene i boken. 
Fridtjof Funder er en av de få som har 
gått alle turveiene i Oslo, og han redegjør 
for opplevelsene hver turvei kan gi tur
vandreren. Noen turveier er mye brukt, 
som veien gjennom Kongeskogen på 
Bygdøy, andre er nye og ukjente, som 
turveien på Groruddalens ”solside” fra 
Hølaløkka til Veitvet eller ”perlen” fra 
Gamlebyen via Ekebergrestauranten og 
Sjømannsskolen. 

Turveiguiden er utgitt i samarbeid 
med Friluftsetaten i Oslo kommune. 
Guiden burde bringe en stor del av byens 
befolkning ut på tur. God tur!  (fortsettes)

OSLO TURVEI GUIDE


