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I

år som for to hundre år siden er Oslo Byes Vel opptatt av hvordan
byen utvikler seg i forhold til borgernes trivsel og livskvalitet.
I dette ligger også oppmerksomhet rettet mot bygninger og byrom
som er viktige for vår historiske forståelse og identitet, og hvor verne
interesser kolliderer med utbyggingsprosjekter. Altfor ofte er økonomisk
vinning hos utbyggerne den viktigste drivkraften i slike saker.
Vern settes til side og bortforklares med at byen trenger flere kvadrat
metere for å møte veksten.
Oslo Byes Vel startet året med å markere sterk motstand mot den
planlagte påbyggingen av de to bygningene som ligger øst for Rådhuset.
Tiltaket ble lagt ut til offentlig ettersyn i desember i fjor, og flere lot
seg høre, men det var ingen offentlig debatt om saken. Oslo Byes Vel
gikk ut i aviser, radio og i egne sosiale medier. En videosnutt tatt opp
foran bygningene på Rådhusplassen var ved starten av februar vist
18.000 ganger!
Det finnes knapt et byrom i landet som har større betydning og syn
lighet i nyere norsk historie enn Rådhusplassen i Oslo. Enten man
ankommer fra øst, vest eller sjøsiden, åpner den imponerende plassen
seg omkranset av ikoniske byggverk som Rådhuset, Vestbanebygningene
og festningens murer. Et stort antall skulpturer, fontener og omfattende
blomsterskrud i sommerhalvåret understreker plassens betydning for
både borgere og besøkende.
Byrommet og flere av bygningene omkring er dels fredet, dels verne
verdige.

Planforslaget som nå er under behandling i Planog bygningsetaten i Oslo kommune represen
terer et grovt anslag mot helheten og harmonien
på og omkring Rådhusplassen. Det er også kren
king av både Rådhuset og de to enkeltbyggenes
egen bevaringsverdi, og det forringer Rådhus
plassens harmoni og estetikk.
De to bygningene øst for rådhusbygningen er
bygget i henholdsvis 1935-36 og 1937 (opprin
nelig Oslo Trygdekontor) tegnet av arkitektene
Torp & Torp og F.S. Platou. De funksjonalistiske byggene er oppført
i rød tegl som Rådhuset, noe som skaper god sammenheng i fasade
rekken mot plassen. Høyden på de to bygningene er bevisst holdt
i underkant av Rådhusets hovedvolum og gir inntrykk av omtrent lik
høyde. Det viktige er at byggene underordner seg rådhusbygningens
suverene posisjon.
Eieren av Hieronymus Heyerdahls gate 1 er et nederlandsk investerings
selskap med nærmere 500 milliarder kroner i forvaltningskapital, som
nylig har kjøpt bygget av Bendixen Eiendom AS. Entra (50% statseid)
eier Tordenskiolds gate 12. Utbyggernes felles forslag er å bygge på to
etasjer på hver bygning, med en økning i BRA på 5700 kvadratmeter.
Legger man til grunn en leiepris på 2.500 – 3.000 pr. kvm/år for disse
ekstremt attraktive kvadratmeterne, gir det utbyggerne en ekstrainntekt
i året på mellom 15 og 17 millioner kroner. Hvis byggesummen er 115
- 120 millioner, vil hele investeringen være tilbakebetalt på under ti år.
Dette er god butikk, og man kan forstå at det kjempes for å få planene
godkjent. Vi mener derimot at hensynet til Rådhuset og Rådhusplassen
må gå foran.
orh
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Bilde tatt på 1920-tallet sydover fra Oslo Lysverkers
store gassklokke, som lå på det lille neset i Akerselva
kalt Kuba. I forkant ses Nedre Foss mølle med
driftsbygniger og hovedbølet på Nedre Foss gård.
Til venstre Grünerhagen og nedre del av Nordregate,
med deler av trehusbebyggelsen Ny York, mot
Grünerbrua (mellom trærne). I høyre billedkant ses de
gamle bryggeribygningene (Christiania Bryggeri)
som Nora Mineralvannfabrikk holdt til i, i dag
Byantikvaren og Byarkivet. Til venstre for bygningene,
midt på bildet og i øverste billedkant ses Brenneriveien
med industribygninger der Vulkan opprinnelig lå.
Foto: ukjent/Oslo Byarkiv

«VULKAN»
OG OLDEFAR
Av Nils Vibe, cand. sociol.
og pensjonert utdanningsforsker
På vestsiden av Akerselva og nord for Grünerbrua
er et område med navnet Vulkan. Her finner vi
blant annet Mathallen og Dansens hus, et hotell,
Vulkan arena og flere serveringssteder. Fram til
1968 lå det en betydelig industribedrift her, som
har gitt navn til området: Vulkan Jernstøperi
og mekaniske Verksted. Bedriften ble grunnlagt
i 1873 og lå opprinnelig i Brenneriveien, sør
for Grünerbrua, men ble etter 1900 flyttet nordover til en tomt der det inntil da hadde ligget
et sagbruk.
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V

ulkans aller første år har vært dårlig dokumentert i litteraturen.
Det er først fra 1884, da ingeniør Axel Ingvald Spone Amundsen
ble bestyrer og medeier og siden eneeier, at vi kan følge bedriftens utvikling over tid. Jeg ble fortalt av min far at det skulle være en
forbindelse mellom «Vulkan» og vår familie, men det har til nå vært
uklart for meg hva denne forbindelsen besto i. Derfor begynte jeg
å søke i tilgjengelige kilder i Digitalarkivet og Nasjonalbiblioteket.
Det første jeg fant var en kunngjøring i Christiania Intelligentssedler
fra 10. juni 1874. Her fremgår det at min oldefar ingeniør Ferdinand
Ludvig Vibe hadde kjøpt seg inn i selskapet «Vulkan» sammen med
fabrikant Halvor Hoaas.
VULKANS GRUNNLEGGER HALVOR HOAAS

Johanne Vibe.
Foto: Privat

Halvor Hoaas var en betydelig kapasitet når det gjaldt vekter og
veieutstyr. I Aftenposten 16. januar 1872 annonserte Den norske
Haandværks- og Industriforening for et møte der Hoaas skulle demonstrere forskjellige veieredskaper. Hoaas’ kompetanse
var ubestridt. Ved Københavnerutstillingen samme
år fikk han en pris i Klasse 11 for «...veludførte Vægter
af egen Konstruktion».
30. april 1873 kjøpte Hoaas Bergs gård i Brænderi
bakken for 13.000 speciedaler2 for å «...indrette
sin Fabrikvirksomhed og jernstøberi m.m.» der. Dette
kan være «Vulkans» egentlige tilblivelse. Et drøyt
år senere, i juni 1874, gikk F. L. Vibe inn i bedriften og nå ser vi stadig oftere annonser for fabrikkens produkter under navnet «Vulkan».
Hvordan kan det ha seg at min oldefar ble medeier
i «Vulkan»? I folketellingen fra 1865 er han titulert
som «Civil-Ingeniuer, ansat ved Jernbane-Contoiret.»
Han var da 27 år gammel og bodde sammen med
foreldrene i Katedralskolens rektorbolig i Toldbod
gaden. Faren var Frederik Ludvig Vibe, rektor ved
Katedralskolen. I 1867 giftet Ferdinand Ludvig
seg med Johanna Elisabeth Nicolaysen. Hun var
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datter av kjøpmann og fabrikkeier Peter Nicolaysen, som hadde innvandret fra Flensburg tidlig på 1830-tallet. Han ble enkemann allerede
i 1845 da Johannas mor døde i barsel tre dager etter at Johanna ble
født. Peter Nicolaysen døde i 1872 og det kan være oldemor Johannas
del av farsarven som ble investert i «Vulkan» to år senere. Ved siden
av å investere i «Vulkan», kjøpte mine oldeforeldre eiendommen
Rosenborggaten 11.
KOMPANJONGENE GÅR HVER SIN VEI

Vibe og Hoaas drev «Vulkan» sammen i snaut to år. I april 1876 kjøpte
min oldefar Halvor Hoaas ut av bedriften og ble eneeier. Hoaas etablerte året etter en konkurrerende bedrift. Det var fortsatt vekter og
jernskap som var hovedproduktene, men i senere annonser ser vi at
også innvendige jerntrapper ble tilbudt, et produkt som «Vulkan»
leverte til den hektiske byggevirksomheten som preget Kristiania på
denne tiden. Hoaas reklamerte i annonsen med at han var stifter og
tidligere medeier av fabrikken «Vulkan» og fremhevet også medaljer
og diplomer han hadde fått på utstillinger.
Det gikk ikke så bra for Halvor Hoaas, som gikk konkurs allerede i
1880. Etter konkursen ser det ut til at familien Hoaas gikk i oppløsning. De to sønnene havnet på Waisenhuset i Kongens gate, og kirkeboken for Jakobs kirke forteller at Halvor Hoaas døde i mai 1891
av sinnsykdom og pleuritt. Da var hans hjemstedsadresse Christiania
Sindsygeasyl.
VEKST OG DRISTIGE SATSINGER

Avisannonsene viser at årene 1878 til 1883 var travle tider for «Vulkan».
Bedriften tilbød sine støpejernsprodukter gjennom eget utsalg i
Kristiania og agenter over hele landet. Ved siden av vekter og pengeskap ble en rekke produkter for byggebransjen og husholdningene
tilbudt.
I januar 1883 ble det rykket inn to annonser i Norsk Kundgjørelsestidende
som varslet endringer med store konsekvenser for «Vulkan», eieren og
hans familie. Den første gjaldt kjøp av Urtegaden 11 hvor det skulle
etableres et boktrykkeri og forlag med utgivelse av «...Familiebibelen
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«Presseoppslag
og annonser om
«Vulkan» fra
tidsrommet 1870
til 1883.
Kilde:
Nasjonalbibliotekets
base for norske
aviser».
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med en steinfylling. Oldefars kompanjonger i dette prosjektet var
Peter Bruff og løytnant Carl Fredrik Lühr. Lühr hadde etablert
Hægholmens Skibsværft allerede i 1877, og gikk nå inn i en ny virksomhet samme sted. I realiteten kan dette ha vært en utvidelse, men
organisert som to separate selskaper. Vi vet ikke sikkert hvor kapitalen
til utvidelsen kom fra, men vi kan anta at det var deler av overskuddet
etter flere gode år for «Vulkan» som ble brukt på denne måten.
Sommeren 1883 annonserte det nye verftet at det var klart for oppdrag,
både når det gjaldt nybygg og reparasjoner av de fleste typer båter.
Parallelt med etableringen av verftet ble det bygget en mindre hvalbåt
på «Vulkan». I følge teksten på et bilde av båten skal dette ha skjedd
i 1883 og båten ble sjøsatt på Akerselva. Hvem de to mennene på
fotografiet er, vet vi ikke sikkert, men sannsynligheten er stor for at
personen ved harpunen er min oldefar Ferdinand Ludvig Vibe.
Familielikheten er slående.
KONKURSER PÅ REKKE OG RAD

I 1883 ble det bygget en
liten hvalbåt med harpun
på «Vulkan». Dette var
trolig det første skrittet
i retning av å grunnlegge
skipsverftet på
Heggholmen året etter.
Foto: Norsk teknisk museum

med billeder» som særlig formål. F.L. Vibe hadde med seg engelskmannen Peter Bruff som kompanjong. Bruff var ingeniør ved jernbane
kontoret og en tidligere kollega av oldefar. Han hadde allerede
i noen år vært tilknyttet «Vulkan», men det er uklart om dette var som
ansatt eller medeier. Hakon Willards Benneche hadde firmaets prokura.
Han emigrerte til Amerika fem år senere.
Den andre annonsen gjaldt stiftelsen av Christiania Skibsværft og
mekaniske Værksted på Heggholmen, som den gangen var en separat
øy, men som senere ble forbundet med Gressholmen og Rambergøya

Det tok bare vel et år fra etableringen av skipsverft og boktrykkeri før
konkursspøkelset banket på døren. Det var sterke økonomiske konjunktursvingninger på 1880-tallet og mange bedrifter gikk over ende
etter altfor dristige satsinger i usikre markeder. Dette gjaldt skipsmarkedet så vel som boligmarkedet, som «Vulkan» var viktig leverandør
til. Høsten 1884 ble det varslet auksjon over konkursboene både i
fabrikken «Vulkan», Christiania Skibsværft og mekaniske Værksted og
Urtegadens bog & nodetrykkeri. På samme tid ble det også varslet
konkursauksjon for Carl Fredrik Lührs del av verftsvirksomheten,
Hægholmens Skibsværft.
Etter konkursen fortsatte «Vulkan» virksomheten med oldefars kompanjong Peter Bruff og Axel Amundsen som bestyrere. Amundsen ble
i 1897 eneeier og ledet bedriften fram til sin død i 1939. F.L. Vibe
var personlig konkurs og gikk ut av selskapet. Noen aksjelov å gjemme
seg bak fantes ikke den gangen. Oppgjøret rundt verftet pågikk i det
minste til 1889 med auksjon over pantobligasjoner som oldefar og
Peter Bruff hadde utstedt i 1884. Skipsverftet ble likevel videreført
gjennom en nyetablering som Hægholmens Skibsværft med Carl Fredrik
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Nedre Foss nær Grünerbrua slik området så ut omtrent
på den tiden da «Vulkan jernstøperi og mekaniske
verksted» startet sin virksomhet her i 1873.
Foto: Ole Tobias Olsen/ Riksarkivaren.
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den her, var så vidt jeg vet aldri kjent for min far og hans søsken og
søskenbarn. De fortalte sine barn at bestemoren deres hadde testamentert bort eiendommen til Fagerborg menighet.
OMSTILLINGER FOR FAMILIEN

Dagens Vullkan sett
fra lufta.
Foto: Finn Ståle Felberg/
Aspelin Ramm

Lühr og skipsbygger P. von der Lippe som eiere. I 1887 kom imidlertid en ny konkurs og nye eiere overtok, og det ser nå ut til at verftet
led en langsom død.
I desember 1884 ble det gjennomført auksjonsforretning over familien
Vibes eiendom i Rosenborggaten, med advokat Ole Dehli som bobestyrer. Ved auksjonen fikk Dehli tilslaget og sørget siden for å overføre
Rosenborggaten 11 til oldefars syv barn. I 1898 solgte barna eiendommen for 70.000 kroner til ingeniørene H.E. Heyerdahl og RübenHansen. I 1915 overdro disse hver sin halvdel til ingeniørene Frithjof
og Thoralf Heyerdahl. Disse solgte den så til Fagerborg menighet og
i 1955 ble huset revet og Fagerborg sykehjem bygd på tomten.
Sannsynligvis var eierskapet til Rosenborggaten 11 pro forma mens
boretten var reell nok, siden Ferdinand Ludvig og Johanna bodde der
til de døde i 1912 og 1917. Da var tiden over for familien Vibe på
denne adressen. Historien om Rosenborggaten 11, slik jeg forteller

I januar 1885 annonserte min oldemor Johanna i Aftenposten for sin
blomsterforretnings ulike produkter. Forretningen var trolig et tiltak
for å spe på en familieøkonomi som var drastisk forverret i løpet av
det siste året. Senere finner vi henne i adresseboken og i folketellingene
som kontorist ved gassverket. Hun må ha opplevd dette som en voldsom deklassering, med tanke på sin bakgrunn som kjøpmannsdatter,
verkseierfrue og rektor Vibes svigerdatter, og ikke minst fra de litterære
salongene hun hadde deltatt i og selv holdt tidligere på 80-tallet. En
av deltakerne i disse salongene var Amalie Skram. I et brev til venninnen Vilhelmine Ullmann 15. mars 1886 skrev Amalie: «Fortæl mig
også hvordan fru Vibe klarer sig. Jeg håber inderlig det går hende godt,
det stræbsomme, dyktige, varmhjærtede, men aldeles rasende menneske»3.
Den forsonlige tonen står i sterk kontrast til omtalen av oldemor i
tidligere brev, der Amalie blant annet fortalte om mareritt hun hadde
hatt om den strenge og konservative fru Vibe.4 Skiftet i tonen kan
kanskje være et uttrykk for medfølelse i den økonomiske og sosiale
katastrofen som hadde rammet familien Vibe halvannet år tidligere.5
Hvor konservativ oldemor Johanna egentlig var, vet jeg ikke, men hun
hadde i det minste rikelig anledning til å diskutere kvinnesak med sin
bror skoleinspektør Emil Nicolaysen, som i 1884 ble valgt til medlem
av Norsk kvinnesaksforening aller første styre 6.
I 1885 var oldefar tilbake som ingeniør ved jernbaneundersøkelsene
og planla nye banestrekninger, etter hvert også Bergensbanen.
Folketellingen for dette året viser at barneflokken hadde økt fra fire
til syv siden 1875, mens antallet tjenestepiker var redusert fra tre til
to. Eldste sønn, min farfar Fredrik Ludvig, emigrerte til Amerika året
før, bare 16 år gammel, men vendte tilbake åtte år senere.
Konkursene i 1884 var ikke bare en økonomisk fallitt, men minst like
mye en sosial katastrofe. Det var forbundet med stor skam å gå konkurs og for de fleste fikk det adskillig verre konsekvenser enn for mine
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oldeforeldre og deres barn, noe familien Hoaas’ skjebne er et dramatisk eksempel på. Sannheten om «Vulkan» og Rosenborggaten 11 kan
ha blitt opplevd som så belastende at min far og hans søsken og
søskenbarn aldri fikk ta del i den.
Til minne om Erik Melvold, som for 50 år siden tok forfatteren og hans
medelever ved Forsøksgymnaset i Oslo med på sine aller første
byvandringer på Nedre Grünerløkka.

OBOS r
e
m
m
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er
opplev dre!
for min

–
Som OBOS-medlem stiller du foran i køen den dagen du skal kjøpe
egen bolig. Du får også en rekke fordeler alle de årene du ikke benytter
deg av forkjøpsretten:
•
•
•

Dagens Vulkan med kontor, kulturhus og serveringssteder
Foto: Finn Ståle Felberg/Aspelin Ramm

Inntil 50 % rabatt på bolig- og kulturtilbud.
Svært gode betingelser på lån, sparing og forsikring.
Forkjøpsrett til 80 000 nye og brukte OBOS-boliger.

NOTER
1
2

Navnet «Vulkan» skal uttales med trykk på første stavelse.
Med dagens pengeverdi tilsvarer dette omtrent 3,5 millioner
kroner ifølge SSBs priskalkulator
3 Janet Garton (red). Amalie Skram. Brevveksling med andre
nordiske forfattere. København, Reitzel 2005. side 51.

4
5

Samme sted side 43.
Amalies bror Johan Alver skulle senere bli mine oldeforeldres
svigersønn
6 Torild Skard: Anne Holsens opprør i Søndre gate. I St Hallvard nr
3/2016, side 37.

BLI MEDLEM:
www.obos.no eller send sms: OBOS til 2030.

Foto: Colourbox.no

Fordeler hele livet
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EN HISTORIE OM
GEITMYRSVEIEN 11
Fra byvilla til studiehjem
Av Ellen Ruth Flo, seniorarkitekt i Statsbygg.
Masterstudent i arkitekturvern ved Arkitektur og designhøyskolen i Oslo.
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EN HISTORIE OM
GEITMYRSVEIEN 11

Studiehjem for Unge Piger, i Geitmyrsveien 11, feiret 100-års jubileum
i 2017. Huset og tomten der Studiehjemmet har stått siden 1916, er en
staselig eiendom med et verdig «ansikt utad». Studiehjemmet har som
formål å gjøre det lettere for unge kvinner å studere og være selvstendige.
Men før «Studiehjemmet» og den store villaen så dagens lys i 1896, hadde
eiendommen gått gjennom store forvandlinger. Vekst og urbanisering
gjenspeilet utviklingen man ellers også så i Christiania. På under 50 år
gikk området fra å være åpen mark til et sofistikert boligstrøk.

G
Frederik Petter Brandt
(1829-91), rettshistoriker
og juridisk professor, med
Nordstjerneordenen og
St. Olavs orden , 1880. 17
Foto: Wikipedia

eitmyrsveien 11 ble registrert som adskilt eiendom like etter
at St. Hanshaugen ble innlemmet i Kristiania by i 1859.
Dr. Prof. Juris. Frederik Petter Brandt (1825-91) kjøpte eiendommen en gang mellom 1860 og 1862. St. Hanshaugen var på denne
tiden helt annerledes fra hvordan vi kjenner området i dag. Omgivelsene
var landlige og åpne, men det var slettes ingen pyntelig park.
Til daglig foregikk aktiviteter som søppelbrenning, mellomlagring av
bøndenes gjødsel på vei til og fra byen, lemping av hestekadavre på
Merrahaugen og koking av trykksverte (som visstnok var meget
brannfarlig)1. Det var ikke et tre å se, bare berg. Det kan godt tenkes
at Frederik Petter Brandt kjøpte eiendommen som en investering,
siden omgivelsene ikke var så forlokkende. Men tomten lå høyt og
solrikt, med utsikt ned til fjorden.
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Utsnitt kart 1860
– like etter at området
ble del av Kristiania by.
Kart: www.kartverket.no

T.v. Brandt ønsket å utvide
huset og brukte denne
søknadstegningen av
trehuset i 1862.
Foto: Ellen Ruth Flo

T.h. 1867, huset er utvidet med
bibliotek og dagligstue.
Foto: Ellen Ruth Flo

I 1862 søkte Brandt om å utvide det lille huset han hadde kjøpt2.
Huset ble utvidet i 1867 med bibliotek og dagligstue i første etasje og
soverom i 2.etasje. Området rundt var fortsatt åpent, ubebygget og
landlig. Naboen mot nord (i krysset av kommende Brandts gate og
Herman Foss’ gate) var «Premiebakken», det første hopp- og lende
rennet i Christiania drevet av Centralforeningen og Christiania
Skiklubb.3
FRA SOMMERLØKKE TIL BYVILLA

På et kart fra 1881, ser man et helt annet hus på tomten i Geitmyrs
veien 11. I følge branntaksten fra 1883 er det nå «et murhus med
veranda i granitt og et hjørnetårn 9 meter høyt». Dette huset har
sannsynligvis stått der siden 1871. Husets forside og inngangsdør

Kart fra 1867 viser
ingen bebyggelse på
tomten, men det er
byggemeldt to saker
i Geitmyrsveien 11.
Kart: www.kartverket.no

21

22

EN HISTORIE OM
GEITMYRSVEIEN 11

ST. HALLVARD 1/2017

Kart fra 1881 viser

FRA BOLIG TIL BYGÅRD

murbygningen fra 1871.

Huset ble først arvet av Frederik Brandts bror, Kristian, som etter
noen år selger den til sin sønn, Johan Brandt4. Kontrakten ble utarbeidet av advokatene Seip og Bonnevie, navn som skulle gå igjen
i husets historie senere. At valget falt på Johan (den fjerde sønnen
i rekken) skyldes kanskje at han var det eneste barnet med ingeniørbakgrunn og med kunnskap om bygninger. Johan var nemlig sekretær
på Kristiania Bygningschefens kontor5 under Bygningschef Georg
Andreas Bull, og nestkommanderende i et kontor som skulle ta seg
av en by som vokste i rekordfart.6

Kart: www.kartverket.no

Situasjonsplan fra 1887
viser utvidet murhus
og enda en bygning.
Foto/Illustrasjon: Ellen Ruth Flo.

Johan Brandt satt umiddelbart i gang med det store om- og påbyggings
prosjektet som har gitt huset sin nåværende form. Husets fotavtrykk
ble først gjort speilvendt og dermed fordoblet. Deretter ble huset økt
til tre høye etasjer i mur, pluss loft. Det gamle murhuset ble svelget
helt; det eneste gjenkjennelige er tårnets form, som ble videreført
Skilt utenfor inngangen til
eiendommen i Oscarsgate 2518.
Foto: Ellen Ruth Flo

Bemalt takrosett.
Foto: Ellen Ruth Flo

Tegning av villaen i Geitmyrsveien 11-13.
Fasade mot øst (dagens utforming) med sort strek,
villaen fra 1887 med rød strek.
Tegning: Ellen Ruth Flo.

vender mot syd og mot en hage i engelsk stil som strekker seg helt ned
til dagens Fougstad gate. Murhusets oppbygging fremstår som et
tidstypisk eksempel på en pittoresk, asymmetrisk komposisjon av
volumer med sirlige detaljer. Denne sammensatte formen var rådende
også i Homansbyen. Det viser seg at det kanskje ikke var en tilfeldighet. Brandt var nemlig den første beboeren i Oscarsgate 24 i 1859; et
lite hus i en hage med forskutt gavlvegg og karnapp, tegnet av Georg
Andreas Bull. Den intime skalaen, grønne omgivelser og den sammensatte formen er den samme. I 1887 ble murhuset i Geitmyrsveien
utvidet mot nord med enda et smalt tilbygg over to etasjer med karnapp. Etter denne utvidelsen bodde Brandt der knapt 8 år, før han
døde i 1891, 66 år gammel.
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Kaminovn med speil.
Detaljer av skyvedører
med nyrenessanse
detaljering.
Detaljer av overdådig
strekdekor og dekorativt
takmaleri.
Fotos: Ellen Ruth Flo

og nytt, samlet fasadeuttrykk i høymotens ny-renessansestil. Bygningen
ble forvandlet fra en pittoresk enebolig til en stor bygård med staselige
leiligheter.

Utsnitt av kart 1904
Kart fra 1921. Dette viser
i hvilken grad Geitmyrs
veien ble bygget ut etter

OMGIVELSE OG KONTEKST – ST. HANSHAUGEN

1900. Brandts gate,

Inntil 1890-årene var det fri sikt ned til fjorden fra haugen, men nå
var byen i ferd med å ta igjen haugen.

navngitt i 1901 vises

Fra 1861 til 1900 ble St. Hanshaugen et stadig mer parkpreget område.
I 1865 plantet Selskabet for Christiania Byes Vel 1275 trær. Fra det
tidspunkt og frem til 1900, ble parken utvidet med areal og publikumsfasiliteter;8 musikkpaviljonger, vannreservoar (1872-75)9, restaurant (1890), kunstig bekk (1889), og bjørn og apekatt i bur,10 blant
annet. Trikken ble anlagt oppover Ullevålsveien i 1899 av Kristiania
kommunale Sporveier11. Disse faktorene bragte St. Hanshaugen mye
nærmere byen og hevet områdets status. St. Hanshaugen ble et sted
der byens bedrestilte etablerte seg med store, staselige leiligheter,
fremfor hus på landet eller i bysentrum.
1915 - KRISTINE BONNEVIE OG LILLA HANSEN

i planen, men forvandlet til det ugjenkjennelige i høyden. Tårnet ble
gjort om til 1890-årenes høyeste mote, nemlig hjørnetårn med kuppel.
Forvandlingen var forbløffende. Innredningen og interiøret var svært
moderne for sin tid: kaminovner med speil, bemalt gipsstukkatur og
strekdekor, utskårede dører med «speilglass», linoleum på våtromsgulv,
elektrisk ringeklokke, innlagt vann, zinkbekledd kuppel og skifertak7

I årene frem til 1915 var hele bygningen i Geitmyrsveien 11 brukt
som leilighetsgård. Området var tett bebygd, og både dyrehagen,
skibakken og vannreservoar forsvant til fordel for mer bymessige
elementer. Første verdenskrig var i gang og den kjente vitenskapskvinne
og professor Kristine Bonnevie, var sterkt engasjert i leve- og arbeidskår til kvinnelige studenter. Bonnevie hadde gode grunner til dette;

for første gang.
Kart. www.kartverket.no
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selv hadde hun overvunnet en rekke hindringer og motforestillinger
for å nå frem i universitetsmiljøet og vitenskapelige kretser. Allerede
som 23-åring publiserte hun sin første vitenskapelige artikkel, men
det var først etter mange års arbeid og en lang kamp. For at hun skulle
få professorstilling ved det Det Kongelige Frederiks Universitet i
Kristiania, måtte loven endres, …. «Våren 1912 ble det tillatt å ansette
kvinner i «Statens embeder», en lov som ifølge forfatter Inger Nordal
gjerne kan kalles «Lex Bonnevie»….. I 1911 ble hun valgt inn som
den første kvinne i det som ble omdøpt til Det Norske VidenskapsAkademie. Hun var også den første norske kvinnelige opponent til
en doktorgrad noen år tidligere. I tillegg var hun en grundig og engasjert foreleser, og holdt en rekke foredrag i radio og i folkeakademier
over hele landet.»12
Så i 1915 ble Bonnevie oppmerksom på Geitmyrsveien 11: et passende
sted for hennes studenthjems-planer. Det kan spekuleres om hun
hadde familiær forbindelse til advokatbedrift Seip og Bonnevie13, som
utarbeidet kjøpekontrakten mellom Kristian Brandt og sin sønn Johan
i 189614.
Det ble satt i gang en omfattende pengeinnsamling i 1915, som bragte
inn 35.000 kroner. Pengeinnsamling var satt i gang av komiteen ledet
av Bonnevie, til formål å kjøpe en eiendom egnet til studiehjem. Med
betydelig pengebidrag fra Constance Nygård, var det nå mulig å kjøpe
3. og 4. etg i Geitmyrsveien 11. Sammen med en gruppe sterkt engasjerte kvinner, ble dermed Studiehjemmet etablert som en ideell
stiftelse den 20. august 1916. Grunntanken deres var klar og entydig,
«….hjemmets beboere skaffes ikke bare rom og logi, men ogsaa arbeidsro
og hjemlig hygge, og at omgangstonen er sund og god, saa at hjemmet –
uten at øve paatryk paa de unges personlige anskuelser – kan danne et
betryggende miliø for deres naturlige utvikling.»15
Kristine Bonnevie.
Foto: Rude &Hilfling/Oslo Museum

27

28

EN HISTORIE OM
GEITMYRSVEIEN 11

ST. HALLVARD 1/2017

behandling. Alt sto klart til innflytting ved hovedkomiteens siste møte
den 27.juni 1916.16
Det sies at Kristine Bonnevie besøkte byggeplassen nesten daglig under
arbeidet, noe som viser hvor engasjert hun var. Dette engasjementet
fortsatte med uendret styrke opp gjennom årene; hun var Stiftelsens
styreformann i 31 år, fra 1916 til 1947. Fra 1.verdenskrig til slutten
av 2.verdenskrig var Bonnevie aktiv i alt som gjaldt studentene.
Da det var matmangel i krigsårene, etablerte hun en kjøkkenhage hvor
studentene (og hun selv) dyrket mat, slik at de fikk – om ikke annet
– én potet til middag, hver dag.

Arkitekt Lilla Hansen.
Foto: Universitet i Oslo

Thomas Heftyes gate 42,
tegnet av arkitekt Lilla
Hansen i 1910
Foto: Wikipedia

KVINNELIG ARKITEKT

Deres plan for bygget var å ominnrede 3.etg og bygge ut loftet i 4.etg,
til værelser og tilhørende fasiliteter. Hovedkomiteen engasjerte Lilla
Hansen (1872-1962), en av Norges første kvinnelig arkitekter (med
egen praksis fra 1912). Hansens hadde tegnet hus i Kristiania-området
i ca. 10 år. Hennes karriere fikk en stor oppgang da hun vant første
premie i en konkurranse for et stort leiegårdskompleks i Thomas
Heftyes gate 42 i 1911. Det var passende at en kvinnelig arkitekt fikk
dette oppdraget; Studiehjemmets styremedlemmer og viktige bidragsytere besto av mange høyt utdannede kvinner i utradisjonelle yrker
(leger, tannleger, professorer) som alle ønsket å fremme kvinners sak.
Lilla Hansen tegnet 41 værelser, pluss gymnastikksal, bibliotek, spisesal,
rom til bestyrerinde og pikeværelser. Ominnredningen ble tegnet med
mange særegne detaljer og gode planløsninger, som fortsatt er i bruk
i dag. Under kuppelen i 4.etasje er biblioteket. Alle rom i denne etasje fikk vinduer ved at Hansen løftet taket uten å forstyrre fasade
uttrykket, som er et kunststykke i seg selv. Hansens arbeid med
Geitmyrsveien 11 omfattet hele designarbeidet og offentlig saks

Mange historier kan fortelles om Studiehjemmet, men bygningens
dramatiske forvandlinger tar slutt her. I 1974 kjøpte Stiftelsen første
og andre etasje og eide hele huset. Antall værelser ble utvidet til 67.
Nødvendige tilpasninger har skjedd i takt med samfunnsendringer;
det er verken bestyrerinde eller stuepiker mer, og middag må man lage
selv. Men kvalitetene fra 1896, og de utsøkte løsningene Lilla Hansen
brakte til bygningen, er bevart.
Etter et kulturhistorisk vurdering kan man se på huset i Geitmyrsveien
11 som et resultat av samspillet mellom fire sterke mennesker, der

Detalj i fjerde etasje
tegnet av arkitekten
Lilla Hansen.
Guttebenken i fjerde
etasje. Inngangsparti
tegnet av Lilla Hansen.
Fotos: Ellen Ruth Flo
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NOTER
1 Oslo Byleksikon, oppføring «Sankt Hanshaugen».
2 Byantikvaren i Oslo, oppsummerende notater i saksmappen.
Søknad innlevert 05.03.1862, avslått 11.03.1862.

11 Bruun, Ole Daniel. Arkitektur i Oslo: en veiviser til byens
bygningsmiljø. Oslo, Kunnskapsforlaget, 2008. s.87

3 Bjerknes, s.274.

12 Blehr Lånkan, 2015. http://www.aftenposten.no/norge/
Kristine-Bonnevie-ga-alt-for-vitenskap---og-seiret-61143b.html
Lastet ned 24.10.2016, kl16:01.

4 Kjøpekontrakt mellom Ingeniørmajor Kr. Hagemann Brandt og
Ingeniør Johan Brandt, 6.april 1895, utarbeidet av Advokatene
Bonnevie og Seip.

13 Både Seip og Bonnevie familiene går igjen blant Studiehjemmets
bidragsytere, blant andre Ellen Bonnevie Seip som var formann
(1974-82)

5 Kristiania adressebok, 1903. Personsøk: Joh. Brandt «sekretær
(Bygningschefens kontor) Gjetem. Vn 11. http://arkivverket.no/
URN:db_read/db/49237/981/?size=medium&mode=0

14 Både Seip og Bonnevie familiene går igjen blant Studiehjemmets
bidragsytere, blant andre Ellen Bonnevie Seip som var formann
(1974-82)

6 G.A. Bull var Stadskonduktøren i Christiania (1865 til 1897/8), som
kombinerte rollene som reguleringssjef, oppmålingssjef,
byarkitekt og bygningssjef. Etter en omorganisering i 1898 var han
Bygningschefen frem til 1903, en separat enhet der Johan Brandt
hadde rolle som sekretær.

15 §1.2 fra Statuttene, gjengitt i Studiehjem for unge piker gjennom
75 år. (Oslo, Stiftelse Studiehjem for unge piker, 1991), s.9.
16 Syrstad, E. og Stubberud, K., Studiehjem for unge piker gjennom
75 år. (Oslo, Stiftelse Studiehjem for unge piker, 1991).

7 Branntakstsregister, 14.desember 1895 og 18.april 1896.
8 Walmann, Anette. «Det begynte med St. Hanshaugen», TOBIAS
2 og 3, 2006, s. 10-15.
9 Vannreservoar var egentlig anlagt som «trykkreduksjonsbassenger». Bruun, s. 88.
10 Bjerknes, Ernst. «St. Hanshaugen – parken», St. Hallvard
16.årgang, 6.hefte (1938), s.279.

Biblioteket i 4.etasje
slik det ser ut i dag.
Foto: Ellen Ruth Flo

hver av dem viser noe særegent fra sin tidsperiode. Fredrik Petter
Brandt oppførte sin nydelige byvilla i en park i beste nyromantiske
tradisjon; og vi kan fortsatt se spor etter hans tårnværelse. Hans nevø
Johan Brandt, Bygningschefens sekretær, endret huset ganske presist
til ‘Oslo anno 1896’; det vil si , bygg stort, bygg fort, med hjørnetårn
– for å tilby den urbane, borgerlige klasse alt som er moderne. Tjue
år senere var det ikke byens utvikling, men krig og store samfunnsendringer som preget folket. Kvinner var i ferd med å få en stemme
i samfunnet, og en av de sterkeste var Kristine Bonnevies. Hun så et
behov og handlet deretter; bygården mot parken skulle gi kvinner
mulighet til å utdanne seg på sine egne premisser. Lilla Hansen fant sin
stemme i arkitekturen. Med sine gjennomtenkte, presise grep, klarte
Hansen å uttrykke stedets og brukernes identitet: nemlig det lekne,
noe nytt i det gamle, lavmælt og pragmatiske i bunn. Dette viser
hvordan kulturhistorien, menneskene og intensjoner kan endre det
vi ser.

17 «Frederik Petter Brandt», Wikipedia, 03.03.15, kl 21:47.
18 http://www.artemisia.no/arc/historisk/oslo/homansbyen/
oscars.gate.25.html
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BENSIN
STASJONENE
SOM FORSVANT
Av Øyvind Reisegg, nestleder i styret til Oslo Byes Vel

Et fenomen man ser i Oslo og i resten av landet, er at bensinstasjoner
forsvinner; siden 1969 er ca. halvparten av landets bensinstasjoner
blitt nedlagt. I 1975 var det 139 stasjoner i Oslo, 84 i 2011, og
antallet er nå antagelig en del lavere. Mens bensinstasjoner tidligere
ble anlagt i byenes forretningsstrøk, ligger de fleste nå i ytre by, en god
del av dem langs Store ringvei.

M

ange vil nok mene at dette er en positiv utvikling, da mange
av stasjonene var omstridt, ikke minst på grunn av beliggenheten, slik som Caltex/Texaco-stasjonene på Tullinløkka og
Grev Wedels plass og Esso-stasjonen på det som i dag er Christiania
torv. Men enkelte stasjoner hadde en fin arkitektonisk utforming, noe
man i dag bare kan studere på gamle fotografier.
BENSINSTASJONENES HISTORIE

Bensinstasjonenes historie er et lite påaktet kapittel så vel i byhistorien
som i arkitekturhistorien. Deres vekst og fall som innslag i bybildet
har skjedd på i underkant av hundre år. Verdens første bensinstasjon
skal visstnok ha vært en stasjon i St. Louis, Missouri fra 1905, mens
den første arkitekttegnede var en Gulf-stasjon som åpnet i Baum
Boulevard i Pittsburg, Pennsylvania i desember 1913. Denne minnet

Caltex/Texaco-stasjonen på
Grev Wedels plass plassert i en
ombygd tyskerbrakke frem til
gjenoppføringen av Militærhospitalet.
Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum
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om en pagode med stort, utoverhengende tak, og var en drive-in
service-stasjon. Tidligere hadde det vært vanlig med bensinpumper
utenfor forretninger som landhandler og lignende, butikker som
i flere tiår hadde solgt parafin til parafinlamper.
Slik var det også i Norge. Da Østlandske Petroleumskompagni, senere
Norske Esso og nå Exxon Mobil Norge, presenterte sin virksomhet
i boken Kristiania Nærings- og forretningsliv i tekst og bilder i 1914, ble
artikkelen innledet slik: «Blandt de naturprodukter, som har været
med at omdanne det nittende aarhundrede og i ordets egenlige forstand
gjøre det lysere for menneskene, staar petroleum i første rekke.
Udviklingen er gået med noget av den eksplosive kraft, som er typisk
for produktet selv.» Og den virksomheten selskapet refererte til og
skrev om, var import og distribusjon av lampeolje. Firmaets logo hadde
den gang en parafinlampe i midten. Selskapets store tankanlegg på
Steilene, der lampeoljen ble ilandført fra tankbåter og lagret, ble
i fremstillingen viet bred plass. Bensin, som var et biprodukt av parafinfremstillingen, hadde ennå en forholdsvis liten plass i selskapets
virksomhet, men dette skulle i løpet av 1920-årene endre seg i betydelig grad sett i sammenheng med økningen i antall biler i årene som
fulgte.
I Kristiania og senere Oslo var bensinstasjonene eller bensindepotene,
som de ofte ble kalt, til å begynne med innpasset i bymiljøet ved at
innkjøringen foregikk via en innkjørsel fra gaten, gjerne flankert av
portstolper med lampekupler med stasjonens bensinmerke (Tiger,
Mil, Shell osv). Vel inne på stasjonen møtte man et lite anlegg med
pumper og et lite hus med salg av bilrekvisita og en serviceinnstilt
betjening. Slik var Standard-stasjonen som lå i Rådhusgaten 34, ved
inngangen til Kontraskjæret.
Byens første bensinstasjon var antagelig en MIL-stasjon, eid av Norsk
Brændselolje, som til å begynne med hadde adresse Revierstredet 1 og
lå mellom Dronningens gate, Myntgata og Skippergata. Den ble anlagt
i 1922, og ble etter hvert kalt Benzinstationen, Grev Wedels plass.
Adressen ble senere endret til Dronningens gate 2. Denne stasjonen
må ikke forveksles med Caltex/Texaco-stasjonen i en ombygd tysker-

brakke som lå på Grev Wedels plass frem til gjenoppføringen av
Militærhospitalet.
HELHETLIG UTFORMING

Etter hvert som bilparken ble større, sjåførenes krav til komfort økte
og selskapenes markedsføring ble mer sofistikert, fikk bensinstasjonene
en mer helhetlig utforming. Pumpene ble overbygd med et lite eller
større tak, og mot slutten av 1920-årene ble flere utformet som små
templer med søyler og saltak med stor takvinkel og tympanonfelt etter
gresk mønster. Dette var i nyklassisismens tid, da også banker, bibliotek, offentlige bad, leiegårder m.m. ble utstyrt med klassiserende

Standardstasjon
i Sannergaten i 1935.
Foto: Anders Beer Wilse/
Oslo Museum

35

36

BENSINSTASJONENE
SOM FORSVANT

ST. HALLVARD 1/2017

37

«Presseoppslag
og annonser om
«Vulkan» fra
tidsrommet 1870
til 1883.
Caltex bensinstasjon ved fabrikkbygningen «Borgen»
Kilde:

i Bispegata 12.
Bildet er fra 1956.
Nasjonalbibliotekets
base for norskeMuseum
Foto: Leif Ørnelund/Oslo
aviser».
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Essostasjonen
i Bispegata hadde
selvbetjente pumper
i 1963.
Foto: Atelier Rude/
Oslo Museum

elementer. Her var selskapenes arkitekter på linje med tidsånden. Fine
eksempler på denne typen var Standardstasjonene på Skøyen og
Adamstuen og MIL-stasjonen på Vindern.
FUNKIS

I 1930-årene finner bensinstasjonene sin form. De utformes etter hvert
i elegant funkis, enkelte med et visst art deco-preg. Noen av de mest
elegante var kanskje en del av Texaco-stasjonene (1947-67 Caltex),
tegnet av den amerikanske industridesigneren Walter Dorwin Teague.

ST. HALLVARD 1/2017

De var hvite, med flate tak, hadde store glassvinduer, til å begynne
med riktignok bare med små tak over pumpene, senere kom de store
betongtakene som dekket området mellom stasjonshusene og pumpene.
Disse stasjonshusene, som gjerne også hadde vaskehall og smørehall
med smøregrav, var dekorert med tre smale, grønne, horisontale striper og røde femstjerner nedenfor gesimsen.
Stasjonene fikk i disse årene store skilt med sine respektive logoer, slik
at de kunne sees fra lang avstand. Den første av denne typen kom

39

Fra Esso-stasjonen,
tidligere Standardstasjonen, i Sannergata,
som i 1960-årene
fremdeles var en
servicestasjon med
profesjonell betjening.
Foto: Atelier Rude/
Oslo Museum
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Caltex bensinstasjon på Tullinløkka, 1957.
Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum

i Bispegata, senere også på Gressbanen,
Maritim, på Tullinløkka og andre steder. Med
unntak av krigsårene var bensinstasjonenes
storhetstid fra annen halvdel av 1930-årene
og frem til et stykke ut i 1960-årene. I tillegg
til sitt tiltalende utseende hadde de også flere
ansatte, slik at når en sjåfør kjørte inn på
stasjonen, ble han (det var for det meste menn
som kjørte bil den gangen) møtt av ansatte
i firmaets kjeledress. De spurte om han skulle
ha full tank, fylte bensinen, tørket av frontruten, kunne sjekke om det var nok luft
i dekkene og kunne om nødvendig skifte
lyspærer, vindusviskere, vifterem, og eventuelt foreta oljeskift. Når alt var klart, hilste de
blidt til lua og ønsket sjåføren god tur videre.
Utviklingen med økende antall biler og større
tankbiler, førte etter hvert til behov for mer
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asfaltert plass rundt stasjonene. De nye bensinstasjoner ble lagt i byens
utkant, ved de nye drabantbyene og ved innfartsveiene til byen. De
små stasjonene tilpasset byen ble lagt ned. Større investeringer, høyere
driftskostnader, økt tilbud av varer, lengre åpningstider og mer ufaglært
arbeidskraft, førte til lavere avkastning som gjorde at man fra begynnelsen av 1970-årene innførte selvbetjente pumper. Utformingen av
stasjonene ble mer standardisert med store tak med lysende bånd på
bygninger og pumpetaksgesimser. Stasjonsbutikkene fikk et stadig
mindre utvalg av bilrekvisita, det ble slutt på oljeskift, smøring og
service, men desto mer salg av dagligvarer, varme pølser, boller og
kaffe. På dette tidspunktet hadde bilene også blitt vesentlig mer avanserte- bare det å skifte lyspærer krever sitt. Og mens en bil i 1960-70årene kjørte ca. 2500 km mellom hvert oljeskift, kjører de nå 20-30.000
km.
ARKITEKTTEGNEDE BENSINSTASJONER

I USA tegnet flere av landets ledende arkitekter som Frank Lloyd
Wright, Richard Neutra og Rudolf Schindler bensinstasjoner.
I Danmark tegnet Arne Jacobsen flere stasjoner, en av disse på Strandvejen
utenfor København, er fredet. I Oslo er ingen av de elegante bensinstasjonene fra «gullalderen» bevart, men ellers rundt i landet finner
man noen få: som Brødrene Hansens BP-stasjon sør for Borgheim på
Nøtterøy og en gammel Shellstasjon i Mosjøen er fredet. På Folkemuseet
er det oppført en kopi av en Standardstasjon fra Holmestrand.
Det er ikke bare de gamle stasjonene som er borte, også en stor del av
de gamle, kjente oljeselskapsmerkene er borte: BP, Mobil, Caltex og
Texaco, Gulf, Fina, Norol og nå sist Statoil. Men Esso og Shell holder
foreløpig stand. Til gjengjeld har vi fått Circle-K og de ubetjente St1
og Uno-X.

KILDER
Sophie Lorch-Falch, E24
SSB
Norsk Petroleumsstatistikk
Alv Skogstad Aamo: Bensinstasjonen, Oslo 1995

Shell bensinstasjon
på Kastellet 1979.
Foto: Atelier Rude/
Oslo Museum
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SLAGET OM
PØLSEVOGNENE
I 1927
Et 90-årsminne fra Oslos
arkeologmiljøs innerste krets
Av Einar Østmo, professor emeritus, Kulturhistorisk museum,
Universitetet i Oslo

E

t stort navn i norsk arkeologi i første halvpart av 1900-tallet,
og ikke minst i den del av faget som hadde hovedkvarter
i Kristiania og Oslo, var professor Anton Wilhelm Brøgger
(AWB). Han var født i Stockholm 11. oktober 1884, og døde i Oslo
29. august 1951. Hans far var den berømte professor i geologi og
universitetsrektor W. C. Brøgger (1851-1940) som uten tvil var en av
de mest markante akademikere i Norge i sin tid. AWB må utvilsomt
ha følt en sterk oppfordring til å følge i farens fotspor, noe han også
kom til å gjøre, skjønt ikke som geolog, men som arkeolog.

Professor A. W. Brøgger.
Foto: Kulturhistorisk museum

AWB hadde nok noe mer av det man kaller et kunstnersinn enn sin
naturvitenskapelig orienterte far, noe som kom frem på mange vis
i hans virke som arkeolog. Det var til og med visstnok slik at AWB
opprinnelig helst hadde villet bli musiker, men det ville ikke faren gå
med på – og så endte det med å dyrke musikken privat. Han var etter
hva det sies en meget habil pianist, og det fortelles at han gjerne lå på
sengen og leste partiturer før han sovnet om kvelden etter en lang dag
ute på utgravningsfeltet. Det tror jeg nok er enestående blant norske
arkeologer til denne dag.

45

46

SLAGET OM
PØLSEVOGNENE I 1927

Men i årene 1905-1910 kom det fra AWB en ren styrtsjø av avhandlinger, fremfor alt om norsk steinalder som han dermed kom til å legge
et sterkt grunnlag for i flere generasjoner av arkeologer siden, helt til
vår tid. Det toppet seg med doktoravhandlingen Den arktiske stenalder
i Norge, som kom i 1909.
Etter noen år i Stavanger kom AWB i 1913 til Kristiania som underbestyrer ved Universitetets oldsaksamling der Gabriel Gustafson var
professor, og i 1915 etterfulgte han 31 år gammel Gustafson som
professor i arkeologi og bestyrer av Oldsaksamlingen.
Det er mange ganger fortalt om hvordan den unge A. W. Brøgger
straks satte i gang med å utnytte sitt store organisasjonstalent, sine
mange forbindelser og ellers alle muligheter for å bygge ut Oldsak
samlingen til et stort, tidsmessig forskningsinstitutt etter at han fikk
stillingen som professor og bestyrer av Oldsaksamlingen i 1915.
Og ikke minst lyktes det, mot store odds, å få reist Vikingskipshuset
på Bygdøy og å få publisert det store Osebergfunnet i en hel rekke av
staselige bøker – eller folianter, for det er det de er i sitt store format.
Dertil hadde han vide samfunnsmessige interesser, var medlem av
Nationaltheatrets styre og møtte som vararepresentant på Stortinget
flere ganger i årene 1928-30 for Frisinnede Venstre.
ARKEOLOGKLUBBEN

Innad i arkeologimiljøet kan man blant mange andre ting særlig legge
merke til AWB’s velutviklede forståelse for betydningen av den sosiale
og selskapelige del av det faglige samvær.
En av de mest interne og hemmelighetsfulle foreteelser i Oldsak
samlingens og arkeologiens historie i AWB’s tid, er det som kom til å
bli hetende Arkeologklubben. Fra først av, det vil si fra stiftelsen på
Haakon Scheteligs1 kontor i Bergen 2. februar 1911, var det tanken
om å skape et «Norsk Arkeologisk Selskap» som var grunnlaget, og
selv om dette første forsøket med tiden utviklet seg til å bli en selskaps
klubb – for ikke å si et mer eller mindre permanent påskudd til å ta
en rangel – så hadde møtene så å si alltid et alvorlig innslag. Medlemmene
var landets arkeologer, som ble innvotert under mer eller mindre streng
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iakttagelse av bestemte formalia; blant annet ble kandidatene sendt
på gangen under voteringen, og valget var av visse, «prinsipielle grunner» vanligvis ikke enstemmig.
Etter at AWB kom til Kristiania ble møtene som regel holdt på Café
Engebret på Bankplassen, og der kunne de vare til godt ut på natten.
Møtereferatene ble alltid omhyggelig ført inn i en fremdeles eksi
sterende protokoll som sammen med endel andre effekter fra Klubbens
liv ble oppbevart i noe av det hemmeligste av alt hemmelig på
Oldsaksamlingen, nemlig «Kisten», en kopi av Osebergkisten som sto
på bestyrerkontoret. Referatene er uten tvil ment bare til internt bruk,
men er tildels fornøyelig lesning, med sitt preg av kvasi-formell
høytidelighet og mer eller mindre elevert vrøvl.
Møtene foregikk langt fra regelmessig; på det meste et par ganger
i året, men av og til kunne det gå flere år mellom hver sammenkomst.
Lenge var det nok slik at møtene ble holdt når det bød seg en rimelig
anledning, og det kunne gjerne være når et av de utenbys medlemmer
kom til Oslo. Som regel var det foredrag hvor forskningsresultater og
ideer kunne luftes i fortrolig lag. Dette var en form som uten tvil
passet AWB godt, og som han nok på et vis dyrket så lenge han levde,
også utenfor Arkeologklubbens sammenheng.
A.W. Brøgger var selv Klubbens evige president – alltid gjenvalgt,
riktignok som oftest mot én stemme av det prinsipp som allerede er
nevnt, og som vil fremgå nærmere nedenfor. Når det gjaldt menyen
ved sammenkomstene – et tema av betydning for nærværende fremstilling – var det opprinnelig torsk, men et internt opprør i slutten av
1920-årene førte til at man gikk over til biff, mens møtene gjerne ble
avsluttet med nattmat i form av pølse ved en pølsevogn på Stortorvet.
SLAGET OM PØLSEVOGNENE

Klubben hadde skiftet navn lenge før opprettelsen i 1936 av det vi nå
kjenner som Norsk Arkeologisk Selskap, og beskjeftiget seg som sagt
like mye med det som med litt velvilje kan kalles sosialt samvær, som
med faglige spørsmål. I hele klubbens levetid kan det påvises to klare
høydepunkter, nemlig slaget om pølsevognene i 1927, og feiringen
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som berörer klubbens mest vitale interesser blir den efter beslutning på möte 4 oktober s. a. å tilföie protokollen.
Presidenten festet oppmerksomheten ved Oslo formannskaps
beslutning om å forby porthandelen på den tid av dögnet da
den har sin störste berettigelse, og fremsatte forslag om at man
rettet en samlet henstilling til bystyret om ikke å vedta formannskapets beslutning. Dette blev enstemmig vedtatt.
En sådan henstilling blev den fölgende dag under bakrusens
inspirerende innflydelse avfattet av A. Björn2, delvis med bistand
av sekretæren, og undertegnet av samtlige undtagen Nummedal3,
oversendt bystyret. Kopi av skrivelsen fölger vedlagt protokollen.
Oslo, den 17. juni 1927»

Til
Oslo Formandskap
Grev Wedels plass 2,
Oslo

Det var pølsevogner
i bybildet lenge etter at
det store slaget sto
i 1927. Her et bilde fra

av A. W. Brøggers 60-årsdag i 1944. Her skal vi i denne omgang se
nærmere på den første av disse minneverdige begivenheter, uten tvil
Arkeologklubbens glorverdigste triumf og største stund.

omkring 1960 nettopp fra
Stortorvet. 1960 var det
første året bilsalget ikke
var underlagt rasjonering
etter andre verdenskrig.
Det var derfor mange
eldre biler på veiene, her
en Vauxhall fra 1939.
Foto: Sporveisannonsene/
Oslo byarkiv

Som sagt var det skikk og bruk å avslutte møtene ved en pølsevogn
på Stortorvet, men et fremstøt fra myndighetene i 1927 truet med å
gjøre slutt på denne ærverdige tradisjon. Vi kan la aktstykkene tale
for seg selv, og begynner med referatet fra et samvær som til en forandring, og formodentlig i anledning av sommeren, ble holdt på
Folkemuseets restaurant på Bygdøy.
«Den 15 juni 1927 hadde Arkeologklubben en sammenkomst
på Folkemuseets Restaurant. Sammenkomsten hadde ikke
karakter av et ordinært möte, men da der blev behandlet en sak

Av dagspressen har vi set at der er forslag oppe om å nekte de så populære
pølsevogner salgsrett efter klokken 9 om aftenen. I den anledning tillater
vi oss i ærbødighet å henstille til det ærede formandskap at så ikke må skje.
En beslutning av nevnte art vil nemlig på det mest følelige ramme en
stor del av byens borgere. Vi tænker her ikke nærmest på porthandlerne
selv, men på de tusener som i årets løp er nødt til å ferdes ute om
natten. Vi som på våre regelmessige møter altid inntar natmat ved en
pølsevogn kan efter årelang erfaring bevidne hvilken misjon disse
vogner opfyller i vår by, hvor som bekjendt restaurantene stenger
tidligere enn i noen annen europeisk hovedstad. Når det påtenkte
forbud anbefales av politiet med den begrunnelse at det vil lette
opretholdelsen av ordenen i byens gater om natten, tillater vi oss under
henvisning til vor nevnte årelange erfaring å bemerke at vi aldrig har
set selv det mindste tilløp til uorden ved en pølsevogn. Derimot har vi
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set konstabler innta et hurtig, natlig måltid ved pølsevognene, og vi har
heri set et vidnesbyrd om at pølsevognene er vel anskrevet hos overvokterne av den natlige ro og orden.
Politiets motivering for sin anbefaling av det også sosialt set litet
tiltalende forbud er oss derfor helt uforståelig.
Som kulturhistorikere vil vi også tillate oss å fremheve det oplivende
moment i bybilledet som disse vogne medfører. Det som karakteriserer
en storby er som bekjendt ikke bare bebyggelse og regulering men også
det liv som rører sig innen dens grenser. Fjerner man pølsevognene vil et
karakteristisk træk i byens ansikt forsvinde.
Vi tillater os derfor likesom ut fra en rent menneskelig betraktningsmåte
å henstille til det ærede formandskap så inntrengende vi kan: la pølsevognene bli stående, la deres innehavere fremdeles bli i stand til å ernære
sig selv på hederlig måte, istedenfor å bringe dem til betleri og frita oss
utpinte skatteborgere for å legge tyngden av de 1300 porthandlere til den
forsørgelsesbyrde som det offentlige ellers allerede har pålagt oss.
Ærbødigst
I ARKEOLOGKLUBBEN I OSLO.

Henstillingen vakte en viss opmerksomhet også i pressen, og
det er neppe for ubeskjedent å anta at den var medvirkende til
sakens heldige utfall. Formannskapets beslutning blev som
bekjendt omgjort av bystyret.
Denne Klubbens förste og heldige optreden utenfor den engere
krets er det derfor all grunn til å minnes, så meget mer som
saken ikke synes å skulde bli uten politiske følger (Se næste
referat).
«Valgplakaten» som markerte seieren i slaget om pølsevognene. Tegningen av den pølsespisende

Oslo 4 oktober 1927
Björn Hougen4

A.W. Brøgger er laget av Oldsaksamlingens tegner, Mary Wilhelmsen (senere Mary Storm).
Foto: Kulturhistorisk museum.
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Valg- og vrövlemöte på Engebret 4 oktober 1927.
Tilstede: President, sekretær, Nummedal, Grieg, ing. Johannessen,
Mowinckel, Ringdal, Björn, Engelstad, Gjessing5.

GRUNNLEGGER AV
ST. HALLVARD

Lokalet var smagfult dekorert med valgplakater fra porthandlernes forening med opfordring til å stemme på deres velgjörer,
vår udmerkede president (fig. 2). Menyen var öl og pölse.

D

Da Halvor efter store anfektelser hadde besluttet sig til ikke
å se whiskyflaskene6, blev mötet satt. Referat fra forrige ordinære
möte og sammenkomsten i juni blev oplest.
Som nye medlemmer blev innvalgt ingeniör Fr. Johannessen
og museumsassistent Gutorm Gjessing, der begge som prövekandidater har overvært et par möter. Mowinckel stemte mot
optagelse fordi en beslutning aldri bör være enstemmig.
(…)
Björn Hougen.»

et var i «jubilæumsåret» 1914 at Anton
Wilhelm Brøgger og Edvard Bull
troppet opp på forlagsdirektør
William Nygaards kontor i Aschehoug
forlag med sitt nye tidsskriftprosjekt.
Norskdomsbevegelsen var på sitt høyeste,
Det Norske Teatret var startet et par år før
med Hulda Garborg som styreformann,
bunadene begynte for alvor å kle landet, og
i leikarringene ble det danset og spilt. Landsmål,
bygdemuseer og lokalhistorie var nye kulturuttrykk
i et land som kjente på ny selvstendighet og økonomisk
fremgang.

Det var det. Noen eksemplarer av den nevnte «valgplakaten» er stadig
i behold, også klisjeen til Mary Wilhelmsens (senere Mary Storm)
tegning av den pølsespisende AWB. Slaget var vunnet, og arkeologklubbens nattmattradisjon kunne fortsette som før. Som antydet
innledningsvis ble AWB også virkelig valgt til Stortinget, iallfall som
vararepresentant, for Frisinnede Venstre som han siden også en tid var
formann for. Men om dette hadde noen direkte sammenheng med
pølsevognslaget, kan vel være litt mere tvilsomt. Arkeologklubben selv
levde iallfall videre, iallfall til 1944, da A. W. Brøggers 60-årsdag ble
feiret med all den festivitas som kunne stables på bena, tidene tatt
i betraktning. Men det er en annen historie.

De to nevnte herrer ville imidlertid slå et slag for Kristiania og by
kulturen gjennom å etablere tidsskriftet St. Hallvard. I deres første
leder fra februar 1915, skriver de:

enn A.W.Brøgger; sekretær, Bjørn Hougen; arkeologen Sigurd
Grieg (1894-1973); skipsingeniør Fredrik Johannessen (1873-1951);
kunsthistoriker Rolf Mowinckel (1894-1908); runearkivar, lektor
Karl Ringdal (1886-1941); arkeolog og kunsthistoriker Eivind S.
Engelstad (1900-1969); arkeolog og etnograf Gutorm Gjessing
(1906-1979).
6 Dette var jo under forbudstiden!

Og slik har Brøgger og Bulls kongstanke blitt videreført i St. Hallvard
i mer enn 100 år.

NOTER
1 Arkeologen, professor Haakon Schetelig (senere Shetelig)
(1877-1955).
2 Arkeologen Anathon Bjørn (1897-1937)
3 Arkeologen Anders Nummedal (1867-1944)
4 Arkeologen Bjørn Hougen (1898-1976)
5 I tillegg til dem som er omtalt tidligere: President, ingen annen
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«Den samfølelse med hjemsted og fortid som har holdt paa aa forsvinde
i vore bygder, den gjælder det aa skape fra nyt av i Kristiania. Denne
byen som har grodd og utviklet sig helt fra dengangen da stenaldersfolkene sat og spiste østers i strandkanten oppe ved Dælenenggaten,
og til kornsiloen ble reist på Vippetangen – Harald Hårdrådes, bisp
Nikolaus’, Kristian IV’s, Nils Tollers, Thomas Heftyes by – vil vi lære
os selv og andre aa bli glad i ved aa grave frem dens fortid, vise hvad
den har været og hvad den er blit til.»

orh

St. Hallvard finnes
i mange varianter.
Her skåret i tre og belagt
med bladgull. Henger hos
Havnedirektøren i Oslo.
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I en bortgjemt kjeller på Torshov i Oslo ligger et av få vitnesbyrd om
hvordan den kalde krigen påvirket Norge. Bygningen har noe som
ser ut som en helt ordinær kjellertrapp, men den ender i et hvitmalt
metallgitter. Bak gitteret og en halvmeter tykk betongdør, ligger et
av de mest spesielle objektene på Telenors verneplan: et hemmelig
dommedagsrom. Den skjulte nødsentralen i kjelleren på Åsen
telebygg er en direkte konsekvens av den kalde krigen, og frykten
for atomangrep og total utslettelse.

O

ktober 1962: i 13 dramatiske dager holdt verden pusten.
Aldri har verden vært så nær full atomkrig. Den kalde krigen
mellom øst- og vestmaktene nådde bristepunktet da Sovjet
unionen bestemte seg for å utplassere atomraketter på Cuba, med
rekkevidde til amerikanske storbyer. USA på sin side hadde allerede
mellomdistansemissiler rettet mot Sovjetunionen fra Tyrkia. Nå startet intense forhandlinger mellom president John F. Kennedy og den
sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov – begge med fingeren på hver
sin atomknapp. I siste liten snudde de sovjetiske skipene som var på
vei til Cuba med våpen. Krisen ble avblåst, men verdenssamfunnet
var rystet. Dommedag hadde aldri føltes nærmere.
I BEREDSKAP

DOMMEDAGSROMMET
Teksten er hentet fra www.telenorkulturarv.no/nodsentralen-pa-asen
og er tilpasset St.Hallvard.

Også i Norge var beredskapen høy under Cubakrisen, militæret var
forberedt på rask mobilisering. Telenors (Televerkets) nødsentral på
Åsen er et av få gjenværende spor etter sivilt beredskap fra denne tiden.
Hit skulle cirka 15 intetanende telegrafistinner fraktes fra Telegraf
bygningen i Kongens gate ved et eventuelt angrep.
Kommunikasjon er gjerne det første som rammes i krig. Det ser man
på regimer i dag og hvordan makthaverne forsøker å kneble ytrings
friheten. Derfor fantes det på begynnelsen av 1960 -tallet en plan for
hvordan telegrafistinnene skulle forflyttes hit. De visste selvfølgelig
ingenting. Planen var topphemmelig.

Nødsentralen har stått
urørt siden den ble
etablert i 1962. Rommet
ble gjenoppdaget ved en
tilfeldighet av en oppmerksom vaktmester
i en bortgjemt kjeller
på Torshov.
Foto: Cato Normann
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tørrdoen i avlukket ved siden av. Ellers er det mest teknisk utstyr nede.
En kabeltavle. Et sentralbord med et gammeldags telefonrør, samt en
loggbok med «Åsen Nødsentral» i sirlige løkkeskrift på omslaget.
Midt i rommet henger noe som minner om et moderne sikringsskap.
Ved siden av hver spak er det en liten lampe som lyser bestandig,
men som ingen vet hva er koblet mot. Ingen tør å skru anlegget av.

Detaljebilde av
sentralbordet som
ble benyttet for å
manuelt koble opp
telefonsamtaler.
Foto: Terje Norli

ET VITNESBYRD

STRATEGISK PLASSERING

Lukten i bunkersen er stram av fuktskader. Innenfor døren på tre av
veggene, er det oppheng til ytterklær, nok knagger til en liten skole
klasse. Knaggene er malt i samme farge som betongveggene, en mose
grønn nyanse som viser seg å være gjennomgående i de tre rommene
nødsentralen består av. Neste dør går inn til et slags kontrollrom. Det
er arbeidsplass for to personer og to stoler i rommet. Man må selv
tolke interiør og materialer, for det er ingen igjen som kan fortelle noe
om den hemmelige nødsentralen.

Innerst i bunkeren er telefonistinnenes arbeidsrom, utstyrt med 15
sentralbord. Rommet er ikke stort, og bare tanken på den hektiske
aktiviteten som ville utspilt seg her nede, lokker på migrene. Hvorfor
valgte Telenor å legge alarmsentralen akkurat her?

Tingene og rommet i seg selv bærer vitnesbyrd om innsatsen Telenor
var forberedt på å gjøre ved en eventuell toparts atomkrig: telegrafist
innene måtte nok belage seg på lange, innestengte dager i bunkeren.
Det samme forteller en båre lent inntil veggen i arbeidsrommet, og

Hovedkoplingsstativ
i den manuelle telefonsentralen. En manuell
sentral var nødvendig da
en fiende i krigssituasjon
mest sannsynlig ville
sabotere en automatisk
sentral.
Tørrdoen ble aldri tatt
i bruk og står fortsatt

Åsen Telebygg er plassert over hovedfjernkabelen som går ut av Oslo,
alle samtaler ut av Oslo gikk gjennom denne. I en luke på veggen bak
sentralbordene ligger kabelsjakta, som man kan følge ut av Oslo, som
rømningsvei.
Og utstyret virker ennå. Grunnen til at dette er en manuell telefonsentral, er nok at fienden sannsynligvis ville sørget for at den automatiske telefonsentralen var ubrukelig. Man er veldig sårbar i krig hvis alt
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urørt.
Fotos: Terje Norli
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er automatisert og digitalisert. Og de
røde kablene går rett på den fysiske
kabelen.

Arbeidsplassen til
telegrafistinnene som
skulle håndtere sentralen
under den eventuelle
atomkrigen. Plassene
ble aldri tatt i bruk og
stolene er fortsatt
pakket inn i plast.
Foto: Cato Normann

Men det ble aldri bruk for utstyret
på Åsen nødsentral. Sovjet angrep
aldri Norge. Kontorstolene fikk
beholde plasten på, og tørrdoen var
det ingen som gadd å pakke ut. Den
hemmelige nødsentralen ble stående
ubrukt og glemt. Fram til Telenor
midt på 1990-tallet gikk i gang med
å utarbeide sin verneplan for byg
ninger og installasjoner. Da hadde en forundret vaktmester ringt og
lurt på hva i alle dager som befant seg i kjelleren hans.
Ved en eventuell katastrofe skulle ledelsen i Televerket iverksatt krise
plan. Ledelsen i Televerket var selvfølgelig klar over dette stedet, samt
Forsvaret. Så det var noen som visste, men kun folk på toppen. Ikke
vaktmesteren, ikke de ansatte i Televerket og absolutt ikke naboene
i Hans Nielsen Hauges gate på Torshov.
VERNET KULTURMINNE

«Vernet Kulturminne Telenor» står det på en plakett utenfor, som ikke
synes med mindre man forviller seg ned den bratte betongtrappa.
En utfordring i dag er at alt rundt nødsentralen er bygd om, slik at
tilgangen blir vanskelig. Tidligere var hele kvartalet eid av Telenor.
Her mønstret montørene av og på, hentet kabler og verktøy, vasket
telebilene og hadde lunsj i kantina. I dag er dette bakgården til et
leilighetskompleks, og utenfor er det en grønn bakgård.
Nødsentralen på Åsen er et sted som lar deg merke spenningen som
preget verdenssamfunnet på 1960-tallet. Her sitter den kalde krigen
i veggene.
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LOSÆTER
- en kulturinstitusjon
uten vegger
Av Anne Beate Hovind, Bjørvika Utvikling As
Foto: Vibeke Hermanrud, Bjørvika Utvikling As
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et hele startet vinteren for 5 år siden.
I forbindelse med Kunsthall Oslo
ble utstillingen «Utsikt fra Ekeberg»
satt opp. Et av bildene fra 1884 viste hvor
frodig og dyrkbart området rundt Loelva
en gang var. Midt inne mellom fire høye og
omstridte ventilasjonstårn, en stor trafikkmaskin og et bygg- og anleggsområde, lå
den kommende Loallmenningen som en
øde øy. Et mer absurd sted fantes ikke for
en urban seter.
Kunstnerkollektivet Futurefarmers, ledet
av Amy Franceschini, ble invitert av Bjørvika
utvikling AS til å utvikle et kunstprosjekt i de offentlige rommene
i Bjørvika. De initierte parsellkollektivet Herligheten i 2012. Det ble
samlet inn midler slik at infrastruktur som pallekarmer, fiberduk, jord,
vann og fellesplass kunne stilles til disposisjon. Hver parselleier fikk
jord, fiberduk og pallekarmer til å lage en hage på fem kvadratmeter.
De nye eierne kunne dyrke hva de ville så lenge hagen fikk bestå.
Aftenposten skrev en artikkel hvor det ble annonsert loddtrekning av
parsellhager til gratis disposisjon. Interessen for parsellene var overveldende, med totalt 4000 søkere. Slik ble det trøstesløse anleggsområdet
til en hage som fikk det åpenbare navnet Herligheten. Prosjektet vokste videre med Flatbread Society i 2013 og Losæter i 2014. Prosjektet
produseres av Bjørvika Utvikling i samarbeid med kunstnerne og
støttes av Statens vegvesen Region øst, som har bygget operatunnelen.
Parsellhagen eksisterer fortsatt.

Losæter er en ny kulturinstitusjon i Bjørvika med beliggenhet midt
blant bygg som Operaen, Munchmuseet, Deichmanske hovedbibliotek
og Børsen. Den er dedikert til kunst og urbant jordbruk. Uten vegger,
men med en åker av urkorn, levende matjord, grønnsaksbed, forsøksfelt med forskjellig kompostering, høner og egen bybonde. For ikke å
glemme det offentlige bakehuset med tre ulike ovner til glede for byens
befolkning.

I dag er enda flere knyttet til Losæter: kunstnere, birøktere, urtehagedyrker, parselleiere, bønder, bakere og kokker. Til felles har de interessen for kortreist mat. Norges Bondelag, sammen med Norgesgruppen,
har gått sammen om å ansette en bybonde. Foreningen Losæter er
etablert for å sikre Losæters framtid.

Oversiktsbilde over
Loallmenningen før
Losæter ble etablert.
Området rundt består
av motorvei og
byggeplasser.
T.v: Loallmenningen
med parseller og åkre.
Bakerhuset er ikke satt
opp ennå på dette
fotografiet.
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Norges første bybonde,

LOSÆTER – JORDBRUK I URBAN DRAKT

Andreas Capjon, høstet

Det offisielle navnet Losæter kom i 2014 etter to år med aktivitet.
Losæter ligger i et av Bjørvikas nye framtidige offentlige rom som har
fått navnet Loallmenningen. Alnaelvas nederste del gikk over Loenga
hvor allmenningen har sin beliggenhet i dag. Navnet Lo peker på
nærheten til vannet og Sæter henviser til den gamle norske tradisjonen
og retten til å sette dyra ut på sommerbeite og til å oppføre et seterhus.
På den måten fanger navnet Losæter hele prosjektets grunntanke.
Samtidig gir det assosiasjoner til den norske jordbruksarven og skaper
en forbindelse mellom fortid og nåtid. Før industrialiseringen og
utbyggingen av havnen var området et viktig bynært jordbruksområde,
og nå gjør Losæter igjen landbruk til en sentral del av Bjørvikas kulturlandskap – denne gangen i urban drakt.

nærmere tre tonn
grønnsaker og poteter
den første sesongen.

Samtidig som at Losæter vil vokse organisk og utvikles, blir ideen om
å kultivere – både praktisk og i mer metaforisk forstand – knyttet til
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større ideer som selvråderett og utvikling av organiske prosesser
i landbruket, sosiale samværsformer og kulturformer. I dag er Losæter
en paraply for en rekke grupper som organiserer aktiviteter relatert til
kunst, urban matproduksjon og bevaring av allmenningen. Det yrer
av liv og folk i alle aldre fra ulike steder i Oslo som liker dyrke i jorda,
men også de som bare vil gå en tur og omgis andre dyrkeglade mennesker.

I jordprosesjonen fraktet
50 bønder jord fra sine
økologiske drevne gårder
på Østlandet. Prosesjonen
markerte starten på
prosjektet Urkornåker.
Våren 2016 ble 250
kvadratmeter åker sådd
med 9 ulike kornsorter
med bl.a. svedjerug,

DEN FØRSTE BYBONDEN PÅ HELTID

Norges første heltidsansatte bybonde, Andreas Capjon, er oppvokst
på en økologisk gård, og søkte tilbake til naturen etter flere år som
leder i en integreringsbedrift. Som bybonde er hans hovedoppgave
å gjøre Losæter til en bemerkelsesverdig liten urban gård. På et fire
mål stort område har han allerede sørget for en grønn oase hvor byfolk
kan lære om hvordan matproduksjon foregår: kunnskap om matjord,
dyrking, spising og kompost. Bybonden dyrket den første sesongen
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emmer, spelt, enkorn
og svarthavre.
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nærmere tre tonn med grønnsaker og poteter. Han har hatt høner på
setra og våren 2017 planlegger han å ha griser der.
Norges Bondelag, som er blant initiativtagerne til Bybonden, er en
fagorganisasjon for bønder og andre som er opptatte av norsk matproduksjon. De har som mål å spre informasjon om landbruk og
matproduksjon. Å lære byfolk om hvordan de kan dyrke mat, bidrar
til økt respekt for den nødvendige kompetansen bak matproduksjon.
De har også stiftet Oslo Bybondelag.
Interessen for Bybonden har vært enorm. Politikere, beslutningstakere
og innbyggere i alle aldre i byen har funnet veien til hans arbeidsplass
og en rekke internasjonale delegasjoner besøker stadig Losæter med
norsk og internasjonal presse.
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Bybonden har samarbeidet med den kjente, lokale restauranten
Maaemo med tre Michelin-stjerner. Maameo har hentet grønnsaker,
urter og blomster til sitt kjøkken og Losæter har fått restavfallet for
å lage kompost. Et godt eksempel på kortreist mat og kretsløpsøkonomi.
Kanskje er dette bare starten på samarbeid med bedriftene i Bjørvika
om å gjenvinne matavfallet deres?
JORDPROSESJON MED JORDDONASJONER

Den 13. juni 2015 gikk drøye 300 mennesker i en jordprosesjon fra
Botanisk hage, ned gjennom Grønland til Bjørvika og Losæter.
I følget var det 50 bønder fra sine økologiske drevne gårder på Østlandet.
Alle hadde med seg en symbolsk mengde matjord fraktet med trillebårer, traktorer, hester og esel. Jorden ble donert til setra og deltakerne undertegnet en erklæring om bruken av jorda. Med dette la de
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Da Herligheten parseller ble annonsert i Aftenposten tok over 4000 mennesker kontakt for å sikre seg en hageflekk. Ikke
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Bakerhuset ble satt opp i desember 2016 skal være et møtested for å lære om urkorn, baketradisjoner og matproduksjon.

alle fikk en parsell, men de som gjorde det sørger for at deres jordflekk dyrkes og holdes vedlike. Det høstes inn store

En baker skal bidra med workshops og opplæring for barn og unge, men også være tilgjengelig for andre kulturaktiviteter.

mengder grønnsaker i løpet av en sesong.

Foto: Monica Løvdahl, 2016. Copyright: Futurefarmers Flatbread Society / Bjørvika Utvikling

fundamentet for kunstprosjektets Urkornåker (Flatbread Society Grain
Field); et historisk og symbolsk øyeblikk.
URKORN – GAMLE KORNSORTER

Våren 2016 ble 250 kvadratmeter åker sådd til med 9 ulike kornsorter
med bl.a. svedjerug, emmer, spelt, enkorn og svarthavre. Alle gamle
og solide kornsorter tilpasset nordiske forhold. Såkornene ble donert
av Kristin og Johan Swärd som har en økologisk gård på Gran
i Hadeland. Korn har vært en kulturbærer gjennom hele vår historie.
Utallige kornsorter har sett dagens lys og forsvunnet igjen. Johan og
Kristin prøver å ta vare på vår nordiske kulturarv.
Johan Swärd sier følgende om sin motivasjon: Vi setter fokus på alternative sortsvalg, økologiske dyrkningsmetoder og kornets bake- og ernæringskvalitet. Vi skal levere jorden og Jorden tilbake til våre barn, bedre
enn da vi overtok den.
ET SKULPTURELT BAKEHUS

Desember 2016 fikk Bjørvika og Oslo et nytt og offentlig bakehus.
Bakehuset, eller eldhuset, inneholder tre ulike ovner; ei takke, en
tandooriovn, en dome (pizzaovn). Målet er å gjøre bakehuset til en
viktig møteplass for formidling av kunnskap om matproduksjon for

barn, unge og byens befolkning. Interiøret er ikke ferdig før til sommeren, men allerede nå er det mange som ønsker å gå på workshop
for å lære seg å bake.
Huset er tegnet av kunstnerne selv, inspirert av designet til norske
Colin Archer´s redningsskøyte. Et av de viktigste fundamentene
i prosjektet er å redde den immaterielle kulturarv og håndverk som
jordbruk og baking, og gamle norske kulturelle kornsorter.
GRØNT SKIFTE

I moderne byutvikling er det grønne skiftet i ferd med å få et innhold
hvor byens befolkning ikke bare skal konsumere kultur, men tilbys
aktiviteter. Den aktive innbyggeren går turer, dyrker og produserer
egne grønnsaker og er opptatt av jordnære ting, bokstavelig talt.
Losæter sklir rett inn i denne trenden. Byene vokser og stadig flere
kommer til å bo hele livet i byen. En viktig dimensjon med Losæter
er å sikre at nye generasjoner tilbys læring og kunnskapsutvikling
gjennom helt konkret erfaring med å dyrke i jorda. Det er gjennom
slik erfaring at man kan sikre forståelse for fundamentale sammenhenger mellom miljøet og framtiden. Det handler om å forstå mat
jordas betydning i forhold til naturens sårbarhet.
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slos myndigheter har i årenes løp tatt initiativ til flere
byjubileer. Således feiret byen 300-årsjubileum i 1924,
900-årsjubileum i 1950 og 1000-års jubileum i 2000.
Det kan være på tide å se tilbake på jubileet i 1950 og hva som preget
byen i jubileumsuke i mai dette året.
Byens nye rådhus ble åpnet under dette jubileet, nærmere bestemt
mandag 15.mai kl 1100. Programmet for høytideligheten viser at de
kongelige ble mottatt av byjubileumskomiteens arbeidsutvalg, ordfører
Stokke, varaordfører Bull og disponent Stranger. Etter avsynging av
kongesangen urframførte Filharmonisk Selskaps orkester Irgens Jensens
komposisjon «Vår egen by» før David Knudsen leste en prolog av Olaf
Bull. Så fulgte taler av Kongen, ordføreren og hr. adv. Heyerdahl før
disponent Stranger overrakte Oslo bystyres gave til ordføreren.
Filharmonisk Selskaps orkester urframførte deretter en komposisjon
av Karl Andersen før et kor med 200 sangere avsluttet høytideligheten
med «Der ligger et land» og «Ja, vi elsker».
Klokken 1400 var det lunsj på Akershus slott og om kvelden fest
forestillinger på Nationaltheatret og Det norske teatret. Samme dag
ble det for øvrig arrangert en rekke konserter i Rådhusets borggård
og ved flere sykehus, aldershjem og sykehjem.

BYHISTORISKE
GLIMT
Av Ragnvald Thilesen, styreleder i Oslo Byes Vel

Jubileets høytidelige åpning var lagt til Minneparken i Gamlebyen
der middelalderens by var midtpunktet. Arrangementet var bare for
innbudte, men i følge avisene hadde det samlet seg «hundrevis av
mennesker som kunne følge med i det som hendte gjennom høyt
talere». De fulgte begivenheten fra «busstak, vinduer og gardintrapper
og mange av de yngste hadde funnet seg en orkesterplass i de mange
trærne som omkranset plassen». Det var varaordfører Bull som holdt
talen for dagen, mens 2.divisjons musikkorps spilte hyldningsmarsj
til Sigurd Jordsalfar og to mannskor sang «Bautar» av Elling og Griegs
«Kongekvadet» med Bjarne Buntz som solist. Høytideligheten ble
avsluttet med «Gud signe vårt dyre fedreland».

73

En uke etter at Rådhuset
offisielt ble åpnet 15. mai
1950, ble det åpnet for
besøk fra publikum.
Det førte til lange køer
for å komme inn.
Foto: Ørnelund, Leif/
Oslo Museum

74

ST. HALLVARD 1/2017

NYE SKILT

Oslo Handelsgymnasium,
PARKVEIEN 65
(erstatningsskilt for stjålet skilt)

Bjørn og Odd Ekholt
under skiltet til
Byens første hotell,
RÅDHUSGATEN 26

Norske Liv,
HENRIK IBSENS GATE 53

Jørn P. Wollebæk (t.h.)
Lillo Gård,
SANDAKERVEIEN 100

Bergehus,
DRAMMENSVEIEN 106
Framgården,
BYGDØY ALLÉ 4

736 JØDER, SKUR 41,
VIPPETANGEN

Madserud Gård,
MADSERUD ALLE 34

Johan Svendsen,
FRIDTJOF NANSENS PLASS
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BOKOMTALER
Kull og kunst
på Briskeby

Asbjørnsen i Christiania
Peter Christen Asbjørnsen (1812 – 1885) var eventyr
samleren, vitenskapsmannen og forfatteren som alene
og sammen med Jørgen Moe (Asbjørnsen og Moe) har
udødeliggjort skatten av norske folkeeventyr. I årsskriftet
til Asbjørnsenselskapet for 2016 møter vi ham som «ekte
christianiagutt», som Jorunn Vandvik Johnsen kaller ham
i sin innsiktsfulle artikkel. Med et uvanlig rikt (og dels lite
kjent) bildemateriale følger hun Asbjørnsen fra adresse
til adresse i hovedstaden. Det blir en reise ikke bare
i Asbjørnsens liv, men i Christianias historie. Han ble født
før byen ble hovedstad i Dronningens gate, hvor faren var
glassmester. Faren Andreas Asbjørnsen var en aktet
borger og en av stifterne av Christiania Byes Vel i 1811.
Vandvik Johnsen skriver også om lekeområdet til
Asbjørnsen kalt «Engen», senere «Grønningen», som ble
utlagt som byens første park i 1806. Ordentlig park ble
det ikke før Christiania Byes Vel i 1812 begynte å opp
arbeide parkområdet, et arbeid som tok flere år. Allerede
i 1826 ble parkområdet dominert av at Børsen ble bygget
midt i området. Restene av den gamle park er idag
Børshagen.

Etter dårlige år for forretningen, måtte familien flytte til
Grønland, noe som opplevdes som en vond sosial ned
gradering for unge Asbjørnsen.
Peter Christen Asbjørnsen var den eneste christiani
enser blant de ledende kulturpersoner i Norges nasjonale
oppvåkning omkring midten av århundret. Etter uvanlig
mange bopeler, endte han tilslutt i Rosenborggaten 2,
hvor det i dag henger blått skilt med hans navn.
Han bodde der fra 1852 til han døde i 1885.
I tillegg til Vandvik Johnsens viktige artikkel har Erik
Henning Edvardsen redigert en spennende samling av
Asbjørnsens tekster fra Christiania. Boken er en liten skatt
for folk med sans for byens historie, og flere av illustra
sjonene er ikke tidligere offentliggjort.

orh

Erik Henning Edvardsen og Jorunn Vandvik Johnsen
Det var en gang – Asbjørnsen i Christiania
Asbjørnsenselskapet 2016
ISBN 978-82-997953-7-1

Dette er først og
fremst en bok om
Galleri Albin Upp i
Briskebyveien 42,
men også om strøket
Briskeby. Boken er
redigert og for en
stor del skrevet av
Kristin Bonnevie, grunnleggeren og den som har æren for
at det lille gule trehuset på hjørnet av Briskebyveien og
Holtegata ble reddet, og etter mye arbeid ble drevet frem
til det det er i dag, et meget vellykket galleri med kafé.
Den første delen av boken er historien om strøket
Briskeby, hvordan det ble til og utviklet seg. Her er kapit
ler om kull- og vedhandleren Albin Upp fra Värmland,
som galleriet er oppkalt etter, og hans sønn jazzmusi
keren Gustav Upp, som etter hvert overtok virksomhe
ten, og om hvordan Kristin Bonnevie fikk kjøpt det lille.
huset i 1980.
Neste del er om grunnleggelsen og driften av galleriet,
og man blir imponert av hvordan Kristin Bonnevie fikk
dette til, til og med kafétdrift i det bitte lille huset. Her
er de mange kunstnerne som stilte ut omtalt, men også
trekk fra strøkets historie, de gamle butikkene, Birte
Kittelsens Galleri Kringla, livet i Villa Gro-Gro, der Carsten
og Lalla Carlsen bodde, Karl Erik Harrs og Jan Erik Volds
tid i det da rivningstruede Briskeby. Til slutt litt om de
store endringene og dagens situasjon. Bokens siste del
er en presentasjon i tekst og bilder av 35 kunstnere som
har stilt ut i Albin Upp.
Det er ikke ofte man bli i godt humør av å lese bøker
i vår tid. Men det blir man av denne boken. Kristin
Bonnevies entusiasme for galleriprosjektet sitt smitter
over på leseren. Hennes personlige tekster, bildene som
illustrerer boken, som for øvrig har en fin design, utført
av Simon Oldani, gjør at denne boken må anbefales på
det varmeste.

ør

Kristin Bonnevie (red.)
Kull og kunst på Briskeby
Albin’s Bøker, Oslo 2016
ISBN: 978-82-690411-0-1

Narkoatlas – Oslo
Narkoatlas – Oslo er et
historisk atlas på 175 sider
med tekst, kart og illustra
sjoner som skildrer de
narkomanes forflytning
i Oslo sentrum de siste 50
årene. Illustrasjonene er
forfatterens personlige
tolkninger.
De fleste som har bodd eller vært på besøk i Oslo, har
et forhold til hovedstadens åpne russcene. Den er en
sentral del av bybildet, og hensikten med boken er å
fortelle historien til hundrevis av mennesker så nøkternt
og objektivt som mulig og vise hvordan handlinger på
nasjonalt og lokalpolitisk plan skaper en fysisk reaksjon
i byrommet.
Narkoatlas – Oslo er delt opp i 12 kapitler som hver
tar for seg en tidsperiode og narkotikamiljøets karakte
ristikk i disse årene; de ulike narkotiske stoffene, geo
grafisk oppholdssted i byen, samfunnsholdninger, samt
myndighetens innsats i forhold til dette.
Forfatter Lars Sandås har gjort en grundig jobb med
å forklare sammenhengen mellom politikk, historie og
tilgjengelige narkotiske stoffer. Handlingsforløpet er
stort sett det samme uavhengig av sin samtid: narko
mane og rusavhengige søker sammen, mens miljøet
rundt (privatpersoner og næringsliv) klager. Situasjonen
får dekning i mediene og politiet må rydde opp. Resultatet
er bøter og bortvisning, før det hele starter på nytt et
annet sted.
Det er tankevekkende å lese i hvilken grad lavterskel
hjelpetilbudet har hatt en positiv effekt på narkotika
miljøet, men også hvilke nye utfordringer dette har med
ført fordi de gode tilbudene har gjort Oslo til et sam
lingssted for resten av landets narkomane også.
God lesning for de som er interessert i den litt mørkere,
men absolutt tilstedeværende, delen av hovedstaden.

aml

Lars Sandås
Narkoatlas – Oslo
Stripa forlag 2016
ISBN 978-82-203-303-3276-4
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SELSKABET FOR
OSLO BYES VEL

BOKOMTALER

leilighet i fjerde etasje. I boken skildres menneskene,
trangboddheten, lydene og ikke minst den skarpe sjoko
ladelukten og luktene fra søppelkassene og utedoene.
Men det er ikke bare nærområdet som skildres; boken
kan leses som sosialhistorie, om datidens forskjell mel
lom østkanten og vestkanten, om forholdene i bedriftene,
om arbeidsløsheten og arbeiderbevegelsens fremvekst.
Her er også fortellinger om forskjellige skjebner, hvordan
det den gang var å få barn utenfor ekteskap; kirkens
fordømmelse, alkoholproblemer, selvmord og ikke minst
det uhyggelige drapet på en seks år gammel jente
i Steenstrups gate 15 i 1929.

Gutten fra sjokoladefabrikken
Boken som har undertittelen Erindringer om liv og lukter
på Grünerløkka, er skrevet av arkitekten Alf Folmer.
Folmer er født i 1921 i Värmland, oppvokst på Rodeløkka,
men er nå bosatt i Saltsjöbbaden utenfor Stockholm.
Arkitekten, som også er skribentt og fotograf, har sam
let materiale til denne boken i over femti år. Det er blitt
en velskrevet og frodig selvbiografisk erindringsbok fra
Oslos østkant fra begynnelsen av 1920-årene og frem
til etterkrigstiden.
Folmer har en sjelden hukommelse for detaljer, noe
som gjør at miljøet han vokste opp i står skarpt frem
i alle sine fasetter. Familien bodde i Københavngata 11,
der Bergene sjokoladefabrikk holdt til i de to nederste
etasjene. Gården som nå er revet, var fra 1898, og var
på fire etasjer. Familien Folmer på tre bodde i en ettroms

I tillegg til familiens og Alf Folmers egen historie inne
holder denne boken en fremragende skildring av et Oslo
som ikke finnes lenger. Alle bedriftene og småbutikkene
er borte, hestene i gatene er fortrengt av biler.
Københavngata 11 er erstattet av en moderne gård, og
midt i Københavngata kom Bergene-blokken som ødela
planen om et grøntdrag fra Torshovdalen og nedover
mot Grünerløkka. Boken er illustrert med en rekke foto
grafier og har en tiltalende design. For alle som er inter
essert i Oslo-historie, er dette en bok man ikke må gå
glipp av.

ør

Alf Folmer
Gutten fra sjokoladefabrikken
SpreDet forlag, Oslo 2016
ISBN 978-82-93277-18-7

STØTT OSS MED DIN
GRASROTANDEL!
Bli Grasrotgiver i dag! Du kan bli grarotgiver i alle
Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS
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ST. HALLVARD
Tidsskriftet St. Hallvard
Tidsskriftets interessefelt er bysamfunnet Oslo – byens historie, kultur og aktuelle utvikling. St. Hallvard ønsker å gjøre
byens borgere bedre kjent med Oslo. Tidsskriftet utkom første gang i 1915 og er oppkalt etter Oslos skytshelgen.
Oslo Byes Vel mottar produksjonsstøtte til utgivelsen fra Oslo kommune og Norsk kulturråd.

St. Hallvardlegenden
Legenden om St. Hallvard har siden 1300-tallet vært motiv i Oslos bysegl. Hallvard var bondesønn fra Lier og ble
drept 23 år gammel i 1043 da han ble truffet av tre piler under et forsøk på å redde en forfulgt kvinne. Liket ble senket
i Drammensfjorden med en kvernsten rundt halsen, men fløt opp fortsatt festet til kvernstenen. Hallvard ble helgen
med minnedag 15. mai. Byseglet som nå brukes, er fra 1924 og utformet av arkitekt Børre Ulrichsen. St. Hallvard med glorie
sitter på en løvehodetrone med kvernstenen og pilene i hendene. I bakgrunnen himmel med stjerner. Ved hans føtter
ligger kvinnen. Kvinnen var opprinnelig en stridende mannsperson som er overvunnet med helgenens kraft.
Det hele er kronet med en bymur med fem tårn. Den latinske inskripsjonen Unanimiter et constanter betyr
enig og bestandig. (se St. Hallvard nr. 4-5/2014)

SELSKABET FOR OSLO BYES VEL
Selskabet er stiftet 29. mai 1811 og er følgelig eldre enn Norges Grunnlov.
Oslo Byes Vel er en frittstående og partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon og opptatt av medvirkning, bykultur og
bymiljø. Grunnlaget for virksomheten er sans for bysamfunnet Oslo og ønske om å påvirke det verdisyn og de beslut
ninger som blir bestemmende for byens fysiske utvikling og miljø. Å gjøre byens borgere bedre kjent med Oslo gjennom
St. Hallvard, medlemsarrangementer, byvandringer og kulturhistorisk skilting har prioritet.
Oslo Byes Vel har tatt initiativ til og i årenes løp vært ansvarlig for bl.a. skoledrift, mat forsyning, hjelp til byens fattige,
Det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er i rute.
Mer og mer av det enorme bygget bak Vestbanen synes nå over bakken.
forskjønnelse i form avAreal
fontener
skulpturer Innflytting
samt bygningsvern.
54.000og
kvadratmeter.
2019. Åpning 2020. Prislapp 5.700 millioner kroner.
Foto: MIR AS, Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, Statsbygg

utarbeidelse av reguleringsplaner, fremme av håndverk og næringsliv, opparbeidelse og drift av parker og alléer, renhold,

OSLO BYES VELS STYRE: Ragnvald Thilesen (styreleder), Øyvind Reisegg (nestleder), Thorstein Harbitz,
Heinz-Georg Windingstad, Tanja Heiberg Storm
VARAMEDLEMMER: Arne Sødal, Ole Jacob Bull og Hans Cats

Det nye Munchmuseet har vært et av de sterkest omdiskuterte kulturbygg i nyere norsk historie.
Nå er det reist i full høyde, og både tilhengere og motstandere venter spent på fortsettelsen.
Areal 25.600 kvadratmeter. Innflytting 2019. Åpning 2020. Prislapp 2.700 millioner kroner.
Foto: www.mir.no og Herreros Arquitectos
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