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Innhold

Sofus Arctander satt i fire regjeringer i perioden  
mellom 1884 og 1910, var statsminister mens 
Christian Michelsen ledet unionsforhandlingene 
i Sverige, og overrakte kongen rikseplet  
under kroningen i Nidarosdomen i 1905. Men 
når han skriver om seg selv, framhever han 

Egnehjemskolonien i Oslo ved foten av Ekeberg. Den lille 
husklyngen er en prøve på det han kaller «mitt system». Det er 
blitt hans minnesmerke.
Det er landsbyen som her er satt i system, drømmen om et 
livs- og bofellesskap. Initiativet var et mottrekk overfor byens 
boligspekulanter som bygde billige blokker der unger vokste opp i 
usle kår. Familier skulle eie egne hjem og jord de kunne dyrke på.
I praksis ble det vanskelig, for Sofus Arctander var ingen 
enkel mann å samarbeide med. Det tok mange år før folk som 
bodde i Egnehjemkolonien i Ekebergskrenten fant seg i navnet 
Arctanderbyen. Men landets første hageby ble etter hvert fulgt 
av flere, selv om bevegelsen aldri fikk slikt omfang som i Sverige, 
hvor «egnehjem» ble en politisk strid om jordfordeling. 
Den bitre kampen mellom Sofus Arctander og innbyggerne i 
Arctanderbyen ble en offentlig sak etter at husene sto klare til 
innflytting i 1911.
Her fortelles historien om Sofus Arctander, om drømmen han 
skapte, og striden som fulgte. Husene står fortsatt som de sto for 
hundre år siden, noen en del påbygd, men i grunnen slik de var 
tenkt. Her er også navnene på alle som har bodd i Arctanderbyen 
de siste hundre årene, og en omtale av bedriftene og butikkene.
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1
Man bader nå 
engang ikke 
             i skjorte

Historien om Sofus Arctander
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Det meldte avisene den 13. august 1924. 
Mandag ettermiddag hadde Sofus  
Arctander forlatt Lifjeld sanatorium i 
Telemark for å gå en liten tur alene etter 
kaffen ved firetiden. Vanligvis pleide han 
å gå ut med sin kone i sanatoriets vakre 

omgivelser, fortalte bestyrerinnen til Morgenbladet, men denne 
ettermiddagen holdt fruen seg inne.

Lifjeld Sanatorium er Lifjell Hotell nå. Det lå tolv kilometer 
fra Bø, noen hundre meter under tregrensa, og var et tilbud 
til folk som søkte frisk luft for helsas skyld, slik som dr.Holms  
på Geilo.

Ved titiden om kvelden ble han meldt savnet. Politimester 
Roll-Hansen reiste opp sent på kvelden med politihund, og 
fikk med seg seksti mann. Da neste dag gikk, og han fortsatt var  
forsvunnet, ble også Hans Majestets Kongelige Garde sendt fra 
Oslo for å lete.

Først tre dager etter, den 1�.august, fant Folkvard Holta den åtti 
år gamle mannen i en kulp i Oterholtelva, skriver Morgenbladet. 
Mer presist er det Gjuvsåa, som renner fra Seljord ut i Bøelva like 
nedenfor Oterholt, etter det som ellers blir fortalt. 

Holta gikk til landhandler Halvard Sisjord i Bø for å ringe 
til lensmannen og til Lifjeld Sanatorium, før landhandleren 
fulgte Holta tilbake. Der så han liket som lå i den dypeste delen 
av kulpen, bare med skjorta på. Både ovenfor og nedenfor var 
det grunne stryk. De fant klærne hans mindre enn hundre  
meter ovenfor. Klær, hatt, sko, et gullur og en spaserstokk lå spredt 
utover elvebredden. I lommeboka var det tre hundre kroner. I en 
av vestlommene var det en hundrelapp. Sokkene fant de ikke.

Noen gardister fikk kroppen opp av vannet. I følge lensmannen 
lå kulpen en times vei fra sanatoriet. 

Den døde ble brakt opp til det som nå er Folkestad skole, før 
lensmannen sendte bud etter en likkiste og dr.Kinck, som kunne 
fortelle at det ikke var tegn til ytre skader. Liket av Sofus Arctander  
tilbrakte en natt i skolestua, før det - fem dager etter at han ble 

meldt savnet - rullet med toget fra Bø inn til hovedstaden. Sofus 
Arctander ligger begravd på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Selvmord ble ikke offentlig omtalt på den tiden. Det var 
ikke sannsynlig at det var en ulykke, når han ble funnet i bare 
skjorta i elvens dypeste kulp. «For det første bader man nu 
engang ikke i skjorten – den er det godt aa ha tør naar man skal 
klæ paa sig igjen,» skrev Morgenbladet. Noen forbrytelse kunne 
det ikke være, for alle verdisakene var intakte. Men hvorfor var 
han nesten naken? Morgenbladets signatur B.W.N. forklarer 
omstendighetene slik:

Forholdene har da her været saa nogenlunde de samme som 
for en som har gaat sig bort som der nede i Afrika og Australien, 
og det er da naturlig at de vil virke paa en saavidt gammel og ikke 
helt sterk mand som Arctander paa samme vis som de virker 
dernede, og blant andet drive ham til, i vildelse, at kaste klærne 
av sig. Man tør vel ogsaa anta at det var helt i vildelse, og verken 
for at bade eller vade, at han gikk i elven og i dens kolde vand fant 
sin død.

Slik forlot han livet og tiden, mannen som hadde sittet i fire 
regjeringer i perioden mellom 1884 og 1910, som hadde tilhørt 
kretsen rundt Bjørnstjerne Bjørnson i studietiden, innførte  
selvangivelsen mens han var på Stortinget, hvor han var  
både odelstingspresident og lagtingspresident, var statsminister  
i hovedstaden mens Christian Michelsen ledet unionsforhand-
lingene i Karlstad, og overrakte kongen rikseplet under  
kroningen i Nidarosdomen den 22. juni 1905. 

Han var med på å stifte Venstre i 1884, og Frisinnede Venstre i 
1909. Han var første borgermester i Kristiania fra 1908 til 1920.

Det skrives biografier over de fleste fra denne tiden. Men 
ikke om Arctander. Det er karakteristisk at det ikke finnes noe 
personlig i de fire eskene med brev i Håndskriftsamlingen på 
Nasjonalbiblioteket. De ble sannsynligvis redigert av Sofus 
Arctander selv før han døde, og siden overlatt Nasjonalbiblioteket 
i sin nåværende form av hans hustru. Der er det brev fra betydelige 
personer som skrev til statsråden og politikeren Arctander, og 

«borgermester Arctander savnet»

Historien om Sofus Arctander

KO RT  F O RTA LT

Mye klager

Det var mye klager og misnøye 
med husene. Mangler kunne 
være trearbeider som sprakk, 
røyknedslag i pipene, og regn-
vann i kjelleren.  Det skapte et 
dårlig forhold mellom beboerne 
og byggselskapet. Husene måtte 
være i orden før beboerne ville 
undertegne noen kontrakt.

Byggselskapet kom med 
tilbud om flaggstenger og flagg. 
Men det var misnøye med å få til-
bud og gaver før husene var satt 
i skikkelig i stand. Uenigheten 
skapte også en del utskifting  
i styret.
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På bysten av Sofus Arctander står 
det at hagebyen ble anlagt i 1910. 
Men husene ble ikke ferdig før 
august 1911.
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diplomene som fulgte mengden av utenlandske ordener han 
ble tildelt på grunn av sin offisielle stilling som innenriks- og 
handelsminister i mange år. Men ikke en personlig tanke er 
bevart i brevsamlingen.

Det finnes et dikt fra studietiden til begravelsen av en venn. 
Det er tatt vare på i en annen samling. Det er laget av en elegant 
rimsmed. Dikter var han ikke, og personlig klarte han ikke å være 
i diktform heller.

«Nu og da har det flytt dikter fra min penn,» skriver han i en 
sjelden personlig utlevering i «Illustrert Biografisk Leksikon over 
kjendte norske menn og kvinder», som Nanna With redigerte i 
1918-20, hvor han presenterer seg selv på følgende vis: 

Min far takker jeg for alvoret, utholdenheten og lysten, hvor 
det gjælder arbeide, min kjærlige mor for skjønhetsglæden og 
gemyttets fine strenge, der vibrerer i ens indre, ofte skjult under 
tilbakeholdenhetens slør.

Han var nok en holdt og lukket mann, som skjulte sine sår i 
den politiske strid «under tilbakeholdenhetens slør».

Han skriver at han i tiden som borgermester særlig har vært 
byggherre «uten kommunens mellomkomst» for å bedre 
boligforholdene. Eksemplet er «Egnehjemskolonien» ved 
foten av Ekeberg – «med sine vakre smaahuser for 58 familier 
i tarveligere kaar.» Her skulle vanlige folk kunne være gjeldfrie 
selveiere i hus med hage.

Denne kolonien har fått det uformelle navnet 
Arctanderbyen.

En smule offentlig oppmerksomhet har Arctanders minne fått 
ved at navnet hans er knyttet til en unnselig hundre meter kort 
veistump fra Konows gate til Gamlebyens gravlund. Men mest av 
alt markerte Oslo Kommune sin manglende sans for skjønnhet 
og tradisjon ved å dumpe med Byggholts hjelp noen ruvende 
murblokker midt oppi det smykket som Arctanderbyen er.

Med blikket vendt mot nord, tilsynelatende uten å bry seg 
om Byggholtfadesen, står Sofus Arctanders byste på en liten 
plass i Arctanderbyen. Før var det en samlingsplass, med grønt 

til å leke på - nå er det en parkeringsplass, og skjødehundene som 
blir luftet kan glede seg over å ha noe grønt å tisse på. Dette er 
det eneste minnesmerket som står igjen etter Sofus Arctander. 
Her minnes han fordi han var byggherre for 29 små murhus med 
hage i Ekebergskrenten.

På sokkelen står det: «Til minne om Sofus Arctander efter 
hvis tiltak denne haveby ble anlagt 1910» og videre på foten: 
«Reist 1930 av Egne Hjemmenes styre og beboere.» 

Beboerne var det enkelt å identifisere. Men styret var 
Kristiania Egne Hjem AS. Hvem var det? Dette selskapet finnes 
det ikke spor etter i Byarkivet.

Så det er forståelig at noen spør når de passerer bysten: Hvem 
var Sofus Arctander? 

Myrmannens vei til kongens råd
På norsk ville navnet vært Sofus Nordfra. Navnet Arctander 
stammer fra Aron Pedersen, en av forfedrene hans, som kalte 
seg det da han studerte teologi i opplysningstidens København 
i begynnelsen på 1700-tallet. Det var populært å ta et latinsk 
etternavn blant studerte mennesker, og det finnes et dusin 
Arctanderslekter som ikke er i slekt. Sofus’ slekt hørte Nordland 
til, og besto av prester og sorenskrivere.

Men Sofus ble født i hovedstaden, hvor faren var tollbetjent. 
Det var aldri tvil om at han ville bli en studert mann. Han valgte 
juss med tanke på framtidig levebrød. 

Han forsørget seg selv i studietida som Studentersamfundets 
bibliotekar, på en tid da denne institusjonen spilte en betydelig 
rolle i kulturlivet. Han bodde gratis i Samfunnets bygning 
i et bakværelse i Universitetsgaten 2�, spiste i Samfunds-
restauranten, og var vaktmester om nettene. Han ble voksen i 
Det Norske Studentersamfund. Noen mener at det var der han 
lærte å bli en hensynsløs debattant. Han kunne være hensynsløs 
inntil det ondskapsfulle.

Han tilhørte kretsen rundt «det grønne værelse», 
Studentersamfundets innerste sirkel, som samlet seg etter 

Historien om Sofus Arctander

KO RT  F O RTA LT

Juletrefest

Første juletrefest holdes  
30/12-1914 i Oslo Skoles lekesal 
(Gamlebyen skole gymsal). 
Juletrefester ble holdt her hvert 
år i perioden 1914 – 1925.  
Da juletrefesten etter hvert ble så 
populær at det var flere til stede 
enn lokalet var beregnet på, ble 
det bestemt at til juletrefesten i 
1920 kun skulle være for med-
lemmer og deres familier.

Til juletrefesten julen 1926 
meldte det seg bare 22 stk. Jule-
trefesten ble derfor ikke holdt. 
En 9 års tradisjon ble slutt. Det 
skulle gå hele 54 år til neste gang.

Tradisjonen med juletrefester 
ble tatt opp igjen i 1976, og holdt 
på fram til 1988, unntatt i 1985. 
Festene ble holdt i kantina på  
Andresens Bank (Kreditkassa). 
Det var ca. 65-70 personer på 
festene. Det var utlodning, 
julenisse, musikk og gang  
rundt juletreet.
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middagen og diskuterte politikk. På denne tiden var han en 
nasjonal og radikal stemme blant de unge, helt på Bjørnstjerne 
Bjørsons side.

Sofus Arctander skaffet seg stemmerett som «myrmann» 
ved å kjøpe den verdiløse gården Hanakamb i Nordfjord for 10 
spesidaler på tvangsauksjon, og solgte siden parseller til venner 
som også fikk borgerrettigheter på den måten, stemmerett 
inkludert. En av parsellene ble kalt Stemmerud. 

Han var sorenskriver fra 1875, siden ordfører i Hadsel 
kommune i Vesterålen fra 1875 til 1879, og deretter lensmann 
fra 1880.

Fra 1880 var han fast på Stortinget som representant for 
Nordland – der satt han i alt fjorten perioder. Han gjorde 
lynkarriere. Han var aktivt med og sentralt til stede da partiet 
Venstre ble stiftet i 1884, som støttespiller for Johan Sverdrup, og 
ble president i Lagtinget i 1883.

Han satte sitt preg på norsk politikk i noen av landets mest 
turbulente år, fra 1880 til 1910.

Selv om han var påtenkt før, kom han første gang med i 
regjeringen i 1884 som sjef for Indredepartementet under Johan 
Sverdrup. Men allerede etter et par år var han inne i en bitter strid 
med sjefen i forbindelse med kirkepolitikken. En proposisjon 
om kirkens organisering fikk bare en enkelt stemme i Stortinget, 
og Arctander krevde at forslagsstilleren måtte gå. 

Pinlig nok var det Johan Sverdrups nevø som sto bak, og 
statsministeronkelen ville ikke slippe slektningen. Arctander ville 
da gå av, fordi han ikke stilte seg bak Johan Sverdrups handlemåte. 
Arctanders posisjon var på den tiden slik at pressen mente han 
holdt på å manøvrere seg inn i en statsministerstilling.

Dret gjorde han ikke. Han var i ferd med å skape seg et 
omdømme som en person det var vanskelig å ha med å gjøre. 
Han var allment respektert, men det var mange som ikke likte 
ham.

Da han ble gjenvalgt til Stortinget, ble han formann for 
tollkomiteen. Det var på en tid da proteksjonisme og nasjonalisme 

var i ferd med å gi hverandre hånden. Som den frihandelens 
ridder Arctander var, prøvde han å demme opp for de moderne 
tider, representrert ved tollmurer og nasjonale privilegier.

Han ble borgermester i Bergen i 1890. Da trakk han seg ut 
av rikspolitikken, men hadde mang en strid med den sosiale og 
joviale bergensrederen Christian Michelsen. De to var som ild og 
vann av temperament og gemytt.

«Arctander, som nesten hatet ham fra sin borgermestertid i 
Bergen, ble hvit av raseri, da Michelsen første gang ba ham gå inn 
i regjeringen, han trodde han drev gjøn med ham, ... Arctander 
var den steile alvorsmann, Michelsen den store ertekrok og 
skøyer ...», skriver J. S. Worm-Müller. 

Kollegene hans i det politiske liv var ikke alltid glad i Sofus 
Arctander. Han kunne være både skarp og ubehagelig, uten den 
sjarmen som kunne avvæpne en giftig tunge i det gode selskap. 

Postmester Jakob Schøning var en av de skarpeste 
observatørene i det politiske liv den gangen. Han satt i 
regjeringen fra 1903 til 1905. Reaksjonene hans forteller mye 
om hvordan noen oppfattet Sofus Arctander. Det kan forklare 
noen av reaksjonene på det han gjorde, selv når han hadde de 
beste hensikter.

«Etter at Arctander hadde talt, selvsagt på sin vanlige 
hensynsløse og utfordrende måte, kunne Michelsen ikke lenger 
styre seg,» står det i dagboka til postmester Schøning 27. april 
1904, under den langvarige striden om konsulatvesenet som 
senere førte til at Norge erklærte seg uavhengig av Sverige. ”Han 
hadde lenge lengtet etter en leilighet til å få fatt i Arctander, nå var 
den der.” Det kom flere anledninger.

Verken Schøning eller Michelsen er i tvil om at det er 
Arctander som står bak noen anonyme «Politiske ferienotiser» 
i bladet «Samarbeidet» i Bergen, og det er visst ingen andre 
heller, for ”le style c’est l’homme”, skriver Schøning i dagboka si.

I disse artiklene står det at regjeringen er satt sammen av 
dusinpolitikere og strebere. Hvert enkelt medlem av regjeringen 
er navngitt og får så det holder av insinuasjoner over sine hoder. 

«til minne om Sofus Arctander efter hvis tiltak denne  
haveby ble anlagt 1910»
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Fest

Til 10 års-festen i 1922 på Eke-
bergrestauranten var det  bare 23 
påmeldte, og det måtte være min. 
50 stk. for at det kunne bli fest.

25 års jubileum på Ekeberg-
restauranten holdes 5/9-1936. 
Kuvert kr. 8,-. Deltagerne betaler 
kr. 6,- og vellet kr 2,- Enkefrue 
Arctander med ledsager fikk 
innbydelse. Festen ble meget 
vellykket og man håpet å få til en 
slik fest ved senere anledninger. 
Det var ca. 125 deltakere, noe 
som kostet vellet ca. kr. 250.

75 års jubileumet ble avholdt 
28. august 1985. Egnehjemveien 
ble stengt. Festen ble holdt i den 
lille parken og den var gratis for 
medlemmene. Det gikk med 400 
pølser og lomper. Det var leker 
for barna, musikk, dans, grilling 
med mer. Denne festen var så 
vellykket at det ble starten på en 
serie med gatefester/ 
sommerfester. 

Notisene er verken humoristiske eller spesielt elegante. Det er 
kraftig skyts, og kanskje treffende. Om Michelsen skriver Den 
anonyme, alias Arctander: «Han har vist en sjelden evne til å 
skifte overbevisning etter øyeblikkets behov.»

«Sjoflere har vel neppe noen i fremskutt politisk stilling 
behandlet motstandere», skriver Jacob Schøning i dagboka si. 
Og: «På denne måten lar den hatefulle mann i samfulle seks 
artikler sin galle ha fritt utløp.»

Senere, den 7. november, skriver han: «Arctander debatterer 
naturligvis på vanlig ubehersket måte…»

Det er tilsynelatende ingen nyanser i Schønings bilde av Sofus 
Arctander, men det må det ha vært. Arctander var ikke bare hatsk 
og ubehersket. 

Christian Michelsen tok med seg Sofus Arctander i 
regjeringen, som sjef for Handelsdepartementet, og han var 
fungerende statsminister i en måneds tid i 1905 mens Michelsen 
var i forhandlinger i Sverige. Det forteller en del om Christian 
Michelsens sjenerøsitet, men også at Sofus Arctander var 
respektert som en mann som ikke var til å komme utenom. 

Han ble en av de fremste og mest populære i samlings-
regjeringen, og bidro aktivt til det som ble løsningen i 1905 
som førte til at Norge ble uavhengig av Sverige. «Og gang på 
gang blev han hyldet med hurrarop, naar man fik øie på hans 
tætsluttede skikkelse paa gaten», skriver historikeren Wilhelm 
Keilhau i Norsk Biografisk Leksikon fra 1923.

Sofus Arctander ville ha en samlingsparole i Venstres 
partiprogram, for å fortsette det gode laget fra 1905. Men 
Venstre ville ikke ha noe varig samrøre med Høire, og forslaget 
ble nedstemt. Men nå gikk Arctander så langt at han trakk tilbake 
alt det stygge han hadde sagt om Michelsen – åpent og redelig i 
valgforedrag!

I januar 1909 sendte Sofus Arctander og Christian Michelsen 
ut en innbydelse til å danne et nytt parti, sammen med Fridtjof 
Nansen og historikeren Ernst Sars. Det fikk navnet Frisinnede 
Venstre. Arctander ble minister for fjerde gang i Konows regjering 

som ble dannet i februar 1910. Dette skriver Wilhelm Keilhau:
Det hadde kanske virket naturlig om den seirende koalition 

hadde tilbudt ham statsministerstillingen; for han stod dagens 
politikk adskillig nærmere end Konow S.B. som i tyve aar hadde 
været helt utenfor. Men de egentlige magthavere i koalitionen 
mente vel at den lyriske vestlænding skulde bli lettere at mestre 
end den selvraadige herre fra 7de-juniregjeringen.

Regjeringen Konow var dødsdømt fra begynnelsen, og gikk 
sakte i oppløsning. Da Arctander ble utnevnt, skrev han at dette 
ville bli kortvarig. Og det ble det. Oppgaven hans var først og 
fremst å forberede de nye skattelovene og forsikringslovene. Så 
gikk han av i juni, altså etter mindre enn et halvt år, og begrunnet 
det med at han var i mot kommunal stemmerett for kvinner.

De færreste var det på den tiden. Det var ikke et politisk 
stridsspørsmål i 1910. Bare ti av Stortingets representanter 
stemte i mot. Det er sannsynlig at han fulgte sin overbevisning, 
men det var ikke en sak det var rimelig å fratre regjeringen for. 
Det var et påskudd.

Arctanders avgang var et tap for regjeringen. Hans 
personlige omdømme, saklige dyktighet og politiske rutine 
hadde vært fordelaktig ved mange anledninger, skriver den 
svenske statsviteren Arne Bjørnberg i sin store studie av 
parlamentarismens utvikling i Norge. 

Han presenterer seg selv i Nanna Withs «Biografisk 
Leksikon» i 1920 med mange detaljer fra sitt lange offentlige 
liv. Gjennom fjorten sesjoner i Stortinget har han sittet i en 
mengde komiteer, og utenfor det politiske liv har han sittet i 
styrer for banker og museer. Men det mest konkrete han nevner 
er «Egnehjemskolonien i Oslo ved foten av Ekeberg». Han har 
særlig ofret seg for sosiale reformspørsmål, skriver han, og den 
lille husklyngen er en prøve på det han kaller «mitt system».

Historien om Sofus Arctander

«Arctander debatterer naturligvis  
på vanlig ubehersket måte…»
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Egnehjemveien 1912.  
Foto: Wilse, Norsk Folkemuseum
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Historien om Arctanderbyen 

2
Finere enn 
andre, særlig 
            jentene



13

A rctA n dE r by E n   j u bi l Eu m



A rctA n dE r by E n   j u bi l Eu m

14

Kolonien i Ekebergskrenten er en frukt av 
den tids utopiske tanker. «Egne hjem» 
var en idé, og den tok mange former. Tore 
Brantenberg (2002) mener at ideen sprang 
ut av drømmen om å gjenskape landsbyen, 
urbane mennesker skulle ta naturen i 

besittelse, slik Monet og Manet gjorde i maleriet og Debussy 
i musikken – det modernes søken etter det umiddelbare og 
naturlige.

Ideen om egne hjem er opprinnelig knyttet til jord, slik det 
dukker opp på Arbeiderpartiets landsmøte i 1900: « – egne 
hjem og jord for landarbeidere, ordnet saaledes, at arbeiderne 
derved ikke blir stavnsbundne.»

Men som så ofte i moderne historie tok typografene initiativet. 
De var en sterk gjeng, og vel orientert i sin samtid. En gruppe 
stiftet i august 1900 Kristiania Typografenes byggeselskap, 
kjøpte Nedre Nadderud gård i Bærum, og bygde der en koloni på 
70 hus. De tok navnet Egne Hjem A/S i oktober 1902 samtidig 
som de startet tidsskriftet «Egne Hjem», etter svensk mønster. 
Så snart husene ble overtatt av eierne, ble foreningen oppløst i 
1908.

I Sverige var foreningen «Egna Hem» blitt stiftet av en 
kakkelovnmaker i 1892. Den svenske foreningens mål var å 
arbeide mot fattigdom og for frihet gjennom selvhjelp, og 
hadde en mye sterkere stilling i Sverige enn noen av de norske 
initiativene fikk her hjemme. Forestillingen om at folk i små kår 
kunne hjelpe seg selv om de bare fikk de riktige rammene var like 
sterk i Sverige og Norge (Bergkvam 1999).

Thomas More forestilte seg i verket Utopia fra 151� et England 
i passe store biter preget av landsbyer med hager i bakgården. 
Men ideen om selvforsynte kooperative landsbyer ble først 
utarbeidet av Robert Owen i industrialismens barndom, og noen 
utopier grodde fram både i USA og England på begynnelsen av  
1800-tallet. 

Inspirert av dette, ga engelskmannen Ebenezer Howard 

ut boka Garden Cities of Tomorrow i 1902. Der foreslo han 
selvforsynte hagebyer med inntil 30.000 innbyggere. Han ble 
grunnlegger av «Ny By»- bevegelsen. Den første hagebyen ble 
anlagt i 1903, med industri, handel og boliger klart adskilt, men 
også integrert. Det var utopisk, men levedyktig. «Den første 
hagebyen» Letchworth, som den er kjent som i England, har i 
dag 40.000 innbyggere.

«Egne hjem» som idé grodde fram uavhengig flere steder 
samtidig. Men det var fra England  og Ebenezer Howard 
at Arctander fikk «sitt system». Det synes på husene i 
Arctanderbyen, der de ligger i Ekebergskrenten.

Ekebergkongen som forsvant
Ekebergskrenten lå i byens utkant, og var en utpost – Gamle Oslos 
«frontier». Brua over Alna til «Eikaberget» het Geitebrua, en sti 
opp mot Ekebergsletta kalles fortsatt Geitespranget, og forteller 
om at terrenget passet best for en spesiell type klatrevillige dyr.

Ut av byen gikk det lenge en eneste farbar vei til København og 
Stockholm. Det var den «Fredrikshaldske Kongevei», datidens 
E�, Ekebergveien, som ble kalt Gamlebakken på det bratteste.  
Langs fjorden, hvor Mosseveien går nå, skrånet fjellet den gang 
for bratt ned i vannet til å være farbar.

Ekebergskrenten var byens turområde. 
Det var åpent med god utsikt over fjorden, byen og omlandet. 

Når folk hadde beseiret Gamlebakken, gjorde Ekebergveien en 
skarp sving. Der var Fredens Hvile, et lite rødt hus på plassen 
Svingen. Det var målet for søndagsutflukten.

Her var det P. Chr. Asbjørnsen, den store eventyrsamleren, første 
gang hørte om Ekebergkongen i 1838. Slik begynner historien:

«For en halvhundre år tilbake i tiden var Ekeberg ikke 
så ryddet og bebodd som nu; det var overgrodd med skog og 
kratt, og fra byen så man ikke andre menneskeboliger der enn 
Ekeberggårdens gamle hus oppe på høyden, og en liten rød 
hytte nede i bakken på den venstre side av veien, hvor den 
svinger oppover til høyre mot Ekeberggården. Den kaltes 

KO RT  F O RTA LT

Kontingenter

1932 - 1947 kr. 2,-
1948 - 1964 kr. 5,-  
(forhøyet i 1948 med tanke på 
vellets 40 års jubileum).
1965 - 1975 kr. 10,-
1976 - 1983 kr. 15,-
1984 - 1988 Ingen kontingent
1989  kr. 30,-
1990 - 1991 kr. 50,-
2010           kr.300,-

Det er pliktig medlemskap og 
alle må betale. Det hender noen 
mener de ikke er medlemmer 
og derfor ikke vil betale. I 1950 
førte det til trussel av inkasso 
mot en eiendom. Saken gikk 
til advokat, men medlemmet 
betalte før det ble en inkassosak.

Den gangen ble alle papirene 
i Panteregisteret gjennomgått. 
Her ble det slått fast at alle eien-
dommer har tinglyste servitutter 
hvor bla. pliktig medlemskap er 
beskrevet.

«Ekebergskrenten var byens turområde»

Historien om Arctanderbyen 
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Fra terrassen i Egnehjemveien 
18, mot sentrum av Oslo. Slottet 
skimtes i bakgrunnen, og kranene 
som reiste Operakvartalet – slik at 
utsikten til Slottsplassen forsvant. 
Foto: Norsk Hagetidend
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Svingen. På dette stedet ser man nu en staseligere bygning, hvor 
det er sommerdans og forfriskningslokale for de spaserlystne 
«unge herskaper», som i de første sommernetter drar ut «for  
å høre gjøken».

Der bodde det da en «fattig kurvkone» som Ekebergkongen 
hadde tatt med seg for å hjelpe dronninga i barsel.

Ekebergkongen var en alvekonge. Normalt er det ellers i 
landet huldre og haugfolk. Ekeberg må ha hatt den nordligste 
forekomsten av alver. Det forteller litt om hvor sterk den danske 
innflytelsen har vært i Oslofjordområdet fra gammelt av.

Alver holdt til i gravhauger. Det er en del av dem på Ekeberg. 
De var vennlige folk, og var tiltrukket av det som var vakkert. Det 
kunne være et problem. For hvis det ble født noen vakre barn 
i nærheten, tok de dem gjerne til seg, og byttet dem med sine 
egne stygge i stedet. Slik fikk man byttinger. Det var ofte barn 
med engelsk syke – eller rakitis – som var byttinger. Mangel 
på D-vitaminer gjorde at skjelettene ble myke og barna ble 
sammenfalne og skrumpete. Sykdommen ble kalt «svekk». 
Klart at barn ble svekket når de vokste opp inne i en jordhaug 
uten sollys. 

«I den tiden hadde nemlig de underjordiske i Ekeberg et 
slemt ord på seg for at de stjal vakre og snille menneskebarn på 
Grønland, Enerhaugen og især i Gamlebyen, og la slike byttinger 
isteden; og dette barnetyveriet og barnebytteriet gikk så vidt 
at de ikke engang klarte å amme dem selv; derfor stjal de også 
ammer til dem, og dem beholdt de ofte for bestandig», skriver 
Asbjørnsen.

Ekebergkongen forsvant i 1814 da Norge ble uavhengig av 
Danmark, i følge fortellingen til Asbjørnsen, og ingen har siden 
møtt ham på de kanter. 

- De farligste banditter  
i Kristianias utkanter
Ekeberg hovedgård ligger på kanten av Ekebergsletta, og er 
nå campingplass med luftig utsikt nordover mot Oslo og 

Historien om Arctanderbyen 
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Holmenkollen. Formelt var gården et stamhus. Et stamhus 
betalte ikke skatt, skulle overføres udelt til eldste sønn, og kunne 
ikke selges. Det har vært fire stamhus i Norge. Etter at Oslo 
kommune kjøpte Ekeberg i 1932 og stamhuset ble oppløst ved 
lov i 200�, er Jarlsberg ved Tønsberg det eneste stamhuset som 
er igjen.

Det var ingen i stamhuset Ekebergs historie som var 
interessert i jordbruk, så sletta ble for det meste liggende uberørt 
av menneskehender. 

Den røde stua Fredens Hvile, som var målet for ungdommens 
utflukter på P. Chr. Asbjørnsens tid, lå på bruket Svingen, som 
var en husmannsplass under Lille Ekeberg, fradelt som eget 
gårdsbruk i 1829. 

Plassen Svingen ble kjøpt av skomaker Johann Christiansen 
i 1859 fra Oslo Hospital. Den besto av omkring et hundre mål. 
Han ble ikke rik av det, slik han vel hadde tenkt. Det var ikke 
rikfolk som valgte å kjøpe i skrenten hvor geitene gikk. 

Da skomakeren kjøpte Svingen, bodde det få mennesker i 
skrenten, antagelig færre enn tjue. Fem år etter var tallet økt til 
sju hundre. I byens utkant, langs Ekebergveien, vokste trehus 
fram som frie og ville vekster.   Det var utenfor området hvor 
brannforskriftene krevde mur. Der bodde folk som jobba på 
brygga eller hadde tilknytning til sjøen.

I Ekebergskrenten var innbyggerne i alt vesentlig dagarbeidere 
og prostituerte. Husene var overbefolkede, og de sanitære 
forholdene elendige.

Forfatteren Rudolf Muus, som ble mye lest, skriver:
«Ekebergguttene var anset som tilhørende de farligste 

banditter i Kristianias udkanter, og sjelden greb nogen 
politikonstabel forstyrrende ind i deres virksomhed.»

Industriarbeiderne bodde andre steder, for eksempel 
på Grünerløkka, hvor tomteprisene var dobbelt så høye og 
avstanden til fabrikkene mindre. 

Landets første sykkelfabrikk, Norsk Bicyclefabrikk, opprettet 
i 1885, ble likevel lagt i Ekebergskrenten, der hvor plassen 

Svingen lå. Det var i sykkelens tidlige barndom. En anordning 
med sykkelkjede, som gjorde det mulig å få bakhjulet til å gå 
rundt 2,5 ganger når pedalen gikk rundt en gang, var patentert 
bare få år før, men det kom ikke luft i hjulene før flere år etterpå.

 Fabrikken gikk konkurs, og bygningen ble overtatt av Viking 
Remfabrikk i 1909. 

Sofus Arctander ville prøve ut «sitt system» på området som 
kommunen eide rundt fabrikken.

For småkårsfolk med barn
I 1910 ble den første barhodede kvinne sett på byen. Mye nytt og 
uhørt ble observert på offentlige steder. Ikke alt var like vakkert.

Byen fikk en rekordvekst i årene 1890-99, før en finanskrise 
satte en stopper for ekspansjonen en tid. «Kristiania ble selve 
sinnbildet på en samfunnsutvikling mange ønsket å bekjempe», 
skriver Knut Kjeldstadli.  

Kristiania ble preget av at det var en innflyttingstid: tre 
fjerdedeler av innbyggerne over femten år var født utenfor byen. 
Boligspekulantene gikk på høygir. Det fikk sine konsekvenser 
for byens utseende. Byen ble preget av grå gårder og overfylte 
kaserner: «Som en grå hær marsjerte de frem, den ene firkant 
ved siden av den annen, trøstesløst og uendelig», skrev  
H. Nissen i St. Hallvard. Oppdagelsessjefen i kristiania-
politiet mente at kasernelivet truet med å ødelegge barn og  
ungdom moralsk.

Det var i denne situasjonen at Sofus Arctander samlet en 
del av byens velstående menn og etablerte Kristiania Egne  
Hjem A/S. 

Sofus Arctander var borgermester i byen. I dag ville det 
tilsvare finansrådmann. Han tilhørte det mange i dag ville 
kalle den gamle skole. For slike som ham gjaldt det å spare i 
krisetider. Det var flere enn han som tenkte slik han gjorde i den 
før-keynesianske tid. Underskuddsbudsjettering var fremmed. 
Det førte til at kommunen ikke fikk ta del i den økonomiske 
ekspansjonen som kom i denne perioden.
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Ryenbergveien 19

Tomten er en del av Svingen 20 
som Arctanderbyen ble bygget 
på. Denne delen ble liggende 
utenfor huseiendommene og 
ble gitt til velforeningen fra 
byggeskapet. Eiendommen ble 
taksert og det ble jobbet med å 
selge den fordi vellet måtte betale 
eiendomsavgift. Oslo kommune 
ga imidlertid ikke tillatelse for 
salg da tomten ikke egnet seg for 
bygging. Hvis vellet gjerdet inn 
tomten og holdt den i gartner-
messig stand skulle vi slippe å 
betale eiendomskatt. Det ble  
derfor vedtatt å gi den vederlags-
fri til Oslo Kommune.  
Utført 1938.

«industriarbeiderne bodde andre steder, for eksempel 
på Grünerløkka, hvor tomteprisene var dobbelt så høye 
og avstanden til fabrikkene mindre»
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Forsidebildet er malt av  
Are Aakerøe, som har bodd i  
Egnehjemveien 20, siden 1974.
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Kommunen skulle engasjere seg minst mulig direkte, i følge 
Sofus Arctander. Den skulle legge forholdene til rette, men ikke 
delta aktivt. Folk skulle engasjeres til selvhjelp i god liberal ånd. 
Mer veldedighet enn solidaritet, vil mange si i dag, men folk 
skulle ikke fratas verdigheten heller. De skulle få støtte for å 
kunne vise at de klarte seg selv.

Det har vært hevdet at Egne Hjem var en borgerlige bevegelse 
som skulle pasifisere arbeidernes revolusjonære virksomhet. 
(Kjeldstadli). Det henvises til to utsagn. Den ene er et sitat fra  
bladet Egne Hjem i 1902:

«Hvert menneske skal skabe sig sit eget Himmerige, og det 
er den største Rigdom. At gjøre det er at afvende enhver Fare for 
den sociale Revolution.» 

Det andre er fra Kristiania Sundhedskommisjon fra 190�:
« –[å] skaffe den ubemidlede klasse sunne og gode boliger 

og helst egne hjem til en så billig pris og på sådanne vilkår at 
det kan skje uten å gå på bekostning av ernæringen og andre 
livsfornødenheter ville etablere forhold og bånd mellom 
samfunnsklassene som er av den beskaffenhet som ikke igjen så 
lett løsner ved konflikter og uoverensstemmelser. Ingen annen 
sak er bedre skikket til å bortta brodden av de nåværende bitre 
klassekamper.»

Slike løsrevne sitater er et tynt grunnlag å bygge på, og fører 
lett på villspor.

Egne hjem var ingen kollektiv, politisk bevegelse. I Sverige, 
hvor Egne hjem var mest innflytelsesrik, gjorde Folkpartiet 
ideen til sin sak, rettet mot det konservative Lantmannapartiet, 
for å støtte folks ønske om å skaffe seg jord og stykke opp 
storgodsene.

Det er ingen ting som tyder på at boligformen hadde noe å si 
for om man ble revolusjonær eller ikke.

Invitasjonen i Kristiania er rettet til småkårsfolk med mange 
barn. Det skulle være hjelp til selvhjelp, og et mottiltak overfor 
boligspekulantene som bygde trangt og mørkt og satte folk  
i gjeld.

Invitasjonen sto i Aftenposten den 7. juni 1909. Etter initiativ 
fra borgermester Arctander har 2� «gode Mænd» fra byen 
– 13 av byens næringsdrivende, 5 embedsmenn, 4 «av vore 
mest ansede advokater», byens ordfører, redaktøren i «et av 
byens mest udbredte blader», 2 leger – tatt initiativet til å skaffe 
småkårsfolk av arbeider-, håndverker- og betjentklassen egne 
hjem på Ekebergskråningen på billigst mulige vilkår.

Den 28. september samme år var det en notis i samme 
avis som lovte at husene skulle stå ferdig i september 1910.  
De som ville komme i betraktning skulle sende søknad til advokat  
Brock Utne.

Husene ble ikke ferdige før torsdag 17. august 1911.

Kilder: Tore Brantenberg (2002): Hus og hage.  
Privatliv og fellesskap i små og store boligområder.
Arkitektsforlaget/Den Norske Stats Husbank 2002
Øystein Bergkvam (1999): Egne hjem-bevegelsen i Norge 1900-1920.  
Tradisjon eller nye strømninger? Hovedoppgave. Universitetet i Oslo.
Arne Bjørnberg: Parlamentarismens utveckling i  Norge efter 1905.  
Skriften utgivna av Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala. 1939
Lars Thue: Forstaden under Ekebergåsen.  
Historien om trehusbyen fra 1860-årene. Gamlebyen historielag.  
Skriftserie nr.5.
Knut Kjeldstadli: Den delte byen. Oslo bys historie bind 4.
Tove Larsen og Helge Godø: Småhusbebyggelsen fra 1860-årene under 
Ekebergåsen – Registrering og beskrivelser. Gamlebyen historielag. 
Skriftserie nr. 9.
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Oppløsning  
av vellet

Det kom forslag om oppløsning 
av vellet i 1959. Begrunnelsen 
var at alle de store sakene fra 
oppstarten var ferdige og man så 
ingen hensikt med vellet. Styret 
fikk dette undersøkt juridisk 
hos høyesterettsadvokat Jens 
Gram som i sin tid var med på 
å utforme foreningens lover 
og statuetter. Svaret fra Gram 
var at paragraf 11 utvetydig 
sier at foreningen i henhold til 
servituttene ikke kan oppløses så 
lenge den nåværende bebyggelse 
består. Samtidig meddeles at  
servituttene gir utrykk for at  
eierne av den enkelte eiendom 
må være medlem av foreningen. 

Nytt forslag om oppløsning 
kom i 1985, men ble nedstemt 
på årsmøtet med henvisning til 
statuttene.

«det er ingen ting som tyder på at boligformen  
hadde noe å si for om man ble revolusjonær eller ikke»

Historien om Arctanderbyen 
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Egnehjemveien 1912.  
Foto: Wilse, Norsk Folkemuseum
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Tanken på å bygge i Ekebergskrenten kom fra et privat 
byggeselskap som kalte seg «Kristiania Egne Hjem». Trettito 
aksjonærer hadde kjøpt aksjer for 100 kroner hver. De ville 
oppføre gode småhus i byen eller omegn «hvert for en familie, 
med tilliggende havegrund», og begynne med �0 slike hus 
på Svingens gate nr. 18 og 20 i Oslo. Husene skulle overføres 
til familieforsørgende arbeidere, håndverkere, betjenter eller 
lignende samfunnsklasser, i følge et skriv stilet til kommunen 
datert 20.september1909, undertegnet borgermester Sofus 
Arctander, ingeniør Jørgen Dahll og arkitekt I.K.Thune.

Ti dager senere overdro formannskapet Svingen 18 og 
20, som tilhørte den nedlagte sykkelfabrikken på Ekeberg, til 
selskapet. «Viking Rem & Pakningsfabrik A/S» hadde overtatt 
Norsk Bicyclefabriks lokaler i 1909.

Planene var at egnehjemhusene siden skulle spre seg over 
hele Ekebergsletta opp mot Brannfjell, i tillegg til utbyggingen av 
Ullevål. Det lå store visjoner bak og dyttet på. Men virkeligheten 
gjorde motstand. Noe av virkeligheten het Ekebergs 
Egnehjemforening.

Det var Kristiania Egne Hjem A/S, ved bestyreren murmester 
J.Singer, som tok initiativet til etableringen av Ekebergs 
Egnehjemforening. Av de 59 familiene som var i kolonien, 
meldte 29 husstander seg som medlemmer. De skulle ha en 
tilsynskomite. Det var det viktigste, fra byggeselskapets side.

Navnene er så like at vi vil kalle den ene byggeselskapet 
(Kristiania Egne Hjem A/S) og den andre foreningen (Ekebergs 
Egnehjemforening).

I tilsynskomiteen i foreningen ble det valgt tre personer: 
Pakkmester H. Gudmundsen, sersjant O. Rimstad, og agent  
Olaf Dedekam.

Arctander fortalte selv i et foredrag i Bergen i 1912 at det bodde 
«bedre avlagte fagarbeidere», kontorfolk, politi, sporvogns- og 
postfolk, jernbanebetjenter og mindre håndverkere i det han 
vekselvis kalte Ekebergkolonien og Oslokolonien. Folk hadde 
sendt inn søknader, og de hadde valgt folk med en årsinntekt 

mellom 1800 og 2000 kroner i året. 1  Det var ikke inntekten 
til løsarbeidere i denne tiden, akkurat, de måtte være glad  
for halvparten. 

Alle var barnefamilier. De med flest barn fikk førsteretten når 
beboerne skulle plukkes ut. Fra første stund bodde tre hundre 
mennesker i kolonien.

«De som flyttet inn i egnehjemkoloniens murhus følte seg 
finere enn de andre. Særlig var jentene overlegne.»

Det fikk Lars Thue høre da han snakket med folk som bodde i 
Ekebergskråningen i 1970-åra, da han som ung student holdt på 
med hovedfag i historie. 2

Arctander skulle komme til å oppdage at dette var folk som 
ville være med å bestemme hvor skapet skulle stå. Forholdet 
mellom ham og beboerne skulle bli en sak av allmenn offentlig 
interesse, med pressen til stede på velforeningens møter, og 
striden mellom selskapet og foreningen skulle fylle førstesider 
i Aftenposten. 

Stridige menn
Foreningen ble etablert den 28. Juli 1911 i annen etasje i 
Frk. Krattebøls Cafe, det som nå er Oslo Spiseforretning,  
i Oslogate 15.

Det første møtet forløp idyllisk. Foreningen ville gjerne at 
byggeselskapet skulle stå som garantist for dem når de installerte 
elektrisk lys, og det var Singer mer enn villig til å gjøre.

Husene sto ferdige den 17. august 1911, og folk flyttet inn. 
Flere av beboerne var misfornøyde med kvaliteten på husene. 
På møte i andre etasjen på Frk. Krattebøls Cafe den 20. oktober   
redegjør bestyrer Singer. Feilene vil bli rettet på til våren. 
Sprukket treverk skal skiftes ut, og skorsteinene vil få hetter slik 
at det ikke blir røyknedslag i husene.

Det roet ikke velforeningens medlemmer. Flere påpekte 
mangler. Agent Dedekam i nr. 2� markerer seg. Han vil ha 
borgermester Sofus Arctander selv inn på teppet. Det er 
særlig han og hr. Brochmann i Egnehjem nr. 7 som er frampå. 

«de med f lest barn fikk førsteretten når beboerne 
skulle plukkes ut. Fra første stund bodde tre hundre 
mennesker i kolonien»
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Knerten

Høsten 2010 ble Knerten i 
knipe tatt opp i Arctanderbyen, 
med Egnehjemveien 20 som 
hovedkvarter, og barna i området 
som statister. Knerten er en 
trepinne, en fantasifigur som 
skaper spenning og dramatikk 
i Lillebrors verden, basert på 
Anne Cath. Vestlys bøker om 
Lillebror og Knerten. Filmen er 
den tredje i Knertenserien, som 
har vært blant de mest populære 
familiefilmene de siste årene. 

Deler av TV2serien Hos  
Martin ble også tatt opp i  
Egnehjemveien.

Historien om Arctanderbyen 
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Brochmann sier at ingen bør overta husene sine før alt er i orden. 
Men Hr. Singer lovte til slutt å gjøre hva han kunne for å få rettet 
opp manglene.

«Møtet forløb saaledes paa en interessant diskuterende  
måte», står det i referatet. Alt lå vel til rette for at Ekebergkolonien 
skulle bli et vellykket prosjekt. Flere av byens beste menn 
engasjerte seg med mer enn pengene sine. I følge Aftenposten  
var det 2� «gode Mænd» som fulgte Arctanders initiativ, blant dem 
var tretten av byens større næringsdrivende, fem embedsmenn, 
fire av «vore mest aktede advokater», byens ordfører, redaktøren i 
«et av byens mest udbredte blader», og to leger.  3

Den 17. april 1912 – den dagen Titanic sank – var for 
eksempel redaktør Schibsted med i styremøte i byggeselskapet. 
Aftenpostens eier så vel som byens borgermester var aktivt 
engasjert – «gode Mænd», altså.

Men idyllen rådet ikke i den ferske kolonien. På 
generalforsamlingen til velforeningen den 28. april 1912 forelå 
det et skriv fra Hagbart Nilsen i Svingen 14, undertegnet av 30 
medlemmer, med kritikk mot «bestyrelsen», som hadde prøvd 
å skaffe moderasjon og fordeler ved kjøp av flagg og lignende. 
Mistenksomheten var sådd. Hr. Brochmann fikk antatt et forslag 
om at de ikke skulle ta imot gaver før husene var i en slik stand at 
de ikke trengte reparasjoner på flere år.

Agent Olaf Dedekam gikk igjen i front og sa at de energisk 
måtte ta vare på sine egne interesser, og ble støttet av flere som sa 
at de måtte være forsiktige med å gjøre noe før reparasjonene var 
utført. Kanskje de kunne be om en aksje i byggeselskapet slik at 
de kunne få en hånd på styret?

Det spisset seg til. Hr. Kopp i Svingen nr. 40 ville ut av styret, 
og formannen i foreningen, valgt i april, sersjant Rimstad, ville 
ikke være formann lenger, og meldte seg for sikkerhets skyld ut 
av det hele. Så da det ble holdt generalforsamling den 25. august 
1912 med 41 medlemmer til stede, var det viseformann Carlsen 
i nr. 4 som ledet møtet.

Hr. Henriksen i Egnehjem nr. 13 forklarte grunnen til at 

de var sammenkalt. Sommerens reparasjoner hadde ikke vært 
tilfredsstillende. Han ville ha en uavhengig besiktigelse av 
husene. Videre var de usikre på om byggeselskapet hadde rett til 
å forhøye husleien med en krone i måneden for nye beboere.

Alle som var der, tok ordet, og enigheten var stor.  
Det ble vedtatt et sirkulære til alle i Arctanderbyen om at ingen 
måtte undertegne kontraktene før «vi i fælleskab er enige  
om ordlyden».

Så ble det sendt brev til byggeselskapet:

A/S Kristiania Egne-hjem
Her

«På Ekeberg Egnehjems generalforsamling søndag den 
28. april d.a. fremkom en flerhed af klager fra leieboerne over 
den maaden som selskaabet Kristiania Egnehjem anvendte de 
indsamlede pengegaver som i Dagspressen var opfordret givet til 
forskjønnelse for den hele koloni….»

Byggeselskapet ivaretok ikke velforeningens eller leieboernes 
interesser fullt ut. Og så spør de pent om de kan få kjøpt en aksje 
i byggeselskapet.

«Det ærede Selskab anmodes snarest at oversende os 
kontrakterne og afbetalingsbøgerne.»

På slutten av møtet anmodet foreningens formann om at 
de valgte en annen som leder, «da han ikke på noen måte ville 
fungere». Medlemmene protesterte, og sa at det var i strid med 
foreningens lover å trekke seg nå.

Formannen var ikke til å rikke. Sersjanten ville ikke mer. 
På styremøte den 2�. august sier de andre at viseformann 
Carlsen måtte rykke opp. Det vil han slettes ikke. Da sa hr. 
Torstensen i Egnehjem nr. 29 at han kunne fungere fram til 
generalforsamlingen.

Dedekam la fram skrivet til byggeselskapet som foreningen 
hadde vedtatt og ba Carlsen undertegne og sende den, siden 

KO RT  F O RTA LT

Tilsynskomite

Helt til 1980-årene hadde vellet 
en tilsynskomite. Denne under-
søkte og innberettet mangler på 
alt utvendig så som dører,  
vinduer, flaggstenger, gjerder, 
hager osv. Hvis komiteen fant 
mangler, førte det til brev fra 
Styret om at det måtte rettes opp.
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Arctanderbyen 1949.        
Foto: Widerøes Flyveselskap/ 
Vilhelm Skappel  Oslo Byarkiv
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han hadde ledet møtet, men det nektet Carlsen. Dedekam og 
Torstensen undertegnet i stedet.

Egne Hjems beboerne fikk tilsendt et skriv hvor de ble 
bedt om å ikke undertegne noen kontrakt før den var drøftet i 
fellesskap og vedtatt i møte i foreningen. 

I mellomtiden forbruker foreningen formenn. Men agent 
Olaf Dedekam er stabil. Han er foreningens sekretær og fører 
referatene sirlig og samvittighetsfullt inn i en innbundet protokoll 
med fyllepenn. Fyllepennen har en litt myk splitt, så når han 
trykker hardt mot papiret, blir streken tykk av blekk. Er det 
slik følelsene setter spor i skriften? Men stort sett er referatene 
skrevet med sikkerhet og uten rettelser. Han må ha skrevet en 
kladd med blyant først, og siden ført referatet inn i protokollen, 
slik man lærte på skolen for ikke å søle med blekket. 

Olaf Dedekam er ikke formann. Han er sekretær. Sekretæren 
er en mektig mann, her som i en del andre organisasjoner. Det 
er han som skriver referatene og brevene, og det er han som 
undertegner.

På slutten av oktober er det intens aktivitet. Det er kontraktene 
det dreier seg om. På et møte den 23.oktober, med alle 
leieboerne, blir de enige om å engasjere advokat, etter initiativ 
fra Hr. Brochmann. Fire dager senere er 25 beboere samlet i 
Viking Remfabrikk. Brochmann leser høyt et svar han har fått 
fra overrettssakfører Schaanning. Dedekam er nøye med å føre 
til protokolls alle tilstedeværende med navn og adresse. Noen av 
strekene er brede. De er skrevet med stort trykk.

Styret innkaller til møte et par dager etter. Temperaturen er 
høy. Carlsen har innsendt kontrakten uten å gjøre forbehold! 
Han deltar heller ikke på møtet.

Den 30. oktober er det generalforsamling. Referatet er ikke 
skrevet med Dedekams vanlige runde og romslige skrift. Nå er 
den blitt liten og knudrete, og referatet er omstendelig og dekker 
fire sider i protokollen. Forskjellen er en grafologisk studie verdt. 
Skriften er sammenbitt.

Hr. Torstensen takket for valget som formann og gjorde 

oppmerksom på at styret hadde mottatt 30 kontrakter fra 
beboerne «som ble oversendt Selskabet med den vedtagne 
clausul paaført i leiebøkene.» De skulle sendes byggeselskapet 
sammen med et skriv fra foreningens styre.

Dedekam kunne opplyse at «Sundhedskommissionen» var 
i ferd med å gå gjennom husene og hadde funnet ut at de måtte 
gjøre noe med doene – eller «privetene» som det dannet står i 
referatet. Han ville ha det med i følgeskrivelsen, slik at de kunne 
bli forsikret mot dette ondet også.

Hr. Schön i Egnehjem nr. 40 kunne fortelle at den samme 
«Sundhedskommision» hadde funnet feil ved kjelleren hos 
ham. Hr. Buøen i Egnehjem nr. 9 fortalte at veivesenet også 
ville forlange at det ble gjort noe med skråningene utenfor 
gjerdene i Egnehjemveien. Hr. Holden i nr. 42 kunne opplyse 
om at «Sundhedskommisjonen» hadde fortalt ham at rørene til 
do vare ulovlige, og at gjerdene snart ville falle inn på naboens 
tomt.

Formannen lovte at han skulle nevne alt dette i følgeskrivet 
til leiekontraktene.

Før møtet ble hevet ville formannen bare få sagt at 
viseformann Carlsen, som ikke var til stede og heller ikke ville 
være formann, var blant de 25 som på møtet enstemmig hadde 
blitt enige om å oversende kontraktene med den klausulen som 
overrettssakfører Schaaning hadde formulert. Men Carlsen 
var kommet til ham før møtet og fortalt at han hadde sendt 
kontrakten sin uten tilføyelser. Det var en demonstrasjon overfor 
møtet han hadde ledet, men i samsvar med at han heller ikke 
den gang ville undertegne – som viseformann – det alle hadde 
vedtatt. Grunnen må vel være redsel for å komme i unåde hos 
«Selskabet», står det i møteprotokollen.

Formannen opplyste også at Carlsen ikke hadde det beste 
ord på seg fra tidligere arbeidskamerater og en forening han 
hadde vært med i. Etter disse opplysningene mente hr. Hilmann 
i Svingen nr. 32 at Carlsen måtte ekskluderes.

Hr. Hofgaard i nr. 23, som hadde vært første formann, ville 
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Viking  
Remfabrikk

Fabrikken brant ned i 1946. Stor 
aktivitet i vellet for å få bygd den 
opp igjen på en måte som har-
monerte med hagebyen. Fabrik-
ken var gjenoppbygd i 1948. Den 
ruvet større og mektigere enn 
den gamle. Det ble derfor en del 
misnøye med solforhold, utsikt, 
støy og planering på tomten.

Gjennom 50-årene og langt 
inn i 60-årene var det saker med 
fabrikken om støy, forurensning, 
sotplage, radiostøy og andre 
konflikter. I 1962 la fabrikken 
ut planer om utbygging mot 
Erlings gt. og Egnehjemveien. 
Dette skapte stor aktivitet i vellet 
og styret fikk fullmakt til å bruke 
av oppsparte midler for å hindre 
dette.  Både presse, Oslo Bys 
Vel og andre organisasjoner ble 
oppfordret til å engasjere seg i 
saken. Viking Remfabrikks  
søknad om byggetillatelse ble 
avslått av myndighetene.

I 1966 søkte fabrikken på ny 
om utvidelse. Stor aktivitet i  
vellet. Byplankontoret nektet  
ytterligere bebyggelse i  
Svingen 16.  

Historien om Arctanderbyen 
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ikke være med på det. Han mente Carlsen måtte få anledning til 
å melde seg ut selv.

Nielsen i Svingen nr. 14 mente ikke at Carlsen burde få 
fornøyelsen av å melde seg ut. Han burde sparkes ut. 

Den 31. oktober 1912 fikk byggeselskapet, ved Brock-Utne, 
30 leiekontrakter med følgebrev.  - Vi reserverer oss mot ethvert 
ansvar eller forpliktelse som går ut over den opprinnelige 
kontrakten, sto det. Undertegnet Torstensen og Dedekam.

Den 1�. november fikk de svar. Leieboerne hadde 
misforstått hensikten. Tillegget skulle sikre fremtidige beboere. 
Alle pengebidrag og alt det frivillige og uegennyttige arbeidet 
som var lagt ned skulle utelukke enhver spekulasjon eller 
«jobbing» – som det ble kalt på den tiden. Byggeselskapet 
ville ha skriftlige og konkrete henvendelser fra hver enkelt om 
hvilke forbehold de ville ta. Underforstått: de ville ikke ha noe 
av felles aksjoner fra foreningens side.

Brevet var undertegnet Sofus Arctander, Jørgen Dahll, J.K. 
Thune, og parafert av Brock-Utne.

Dagen etter besluttet foreningens styre at de skulle ha 
medlemsmøte med juridisk bistand. Nå sto hardt mot hardt.

På medlemsmøtet i Blåkorsgårdens lokaler den 20. november 
anmodet overrettssakfører Schaaning forsamlingen om å holde 
sammen og ikke gi etter på noe punkt. Det byggeselskapet 
gjorde var ulovlig, mente han, det var kontraktbrudd.

På møtet ble det uttrykt sterk misnøye med de 
skremmeskuddene som «Selskabet» fyrte av, gjennom 
tilsynsmannen Hr. Singer, som hadde sagt at de som ikke 
undertegnet kontraktene måtte flytte med en gang.  Men de  
kjente ikke Sofus Arctander godt nok. Det var ikke skremme- 
skudd de hørte.  Det var de dumpe drønnene fra et krigsskip 
som gikk til angrep.

Så kom Carlsen på dagsorden igjen. Velforeningen sendte 
følgende brev:

Hr. M.Carlsen
Egne Hjem 4

I anledning av at De ved flere anledninger har vist en illojal og 
dadelværdig optræden mod Foreningen, saa har Bestyrelsen paa 
møte den 30de Okth d. a. faat i opdrag at henstille til Dem at 
udmelde Dem som medlem, saa udvotering kan undgaaes.

Dersom De skulde føle Dem forudrettet er der anledning 
til at fremkomme med redegjørelse i Bestyrelsesmøte. Besked 
herom kan tilstilles Formanden.

Ærbødigst
Ekeberg Egnehjemsforening
T. Torstenen     Olaf Dedekam

Det kom svar:

Til Ekeberg egne hjems foreningsbestyrelse
Har modtaget bestyrelsens brev av 22/11 hvori meddeles 

at den på møtet den 30te Oktober paa grund av at jeg ved flere 
anledninger skal have vist en illojal og dadelværdig optræden 
mod foreningen, blev paalagt o.s.v … hvilket skal bemerkes.  
Jeg vil paa det bestemteste.

Udbede meg at faa vide hvori min dadelværdige optræden 
bestaar og ønsker jeg hver anledning paapekt klart og tydelig.

Æfrbødigst
M. Carlsen.

Svaret fra velforeningen var: - Møt opp hos formannen i 
Egne Hjemsv. 19 torsdag den femte desember, så skal han få alle 
nødvendige opplysninger.

- Nei takk, svarte Carlsen – jeg vil ha begrunnelsen skriftlig.
Foreningens styre vedtok da kort og godt:

«men de kjente ikke Sofus Arctander godt nok.  
det var ikke skremme-skudd de hørte.  det var de 
dumpe drønnene fra et krigsskip som gikk til angrep»
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Søppeldunkene

Arctanderbyen ble bygd før 
det ble vanlig med privatbiler. 
Noen har løst egne parkering-
sproblemer ved å markere en del 
av veien som sin med planker, 
bukker og søppelkasser – til 
irritasjon for andre som har 
ment at offentlig vei er til allment 
bruk. Forsøk på å finne felles 
løsninger har strandet. Striden 
har toppet seg når det er mye snø 
om vinteren.
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«Ingen videre skriftvexel. Carlsen vil ikke benytte seg av vårt 
tilbud at møte sammen med bestyrelsen, hvorfor han derfor 
udstryges av foreningens bøger.

Bestyrelsen.»

Foreningen sloss nå på to fronter. De hadde med seg mer enn 
halvparten av beboerne, men slett ikke alle. Det kan virke som 
om Arctanderbyen var delt på midten, men det er ikke mulig å 
si noe om hvor representativ Carlsen var. Det at han hadde vært 
en av lederne i foreningen i begynnelsen tyder på at han var en 
mann som markerte seg. Men om han bare var vrang og egen og 
kjørte sitt eget løp, eller om han sto fram som talsmann for flere, 
er ikke mulig å se ut av dokumentene.

På den annen side kjørte foreningen en offensiv linje overfor 
Sofus Arctander. I et brev av 2�. november, tydelig skrevet 
av en juridisk hånd, sier de at byggeselskapets opptreden er 
preget av at de ensidig vil pålegge nye forpliktelser, og det 
vil foreningen protestere mot «på det bestemteste». De ble 
innkalt muntlig, fikk ikke vite at styret i «Selskabet» også 
skulle møte, eller hva møtet skulle dreie seg om. Dette møtet – 
den 4.november – hadde ingen hjemmel til å pålegge beboerne  
nye forpliktelser.

Den 30. mars 1913 møtte 2� mann opp på i Viking 
Remfabrikks lokaler. Da hadde de fått vite at det ikke hadde 
vært skremmeskudd de hadde hørt i det fjerne. Formannen i 
foreningen hadde vært i møte med borgermester Sofus Arctander, 
og han kunne fortelle at de som ikke ville godta kontrakten av 
1912 ville bli kastet ut.

Før det ville han ha et møte med alle. Men ikke med 
foreningen. Heller ikke bare dem som ville undertegne med 
forbehold.

Foreningens svar var: - En for alle. Alle for en. Skal det 
være møte med Arctander, er foreningen representert ved 
sin advokat. Dersom advokaten ikke slipper til, forlater alle 
medlemmene møtet. Hvis det ikke skjer noe innen åtte dager,  

skal styret i foreningen tvinge fram en avgjørelse.
Byggeselskapet innkalte til møte i Ryenbergveien 3 den  

4. april og foreningen til medlemsmøte i Viking Remfabrikk  
den �. april.

Foreningen møtte opp i Ryenbergvien 3 til avtalt tid og hørte 
på borgermesterens utredning. Den varte i en time. En forurettet 
borgermester foreleste om utakknemmelighet.

- Da boligmangelen begynte å vise seg i Kristiania i 1908 og 
1909 trodde jeg at jeg skulle gjøre mine medborgere en tjeneste 
ved å få i stand et selskap som skulle oppføre billige småhus som 
i løpet av få år kunne bli leieboernes eiendom, begynte han, og 
gjorde rede for byggeselskapets økonomi, ikke fordi han på noen 
måte var forpliktet til det, sa han, men for å imøtegå rykter om at 
selskapet tjente gode penger. Og han fortsetter - og her refereres 
han i sin egen språkdrakt slik at tonen i det han sier kommer 
fram:

- Vi hadde gjort regning paa at vort filantropiske foretagende, 
for hvilket der saaledes er ofret baade adskillige penge og et 
meget betydelig gratis arbeide, skulde inbragt os tak fra alle dem, 
som vi i disse vanskelige tider har skaffet smukke og i det store og 
hele gode boliger; vi har ogsaa fra mange af leierne hørt udtale 
erkjentlighet og paaskjønnelse. Men dette er dessværre ikke 
tilfelle med alle. Der er intraadt misforstaaelse og misfornøielse 
hos en del og desværre ikke faa af dem, vi uegennyttig har villet 
hjelpe til at faa et trygt og hyggelig hjem.

Så går han detaljert gjennom en del av kravene som han synes 
er rimelige: røykhetter, takstiger, søppelkasser, og forbygninger 
som skulle hindre at hagejorden skulle gli ut, utbedring av 
sprukne paneler, sprekker i murer. Andre krav mente han var 
uberettigede, som selvlukkende mekanismer på dørene, og 
løsnede kroker på vinduslemmene. Så gikk han like detaljert 
gjennom økonomien i slike reparasjoner.

Men han erkjenner at hovedgrunnen til at dette møtet ble 
innkalt, var misnøyen med kontrakten og leieforholdet. De 
hadde først fått en kontrakt i november 1911, men da var det 
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Parkering  
trafikkproblem

De første klagene på parkering 
kom i begynnelsen på 60-årene. 
Det var i Svingen klagene kom 
først. Oppover i 70- årene ble 
det mye diskusjoner omkring 
parkeringsproblemene.  
Andresens Bank tilbød vellet 
parkeringsplasser på deres  
område på kveld og nattetid.  
Det var ingen interesse for dette 
da ulempen var større enn forde-
lene. Bilene kunne bare stå der 
på kveld og nattetid da det ikke 
var aktivitet i banken. Det var 
stor aktivitet mot trafikksjefen 
pga. mye trafikk i området om 
morgenen og kvelden pga køer 
ved Dyvekes bru.

Parkering og trafikk- 
problemer i Svingen pga.  
aktivitetene i banken var et  
hyppig tema.

«Foreningen sloss nå på to fronter»

Historien om Arctanderbyen 
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Egnehjemveien 36. Ella, Åse og 
Brynjulf Hansen, som i voksen 
alder overtok huset i 1946.  
Til venstre ukjent.
Foto: Wilse, Norsk Folkemuseum
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gjort klart at det endelige oppgjøret måtte komme senere når de 
fikk oversikt over alle utgiftene. Det fikk de i løpet av september 
1912. Da kom de supplerende leieregler som foreningen reagerte 
så sterkt på. Kjøpesummen for de forskjellige husene ble satt til 
henholdsvis kr. �0�9, 57�5, 5�14 og 54�2. Men i tillegg kom en 
salgsprovisjon på 2 prosent, som skulle gå til reservefondet, med 
tanke på fremtiden.

Hovedbestemmelsen er at det ikke skal drives handel med øl, 
vin og brennevin innen kolonien, og at ingen kan eie mer enn 
en eiendom. Det må ikke være mer enn en familie i hvert hus. 
Påbygging måtte ikke skje uten styrets samtykke.

Dette var nødvendig, mente Arctander, for å hindre at det ble 
bygd leiekaserner inne på området.

Til slutt kom regelen om at de som ikke overholdt dette 
reglementet mistet retten til å bo i kolonien, og eiendommen 
gikk tilbake til byggeselskapet.

- Dette er det hele, understreket Sofus Arctander, han kunne 
ikke forstå annet enn at protestene fra foreningen skyldtes 
misforståelser og dårlige sakførerråd. Han var villig til å sette 
salgsprovisjonen på 2 %, som hadde møtte å sterke negative 
reaksjoner, ned til 1 %. Han lovte også å sørge for at alle 
berettigede reparasjoner ble gjennomført.

Løftene gjelder bare dem som vil godta byggeselskapets 
forpliktelser, «ikke dem der gjennem process bringer ufred 
i forholdet og optræder som de var en slags eiere og ikke bare 
leiere av selskabets eiendomme». Men de andre vil ikke bli 
kastet ut med en gang. Det ville først skje til sommeren.  4

Etter orienteringen ba overrettssakfører Schaaning om ordet 
på vegne av velforeningens medlemmer. Men byggeselskapet 
ville ikke ha noen sakførerprosedyre, som de sa.

Da forlot medlemmene av foreningen demonstrativt 
forsamlingen. De var 33 som travet ut. En del beboere ble igjen, 
og møtet varte en times tid til.

På medlemsmøtet til foreningen den �.april var pressen til 
stede. Nå var det som skjedde i Ekebergskrenten av offentlig og 

allmenn interesse. Møtet krevde at byggeselskapet skulle utlevere 
kontraktene i underskrevet stand.

Den 13. og 14. april lot redaktør Schibsted Aftenpostens 
førstesider fylles av Sofus Arctanders detaljerte utredning. Men 
det er mulig byggeselskapet begynte å erkjenne at det var sterk 
kost å kaste ut halvparten av koloniens beboere fordi de ikke 
ville godta tillegg til kontrakten. Det dreide som om barnerike 
familier, omkring 150 mennesker.

I mai gikk byggeselskapet med på å gå inn i forhandlinger 
med overrettssakfører Schaaning, og hver enkelt beboer fikk seg 
oversendt en kontrakt. Foreningens medlemmer markerte seg 
ved å sende inn kontraktene samlet, som en siste demonstrasjon. 

Fra terrassen i Egnehjemveien 18, i retning 
Grefsenkollen. Foto: Norsk Hagetidend

Historien om Arctanderbyen 
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Og så lurte de på om kanskje foreningen burde oppløses.  
De hadde jo gjort jobben sin. Og folk møtte ikke fram lenger.

De ble enige om at foreningen skulle fortsette, men herrene 
Torstensen og Dedekam forlater styret. Johan Andersen blir ny 
formann. Diderik Brochmann overtar protokollen.

Søndagstørk og fotballsparking
Selv om kontraktene nå var forhandlet fram, var de ikke helt 
trygge. Agent Olaf Dedekam mente at de burde høre fra Sofus 
Arctander direkte at han godtok resultatet. De henvendte seg 
formelt til byggeselskapet for å få anledning til å se årsregnskapet. 
De fikk prompte svar fra borgermester Sofus Arctander: «Deres 
skriv av 12.d.m.har jeg mottat i dag.»

Han skjønner at beboerne kan være interessert i hvordan 
avdragene er oppført i leiebøkene for hver enkelt eiendom, og 
gjør rede for det som han antar interesserer dem, men vil ikke gi 
dem innsyn i årsregnskapet.

Han skjønner at tilliten mellom foreningen og ham er på et 
lavmål, og slutter brevet med følgende ord: Disse opplysningene 
antar jeg må være tilstrekkelige… Skulle d’herrer mot 
formodning ikke stole på mine oppgaver,… kan de jo forhøre 
seg i Boligbanken, Idun og hos kemneren…

Ærbødigst…
Foreningen takker for formannens velvillige opplysninger, og 
sier at opplysningene er så fullstendige som de kan forventes.

Dedekam var fortsatt den mest aktive. Under «eventuelt» på 
generalforsamlingen den 17. april 1914 ville han at alle tiltak til 
forbedringer og reparasjoner skulle gå gjennom foreningen, og 
han ville at Hr. Singer skulle delta på møtene. 

Så gikk Hr. Singer av, og foreningen ville at de skulle være 
med å bestemme hvem som skulle bli etterfølgeren hans. 
Det oppsto nok en brevveksling med borgermesteren. - Våre 
økonomiske interesser er sterkere enn aksjeeiernes, så vi vil være 
med å bestemme, krevde foreningen. -Tull og tøys, svarte Sofus 

Arctander. Foreningens medlemmer har ikke noe ansvar for 
dette filantropiske foretak.

Så blir det fredelig et par år. De som bor i kolonien har fått 
kontraktene sine. Foreningen er opptatt av juletrefester, hagestell, 
og prisene på kull og gjødsel. Men så skal det i 191� opprettes hus 
for ubemidlede på renholdsverkets tomt like ved Egne Hjem.

Lium i Svingen nr. 18 mente at det måtte finnes andre 
steder. Disse husene ville sjenere beboerne i Egne Hjem  
«i en forfærdelig grad, derved at en fik denne bærme til saa nære 
naboer». Dedekam fulgte opp, og støttet Lium. Flere andre 
stemte i. Men avgjørelsen var tatt. Da sa Lium at han ville at 
de skulle engasjere en advokat slik at de kunne få stoppet eller 
forhalt bebyggelsen.

Ellers var søndagstørk en stor sak. Tilsynskomiteen 
ville forby klestørk på søndager. Noen følte seg støtt over 
at de hadde fått skriv om det, selv om de ikke tørket tøy på 
søndager. 

Foreningen måtte forholde seg til nabokrangler også. Fra et 
møte 2. april 1917: Dedekam redegjorde for sitt forhold til sin 
nabo herr Wiik. Schön mente at foreningen skulle støtte herr 
Dedekam i hans arbeide for å få fred i eget hus. Flere talere var 
enige med herr Schön, står det i protokollen. Fotballsparking var 
også et problem i Egne Hjem.

Så ble det bedt om mer politi i området, med henvisning til 
den nye bebyggelsen.

Den 10/12 1918  ble det sendt et protestskriv til formannskapet 
i anledning av at det var planlagt hus for tuberkuløse familier på 
Ekeberg samtidig som man påpekte at Ekeberg ble belemret med 
alt som andre bydeler fraber seg.

Konflikten med Sofus Arctander var konstant. På et 
medlemsmøte den 2. mai 1921 kommer det fram at de ikke 
får skjøte på husene. Det står i referatet: «–man var av den 
opfatning at det var den halstarrige borgermester Arctander som 
dikterte selskapets holdning og hr. Dedekam slo kraftig til lyd for 
at vi burde forlange ham fjernet som styrets formann, hvilket han 
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Svenskeantenne

Det var vanskelige forhold for 
svensk TV i Arctanderbyen. 
Det kom derfor allerede i 1969 
forslag om et felles TV-anlegg 
for svensk TV. Vellet var villig til 
å støtte dette økonomisk med 
kr. 11000, Det ble egen komité 
som jobbet med saken. Anlegget 
kom først i 1974. Tilskuddet pr. 
husstand fra vellet var kr. 260,- 
Egenandelen var kr. 605,-  
Dårlige signaler i oppstarten 
førte til mye klager. Klagene 
holdt på fra installasjon i 1974 
til 1986.

«Så blir det fredelig et par år»
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hadde liten tro på ville lykkes, men uskadeliggjøres burde han i 
hvert fall.»

Sofus Artander uskadeliggjorde seg selv på Lifjell 13. august 
1924.

Et stridshode
Ideen om å bygge egne hjem med hage hadde vind i seilene 
utenfor Arctanderbyen. Det var store planer om å bygge ut 
hele Ekebergsletta, en selvforsynt by etter engelsk modell med 
plass til femten tusen mennesker, med småbruk i utkanten, 
brannstasjon, postkontor og en idrettsplass med internasjonale 
mål, omkranset av Brannfjell Nasjonalpark. 

Ekebergbanen søkte i 1918 om å bygge en «bergbane» etter 
modell av Fløibanen i Bergen, fra Gamlebyen til den planlagte 
villabyen på platået. Men det ble ikke noe av verken villabyen 
eller bergbanen.

Ullevål Hageby ble det noe av. Det sprang ut av Kristiania Egne 
Hjem A/S – det som her blir kalt byggeselskapet. De bestemte 
seg for å bygge ut kommunens eiendom Store Ullevål og lage en 
hageby for hundre familier, etter forbilde av Oslokolonien – som 
den ble kalt fordi Gamlebyen den gang het Oslo. Den skulle 
fundamenteres på Oslokoloniens erfaringer. Husene skulle få 
vannklosetter med en gang, og noe rekkebebyggelse ville det bli. 
Byggeselskapet hadde derfor opprettet en ny avdeling i sakens 
anledning. «Sakens venner» hadde tegnet seg for nye 100 aksjer 
á 100 kroner og «en snes formuende mænd» hadde dannet et 
nytt garantifond.  5

Ullevål Hageby ble bygd i perioden 1915-22 og ble landets 
største hageby. De �48 leilighetene er organisert som borettslag.

Men det var andre som tenkte langs samme baner. Direktøren 
for Freia Sjokoladefabrikk var også blitt grepet av Egne Hjem-
ideen. Han engasjerte de samme arkitektene som sto for 
Arctanderbyen, Morgenstierne & Eide, og reiste i 1912 det som 
nå kalles Haslebyen med 20 boliger.

I 191� ga kommunen klarsignal til å gå videre med Egne 

Hjem, og Lille Tøyen Hageby ble tegnet  av Magnus Poulsson 
som en rekke firemannsboliger.

Siden spredte ideen seg til industristeder i landet, til 
Rjukan, Høyanger og andre steder, med avleggere helt opp til  
moderne tid.  �

Men Sofus Arctanders dager var talte.
Etter Sofus Arctanders død kom spørsmålet om hvor bysten 

av ham skulle plasseres, første gang nevnt i et styremøte den  
30. september 192�, og medlemsmøtet den 18. oktober 
diskuterte også navnendring fra Egne Hjem til Arctanderbyen. 

Forholdet til Sofus Arctander ble avsluttet på et styremøte den 
24. oktober 1930. Foreningen bidro med kr. 475,�5 til bysten, og 
oversendte pengene med følgende beskjed:

Nu da minnesmerket over styrets energiske formann gjennom 
mange år, herr borgermester Arctander, er reist i vår koloni, vil 
dette først og fremst være til heder for ham, da minnet om denne 
store personlighet vil bli bevart, men det vil også minne oss om 
det store og uegennyttige arbeidet som kollegene i styret har 
utført, og for det bærer vi fram vår aller hjerteligste takk.

Undertegnet T. Torstensen.
  

Søndag den 2. november 1930 kl. 13 ble bysten avslørt. Den 
var laget av Trygve Thorsen, som da var en ung skulptør. Han 
har skulpturer foran Ullevål Sykehus og Rikshospitalet også. 
Men de mest kjente arbeidene er i hjembyen hans. I Narvik står 
skulpturene Rallaren og Sjømannen. De har gjort ham kjent. 
Rolf Nilsen, i Egnehjem nr. 39, er fra Narvik, og var kunstnerens 
nabo under oppveksten. De bodde ved idrettsplassen, og barn 
ble ofte bedt inn.

Sofus Arctanders byste står solid plantet på fem tonn 
grorudgranitt som hever ham over biltakene på det som nå i 
praksis er en parkeringsplass, og vender blikket mot nord, slik 
en Arctander skal gjøre. I en et foredrag i Polyteknisk Forening 
hadde han karakterisert nordlendingen: snarrådighet, og evne til 
å ta de store takene når de trengtes.  7

«Sofus Arctanders byste står solid plantet på fem tonn 
grorudgranitt som hever ham over biltakene på det som 
nå i praksis er en parkeringsplass, og vender blikket mot 
nord, slik en Arctander skal gjøre»
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Lena Throndsen 
forteller

Egnehjemveien 2 har vært i  
familiens eie siden 1930.

Jeg var åtte år da vi kom til 
Arctanderbyen i 1953. På den 
tiden bodde det mange barn her, 
så vi fikk mange nye venner. Noen 
av disse bor her den dag i dag. 
På den tiden var det ni butikker 
her. På hjørnet av Erlingsgate lå 
melkebutikken, over gaten kjøttbu-
tikken, og flere butikker tett i tett. 
Blomsterbutikk hadde vi også.

Jeg husker godt fiskemannen 
som kjørte rundt med fersk fisk, 
den koselige fiskemannen med 
en stor sigar i munnen. Da kom 
mange ut i gaten for å kjøpe fisk, og 
så kunne man også slå av en prat.

Den store Remfabrikken lå i 
Svingen 10. Med sin store pipe 
tutet den hver dag kl.12. Mange av 
dem som bodde rundt her jobbet 
der. Senere ble den nedlagt, og 
Kredittkassen overtok. Vi hadde 
også en fin park – Terrasseparken 
– hvor veien slynget seg nedover 
med rekkverk på begge sider, og 
med alle de forskjellige plant-
esorter som vokste der. Vi lekte 
mye i parken og veien bortover til 
Arctanderplassen. 

Historien om Arctanderbyen 



33

A rctA n dE r by E n   j u bi l Eu m

Det var folk på alle veier da bysten skulle avdukes, i følge 
Aftenposten. Her var både koloniens tidligere bestyrer Hr.Singer 
og styret i A/S Kristiania Egne Hjem. Styrets formann advokat 
F.M.Bugge avduket bysten, og så spilte guttemusikken «Ja, 
vi elsker». Så overrakte advokat Bugge bysten formelt til 
kommunen, ved ordføreren, Hr. Indrebø, som lovte å passe 
godt på gaven, mens velforeningens formann Hr. Joh. Andersen 
i Egnehjem nr. 37 lovte å stelle pent med monumentets 
omgivelser.

Sønnen talte og takket på vegne av familien, og framførte de 
forløsende ordene:

Vi vet, sa han, at far var en stridens mann.

1. Foredraget i Bergen ble trykt i BOLIGSAK I BY OG LAND. Anden 
aargang. Utgit av Norsk Forening for Boligreformer redigert av Chr. 
Gierløff. Kristiania 1917. I en kort etterskrift fortelles det at Oslokolonien 
var så vellykket at de ville sette i gang en ny hageby med hundre familier 
på kommunens eiendom Store Ullevaal, med bruk av erfaringene fra 
Oslokolonien. En ny avdeling av Kristiania Egne Hjem A/S var opprettet, 
finansielt uavhengig av Oslokolonien.
2. Lars Thue: Forstaden under Ekebergåsen. Historien om trehusbyen fra 
1860-årene. Gamlebyen historielag. Skriftserie nr.5.
3. Aftenposten 7.juni 1909.
4. Redegjørelsen ble publisert i Aftenposten, fordelt på to nummer, tirs-
dag 8.april og onsdag 9.april 1913, og fylte førstesiden begge dagene.
5. Se Boligsak i By og Bygd. 2.årgang. Utgitt av Norsk Forening for Boli-
greformer. Kristiania 1917.
6. Tore Brantenberg: Hus i hage. Privatliv og fellesskap i små og store 
boligområder. Arkitekturforlaget 2002.
7. Sofus Arctander: Nordland. Foredrag i Den Polytekniske Forening. 
Kristiania 1907.
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Vannklosett

Det ble satt ned en komité på 
årsmøtet 27/2-39 med formål å 
finne ut hvor stor interessen var 
for installering av vannklosett,  
og for å innhente tilbud på  
installasjon. 

Undersøkelsen avklarte at 
15 hus allerede hadde installert 
vannklosett, og de fleste andre 
var interessert. Firmaet Herman 
Hansen ga tilbud. Prisen varierte 
fra kr. 200 til kr. 350 pr. husstand 
for innvendig rørleggerarbeid 
inkl. WC og ekstra kr. 300,- til 
kr. 450,- for utvendig rør og 
gravearbeid. 

Styret bevilget kr. 100,- pr 
husstand for de som allerede 
hadde, og for de som la inn WC. 
(Kontingenten var på den tiden 
kr. 2 pr. år, noe som betydde at 
de ga bort kontingent for 50 år 
pr. husstand). Dette var et stort 
løft for Vellet da alle pengene de 
hadde ville bli brukt opp om alle 
gjorde det samtidig. Det siste 
huset fikk innlagt WC i 1978.
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A rctanderbyen ble bygd på området hvor 
landets første sykkelfabrikk, Norsk Bicycle-
fabrikk, ble opprettet i 1885. Det var i 
sykkelens tidlige barndom. Bakhjulet gikk 
rundt mer enn to ganger når pedalen gikk 
rundt en gang. Men det kom ikke luft i 

hjulene før flere år etterpå. Fabrikken var kanskje for tidlig ute, 
og gikk konkurs. Bygningen ble overtatt av Viking Remfabrikk i 
1909. Da hadde også «Den Norske Skofabrikk» – senere kjent 
som «Standard» – etablert seg i Alnagata i 1899. I tillegg kom 
Kværner og Norges Statsbaner. Det var ikke bare dagarbeidere 
som bodde i området lenger.

Men aller viktigst var møtestedene, særlig kjøttforretningene, 
melkebutikkene og kolonialhandlene som det var så mye av fram 
til 19�0-tallet.

Svein Berger Høglund minnes butikkene slik:

1. Ryenbergveien 33: Vanlig melkebutikk med godt innslag av øl.
2. Utsikten 9: Innehaver: Charlotte Petrine Agnor, min mormor. 
Hun fikk datteren Rakel, min mor, med Hans Glenne, som stakk 
av til Amerika, og ble borte der. Min mor var altså ”lausunge”, og 
ble nok mobbet for det. Hun vokste opp hos sin bestefar. Under 
første verdenskrig reiste mormor fra Nesodden til Kristiania 
og leide melkebutikken i Utsikten 9. Hun sov på bakrommet. 
Butikken gikk svært bra, og hun fikk siden leilighet i 2. etasje.

Melk var hovedproduktet i salget. Det kom i spann, skummet 
og nysilt. Vi kjølte den i kummer med isblokker som ble sagd ut i 
tjern på Nesodden og sendt ned i trerenner til prammer fylt med 
sagmugg, før de ble fraktet over fjorden. I melkekummen var 
det hull, slik at smeltevannet rant ned i kjelleren. Vi hadde også 
isskap etter samme prinsippet. Melk kom senere på litersflasker.

Vi hadde uteservering av øl med møbler fra Schous  
bryggeri. Det var god forretning, ikke minst på fredagene som  
var lønningsdag.

Det var stort vareutvalg. Pølser og jur fra kuer ble regnet som 

god mat. Det samme gjaldt lungemos.
Vi hadde mange kunder med mange barn som trengte brød, 

kjeks, sjokolade og drops. En familie hadde opprop hver kveld, 
for der bodde det 2 voksne og 17 barn på ett rom og kjøkken. 
Folk kjøpte på bok og gjorde opp for seg i slutten av uka.

Fru Holm kom hver morgen med melkespannet, gikk inn i 
butikkjøkkenet, og fylte spannet med bokkøl. Når mannen kom 
hjem om kvelden lå kona rett ut. «Jeg skjønner ingen ting»,  
sa Holm. «Hun drikker jo bare melk.»
3. Utsikten 12: Butikken var vår argeste konkurrent og drev 
med det samme som mormor og mor. De hadde kunder i 
øvre del av Husvild-brakkene. I tillegg var det en tobakk- og 
sjokoladeforretning ved siden av.
4. Utsikten 14: Manufakturforretning som solgte stoff i 
metervis, og en del ferdige hverdagsplagg.
5. Erlingsgate 1: Hvit trebygning som nå er revet. Lå på hjørnet av 
Svingensgate og Erlingsgate. Den lå på Remfabrikkens område og 
var en vanlig kolonialforretning drevet av en mann som het Sand.
6. Erlingsgate 3: Vanlig melkebutikk drevet av fru Halvorsen.  
I samme hus var det damefrisør.
7. Svingen 3: Drevet av Paulsbo. Dette var en ren slakterbutikk 
med allslags kjøtt- og pølsevarer. Her kjøpte vi ribbe til jul.  
Min mor handlet litt der.
8. Svingen 2: Her ligger nå en ny bygning som huser Norges 
Lokomotivsforbunds kurssenter. Det var en ganske stor 
kolonialforretning drevet av Bråten. Tok opp bestillinger, og 
Kåre Mørk gikk rundt med drakjerre til kundene med varene. 
Kåre var kjent av alle, og slo av en prat med alle både her og der. 
Han var veldig godt likt.
9. Ekebergveien 37: Her var 2 butikker. Tobakk- og melkebutikk. 
Disse er i dag slått sammen og Alam Dagligvare er der nå.
10. Ekebergveien 38: Det var en kortvareforretning drevet av 
søstrene Westby. Her kjøpte vi kladdebøker, blyanter, viskelær, 
fargeskrin og leketøy. Lett å finne julepresanger her. Søstrene 
Westby var flinke til å synge, og sang ofte i menighetshuset.

butikker og bedrifter
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Byggeplaner  
i Terrasseparken

I 1978 kom det fram planer om 
å bebygge Terrasseparken. Stor 
aktivitet i vellet for å få stoppet 
dette. Planene ble skrinlagt. 

I begynnelsen på 2000 tallet 
kom det ønske om å bebygge 
Erlingsgt. 12 som er øverste 
delen av Terrasseparken. Her ble 
det også et stort engasjement fra 
beboerne og saken ble skrinlagt.
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Egnehjemveien 1924.  
Foto: Wilse, Norsk Folkemuseum



A rctA n dE r by E n   j u bi l Eu m

38

butikker og bedrifter

Egnehjemveien i 1912. Nr. 16 
første til høyre. Bildet viser Egne-
hjemveien i 1912 med mange barn 
på den tiden. Legg merke til at det 
ikke var bygget mur på venstre 
siden av veien. Alle hus hadde 
flaggstang. Pipene ble forlenget 
med røykrør for å bedre trekken. 
Etter noen år ble røykrørene 
erstattet med forlengede piper, 
noe vi ser en allerede har gjort 
langt borte på høyre side av veien. 
Vi ser søppelkassen ved hjørnet. 
På veggen bak er doluken hvor 
Renholdsverket hentet ut dobøtta. 
Ingen hadde WC på den tiden. 
Litt lenger opp på veggen er det 
ovale dovinduet. Veien hadde  
grusbelegg, men steinrenna var 
allerede på plass.
Foto: Wilse, Norsk Folkemuseum
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Familien Guldahl representerer dem som 
har vært knyttet til Arctanderbyen i flere 
generasjoner. De har bodd i Egnehjemveien 
24, 27 og 37. Minnene forteller mye om liv og 
hverdag i kolonien, fra Anders flyttet inn som 
kjøkkenbetjent på Botsfengslet,  gleden for barn 

som flyttet til hus med epletrær og bærbusker, og ungene som 
lekte i Terrasseparken.

Anders Guldahl
Anders Guldahl (18�3-1952) var kasserer ved Botsfengselet og 
revisor ved Kværner da han gikk av med pensjon i 1933. Men han 
hadde arbeidet med mye før den tid. Han var født på Røros. Som 
barn hadde Anders arbeidet i Christianus Sextus gruve på fjellet 
ved Røros. Der skjøv han traller med malm ut av gruvene. Han 
kom til Trondheim fra Røros. Han reiste med nordlandssjekter 
og drev handel på en eller annen måte. Så reiste han til Oslo, og 
i 1898, han var da 35 år, fikk han arbeid som kjøkkenbetjent på 
Botsfengselet. I 1912 ble han ansatt som kasserer. Han flyttet 
til Egnehjemveien 27 da hagebyen ble opprettet. Dit flyttet han 
sammen med sin andre kone Iverine, opprinnelig fra Inderøya, 
og tre barn. 

Birger, Leif og Asbjørn var sønner av Anders. 

Birger Guldahl
Birger overtok Egnehjemveien 37 da fru Andersen døde. Birger 
var en praktisk mann. Han hadde utdanning som skredder, og 
var også en flink kokk. Han arbeidet mange år hos glassmester 
Strand på Drammensveien. Han ville gjerne ha det pent omkring 
seg, og satte inn blyglassvinduer i stuevinduet som vender ned 
mot Egnehjemveien. I stua hadde han også flygelet sitt. Han 
var den eneste i familien som spilte et instrument. Birger hadde 
poliomyelitt da han var liten, og haltet alltid. De siste årene i 
Egnehjemveien bodde Birger sammen med Sverre, som også 
mer eller mindre ble en del av familien. Sverre arvet en gård på 

Lesja etter et ektepar som han hadde jobba hos under krigen. 
De hadde ingen etterkommere, og testamenterte gården sin til 
Sverre. Birger solgte Egnehjemveien 37 da han flyttet med Sverre 
til Lesja rundt 1970.

Leif Guldahl 
Leif giftet seg med Gerda Thomine Clausen (1899-195�). Gerda 
var fra Toftesgate på Grünerløkka. Jeg (Frøydis) ante ikke hvor 
Toftesgate lå, men jeg hørte ofte om den. Tante Gerda sa stadig: 
Slik gjorde vi det i Toftesgate. Jeg skjønte at det var nok den rette 
måten å gjøre ting på her også. De hadde to barn, Knut (f. 1925) 
og Åse (1927-1999). Men familien hadde en tragedie som alltid 
lå der. Deres første barn, Trygve, ble født i 1922. Den gangen 
hadde de ikke komfyr, men kokte mat på en primus som sto på 
en kasse. Trygve, da han var 3 år, kom løpende inn med blomster 
til mamma. Han falt over en kjele med varmt vann på primusen, 
og døde etter å ha fått det kokende vannet over seg. Jeg grøsset 
hver gang jeg tenkte på den lille fetteren min som jeg aldri traff. 
Han må ha hatt utrolig store smerter før han døde. Mor var alltid 
veldig forsiktig med alle kjeler på ovnen. Hun lærte meg at jeg 
alltid måtte sette kjeler på ovnen med hanken innover, slik at 
ingen kunne vippe ned kjelen og få innholdet over seg.

 Leif og Gerda bodde med Knut og Åse i Utsikten 9, rett bak 
huset til onkel Birger. Birger satte inn en port i gjerdet sitt, slik at 
det var lett å komme på besøk. Det var god kontakt mellom de 
to brødrene. Vi, familien til Asbjørn, besøkte også ofte hagen til 
onkel Birger og fru Andersen. 

Asbjørn Guldahl
Da Asbjørn flyttet hjemmefra, i 20-årsalderen, flyttet han på 
hybel i Egnehjemveien 24. De satte opp en vegg i stua slik at 
han fikk et bitte lite rom med utgang til verandaen. Det var i 
kroken ved siden av trappa. Det må ha vært en usedvanlig liten 
hybel. Det var et sammentreff at han i 1954 fikk kjøpt nettopp 
dette huset. Huset ble eid av søstrene Hansen, som var gamle 

Familien Guldahl

KO RT  F O RTA LT

Ekeberg  
hovedgård 

Gården omtales første gang 
i 1388. Gården ble i mid-
delalderen eid av bispestolen. 
Ved reformasjonen tilfalt den 
kronen. Store deler av gården 
ble med tiden utlagt til bymark. 
Ekeberg hovedgård er i dag et 
godt kjent navn pga. at store 
deler av gårdens område har blitt 
friområde (Ekebergsletta og 
Ekebergskogen). Gården grenset 
mot nord til Munkehagen som er 
det området som bla. Arctander-
byen er bygget på.

«de satte opp en vegg i stua slik at han fikk et bitte lite 
rom med utgang til verandaen»
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Egnehjemveien 24 1912. 
Foto: Wilse, Norsk Folkemuseum
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og gjerne ville ha noe mer lettvint. Vi byttet, og de flyttet inn 
i vår lettstelte lille leilighet i Ekebergveien 31. Vår familie, mor, 
far og tre barn, flyttet altså inn i Egnehjemveien 24. Familien 
besto av Asbjørn Guldahl (1904-1989), Solveig f. Langli (1909-
1990) og barna Frøydis (f. 1938), Jorunn (f. 1942) og Øyvind 
(f.1945). Da vi flyttet inn i dette huset, holdt vi på i flere år med 
å modernisere og utvide boligen. Vi, det vil si far og barna gjorde 
en god del arbeid selv. Det ble lagt inn wc, baderom med badekar 
og varmtvannsbereder til å fyre opp, og det ble bygd tre rom til, 
et kjøkken mot nord, et rom over det nye kjøkkenet, og et rom 
under, en kjellerstue. Disse rommene hadde en kjempefin utsikt 
over byen mot Grefsenåsen. Da mor og far ble pensjonister, la de 
inn et ekstra toalett i andre etasje også.

Det var en stor overgang for oss tre barna å flytte til 
Egnehjemveien. Jeg var 1�, Jorunn 12, og Øyvind 9 år. Vi hadde 
vokst opp i en liten leilighet på 42 m2 i Ekebergveien 31. Der 
sov alle fem på samme soverom, og vi hadde i tillegg stue, et 
lite bad, og et bitte lite kjøkken der det ikke var plass til at hele 
familien kunne spise samtidig. I Egnehjemveien fikk Jorunn 
og jeg et rom sammen. I begynnelsen sov Øyvind på mors og 
fars soverom, men etter at tilbygget var ferdig, fikk han eget 
rom. I første etasje fikk vi, da tilbygget var ferdig, to stuer og et 
kjøkken. Og badekar på badet! Det var en overgang etter det lille 
badet med dusj i Ekebergveien. Men den største forskjellen for 
oss var nok utemiljøet. Vi hadde bodd et sted der mange unge 
familier hadde flyttet inn da husene var ferdige, i 1937. Mange 
familier fikk barn, og vi hadde alltid mange å leike med. Det var 
et yrende liv i bakken mellom husene. Vi akte og sto på ski om 
vinteren, lagde demninger når det regna, og vi lekte i skogen bak 
husene hele året. I Egnehjemveien var det stille. Vi traff ingen på 
vår egen alder. Det foregikk ikke mye leik ute mellom husene i 
Egnehjemveien. Far fortalte at de pleide å vippe pinne Det var en 
populær leik den gangen. Det lærte vi aldri. 

En annen stor forskjell for oss var at vi fikk hage. Jeg hadde 
alltid syntes det var spennende å komme til folk som hadde hage 

rundt huset sitt. Vi fikk hage med to epletrær med eksepsjonelt 
gode epler! Verdens beste! Det var en stor glede å plukke de store, 
glinsende gravensteinene som hadde falt ned i løpet av natta og 
sette tennene i det saftige eplekjøttet. Og vi hadde bringebær 
bak huset. Vi hadde bærbusker med rips og stikkelsbær. Så fint 
å bare kunne forsyne seg med slikt om høsten! Far var i tillegg 
til kontormann, også kunstner. Han ville lage en fin hage. Han 
konstruerte et lite basseng med steiner rundt. Han planta en 
hel del trær som var fine som små, men nå har ingen gjort noe 
med dem på lenge, og de har blitt altfor store for den lille hagen. 
Vi kunne sitte rundt steinbordet og spise om sommeren. Og vi 
hadde en fin veranda der vi kunne se solnedgangen over Kolsås 
om sommeren. Far moret seg med å legge fliser på veggene der 
ute, etter at mor og far som pensjonister hadde begynt å reise. 
Det hadde de aldri hatt tid eller råd til før i livet. Far beundret 
håndverket i mange fremmede land, og kjøpte fliser som han 
tenkte ville ta seg fint ut på verandaen hjemme. 

Knut Guldahl
Knut var lekekamerat med Svein Hansen i Egnehjemveien 24 da 
han vokste opp. Svein hadde laget et rom under verandaen, og der 
hadde han «skrivebord» der han administrerte «forretningen» 
deres. Ungene lekte transportbyrå, og Knut løp omkring i 
Egnehjemveien med en selvlaget kjerre og leverte varer. Svein var 
et par år eldre enn Knut. De var tre i denne leiken, den tredje var 
Reidar Høvik, som bodde lenger borte i Egnehjemveien. 

Jorunn Guldahl Krogh
Jeg ( Jorunn) var nok over den typiske lekealderen da vi flyttet 
til Egnehjemveien, og venninnene mine var de samme som før. 
Da vi flyttet inn var haven litt av et villniss. I enden av haven, 
mot familien Ruud, sto en kjempediger syrinbusk, så stor som et 
tre. Kari og jeg pleide å krype under den når det var noe vi ville 
snakke om som ingen andre skulle høre, for der var det ingen 
som fant oss. 

Familien Guldahl

Foto: Guldahl
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De siste to årene bestefar levde hadde han store sår på føttene. 
Far byttet bandasje på dem, og da var jeg ofte med. Det jeg husker 
best fra disse besøkene var at Elise lærte meg små melodier på 
pianoet. Jeg var ganske stolt over å få til både Ja vi elsker, Gubben 
Noa og Lisa gikk til skolen. Bestefar hadde en imponerende 
«bartekopp», og jeg fulgte spent med hver gang han drakk 
av den. Og den virket hver gang! Barten ble alltid liggende på 
kanten så han slapp å tørke av den etterpå.

Den fine parken i begynnelsen av Egnehjemveien, med fint 
gelender langs stiene og alle avsatsene som var laget, var et idyllisk 
sted. Jeg var mye der sammen med venninner om sommeren, der 
lå vi på teppe og solet oss. Den tiden passet jeg også Benedicte på 
ca 4 år, og tok henne ofte med til parken, det var sandkasse der 
og blant annet en dumphuske. Helt bortest i parken sto det en 
benk, nesten skjult av busker. Der pleide vennen til Linto å sitte 
og drikke sammen med en kompis. Linto var en gammel dame, 
ganske rufsete i klærne. Det undret oss at noen sa hun hadde 
vært svært pen i ungdommen, og vi hørte at hun hadde vært 
sykepleierske. Hun bodde i det gule huset helt i begynnelsen 
av Svingen, rett etter krysset med Ekebergveien. Huset står der 
ennå. Kompisen hennes tok seg en sup i parken før han gikk til 
Linto. De to mennene var aldri ubehagelige mot oss, derimot 
hilste de alltid høflig. Det er veldig synd at denne fine parken ble 
rasert, uten at plassen er benyttet til noe som helst i ettertid.

Ellers husker jeg den store overgangen fra vannklosett i 
Ekebergveien til en bøtte i gangen hvor det var iskaldt vinterstid, 
og is på setet.

Frøydis Guldahl 
Jeg(Frøydis) husker også godt parken. Det het Terrasseparken, 
og var svært forseggjort. Mellom Egnehjemveien og Erlingsgate 
var det en åpning med utsikt til havna, til slottet, og til Kolsås. 
Denne åpningen førte ned til parken. Det gikk en fin liten smal 
vei, eller sti, i sikksakk nedover. Ved siden av stien var det et svart 
metallgjerde, for stien var ganske bratt. Jeg ser for meg Elise 

med sine bibelsteder komme oppover. Hun holder seg godt i 
rekkverket, og tusler oppover i sitt svarte, lange skjørt og et grått 
sjal. Nedenfor sikksakkstien var det en plass med en forseggjort 
steinmur på oversiden, husker og benker. Oslo kommune satte 
ut hvite benker i sommerhalvåret. Rundt om var det en stor 
gressbakke som strakte seg både oppover mot Ekebergveien og 
hagene i Erlingsgate.

Noen klaget over at det aldri ble måkt i stien nedover mot 
parken om vinteren. Det kunne være mye snø og glatt og 
umulig å komme fram. Men det var umulig å måke på grunn av 
rekkverket. Derfor ble rekkverket fjernet, og hele stien ødelagt. 
Snømåking ble det aldri noe av. Det var utrolig ergerlig at denne 
fine stien ned til parken ble ødelagt. 

Jeg var 1� år da vi kom til Egnehjemveien og hadde allerede 
fjernet meg en god del fra nærmiljøet. Mine venner hadde jeg fra 
skolen og fra speidern. Jeg var ikke avhengig av å bo i nærheten 
av venninnene mine. Men jeg har en del barndomsminner 
fra Egnehjemveien. Jeg var i blant sammen med far i nummer 
27 og besøkte bestefar. Jeg husker et stort tre som sto i hagen 
inntil veggen på Viking Remfabrikk. Det hadde store, røde 
åkerø-epler. En periode handlet jeg noen dager i uka for Elise. 
Jeg skulle kjøpe en loff fra i går i melkebutikken på hjørnet av 
Svingen og Erlingsgate. I blant skulle hun også har «den beste 
fløtemysosten» Jeg syntes det var pinlig å skulle si noe slikt. Men 
damen i butikken tok det pent, og jeg fikk en alminnelig brunost, 
som Elise godtok. Men jeg lurte på hvorfor loffen skulle være 
fra i går. Hun kunne jo bare kjøpe en loff og så gjemme den til  
dagen etter. 

Solveig og Asbjørn bodde i Egnehjemveien 24 til de døde. 
Deretter har Frøydis, Jorunn og Øyvind eid huset i fellesskap.

Skrevet av Frøydis Guldahl

KO RT  F O RTA LT

Svingen

Navnet Svingen skriver seg fra at 
Ekebergveien gjør en sving  
akkurat ved plassens hovedbøl.

Svingen ble utparsellert fra 
og med byutvidelsen i 1859. 
Eiendommen lå rett utenfor 
bygrensen og var ikke omfattet av 
murtvangen. Det vokste dermed 
opp en frodig trehusbebyggelse 
på eiendommen som alle andre 
steder rett utenfor bygrensa. I 
1878 ble bygrensa utvidet igjen 
og nå kom området innenfor 
bygrensa. Arctanderbyen, som 
ble bygget i 1910 på Svingen 
gård sin grunn, ble derfor bygget 
i mur. Det meste av de gamle 
husene på gårdens grunn er nå på 
Riksantikvarens «gule liste».

«det var utrolig ergerlig at denne fine stien 
ned til parken ble ødelagt»
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Oversikten er basert på grunnbokutskrifter, 
eiendomsbasen, vellets protokoller og 
samtaler med beboere. Det tas forbehold 
om mangler og feil. I de første årene 
leier beboerne husene av Byggselskapet, 
og dokumentasjonen fra den tiden 

er dårligere. I løpet av 1929 er alle husene solgt. Listen er 
oppdatert til og med høsten 2010.

Egnehjemveien 1
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 324,8 m2
1911 Hernæs leier huset av Byggselskapet. 
1927 Første skjøte på eiendommen. Ukjent eier.
1933 Huset kjøpes av Thorolf Holm 4/8 for kr. 15.000.
1950 Huset overdras til Elsa Holm 12/4 for kr. 15.000. 
1982  Huset overdras av Karin Elton 1/4 for kr. 70.000. 
 Hun arver huset etter sin tante Elsa Holm. Karin Elton  
 bor aldri der, men selger det til sin sønn arkitekt Thore  
 Elton. Han totalrehabiliterte huset i 1984/85. Blir   
 beskrevet i Bonytt høsten -85.
1987 Thore-Jørgen Elton overtar ifølge skjøte 19/8 for kr.   
 500.000.  
1988  Terje Strømdahl og Per Arne Skar kjøper huset 15/11   
 for kr. 1 310 000.
1990 Anne Karin Arnesen og Ivar Anton Waagaard kjøper  
 huset for kr. 1 275 000.
1994  Birgitte Johanne Blom og Preben Winger kjøper huset  
 for kr. 1 225 000. De har to barn (Rakel, Elias) og bor  
 her fortsatt.
 
Egnehjemveien 2
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 48�,2 m2
1911 Pedersen leier huset av Byggselskapet.

1929 Pedersen kjøper huset 20/12 av Byggselskapet
1935 Axel og Helene Saksvik kjøper huset 1/5. De flytter hit  
 fra Svingen 12.
1953 Kjeld (fullmektig) og Randi (Saksvik) Throndsen   
 kjøper huset for kr. 25.000,
 og flytter fra Holtet Hageby. De har to barn. Kjeld dør  
 i  1970
1974 Lena Throndsen (datter) overtar skjøte av eiendommen  
 fra sine foreldre 31/12 for kr. �0.000. Axel og Helene  
 Saksvik er besteforeldrene til Lena Throndsen. Randi  
 Throndsen (mor) dør i 2004. Lena bor her fortsatt.

Egnehjemveien 3
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 258,5 m2
1911  Fredrik Holm leier huset av Byggselskapet. (Muligens  
 samme person som senere flytter til Svingen 34).
1927 Første skjøte på huset. Ukjent eier.
1938  Huset kjøpes av Henrik Fuglerud (tollkontrollør) 15/12  
 for kr. 15.000.  
19�0  Roald Arntzen kjøper huset 20/8.
1991 Stein Otto Eriksen og Anne Marie Gyve kjøper huset  
 22/10 for kr. 750 000. De bor her fortsatt.

Egnehjemveien 4
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 �87 m2
1911  H. Carlsen leier huset av Byggselskapet.
1911 28/12 blir eiendommen tillagt 151,9 m2 fra nr. 2�. Tomt  
 er nå 838,9 m2. 
1929 Jens Carlsen kjøper huset 20/10.
1958 Sverre og Rolf Carlsen (brødre) overtar huset etter sine  
 foreldre. De bor her hele sitt liv. Sverre gifter seg  
 med Sara.
1992 Hans Chr. Lunde arver huset for kr. �75 000. Han er  

Eiere og beboere fra 1911 - 2010
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Ekebergveien 

Opprinnelig gårdsvei fra  
Ekeberg hovedgård og til byen. 
Veien videre sydover ble anlagt 
på slutten av 1600 tallet som 
hovedvei mellom Oslo og 
København.

I vårt område er veien meget 
bratt, men gjør en større sving. 
Her ble det anlagt en gård som 
fikk navnet Svingen.  Svingen 
gård er borte i dag, men lå i det 
nordøstre hjørnet av blokkene 
Ekebergskrenten som Byggholt 
oppførte. Fra gården og bort til 
Ekebergveien ble det anlagt en 
gårdsvei. Etter hvert kom det 
flere veier mot byen og det førte 
til at veien fra Svingen og ned 
til byen på folkemunne ble kalt 
Gamlebakken.
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Med eget orkester samles barn 
og voksne i Arctanderbyen til 
sommerfest hvert år ved foten av 
statuen til Sofus Arctander.
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 sønn av Sara. Sara bor først i Ekebergveien og er gift   
 med en sjømann.  Han omkom på sjøen og hun gifter  
 seg med Sverre Carlsen og bor sammen med Sverre og  
 Rolf Carlsen til de begge dør.  Sara falt ned fra et tre i  
 hagen og kom deretter på Ryenhjemmet. Sønnen Hans  
 Chr. arver da huset. Han bor aldri i huset, men leier det  
 ut til sin datter Marianne og Frank Sørensen.
1997 Marianne Lunde Sørensen og Frank Sørensen arver   
 huset for kr. �00 000. De har to døtre Martine f. 1993 og  
 Pernille f.1998 og bor her fortsatt.

Egnehjemveien 5
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 252,3 m2
1911 Tidemandsen leier huset av Byggselskapet.
1929 Josefine Tidemandsen overtar huset etter sin  
 mann 17/12.
1953 Fem arvinger overtar 24/4 huset for kr. 22.000 etter   
 Josefines død. En av arvingene Marit Tidemandsen (gift  
 Svendsen) kjøper ut de andre for kr. 17.444.
19�9 Normann Rustad (gift med en av de fem arvingene etter  
 Tidemandsen) kjøper huset 15/4 for kr. 55.848.
19�9 Trygve Skarfeldt kjøper huset 25/9 for kr. �7.000.   
 Rustad bor i huset fram til 1973. 199� Tove Lien  
 kjøper huset for kr. 900 000.. Hun flytter til Vålerenga i  
 2004.
2004 Christiane Jöhnk og Christian Eeg kjøper huset 25/� for  
 kr. 2 850 000. De har to barn (Bendik, Alva) og bor  
 her fortsatt. 

Egnehjemveien 6. 
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 235,� m2
1917 Thomas (tobakkhandler) og Gullovna Halvorsen leier  
 huset fra Byggselskapet.

1925 Gullovna Halvorsen kjøper huset 2�/11 for kr. 5.�14
1948 Ragnar Halvorsen (sønn) overtar huset for kr. 15.000
19�4 Astrid Arnesen (datter) arver huset. Huset leies ut.
19�8 Lars Røken (sogneprest) kjøper huset 15/11 for kr.   
 �0.000.
1989 Martha Røken overtar 15/3 ifølge skjøte for kr. �50.000. 

1997  Sunniva Birgitte og Hans Martin Stene kjøper huset   
 11/12 for kr. 1 000 000. De har tre barn (Alida, Tamara,  
 Kornelia) og bor her fortsatt.

Egnehjemveien 7  
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 270,� m2
1911 Brochmann leier huset fra Byggselskapet. (Flytter senere  
 til, eller er i familie med beboere i nr. 43).
1929 Første skjøte på huset. Ukjent eier.
1933 Georg Horn kjøper huset..
1939  Johannes Hafslund (tolloppsynsmann) kjøper huset  
 12/7 for kr. 18.000. Enken Hjørdis fortsetter å bo der  
 etter Johannes død i 19�2. Hun dør i 1982 etter to år på  
 Peik sykehjem.  
1982 Unni Margrethe Børresen arver huset (kusine av   
 Hjørdis). Unni ønsker ikke å bo i huset, og leier det ut  
 for å kunne betjene et lån som hun måtte ta opp for å  
 løse ut en sønn som Johannes Hafslund hadde fra et   
 tidligere ekteskap.  Hun leier ut huset i fem år - til lånet  
 blir nedbetalt.
1988 Morten Børresen kjøper huset 23/� av sin mor for kr.  
 400 000. Etter en omfattende rehabilitering flytter   
 Wenche og Morten inn på slutten av året.  De har to barn  
 (Benedicte, Mathias) og bor her fortsatt.

Eiere og beboere fra 1911 - 2010



51

A rctA n dE r by E n   j u bi l Eu m

Egnehjemveien 8
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 280,8 m2
1911 Hansen leier huset av Byggselskapet.
1929 Bjørn Hansen (possementmaker) kjøper huset 24/1.
1972 Bjørg Hatlem overtar 11/9 huset som enearving etter  
 Bjørns død for kr. 39.000. Bjørn er hennes onkel. Hun  
 bor aldri der, men leier ut til sin datter Anne Kristin   
 Hatlem og hennes samboer. De har en datter (Trine).
1982 Anne Kristin Hatlem overtar huset for kr. 400.000 og  
 bor her fortsatt i 2010. Dette huset har vært i samme  
 familie siden det er nytt.

Egnehjemveien 9
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 273,5 m2
1911  Buøen leier huset av Byggselskapet.
1921 Første skjøte på huset 30/4. Ukjent eier.
1939 Theodor Wiik kjøper huset.
1980 Karin Larsen (datter) overtar huset 15/10 etter Maren  
 Wiik (enke etter Theodor) for kr. 30.000.  Endrer navn  
 til Andersen etter å ha giftet seg med Jan Kjell.
1997 Jan Thomas Andersen overtar huset etter sine foreldre  
 23/5 for kr. �50 000. Karin døde i 1987 og Jan Kjell i  
 1998. Jan Thomas Andersen er født i 1971 og har bodd  
 her hele sitt liv. I dag bor Jan Thomas her sammen med  
 Susan Helen Engvik og barna Marte og Oscar.

Egnehjemveien 10
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 274,7 m2
1911 L Andersen leier huset av Byggselskapet.
1922 Første skjøte på eiendommen. Ukjent eier.
1934  Joh. Lunde kjøper huset.
1947  Erling Martinus Hjelmeng (butikksjef) kjøper huset  

 20/3 for kr. 20.000. Erling Hjelmeng døde i   
 1972. Martha Kristine Hjelmeng (enken) - bor der til  
 hun kom på sykehjem i 1985. Hun døde i 1987
1987 Roar Hjelmeng (sønn) arver huset og flytter inn med  
 Borgny (kone) og to barn.  Datteren (Liv Marie f. 19�9) 
  bor her bare i ett år, men var mye på besøk hos 
  besteforeldrene da hun var liten.  Roar er nå på 
  sykehjem, mens Borgny bor her alene. 

Egnehjemveien 11
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 270,9 m2
1911 Hartvig Christiansen leier huset av Byggselskapet.
1929 Severin Hafsaas kjøper huset 20/12.
1954 Rolf Hafsaas (sønn) overtar huset 4/9-54 ved skifte for  
 kr. 24.000. Han har kone og to sønner.
19�2 Rolf Hjelmerud kjøper huset 21/12 for kr. 55.000.  
 Han har kone og en sønn (Trond).
19�5 Oddvar Berge kjøper huset 1/2-�5 for kr. �0.000. Han  
 og familien kommer fra Telemark.  Magnhild (hustru)  
 og Jan (sønn) bor her fortsatt.

Egnehjemveien 12
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 274 m2
1924 Kristiansen kjøper huset.
1930 Gerda Kristiansen overtar huset etter uskifte attest.
1944  Hjørdis Knutsen arver huset etter Gerdas død. Hjørdis  
 bor i Lillevannsveien 8 Holmenkollen. Huset blir utleid.
1953  Leif Hornseth overtar huset 5/11 for kr. 24.000. 
19�9 Inga-Maj og Henning Brathaug kjøper huset 1�/10 for  
 kr. 10�.000. De kom flyttende hit fra Göteborg med   
 sønnen Bjørn som da er tre uker gammel.
1993 Inga-May Brathaug overtar huset og bor her fortsatt.
  

KO RT  F O RTA LT

Svingen II

Svingen gård ble sterkt utparsel-
lert i 1860- og 1870-årene. Etter 
hvert kom det noen trehus langs 
gårdsveien. Veien fikk i 1879 
navnet Svingens Gade. Navnet 
ble i 1901 endret til Svingen etter 
navnet på gården. Dette er bak-
grunnen til at den eneste rette 
veien i området heter Svingen.

Kristiania kommune kjøpte 
Svingen gård og det ble bygget 
flere hus og en sykkelfabrikk. 
Fabrikken ble snart Viking 
Remfabrikk, Andresens Bank, 
Kredittkassen, og tilslutt bygget 
Byggholt blokkene Ekeberg-
skrenten.

Svingen 16 og 20 eksisterer 
ikke i dag. Svingen 16 var fabrik-
ken og Svingen 20 var Svingen 
gård. Arctanderbyen er skilt ut 
fra Svingen gård.
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Egnehjemveien 13
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 2�3,4 m2
1911 Jonas Henriksen leier huset av Byggselskapet.
1929 Isak Hauen overtar huset med skjøte 20/12.
19�7 Ivar Hauen arver huset 24/10 for kr. 50.000.
1975 Jarle Høgaas og Sidsel Lyngra kjøper huset 23/9 fra   
 Ivar Hauens dødsbo for kr. 275.000.  De Flytter senere  
 til Egnehjemveien 18.
1982 Siri og Egil Martinuessen kjøper huset 1�/8 for kr.   
 550.000.
1988 Anne Britt  og Bjørn Forodden kjøper huset 15/7 for kr.  
 1 100 000. De flytter senere til Røros.
1995 Svein Roger Vestnes og Vera Christensen kjøper huset  
 for kr. 950.000.
2009 Britt-Marie Agneta Forsudd og Martin Caspersen   
 kjøper huset for kr. 4 400 000.  

Egnehjemveien 14
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 270,8 m2
1911 Linden leier huset av Byggselskapet.
1925 Første skjøte på huset. Ukjent eier.
1939 Edel Møller kjøper huset.
194� Elinor Dahlmann overtar huset ved skjøte. Hun bor i  
 Thv. Meyersgt. 81 og leier derfor ut huset. Naboer klager  
 på dårlig vedlikehold av hage.
1950 Mauritz Tollefsen kjøper huset 1/5 for kr. 22.000.
1973 Thorleif Tollefsen (sønn) overtar boet.
1973 Norvald Moltubakk kjøper huset 1/11 for kr. 200.000.  
 Bor her fortsatt med sin kone (Mary) i 2010.

Egnehjemveien 15
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 2�2,8 m2

1911 A. Hansen leier huset av Byggselskapet.
191� Opsahl leier huset av Byggselskapet.
1919 Olaf Dedekam (agent) kjøper huset. Han har allerede  
 kjøpt nr.2� og bor der. Huset leies ut.
1928 Ivar Mathisen (verkseier) kjøper eiendommen 4/10.  
 Eiendommen er bortleid en periode på begynnelsen av  
 1950 tallet. Helga (hustru) og Ivar flytter til Sørlandet i  
 1981 og huset blir solgt.
1981 Aud og Rolf Blaker kjøper huset 3/7 for kr. 550.000, og  
 flytter inn med sine to barn. Aud er vokst opp i nr.17.  
 Flyttet senere til Nordstrand og kommer i 1981 tilbake  
 til   nr. 15.  Aud og Rolf bor her fortsatt.

Egnehjemveien 16
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 299m2
1929 Enkefrue Hildur Hansen kjøper huset 20/12
1952 Gerd Eline Engelsen og Odd R. Hansen (ingeniør)   
 overtar huset etter Hildurs død i 1951. Huset leies ut.
19�1 Ragnar og Ingrid Lassen kjøper huset �/4 for kr.   
 5�.000. Ragnar dør i 19�9 og Ingrid bor i huset til hun  
 kom på sykehjem i 1987. Ragnar og Ingrid hadde  
 ingen barn.
1991 Huset står tomt i to år før Ingrid von Zernichow flytter  
 inn i 1989. Hun overtar huset 2/7 for kr. 500 000. Ingrid  
 Lassen er hennes grandtante - søster av hennes farfar.  
 Hun bor her fortsatt  sammen med Einar og barna Gina  
 og Andrea.

Egnehjemveien 17
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 272,1 m2
1911 Hanna Knudsen leier huset fra Byggselskapet
192� Hanna Knudsen kjøper huset. Hun bor her fram til   
 1939. De siste årene bor hun på Gamlebyen Gamlehjem.

Eiere og beboere fra 1911 - 2010
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Erlings gate

I området fra Ryen og ned til 
byen sto det mange kamper mel-
lom baglere og birkebeinere ca. 
år 1200. Mange veier i området 
har fått navn fra denne tiden.  
Erlings gate ble oppkalt 1879 
etter baglerkongen Erling.

KO RT  F O RTA LT

Lysalfen

Hvert år kommer kommer 
Lysalfen svevende fra stjerne-
himmelen den første helgen i 
desember, med stjerner i øynene, 
og tenner lys i trær og busker. 
Noen har mistanke om at hun 
oppholder seg i Arctanderbyen 
ellers i året, men det er ikke 
offisielt bekreftet. Hun bringer 
både gløgg og godteri uansett 
vær og vindforhold.
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1939 Sigurd Hafslund kjøper huset. Han bor selv aldri i huset,  
 men leier det ut.  Leietakerne viser seg å være nazister,  
 og da krigen er slutt i 1945 vill de ikke flytte.
194� Ruth og Martin Hafslund (sønn av Sigurd) overtar   
 huset ved skjøte 19/8. De måtte gjennom en rettssak  
 for å få ut leietakerne.  De flytter derfor ikke inn før   
 i 1947 med den seks mnd. gamle datteren Aud. Huset  
 er da veldig nedslitt. Huset blir påbygd. Martin dør i   
 1980. Aud bor nå i nr. 15. Ruth bor her fortsatt.

Egnehjemveien 18
1910 Kart og oppmålingsfor. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 485,2 m2. Justert til 442 m2 i 1983.
1911 Peder Høvik (maskinsjef) leier huset fra Byggselskapet.
192� Peder Høvik kjøper huset 27/2-2�.
1949 Huset overtas av sønnene Arthur og Einar Høvik.  
 Anne (mor) døde 28/1-44. Peder (far) er da død.
1949 Einar Høvik kjøper ut Arthur 7/12 for kr. 8.000.
1950 Ektepakt mellom Einar og Ellinor Høvik bestemmer at  
 eiendommen skal være Ellinors særeie.
1957 Gunnar Alf Larsen (stortingsrepresentant) og Evelyn  
 Margrethe (hustru) kjøper huset 28/5 for kr. 45.000.  
 De er i slekt med Hafsaas i nr.11.
1974 Svein Larsen (sønn) overtar huset ved skjøte 2�/9 for kr.  
 70.000.
1982 Jarl Høgås og Sidsel Lyngra kjøper huset 23/8 for kr.  
 550.000. De bor i nr.13 og selger det for å flytte til nr. 18.  
 De har to barn og bygger på huset.
1989 Jarl Høgås overtar huset 25/8 med uskifteattest etter at  
 Sidsel er død.
1994 Terje Berg kjøper huset for kr. 1 430 000. Han bor her  
 til 1998. Kjøper da hus i Strømstad og leilighet i   
 Ekebergveien. Pendler mellom disse stedene.
1998 Randi Koch og Per Olav Reinton kjøper huset for kr.  
 2 5�0 000 og bor her fortsatt. 

Egnehjemveien 19
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 240,2 m2
1911 Herman K. Grani leier huset av Byggselskapet.
1929 Herman K. Grani kjøper huset ved skjøte 20/12
1949 Hermann dør i 1949 og enken Ragna Mathilde Grani  
 overtar huset i uskiftet bo.
1954 Datter Hedvig Eriksson overtar huset ved skjøte 1�/7  
 for kr. 11.320.
19�7 Hedvig døde 1/�. Ragnhild Bakøy (søster) overtar huset 
 i henhold til testament fra 15/7-54.
19�8 Rolf Ingebriktsvold kjøper huset 1/5 for kr. �0.000.   
 Han har kone og tre barn. Kona og to av barna   
 omkommer i togulykken ved Tretten i 1975.
1995 Helge Høivik kjøper huset 14/8 for kr. 910 000. 
2003 Andel av huset overdras til Jingru Høivik. Helge og   
 Jingru har 2 døtre (Therese, Mona) og bor her fortsatt.

Egnehjemveien 20
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 370 m2
1911  Syversen leier huset av Byggselskapet.
1913 Torstein Hedlund (fabrikkbestyrer) leier huset av   
 Byggselskapet.
1929 Torstein Hedlund kjøper huset ved skjøte 20/12.
1974 Torstein dør 3/1 og uskifte attest 28/� sier at enken   
 Ragnhild Hedlund (8� år) sitter i uskiftet bo.
1974 Are Aakerøe kjøper huset 23/4 for kr. 50.000 ifølge   
 skjøte. Han flytter inn med kone (Elisabeth) og får to  
 barn (Silje og Marius). Huset blir påbygget i 1990.  Are  
 bor her fortsatt.
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Egnehjemveien 21
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 3��,1 m2
1911  Hyllin leier huset av Byggselskapet.
1929 Første skjøte på huset 20/12 ved Lina Hansen.
1939 Aagot Hansen overtar huset ved delvis arv og  
 delvis kjøp.
1975 Aagot døde 24/2 og boet blir overtatt av Marit Kringen  
 ved arv. Huset blir leid ut.
1977 Huset kjøpes av Jarle Sundelin for kr. 245.000.
1980 Elsa og Knut Axelsen kjøper huset 22/9 for kr. 4�0.000  
 ifølge skjøte. De har en datter (Silja), og bygger på huset  
 i 1990 for kr. 800.000. Elsa og Knut bor her fortsatt.
 
Egnehjemveien 22
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 373,9 m2
192� Første skjøte på huset. Ukjent eier.
1939  Otto Olsen eide huset. Han døde i 1944.
1944 Dagny Larsen og Erling Olsen overtar i henhold til   
 skifteskjøte av 30/8.
1954 Dagny dør og Erling Olsen overtar hennes halvdel 3/7  
 for kr. 11.500.
1958 Erling Olsen dør og attest fra Skifteretten viser at enken  
 etter Erling bor i uskiftet bo.
1958 Bjørg og Egil Axelsen kjøper huset 9/4 for kr. 30.000.
19�9 Gerd og Ference Balogh kjøper huset 22/5 for kr.   
 150.000.
1972 Frithjof Preus kjøper huset 8/8 for kr. 230.000.
1972 Anton Johan Strand kjøper huset 1/11 for kr. 210.000.
1991 Gunn Jane Finstad og Nils Fredrik Jansen kjøper huset  
 for kr. 750 000. De har en datter (Mina Marie) og bor  
 her fortsatt.

Egnehjemveien 23
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 457,2 m2
1911 N. Hofgaard leier huset av Byggselskapet. 
 Hofgaard er en av initiativ takerne for å starte Ekeberg  
 Egnehjem forening, og foreningens første formann.   
 Foreningen er leierakernes talerør mot Byggselskapet.  
 Etter at alle blir selveiere erstattet dagens velforening i  
 1930 Ekeberg Egnehjem forening.
1920 N. Hofgaard dør og Konrad Hofgaard fortsetter leieforholdet.
1929 Konrad Hofgaard kjøper 20/12 huset.
19�1 Konrad dør 10/7 og boet blir overtatt av Georg, Trygve, 
  Gunnar og Alf Hofgaard. Trygve Hofgaard får   
 bruksretten til eiendommen så lenge han lever.
197� Trygve Hofgaard dør 19/9. Han bor alene og Randi  
 Isaksen i nr. 39 steller for han de siste årene. Hun arver 
 ved testamente Trygves ¼ del av huset.
197� Arne og Reidun Sletmo kjøper huset 13/4 for  
 kr. 225.000. De Flytter inn med barna Nina og Thomas.   
 Arne og Reidun Sletmo bor her fortsatt.
 
Egnehjemveien 24
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 305,� m2
1921 P. H. Pedersen (kontorfullmektig) kjøper huset 1/10.
1932 Ingeborg Hansen overtar huset ifølge uskifteattest 13/7
1954 Asbjørn Guldahl kjøper huset 1/11 for kr. 20.000. Han  
 bor som barn noen år i nr.27. Asbjørn og Solveig (kone)  
 har tre barn som alle bor i huset. Huset påbygges i 19�0.   
 Asbjørn dør i 1989 og Solveig i 1990.  
1990 Huset overtas av de tre barna til Asbjørn og Solveig.   
 Huset utleies i perioden 1991 – 2009 til Lisbeth Jarto  
 som har bodd i nr. 31. Hun flytter til Jomfrubråten. 
2009 Bjørnar Krogh (barnebarn av Solveig og Asbjørn   
 Guldahl) flytter inn i huset.

Eiere og beboere fra 1911 - 2010
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Egnehjemveien 25
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 355,1 m2
1924 Første skjøte på huset er fra 18/11. Ukjent person
1935 Huset kjøpes av J. Pedersen for kr. 7.000.
1941 Hagar Andersen kjøper huset 12/� for kr. 10.000.
1974 Wenche og Robert Segura kjøper dødsboet/huset 24/7  
 for kr. 245.000. Segura flytter til Bislett.
1981 Knut Pedersen kjøper huset 27/11 for kr. �85.000.   
 Endret navn til Engedal.
198� Rune Lislerud kjøper huset 1�/1 for kr. 8�3.000. Han  
 har kone og ett barn.
1995 Stella Johanne Bugge og Karsten Vindels kjøper huset 
  for kr. 980 000. De har tre barn og flytter til   
 Brannfjellveien på Ekeberg.
200� Ingrid Vik og Øyvind Ørbeck Sørheim kjøper huset   
 for kr. 4 155 000. De har to gutter ( Jacob, Markus) og  
 bor her fortsatt.

Egnehjemveien 26
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 781,1 m2
1911 28/12-11 skilles 151,9 m2 ut fra eiendommen og   
 tillegges nr. 4. Tomt er nå �29,2 m2.
1911 Olaf Dedekam leier huset av Byggselskapet. 
1918 Olaf Dedekam (agent) kjøper huset. Dette er det første  
 huset som blir solgt av Byggselskapet.
1928 Konrad Jensen kjøper huset 1/10.
1952 Konrad Jensen dør 20/3 og Ruth Gaarder, Klaus, Ove,  
 Bjarne og Kaare Jensen overtar boet.
1952 Ruth Gaarder løser ut de andre arvingene 30/3 for  
 kr. 30.000.
1957 Arne Schau (verksmester) overtar eiendommen ved  
 skjøte 24/4 for kr. 55.000.
19�2 Ruth og Torbjørn Rask kjøper eiendommen 30/4  

 for kr. 70.000.
19�3 Astrid og Helge Bjørlo kjøper eiendommen 8/4 for  
 kr. 70.000.
19�7 Astrid Bjørlo kjøper Helge Bjørlo sin halvdel av   
 eiendommen for kr. 33.000. Astrid Bjørlo skifter navn til  
 Astrid Nordby. Huset blir påbygget i 1970.
1989 Turid og Lionaldo Bricen kjøper huset �/9 for  
 kr. 1 100 000.
2000 Johnny Stuen og Hege Sundquist Stuen kjøper huset for  
 kr. 2 700 000. De har tre barn (Tuva Maria, Tyra Sofie,  
 Trym Andre) og bor her fortsatt.

Egnehjemveien 27
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 349,1 m2
1911 Anders Guldahl leier huset av Byggselskapet.
 Han flytter inn med kone og tre sønner – Birger (3 år),  
 Asbjørn (� år) og Leif (10 år). Anders Guldahl blir tidlig
 enkemann og sønnen Birger kom i fosterhjem (nr. 37), 
 mens Asbjørn vokste opp hos slektninger.  Anders giftet  
 seg igjen med Elise, men ingen av sønnene blir  
 boende der. Asbjørn kjøper nr. 24. i 1954.  
 Birger overtar nr. 37 i 19�1.
1929 Anders Guldahl kjøper huset 20/12. Anders dør i 1950.
1953 Enkefru Marie Elise Guldahl overtar huset 29/5 for kr.  
 15.000. Elise dør i 19�1.
19�1 Arne Grøvlebakke kjøper huset 31/5 for kr. 30.000.
19�2 Einar Oluf Ferstad kjøper huset 8/1 for kr. 42.000.   
 Huset blir i en periode utleid.
1975 Alfred G. Andersen og Inger Slaata kjøper huset 11/11  
 for kr. 220.000. De har to barn (Hilde og Mari). Huset  
 blir påbygd i 1983. Alfred og Inger flytter til Gamlebyen.
2002 Gro Salberg og Erlend Raanaas kjøper huset for kr. 3  
 �10 000, og bor her fortsatt. 
 

KO RT  F O RTA LT

Ribbunggata

Området lå rett utenfor bygrensa 
fra 1859 og fikk mye trehus pga. 
murtvangen innen for bygrensa. 
Veien het da Bjerggaden, men 
endret til sitt nåværende navn 
i 1879 etter den nye byutvi-
delsen året før. Bakgrunnen for 
navnet er en opprørerflokk etter 
baglerne.
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Egnehjemveien 28
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 372,5 m2
1918 Harald Dahl kjøper huset 1/11. Harald dør i 1948.   
 Enkefruen bor i Harald Løvenskiolds vei 45 Røa. Huset  
 blir da bortleid.
1952 Raabe kjøper huset. Raabe dør i 19�0. Enkefru Dagmar  
 dør i 19�5.
19�5 Brith og Sven Erik Jacobsen kjøper huset. Brith dør 
 i 1980.
1981 Bjørn Hallstrøm kjøper huset for kr. 525.000. Flytter til  
 Brattlikollen.
1993 Jan Reidar og Svein Henning Danielsen kjøper huset  
 18/5 for kr. 391 000.
1999 Morten Øverbye og Marianne Heen Johnsgård kjøper  
 huset for kr. 1 830 000. De bygger uthus i mur på   
 eiendommen.
2009 Hege Marie Halaas og Andreas Grøvdal kjøper huset for  
 kr. 4 700 000, og bor her fortsatt.

Egnehjemveien 29
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 327,7 m2
1911 Torstein Torstensen (kjøpmann) leier huset av   
 Byggselskapet.
1929 Torstein Torstensen kjøper huset 20/4. Fru Torstensen  
 dør 19�1. Torstein dør 19�8.
19�8 Solveig Augusta Torstensen arver huset. Solveig dør   
 11/10-79
198� Aase Staff Iversen overtar huset ifølge skifteattest etter  
 Solveig Torstensen. Hun selger huset til sin sønn Tor.
198� Tor Staff Iversen overtar huset fra sin mor for kr.   
 500.000. Han flytter til Simensbråten.
1995 Øistein Løvoll og Kerstin Andersson kjøper huset for kr.  
 915 000. De flytter til Portugal.

2010 Ole Nicolai Olsen og Randi Evjen kjøper huset for kr.  
 5 475 000. De har et barn (Benjamin).

Egnehjemveien 30
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 333 m2
1911 Johan Andersen leier huset av Byggselskapet.
1925 Johan Andersen kjøper huset 30/8. Johan dør i 1942.
1943 Frank Andersen (jernbaneekspeditør) overtar huset ved  
 arv. Frank dør i 1978. Enken Klara dør i 1980.
1980 Jan Omholt og Eva Britt Jacobsen (gift Omholt i 1983)  
 kjøper huset 30/10.
1983 Anne Marte Taraldsen og Tom Sørby kjøper huset   
 29/11 for kr. �00.000.
1990 Randolf Hartvik Johansen og Brenda Jaskola kjøper   
 huset 23/7 for kr. 825 000.
1994 Hilde Storkaas kjøper huset 14/1 for kr. �10 000. Huset  
 blir leid ut i noen år. Hilde flytter til Svingen 10.
200� Annikken Køltzow kjøper huset 9/2 for kr. 3 050 000 og  
 bor her fortsatt. 

Egnehjemveien 31
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 372,7 m2
1911 O. Rimstad leier huset av Byggselskapet.
1924 O. Rimstad kjøper huset 1/7. O. Rimstad dør 194�
194� Reidar Olav Rimstad (postfullmektig) overtar huset ved  
 skjøte 18/9. Reidar dør 10/12-73
1974 Astrid Elfrida Rimstad (enken) overtar huset ved   
 uskifteattest 17/1.
1974 Bjørg og Arne Bakken kjøper huset 8/2 for kr. 225.000.  
 De har en sønn (Steinar) og flytter til Nordstrand.
198� Jan-Henrik Jarto og Lisbet Rubbaas kjøper huset 28/4  
 for kr. 885.000. De har en datter (Emilie). Lisbet og   
 Emilie flytter til nr.24 i 1991.

Eiere og beboere fra 1911 - 2010
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1991 Bronislaw og Helena Abramowska kjøper huset for kr.  
 �50 000. Bronislaw døde i 2000. Helena bor fortsatt.

Egnehjemveien 32
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 301,8 m2
1921 Knut Domaas kjøper huset 15/8. 
1930 Snorre Berg-Domaas (kjøpmann) overtar huset ved   
 skjøte 25/2 for kr. �.500. Fru Berg-Domaas dør 19�9.
1974 Johannes Jaastad kjøper huset 2�/� for kr. 280.000.
1978 Lisbeth Søraas overtar huset ved skifteskjøte for kr.   
 280.000.
1982 Unni Sæter og Hans Petter Johansen kjøper huset for  
 kr. 590.000. De har to døtre (Marte og Trude). Unni og  
 Hans Petter bor her fremdeles.

Egnehjemveien 33
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 374,7 m2
1911 Ostervald leier huset av Byggselskapet.
192� Ostervald kjøper huset av Byggselskapet.
1939 Inga og Sverre Berg kjøper huset.
1944 Aase Larsen kjøper huset. Huset leies ut og naboer   
 klager på forfall.
1949 Aase gifter seg med Thor Finstad �/8-45 og flytter inn  
 i huset i 1949. De bygger på huset i �0-årene. Aase og  
 Thor flytter til Majorstuen i 1989. Thor dør like etter  
 flytting.
1989 Håvard Brekke kjøper huset for kr. 930.000. Huset leies  
 ut i flere år inntil han flytter inn. Håvard bygger på huset.  
 Huset utleies i 2010. 

Egnehjemveien 34
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 429 m2

1911 A. Johannesen leier huset av Byggselskapet.
1917 Ruud leier huset av Byggselskapet.
1928 Brynhild Ruud kjøper huset 30/3 for kr. �.000.  
 Enke fra 1949.
1971 Huset blir overtatt av Otto Øivind, Emmy Marie og  
 Liv Ruud (barna til Brynhild) 5/7 for kr. 48.000.   
 Huset blir påbygd i to omganer på �0 og 70 tallet.   
 Liv er lengstlevende og flytter til Sverige i  2003,  
 men dør en stund senere.
2003 Stein Hoff kjøper huset for kr. 2 850 000. Stein bor   
 sammen med Christine.

Egnehjemveien 35
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 - 
 475,3 m2
1930 Trygve Hansen kjøper huset 7/10 for kr. 18.000.
1949 Thordis Hansen overtar huset 8/2 ifølge skjøte på kr.  
 18.000. Hun er gift med Karl. T. Hansen (speditør). 
 Karl  dør i 1971. Thordis dør i 1987 og dødsboet selges 
 i 1988.
1988 Tom Engebretsen og Britt Grytnes kjøper huset for kr.  
 900.000. Huset er nedslitt og en omfattende oppussing  
 gjøres. De flytter til Svingen 10 i 2001.
2001 Marianne Hagelund og Ole Johan Sjaastad kjøper huset  
 9/5 for kr. 2 �00 000. Huset påbygges og oppusses i   
 2004. De har to døtre (Cornelia og Greta Olivia).

Egnehjemveien 36
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 422,9 m2
1911 Hansen leier huset fra Byggselskapet.
1925 Hansen kjøper huset.
194� Barna Brynjulf, Åse og Ella overtar huset ifølge  
 skifteattest 27/4
197� Brynjulf dør 13/�. Tonny Hansen (enken) overtar  hans del.

KO RT  F O RTA LT

Egnehjemveien

Opprinnelig kalt Slitungs gate 
(etter baglerne). Fikk navnet sitt 
i 1911, oppkalt etter Egnehjem-
kolonien, Norges første hageby.

Det kan virke som det finnes 
to veier i området som heter 
Egnehjemveien. Fra begynnelsen 
var den delen av Egnehjemveien 
hvor nr.26-32 ligger, en avstikker 
(blindvei) av Egnehjemveien 
(på samme måte som veien til 
nr.25-31). Den har på et senere 
tidspunkt fått forbindelse til 
Ribbunggata. Den kalles derfor 
av enkelte for «Blindtarmen» 
fra den første tiden, og av andre 
for «Nedre Egnehjem» etter at 
forbindelsen til Ribbunggata 
ble til.



58

Historien om Arctanderbyen 
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Lenge lå Kreditkassens bygg og 
dominerte midt i Arctanderbyen.
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Forsetter fra side 57
1977 Ella og Åse Hansen endrer navn til Svenstrup.
1982 Kåre Albrektsen overtar ved testamente 1/3 av   
 eiendommen (verdi kr.133.333) etter at Tonny Hansen  
 døde 5/5.
1992 Åse Svenstrup dør 1992. Ella Svenstrup flytter på   
 Bekkelagshjemmet i 1995.
1995 Lise Mjøs og Petter Tønder Jacobsen kjøper huset   
 for kr. 780 000. De har to barn ( Jacob og Johan).  
 Flytter til Nordstrand.
2001 Erik Odberg og Gry Catrine Iversen kjøper huset for kr.  
 2 �80 000. De har en datter (Tale) og bor her fortsatt. 

Egnehjemveien 37
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 389,5 m2
1911 Johan Andersen leier huset av Byggselskapet.
1929 Johan Andersen kjøper huset for kr. 5.�14.
1947 Ragnhild Andersen (enken) overtar huset i uskiftet bo  
 etter mannens død i 1944.
19�1 Birger Guldahl overtar huset 2/9 ved skjøte for kr.   
 22.000. Birger flytter til Lesjaskog i 19�9.
19�9 Jorunn Kjellsby m/familie flytter inn 12/5.
1972 Jorunn Kjellsby kjøper huset 30/8 for kr. 120.000 av  
 Birger Guldahl. Hun har to døtre (Trine og Lise).  
 Jorunn Kjellsby bor her fortsatt.

Egnehjemveien 38
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 545,1 m2
1911 Johan Hartvig Johansen (maskinmester) leier huset av  
 Byggselskapet. Flytter inn med kone (Anna Dorthea) og  
 barna Margit (23), Alf (18), Gunnar (1�) og Else (3).
1925 Johan Hartvig Johansen kjøper huset 30/8.
1933 Anna Dorthea Johansen overtar huset i uskiftet bo etter  

 Johan Hartvik’s død 4/10.
1943 Anna Dorthea dør 4/7.  Boet overtas av barna, Margit  
 Andresen, Alf-, Gunnar- og Else Johansen. Gunnar dør  
 23/2-45 og hans del overtas av de tre andre søsknene.  
 Else bor alene i huset etter Gunnars død.
1948 Else gifter seg med Jens Heier, og de får en sønn  
 ( Jan Erik).
1953 Else Heier ( Johansen) kjøper ut de to andre søsknene  
 for kr. 11.333. 
19�5 Jens Heier dør 2/7. 
1973 Jan Erik Heier (sønn) overtar ved skjøte eiendommen  
 for kr. 100.000.
1975 Huset påbygges og Anne Berit flytter inn. De får en   
 datter (Anette). 
198� Else Heier dør 5/9 etter å ha bodd i huset siden det  
 var nytt. Dette huset har vært i samme familie hele tiden,  
 og er det eneste av husene hvor besteforeldre, foreldre  
 og barn har bodd i huset sammenhengende siden det var  
 nytt. Jan Erik og Anne Berit bor her fortsatt.

Egnehjemveien 39
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 3�3,1 m2
1911 Isaksen leier huset av Byggselskapet.
1929 Isaksen kjøper huset av Byggselskapet.
1935 Oline Isaksen overtar eiendommen i uskiftet bo 7/2. 
1953 Georg Reidar Isaksen (sønn av Oline) overtar huset   
 �/11 for kr. 18.000. Georg og Randi (kone) har to døtre  
 (Hanne og Line).
1974 Randi Isaksen overtar huset i uskiftet bo etter at Georg  
 dør 4/10. Randi flytter til Kristiansand i 1981.
1981 Rolf og May-Britt Nilsen kjøper huset 1�/9 for kr.   
 450.000. Flytter hit fra Ekebergveien. De har to sønner  
 (Trond og Rune). Rolf og May-Britt bor fortsatt i huset.

Eiere og beboere fra 1911 - 2010
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Ryenbergveien

Opprinnelig gårdsvei fra Ryen til 
byen. Fikk sitt navn i 1879.

KO RT  F O RTA LT

Grønnmaling

Jotun gikk i midten av 80 årene 
vekk fra å levere ferdigblandet 
maling til at fargehandlerne 
blandet i egne maskiner. Styret 
fikk i den forbindelse forståelse 
av at vår Jotun Grønn 47 skulle 
ut av produksjonen. Som en rask 
reaksjon kjøpte de hele rest-
lageret til Jotun på denne  
malingen. Det var 250 liter 
maling som de ønsket å selge 
medlemmene. Dette lageret 
holdt i mange år.
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Egnehjemveien 40
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 33�,2 m2
1911 Ewald Schøn leier huset av Byggselskapet. Flytter inn  
 med kone og fire barn. (Wilhelm, Einar, Robert  
 og Astrid).
1925 Ewald Schøn kjøper huset av Byggselskapet.
1939 Wilhelm Schøn (bandagist) overtar huset ved   
 skifteattest 27/1. Wilhelm bor på Nordstrand, mens de  
 andre tre søsknene bor i huset. 
1975 Emma Schøn (enken) overtar boet etter Wilhelms død  
 29/4-74. 
1975 Astrid Schøn overtar huset 22/5 ifølge skjøte for kr.   
 12.500. Astrid bor nå alene i huset etter at alle søsknene  
 er døde. Astrid flytter på aldershjem i 1990.
1990 Trond og Beth Martinsen kjøper huset for kr. 525.000.  
 Flytter hit fra Valhallveien. De har to barn. Flytter til   
 Tåsen og Manglerud i 2004.
2004 Huset kjøpes av Kjartan og Unni Sunnset for kr.  
 3 200 000. Han har kone og tre barn. Familien Flytter til  
 Trondheim i 2007.
2008 Huset kjøpes av Ingrid og Kari Weider Lothe 4/3 for kr. 
  4 750 000. De Flytter hit fra Tøyen. De har to barn 
  (Sverre og Sigrid) og bor her fortsatt.

Egnehjemveien 41
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 4�3,3 m2
1914 Justering av grense. 10,7 m2 overført til nr. 43,  
 mens 4,9 m2 overført fra 43.  
 Tomt er  nå 457,5 m2. 
1933 Karl (lokomotivfører) og Magnhild Svingen overtar ved  
 skjøte 30/10. Magnhild dør i 195�.
195� Trygve Wilfred og Inger Eline Åmodt overtar ved skjøte  
 av 1/12 for kr. 14.000. De har en datter (Eva).

1959  Justert grenser med Utsikten 3 for å bygge garasje med  
 utkjøring til Utsikten.
1977 Eva Ruud (datter) overtar boet 1�/� etter at Trygve   
 Åmodt dør i uskiftet bo.
1977 Eva og Ynger Pettersen kjøper eiendommen 25/8 for kr.  
 315.000.
1978 Mette og Svein Erik Harms kjøper eiendommen 3/8 for  
 kr. 400.000. De har en datter (Christine). De flytter til  
 Ullevål i 1985.
1985 Bente Nygård og Frederik Mossin kjøper huset 23/9 for  
 kr. 812.000. Huset utleies i noen år før de flytter inn. De  
 har en datter (Ina). Bente og Fredrik bor her fortsatt.

Egnehjemveien 42
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 293,5 m2
1911 Edvard Bernt Holden leier huset av Byggselskapet.  
 Han flytter inn med kone og et barn Astrid (nyfødt).  
 De får senere to barn til, Elsa og Marit.
1925 Edvard Holden kjøper huset fra Byggselskapet.
1954 Fru Holden dør.
19�5 Edvard Holden dør 27/1. Huset overtas av barna Astrid,  
 Elsa og Marit.
19�5 Astrid kjøper ut de to søstrene sine for kr. 1�.���.  
 Astrid gifter seg med Bjørn Elgestad.
1972 Bjørn dør og Astrid Elgestad bor nå alene i huset.
2000 Astrid Elgestad dør og huset overtas av arvingene som  
 selger huset.
2000 Marit Jensen og Morten Hjallum kjøper huset.  
 Takst 1 �00 000. De eier også nr. 44. Huset leies ut en  
 periode før de flytter inn. De har en sønn (Erik). Huset  
 selges i 2007 og de flytter til Nesodden.
2007 Van Nguyen og Anders Funderud kjøper huset for kr.  
 4 450 000 og bor her fortsatt. 
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Egnehjemveien 43
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 31�,1 m2
1911 Ljøstad leier huset av Byggselskapet.
1914 Justering av grense. 10,7 m2 overført fra nr. 41,  
 mens 4,9 m2 overført til 41. Tomt er nå 321,9 m2
192� Diderik Brochmann (redaktør) kjøper huset 8/4.
1955 Diderik Brochmann dør 28/5 og enken Margit   
 Brochmann sitter i uskiftet bo.
19�2 Margit Brochmann dør og boet overtas av Anne   
 Margrethe Christiansen, Signe Marie Hopp og Odd   
 Brochmann for kr. 35.000.
19�2 Olav Kåre Haug overtar huset ifølge skjøte for  
 kr. 35.000.
1972 Olaug Mannsåker overtar huset ifølge skjøte for  
 kr. 72.000.
1999 Olaug Mannsåker dør.
2000 Stine Kongelstad og Øystein Alme kjøper huset 12/4  
 for kr. 1 810 000.  De har to døtre ( Julie og Mina) og bor  
 her fortsatt.

Egnehjemveien 44
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20 -  
 424,5 m2
1911 Kjuus leier huset av Byggselskapet.
1925 Første skjøte på huset. Ukjent eier.
1928 30 m2 av eiendommen blir ekspropriert for regulering  
 av Ryenbergveien. Eiendom er nå på 394,5 m2 
1940 Halfdan Roll (byggmester) overtar huset 14/8 i henhold  
 til skjøte.
1959 Halfdan dør 20/2 og Olea Roll (enken) sitter i  
 uskiftet bo.
1970 Edel Hjallum (datter) overtar huset ifølge skjøte for  
 kr. 50.000, men bor ikke i huset. Olea bor i huset til hun  
 dør i 1974. Edels sønn Eddie flytter da inn med familie,  

 men flytter til Kragerø i 1980. Huset blir da utleid.
199� Morten Hjallum (sønn av Eddie) overtar huset, men  
 leier det ut. Morten kjøper også nr. 42 i 2000. Han selger  
 i 2007 (både 42 og 44) og flytter til Nesodden.
2007 Andrew  John Roberts og Marit Jørdre kjøper huset for  
 kr. 3 950 000.  De har ett barn (Milly) og bor her   
 fremdeles.

Svingen 12
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 - 280,9m2.
1911  T. Holtskog leier huset av Byggselskapet.
1923 T. Holtskog kjøper huset av Byggselskapet.
1928  Axel og Helene Saksvik kjøper huset. Flytter senere til  
 Egnehjemveien 2.
193� Arthur Andresen (inspektør) kjøper huset 2/11 for  
 kr. 1�.250.
1973 Ainvest A/S kjøper eiendommen 1/4. Firmaet er eid  
 av Andresens Bank som bygde om Remfabrikken til   
 kontor og datasentral for Andresens Bank. Ainvest A/S  
 leier ut huset til Arthur Andresen m/familie inntil de  
 døde. Arthur dør i 1977 og enken noe senere. Huset står  
 i en periode etter dette tomt.
1981 Kirsten Merethe Folgerø og Roger Fosserud leier huset  
 av Ainvest A/S.
198� Kirsten Merethe Folgerø og Roger Fosserud kjøper   
 huset ifølge skjøte for kr. 450.000. Roger Fosserud har  
 vokst opp i området.  Hans foreldre hadde leilighet i 
  banken hvor moren arbeidet i kantinen og faren var 
  vaktmester.  Før det hadde bestefaren vært vaktmester 
  på Remfabrikken. Kirsten Merethe Folgerø og Roger  
 Fosserud bor fremdeles i huset.

Eiere og beboere fra 1911 - 2010
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Svingen 14
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 281,2 m2
1911  Hagbart Nielsen leier huset av Byggselskapet.
1929 Johan Jensen (sjåfør) kjøper huset 20/12. 
19�7 Karoline Jensen (enken) sitter i uskiftet bo etter Johans  
 død 19/8.
19�9 Hjørdis Karoline Hallberg (datter) overtar huset  
 15/11-�9 ifølge skjøte for kr. 42.000.
2002 Hans Hallberg (sønn av Hjørdis) overtar huset til takst  
 og løser ut sin søster. Takst kr. 1 500 000. Hjørdis flytter  
 på sykehjem og dør i 2004.
2004 Hans og Elisabeth Hallberg flytter inn i huset 30/9, og  
 bor fremdeles her.

Svingen 18
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 281,� m2.
1911 J. Lium leier huset av Byggselskapet.
1929 J. Lium kjøper huset 20/12 av Byggselskapet.
19�2 Ellen Lium (enken) overtar eiendommen �/2 ved   
 skifteskjøte for kr. 32.000.
19�9 Jørgen Lium (nevø) overtar huset 10/4 ifølge skjøte   
 for kr. 55.832. Klausul på skjøtet gir foreldrene (Odd  
 og Mary Lium) rett til å bebo eiendommen så lenge de  
 lever. Odd dør i 1978 og Mary i 1991.
1992 Guri Vatne kjøper huset.
1998 Kristin Karlsson og Magnus Søderberg kjøper huset i  
 mai for kr. 1 300 000
2001 Elling Aarflot og Ingvild Degnæs kjøper huset i   
 desember for kr. 2 100 000. De flytter inn i januar 2002.  
 Flytter til Skullerud i 2007.
2007 Hans Martin Hallberg (sønn av Hans Hallberg i nr. 14)  
 kjøper huset for kr. 4 100 000. Han bor her fortsatt med  
 kone (Hilde) og døtrene Mille og Marie.

Svingen 22
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 282,2 m2.
1922 Hansen (fengselsbetjent) kjøper huset 8/11 av   
 Byggselskapet.
1930 Hartvig Mehle kjøper huset i februar. Han bor selv aldri  
 i huset, men står som formell eier.  Anna (søster av   
 Hartvig) og Bergethon Røtnes flytter inn i 1930 med  
 sine to døtre.
194� Bergethon Røtnes overtar huset 21/9 ved skjøte.
19�5 Anna Røtnes (enken) sitter i uskiftet bo etter Bergethons  
 død 1�/�.
1970 Aslaug Dahl (datter) og Borgny Røtnes (datter) overtar  
 5/8 parter av huset for kr.37.500.
1977 Aslaug Dahl og Borgny Røtnes overtar hele huset etter  
 Anna Røtnes sin død 12/1.
1977 Aslaug Dahl kjøper ut Borgny Røtnes for kr. 75.000. Bor  
 her sammen med Per Christian (sønn) i 2010. 

Svingen 24
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 282,8 m2.
1911 Thorolf Hansen leier huset fra Byggselskapet.
1929 Thorolf Hansen (gullsmed) kjøper huset fra   
 Byggselskapet.
19�0 Thorolf dør i 1958. Boet gjøres opp i 19�0. Det er flere  
 arvinger. ¾ av eiendommen blir solgt til Elise Hansen  
 for kr. 11.250. Huset eies nå 27/32 av Elise Hansen   
 (mor) og 5/32 av Torill Hansen (datter).
1990 Torill Jensen (Hansen) overtar huset ved sin mor   
 Elise Hansens død. Torill Jensen er barnebarn til  
 Thorolf  og Henriette.  Torills foreldre Eivind og  
 Elise Hansen Flytter inn i huset før krigen. Eivind   
 Hansen er utdannet telegrafist, men jobbet i all 
  hovedsak som montør av telegrafstasjoner på båter.   

KO RT  F O RTA LT

Utsikten

Opprinnelig navn var Utsikts-
veien, og da gikk den helt til 
Ekebergsletta. Fra enden av 
dagens Utsikten gikk den på 
oversiden av Valhallveien til 
enden av Ekebergstien og videre 
parallelt med Ekebergveien opp 
til Ekebergsletta. Det er mulig å 
se rester av veien på oversiden av 
Valhallveien over inngangen til 
tilfluktsrommet. Den kan også 
sees i enden av Ekebergstien. Ved 
byggingen av Valhallveien i ca. 
1920 ble den øvre delen borte. 
Beliggenheten til Utsikten 22-28 
indikerer at veisystemet har vært 
annerledes tidligere.

Ekebergveien ble etter hvert 
for bratt og man bygde en ny vei 
til Ekeberg. Den besto av Ryen-
bergveien til Utsikten og videre 
Utsiktsveien til Ekeberg. Denne 
veien ble kalt Nye Egebergvei.

Fra 1879 forsvant dette navnet 
og Ryenbergveien og Utsikts-
veien fikk sine navn. Navnet ble 
Utsikten etter at Valhallveien ble 
bygd.
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 Eivind døde i 195� og Elise døde i 1990.  På 50-tallet 
  bor tre generasjoner i huset. I tillegg bor det en tante og 
  en onkel der.  Dette huset er ett av de få som har vært i 
  samme familie hele tiden, men blir i 2008 solgt ut av   
 familien. Torill Flytter til Manglerud.
2008 Inger Lise Gjerde og Ole Jonny Ellingsen kjøper huset  
 for kr. 3 000 000. De har et barn (Sofie Helene) og bor  
 her fortsatt.

Svingen 26
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 283,1 m2.
1911 Gunder Gundersen (formann på Kværner) leier huset  
 fra Byggselskapet. Bak i hagen står fremdeles (2009) en  
 rødmalt benk som er laget på Kværner.
1928 Lars Rustbøle (svigersønn til Gunder Gundersen)   
 kjøper huset 4/2 fra Byggselskapet. Han er utdannet  
 lærer og kom fra Uvdal.  Blir senere vernepliktig kaptein.  
 På 1930-tallet leies huset bort i en periode. (Lars   
 Rustbøle bor i Larvik) inntil datteren Margit Flytter inn  
 i 1939.
194� Per Hauge-Moe giftet seg i 194� med Margit og flytter  
 inn. De overtar huset ikke formelt før i 1954.
1954 Margit Hauge-Moe kjøper huset �/10 fra sin far for kr.  
 20.000. (Hun overtar også Svingen 38 i 1975).
1955 Det blir satt opp et tilbygg på 7 m2.
1980 Margit Hauge-Moe døde. Huset har vært i samme   
 familie siden det er nytt. Per Hauge-Moe dør i 2010.

Svingen 28
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 283,4 m2.
1911 David Eriksen leier huset fra Byggselskapet.
1929 David Eriksen (formann) kjøper huset 20/12 fra   
 Byggselskapet.

1957 Knut og Erik Eriksen overtar huset etter foreldrene   
 David og Ragnhild Pauline som begge er døde.
1957 Erik kjøper ut Knut sin ½ part for kr. 7.000. Erik dør  
 i 1992.
1992 Grete Owren Bue og Jan Tore Hansen kjøper dødsboet.
1999 Torunn Lauvdal kjøper huset for kr. 1 �15 000
200� Hege Røer Pettersen og Rune Andersson kjøper huset  
 for kr. 4 000 000. De har en sønn (Ruben), og bor her  
 fortsatt i 2010.

Svingen 30
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 283,8 m2.
1911 Henrik Iversen leier huset fra Byggselskapet. Han bor  
 her med kone Marlene og fire barn – tre sønner og  
 en datter.
1925 Henrik Iversen kjøper huset 30/8-25 fra Byggselskapet.
193� Marlene Iversen sitter i uskiftet bo etter mannens død.  
 En av sønnene til Marlene og Henrik heter også Henrik.  
 Han giftet seg i 1937 med Ingrid og flytter inn sammen  
 med Marlene som da er blitt enke.  Marlene bor der til  
 hun dør 7/4-5�.  
1957 Henrik Iversen og Mally Wigeland overtar huset etter  
 foreldrenes fellesbo. Henrik kjøper ut Mallys eierdel for  
 kr. 8.000.
1980 Ingrid (enken) overtar huset etter Henriks død.
1987 Terje Wigeland (sønn av Mally og barnebarn av Henrik  
 Iversen) overtar huset 24/4 ifølge skjøtet for kr. 380.000.  
 Huset har vært i samme familie siden det var nytt. 

Svingen 32
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 283,8 m2.
1911 Hilmann leier huset fra Byggselskapet.
1925 Hilmann kjøper huset fra Byggselskapet.

Eiere og beboere fra 1911 - 2010
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Valhallveien

Fikk sitt navn i 1914 da man 
begynte byggingen. Denne veien 
førte til mye endringer. Foruten 
at Utsiktsveien forsvant, så ble 
deler av Ekebergveien borte. 
Brannfjellveien endte tidligere i 
et kryss med Ekebergveien hvor 
veien er forsvunnet. Den fikk 
derfor en ny avslutning (eller 
begynnelse) i Valhallveien. Eke-
bergstien er den opprinnelige 
Brannfjellveien.
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1938 Herr. Hilmann dør og fru Hilmann sitter i uskiftet bo.
1940 Bergljot og Aksel Mathisen kjøper huset.
19�0 Frank D. Jacobsen kjøper huset �/10 for kr. 45.000.
1983 Anne Tone Manheim og Halvor Vefald kjøper huset   
 14/2 for kr. 725.000.
1988 Svein Nilsson og Åshild Malme kjøper huset 9/8 for  
 kr. 1 105 000.
1998 Sissel Grøndal og George G. Morgenstern kjøper huset  
 kr. 1 800 000. De har to døtre (Miriam og Eva). Sissel og  
 barna bor her fortsatt.

Svingen 34
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 283,8 m2.
1911 Eriksen leier huset fra Byggselskapet.
1929 Fredrik Holm kjøper huset 20/12 fra Byggselskapet   
 for kr. 54�2. (Muligens samme person som flytter fra  
 Egnehjemveien 3). Han bor her med kone (Anna Sofie)  
 og to barn (Rolf Birger og Randi Dorthea). 
1940 Anna Sofie Holm sitter i uskiftet bo etter at Fredrik   
 Holm døde 2/8-40.
1953 Rolf Birger Holm (sønn) og Randi Dorthea Holm   
 (datter) overtar huset for kr. 15.000 etter at Anna Sofie  
 Holm døde 27/1.
19�8 Finn og Randi Helland kjøper huset 29/� for kr. 70.000.
1991 Stig Dæhli kjøper huset for kr. �70.000. Han bor her   
 fremdeles  med sine to døtre (Henriette og Stine).
 
Svingen 36
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 283,8 m2.
1911 Ruud leier huset av Byggselskapet.
1929 Ruud kjøper huset 20/12 fra Byggselskapet.
1945 Erling Ruud (sønn) overtar huset ifølge skjøte 8/9.  
 Han er gift med Ruth. Erling Ruud kom hit som �-åring.  

 Han er sjømann og seiler med Den norske Amerikalinje. 
  Ruth driver melkebutikken på hjørnet av Erlingsgate og  
 Svingen.
1973 Inger Lise Kronberg (datter) overtar huset ifølge skjøte  
 2/10 for kr. �0.000. Erling og Ruth Ruud bor der inntil  
 de dør. Ruth dør i 1978 og huset blir da utleid i fire år  
 inntil Mette Kristin Kronberg overtar.
1982 Mette Kristin Kronberg flytter inn med mann ( John  
 Johansen) og to døtre (Inez og Gine).
1988 Mette Kristin Kronberg overtar huset 7/7 for  
 kr. 533.000 ifølge skjøte. Huset blir påbygd. Dette huset  
 har vært i samme familie hele tiden. Erling og Ruth   
 Ruud er Mette Kronbergs besteforeldre. Mette tilbrakte  
 mye av sin barndom hos besteforeldrene og kan huske  
 at Holm som eide nr. 34 hadde svære tønner med ål   
 bak huset. Mette Kristin Kronberg og John Johansen bor  
 her fremdeles med datteren Gine.

Svingen 38
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 283,8 m2.
1925 Marthine Thorgersen kjøper huset.
194� Dagny Gundersen (datter) overtar huset 21/9 for kr.  
 10.000 ifølge skjøtet.
19�� Alf Gundersen (enkemann) overtar huset ifølge   
 testamente.
1975 Margit Hauge-Moe (Alf Gundersen er hennes onkel)  
 overtar huset 20/1 for kr. 70.000. Margit bor i nr. 2�. Alf  
 Gundersen har livsvarig borett til huset.
1977 Liv Refsnes (datter av Per og Margit Hauge-Moe)   
 overtar huset for kr. 70.000. Liv og Jone Refsnes   
 flytter inn fra Etterstad. Huset påbygges i 1978 og det  
 blir laget en leilighet til Alf Gundersen. Alf bor sammen  
 med familien Refsnes i noen år til han kom på sykehjem.
1982 Jone Refsnes overtar eiendommen for kr. 100.000.
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2003 Bjørn Helge Knutsen og Ingeborg Hagerup-Jenssen   
 kjøper huset høsten 2003 for      kr. 3 200 000. De bor  
 fortsatt her med barna (Fredrik, Pernille og Karoline).

Svingen 40
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 283,8 m2.
1911 Kopp leier huset fra Byggselskapet.
1929 R. Johansson kjøper huset fra Byggselskapet.
194� Eiendommen eies av Gjertrud Johansson, Malmö,   
 men forvaltes av A/S Hugo Eiendom. Mye klaging på  
 dårlig vedlikehold.
1948 Arne Egil Ulvestad kjøper huset 20/7. Familien flytter  
 fra Fellesmeieriet i Schweigaardsgate 34.
1970 Gunhild Ulvestad sitter i uskiftet bo etter at Egil døde  
 1/12. Gunhild flytter på sykehjem i 2005 og huset selges.
2005 Kjell Tore Miranda Våle kjøper huset for kr. 3 100 000  
 og flytter inn i januar 200�. Han bor her fortsatt.

Svingen 42
1910 Kart og oppmålingsforr. Fraskilles fra Svingen 20   
 – 355,5 m2.
1911 Harald Gudmundsen leier huset fra Byggselskapet.  
 I de første årene leier alle beboerne husene fra  
 Byggselskapet. Det er Harald Gudmundsen som tar 
  imot leien på vegne av Byggselskapet fra alle beboerne.
1925 Harald Gudmundsen kjøper huset 27/11 fra   
 Byggselskapet. Harald dør i 1955.
1955 Gulborg Reinertsen overtar huset 23/3 ifølge skjøte for  
 kr. 18.000.
19�5 Inge Reinertsen (sønn) overtar huset 8/5 ifølge skjøte  
 for kr. 50.000.
19�7 Knut og Sidsel Wester kjøper huset 15/12 for kr. 90.000.  
 De flytter inn i januar 19�8. Huset blir påbygd i 1974. Ny  
 garasje i mur blir bygd i 2008. Knut og Sidsel bor her fortsatt.

Eiere og beboere fra 1911 - 2010
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Rustadløkken

På 1850 tallet fradeles området 
mellom Ryenbergveien og Alna 
elva fra Lille Ekeberg som egen 
gård under navnet Rustadløk-
ken etter kjøperen Rustad. 
Gården (Konows gt. 66) lå rett 
på nordsiden av Konowsgate 
mot Alna elva (Kværnerbyen). 
Husene er borte, men man kan 
fremdeles se plassen hvor husene 
lå. Innkjøringen fra Konows gate 
synes fremdeles rett over Konows 
gt. 67B ca. 30m fra inngangen til 
Svartdalstunnelen.

Konows gate ble anlagt først ca. 
1900 og det gikk derfor en vei fra 
Ryenbergveien og ned til gården. 
I dag kalles veien Væringskleiva, 
men ble avsluttet ved Konows 
gate når den ble bygget. Hvis 
man fortsetter i rett linje ned den 
bratte Væringskleiva finner man 
restene av gårdsveien på nedsiden 
av Konows gt.

Gården ble overtatt av 
Renholdsverket på slutten av 
18-hundre tallet. De satte opp 
staller, garasjer og verksted for 
sine hester og senere biler ved 
hovedbølet.
Etter at de flyttet på 60-tallet lå 
området øde før det etter hvert 

ble parkeringsplass for Kværner 
brug sine ansatte. Nå ligger 
området igjen tomt i påvente av 
utbygging av Kværnerbyen.

På gårdens sydligste område 
(Valhallveien 14-66, 19-49) ble 
«Utsikten Husvilde-brakker», 
kommunale rekkehus for husløse, 
oppført 1917-21 for å avhjelpe 
akutt bolignød. Siden det bare var 
ment de skulle stå midlertidig ble 
de unntatt murtvangen. Husene 
står fremdeles, og er nå renovert.

Mellom Ryenbergveien og 
Konows gate (gårdens midtre om-
råde) var det helt fram på 60-tallet 
en stor løkke. Nå ligger Konows 
gate 67B (Postgarasjen) på dette 
området.  
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