
Utarbeidet av Arno Berg.

DEN GAMLE BYGNINGSKULTUR I AKER

Den gamle bebyggelsen kjennes fra gårdssiden på et lite maleri fra1880-årene av F. Weidemann, samt fra den andre siden av et foto
reprodusert i H. Sollied: Akersgårder, s. 89.

Hovedbygning i én etasje, der som på Søndre Tåsen hadde to sym
metrisk plaserte innganger, men her er det på hver side et vindu mel
lom inngangen og gavlen. Dørenes og vinduenes overkant lå i samme
linje. Bygningen virker meget lav, hvilket er merkelig, da det i en takst
av 1843 nevnes en kjelleretasje. Tømmeret var utvendig forblendet med
en halvstens mur. (Eieren drev et teglverk like ved gården.) Bare
halvdelen av bygningen var innredet i 1843.

I rett vinkel mot hovedbygningen lå et stort uthus av mur, ikke
helt innredet, og lade av tømmer. Låvebro på gavlen, altså kjørebro
i røstet gjennom hele laden, senere er det hele bygget i tegl. Disse
bygninger brente for endel år siden. Det ble i slutten av 1800-årene
oppført en annen hovedbygning som nylig er helt forandret.

Haugerud har tidligere ligget under Nedre Blindern. Den ble i 1833
ervervet av John Brandt, som bygget husene, det må ha vært et helt
nytt anlegg. På Wibe og Irgens’ nøyaktige kart av 1844 finner vi ennu
ikke gården.

På husmannsplassen Snippen ligger en gammel, meget liten stue
bygning. Den er av mur, bislag av tre. Det er en bygning som det
ville være av interesse om den kunne bevares. Avbildning St. Hall
vard XXVII, s. 187.

17 St. Hallvard. 1955,

HAUGERUD, V. AKER. Gnr. 51.
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Nordberg.
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NORDBERG. Gnr. 52.

DEN GAMLE BYGNINGSKULTUR I AKER

(Ved kgl. res. 10. juni 1810 ble Lille Sogn omdøpt til ISordberg.)

Gården har vært på bondehender siden 1783. Vi har takster fra
1825 og 1836 hvorpå det ikke er noen forskjell.

Hovedbygning i én etasje, forstuegangen har sannsynligvis gått tvers
igjennom bygningen, dessuten gjennomgående hjertevegg. Hvor gam
mel denne bygning er, kan ikke sies, men noen bevarte vakre rokokko
detaljer vidner om at den sannsynlig er fra tredje fjerdepart av 1700-
årene. Bygningen ble i 1847 påbygget en annen etasje. I første er
værelsehøyden 2,60 m, i annen 2,80 m. Efter den tid er det ikke fore
tatt noen større forandring annet enn at for noen år siden ble annen
etasje en selvstendig leilighet, trapp og entré ble da ombygget med
minst mulig inngrep i bygningen.

Det merkelige er, at så sent som 1847 holdt man seg helt til empiren
både med hensyn til eksteriør som interiør. En bred, solid bygnings
kropp med avvalmet tak, vel avveiet, regelmessige fasader med vinduene
gruppert i henhold til rummenes krav.

Den store bredden gjør at man ikke riktig forstår at det skulle være
en empirebygning, man bygget ikke slik på den tid i Aker. Det har
altså sin forklaring i at første etasje er en arv fra 1700-årene.

I annen etasje, som bar omtrent samme vegger som første, er det
mot sør en tre-fags sal på midten, et to-fags rum i vest og et smalere i
øst. Disse rum bar dobbelte dører, ellers er det enkle.

Den to-etasjes sidebygning i øst er sannsynligvis den eldre stue
bygning. Den hører til de typologisk eldste husgrupper i Aker, todelt
grunnplan og innebygget svalgang på gårdssiden. Her ligger mønet rett
over selve bygningen og taket fortsetter utover. Derved har annen
etasjes svalgangsgulv for å få ganghøyde måttet legges to trin
lavere enn værelsenes. Bygningstypen er her litt mer utviklet enn ellers,
den er så bred. I første etasje var værelsene alt i 1825 delt i to, men i
annen etasje var det to «store rummelige værelser». I den ene stuen
nedenunder var det kamin. Tømret røst.

I linje med denne på annen side av innkjørselen ligger en overordent
lig prektig to-etasjes stolpebod. Omtalt i 1825. Taket hviler på åser
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på bukker. Disse to bygninger ligger i linje med østfløyen av det stase
lige uthuskompleks. Det er et tre-fløyet anlegg. I vestfløyen er et stort
gråstens fjøs. Midtfløyen har et par tømrede lader. Disse er nok de
som omtales i taksten av 1825, men de er blitt flyttet. Nu er alle byg
ninger tilbygget ved reisverk, så de danner dette regelmessige tre
fløyede anlegg, stort sett under ett tak. Store portåpninger i midtfløyen
gjør en ypperlig arkitektonisk effekt.

Tunet på Nordberg har en monumental karakter, det er vel verd å
ta vare på. Hvis man får tro Vibe og Irgens’ kart av 1844, som pleier
å være nøyaktig, så er bygningene siden den tid helt omgruppert. Det
har vel skjedd i midten av 1800-årene. Den eneste som å dømme av
kjelleren sikkert ligger på plass, er hovedbygningen.

Anlegget oppmålt av Bjarne Sandbakken, og er foreslått fredet.

Hamb o r g, bnr. 10. Stuebygning med tre vinduer på sørfasaden,
ganske høye vegger, skur med pulttak i begge gavler.

Det som gjør denne husmannsplass til den interessanteste i Aker,
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NORDRE TÅSEN. Gnr. 54.

SØNDRE TÅSEN. Gnr. 53.

DEN GAMLE BYGNINGSKULTUR I AKER

er låvebygningen. Hvis den ikke var så forfallen, ville den absolutt
være blant de fremste bygninger som skulle bevares, den eneste gamle
husmannslåve. Det er en såkalt enkel låve. På gårdene var det alltid
dobbelte låver, to lader med låve og underlåve i midten. Her er det
en enkel liten lade med låve og en underlåve ved siden av. Til låven
går det ingen låvebro, og har sannsynligvis aldri gjort det, bare en
trapp, da man bar inn sitt høy på ryggen.

I 1785 var denne gård i dårlig forfatning. Hovedbygningen, stue og
kjøkken samt nok et rum nystuen kalt trolig et tilbygg. Brygger
buset og nesten alle uthusene var gamle og forfalne. Her var en badstue.

I 1816 erverves gården av den kjente arkitekt, bergråd Chr, Collett.
Han gikk straks igang med oppførelsen av en usedvanlig prektig mur
bygning, den nuværende hovedbygning.

Både med bensyn til planløsning, den utvendige arkitektur, og især
den ytterst solide konstruksjon, er denne bygning meget bemerkelses
verdig. Det er lykkes med støtte av rikt arkivmateriale, gamle avbild
ninger etc. å rekonstruere det opprinnelige utseende og plan.

Oppmåling og rekonstruksjonstegning utført av Arno Berg. Denne
har også i Fortidsminneforeningens Årbok for 1954 inngående be
handlet bygningen.

Denne gård kom i 1769 under Ullevold. I 1811 var det en nybygget
åtte-laftet hovedbygning med ti vinduer. Den er panelt og malt bvit og
grønn, akkurat som hovedbygningen på Ullevold, en farvesammenset
ning som vel ikke kjennes annet steds fra. Der er også en ny dobbelt
lade, panelt og malt. Disse bygninger er altså oppført like efter John
Colletts død.

Om denne hovedbygning inngår som et ledd i den nuværende eller
cm den er den i 1836 nevnte drengestue og bryggerhusbygning, vet vi
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ikke, men bovedbygningen som taksertes dette år, sies å være ganske ny.
Det er den nuværende enkle én-etasjes empirebygning med avvalmet tak.

Gårdsfasaden er usymmetrisk. Derimot er havefasaden nesten helt
regelmessig med en laftekasse på midten. Den venstre del er dog delt
i to mm, stue og kammers, hvilket sees på vindusplaseringen. Stor
stuen i sørøst har fire vinduer (ett på gavlen). Dørene her med ut
skårne fyllinger og gammeldagse hengsler kan ikke være fra 1830-årene,
antagelig er de en arv fra fru Colletts bygg av 1811. Takkonstruksjonen
er rar. Ästak ikke tømret men hvilende på bukker, fem stykker
(de to ytterste nær gavlene). På langfasadene er vinduene nu forandret
på samme måte som ved Nedre Blindern, men på vestgavlen er de be
vart med den propre empirekarakter. Det er tilbygget et bislag i vest
og veranda i øst.

Søndre Tåsen.
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Bygningen er oppmålt av Henrik Bull, som ogsa tegnet en rekon
struksjon av gårdsfasaden.

Sidebygningen i vest skal være den tidligere portnerstue, og flyttet
fra den gamle vei som gikk nord for gården. Bakerovnen i brygger
huset her skyter langt utenfor huset.

Ifølge Vibe og Irgens’ kart av 1844 og Krums kart av 1881 gikk inn
kjørselen gjennom en stor uthusbygning på nordsiden av tunet. Der lå
også en stor bygning på vestsiden og stabburet i ost. På vindfløyen på
stabburets klokkespir står nå 1853. Portstuen finner vi dog ikke på
noe kart. Det påståes at hovedbygningen i 1850 skulle være flyttet
lenger sør, men av gamle karter å dømme kan det ikke være tilfelle.
De gamle uthusene brente 1913.

Det merkelige med denne gård er en stor kjeller med tønnehvelv.
Det ville være interessant å vite fra hvilken tid kjelleren stammer.
Gården har i hvert fall fra begynnelsen av 1600 vært brukt av frem
stående personer i Christiania. Først var den benefisert lagmannen i
Christiania, men den mektige lagmann Niels Hanssøn fikk i 1650 kjøpt
den. En masse kjente Christiania-matadorer passerer revy i eier-registret.

Det er vel sannsynlig at gården som oftest ikke har vært leilendings
gods, men avlsgård for eierne, heroin vet vi foreløbig ikke noe. Vi
kjenner heller ikke til om noen av eierne har brukt garden som som
merbolig. Den hvelvede kjeller synes vise at eieren har bodd der. Et
så kostbart oppbevaringssted skulle ellers ikke synes nødvendig. Poteter
ble jo ikke brukt i 1700-årene.

Det store antall stuebygninger som gården hadde i 1781 skulle også
tyde på at noen hadde bodd der, men bygningenes store forfall på
denne tid synes å vise at den siste eier i hvert fall ikke hadde gjort det.
Det er også rimelig, da dette var Christian Anchers enke Karen Elie
son. Christian Ancher hadde hatt Lillo som sommerbolig og enken fra
begynnelsen av 1770-årene Vækerø.
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Der lå stuebygninger på øst-, nord- og vestsiden av gårdsplassen. Den
pa vestsiden, i to etasjer, må vel eventuelt ba vært eierens sommer
bolig. Den hadde svalgang bare utenfor første etasje, som var så vanlig
i Aker. I første etasje var det en stor og en mindre stue, i annen tre
værelser. Som vi ser intet kjøkken. Dette har ligget i den nordre stue
bygning, som den østre sikkert har vært sammenbygget med. Denne
bygning (28 m lang) var delt i to ved et portrum, noe som vi kjenner
fra tre patrisiergårder fra slutten av 1600-årene, nemlig Nordre Skøyen,
Øraker og Mangelsgården i Storgaten. På vestsiden av porten lå en sal,
merkelig nok med bare ett vindu. Dessuten er der et kjøkken. Disse
rum skulle man ha trodd hørte sammen med den førstnevnte stuebyg
ning. På den annen side av porten var et kammer og kornbod.

Den østre stuebygning, som er 20 m lang, sies å være ti-laftet, hvil
ket tyder på at rummene her har ligget på rad. Den inneholdt bod, stue,
bryggerhus og stue. I den ene av stuene stod et merkelig ildsted, en
kaminkakkelovn. Også utenfor denne én-etasjes bygning har det gått
en svalgang. Vi legger merke til at i begge disse svalganger, som vel
nesten har ligget i markhøyde, var det bordgulv. Noe som tyder på at
bygningene ikke på lenge hadde vært bebodd av kondisjonerte, er at
det i alle bygningene bare fantes blyvinduer, som alt 50 år tidligere
var begynt å gå av mote. Alle bygninger var som nevnt svært forfalne.

Sist i taksten efter uthusene, som merkelig nok lå på gårdsplassens
søndre side, kommer taksten til den hvelvede kjeller hvorover der var
lagt et nytt tak, der var altså ingen bygning over den. På grunn av
det nye tak fikk den samme takst som den store stuebygning. Allike
vel protesterte den nye eier, kjøpmann Poul Clausen, over bovedbyg
ningens takst, da han slett ikke var tjent med den også om den ble satt
istand, den lå übekvemt. Han var i det hele tatt kommet til en for
fallen og nedråtnet gård. Der hørte ikke mindre enn 12 husmanns
plasser til gården. I 1771 var det bare fem.

Først i slutten av nittiårene har den rike Glansen fått et «nyt cirligt
og prægtigt» hus (20,5 X 10 m). Det lå i retning øst-vest og på sørsiden
av gårdsplassen. Det må være den nuværende hovedbygning med det
høye valmtak, målene stemmer helt. I 1836 var den rappet på tre
sider. Senere må den ha blitt forblendet med mur og forsynt med
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brede bjørnelisener. Den har på tre sider en enkel konsollgesims. Vin
duene er forandret, og på baksiden er huset blitt tilbygget noen gang
efter midten av 1800-årene. Innvendig er det ikke meget gammelt igjen.

Stuebygningen i vest var revet i 1799, men de to andre fløyer hadde
stadig sine blyvinduer. Nordfløyen må være revet noen gang i midten
av 1800-årene, men den lange østfløyen med sin svalgang er ennu be
vart, i hvert fall størsteparten av den.

Uthusene var i 1799 flyttet nord for gården. Vi ser dem her på
Vibe og Irgens’ kart av 1844. Her finner vi også at haven ennu lå i
vest foran den forlengst forsvunne vestre fløy av den gamle hoved
bygning.
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BAKKE. Gnr. 57.
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Hovedbygningen her er oppført i tre perioder. Avgjort er den østre
del meget garnmel. Det er en seks-laftet bygning i to etasjer med inne
bygget svalgang mot gården. Der er meget lav rumhøyde, 2,05 m, under
bjelkene i første og 1,80 m i annen. I første går takbjelkene i bygnin
gens tverr-retning, i annen i lengderetningen. Stor skorsten, tømret
røst. Da Hans Nielsen Hauge bodde her fra 1815—24 var det i annen
etasje et verksted og kammer.

Neste eier har sannsynligvis tatt et to-etasjes fire-laftet hus og satt
inntil vestgavlen på den gamle bygning. Det har ingen sammenheng
med den gamle, er noe smalere og mye høyere. Første etasjes gulv ligger
også høyere enn i den gamle, også tømret røst. Værelsehøyden her er
2,50 m i første og 2,15 m i annen. Der er velpleiede empireinnredninger
både oppe og nede. Denne bygning er ca. 1840 blitt tilbygget 7,65 m i
vest. Det hele ligger så godt som helt i marknivå, især mot gården.

Alt sammen er blitt en meget vakker bygning, sørfasaden er regel
messig med sikkert grupperte vinduer. Samspillet med den høyere og
større del og den lave, gamle bygning er virkningsfullt. Det som var
morsomt var svalgangsfasaden. Mot gårdssiden gikk der utefter nesten
hele bygningen en innelukket svalgang. Den var lavere, da mønet ligger
midt over selve bygningen, og takene gikk over svalgangen. Denne
svalgangsfasade hadde en eiendommelig og lukket karakter med få og
små vinduer, grovt panel.

I 1952 ble bygningen helt ominnredet, og bakfasaden totalt ødelagt.
Bygningen oppmålt av Arno Berg før ominnredningen.

Bakkehaugen, bnr. 10. I 1822 solgte Hans Nielsen Hauge endel
av Bakke og Bakkeengen til sin venn boktrykker Christopber Grøndahl.
Denne anla så stedet Bakkehaugen. Den opprinnelige én-etasjes hoved
bygning med svalgang mot gården (vest) er bevart, og er i temmelig
intakt stand, en interessant liten bygning.

Dette tun oppe på bakkekammen med en rekke godt plaserte byg
ninger omgitt av store trær er meget vakkert.
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Hovedbygningen her har det ikke lykkes å datere, det er beklagelig, da
den er karakteristisk med interessante detaljer. Det eneste vi vet, er at
den ikke lå der i 1791, for da var hovedbygningen seks-laftet og meget
gammel, hadde blyvinduer. Endel detaljer bærer arv fra rokokkoen, men
hele bygningens karakter tyder på begynnelsen av 1800-årene, så den
kan neppe være eldre. Av innredningen er det ellers meget som man
helst ville datere til 1820—30-årene, men det kan jo være tilføyelser.

Gården tilhørte Nordmarksgodset fra 1752 til 1873. Hva som har
foranlediget oppforelsen av dette velinnredede hus, kan ikke sies, kan
skje en undersøkelse i Vækerø arkiv kunne gi løsningen. I 1791 var
akkurat en ny forpakter, Ole Nielsen Lillo, tiltrådt. Det antas at det i
begynnelsen av 1800-årene har vært en lensmannsbolig, der er ennu
igjen en gitret luke med empirelist fra entréen til værelset i øst, som
da skulle ha vært arrestlokale.

Nygård.

Gnr. 58
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BREKKE. Gnr. 59.

Oppmålt av Arno Berg.

KJELSÅS. Gnr. 72.
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Det er en forholdsvis bred én-etasjes bygning (15 X 9,5 m) med
tømret røst, sadeltak, gjennomgående hjertevegg. Værelsehøyden er
2,50 m, ytterveggene går to omverv over bjelkelaget. Det som er bemer
kelsesverdig er alle de vakre énfyllingsdører som var vanlig i rokokkoen,
men profilene har intet med rokokkoen å gjøre, så de er senere. Værel
sene mot sør og kjøkkenet bar empirepanel, entreen upanelt.

Brekke har stort sett børt sammen med Nordmarksgodset siden midten
av 1600-årene.

Den prektige to-etasjes murstensbygning er oppført i 1814 efter leg
ning av arkitekt J. G. Løser med G. Steinert som murmester. Ved siden
av Jarlsberg er det visstnok den eneste bevarte bygning av Løser. Tradi
sjonen vil vite at det er bygget som «jaktslott» til Peder Anker.

Det er en regelmessig, glattpusset bygning med høyt valmtak helt
uten svai. Man har beboldt barokkens bøyde, men benyttet empirens
stramme linje. Et søylebåret altanparti mot nord, ingen haveutgang.
Innvendig enkle, panelte værelser, meget stor peis i kjøkkenet. Høye
værelser (3,25 m) i begge etasjer. Innerveggene er i fakkmur. Var lenge
tomannsbolig, men i 1952 orninnredet til firemannsbolig. Brekke står
nokså ensomt blant Akers gamle bebyggelse. Noen arkitektonisk merk
verdigbet er den ikke, men selvfølgelig et godt bus.

Den interessante hovedbygning er sannsynligvis bygget av fabrikk
eier Niels Huus, yngre bror av Fredrik Glad på Grefsen. Muligens kan
det være en påbygning av det hus som Claus Hanch oppførte. Gården
hadde tidligere ligget under Storo, i 1753 solgt til Peder Olsen på
Vestre Grefsen som forpaktet den til sin svigersønn Claus Hanch.
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Når denne i 1780 får kjøpt den, sies det at han seiv bygget husene. Det
var i 1787 Huus kjøpte gården. Likesom Glad var fastboende på Gref
sen, så var Huus det på Kjelsås.

Bygningen er i to etasjer, avvalmet tak og tømret røst, den har inne
bygget svalgang mot gårdsplassen. To gjennomgående tverrvegger deler
begge etasjer, utenfor dem på gavlene er det fire store stuer eller saler.
Midtpartiet er i første delt ytterligere ved en tømret tverrvegg, mer
inndeling var det ikke i 1795, og bare ett rum i annen etasje var inn
redet (familien var barnløs). Det meget store midtrummet i annen ble,
når det innrededes, delt ved tynne bordvegger. Midtrummene i første
er delt. Værelsehøyde i første 2,35 m, i annen 2,30 m.

Begge langfasaclene har vært helt symmetrisk løst. Bemerkelsesver
dig er de få vinduer, den lange fasaden mot haven har bare fire vindus
akser. Mot gården var der også fire vindusakser og to symmetrisk
plaserte innganger. På denne side er det en liten dekorativ gavl midt
på med et utskåret bånd. En vakker bygning, dessverre er vinduene
mot gården endel forandret. Der er bevart mange interessante detaljer,

Kjelsås.
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både snekkeri og smie, endel av dette arv fra en eldre bygning. Det er
rart at en desidert bymann som Niels Huus bar bygget dete hus, som
både hva plan og konstruksjon angår er sterkt knyttet til landsens
byggeskikk.

Haven bar for en stor del latt seg rekonstruere. Nederst i bygningens
midtakse lå et høyst eiendommelig lysthus. Det var åttekantet med
søyler i fire hjørner som bar et brukket tak. Dette lysthus er en sterk
forenklet avlegger til Bernt Ankers berømte «Tuskulum» ved Sommerro.
Lysthuset flyttet til Norsk Folkemuseum.

Hovedbygningen oppmålt ved 0. Jacobsen og K. B. Evensen, detaljer
ved Arno Berg.

Vestre Grefsen, gnr. 73, bnr. 321. Stedet er berømt fra Fred
rik Glads lange eiendomstid fra 1784 og utover. I 1791 omtales den
nyanlagte vei i «smuk lige linje» fra Storo til Grefsen. Det var en
én-etasjes hovedbygning med svalgang. Den nuværende murbygning er
oppført ca. 1900.

Kirseb ærjordet under Vestre Grefsen, bnr. 2.
I 1791 lå der en lade her. I 1842 ble stedet frasolgt, det synes ikke på
Vibe og Irgens’ kart av 1844, men er vel anlagt kort efter. Den nu
værende hovedbygning er fra annen halvdel av 1800-årene, men for
andret. Godt fotografi fra ca. 1900. Et meget vakkert baveanlegg med
staselig allé.

Østre Grefsen, gnr. 75. I 1818 nevnes to hoveclbygninger som
tilsammen er beboelig for en kondisjonert familie. Seks år senere er
det bare en som har «italiensk rost», man skulle tro at det var skjedd
en forandring. Men nu har vi blant Erik Poulsens tegninger fra 1788
en av Grefsen, hvor vi ser en stor to-etasjes bygning med mansardtak,
dvs. italiensk tak. Mot gårdsplassen to symmetriske sidefløyer, det hele
ser høyst «konditionert» ut. Dette elegante anlegg, sannsynligvis fra
rokokkoen, er forlengst försvunnet.
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STORO. Gnr. 76.

LILLO. Gnr. 77.
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Gården lå i begynnelsen av 1800-årene under Sandaker. I 1822 sies
der å ligge en dobbelt ladebygning, videre «våningshuse til tre hus
mandsfamilier med fornødne bekvemmeligheder til deres kreaturer».
Hovedbygningen nevnes ikke. Neste år får vi vite at den er ganske
forfallen og har vært brukt av en kondisjonert familie til sommerbolig,
den er bare brukbar til det.

Hans Hansen ervervet gården i 1842. Den nuværende grunnmurede
bygning med avvalmet tak må han ha bygget. Den er enda helt empire
i sin karakter med mange detaljer, som inngangsdøren, og vakre rum
innredninger. Empirevinduene er nå skiftet ut. Om sidebygningen med
sin søylegang, som går over til uthuset bakenfor, er noe yngre, kan
ikke sies. Den gir gårdsplassen et intimt og vakkert preg. Den to-etasjes
veranda mot sør må være fra midten av annen halvpart av 1800-årene.

Denne gård hørte i midten av 1700-årene sammen med Nordmarks
godset. Å dømme av påskriften på en staselig glasspokal (beh. av Eivind
Engelstad i St. Hallvard XXXI, s. 19) synes Christian Ancher å ha
benyttet det som lyststed. Denne pokal har tross at gården mange ganger
har skiftet eier stadig blitt stående der. Den ble altså reddet, da alle
gårdens hus Christian Anchers sikkert staselige stuebygning ibe
regnet natten til 27. juni 1800 gikk opp i luer under en sterk storm.
Dette til tross for at brannen var så heftig at stiftsrevisor Hiort med
familie som bodde til leie i annen etasje, såvidt fikk reddet seg ut i
bare natt-tøyet.

Alle uthusene var malt brunrøde, stuebygningens farve nevnes ikke.
Badstuen lå ved siden av.

Gården som nu var kommet på bondehender, ble gjenoppbygget på
en ganske annerledes beskjeden måte. Ennu benyltet man seg av små-

Et stabbur fra midten av 1800-årene er bevart.
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Gatastuen under Lillo.

Lillo. Fotografi Ole Tobias Olsen.
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SANDAKER. Gnr. 78.
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ruter, åtte i hver ramme. Den én-etasjes stuebygning, som har sadeltak,
kjenner vi fra et fotografi av Tobias Olsen. Vinduene unntatt det
oppe i vestgavlen er forandret. Bygningen er ennå i dag temmelig
intakt.

Stabburet er flyttet fra Gjetemyren, på stabbursklokken står Jens
Vinderen.

Pa garden oppbevares et kart fra 1857 med de nye industribygninger
inntegnet: Christiania Mek. Spigerverk, Ellendalens spinderi, Nedre
spinderi og Øvre spinderi, lengere nede Guldhaug bruk (Bakke mølle
øvre, på kart fra 1881), alle på Lillos grunn.

Gata under Lillo, bnr. 2 (Sandakerveien 132). Denne plass
nevnes ikke i husmannsregistret av 1771. Vi ser den på kartet av 1857.
Den gamle stue er bevart helt intakt med sine små vinduer, dog med
nye rammer. Den ligger tett ved veien, og på denne side skyter taket
utover en meter. Man skulle nesten tro at den hadde hatt noe med
trafikken på veien å gjøre, f. eks. bevertningssted, men det kan neppe
være tilfelle så avsides som den lå.

I 1780-årene lå her en to-etasjes panelt hovedbygning med svalgang.
Ennu i 1802, da den rike kjøpmann Poul Glansen hadde kjøpt gården,
var det i dagligstuen malt voksdukstrekk og blyvinduer, storstuen hadde
kulørt papirtrekk. I haven nevnes et kvadratisk lysthus med seks vin
duer, det var blåmalt.

I 1811 overtar Poul Glausens sønn Lars, som kaltes grosserer, går
den. Han gir seg til å rive bygningene og bygger nye. I 1816 presen
terer han disse sine store byggearbeider. En meget velinnredet to-etasjes
hovedbygning, hvor til og med spiskammeret hadde gipstak. Denne
bygning blir snart rappet utvendig, vel for å stå i stil med sidefløyen,
som var i utmuret bindingsverk og forblendet med en halvstens mur
og hvitkalket. Det var meget store bygninger. Den hvitmalte gamle

18 St. Hallvard. 1955. 273
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hovedbygning stod ennu igjen. Her var det en biljardsal. Denne byg
ning försvinner snart.

Om hovedbygningen var flott, så var vel den nye uthusbygning
flottere, helt moderne. Tre etasjer høy, 57 m lang og 10 m bred, opp
ført helt i mur med 2V2 stens tykke vegger. I første etasje fjøs, stall etc.,
rum til to rensemaskiner. Det merkeligste var «hestehuset» hvor hestene
gikk som trakk terskemaskinen, der var installert ovenpå i annen
etasje, hvor det var stor gang i midten. Slik var det også i tredje, her
med store porter i gavlene hvortil gikk låvehroer, «således at der kan
kjøres fra den ene til den annen ende i bygningen» og velte av lasset.
Det må nok være første gang slik kjørebro ble installert i Aker, det
skjønner man av den måte den blir beskrevet pa. Snart hører vi ogsa
om en hakkelsesmaskin og en blåsemaskin. Dette ma i sin tid ha vært
noe til uthus. Denne store bygning er for få år siden blitt helt om
innredet.

Lars Clausen har visstnok ødelagt sin økonomi under krisen, faren
overtok tilsist gården igjen, og efter hans død var den meget forfallen.

Sandaker.
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SINSEN. Gnr. 83, bnr. 1 (Sinsenveien 53).

ÅSEN. Gnr. 79.
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Om dette er årsaken til at der i 1831 ble bygget ny hovedbygning vet
vi ikke. I 1834 sies det å være tre sammenbyggede fløyer, men i 1839
to sammenhengende fløyer, og på Vibe og Irgens’ kart ser vi hoved
bygningen akkurat som den er idag. Sørfløyen har høyt valmtak, den
smalere sidefløy sadeltak, en staselig bygning, eksteriøret virker temme
lig intakt. Portalen med sitt søylebårne entablement er fin. Innvendig
er det idag visstnok intet igjen av det gamle utstyret.

På nevnte kart ser vi at tunet var helt omkringbygget. I sør lå en
stor have med lysthus. Alléer førte både fra sør og øst frem til inn
kjørselen.

Her lå i begynnelsen av 1800-årene en én-etasjes hovedbygning med
lang svalgang: stue, to kammers, kjøkken og storstue, samt et kvist
værelse, muligens i en frontispise.

Den nuværende stuebygning er fra ca. 1850. Den er bygget av Haagen
Hasberg Muus, som 1847 fikk gården overlatt av sin far. Sannsynlig
vis er den ferdig til branntakst 29. juli 1850 (mangler), i hvert fall
til taksten 26. juni 1852. Det bemerkes at sokkelen og utvendige trap
per er i huggen granitt. Den var tekket med «prepareret tagpap», har
kjøkkenbislag i mur, kjellerne er brannfrie.

Sidebygningen er eldre. Var i 1850 drengestue og bryggerhusbygning.

I 1822 fantes det bare én lade på gården, men når Hans Hoff pant
setter den i 1838 snakkes det om derpå stående husbygning. Det er dog
tvilsomt om dette er noe større. På Vibe og Irgens’ nøyaktige kart av
1844 ligger der bare én bygning like ved veien med langsiden mot den.
Den nuværende hovedbygning er det ikke noe spor av. Stort senere
enn midten av 1840-årene er det vanskelig å datere denne senempire
bygning, den må være bygget av smedmester A. Bjering, som eide går
den fra 1839 til 1855.
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Det er et nett, lite én-etasjes hus med avvalmet tak og frontispise
mot sør. Altanpartiet foran her må være senere. Vinduene med sine
fyllingslemmer er bevart intakte. Oppe i frontispisen har man ovenpa
panelet simulert et halvrundt vindu med radielle sprosser. Bygningen
er i utmerket stand. Endel av den gamle innredningen er bevart.

Den bygning som på kartet av 1844 er markert ved veien, er sann
synligvis identisk med den rødmalte stuebygning som ennu ligger der,
den kalles Mølla. Én etasje og sadeltak, den skulle altså være fra
1820—30-årene. Den har vært en hvilestue, veien er jo den gamle
Trondhj emsveien.

Sinsenveien 3 5, bnr. 19. En liten én-etasjes stuebygning med
usedvanlig rikt og delikat snekkerutstyr. Et av de beste hus vi har fra
snekkerarkitekturens dager, ja, av den enklere sort kanskje det beste.
Det er bygget i 1867 av handelsborger Erik Hansen. I nesten 50 år har
det nu tilhørt Karl Kristensen, som pleier stedet med stor pietet, så byg
ningen er nesten intakt. Eiendommen er ved veiutvidelser sterkt beskåret.

Sinsen.
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Sinsenveien 35.

REFSTAD Gnr. 84.
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Smien på Sinsen, Sinsenveien 34, bnr. 224. Ved inn
fartsveien til byen har det selvfølgelig fra langt tilbake ligget smier,
hvor de veifarende har fått hjelp. Sinsensmien er den eneste av disse
som er bevart og i bruk den dag idag. Selve smien er förbunden med en
liten stuebygning. Ved siden av ligger der nok en liten stuebygning. Her
er det mange rokokkodetaljer. Begge bygninger er av høy alder.

Refstad ble i 1759 delt i to (atter forenet i 1822). Bebyggelsen til
begge halvdelene synes lenge å ha ligget ved siden av hverandre. Begge
gårdene var i 1808 enkelt bebygget med seks-laftede stuebygninger.
På den andre Refstadgården var husene i 1825 falleferdige, bare bruke
lig til brensel, og ble vel nu nedlagt.
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TONSEN. Gnr. 85.

Refstad, drengestuebygning. (Bislagene helt nye.)
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I 1837 lar tobakksspinner J. H. Andersen, som akkurat hadde kjøpt
gården, assurere bygningene. Da var der en stuebygning på fire værel
ser og kjøkken, samt to uinnredede rum. Den er vel bygget av hans
forgjenger. Andersen, som senere kaltes tobakksfabrikant, bygget svært
på Refstad i 1840-årene. Det store stabburet et av de største i Aker
er bygget av ham. Merkelig nok også den interessante drengestuen, som
er i vinkel, den virker avgjort eldre. Begge fløyene er meget smale, og
under den nordre er der en kjempestor kjeller. Detaljene er empire.

I 1863 hadde han oppført den nuværende hovedbygning i mur med
sveitsertak (den gamle lå igjen). På denne tid hadde han gått igang
med anlegg av N. Refstad, nu kalt Bjerke. Refstad har et staselig tun,
på midten står en stor saltsten, visstnok den eneste som finnes i Aker.

På Tonsen lå der i 1755, da Thore Gulliksen overtok gården, to små
og gamle stuebygninger med spontak, begge forfalne, måtte tas ned
og gjenoppføres med meget nytt tømmer etc. Bare den ene ble be-
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Tonsen. Den hovedbygning som oppfortes i 1750-årene.

DEN GAMLE BYGNINGSKULTUR I AKER

holdt og gikk over til bryggerhus, og der ble bygget nytt to-etasjes seks
laftet hus på nordsiden av tunet, den ligger der ennu og er av en meget
gammeldags karakter. Svalgang i begge etasjer på sørsiden. Vinduer
bare på gavlene, på nordsiden var det i henhold til et fotografi fra
1900 et stort skur. I 1804 var der tresprossevinduer, men de karakteri
seres som små, i liver ramme var to ruter i høyden og to i bredden,
i kjøkkenet var det tre ruter i høyden.

Gården hørte i gamle dager til Vår Frelsers kirke, men gikk i 1806
over til fogedgård. Hovedbygningen ble nu utrangert. Den ansaes ikke
«bekvem som bolig for en conditioneret familie». Den var bare «en
simpel bondebygning». Heldigvis fant man at den nye bovedbygning
«ikke bør staa her paa gaardens tomt», den stod for tett innpå ut
husene som var ildsfarlige. Likeså viktig har det nok vært at tomten
lå på nordsiden av tunet, praktisk talt finner vi overalt hovedbygnin
gene på sørsiden med bave foran.

Ved denne bygning på Tonsen har det vel aldri vært noen have.
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ÅRVOLD. Gnr. 87.

DISEN. Gnr. 86.
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Den gamle går nu over til drengestue, som vi så dens forgjenger i sin
tid hadde gjort.

Der ble bygget ny to-etasjes hovedbygning i sør. Den stod endel år
upanelt med blåmalte vinduer. Håndverkerne planla den med bred
gang tvers igjennom, og utgang både til gården og haven, men fogden,
senere statsrad Holst, fikk bygget den mer moderne med haveutgangen
fra en havestue. Denne bygning forsvant en gang i slutten av 1800-årene.

Gården har fra midten av 1600-årene inntil 1831 tilhørt rikfolk i
Christiania, som nok ikke har bodd der. I 1818 var der bare en hus
mannsstue. I 1831 rykker familien Arnesen fra Blindern inn. Harald
Arnesen oppførte den én-etasjes rummelige hovedbygning med av
valmet tak, som er bevart. Ved et gammelt fotografi kjenner vi byg
ningens opprinnelige havefasade. På midten bred, gjennomgående
frontispise, under den havestue og entré. Sør for havestuen to sove
værelser, samt en stor sal på gavlen. I nord gjennomgående dagligstue,
samt spisestue og kjøkken på gavlen. Værelseshøyde 2,45 m. Tømret
røst. I 1880-arene ble fasadene sterkt forandret ved arkitekt Harald
Olsen, især verandaen med store søyler gjennom to etasjer.

Det store tunet var helt omkringbygget. Bygningen i nord nu revet.
Oppmålt av Henrik Bull.

I 1798—1800 ble der bygget ny hovedbygning, kjøkken i midten og
en fire-fags stue på liver side, den ene var ennu i 1816 uinnredet. Dess
uten var der et kvistværelse. Den ble ikke gammel.

I 1836 var der atter en ny hovedbygning hvor der bl. a. var en stor
stue med seks vinduer. Antagelig er det den nuværende bygning som
med tiden er blitt endel forandret, bl. a. med sveitsertak, men den
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LINDERUD. Gnr. 88.

Oppmålt av Bjarne Sandbakken.
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gode bygningskropp og fine forhold i fasadene er tilbake. Tunet er
som vanlig begrenset av drengestue i vest, uthus i øst. Et godt stabbur
ligger i nord.

Hovedbygningen er oppført i 1714 i to etasjer. Den er av utmuret
bindingsverk, og treverket var malt grått, murflatene skiftevis gule og
røde. Vinduenes treverk dyp røde, svalgang på gårdssiden utefter første
etasje. Bygningen ble i 1809 påbygget 2,75 m i øst og tilbygget en fløy
i sørøst. Disse bygninger hadde høyt valmtak. Dette ble i 1840-årene
avtatt og i stedet fikk man en lav mezzanin, og på dette et valmtak i
en ganske annerledes svak vinkel. Samtidig ble bygningene panelt.

For tiden undergår hovedbygningen en gjennomgripende restaurering.
Haven som avsluttes med en stor lindeallé, er den best bevarte

barokkhave i Aker.

Disen.
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