Tradisjon og nybrottsarbeide:

Nydalen
et lokalmiljø
med sans for sin fortid
Av Harry Lagert
Nydalen er et gammelt lokalsamfunn i storbyen Oslo. Her finnes fortsatt noe så
sjeldent som tilhørighet og samhold. Og det rører fortsatt på seg i Nydalen.
I denne artikkelen forteller ildsjel Harry Lagert først om en særdeles gammel
veteran som fremdeles slår an tonen i det lokale miljo; Nydalens Sångförening stiftet
1858
eller Nydalens Mandssangforening som den selvsagt het den gang. Koret
synger fortsatt og har til og med fått damegruppe.
Så tar Harry Lagert for seg en nyskapning i bydelen, nemlig historielaget som er så
fersk som historielag kan bli. Det ble stiftet i 1979 og dekker hele bydelen
Nydalen,
Grefsen og Kjelsås.
Først Nydalens Sångförening altså
og derved er tråden tatt opp fra St. Hallvards
nr. 4, 1979, hvor også et av byens sangkor ble presentert. Herved er en ny tradisjon
født
kanskje.

Nydalens Sångförening:
Veteran med sangerglede
Nydalens Sångförening ble stiftet i mars 1858,
etter initiativ av hoffjegermester Otto Gjerdrum
på Nydalens Compagnie. Med seg i den første
«bestyrelsen» hadde han Per Larsen, Julius Jo
hansen, Johan Anthonsen og Johan Jensen.
Föreningens første instruktør var Thorvald San
ner, som fungerte ett års tid. Øvelsene foregikk i
det såkalte spinnerilageret, senere kalt Spinneri
salen. I denne «salen» var det at Nydalens og
Elendalens Bruksskole hadde klasserom fra
1857, med en lærer og 90 elever første året.

1845: Viktig år
for sangen og Nydalen
Året 1845 ble på mange måter en «milepæl» i
Norges historie. Welhaven nevnte vårt lille land
som en «klippestrimmel» der en million menne
sker levde adskilt av dype daler og høye fjell. På
forsommeren dette året lå Wergeland på døds
leiet og skrev sine vemodig-muntre livserindrin
ger «Hasselnødder». Han ante den kommende
utvikling i «Norges Dæmring».
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Til høyre: På «Toppen» 17. mai. Nydalens Sångföre
ning i silhuett med Arne Haslerud med hevede armer
for «Gud signe Norigs land». Foto: H. Lagert.
Under: Nydalens Sångförening fotografert etter sin
vellykkede 100-års konsert i Universitetets Aula 1958.
Blomster og gratulasjoner strømmet inn til dirigenten,
Reidar W. Knoph, og hans sangere.
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I Lund og i København var det i 1845 et
studentermøte hvortil Norge stilte med en
sangkvartett. Etter å ha hørt svenskenes flotte
mannssang holdt de seg imidlertid tause. Men
den dyktige musiker og dirigent, Johan D. Beh
rens, lovet seg selv og andre at ved neste «san
gerstevne» skulle tonene strømme fra norske
struper. Studentsangforeingen ble stiftet samme
året. Siden fulgte handelsstanden og håndverker
ne.
For Nydalens vedkommende ble 1845 først og
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fremst preget av Adam Hiorth og hans planer
om å bygge et spinneri oppe i Nydalen (Fallan
dadal). De gamle husmannsplassene under Lillo
gård; Ulvestua, Jegerstua, Blegevolden, Gropa
stua, Langleiken, Slettastua, Gatastua, Tambur
stua, 0.a., sammen med sagplassene Darn, Dala
stua og Skakstad ble snart arbeiderstuer i tråd
med den tekniske utvikling langs Akerselva
(Frysja).
Nydalens Compagnie vokste etter hvert til å
bli landets største tekstilfabrikk med 1.100 an-
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satte i 1920-årene. Nydalen ble utsatt for en
befolkningseksplosjon, med boliger langs ga
ter og tverrveier, fra Snippen til Bråtan og
Haugen. Christiania Spigerverks virksomhet fra
1853 var med på å øke denne utviklingen.
Hoffjegermester Gjerdrum på Haugen var
blant dem som skjønte behovet for sunne fritids
beskjeftigelser etter en lang og slitsom arbeids
dag. Vi skulle tro at Nydalens Sångförening
også gav støtet til stiftelsen av Nydalens Horn
sextett. Den ansatte instruktør for sextetten ble,
som sångföreningens, lønnet av Nydalens Com
pagnie.
I 1886 ble Nydalens Skiklub stiftet, og i 1893
fikk man eget bedehus i Nydalen. «Spisehuset»
(Dampen) ble et meget benyttet forsamlingslo
kale, og med 3 butikker, bakeri, bankfilial, tryg
dekasse, skibakker, bad, bu, m.m. ble Nydalen
et lokalsamfunn av beste merke.

«Avsted, ud i den frie natur»
Blant de første sangene som ble innøvd var: «Se
fredens engel svæver», «Avsted, ud i den frie
natur» og «Farvel du broder øm og tro». Fra
1863 kom læreme på bruksskolen sterkt i biidet
som instruktörer, og Niels Pedersen, som holdt
på i 10 år framover, innøvde sanger som synges
den dag i dag. En kanskje enda mer populær
dirigent og sangerbroder var lærer Johs Peder
sen, som gikk under klengenavnet «Putte». Han
både komponerte og utgav samlinger for manns
kor.
I 1884 overtok lærer Kr. Fonstad ledelsen i
Sångföreningen, en ledelse han med stor dyktig
het hadde i 17 år. Fra denne tiden ble det slik at
sangerne seiv valgte sin «bestyrelse». Det ble
oppsatt lover for Nydalens Mandssangforening
som det het den gang, og den første valgte
formann var lærer K.P. Blegen. Föreningen ble
også åpnet for passive medlemmer, og det ble
ført protokoller fra møtene.
På generalförsamlingen i 1893 ble måneds
kontingenten forhøyet til 30 øre, og det ble
bestemt at kassen skulle dekke utgiftene til note
skriving. Man arrangerte fester i Nydalens spise

sal, og dro på fotturer til Frognerseteren og
Brenningen. Men la oss stoppe opp litt nå, og
notere noen «artigheter» fra protokollen på den
ne tiden.
I 1893 fikk man altså bedehus i Nydalen.
Tomten var en gave fra grev Wedel Jarlsberg, og
med støtte fra Spigerverket, Compagniet og
misjonsforeningens venner og bekjente klarte
man de økonomiske løft. Midt oppe i denne
«vekkelsesperioden» planla sångföreningen sine
årlige utflukter. Etter flere «bestyrelsesmøter»,
der det også ble nevnt sommerutflukt med
dampskip, endte man opp med en fottur til
Store Brændingen ved Maridalsvannet.
«Contingenten blev fastsat til kr. 0,60 for Da
mer og kr. 1,00 for Herrer. Afgangstid kl. 8 fra
Planen ved Vceveriet. Tillige bestemtes at Sångfö
reningens bekjente, om saa maatte ønskes, blev
givet adgang til at Deltage, samt at ukonfirmere
de børn medtages gratis. Bevcertning med Punch
og forresten niste efter behag. Hernest blev drøftet
hvorvidt Föreningen skulde have Øl med paa
Turen. Herunder fremholdt Hr. Fonstad at han
ikke vilde være med paa at fatte nogen bestemmel
se der frembragte salg av 01 udenfor Loven.
Den endelige bestemmelse blev afgjort derhen
at Rekvirere 01 ved Ytterborgs bryggerier, samt
at selge det for 20 øre pr. fl. for at hunne dcekke
tabet af tomflasker. Prisen for leie af stedet er kr.
10. Da Nydalens Hornsextet ikke er at faa leiet,
besluttedes at henvende seg til Kjelsås Musik.
Rekvisition: 10 liter cognak, 4 kgr. sukker, 300
fl. Øl.»

Julemoro «med trommer til»
Nydalens Sångförening avviklet søndag den 2.
februar 1896 julemoro med ball i Sagene Arbei
dersamfunn, der Nydalens Hornsextett spilte for
kr. 24
«med trommer til»
som det står i
referatet. Begivenheten ble avertert i Intelligen
sen og Morgenposten, og herr Ole Gulbrandsen
ble «besluttet antaget som dørvogter».
Samme året søkte Sångföreningen om å få
holde en konsert i bedehuset. Dette ble blankt
avslått med begrunnelse at
«det var ikke
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Tale om at faa leie Bedehuset en søndag til
saadanne syndige Tilstelninger. Søndagen skulde
kun benyttes til at fremme Guds Rige -.»
14. desember 1902 ble imidlertid Nydalens
Sångförening tatt «til nåde» av bedehusbestyrel
sen. Etter grundige forhandlinger, og med løfte
om at overskuddet skulle gå til de fattige i
Nydalen, ble konserten annonsert. Pastor Birger
Hall og Nydalens Damekor (Geitosten) deltok i
en vellykket aften som gav kr. 86 i overskudd.
Nydalens Sångförening innledet konserten
med «Kapellet», «Stridsbøn» og «En vandrers
bøn». Så fortalte pastor Hall om Det hellige
land før man i blandet kor sang «Julesang» og
«Stille nat». Damekoret fortsatte med «Under
korset» og «Marie Magdalenas jubel» før Nyda
lens Sångförening avsluttet med «Suomis sång»,
«Naar Fjordene blaaner» og «En sangers bøn».
Det var fullt hus og stor begeistring. Nydølinge
ne sto mer samlet enn på lenge.
Det kunne være mangt og meget å fortelle fra
«sangen» i gamle dager, om konserter og sanger
stevner, om fester og turer, om fleip og moro,
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Kaffe og kaker og nogot attår er fortårt, og sangerne
tar gjerne «En lystig, liten knekkert» med ryggen til
«rundbrenneren». Tilhørerne koser seg med toner og
tradisjoner. Foto: H. Fagert.

men det vil føre for langt her. Men historien om
sångföreningen og kuruka tåler vel å gjentas.
På en sangertur opp gjennom Sandermarka var
Aron i Blommegata kommet noe foran de andre
på stien oppetter åsen. Da han huket seg opp en
herghylle, kom han til å legge handa i ei kuruke.
Han samlet seg kvikt og utnyttet poenget. Den ene
etter den andre av sangerbrodrene ble velvillig
rakt en hjelpende hånd
som medjevne mellom
rom hentet ny masse fra kuruka. Den dagen
luktet det fjøs av hele Nydalen Sångförening.

Sangerveteraner i 1980
Men hvordan driver så den tradisjonsrike sångfö
reningen i dag? Vi møter opp på en øvelseskveld
på Dampen og slår av en prat med formannen
Egil Holte og dirigenten Ame Haslerud.
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Sangerne er på plass i det over 100 år gamle
lokalet. Den svarte «rundbrenneren» står klar til
å møte vinteren. Under bjelketaket og utskårede
pyntelister står pianoet stemt til sang. På vegge
ne henger gamle sangerbrødre i glass og ramme:
Martinius Olsen Sandhaug blant sønner og søn
nesønner, Alfred og Sverre Andersen. Den eldste
garde: Martin Jocumsen, Hildus Anthonsen,
Aron Pedersen, Sigurd Anthonsen, Olaf Ant
honsen, Thomas Svendsen og Guttom Johnsen.
Og de største veteranene i dag: Helge og Asb
jørn Sandhaug, Eilif Sæland og Henry Hansen.
Vi kan ikke nevne alle.
Blant dirigentene vi ikke har nevnt ruver
Gunnar Hauge og Dag Kristoffersen. Reidar
Waldemar Knoph ledet koret ved 100-års jubi
leet i 1958 med jubileumskonsert i Universite
tets Aula. Den gang var Oscar Borgs «Leiv
Eriksson» det store nummeret. Men i dag er det
altså Arne Haslerud som «svinger taktstokken».
Om jeg er fornøyd med dagens kor? Kvali
tetsmessig kan man bestandig bli bedre. Det som
imponerer meg mest i Nydalens Sångförening er
gleden ved å synge, og å være sammen. Tradisjo
nene liksom svever rundt en. Man snakker gjerne
om sangen som en kulturfaktor. Tenk på hva den
må ha betydd for et typisk arbeidermiljø som
Nydalen. Etter en slitsom arbeidsdag åpnes sinnet
for Beethoven, Reissiger, Haarklou, Peterson
Berger og Kierulf, med tekster av de store diktere
og forfattere.
Nydalens Sångförening er i dag et relativt
godt kor. Karene er villige og lydhøre. Alle satser
på å gjøre sitt beste, og frammotet er eneståen
de. Samarbeidet mellom sangere og dirigent er
meget bra, og da må man vel være fornøyd, sier
Arne Haslerud.
Jo, tradisjonen er nok en viktig faktor for
samholdet, og den styrker innsatsen. De nærmeste
dager skal vi synge på basar i Nordberg menig
hetssenter, på Lillo sykehjem og i Grefsenhjem
met. Slike «konserter» har Nydalens Sångföre
ning vært med på så å si fra starten av.

En av våre beste tradisjoner er å synge dagen
inn på «Toppen», Utsikten ved Grefsen kapell, 17.
mai. Klokken 07.00 presis toner de første vår- og
nasjonalsanger over dalen mot byen. Siden mar
sjerer vi syngende ned Skolebakken til Dampen,
der det er dekket til kaffe og kaker, samt no ’ godt
attåt, sier Egil Holte.
Host- og årsfest hører også med til tradisjo
nene. Siden de første årene har vi på forsommeren
hatt sangturer over en week end, til Hurdalen eller
til fjells. På disse turene er vi innom forskjellige
steder og underholder.
Vi har et særlig godt forhold til Grefsen
Korförening, som også har Arne Haslerud som
dirigent, fortsetter Holte.
Vi medvirker ofte
sammen eller enkeltvis på årlige kirkekonserter.
En del av Nydalens sangere var nettopp sammen
med Korforeningen på en tur til Hadeland. Vi
sang under høst-takke-festen i en av Søsterkirke
ne (Nicolaus). Etterpå gikk turen til Grimebak
ken Hjem og Skole der vi underholdt elevene. En
herlig fårikål-middag på Ringvold avsluttet da
gen. Ellers møter vi villig opp til Forbundskonser
ter og Landssangerstevner.
Nydalens Sångförening har i dag 35 med
lemmer, og i tillegg en meget aktiv damegruppe.
Vi har allerede begynt å forberede 125-års jubileet
i 1983. Her vil vi by på en seriøs avdeling, og en
avdeling med sanger av lettere innhold. I denne
forbindelse kunne vi gjerne tenke oss flere med
lemmer. Vi håper at den «nostalgiske bølge» gjør
sitt til at de yngre oppdager gleden ved å være med
i et mannskor, avsluttet Egil Holte.

Arne Haslerud slår an tonene, og «Vår» av
Kr. Fonstad, tilegnet Nydalens Sångförening,
klinger mykt og harmonisk. Man glemmer høst
mørket ute. Og hvorfor ikke avslutte kvelden
med Nydalens sangermotto:
Hold din lyre stemt til sang,
la den tone over vang.

