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Dampen og Ullbua er

Lagert blir betegnet som

VELKJENTE BEGREPER FOR DE

en «ekte nydøling».
Konfirmasjonsfesten ble

LOKALKJENTE I NYDALEN.

holdt på Ullbua i 1931. I
1998 mottok han H.M.

ST. HALLVARD ØNSKER Å FOR-

Kongens fortjenstmedalje

MIDLE BERETNINGER FRA DE HELT

i gull på Dampen. Bildene
tilhører forfatteren.

LOKALE OSLO-MILJØER TIL VÅRE
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Fra venstre: Klara Larsen
(Klara på Dampen) ved
gryteovnen under den
sorte damphetta, fru
Skogsberg, bestyrer av
de kommunale kjøkkener,
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Marie (Isaksen) Syversen,
Inger (Larsen) Granli og
Josefine Hansen.
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Spisehus
på Dampen
og Ullbua i
Nydalen

Dampen, det gamle «Spisehuset» i Nydalen,
i dag Nydalens Samfunnshus i Gjerdrums
vei 1, ble bygd av Nydalens Compagnie
omkring 1870. Inne på fabrikkområdet
hadde man i 1920-åra fått «Det nye spiselo
kalet», et tilbygg til et lager for Ullballer.
Dette «spiselokalet» fikk ganske snart beteg
nelsen Ullbua. Både Dampen og Ullbua har
i alle sine leveår vært et samlende midt
punkt i Arbeiderdalens lokalmiljø. Ullbua
ble revet omkring 1980, mens Dampen fort
satt består til tross for flere rivningsforslag.
Men som det heter i en gammel devise,
Du skal bestå du gamle Dampen,
ogfortsatt huse Nydals-rampen.

Etter siste istid brøt Frysja (Akerselva) seg
fram under Grefsenmorenen, og Nydalen
(Fallandadal) fikk sin bosetning på O-går
dene og sag- og husmannsplasser innover i
dalen. I selve Nydalen er Kinnbeinarud
nevnt som en av de tidligste boplasser
(omkring 1450).
27
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DEN STORE BEFOLKNINGS
VEKSTEN
Men det var fabrikkene, Nydalens Com
pagnie (1845) og Christiania Spigerverk
(1853), som skapte den store befolknings
veksten.
Det ble bygd boliger langs «Gata», siste
del av Sandakerveien, og i fire tverrveier
oppover Skolebakken (Skolegata, Blomme
gata, Haugerudgata og Jonasgata). På gamle
kart fmner vi «stuer» som Gropa, Sletta,
Gullhaug, Langleiken, Bråtan, Gata- og Tam
burstua. Industrigriinderne bygde herskaps
boliger på Giiettlerhaugen (Ellendalen), Sol
bakken og Haugen, på høyden over Nydalen
mølle. Det ble skapt hundrevis av arbeids
plasser til produksjon av spiker og redska
per, tøyer og garn.
Lange arbeidsdager skapte behov for
sunne fritidsbeskjeftigelser og sammenkom
ster til hygge og nytte. Allerede i 1857 ble
Nydalen og Ellendalen Brugsskole opprettet,
med skolelokale i Spinnerisalen for 90 «dici
pler» og én lærer. Året etter ble Nydalens
Sångförening stiftet i Øvre Spinneri. Det ble
dannet skytterlag og hornorkester. Nydalens
bedehus ble innviet på Tamburstujordet i
1893, og man fikk kommunalt bad med
dusjer og badstue i 1912.
I Nydalen kunne man på slutten av 1800tallet handle i fire butikker - Thorstensen
(Høkern), Østmo, Clausa og Nydalens
Samvirkelag. Dalen hadde eget bakeri, kiosk
og gartneri, og på lønningsdager var det stor
salgsvirksomhet på «Plan» foran veveri A.
Men det er historien og virksomheten i og
rundt Dampen og Ullbua jeg skal skrive om
denne gang
Noen spør om hva som er opprinnelsen
til navnet Dampen, som fra starten av ble
kalt Spisehuset. Huset var altså et sted der
det ble laget og servert mat, først og fremst
ST. HALLVARD 1/2001 I
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til ansatte på Nydalens Compagnie og fir
maets forretningsforbindelser. På kjøkkenet
var det plassert en stor gryteovn med en
sort damphette over. Slik var det fram til ca.
1930 da man fikk «ringovn» til matlagingen.
Når det gjelder Ullbua, så var det en lav
murbygning som lå inne på fabrikkområdet
mellom Nedre spinneri (veveri C) og veveri
A. Opprinnelig var det et lite lager for ull
baller. Omkring år 1900 ble bygninger utvi
det med kjøkken og en relativt stor sal (ca. 8
x 20 meter). Både Dampen og Ullbua ble
etter hvert benyttet til mye annet enn et sted
å spise -. For å utdype dette nærmere gjen
gir jeg en «Avtale» fra 1935 om «å bestyre»
de to spiselokalene.
KREVENDE VAKTMESTERAVTALE
Avtale mellom herr Agne Johansson (AJ) og
Nydalens Compagnie (NC) 2. november
1935, angående bestyrelse av Dampen (Spise
huset) og Spiselokalet (Ullbua).
Herr Johansson påtar sig å bestyre
Dampen og Spiselokalet på en slik måte at
disse lokaler blir til størst mulig glede, nytte og
hygge for Compagniet og dets folk. Han må sørgefor at lokalene til enhver tid
er opvarmet og rengjort, og at de leies ut i
størst mulig utstrekning. Utleie av lokalene
betales etter følgende takster:
SPISELOKALET - Egne foreninger, møter,
utleiepris kr. 5.

Herav innbetales til Compagniet kr. 3. Herr
Johanssons godtgjørelse for rengjøring kr. 2.
Lørdager, søndager ogfester henholdsvis
kr. 20, kr. 15, kr. 5.
Fremmede foreninger kr. 7, kr. 5, kr. 2.
Lørdag, søndag og fester kr. 25, kr. 20, kr. 5.
DAMPEN - Egne foreninger, møter kr. 5,
kr. 3.50, kr. 1.50.
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Aktørene i Nydalsrevyene på Ullbua i 1930-åra: Synnøve Nilsen, Arne Albe, Harry Tvenge, Marit Becholt,
Tormod Bratlie, Hans (Pille) Nilsen, Randi Svendsen, Birger (Kikki) Halvorsen og Ivar Ruste.

Lørdag, søndag, fester kr. 20, kr. 17, kr. 3.
Møter egne foreninger lørdag, søndag kr. 7,
kr. 5.50, kr. 1.50.
Fremmede foreninger lørdag, søndag, fester
kr. 20, kr. 17, kr. 3.

Med «egne» foreninger forstås Nydalens
Skiklub, Nydalens Sångförening og
Nydalens Tekstilarbeiderforening.
LANGE DAGER PÅ DAMPEN
Agne Johansson var min stefar, gift med
mor Nelly. Sammen med mine to søstre,
Else og Ragnhild, bodde vi på Dampen fra
1935 til 1945. Det kan man kalle arbeidskre
vende år for «leierne» og opplevelsesrike år
for oss alle.
Min stefar hadde i tillegg til vaktmester
jobben på Dampen og Ullbua full dag på
Nydalens Compagnie, bl.a. som turbinpas

ser og formann på rulleverkstedet. Han var
aktivt med i Nydalens Sångförening (tenor),
Nydalens Skiklub og Bjølsen Turnforening.
(Øvelsesringene var festet i kroker under
takbjelkene på Dampen). I tillegg hadde han
treskjæring og skomakeri som hobby.
(Ingen skjeve hæler på velsmurte beksøm
støvler, nei.)
Min mor hadde i tillegg til rengjøring og
kjøkkenarbeid ansvaret for matinnkjøp «av
beste sort til billigste pris». Hun kunne også
i perioder være dagmamma for barn med
foreldre som var ansatt på Nydalens Com
pagnie. Dyr og hage skulle jo også stelles.
Hun broderte, strikket og lappet klær. Jo da,
det var nok å stå i med for mine foreldre
Med Dampen som basis ble det i førkrigs
åra arrangert langrenn for bortimot 200
løpere i Nydalens landsrenn. Min stefar ord
net med koksgryter som varmet klisteret, der
«Knuppen for all slags føre» kunne være seig
29
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Nydalsballetten øver til revy-opptreden på Ullbua, i Blommegata 1935.
Fra venstre: Borghild Syversen, Synnøve Nilsen (fru Blom) og Thordis Andersen.

å gni ut. Løperne skiftet i salen der man bl.a.
brukte lysekrona som kleshenger. Utedoene
kunne bli nokså stappa, og det ble mange
gule flekker i snøen rundt bygningen. «Herr
Johansson» hadde kr. 1.50 for jobben -.
Det kunne bli lange kvelder for «vakt
mesterparet» under tilstelninger både på
Dampen og Ullbua. Bryllup og jubileums
fester kunne vare til den lyse morgen, og på
Dampen lå vår leilighet vegg i vegg med
festsalen. På sengekanten kunne jeg bli budt
et glass likør klokka 2 om natta -.
ULLBUA MED BASARER OG REVYER
Da Ullbua i 1920-åra fungerte som spiselo
kale, var det også plass til andre aktiviteten
Nydalens Compagnie hadde salg av tøyer
st. Hallvard 1/2001 I
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med småfeil til de ansatte. For en rimelig
penge kunne man få kjøpt «vevede, især
flerfarvede bomuldsvarer, men også laken
lerret, gardintøy og flanell». Symaskinene
gikk for fullt «i de tusen hjem», og særlig
damene (800 kvinnelige ansatte) kunne sy
seg utstyr både til arbeid og fest.
Ullbua ble også leid ut til sjakkturnering
er, boksetrening og skytterkonkurranser
med miniatyrgevær (22 long). Flere nydøl
inger hevdet seg blant hovedstadens beste i
denne øvelsen. Men mest populær var
klubbmesterskapene og pakkeskytingen i
Nydalens Skiklub. Det var utrolig hva man
kunne vinne innenfor en prispakke på 2
kroner, enten man ble først eller sist.
Flest folk var samlet på Ullbua under ski
klubbens basarer og revyer. I tillegg til salg

Nydalens Sångförening underholder utenfor Dampen i Cjerdrumsvei 1, 17. mai omkring 1980,
en over 100 år gammel tradisjon.

av lodder, staver til lykkehjulet og tombola
kunne kjente artister utenfra underholde sangeren Erling Krogh, August Schøne
mann, Lyktemann og Petra Henriksen,
Zetterstrøm og Kristoffersen, Norsk Balalai
kaorkester, tryllekunstnere m.fl. Det ble spilt
på flasker og sagblad, og det var steppe- og
jo-jo-konkurranser. «Cavalla» fra Øvre
bråtan vred en 10-toms varmsmidd spiker
med en tang, med mothold mellom tenna.
Jeg husker at Schønemann beklaget at han
var så tynn at han måtte gå to ganger
gjennom døra for å syns
I 1931 gikk den første Nydalsrevyen av
stabelen på Ullbua, med Rolf «Krølle»
Pedersen som hovedforfatter og instruktør.
Han hadde erfaring fra bl.a. byens «To kro
ner». Alle de opptredende var amatører, og

sangerne hadde sin bakgrunn i Nydalens
Sångförening. «Gutta i Nyda’rn» var
åpningsvise, og blant de store «slagere» var
poker- og tittevisa. Den siste åpnet med:
Når sola smelter snø’n i Liabakka,
og det våres og det grønnes i hver li.
Da tar jeg og trekker i den grønna jakka,
og futteralet med min kikkert i.
Når skogen den blir full av løv og blomster,
og folk blir lei av møkk og støv i by’n.
Da er Utsikten et sted for sammenkomster,
ja der du kan få se så mangt et syn.
Etter et mellomspill heter det i refrenget:
Vi måfå lov å titte litt,
vi titter ikke på kreditt.
31
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Ivar Formo instruerer unge nydølinger om langrenn på ski, på Dampen 1975.
Bildene på veggen er av «hengte» sangere.

For når dem elsker to og to,
og slettes ikke aner no\
Da må vi vel få lov å se,
det er så rart å væra med.

«KJENDISER» BLE AVKLEDD
Beboerne i nabolaget, «Kalle tjukken og
Walter smukken» fikk sitt pass påskrevet,
ikke minst i visa om «Nakenkolonien». Etter
et vers om denne «kulturen» generelt, blir
en del av Nydalens kjendiser avkledd, til
humrende latter blant tilhørerne. Gamlekaras
skirenn på Nydalshytta «om vår’n når det er
skara», synges fortsatt der nydølingene er
samlet. Det ble også sunget om «Hadelands
trioens» (Ballangrud, Egnestangen og
Staksruds) profftur med skøyter til Rusland,
og Elsworths forsøk på å ta seg fram til
Nordpolen med Nautilus under isen: «Men
ST. HALLVARD 1/2001 I
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døm satte seg jo fast, med en avbrekt rigg og
mast, og hundre liter flaskefor».
Det ble spedd på med lånte og selvkom
ponerte sketsjer og lest monologer om hyt
teturer og badeliv i Stilla. «Skogvaktaren»
gikk på svensk:
Långt inne i skogens sus og brur,
ligger ett gammalt, litet hus.
En skogvaktare bor dår
med ende sonen så kår.
En afton sitter den gamle hemma vid
gruvan
och undrar på vart sonen år.
Då knackar det tyst på dören.
In stiger två män bärande på en bår
dår nu sonen låg.
Då reser deg gamle sig,
faller omkull,
ty också han var - jäkligtfull!

Revyforfatteren av den første Nydalsrevyen (1931), Rolf «Krølle» Pedersen, utenfor Ullbua i 1978.

Blant de opptredende var dyktige amatører
som Åbbårn, Laffen, Kikki, Appern og Pille.
Da sceneteppet fait ned foran forfjamsete
«skuespillere», ble det ekstra latter i salen.
Det var opptreden av både gutte- og jente
ballett, der de førstnevnte i kjoler, og med
hår på legga, skapte munterhet. Spillende
nydølinger som Ingrid Svendsen (piano), og
Trygve Tollefsen og Olav Jensen (banjo), var
nesten som proffer å regne.
Også Grefsen Ungdomskorps arrangerte
en godt besøkt revy på Ullbua. «Stavangern»
sang: «Når kona går og venter, går jeg ut
med no’n jenter», og fikk smake kjevla. Men
særlig slo visa om «campingturen», med bil
fra Dampen til Sagene kirke, godt an:
Vi starta ved Dampen
og Gata var full,
er det rart at jeg følte meg flau.

For fru Hansen hun hadde
lånt buksa til Lull,
og den var no’n tommer for snau.
«Og så kjørte vi avgårde så fillene slang, har
du vært med på det no’n gang?» Det endte
med en sabla krætsj på hjørnet ved kjerka.
Korpset hadde naturligvis eget danseband
med Nilsen-gutta fra Gullhaug i «føringa».
«ILLEGALE» SAMLINGER 1940-45
I krigsåra 1940-45 var det forbudt med
såkalte illegale sammenkomster. Men på
Dampen ble det likevel arrangert «ulovlig
heter». Sångföreningen hadde fortsatt sine
øvelseskvelder med nasjonale innslag. Koret
sang bla. «Ja, vi elsker dette landet» under
en konsert i Grefsen kirke 1943. Frysja brid
geklubb holdt sine turneringer med stor
33
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Ullbua i Nydalen, 1987.

oppslutning, og skiklubbens medlemmer
møttes på Dampen til hygge og oppmun
tring tross «idrettsstreika».
Dampen var møtestedet for flere ung
domsfester bak nedrullede blendingsgardi
ner. Sammenkomsten nyttårsaften 1944 ble
særlig spennende. For å få varme på «rund
brennern» måtte vi skaffe noe å fyre med.
Tvers over gata for Dampen hadde tyskerne
inngjerdet et kullager. Vel, med bøtte og
«kølaskoffe» ble brenselsproblemet løst.
Så skulle det skaffes noe å spise i en
streng rasjoneringstid, men også det ordnet
seg. «Gutta på skauen» hadde ulovlig skutt
en elg i Nordmarka, og vi fikk «orga» et
solid kjøttstykke. Mor Nelly skar opp det
hele, og sammen med poteter og kålrabi ble
det en brukbar lapskaus. Med bruk av bren
nevinskortet ble det også servert en enkel
drink til de omkring 30 gjestene. Vi slo oss
St. Hallvard 1/2001 I
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riktig løs -. Med papirhatter, sanger og
trekkspillmusikk feiret vi inngangen til det
nye året med store forventninger.
På Dampen var det kjeller med steinveg
ger og jordgulv, som vi kunne krype ned i
ved å løfte opp en lem i kjøkkengulvet. I
kjelleren var det plass for matvarer som
holdt seg bedre i kjølige rom. Under krigen
ble kjelleren også brukt som tilfluktsrom.
Når flyalarmen gikk, var det ikke godt å vite
hvor bombene ville falle. Spikerverket, som
nærmeste nabo, var jo et mulig mål for de
allierte.
Da Jeg kom hjem fra en påskesamling
med karneval på Nydalshytta i Lillomarka i
1944, var Dampen okkupert av tyske solda
ten På hjemturen hadde vi blitt ransaket av
«herrefolket» i Midtoddveien uten at de fant
annet «mistenkelig» enn «skælken» til en av
gutta. Denne minnet utvilsomt litt om

hodeplagget til Eden og Churchill -. Heldig
vis hadde vi brent sangen der det blant
annet sto: «Vi gir oss ikke før hver tysker er
satt på dør». Jo, det var spennende tider.
UTVIKLINGEN TRUET
«SPISEHUSENE»
Fra rundt 1970 ble Nydalen sterkt utsatt for
«utviklinga». Ullbua ble jevnet med jorda
sammen med herskapsboligene på Haugen
og Giiettlerhaugen. Dampen var også i fare
sonen. Christiania Spigerverk (Elkem) sto
som eier av huset. De gikk sterkt inn for å
rive «rønna». Etter harde forhandlinger
endte det med at fire lokalforeninger fikk
kjøpt Dampen, - Nydalens Sångförening,
Nydalens Skiklub, Nydalens Misjonsforening
og Nydalens Samvirkende förening. De dan
net aksjeselskapet Nydalens Samfunnshus.
Det ble satt i gang et stort dugnadsarbeid
med oppussing av det gamle huset ut- og
innvendig. Uthuset ble revet, og det ble reist
et tilbygg med forhall, klosetter og gardero
be. I underetasjen ble det innredet et hobby
rom, hvor man bl.a. kunne drive med luft
geværskyting over 10 meter. Gjeninnvielsen
av Dampen fant sted i 1986 med ordfører
Albert Nordengen blant hedersgjestene.
Dampen ble senere æret med Oslo Byes Vels
skilt, i samarbeid med Historielaget - Gref
sen, Kjelsås, Nydalen.

kørj. Den ble smilende mottatt med ordene:
«Jeg kunne nå også tenke meg andre måter å
bli befruktet på».
Nydalens Hornsextet (Nydalsmusikken)
var engasjert til underholdning ved ulike
arrangementer, blant annet under skiklub
bens landsrenn i Nydalsbakken. En vinter
dro det et ekstra kaldt drag gjennom
Grandalen, og langs AJcerselva mot musikk
tribunen. Horna frøys. Vel, da rennet var
over, hastet musikkera forbi fabrikkbyg
ningene til Dampen. Her satte de horna fra
seg i en krok, brygget seg en varm toddi, og
så begynte horna å spella av seg sjøl -.
Nydalens Sångförening hadde fest på
Dampen med korsang og god mat og godt
drikke. Ut på kvelden ble det underheldt
med solosång. Da var det at en av de nyinn
meldte i «sangen» også ville prøve seg med
ei vise. Det gikk riktig ille, og det ble vedtatt
å stryke ham av koret. Dagen etter traff den
uheldige en av sangerbrødrene og beklaget
seg over eksklusjonen. Da fikk han til svar;
«Du kunne ha holdt kjeft du som jeg, så
hadde du stått i sångföreningen fortsatt»!

HISTORIER TIL FLEIP OG MORO
Jo, det har i åras løp vært mye fleip og moro
i og rundt de to «spisehusene» Dampen og
Ullbua i Nydalen. Det kan kanskje være på
sin plass å avslutte denne artikkelen med
noen historier.
Under en basar på Ullbua i 1930-åra
endte kvelden med at Magnhild (kalt Nor
beck) vant aftentrekningen, ei stor frukt
35
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