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Forord
Noen i styret fikk for en stund siden en idé: Hva om vi fikk noen til å fortelle litt om hvordan det
var å flytte inn her ved starten på 80-tallet? Kanskje hadde de noen bilder vi kunne få lov å bruke?
Vi kontaktet de 25 som har bodd her siden 1981/82. Etter hvert fikk vi noen fine bidrag.
Men så begynte nysgjerrigheten å våkne: Hvem var denne Hallager? Hvem bodde på den gården
som flere av oss kan se ned på ved idrettsplassen? Hvorfor heter det Holmlia – og hvordan tenkte de
egentlig, de som planla hele Holmlia? Ja, og så var det denne nedlagte jernbanelinja med den nifse
broa som ble sprengt i 1929!
Når feltet først er blitt utvidet, vil kanskje noen komme til å stusse over opplagte utelatelser;
hva med den fantastiske innsatsen som Holmliaungdommen har gjort, ikke minst etter det tragiske
Benjamin-drapet? Hvorfor ikke et eget avsnitt om hva Søndre Aas gård har betydd? Vel, vi måtte
sette en strek. Kanskje følger vi opp senere!
Vi er ikke historikere, ikke engang lokalhistorikere. Men vi er nysgjerrige, så derfor har vi tillatt oss
å dele resultatet av vår nysgjerrighet.
Så håper vi at vi med dette – og eventuelt senere oppfølging, f.eks. ved å få tak i foredragsholdere
som kan mye mer enn oss – kan skape en enda større tilhørighet til dette flotte området! De som har
jobbet med dette, er Ebba Irgens Hylland og Geir Brunsvik, for det meste ført i pennen av
sistnevnte.
Vi vil være takknemlige om noen finner ting som bør rettes på eller om noen kommer på ting som
kan komme med ved en senere utgave!

(Foto: GB)

Hallagerbakken, Juni 2017
Ebba Irgens Hylland og Geir Brunsvik
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Fortellinger og bilder fra våre beboere
Kari Mette Wik i nr. 70 B forteller:

«... Det er her man skulle bygd seg et hus ..."
Jeg flyttet til Ljan på begynnelsen av -70-tallet. Jeg var ti år og ble tatt godt imot av mine nye
klassekamerater. Etterhvert ble jeg "bestis" med to kusiner fra Holmlia, nærmere bestemt fra Nordre
Ås gård. Gården er ikke lenger i drift, en stor del av eiendommen ble ekspropriert på grunn av
utbyggingen som skulle ta til senere.
De få barna som bodde på Holmlia den gang tilhørte Ljan skole. Det som nå er Hallagerbakken
borettslag, og det aller meste av det som i dag er Holmlia, var den gang en stor skog uten annet enn
litt sporadisk bebyggelse og restene av en gammel, nedlagt jernbanelinje. Linja var den enkleste og
raskeste traséen når man skulle bevege seg til fots mellom Ljan og Holmlia. Det gjorde vi ofte siden
togene gikk sjelden, da som nå.

Søndre Ås gård

(foto: EIH)

En solfylt lørdag formiddag, tidlig om våren, da jeg gikk Gamlelinja på vei til mine venninner, ble
jeg plutselig vár noe som beveget seg nede i lia. Det viste seg å være fem lubne reveunger som lekte
og rullet seg yre rundt utenfor hiet sitt. Jeg sto stille som en mus, og tok inn den fantastiske
opplevelsen. En opplevelse som fremdeles lyser klart i minnet.
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Når man nærmet seg gården, passerte man et steinbrudd. Det var en populær lekeplass, spesielt for
gutta som lekte krig. De skøyt med luftgevær, ikledd klær fra militære overskuddslagre, og syntes
det var kjempemorsomt å skremme vettet av folk som gikk forbi ved å skyte på maskiner o.l. av
metall, så forbipasserende skvatt himmelhøyt. Jeg løp alltid fort forbi der. Det var på stedet der vi i
dag finner Holmlia ungdomsskole. (Det er kanskje noen som fortsatt småløper forbi der …)

Fra Nordre Ås gård står bare dette stabburet igjen. Nordåsveien 13 (foto: EIH)

En annen som skøyt, ikke med luftgevær, men med hagle, var gartneren. Der parsellhagene nå
ligger, var det den gang et gartneri, drevet av en enslig og folkesky mann. Han dyrket nok litt av
hvert, men det jeg husker er melonene. De var svært fristende og ettertraktet av mange, og var nok
en av årsakene til at han lå på lur med hagla, og ble oppfattet som veldig skummel og farlig. Utpå
sensommeren når melonene begynte å modnes, ble det populært å overnatte på stabburet til
kusinene på Holmlia.
Alt ble nøye planlagt og regissert; avtaler ble gjort, og store mengder sukker og noen skarpe kniver
ble smuglet inn. Midt på natta, når foreldrene våre sov dypt, hoppet noen gutter fra Ljan ut av
vinduene, slang seg på syklene, og satt kursen mot oss jentene som ventet i spenning på Stabburet.
Jakten på melonene kunne begynne. Det var ikke uten grunn at formaningene til mine venninners
foreldre var strenge. Gartneren skøyt som sagt med skarpt om han oppdaget noen uinviterte gjester.
Han tullet ikke. Men fristelsen var for stor. Og når vi slurpet i oss de gyldenorange, søte og saftige
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melonene med masse sukker på inne på Stabburet, var det verdt hver eneste dråpe nervøs
fjortissvette. Utenfor sto sola opp, og fikk dugget i gresset og våre klisne ansikter til å skinne. Vi sa
ha‘det til gutta, og fikk oss et par timer med søvn på morgenkvisten. Men det var ikke alltid like
rosenrødt. En gang ble vi oppdaget, og løp livredde i alle retninger, mens haglet hvinte og det
singlet i drivhusglass. En av gutta fikk betennelse i beinet etter å ha gått med hagl i leggen i lang
tid. Han torde ikke fortelle foreldrene om hva som hadde skjedd.
En annen sommersyssel var å pakke badetøy og niste og dra til Lusetjern. Den gang kalte vi det
imidlertid bare «Tjernet», så om det var selveste Lusetjern eller et annet, kan jeg ikke si med
sikkerhet. Det lå midt inne i tette skogen, og var selve bildet på et idyllisk, men samtidig litt
skummelt skogstjern. Store fargerike øyestikkere og diverse andre insekter, førte til at vi ofte pakket
sammen ganske fort, men ikke før vi hadde hoppet noen ganger fra det høye, runde og fine berget
som lå inntil vannkanten.
Ellers var Hallagerjordet, og området rundt, et sted vi oppholdt oss mye. Året rundt. Vi lekte,
plukket bær, gravde ned skatter, overnattet i telt, og litt mer shady saker etterhvert som vi ble eldre.
Fram til slutten av 60-tallet gikk det kuer på beite her, og der hvor lavvoen befinner seg i dag, var
det den gang også et gartneri. Nederste del av Ljanselva var ennå ikke lagt i rør og slynget seg over
det som nå er den nederste kunstgressbanen. Ofte sto det kjempestore flokker med rådyr ute på
jordet, spesielt tidlig om man kom dit tidlig om morgenen. Og jeg husker vi gikk på jakt etter ulike
ormer som en venn tok med hjem til kvelerslangene han hadde i terrariet sitt.
Store Ljan gård var den gang hjem/behandlingsinstitusjon for krigsseilere. Mange av disse slet med
alkoholproblemer, men det var ikke god tone å kalle dem «fylliker». Dette var folk som fortjente
respekt, og ifølge en venninne som bodde, og fortsatt bor rett ved, fikk de ikke adgang til stedet om
de var beruset. Det resulterte i at noen av dem fant tilhold andre steder i området. Noen flyttet inn i
gamle, fraflyttede villaer på Ljan (ja, de fantes!), andre som uteliggere i provisoriske hytter og telt i
området rundt. En av disse, Arnold, bosatte seg mellom trærne på haugen ved siden av Hundejordet,
og ble boende der i mange år.
Vi kalte ham «Arnold på haugen». Tømmerstokkene rundt bålplassen hans var et yndet tilholdssted
for oss i ungdomsåra. Her var en voksen som hadde tid til å lytte og prate, og som satt pris på at vi
kom på besøk. Han var rolig, varm, sindig og ordentlig. Pen i tøyet, ja til og med press i buksene!
Når han var edru, vel å merke. Det var han som regel, men det hendte han «havnet utpå», og da var
det ikke fullt så koselig lenger. Han ble høyrøstet, olm i blikket og vi skjønte fort at vi måtte finne
et annet tilholdssted de kommende dagene.
Lysløypa som ble anlagt en gang tidlig på 70-tallet, ble veldig populær og var mye i bruk., Vi gikk
runde etter runde og jaktet på skimerkene som var så ettertraktet på den tida.
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(Foto: privat)

Det ble arrangert årlige skirenn for alle aldersklasser, og jeg erindrer ennå blodsmaken når jeg går
bakkene opp til Sloreåsen hvor løypa gikk.

(Foto: privat)

Det var slalombakke den gang også. Men den gang gikk den fra Ljansbanen og opp til der hvor vi
bor nå.

6 av 32

Slalombakken, muligens sett fra Hallagerjordet.

(Foto: privat)

Den ble kalt «De tre hår» på grunn av tre høye furuer som sto øverst i bakken. Den var lang og bratt
, men hadde bare et enkelt tautrekk. Man ble temmelig sliten og lang i armene om man klarte å
klamre seg fast til toppen. Om høsten ble det arrangert dugnader for å rydde grunnen og gjøre
bakken klar til vinteren. Under en av disse dugnadene tok vi pause på toppen. Lederen for
skigruppa skuet utover og nøt utsikten, og sa «det er her man skulle bygd seg hus».
Noen år senere begynte utbyggingen av Holmlia. Sloreåsen først, og deretter Hallagerbakken. Oslo
ble delt inn i ulike bydeler, grensa ble satt midt i Ljanselva, og plutselig befant man seg i hver sin
bydel. Det kom egne skoler, og kontakten mellom Ljan og Holmlia var ikke lenger det den hadde
vært. Blant ljansfolket var meningene delte. Noen syntes det var hyggelig at det lyste i skråningen
som tidligere var «mørke skauen», mens andre uttrykte misnøye og skepsis: De ødela jo skogen
vår! Og det var da en fremmed og merkelig arkitektur på de der rekkehusene på Hallagerbakken.
Pene var de ikke!
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Her er tre som fant seg fort til rette (foto: Anders Langangen)

Dessuten ble det alltid så fullt på Hvervenbukta og på togene. Nei, det var ikke mye positivt å si om
den nye bydelen som vokste fram. Jeg må innrømme at jeg tilhørte sistnevnte kategori, og jeg tok
aldri denne delen av Holmlia i nærmere øyesyn. Årene gikk. Jeg flyttet hjemmefra, reiste ut i
verden, kom hjem og bosatte meg i sentrum av Oslo.
Da jeg ca. 15 år senere, i 1996, hadde giftet meg og vi hadde fått to barn, ønsket vi å kjøpe vår
første, egne bolig. Vi var på en uendelig rekke visninger i områder hvor vi ønsket å bo. Vi opplevde
imidlertid at vi tapte budrunde etter budrunde, og var nødt til å rette blikket mot noe lenger ut av
byen. Dessuten ønsket vi å tilby barna noe annet enn den grå og triste bakgården vår på Kampen.
En annonse i Aftenposten vekket interesse, primært på grunn av gunstig pris, og vi tok turen ut til
Hallagerbakken.
Mine forventninger var lave, og skepsisen stor. Jeg likte jo egentlig ikke dette stedet. Men noe
skjedde i det vi ankom rundkjøringa, og jeg så bergknausene og furutrærne. En sterk fornemmelse
av gjenkjennelse og tilhørighet.
Vi gikk ut av bilen, og bort til området ved flaggstanga, og så den praktfulle utsikten. Det var unger
nede i gata som spilte ball, lekte og lo.
Det var da jeg husket det: "Det er HER man skulle bygd seg et hus!"
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La oss så høre med noen av dem som flyttet inn allerede fra oppstarten i 1981/82.
Sven og Hanne Andreassen i nr. 72 B forteller:
«Vi så på Hallagerbakken mens det ennå var under bygging, likte det og gledet oss til å kjøpe en
leilighet her.

(Foto: Sven Andreassen)

Vi flyttet inn våren 1982. Da var ikke huset foran oss bygget. Stadig var naboer og vi ute og målte
hvor høyt huset foran ville bli. Ville vi miste mye av utsikten vi nå hadde helt ned til
Hvervenbukta? Mens huset foran oss ble satt opp, gikk byggefirmaet konkurs. … Huset ble ferdig,
og vi fikk besøk av formannen for byggingen. Han kunne fortelle oss at ved en feil var huset bygget
60 cm. for høyt. Noe av utsikten vår var blitt borte, men flott er det likevel. Det var også stadig
besøk av arkitekter fra inn- og utland for å se på området.»

(Foto: Sven Andreassen)
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Hanne Lise og Torkel Stensletten i nr 96 H forteller:
Går vi så til nederste rekka, kommer vi til nr 96 H. Der bor Hanne Lise og Torkel Stensletten som
har skrevet om hvordan det var å flytte inn på en byggeplass:
«Vi dro ut til Hallagerbakken for første gang i januar 1981. Dette var en stund etter at vi hadde
sendt søknaden. Vi hadde derfor ikke sett området på forhånd. Reisverket til de to første
rekkehusene var satt opp, og det var mulig å gå inn i nedre plan. Vi syntes at husene var litt rare
med flatt hellende skråtak, men området og utsikten var fantastisk. Vi visste fortsatt ikke om vi ville
komme i betraktning om tildeling av rekkehus.
Resultatet ble at vi trakk leilighet 1111, og oversiktskartet med informasjon viste at dette var blant
de husene som ble sist ferdig. Det var jo litt negativt. En eldre dame spurte da om vi hadde vært og
sett på utsikten hvor dette huset skulle ligge. Vi måtte medgi at det hadde vi ikke, og da mente hun
at vi ikke måtte være negative før vi hadde sett beliggenheten. Vi var med andre ord heldige.»
Så får de beskjed om at det ble 3 måneders forsinkelse, men utpå våren 1982 kom en ny og
hyggeligere beskjed om at innflyttingen ble noe tidligere enn antatt.
«Vi trodde i grunnen ikke noe på det, for tidlig i juli var det fortsatt mye som ikke var på plass, og
det var heller ikke malt innvendig.
Men utrolig nok gikk det, og på en flott sommerdag 15. juli 1982, kl. 13.00 kunne vi endelig hente
nøklene til huset på Hallagerbakken. Vi gikk nedover en støvet grusvei mellom de nederste
rekkene, for asfaltering var ennå langt unna.

Gangveien mellom 86 og 88 (foto: Stensletten)
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Vi kunne ikke unngå å legge merke til at de som allerede hadde flyttet inn nedover, hadde «tatt
land». Det var satt ned kantstein som gikk utenfor bodveggene. Vi nærmet oss 96 H, og vi fikk oss
et lite sjokk. Inngangsdøren var en simpel brakkedør, og låsen hang og slang. Boden ved inngangspartiet var ikke bygget, og mellom veien og huset var det et stort hull der det ennå ikke var fylt på
masse.
Vi låste opp den skranglete døren og steg inn i vårt nye hjem. Her så det bedre ut enn det vi hadde
ventet. Utrolig nok var alt på plass inne. Det var det ikke vel en uke tidligere. Vi åpnet
verandadøren og steg ut. For en utsikt.
Heller ikke på nedsiden av 96-rekka var alt ferdig. Det var et stort søkk med delvis steinur. Det ble
senere fylt på masse og planert til slik det ser ut i dag. Vi visste at entreprenøren Eivind Normann
Nilsen hadde problemer og etter hvert gikk konkurs. Dette resulterte i at de manglet mye på slutten,
som for eksempel inngangsdører. Etter det vi hørte, ble det i byggeperioden begått omfattende
tyverier av sanitær- og kjøkkeninnredninger. Samtidig var det mangel på fagfolk, og det ble leid inn
«snekkere». Heldigvis hadde OBOS sett i hvilken retning dette bar og hadde derfor holdt tilbake en
større sum for å være sikker på at arbeidet kunne bli sluttført.
Vi kunne da starte innflyttingen denne minneverdige torsdagen. I løpet av dagene som fulgte, kjørte
vi mange billass med flyttegods på den humpete grusveien nedover gata vår. Hovedmengden tok vi
lørdagen, og om kvelden hadde vi alt på plass og kunne gå til ro, slitne og tilfredse. Som regel hører
man lyder når man skal sove på et nytt sted, men her var det helt stille. Vi sov uten å våkne av noe
som helst. Vi var kommet til et fredelig sted, og slik har det fortsatt å være i de snart 35 årene som
har gått.»

11 av 32

Bente Nilsen i HB 78 C forteller:
Bente Nilsen i HB 78 C (som startet opp Holmlia Nærmiljøsenter og som omtales senere) forteller
at da OBOS skulle foreta fordeling av leilighetene mellom de interesserte, benyttet de en litt spesiell
fremgangsmåte: De lot folk rette og slett trekke lapp fra en stor bolle, en bolle for hver av de ulike
leilighetsstørrelsene. Hun forteller at de selv var heldige og trakk den leiligheten som hun bor i den
dag i dag.
Det oppstod raskt et fint samhold mellom de nyinnflyttede. Det ble fort skapt en fellesskapsfølelse,
der familier møttes til felles grilling og samlinger. Og dette var ikke bare innen rekka, men på tvers
av rekkene. Det krydde av barn, og barn er jo gjerne et godt bindeledd mellom folk!
Hun smiler litt når hun minnes fargevalget. Arkitektene hadde en idé om at borettslaget sett fra
Ljanskollen skulle oppleves som et epletre der selve rekkene var grenene og verandaene var eplene!
Det var visstnok bakgrunnen for at det ble valgt en lys gulhvit beis med grønne verandaer … Også
et par andre lyse varianter ble brukt på rekkene.

Glade barn i lyse omgivelser i den nederste rekka – på 80-tallet (foto: David Hardy)

Etter noen år ble så dette gjort om. Det ble malt over, stort sett i en brunfarge, men ikke over alt.
Den nederste rekka be for eksempel hvit med blå vinduer.
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2

Hvordan ble Hallagerbakken borettslag til?

Vi er jo alle klar over at vi bor i et arkitektonisk flott og litt spesielt område. Det kan ikke ha vært
helt enkelt å gå løs på planleggingen av boliger i et så skrått og kronglete terreng. Så vi undres på
hvilke grep arkitektene ønsket å foreta. Hvorfor ble det som det ble? Vi har lest oss litt opp, bl.a. i
OBOS´ egne kilder, men har også kontaktet personer som var med på planleggingen, både av vårt
borettslag og av hele Holmlia-området.
Da utbyggingen av vårt borettslag skulle planlegges, ble det mange drøftinger og enkelte
drakamper. Ikke minst var «våre» arkitekters «kongstanke» aldri så lite oppsiktsvekkende, ikke
minst ført i marken av kontorets leder Erik Hultberg. (Arkitektkontoret var Hultberg, Resen,
Throne-Holst & Bugoslawski A/S – forkortet til HRTB).
De ville bryte med den tradisjonelle måten å utnytte et skrånende terreng på. Tradisjonelt valgte
man nemlig å bygge terrasseblokker, evt. «småhus» strødd nedover etter terrasseprinsippet. Nå
ønsket man isteden å legge husene i horisontale rekker langs de såkalt «kotene» og på denne måten
la husene føye seg organisk inn i terrenget med minst mulig inngripen. Dette ville også åpne opp for
å lage småveier innover i borettslaget med enkelte lunger for beskyttede lekeplasser. Vi som bor her
i dag, må vel si oss svært takknemlige for at de vant fram!

(Foto: Bjørn E. Melbye/OBOS)

I OBOS-boka Hele folket i hus. OBOS 1970-2009 finner vi dette bildet med følgende tekst:
«Der ingen skulle tru at nokon kunne bu … Hallagerbakken ligger i en skråning som er så
bratt at man tidligere ikke engang ville ha tenkt på å bygge der. Å plassere rekkehusene godt i
terrenget var en utfordring.» (s. 146)
Vi fant så fram til en av de sentrale arkitektene fra den gangen, sivilarkitekt professor em.
Margrethe Dobloug.
Sammen med firmaet HRTB var hun med på å utforme vårt borettslag. Arkitekten forteller at det
var en lang prosess i forkant av utbyggingen. Hun viser oss flere ulike skisser av prosjekteringen
allerede fra 1975. Det var flere aktører som kom til Byplankontoret med ideer for hele Holmliaområdet. At OBOS som byggherre valgte å bruke arkitektkontoret HRTB, hadde sammenheng med
den vellykkede utbyggingen på Skjetten («Skjettenbyen») som de hadde stått for. Det ble derfor
ingen arkitektkonkurranse for akkurat vår tomt.
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Vi spør om det var spesielle føringer de fikk fra kommunen.
Ja, det var ønskelig med en fordeling av det de kalte «storhus» - altså blokker – og «småhus»
- altså rekkehus. Kommunen ønsket åpenbart at dette ikke skulle få samme drabantbypreg
som Lambertseter, Grorud, Kalbakken etc., men at man isteden skulle få til en mer variert
bebyggelse. Tiden var fortsatt preget av en sosial, gjerne sosialdemokratisk tankegang der
man helst unngikk å snakke om sosiale skiller og ulike klasser…
Vi er også nysgjerrige på hvordan arkitektene tenkte når de skulle gå løs på et så vanskelig terreng.
Vanligvis ser man rekkehus som en lang slange på et relativt flatt jorde, noe som jo ikke lot seg
gjøre her.
Til det svarer arkitekten at terrenget tvang frem en helt annen tenking, der man valgte å følge
kotene og prøve å bevare naturen i størst mulig grad. Dette innebar at ikke alle kunne få samme
type utsikt eller lysforhold. Et bratt terreng medførte at rekkehusene ikke kunne bli for dype.
Isteden ga man åpning for større bredde der dette var mulig. Det var en viktig forutsetning at man
forsøkte å bevare trærne, ikke minst de fine furuene, i størst mulig grad, noe som ikke gjorde det
like enkelt for utbyggerne.

En av mange skisser, ikke helt ulikt slik det ble! (Byggekunst nr. 2, 1979)

Hun omtaler sjefen for arkitektkontoret, Erik Hultberg, som kreativ og udogmatisk. Hele prosjektet
med vårt borettslag beskriver hun som hans «hjertebarn».
Storhusenes plassering ga seg selv. Fundamenteringen forutsatte at disse ble liggende øverst i
terrenget, der det flatet ut.
Det var en klar filosofi at «gatene og plassene var like viktige som husene.» Dette var nærmest en
plakat arkitektene hadde som rettesnor på sitt kontor. En bok av den danske arkitekten Jan Dehl,
Livet mellom husene (1971), hadde stor betydning for deres arbeid.
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Margrethe Dobloug sier at hun synes det er litt synd at man likevel ikke hadde midler til å planlegge
områdene mellom husene i mer detalj. Det ble altså lagt til rette for åpne møteplasser, lekeplasser
etc., men det ble ikke utformet en detaljert plan.
I løpet av samtalen kommer vi også inn på fargevalget. Det var opprinnelig en tanke at lyse fasader
(grått, hvitt, gult) var et lurt valg siden flere av rekkehusene lå – og ligger - relativt nær hverandre
med smale gater imellom. Hun er imidlertid klar på at dette ikke var et viktig premiss for
utformingen av husene. Og hun er åpen for at syn på farger, estetikk etc. endrer seg med tiden.
Dessuten vil man aldri kunne få alle til å enes om slike ting.
Margrethe Dobloug er svært glad over å høre om den store trivselen som det er i området og med
omgivelsene. Og hun gleder seg til å ta en tur for å se hvordan det nå er blitt.
***
Etter å ha forlatt arkitekten kaster vi oss over en av bøkene som OBOS har stått bak.
I 100 borettslag 1929-2013 av Anne-Kristine Kronborg kan vi lese at det på 1970-tallet var en
tendens innen arkitekturen her til lands at brukeren skulle kunne være med å forme sin bolig, bl.a. at
det skulle være anledning til å gjøre om på rominndelingen, altså fleksible løsninger. Dette førte til
at arkitektene til tider kunne føle seg satt litt ut over sidelinja og at deres kompetanse ikke ble
verdsatt i tilstrekkelig grad.
Men så, ved overgangen til 1980-tallet, kom det strømninger fra USA og kontinentet, gjerne omtalt
som postmodernisme. Dette ga mer rom for lekenhet og eksperimentering, samtidig som arkitektene
i større grad ble «mer bevisste på sin rolle som formgivere.», som kunsthistoriker Anne-Kristine
Kronborg uttrykker det. Videre skriver hun:
«Det ble igjen stuerent å dyrke arkitekturen, og 1980-tallet ble form- og fargegledens tiår
fremfor noe. Ikke sånn å forstå at hittil nøkterne og samvittighetsfulle arkitekter kastet seg ut i
postmodernistiske eksesser. De bare løsnet litt på snippen, gjenvant respekten for seg selv og
faget …»
«Utfordringen var ikke lenger å lage rom som brukerne kunne endre på, men rom som kunne
brukes på forskjellige måter som de var. De «knekte» bygningskroppene i Hallagerbakken ga
uortodokse planløsninger i mange leiligheter. Trekantet toroms over to etasjer, for eksempel
…!» (Kronborg 2014, s. 254-257)
Og videre om «DET URBANE (det bymessige)»:
«Som formeksperiment handler bebyggelsen først og fremst om å utnytte en vanskelig tomt,
dernest om å forene den tilsynelatende motsetningen mellom naturen og det urbane.
På 1980-tallet våknet en ny interesse for bymessige bomiljøer, og det bærer Hallagerbakken
preg av. Husene ligger tett som i byen, og arkitektene var opptatt av å skape urbane rom
mellom dem. Bygningene er dessuten ikke tenkt som separate volumer i terrenget, men som
sammenhengende flater som fungerer som «vegger» for gatene og plassene. Det betyr ikke at
arkitektene hadde et krampaktig ønske om å være urbane allerede ti år før Oslo fikk sin første
kaffebar. Det var like mye snakk om å få til noe fornuftig i den bratte skråningen.
Høydekurvene bestemmer avstanden mellom husrekkene og avgjør hvilken retning de tar.
Gjør terrenget en sving, eller kommer det en stor knaus i veien, så bøyer husene lydig av,
derav de «knekte» bygningskroppene og variasjonen mellom tette gater og åpne plasser. På
den måten ble Hallagerbakken tett, men likevel luftig, bymessig, men likevel midt i naturen,
fantasifullt, men likevel grundig gjennomtenkt.» (Kronborg, s. 257)
I sin hovedfagsoppgave om OBOS-arkitektur omtalte hun også lavblokker med ujevne fasader og
vinduer i forskjellige fasonger som 80-årenes postmoderne formspråk. Den var «lekende,
uhøytidelig og fantasifull.».
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Hvem var Hallager – og hvor bodde han?

Foto: R. Ovesen (fra Oslo Bymuseums arkiver)

Frederik Emil Hallager (1861-1930) var generalkonsul (for Italia) og drev forretninger i Kristiania.
Bildet er fra ca. 1880.
Han giftet seg med Augusta Ingier som var arving til Store Ljan gård. Denne gården ligger fortsatt
der, rett ved Idrettsplassen ved Ljan.
I Aftenposten fra 1930 finner vi en liten notis i forbindelse med hans død:
«En innen hovedstadens forretningsverden kjent og avholdt mann, generalkonsul Hallager, er
avgått ved døden efter lang tids sykelighet. (…) Da han etablerte sig selv, anla han en staniolog metallkapselfabrikk [staniol = sølvpapir]. Dessuten var han medlem av direksjonen i flere
aktieselskaper. (…) Han var innehaver av flere utenlandske ordensdekorasjoner.»
(Aftenposten fra 1930, Aftenpostens arkiv)

Store Ljan gård – slik den er i dag (foto: GB)
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Gården der Hallager bodde med sin Augusta var en del av det såkalte «Ljansbruket» der
hovedgården var den praktfulle bygningen «Stubljan» ved Hvervenbukta (oppkalt etter eieren av
den opprinnelige bygningen på 1600-tallet, Christopher Nilssøn Stub).

Stubljan gård (foto fra Oslo Bymuseums arkiver)

Men det var Peder Holter som i 1765 bygde gården slik vi kan se den på bilder. Siden gården brant
helt ned i 1913, kan vi i dag dessverre bare se rester av grunnmuren. Uvurderlige skatter gikk da
tapt. De to portnerboligene fra 1898 står igjen. Disse brukes nå som et kunstnersenter. Dessuten står
den velkjente «strandpaviljongen» igjen, også kalt «lysthuset».
Stubljan var «et velkjent selskaps- og forlystelsessted for det rike Christiania-patrisiatet» Her gjestet
også de kongelige. (Lise Henriksen i tidsskriftet Bjørn Bonde nr. 5 -1988, s. 39).
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Hvorfor navnet «Hallagerbakken borettslag»?

Borettslaget vårt ligger rent geografisk oppå en ås, ja på samme ås som «Øvre Ravnåsen
borettslag». Det ville derfor ikke vært unaturlig om også vi hadde fått et navn der Ravnåsen på en
eller annen måte var med. Kan hende var det for å lage et tydelig skille at man valgte å knytte
navnet opp til de jordene i skråningen ned mot Store Ljan gård, altså der hvor Hallager residerte
sammen med sin familie. Og jordene hitenfor gården ble åpenbart kalt Hallagerjordene, men gikk
også under navnet «Ljansjordene».
(Det var kanskje en del ravner her hos oss tidligere. Nå spørs det om det ikke er skjærene som har
overtatt? Men å kalle oss «Skjæråsen» ville vel vært litt søkt!)
Under Store Ljan lå det flere husmannsplasser, en av dem het «Rydningen» (senere kalt
«Rønningen») - som lå omtrent der Holmliaveien tar av fra Ljabrudiagonalen. En annen var
«Skovbakken». Fra gården «Ravnåsen» er heldigvis det nydelige huset der «Mor Ravnåsen» bodde,
bevart. Det befinner seg i området ved Frivillighetssentralen.

Mor Ravnåsens hus – slik det ligger der den dag i dag (foto: GB)

Trine Dønhaug klipper snora ved innvielsen av Byttesentralen i Mor Ravnåsen-huset (foto: Inger Aguilar)
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I februar 2017 ble huset innviet som en «byttesentral» etter initiativ fra NAV Søndre Nordstrand.
Åpningen ble foretatt av Mor Ravnåsens oldebarn, Trine Dønhaug.
Hun forteller at Mor Ravnåsen, som egentlig het Karoline, levde ved overgangen mellom 18- og
1900-tallet og hadde seks barn. Mannen hennes døde av spanskesyken. Hun klarte å holde liv i seg
selv og de 6 ungene ved hjelp av høner, en ku, en kalv og en gris – og litt salg av øl, kanskje uten å
spørre om lov … Hun var en engasjert og omsorgsfull kvinne som holdt et åpent og gjestfritt hus.
Det var i det hele tatt vanlig den gangen at folk på de ulike gårdene kom og gikk til hverandre. Det
var med andre ord et godt samhold.
Hele Ravnåsen-området var også et yndet jakt-terreng.
Inger Aguilar, som bor i HB 60 H, skriver i artikkelen Historien om Holmlia: «Senere ble Ravnåsen
en minkfarm med 100 dyr. Den ble driftet i 20 år, i 1965 ble den lagt ned, og Ravnåsen ble solgt til
Oslo kommune.» Den bygningen som i dag huser Frivillighetssentralen, var røkterboligen på
minkfarmen.
Trines mor er født i Mor Ravnåsen-huset, men familien flyttet i 1929 da moren hennes var 2 år
gammel. Det var mange hytter i området på den tida, og en del familier bosatte seg også i slike
hytter, som gjerne ikke var større enn et rom og kjøkken og utedo. Begge Trines besteforeldrepar
flyttet til slike hytter.
Trine Dønhaug er glad for at hennes oldemors hus nå er tatt i bruk og til et så fint formål etter at det
har stått tomt en stund. Sammen med Søndre Ås gård er de to de eneste husene som er bevart fra
gammel tid.
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Holmlia

La oss forlate vårt eget nærområde litt og se på hele Holmlia. Hvordan så det ut her i «gamle
dager», og hvordan tenkte de som planla den massive utbyggingen på 1970-tallet?
Vi sakser litt fra artikkelen som Inger Aguilar har skrevet:
«I middelalderen utgjorde Rudin det som i dag er Søndre Nordstrand, østre Oppegård og store
deler av Øst- og Sørmarka. Rud betyr rydning og rudin betyr rydningene, altså har det vært
flere småbruk i området. Det var et karrig jordbruksområde, men etter vikingetiden var det
stor folkevekst og nye områder måtte tas i bruk. På 1200-tallet var det rundt 300 gårder
innenfor det som er dagens Oslo-grense, og 50 av disse lå i Rudin. I 1349 slo svartedauen til
og den rammet i særlig grad Oslo herred. Den ble etterfulgt av flere epidemier, og dette førte
til en dramatisk reduksjon av folketallet. På Nordstrandsplatået ble nesten hvert eneste
gårdsbruk liggende usådd og ubebodd, husene råtnet og historiene forsvant. Først på 15-1600tallet antar vi at de fleste av gårdene igjen var ryddet og i bruk.» (Inger Aguilar: Historien om
Holmlia)
For mange år siden lå det en flott gård rett ved der Rosenholmveien tar av fra Holmliaveien – på
venstre side når vi går sydover. Gården het HOLM. Og tvers ovenfor dagens senter, litt oppi lia, lå
småbruket LIA.
I dag er dessverre begge disse gårdene borte.

Holm gård slik den lå til en gang utpå 1970-tallet (foto: Truls Teigen)
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Hvordan oppstod navnekombinasjonen av Holm og Lia, det som altså ble til «Holmlia»? Det viser
seg å ha sammenheng med at da dagens jernbanestasjon, Holmliastasjonen, ble opprettet en gang på
1930-tallet, ville man egentlig kalle stasjonen Holm, men det viste seg at det var «oppbrukt» til en
stasjon på Vestfoldbanen. Noen foreslo da isteden å kalle stasjonen opp etter husmannsplassen Lia.
Men så endte det altså opp med et kompromiss - Holmlia!

Sånn så Holmlia stasjon ut fram til den nye kom i 1982! (Arkivfoto, Oslo Bymuseum)
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Hva skjedde i forkant av 1980 og utbyggingen av Holmlia?

Liv Jorunn Eriksen, tidligere medlem i Bydelsutvalget, Søndre Nordstrand, forteller at det i 1973
ble opprettet et «Holmlia-kontor» av OBOS for å planlegge hele 250 boliger på hele Holmlia. De
ønsket åpenbart å se hele dette store området som en helhet. I dette lå det en fordeling av blokker og
småhus/rekkehus. Når de tenkte slik, var det blant annet for at det skulle bli variasjon, ikke minst gi
muligheter for åpne plasser, for idrett og lek, for parseller, men også grønne lunger og lys. I
bakhodet lå det også at dette i større grad ville gjøre det lettere å få en variert sammensetting av
innbyggerne.
Det er for øvrig interessant å merke seg at her er vi så godt som alle innvandrere, enten fra andre
områder i byen, fra andre deler av landet eller fra andre land. Kanskje det nettopp derfor er viktig at
vi får en identitetsfølelse for vårt flotte område, også av den nære – og kanskje også noe fjernere –
fortid.
At kommunen gikk inn på en slik helhetsplanlegging av hele Holmliaområdet, skyldtes at det lå
lagelig til for en slik tankegang – i og med at det var så lite utbygget her. I ettertid kan vi kanskje si
at det er synd at flere av de fine gårdene og husene ble slettet. På selve Holmlia senter lå for
eksempel bygningene Fjeldlund (det er nok derfor vi har en barnehage med dette navnet) og
Borgheim. Når vi i dag handler på Vinmonopolet, står vi der Fjeldlund lå. Og bilen har vi satt fra
oss i garasjen, der Borgheim lå!
I boka Hele folket i hus. OBOS 1970-2009 fra 2009 av Bjørn Bjørnsen og Anne-Kristine Kronborg,
kan vi lese mer om dette. Allerede i 1973 begynte planleggingen av hele det store området som etter
hvert ble kalt Holmlia.
Fra før var det bare noen få blokker her, oppført i 1956. Ellers var det et yrende dyreliv og masse
flotte boltreplasser for dem som bodde i disse blokkene. De ligger rett nord for bensinstasjonen,
dvs. ikke langt fra der Holm gård lå i sin tid.
Forfatteren Karin Kinge Lindboe flyttet inn i en av disse blokkene da hun gikk i 5. klasse og har
beskrevet oppveksten på det tidlige 60-tallet i sin fine ungdomsbok Mormors hjerte (1992). Der kan
vi blant annet lese om den samme skytegale gartneren som Kari Mette Wik forteller om. (Søsteren
til Karin Kinge Lindboe, Anne Kinge Bergland, bor for øvrig sammen med ektemannen Arve
Bergland på Søndre Aas gård.)
Kommunen valgte altså å opprette et eget kontor her ute i forbindelse med planleggingen, det
såkalte «Holmlia-kontoret» i samarbeid med OBOS. Øvrige utbyggere var USBL. Dette kontoret
var en slags forlenget arm av det daværende Byplankontoret. Mot slutten av 70-tallet kom de i
gang, og i 1981 kunne de første heldige flytte inn.
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Kong Olav på rundtur på Holmlia i 1981 sammen med blant annet
ordfører Albert Nordengen (foto: Bjørn Reese, VG/Scanpix)

Men så, rundt 1983, ble det turbulente økonomiske tider – med økende tomtepriser, økende renter
og strenge lånerammer, bl.a. i Husbanken. OBOS slet med å få solgt leilighetene, ikke bare hos oss,
men over hele Holmlia. Først et par år senere slapp regjeringen kreditten løs, og salget gikk unna.
Vårt borettslag kom relativt godt ut av de første vanskelige årene på 80-tallet, ettersom OBOS
hadde gitt oss en garanti angående eventuell husleieøkning. Likevel ble hele 80-tallet en berg- og
dalbane, for mot slutten kom det et aldri så lite krakk, og flere banker gikk overende
På kort tid vokste det opp en slags drabantby med 13-14 000 innbyggere. Som tidligere nevnt kom
de fra andre steder i byen, fra andre steder i landet eller fra andre steder i verden. På det meste ble
det registrert 124 ulike språk her.
Å bygge opp en identitet på et område som var nytt for alle, kan ikke ha vært enkelt. Her kom en
fabelaktig innsats fra flere ildsjeler inn, ikke minst fra dem som startet «Stiftelsen Holmlia
Nærmiljø» og Frivillighetssentralen.
Bente Nilsen er et navn vi ikke kommer forbi (se også side 10). Det ble først opprettet et kontor,
Holmlia nærmiljøprosjekt med henne som leder. I 1992 ble det avløst av «Stiftelsen Holmlia
Nærmiljø», som fikk støtte fra alle de 25 borettslagene og i tillegg fra flere av departementene og
Husbanken. Det fører for langt å ramse opp alle tiltakene som ble igangsatt, men denne fantastiske
innsatsen førte til at OBOS ved senere planlegginger andre steder tok lærdom av det som ble satt i
gang på Holmlia.
Bente Nilsen må ha gjort et sterkt inntrykk på OBOS. Hun ble senere ansatt som OBOS´ første
miljøkonsulent. Hun bor for øvrig fortsatt i vårt borettslag – i 78 C.
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Bente Nilsen med familie 1982 (foto: privat)

Et annet sentralt navn er arkitekt Mette Sjølie. Hun ble ansatt som prosjekteringssjef i OBOS for
flere store utbyggingsfelt, blant annet for hele Holmlia-området. Da det viste seg at utbyggingsprisene stadig steg, var det en fare for at man skulle gå ned på kvalitetskravene. Men da ble det satt
ned en fot eller to; Holmlia skulle ikke bli et annenklasses sted og slett ikke noe som kunne utarte
til et slumområde. Kvalitet ble et viktig stikkord. Det skulle ikke fires på kvaliteten!
«Et gjennomgangstema var kvalitet og hvem som skulle bo i 1970-årenes boliger i 2000årene. Var det de som tjente bra, eller ville det være for dem som befant seg i midten av
inntektssjiktene, eller kanskje alle? ... Alle var enige om at man ikke måtte fire på kvaliteten,
og et kvalitetsprodukt var etter alles mening et utkast som liknet Casinetto på Skøyen.»
[«Hele folket i hus. OBOS 1970-2009» av Bjørn Bjørnsen og Anne-Kristine Kronborg, s. 141]
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Smaalensbanen og jernbanebroen
(«Ljansbroen» / «Ljansviadukten»)

Mot slutten av dette heftet må vi gi plass til en liten omtale av den gamle jernbanelinja som gikk på
nedsiden av borettslaget vårt og med en svært spektakulær bro over Ljanselva.

Bildet er fra 1903 (foto: Anders B. Wilse, Norsk Jernbanemuseums samlinger)

Ljansbroen er en «viadukt» som ble oppført i 1876 og revet i 1929, da jernbanetraséen fire år
tidligere ble lagt om til der den ligger i dag. Fremdeles står noen av brokarene igjen. Ordet viadukt
(latin) betyr en konstruksjon i lufta som fører en «vei» (via) over. Derfor går broen også under
navnet Ljansviadukten.
Det sies at passasjerene var litt nervøse for å bli med toget over denne broen, siden den svaiet ikke
så rent lite. Man snakket om «den halsbrekkende seilasen» over Ljanselva. Det har også versert en
historie om konstruktøren av broa. Han var iallfall svært nervøs da det første toget skulle kjøre over,
men det gikk bra! Ryktene om at han skulle ha tatt livet av seg før jomfruturen er det altså ikke noe
i! (Han var svensk, het Axel Jacob Petterson og døde flere år senere i Sverige …). Han ble regnet
som en mester i brokonstruksjoner.
At broen var litt av en ingeniørmessig bragd blir enda klarere når vi vet at den ble lagt i sving og
med en stigning. Mot slutten av dens levetid, da togene var blitt tyngre, måtte det kjøres i maks. 20
km i timen. Broen var 235 meter lang og gikk i en svimlende høyde over bakken, på det høyeste 36
meter. Den gangen var dette en av de store severdigheter, ifølge reisehåndbøkene. Det ble til og
med satt opp egne båtturer fra Kristiania.
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Den tidligere amerikanske presidenten, også kjent fra den amerikanske borgerkrigen, general Grant,
besøkte broen 14. juli 1878. I Aftenposten fra dagen etter kan vi lese:
«General Grant overvar igaar Formiddag den engelske Menigheds Gudstjeneste paa
Universitetet og igaar Eftermiddag foretog Generalen og Generalinden en kjøretur over
Egeberg ud til den nye Lianbro, der efter Forlydende skal have vundet Generalens Bifald.»
(Vi får gå ut ifra at også «Generalinden» fant behag i besøket!)
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General og tidligere president i USA, Ulysses Grant (fotograf: ukjent)

Brokaret på sydsiden står der fortsatt. Det anbefales å ta en spasertur dit ut. Da får man virkelig et
inntrykk av hvilken bragd det var å bygge en slik bro – og det uten tilgang til dagens maskinpark.

Øverst: det sydligste brokaret, i forgrunnen rester av det neste brokaret.
Bildet er tatt nedenfra i skråningen opp fra Ljanselva. (foto: GB)

De som bygde, var for det meste svenske ungkarer, som ble losjert inn på smågårdene rundt om i
distriktet vårt, bl.a. tok fire svensker inn i huset til Mor Ravnåsen.
I 1929 ble broen sprengt, og Christiania Spigerverk overtok jernrestene som lå spredd nede i dalen –
for å lage spiker av de 600 tonnene.

Broen sprenges i 1929 (foto: Henry Bækken, Norsk Jernbanemuseums samlinger)
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Navnet «Smaalensbanen» kommer av at dagens Østfold ble kalt «Smaalenenes Amt» i gamle dager.
I nyere tid går banen derfor under navnet «Østfoldbanen».
For passasjerene var det også et annet kritisk punkt som skapte en del problemer, nemlig der linja
var lagt over den såkalte «Holmsmyra» - antagelig ved det som vi i dag kaller Lusetjerndalen. Her
var grunnforholdene håpløse, slik at fundamentet under skinnene stadig skled ut. Fra Aftenposten 7.
juni 1879 leser vi under overskriften «Atter Synking af Holmsmyren»:
«Fredag Eftermiddag mellem 4 og 5 indtraf atter en betydeligere Synkning af Holmsmyren.
Varslet herom pr. Telegraf afgik Eftermiddagstoget først fra Kristiania kl. 8 og passerede en
Time senere Myren, hvor Skaden imidlertid var nogenlunde udbedret; Passagererne maatte
dog stige du og tilfods begive sig over. Toget ankom først til Fredrikshald kl. 1 ½ om Natten
og var saaledes mere end 3 Timer forsinket.»
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Sagt om vårt borettslag

Foto: GB

«BYENS BESTE BELIGGENHET»
I boka «100 borettslag 1929-2013» s. 254-257 kan vi lese om oss selv:
«Hallagerbakken ligger som en tett liten landsby i en bratt skråning høyt hevet over byen og fjorden
og må sies å ha det meste: gode boliger, fine uteområder, interessant arkitektur og byens beste
beliggenhet.»
«OVERSKUDDSARKITEKTUR - EN MORODAG PÅ JOBBEN»
«Hallagerbakken borettslag på Holmlia er et glimrende eksempel på denne nye
overskuddsarkitekturen. Borettslaget er tegnet av arkitektkontoret HRTB - i et forfriskende og
variert formspråk.
Ved første øyekast kan det se ut som om Hallagerbakken er resultatet av en morodag på jobben. De
lange husrekkene har knekk og bøy, vinduene er av ymse slag, og de overdimensjonerte
stålbalkongene ser ut som de er havnet på veggen ved en tilfeldighet. Men det har de selvfølgelig
ikke …»
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Foto: GB

Lederen av det tverrfaglige Holmlia-kontoret på 70-tallet, Erik Grøstad, sa senere at Holmlia er det
beste som er bygd i Oslo overhodet, tatt i betraktning arkitektur, beliggenhet, natur og omgivelser.
Og i «Hele folket i hus. OBOS 1970-2009» skriver Bjørn Bjørnsen (s. 148):
«Planleggingen ble vellykket på Holmlia. Terrasseboligene i de vestvendte skråningene ble
kort og enkelt flotte, overdrevent flotte, rene dansegulv ble de. Der fikk beboerne fjordutsikt,
gangavstand til badestrand, barnevennlig miljø, bilfrie områder, urørt natur – ja, det meste.»
Videre skriver han (s. 145):
«Vi kan alle nikke anerkjennende til hus som åpner seg mot naturen og fjorden, med doble
terrasser og hvitmalte balkonger, og rekkehus som byr seg så blygt fram bak hekker og grønt
at salgsavdelingen fant på å markedsføre hele området på Søndre Nordstrand som en
«sørlandsby i Oslo».»

Foto: GB
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